
Szolgáltatási díjak 
változásai 2002-ben

(Itt azokat közöljük melyeknél az ármegállapítás 
a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.)

A bérlakások bérleti díja 2002. január 1-től a következőre módosul:
összkomfortos lakás esetén 144 Ft/m2, 
komfortos lakás esetén 124 Ft/m2, 
félkomfortos lakás esetén 74 Ft/m2.

A távhőszolgáltatás díjtételeinek a módosulása 2002. január 1-től.
(A díjak az áfát nem tartalmazzák, annak mértéke változatlanul 12 %.) 
Megnevezés Mértékegység Egységár Emelés %-a

2001. 2002.
Lakossági fűtés alapdíja Ft/lm3/év 57,60 63,60 10,5
Lakossági melegvíz alapdíja Ft/lm3/év 15,60 16,80 7,7
Egyéb fűtés alapdíja Ft/lm3/év 57,60 63,60 10,5
Egyéb melegvíz alapdíja Ft/lm3/év 15,60 16,80 7,7
Üzemi fogyasztó Ft/MW 0
Lakossági fogyasztók hődíja GJ 1475 1615 9,5
Egyéb fogyasztók hődíja GJ 1690 1850 9,5
Üzemi fogyasztók hődíja GJ 875 875 0
Az egyes fogyasztói csoportokra vonatkozó ármódosítást a költségek figye
lembe vételével határozták meg.

Szennyvízkezelési díjak 2002. január 1-től
(A díjak az áfa nélkül értendők, annak mértéke változatlanul 12 %.)
Megnevezés Egység Egységár Emelés %-a

2001. 2002.
Lakossági fogyasztók m3 61,0 67,10 10
Közületi fogyasztók m3 148,0 162,80 10
Alapdíj Ft/nap 12,3 13,00 5

Lakossági hulladékkezelési díjak 2002. évre
110-120 literes edényzet ürítési díja:

141,-Ft+ÁFA/ürítés = 158,-Ft/ürítés 
240 l-es edényzet ürítési díja 307,-Ft + ÁFA/ürítés = 344,-Ft/ürítés 
660 l-es edényzet ürítési díja 844,-Ft + ÁFA/ürítés = 945,-Ft/ürítés 
770 l-es edényzet ürítési díja 984,-Ft + ÁFA/ürítés = 1102,-Ft/ürítés 
1100 l-es edényzet ürítési díja 1407,-Ft + ÁFA/ürítés = 1576,-Ft/ürítés 
2200 l-es edényzet ürítési díja 2814,-Ft + ÁFA/ürítés = 3152,-Ft/ürítés 
4400 l-es edényzet ürítési díja 5629,-Ft + ÁFA/ürítés = 6304,-Ft/ürítés

Családi házas övezetben a 240 literes edényzet 110-120 literes ürítési dí
jon számítandó.

Nem lakossági (közületi, intézményi) hulladékkezelési
110-120 l-es edényzet ürítési díja 
240 l-es edényzet ürítési díja 
660 l-es edényzet ürítési díja 
770 l-es edényzet ürítési díja 
1100 l-es edényzet ürítési díja 
2200 l-es edényzet ürítési díja 
4400 l-es edényzet ürítési díja

176,-Ft + ÁFA/ürítés 
385,-Ft + ÁFA/ürítés 

1054,-Ft + ÁFA/ürítés 
1230,-Ft + ÁFA/ürítés 
1759,-Ft + ÁFA/ürítés 
3518,-Ft +ÁFA/ürítés 
7035,-Ft + ÁFA/ürítés

díjak 2002. évre 
= 197,-Ft/ürítás 
= 431,-Ft/ürítés 
= 1180,-Ft/ürítés 
= 1378,-Ft/ürítés 
= 1970,-Ft/ürítés 
= 3940,-Ft/ürítés 
= 7879,-Ft/ürítés

Boldog új esztendőt!
Egy ismerősöm rendszeresen 

jósok, az asztrológia, meg egyéb 
más babonaság tanácsait kéri ki a jö
vőt illetően. Szeretné tudni ugyanis, 
hogyan rendezze az életét, és mire 
vigyázzon, mit kerüljön el a jövőben. 
Magam a csillagok amatőr ismerője 
vagyok, és tudom, ahogy a költő 
mondja: „a csillagokba nincsen írva 
semmi-". Legalábbis az ember jövő
jére vonatkozóan.

De gondoljunk csak bele. Itt az 
esztendőfordulón, amikor idézzük a 
magunk mögött hagyott 365 nap je
lentős (szomorú vagy víg) pillanata
it, egy lefutott „periódus’’ utólag már 
bölcs elemzőiként, kívánjuk-e való
jában, hogy előre lássuk mi vár re
ánk 2002-ben vagy azután? Jó 
lenne-e percre tudni eljövendő sike
reinket, kudarcainkat s a balcsapá
sokat? Hát, lehet, hogy a válaszunk 
nem egyezik erre a kérdésre, Kedves 
Olvasó! Én magam (őszintén mon

dom), a legkevésbé sem szeretném. 
Az élet értelme veszne általa el. Mivé 
minősülne le a lét, ha semmi megle
petést (akár rossz, akár jó) nem tar
togatna s csupán egy forgatókönyv 
előre kitalált fordulataihoz ragasz
kodva-talán megengedve némi szí
nészi improvizációt játszanánk le 
szigorúan megírt szerepünket?

Várjuk hát az új évet úgy, mint 
életünk következő -  remélhetőleg iz
galmas -  szeletét, ha lehet minél ke
vesebb drámai fordulattal.

Kívánom a fogadkozóknak, hogy 
be is tartsák fogadalmukat, kívánok 
békét, nyugalmat, családot, gyara
podást! Kívánok megértést, össze
tartást, vágyak teljesülését! Kívánok 
a nagyképűeknek szerénységet, a 
bátortalanoknak önbizalmat. Kívá
nok a zajban egy kis csendet! S leg
főképp kívánom: ki-ki békéljen meg 
önmagával, hogy legyen másokhoz 
is türelme. A szerkesztő

Szerződéskötés a Vért-nél
Az év utolsó napjaiban sem pihent a 
Vértesi Erőmű Rt. és a KOMTÁVHŐ 
Rt. vezetősége: a Tatabánya Megyei 
Jogú Város távfűtésére vonatkozó 
2002. évi hőértékesítési szerződést 
készítették elő. A szerződéskötésre 
december 28-án, pénteken került 
sor a Vért Oroszlányi Erőművében.

A két cég hivatalos program ke
retében rögzítette a hőmennyiségre 
és hőteljesítményre vonatkozó felté
teleket -  ezzel megnyugtató módon 
rendezte Tatabánya 22 ezer lakásá
nak jövő évi távfűtését.

Zsíros László, a KOMTÁVHŐ Rt. 
vezérigazgatója megjegyezte: na
gyon korrekt üzleti kapcsolat van a 
két társaság között, s ez az aláírás is 
jelzi azt a szándékot, hogy a koráb
ban kötött, 20 évre szóló

hőértékesítési szerződést mindkét 
fél nagyon komolyan veszi és az ab
ban foglaltak teljes körű betartására 
törekszik.

Takács Károly, a Vért vezérigaz
gatója is úgy véli, hogy jó üzenete 
van annak, hogy még a következő 
üzleti év megkezdése előtt meg tud 
egyezni a két cég a hőértékesítésre 
vonatkozó kérdésekben. Fontos a 
korrekt üzleti kapcsolat abban a te
kintetben is, hogy a Vért a 2004. év 
végéig mintegy 7-800 millió forintot 
fordít majd a Tatabányai Fűtőerőmű 
korszerűsítésére. Az együttműködés 
szempontjából lényeges az is, hogy 
a jövő tervei között szerepel a Tata; 
bányai Fűtőerőmű és a KOMTÁVHŐ 
Rt. közös társaságba integrálása.

Lovasi Andrea

Idén is: 
minden, ami belefér. 

KRÓNIKÁS



Mit vár 2002-től?
Városunk lakóit arról kérdeztük, mit várnak, milyen változásokat hoz
zon a következő esztendő az oroszlányiak számára. Mely konkrét és 

mely általános dolgokban szeretnének fejlődést látni. Riport-összeállí
tásunk nem közvélemény-kutatás, csak véleményeket ad közre.

Reidl Róbertné (pedagógus)
Hirtelenjében a tömegközlekedés 
hiányossága jut eszembe. Ha az em
bernek nincs autója és mondjuk egy 
budapesti programra vagy éppen 
vásárolni utazik el, igen nehézkes 
estefelé a hazajutás. Ha már nincse
nek a városban színvonalas prog
ramlehetőségek, legalább késői 
járatok beállításával segíthetné a 
MÁV vagy a VOLÁN, hogy ezek elér
hetővé váljanak.

Szeretnék a városban több és 
színvonalasabb kereskedelmi egy
séget, s jó lenne egy nagyobb áru
ház is, hogy ne kelljen mindenért 
Tatabányára menni. Megelégedés
sel töltene el, ha a városi jelleg e 
szempontból is erősödne.

Néhol kritikán aluli a járdák álla
pota. Van, ahol eső után térdig já
runk a vízben. Például a Rákóczi 
vagy a Népek barátsága úton alig le
het száraz lábbal megúszni a pocso
lyákat. Nem vagyok elégedett a 
parlagfű irtással sem, különösen ki
rívó ez a Profi áruház mögötti senki 
földje területen. Ugyanitt más prob
léma is van: az Alkotmány úttól a 
Svandabereg-patak hídjáig nem 
működik az éjszakai közvilágítás.

És végezetül a hivatásomat érin
tően, szeretném, ha a város vezetői 
erkölcsileg és anyagilag egyaránt 
jobban megbecsülnék a pedagógu
sokat.

Rácz Lajos (nyugdíjas)
Még több játszótér épülhetne a gye
rekeknek! Azon kívül jobban karban 
kéne tartani és tisztítani az utakat.

Aztán itt van a munkalehetőség 
kérdése. Úgy látom, sok fiatal csak 
cselleng. Gyárakat, üzemeket kelle
ne még építeni, hogy munkához jus
sanak. A fiatal korosztály programot 
sem nagyon talál a városban, ami 
értelmes időtöltést nyújtana a szá
mára.

Kovács Józsefná (nyugdíjas)
Szívfájdalmam a lakásadó. Van egy 
réteg, aki mentesül a megfizetése 
alól, mi pedig, akik megvettük az 
egykori tanácsi lakásunkat, ki kell fi
zessük. Amikor bevezették, arról 
volt szó, hogy talán egy évig szedik, 
most pedig nem hogy megszüntet
nék, hanem még emelték is.

Annak idején úgy hallottam, 
hogy az utakra fogják majd fordítani 
ezt a pénzt. Ez nagyon szép lenne,

csak az utak ne a város vezetőinek a 
telkéhez vezessenek, ahogy Orosz
lányban ez szóbeszéd tárgya. In
kább azokat az utakat kellene 
feljavítani, ahol sokan közlekedünk. 
Ha azt látom, hogy értelmes célra fi
zetek egy adót, akkor rendben, meg
húzom a nadrágszíjat, 
hozzászoktunk már ehhez. De erről 
nem vagyok meggyőződve.

Aztán a mai napig nem tudtam 
megemészteni a Gárdonyi iskola be
zárásának hercehurcáját. Nem va
gyok benne érintett, az unokáim 
nem oda jártak, de magam is a tilta
kozók között voltam. Szerintem 
hasznosítási perspektíva nélkül be
zárni hiba volt. Most az iskola az 
enyészeté, és sajnos több ilyen ro
mokban heverő épület van még vá
rosszerte.

S még egy dolog, nagy hibának 
tartom, hogy a Rákóczi úton enge
délyezték a megállást. Sokan nem is 
várakozásra, hanem parkolásra 
használják a belső sávot. Félek, 
hogy előbb-utóbb baleset lesz belő
le.

De hogy pozitívat is említsek, 
dicséretesnek tartom a játszó
tér-programot.

Csömör István (kisvállalkozó)
Immár negyvenegyedik éve dolgo
zom a vevők szolgálatában, és ötö
dik éve nyitottam meg az üzletemet. 
Hadd ragadjam meg az alkalmat, 
hogy kedves oroszlányi vevőimnek 
megköszönjem a vásárlásukat és 
egyben boldog új évet kívánjak min
denkinek.

Elsősorban a város rendezettsé
gét, tisztaságát említenem meg fel
adatként, ami persze közös 
cselekvést is igényel. Ennek ellenére 
sok jelét látom, hogy szépül Orosz
lány. Másodikként a munkahelyte
remtés kérdése ötlik fel. Hallom, 
hogy betelt az ipari park, de szerin
tem ez még kevés. A megyeszékhe
lyen sokkal több a lehetőség, 
például az én fiam is oda jár dolgoz
ni. Örülnék, ha itt helyben könnyeb
ben találna munkát. S ha kívánhatok 
valami általánosat is: nagyobb anya
gi biztonságot és megbecsülést az 
embereknek.

(Csömör úr a pénztárgép mögé 
felragasztott cédulára mutat.) Felír
tam magamnak ide néhány „jel
szót” , mintegy útmutatásként, ha 
fáradt lennék vagy idegesebb a kel

leténél. Ezt kívánom másoknak is. 
„Béke, nyugalom, jókedv, derű és 
egészség.”

Dr. Madarász János (szakorvos)
Hadd legyek egy kicsit „soviniszta” 
szakmailag, s azt hozzam fel, ami a 
városnak, meg nekem személyesen 
is jó. Azt kívánom Oroszlánynak és 
az egészségügynek, hogy valósul
jon meg a szakrendelő átépítésének 
terve, s legyenek meg hozzá a kézzel 
fogható anyagiak is, mert ígéret 
ugyan van rá, de azért még nem ad
nak téglát.

Kisbéren lakom, de időm na
gyobbik felét itt töltöm a városban. 
Látom, hogy elindult egy fejlődési, 
építkezési-szépítkezési folyamat. 
Remélem ez folytatódni fog. Ugyan
akkor van sok hasznosítatlan épület, 
megoldásra váró probléma, ezek
ben sem ártana az előrelépés.

Likerecz Zoltán (vállalkozó)
Külföldre járok dolgozni, viszonylag 
ritkán vagyok itthon, így talán egy 
kicsit más szemmel látom Orosz
lányt, mint aki nap, mint nap itt tölti 
az idejét. Az utóbbi években nagyon 
sok pozitív változást látok: épül a vá
ros, helyrehozták az utakat.

Utóbbival kapcsolatban konkrét 
összehasonlítási alapom is van. 
Odakinn, Európa nyugati felén, egy 
kisvárosban -  vagy akár a városok 
között -  nem jellemzőek az ilyen 
széles utak, ott nem fér el három 
autó egymás mellett. Ha külföldön 
összeakadok a szembejövővel egy 
szűk utcában, még dicsekedni is 
szoktam, hogy bezzeg nálunk 
Oroszlányon ilyen nincs.

Örömmel látom, hogy a korábbi 
szocreál stílus lassan-lassan eltűnik 
a városból, elég ha csak a falu igen 
szép felújítására gondolok. Úgy lá
tom, kezd kialakulni a város sajátos, 
egyéni arculata is s levedli régi, szo
cialista kaptafára készült ruháját.

Ami a szolgáltatásokat illeti, két
ségtelenül elkelne néhány színvona
lasabb üzlet, egy jobb mozi, de 
TESCO-t vagy CORA-t nem hiányo
lok. Örülnék, ha ezek a nagy cégek 
„kihagynák” Oroszlányt, mert ez a 
kisvárosi hangulat szerintem meg
őrzendő érték.

Amit hiányolok, az nem egyéves 
periódus gyümölcse lehet. Hogy is 
mondjam, az itt élők mentalitásában 
szeretnék változást. Megint csak 
külföldi tapasztalataimra utalok: 
odakinn egy hasonló kisvárosban 
igazi közösségi szellem uralkodik, 
kedvesebbek, türelmesebbek egy
máshoz, nem nagyon találkoztam 
bizalmatlansággal, egymás köpkö- 
désével. Jó lenne ezt itthon is elérni.

-fór

Nagy 
idők 

nagy tanúja
Barrasevich Jenő állomásfőnök hív
ta fel a figyelmemet a majki Fel
ső-tónál, közvetlenül a csákvári 
műút mellett álló hatalmas kocsá
nyos tölgyre.

Csodaszép öreg fa. Ilyenkor té
len különösen szép és feltűnő is, 
ahogy hatalmas göcsörtös, göbös 
ágai kopaszán merednek az égnek, 
és éles kontúrral kirajzolódnak a vi
lágos háttér előtt. Döbrögi módjára 
lemértem a törzsét, négy és félszer 
értem körbe, ami szerény számítá
som szerint úgy hatméteres átmérő
nek felel meg. Lúdas Matyinak jó 
hosszú kötél kéne, ha ide akarna kö
tözni valakit! Levélbe borultan még 
nem láttam e tölgyet, de az ágak szí
néből úgy tűnik, hogy egyik fele már 
haldoklik, elszáradt. Előbb-utóbb 
láncfűrész lesz a végzete, hiszen ki
hajlik a műút fölé, veszélyt jelent a 
közlekedőknek. Felhívtam Vörös
marty erdészt, aki azt mondta 
200-250 éves lehet a tölgyfa. Van 
még ilyenkorú tölgy jó néhány csak 
beljebb a Vértes erdeiben. Ami a ki
vágást illeti, arról szó sem lehet-tá
jékoztatott -  az ilyen korú fákat meg 
kell becsülni, meg aztán sokba is ke
rülne a kifűrészelése.

Kétszázötven év. Micsoda idő
távlat! Kis csemeteként, serdülő ko
rában, mennyi mindennek lehetett 
néma tanúja.

Tán terebélyesedő lombja alatt 
még a némabarátok is megpihentek, 
talán a molnár, a majki cselédek 
gyerekei himbálództak ágai között 
vagy makkoltatták árnyékában a 
malacokat. Előfordulhatott, hogy 
alatta költötték el ebédjüket a mész
égetők, fuvarosok, posztóványolók, 
halászok vagy a múlt század elején a 
szén utáni kutatófúrásokat végző 
szakemberek segédei.

Közelében dördültek el a gyilkos 
lövések 1956-ban...

Dadon a falu közepén áll egy 
105 éves hársfa, még a millenniumi 
ünnepségek idején ültették. Megbe
csüli a falu apraja-nagyja. Még a ter
mészetgyógyászat hívei is oda 
zarándokolnak energiát kérni tőle. 
De mennyi „energia” lehet ebben a 
mi tölgyükben? S vajon „sugároz-e” 
belőle nekünk itt élőknek is, hogy le
gyen erőnk megbecsülni a múltat és 
felvirágozni környezetünket?

Forgács J.
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Decem beri m elegség
Számot adni, elszámolni, bezárni, zárszám
adást készíteni, évet búcsúztatni és ki tudja 
még, hogy mennyi jelzővel illetjük az év utolsó 
hónapjában szervezett rendezvényeket.
Az amatőr művészeti együttesek is valami ha
sonlóra készülnek évek óta. Az évzáró rendez
vénynek valami miatt más az íze, hangulata, 
jelentése, mint az évközi fellépéseknek, sze
repléseknek.

így volt ez december 14-én pénteken este 
is az 56. éves Oroszlányi Bányász Koncert 
Fesztivál Fúvószenekar és a 16. éves 
Majorette Együttes évzáró hangversenyén is.

Megszokott a városban, hogy december 
közepén a Művelődési Központ színpadára 
lépnek az előadók és zenéjükkel, táncaikkal 
szórakoztatják a nagyérdemű közönséget. A 
hangulat családias, baráti, hiszen a közönség 
soraiban a hozzátartozókon kívül a barátok, 
ismerősök, szponzorok a zenét és a táncot 
szeretők sokasága foglal helyet. Az évzáró 
hangverseny súlyát az is bizonyítja, hogy a 
csekély számú tiszteletjegyeseken kívül a kö
zönség belépőjegyet vált, mely szinte órák 
alatt gazdára talál, és az értéke egyre nő. A jö
vőben talán nyilvános főpróbát is kellene tar
tani, hiszen az együttesek produkciója 
megtöltené a termet.

A pótszékes előadás sikere a nézői oldal
ról garantált, de mi történt a másik oldalon, a 
színpadon.

Ami szembe tűnő volt, hogy az ötventagú 
zenekar tagjai között sok új, fiatal arc tűnt fel, 
akik ebben az évben csatlakoztak az együttes
hez. Egyébként is az együttes tagjai 16-45 év 
közöttiek, mely valóban örvendetes, hiszen 
valamennyien tanult, képzett zenészek, akikre 
lehet építkezni. Ezáltal az idősebb, rutinosabb 
zenészek és a fiatal kollégák kiválóan kiegészí
tik egymást. A másik figyelemre méltó ese
mény volt a karmester személye, -  Simonics 
László, aki öt évig a zenekar elnöki feladatait 
látta el. A helyi művészeti iskola tanára szep
tembertől vezényli a zenekart és szakmai 
munkája már érződött az est folyamán. Dina
mikus, határozott vezényléssel igyekezett kor
dában tartani az együttest, akik szépen 
dolgoztak. Úgy tűnt, hogy egymásra talált a 
karmester és a zenész egyaránt. A zenekar 
tagjai egy karmesteri pálcával lepték meg a fi
atal karmestert, akinek kezében nem remegett 
meg az eszköz.

A hangverseny első része a már hagyo
mányosnak mondható komolyzenei művek 
megszólaltatásából állt össze. Ezen az estén 
szólalt meg Fucik, Gounod, Bellini, Weiner és 
Kees Vlak műve. Nehéz anyagok, kevésbé is
mertek, sok figyelmet, összhangot igényelt a 
karmester és a zenekar között. Bizton állítha
tom, hogy mindkét fél megoldotta a feladatot. 
Szép élményt adott Nagy Márk szólista klari
nét játéka és a zenekari kíséret.

A hangverseny második részének nyitá
nyaként a művészeti iskola fuvola együttese 
lépett a közönség elé. A tizenhárom fős együt
test ilyen összetételben még nem láthatta,

hallhatta a közönség. Guttmann Gábor tanár 
úr szép munkát végez a fiatalokkal, akik látha
tóan élvezték az együtt zenélést, és szép kö
zönségsikert arattak.

Folytatva a második részt a kadét a junior 
és a senior együttes lépett színpadra. A 8-13 
éves majorette lányok csoportja egy eszten
deje alakult. A színpadon szépen, ügyesen, fe
gyelmezetten, játékosan dolgoztak. A zenekar 
kiválóan biztosította a zenei hátteret. Sikerük 
egyértelmű volt.

A senior együttes tagjai, -  tizenhárom év 
felettiek érett, összeszokott csoportot alkotva 
„hozták" magukat. Új zeneművekre, új kore
ográfiák készültek, amihez kiválóan illett a 
magyaros kosztüm, mely fokozta a látványt és 
a közönség elismerő tapsát. A majorettek ko
reográfusa Ráczné Fülöp Ilona igényes, szép 
koreográfiákat készített, melyet az együttesek 
tagjai is élvezettel fogadtak.

Kétségtelen, hogy a meglepetés erejével 
hatott a Bányász Népdalkör meghívása és fel
lépése a hangversenyen. Új kezdeményezés
ként a dalkör két bányász dalt énekelt a 
fúvószenekar kíséretével. Szakmailag folytat
ható az ilyen jellegű közös fellépés, hiszen 
adott egy kitűnő zenekar, egy kiváló dalkör és 
számos szép, régi bányász dal.

Az évzáró hangverseny kiváló lehetőséget 
nyújt arra, hogy megköszönjék azok munká
ját, akik arra érdemesek, vagy éppen eltávoz
tak az együttesektől.

Az együttestől ajándékot vehetett át 
Guttmann Gábor, aki több éven keresztül má
sod, majd vezető karmesterként kiválóan dol
gozott a zenekarral. Legjelentősebb szakmai 
elismerése az együttesnek vezetésével a két
szeres arany diploma és a Veszprémi Nemzet
közi Fúvószenekari Verseny II. díja. Köszönet 
érte! Gábor továbbra is aktív tagja marad az 
együttesnek, számítanak szakmai munkájára.

Csiszár Noémi, Dér Tímea és Kishonti 
Mónika a majorette együttes volt tagjai szin
tén ajándékban részesültek, egy-egy csokor 
virág kíséretében.

Az együttesek tagjai ezúton is köszönetü- 
ket fejezik ki a Vértesi Erőmű Részvénytársa
ságnak, a Bányász Klub Alapítványnak, 
szponzoroknak, támogatóknak, magánsze
mélyeknek az évi anyagi, erkölcsi és szakmai 
támogatásért.

A kétórás koncertet követően gratulálok 
özönlötték el az öltözői folyosót és az előteret. 
Az arcok kisimultak és boldogságot sugároz
tak a szereplők és a közönség részéről egy
aránt. Ezen az estén ismét bebizonyosodott, 
hogy zene nélkül lehet élni, de nem érdemes. 
A hangversenyt zenész bál követte a Bányász 
Klubban, ahol a szereplők, közreműködők im
máron önfeledten szórakozhattak kivilágos 
virradatig.

Boldog új esztendőt zenészek, táncosok, 
dalosok! Várjuk a folytatást!

Gondolatait közreadta: Molnár Ferenc, 
a Bányász Klub Alapítvány ügyvezetője

„Átlag” hétköznapok
Családi ház, átlagos vasárnap, ebéd után.

Mint derült égből a villámcsapás, hasít az anya 
hangja:

-  Nem kapcsol be a hűtő!
-  Biztos kicsi a feszültség. Volt már ilyen máskor is. 

-  így az apa.
-  Mi legyen a kajával? -  kérdezi a 18 éves fiú.
-  Tegyük hideg vízbe, a fürdőkádba, az én anyukám 

is így szokta; igaz akkor nem volt fürdőkád, csak kút. 
Oda engedték le az edényt -  emlékezik az anya.

-  Most meg kút nincs, anyukám -  véli a nagylány.
-  De hűtő sem! -  kontráz a fiú.
-  Na, ebből elég! Hívjatok egy szerelőt! -  elégeli 

meg átlagos apa.
Jön is rögtön az ismerős, mondhatni házi szerelő. 

Egy-két mérés, próbálgatás közben kétszer levág az au
tomata. Megszületik a diagnózis: kompresszorcsere 
kell. 20-25000 forint, plusz a feltöltés, ez-az 6-7000. Át
lagos család átlagon aluli anyagi helyzetével kétségbe 
esik. A vasárnap hátralevő része a megoldás keresésé
vel telik. Este kilencre eldöntik: vesznek egy új hűtőt. Éj
jel kettőre meg azt, honnét vesznek rá pénzt. 120 literes 
kis mélyhűtőjük zsúfolásig megtelik a hétfői reggeli, 
ebéd és egyéb étellel, némi felvágott, tejföl is beprése- 
lődik még. A tej már megromlott, neki nem kell hely. 
Anya beállítja az órát hajnali négyre, hogy a vaj és a pá
rizsi fogyasztható legyen hétre. Miután ő megy el leg
először reggel, kiírja: az utolsó elmenő vegye ki a levest 
és a pörköltet, különben baltával szeletelnek.

Munka után végigjárják, telefonálják az üzleteket, 
hol mennyibe kerül egy utódhűtő. Sikerül egy hasonló 
nagyságút találni. Reggel jön érte valaki, búcsúznak az 
üzletben, miután csak ez az egy van. Otthon összehord
ják a pénzt (a főiskolás lány kártyájáról lekerül az utolsó 
fillér is). A fiú ballagási pénze is itt végzi. Az anya 
könnyes szemmel veszi elő a kazánra eltett 25000 forin
tot. Ugyanis április elején az is kilyukadt.

Reggel boldogan megy átlag apa átlag fiával a bolt
ba. Fuvarost keresnek, hazaviszik az új hűtőt. Kicsoma
golás után megállapítják, hogy gyönyörű. Elindítják, 
semmi hang. Lehet, hogy ez annyira modern, hogy 
zümmögése sincs? -  morfondíroznak. Mindenesetre 
vizet tesznek be jégkocka tartóba, hogy átlagos anyát 
meglepjék, mire megjön. A nagylány is hazaér, öröm
mel nézi, mi minden új van ezen a 18 éveshez képest. 
Átlagos apa megvigasztalja: fizetésig semmi új nem ke
rül bele.

Telik az idő, a gép nem hűt, nem fagy, csak szép fe
héren villog. Hívják a házi szerelőt, aki megállapítja: ez 
sajnos nem jó. Átlagos anya felhívja a boltot, jótállási je
gyet, szerelőt emlegetnek neki. Átlagos apa elrohan a 
boltba valami egészen mást emlegetve. Csere nincs, ha 
saját költségén (újabb ezresek) visszaviszi a boltba, 
visszaadják a pénzt. Utolsó kísérlet a főnök keresésére. 
Eredménytelen. Szemtelenül villog rájuk az új hűtő, ter
mészetesen üzemen kívül. Tanakodás, mi legyen hol
nap?

Átlagos anya újból elindul a kis fagyasztó felé, és 
beállítja az órát négyre, hogy hétre ehető legyen a pári
zsi, meg a vaj. Majd eltűnődik magában: mégiscsak 
jobb volt a kút, azt nem kellett cserélgetni.

Csulik Andrea

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.
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MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKAT 

SZERETETTEL VÁRJUK 
2002-BEN IS!

2002
Szeretem a focit, mondja Gálvölgyi az RTL groteszk műsorá
ban. Nos, én pedig szeretem a vörös szegfűt, a vörös rózsát, 
a tulipánt, a narancsot, a banánt, a Koós Károly tervezte épü
leteket, betűket, a környékünkre visszatérő szabad madara
kat, akik oly fenségesen szelik immár újra a levegőt.

De nem szeretem, ha valami miatt ezeket a természeti 
vagy létrehozott értékeket szembe akarják állítani az érték
rendemmel, s olyasmit szeretnének „ezekbe” belemagyaráz
ni, melynek semmi köze a valósághoz. Valakik jelképet 
csináltak ezekből a saját érdeküknek megfelelően, kisajátítva 
ezen értékeket önmaguknak.

Történelmi ismereteim alapján többek között elgondol
kodtat Trianon máig tartó hatása, Kun és Horthy terrorja, 
Ságvári „terrorizmusa” , a Duna parti tömeggyilkosságok, a 
Kádár-korszak „jóléte” , a XVIII-as aknai rabtábor története, a 
nyári balatoni nyaralások, városunk bányászatra (mára 
lejépülő fejlődése, kitaszításunk s most utunk vissza „Euró
pába” . A mi XX. és XXI. századunk.

Ezek a mi történelmünk részei.
Természetes, hogy a történelmi események, az értéke

ink kinek, kinek mást és mást jelentenek, másként ítélik meg 
a múltat, s ezáltal a jelent.

Másként és másként ítélik meg azt, aki szegfűt tűz a 
gomblyukába, s megint másként, aki narancsot vagy tuli
pánt tart a kezében.

Pedig talán az egész nem jelent többet, mint egy vörös 
szegfűt, egy narancsot, egy szép tulipánt.

Az egész történetben csak egy fontos van, az Ember.
Montör

'  Itt mindig talál KRÓNIKÁST
A városközpontban

Művelődési Központ és Könyvtár 
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út)

Klári Csemege (Rákóczi út)
Bányász Klub 

Huber festékbolt (Fürst S. u.)

Az ófaluban és környékén
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)

A Borbála-telepen
Szent Márk gyógyszertár 

Panem élelmiszerbolt (Karinthy Frigyes u.)

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

-Virágkötőt keresek. 
06-30-285-73-10 
-Császár, Újszöllőben 2 
szobás, konyhás, fürdő
szobás, alápincézett lakás 
sürgősen eladó, vagy 1 
szobás, összkomfortos la
kásra cserélhető! 
376-086,18 óra után.
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Levélcím. 2040 Oroszlány Petőfi S. u 20 
Telephely; Oroszlány Alkotmány a  10, 
Telefonfax: (34) 560-075 (34) 366-524 
Mobil. (20) 9788-381, (20) 4144-121 
E m a i l  p r e s s k f t @ a x e le r o . h u  
W eb: h ilp ://w e b  axe le ro  hu/presskft

Vállaljuk:
A /3 -a s  m éretig újságok, 

ügyviteli 
nyom tatványok, 

levélpapírok, 
borítéKok, könyvek nyom 

dai előkészítését, 
nyom tatását, 

kötészeti m un káit 
Internetes honlapok 

tervezését, 
karbantartását

ÉRTESÍTJÜK 

TISZTELT 

MEGRENDELŐINKET, 

HOGY A MONTÁZS 

PRESS NYOMDAI 

SZOLGÁLTATÓ KFT. 

TELEFONSZÁMA 

MEGVÁLTOZOTT.
AZ ÚJ SZÁM:
34-367-444

HÍREK, PROGRAMOK
LIGET, JÁTSZÓTÉR. Lényegében elkészültek az Erzsébet 

liget felújítási munkálatai. December 5-én átadták a munkate
rületet a Táncsics Mihály utca 23-29. sz. lakóépület mögötti 
játszótér felújítására. A kivitelező a Pannon Park Forest Kft. 
még az idén, megkezdi a kivitelezést. A kivitelezési határidő 
április 30.

FELÚJÍTÁSOK. Az intézményi felújításoknál lezárultak az 
egyeztetések: a József Attila Ált. Isk. tornatermének felújítá
sára, a Középfokú Kollégium és a Pedagógiai Szakszolgálat 
épületének ablakcseréjére, valamint a Hajléktalan Szálló ka
zánházának felújítására és mosoda kialakítására elfogadták 
az ajánlatokat, s a kivitelezés megkezdődött.

CSENDES ÜNNEPEK. A rendőrségtől kapott tájékoztatást 
szerint kirívó bűnügyi eseményről, cselekményről nem tör
tént bejelentés városunkban az ünnepek alatt.

Az „ÖLTÖZTESSÜK ÜNNEPLŐBE VÁROSUNKAT A 
SZERETET ÜNNEPÉN” akció eredményhirdetésére január 
9-én, szerdán 16 órakor kerül sor az MKK113-as termében.

MOZI: január 8. MOULIN ROUGE (Nicole Kidman, Ewan 
McGregor), január 12. KÉMKÖLYKÖK (Antonio Banderas)

Nem a pénzről szólt...
Azt gondolom, hogy a ösata a polgármester jutalma körül, va
lójában nem a pénzről szólt. Az országos kampány helyi poli
tikában való leképeződését, a két nagy párt összecsapását, 
illetve a két helyi ciklus saját eredményeinek elismertetéséért 
vívott háborút láthattuk.

Mindkét tábor meg van győződve a maga igazáról, az 
egyik úgy véli, hogy 1994-98 között megteremtette az alapot 
a mostani ciklus számára, hogy fél kézzel jobbra fordítsa a vá
ros sorsát, a jelenleg hatalmon lévők szerint azonban mindez 
smafu, csődhalmazt örököltek, a sikerek csakis az ő tervsze
rűen végrehajtott gazdaságpolitikájuknak köszönhetőek. Lé
nyegében ezeket bizonygatta a két oldal a legutóbbi testületi 
ülésen. (Hogy hasonlít ez az országos politika ilyetén meg
nyilvánulásaira?) A tét nyilvánvalóan (itt is) a jövő évi (hely- 
hatósági) választások kimenetele.

Jó adag indulatot és sértődöttséget hozott felszínre a po
litikai háború. Ilyen élesen talán sohasem osztódott meg a 
képviselő-testület. Vagy épp ellenkezőleg? A baloldal indult 
bomlásnak, képviselői pedig átáramolnak a polgári placc irá
nyába? Vagy ez az „átszavazás” csak egyszeri alkalom volt?

Ehhez a szavazáshoz az MSZP helyi elnöksége ezúttal 
semmilyen ajánlást nem fűzött. Amint egyes képviselőik el
mondták, elsősorban a jutalom immár csökkentett nagysága 
bírta őket az igen szavazatra. Ezeknek a szavazatoknak azon
ban ára lesz. És itt megosztok önökkel néhány találgatást, 
amit a városban hallottam: „Ki, milyen zsíros tisztséget, pozí
ciót kap ezért? Ki nem indulhat ezért jövőre szocialista szí
nekben? Tán a kampányra hajtatta ki a pénzt a Fidesz?”

Ez a háború engem nem érdekel. Nekem, mint átlagpol
gárnak a dolog lényege az, hogy a városom fejlődjön, kom
fortosabb szolgáltatásokat nyújtson a számomra. Az sem 
érdekel, hogy akit felruháztam a hatalommal narancsot vagy 
szegfűt tart-e a tenyerében. (Valószínűleg a többséget sem 
érdekli, különben miért választott volna szegfűs többségű 
képviselő-testület mellé narancsos polgármestert?) Én em
berekre és programjukra fogok szavazni, nem pártokra. S 
még az is lehet, hogy politikai irányultságommal ellentétesen 
választok képviselőt, polgármestert. Azt, amelyiket rátermet
tebbnek ítélem. És elvárom, hogy a népképviselet alapján, az 
én (mint szavazópolgár) megbízásomból végezze úgy a fel
adatát, hogy azzal az érdekeimet és csakis az én (az oroszlá
nyiakét) érdekeimet szolgálja. Szolgálja!

- gróf ács -
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.
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„Célunk, hogy a hazai szénbázisú energiatermelés fennmaradjon”

Munkásgyűlések a Vért-nél
A Vértesi Erőmű Rt.-nél néhány éves hagyomány, hogy az újesztendőt 
munkásgyűlésekkel nyitják meg. Az idén is lehetősége volt az összes dol
gozónak tájékozódni a cég múlt évi történéseiről és jövőbeli terveiről.

Képviselőket akartak kizárni 
a szocialista frakcióból

Lemondott Lazók Zoltán frakcióvezető
Takács Károly \ibzérigazgató január 3-án a társaság öt telephelyén 

részletesen beszámolt az eredményekről és a célkitűzésekről.
A munkavállalók közül a Mányi Aknaüzem dolgozói értesültek először ar

ról, hogy a Vért -  az előző évek lendületét követve -  2001 -ben is túlteljesítet
te üzleti tervét. A reggel háromnegyed hatkor kezdődő munkásgyűlésen a 
vezérigazgató elmondta: elég nehezen indult a 2001-es esztendő, sok prob
lémával meg kellett küzdeni. A társaságot érintő árintézkedések, el nem is
mert költségek és kötelezettségek miatt mínusz 684 millió Ft-os eredményt 
terveztek a vezetők. E helyett azonban a várható eredmény plusz 58 millió Ft, 
ami igen jó gazdálkodásra utal. A pénzügyi helyzet stabilitását jelzi a hitelál
lomány alakulása is, melyet a következő adatok jól szemléltetnek:

Hitelállomány 2001. 
év elején

Maximalizált hitelállo
mány 2001. év végére

Megvalósult hitelállo
mány 2001. év végén

1,3 milliárd Ft 2,7 milliárd Ft 900 millió Ft

A jelentősen csökkenő hitelállomány azt jelenti, hogy a Vért jó fizetőpartner, 
a számok stabil céget mutatnak, mely éves árbevételét is közel terv szinten 
teljesítette. (A Vértesi Erőmű Rt. nettó árbevétele alapján a 104. helyen áll a 
magyarországi cégek között.)

Mindehhez hatékonyságjavító intézkedések sora kapcsolódott, melynek 
része volt a több, mint 11 %-os létszámcsökkenés. Ez az arány magában fog
lalja nem csak a tervezett elbocsátásokat, hanem a vállalattól önként megvá
lók, nyugdíjba vonulók számát is.

A Vért-nél az elmúlt évben 9,4%-os inflációs ráta mellett 2,75%-os 
reálkeresetszint-emelést, 12,76%-os átlagkeresetszint-fejlesztést hajtottak 
végre.

A Vértesi Erőmű Rt.-nél 2001-ben több, mint 3 milliárd Ft-ot fordítottak 
beruházásra, ezen belül 1 milliárd Ft-ot költöttek az Oroszlányi Erőmű II. sz. 
kazánjának felújítására és tendereztetésre, mely már a retrofit elindulását je
lenti.

A retrofit továbbfolytatása érdekében tett tárgyalások, intézkedések lesz
nek meghatározói a 2002. évnek is. A tervek szerint a márciusi Rendkívüli 
Közgyűlésen napirenden lesz a füstgáz-kéntelenítő építésére vonatkozó 
program folytatása és a finanszírozás kérdése. A finanszírozási modellek 
között szerepel a tőkejuttatásos variáció illetve a hitelgaranciák vállalása.

A Vért szakemberei tovább folytatják a tárgyalást a Magyar Energia Hiva
tallal és a Gazdasági Minisztériummal is a XX-as aknaüzem bezárási és a len
csehegyi szénátvétellel kapcsolatos el nem ismert költségek ügyében.

Fontos kérdés a Tataszén Kft. helyzete is, mely a csődhelyzet közelébe 
került azzal, hogy a tervezett 6 millió Ft-os nyereséghez képest 100 millió 
Ft-os veszteséget produkált a tavalyi évben.

A Vért telephelyeinek további sorsával kapcsolatban Takács Károly el
mondta: ez év június 30-áig lesz döntés a Bánhidai Erőművet illetően. Addig
ra kiderül, hogy meghosszabbítható-e egy évvel a jelenleg 2003-ig szóló 
szerződés, s ez befolyásolja a Mányi Aknaüzem sorsát is.

A Tatabányai Fűtőerőmű érvényben lévő szerződés szerint 2020-ig üze
melhet. Ennek a telephelynek a megújítására 2004. év végéig 700 millió Ft-ot 
kíván fordítani a Vért.

Az Oroszlányi Erőmű és a Márkushegyi Aknaüzem hosszú távú működé
se a már jól ismert retrofit programtól függ.

-  Célunk, hogy a hazai szénbázisú energiatermelés a Vértesi Erőmű 
Rt.-ben is fennmaradjon -  összegzett Takács Károly vezérigazgató.

Lovasi Andrea

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének tagjai már az újév harma
dik napján taggyűlést tartottak a volt Barbara szállóban lévő párthelyi
ségükben. A Krónikás megtudta, hogy napirenden szerepelt többek között 
a polgármester jutalmának „négy igenes” megszavazási ügye.
Vargáné Vojnár Katalin települési 
képviselőt, a szocialista frakció tag
ját arra kérdtük, mondja el vélemé
nyét az ott történtekről.

-  Az ön neve is ott szerepelt 
polgármester jutalmazásáról szóló

előterjesztésen, majd meg is sza
vazta azt? Miért?

-  Úgy vélem, vitathatatlan, hogy 
a város és körzetem, a falu, sokat fej
lődött, ...

Folytatás a 2. oldalon

A Munkáspárt is támogatja 
a retrofitot

Thiirmer Gyula Márkushegyen
Thürmer Gyula a Munkáspárt elnöke a Márkushegyi Bányaüzembe láto
gatott szerdán, azzal a céllal, hogy megismerkedjen az ország legna
gyobb mélyművelésű bányaüzemének helyzetével. A Munkáspárt elnökét 
elkísérte Varga János, a párt országgyűlési képviselőjelöltje, valamint 
Nagy Pál a párt móri szervezetének elnöke.
A delegációt Havelda Tamás bányá
szati igazgató és Vicsai János felelős 
műszaki vezető fogadta. Az igazgató 
tájékoztatta a Munkáspárt elnökét a 
Vért Rt. jelenlegi helyzetéről, a 
retrofit megvalósításáért tett erőfe
szítésekről. Elmondta, hogy mindent 
megtesznek, hogy a cég versenyké
pes maradjon az energiapiacon, eh
hez a szén önköltségi árát minden
képpen csökkenteni kell, hiszen egy 
kilowattóra villamos energia árában 
a fűtőanyag 70%-ban van jelen.

A rövid tájékoztató után 
Thürmer Gyula, vendéglátói kísére
tében alászállt a mélybe. A látogatás 
színhelye a Kőhalmi bányamezőben 
lévő 150 méter hosszúságú frontfej
tés volt, ahol az elnök a zömmel fia
tal bányászokból álló csapat tag
jaival beszélgetett. Elmondták neki, 
hogy mindent megtesznek a szén 
termelői árának versenyképes szin
ten tartásáért, mert átérzik, hogy 
csak így tudják munkahelyeiket 
megtartani. A pártelnök ígéretet tett, 
hogy ha a Munkáspárt parlamenti 
párt lesz, mindent megtesz a retrofit 
megvalósításáért, és 2014 után is 
lesz szénbányászat hazánkban.

A bányalátogatás utáni sajtótájé
koztatón az elnök elmondta, ha a

Vért vezetésének erőfeszítéseihez 
tulajdonosi akarat is párosul, a hazai 
szénbázison alapuló energiaterme
lés mindenképpen versenyképes le
het az energiapiacon.

A továbbiakban a baloldali pár
tok együttműködéséről intéztek hoz
zá kérdéseket. Ezekre válaszolva 
Thürmer elmondta, a Munkáspárt 
mindig kész volt az együttműködés
re, hiszen programjaikban számta
lan olyan elképzelés van, amik fedik 
egymást. A második körben nem 
zárta ki a szocialistákkal való együtt
működést. Abban azonban nem haj
landó partner lenni, hogy a 
választások előtt a honi problémákat 
külpolitikai síkra terelje. A kedvez
ménytörvény adok-kapokjában nem 
kíván részt venni, az uniós csatlako
zás előtt az oktatásban, az egészség
ügyben, a szociálpolitikában, a 
mezőgazdaságban lévő problémák
kal illenék foglalkozni. A parlamenti 
választáson mindenképpen 5% fe
letti eredményre számít.

A látogatás befejeztével az elnök 
megköszönte a baráti fogadtatást és 
a tárgyszerű tájékoztatást, majd ko
szorút helyezett el a hősi halált halt 
bányászok emlékművénél.

Gergei J.



Képviselőket akartak kizárni 
a szocialista frakcióból 

Lemondott Lazók Zoltán frakcióvezető
Javaslat készült 

a pedagógusok jobb anyagi 
elismerésére

Február végén lesz az idei városi költségvetés képviselő-testületi tárgya
lása. Ezen várhatóan dönteni fognak arról a pedagógusok (pontosabban a 
városban dolgozó mintegy félezer közalkalmazott) nagyobb javadalma
zását szorgalmazó javaslatról is, amelyet Hartmann József települési 
képviselő, a Közigazgatási bizottság tagja, iskolaigazgató dolgozott ki. 
Tavaly a költségvetés előkészítése során már felbukkant egy hasonló cél
zatú dokumentum, amely az önkormányzat oktatási kiadásait mintegy 15 
%-kal növelte volna meg, ezért gyakorlatilag hamvába holt. A képviselőt 
az új tervezet ismertetésére kértük.

Vargáné Vojnár Katalin települé
si képviselőt, a szocialista frakció 
tagját arra kérdtük, mondja el véle
ményét az ott történtekről.

-  Az ön neve is ott szerepelt 
polgármester jutalmazásáról szóló 
előterjesztésen, majd meg is sza
vazta azt? Miért?

-  Úgy vélem, vitathatatlan, hogy 
a város és körzetem, a falu, sokat 
fejlődött, bár azon lehet meditálni, 
hogy ez egy személynek köszönhe
tő-e. Nos, ha eredmények vannak, 
miért ne lehetne elismerni azokat? 
Itt, a harmadik körben azért szavaz
tam meg a bruttó hárommilliót, mert 
a korábbi két javaslattal ellentétben 
ezt az összeget már elfogadható 
nagyságúnak találtam.

-  Mérlegelte a döntésnél, 
hogy ezzel mintegy a politika i e l
lenfelet támogatja?

-  Hogyne! Mérleg jegyű ember 
vagyok. De a tréfát félretéve, azt 
gondolom erről, hogy, ha valakinek 
az ellenkező politikai oldalon vannak 
érdemei, azt nem bűn elismerni.

- A  múlt heti taggyűlésen terí
tékre került a jutalom ügye.

-  Három témát tárgyaltunk. 
Amire ön gondol, az „A helyi szerve
zet, az elnökség és a frakció helyze
te, viszonyai” címet viselte. Ez 
lényegében a polgármesteri juta
lomról szóló előterjesztésnek, illetve 
megszavazásának a „kibeszélése” 
volt. Itt a támogatók és az ellenzők is 
elmondhatták az álláspontjukat.

-  Úgy tudom, ki akarták zárni 
az igennel szavazó frakciótago
kat.{ízzel a nyolcfős szocialista 
frakció létszáma éppen a felére 
csökkent volna.)

-  Igen. Az elnökség többségi 
döntéssel azt indítványozta, hogy a 
jutalmat megszavazókat zárják ki a 
frakcióból. A titkos szavazáson 
azonban a tagság nagy arányú több
sége nem támogatta ezt.

-  Hogyan fajulhatott idáig a 
dolog, hogy felvetődik a frakció 
megcsonkítása?

-  Az oka valószínűleg szemé
lyekben is keresendő.

-A z  elnökség javaslata alap
ján fegyelmi eljárás megindításá
ról is szavaztak Lazók Zoltán 
frakcióvezető, párttag ellen, aki a 
polgármesteri jutalmazás támoga
tói közé tartozott.

-  Valóban. Ki-ki elmondta a vé
leményét, majd a titkos szavazáson 
a tagság többsége ezt a javaslatot is 
elutasította. Lazók Zoltán egyébként 
még a szavazás előtt felállt, és le
mondott a frakcióvezetői posztjáról.

-Lehet-e úgy sarkítani a kiala
kult helyzetet, hogy a frakció ket
tészakadt, avagy a frakció és az 
elnökség elszakadt egymástól?

-  Egyiket sem állítanám. Talán 
ennyire élesen még nem váltak ketté 
az álláspontok, de a frakcióban volt 
már példa különszavazásra.

-  Hogyan értékeli, gyengült az 
elnökség tekintélye, pozíciója a 
tagság előtt, illetve a frakcióval 
szemben?

-  Nem hinném. Az ügy mindenki 
számára tanulsággal zárult.

-  Mi lenne az?
-  Számomra ez úgy fogalmazó

dik meg, hogy a város érdekében 
fenn kell tartani az egységet a képvi
selő-testületben, és a hátralévő fel
adatokat továbbra is legjobb 
tudásunk szerint kell végezni.

Okoznak-e még a történtek to
vábbi politika i viharokat? -  kér
deztük Keleti György MSZP-s 
országgyűlési képviselőt, mivel ő is 
részt vett a harmadikai taggyűlésen.

Keleti György szerint „eddig 
sem volt politikai vihar, és ezután 
sem lesz” . Úgy véli, hogy Lazók Zol
tán lemondásával elismerte, hogy 
hibát követett el, hiszen előzetesen 
nem egyeztette az ominózus javasla
tot sem a pártelnökséggel, sem a 
frakcióval.

Keleti szerint a frakciónak a párt
szervezet véleményét kellene megje
lenítenie fontos kérdésekben, ez 
pedig az volt, hiszen itt az adófizetők 
pénzéről döntöttek, hiba volt támo
gatni.

-  Mi a véleménye, arról, hogy 
az elnökség ki akart zárni négy 
képviselőt a frakcióból?

-  Nem akarta ezt, csupán javas
lattal élt, amiről döntöttek. Az elnök
ség szigorúbban kezelte ezt a 
kérdést, mint maga a tagság. Mind
ez azonban nagyon kulturált véle
ménycsere formájában zajlott le -  
vélekedett Keleti György.

Lazók Zoltán frakcióvezető el
mondta, Vargáné Vojnár Katalin vé
leményét új elemmel nem tudja 
kiegészíteni, ezért nem él a felkínált 
megszólalási lehetőséggel.

Mint más forrásból megtudtuk 
január 14-én, hétfőn este választ a 
szocialista frakció új elnököt.

Székely Antalnak, a helyi párt- 
szervezet elnökének más elfoglaltsá
ga miatt nem állt módjában 
nyilatkozni a Krónikásnak.

Jövő héten eldönti, hogy kíván-e 
reagálni az e cikkben megfogalma
zottakra.

Forgács J.

-  A javaslatot az oktatási bizottság 
decemberben megtárgyalta, támo
gatandónak ítélte, és továbbküldte a 
pénzügyi bizottságnak. Ott jelenleg 
ismerkednek vele. A költségvetést 
előkészítő tárgyalások során nyer
het a javaslat konkrét előterjesztési 
formát. Volumenében egy -  beval
lom irreális -  90 millió forintos 
összegről van szó, de ezt tárgyalási 
alapnak szánjuk. Be kell ugyanis 
mutatni, hogy a kérésünk mennyivel 
terhelné meg a költségvetést, addig 
ugyanis, amíg ezzel nem vagyunk 
tisztában, nincs miről tárgyalni. A 
kérés alapja az, hogy a pedagógu
sok kötelező feladatokon túl végzett 
pluszmunkája anyagi elismerést 
nyerjen.

Mielőtt a tervezetet ismertet
ném, röviden a tények. Az önkor
mányzat jelenleg 10%-kal egészíti ki 
az oktatási intézmények bértöme
gét. (Megjegyzem erre a környező 
településeken alig akad példa.) Ez 
minden iskolában jelentős, többmil
liós összeg, ami a korrepetálásokra, 
szakkörökre, tagozatok indítására 
stb., tehát a kollégák túlmunkájának 
honorálására fordítandó, az iskolai 
nevelés-oktatás színvonalának javí
tása érdekében. Összességében a 
költségvetést ez nagyjából húszmil
lió forint körül terheli meg. Ráadásul 
idén a minimálbér és a szakmai 
szorzó emelése miatt az önkor
mányzat intézményi bérekre szánt 
kiadása még mintegy 20 %-kal nö
vekedni fog. Ezen felül kellene tehát 
plusz javadalmazási lehetőséget 
biztosítani, ami, mint remélhetőleg 
az elmondottakból kitűnik, nem 
könnyű feladat.

A javaslat kilencvenmilliós igé
nye két összetevőből áll. Egyrészt az 
intézményi bérkeret 5 %-os meg
emelését javasoljuk, aminek elosz
tása a dolgozók helyzetének 
javítására, jutalmazásra (akár peda
gógusnapi ünnepségre és elismeré
sekre) az adott intézmény hatás
körébe kerülne. A másik, jelentő
sebb része (mintegy 50 milliós tétel)

a ruhapénz, amely egy évben az egy
szeri minimálbér bruttó kifizetését 
jelentené. Ezt az adható járandósá
got évek óta nem tudja biztosítani 
még töredékében sem az önkor
mányzat.

-  Nem teszi komolytalanná a 
javaslatot az összeg „irreá lis " 
nagysága?

-  Még egyszer mondom, mind
ez tárgyalási alap, ami mögött valós 
igény van. Ebből lehet töredéket 
adni, de nyilván csak az ésszerűség 
határain belül. Én úgy látom, hogy 
ez az ésszerű határ legfeljebb a ja
vaslatunk egyharmada körül húzha
tó meg, magyarul ennél kevesebb 
összeget értelmetlen kiosztani. 
Mindazonáltal azt szeretném, hogy a 
testület elé egy minden bizottság ál
tal megismert kompromisszumos 
előterjesztés kerüljön -  érvel 
Hartmann József.

Lazók Zoltán, a Pénzügyi bizott
ság elnöke egyetért az előterjesztés
ben megfogalmazott célokkal. Mint 
elmondta két évvel ezelőtt sikerült 
egy komoly lépést tenni az étkezési 
támogatás bevezetésével, tavaly a 
vezetők javadalmazását növelték, 
idén is szükséges lenne újabb elem
mel bővíteni a támogatást, de, hogy 
ez pontosan mekkora összeget fog 
jelenteni, az a további költségvetési 
egyeztető tárgyalásokon fog kide
rülni. Hangsúlyozta, hogy az önkor
mányzat csakis saját bevételeiből 
tud erre fordítani, a sok kicsi sokra 
megy elve alapján, és a mindenkori 
kormányzat szerepét nem tudja át
venni a bérfeszültségek megoldásá
ban.

Csőre Imrénét, az Arany János 
Általános Iskola igazgatóját arra 
kértük, mondja el véleményét a ja
vaslattervezetről.

-  Köztudott, hogy az állami tá
mogatás csökken és az önkormány
zatnak egyre többet kell hozzátennie 
az intézmények működtetéséhez. 
Úgy gondolom a pedagógus jöve
delmének rendezése nem elsősor
ban az önkormányzat, hanem az



2001 A KRÓNIKÁSBANJanuár
- Rekordtermelés a Márkushegyen, 
24 óra alatt 10009 tonna szenet hoz
nak a felszínre
- A testület többsége elutasítja az 
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola 
igazgatója vezetői megbízatásának 
visszavonását
- A hónap végén bezár a városi 
uszoda, felújítását 2002 szeptembe
rére tervezik befejezni

Február
- Megnyílik a sporttelepi uszoda
- Megduplázódik a helyi lakástámo
gatás összege
- Jelentősen túlteljesíti 2000-es üz
leti tervét a Vért. Az ÁPV Rt. támo
gatja a retrofit programot
- A megye legeredményesebb női és 
legjobb ifjúsági sportolója Likerecz 
Gyöngyi
- Borverseny a Bányász Klubban
- A képviselő-testület elfogadja a vá
ros költségvetését, melynek egyen
lege meghaladja a 3 milliárd forintot

Március
- Lezárulnak a bértárgyalások a 
Vértnél
- „Civileké a Ház” programsorozat
- Bányászati Múzeumot terveznek a 
XX-as Aknaüzem területén
- Lengyel József-hét a gimnázium
ban

Április
- 25 éves a Márkushegyi Bánya
üzem -  szakmai rendezvény a Bá
nyász Klubban

állam által megoldandó feladat. A 
közalkalmazottnak normális fizetést 
kell biztosítani ahhoz, hogy a mun
káját tisztességgel tudja végezni. 
Örömmel fogadom a szándékot, 
mely ezen segíteni akar, de hozzá 
kell fűznöm, hogy önmagában ettől 
még a pedagógusok gondjai nem 
fognak megoldódni.

-  /Vem lehet-e attól tartani, 
hogy a városban visszatetszést fog 
kelteni ez a javaslat, mondván mi
ért támogatják a helyben befize
te tt adóforintokból a pedagóguso
kat?

-  Valóban tartok ettől. Azt hi
szem a városlakók általában nem az 
önkormányzattól várják a pedagó
gusok ilyenfajta elismerését, ők uta
kat, járdákat, jobb infrastruktúrát 
szeretnének. Ezt a rangsort egyéb
ként nagyon szomorúnak tartom, 
mert egyre több a probléma az isko
lában a gyerekekkel. Sokszor a csa
lád alapvető feladatait kell 
átvállalnunk. Ezért nem kell sajnálni 
bennünket, de azt gondolom, ha en
nél kisebb összegek is vihart kavar
tak, akkor valószínűsíthető, hogy ez 
is fog. F.J.

- Befejeződik a Majki Népfőiskolái 
Társaság helytörténeti előadássoro
zata
- A Vért, a Vörös Kereszt és a Len
gyel József Gimnázium akciói az ár
vízkárosultak megsegítésére
- Több, mint 300 facsemetét ültet
nek a városszépítési akció keretében
- A rendőrnapon több oroszlányi 
rendőrt is dicséretben részesítenek 
-Az ipari parkba települ Mipa festék- 
gyártó Kft. -  aláírják az együttműkö
dési megállapodást
- Likerecz Gyöngyi három aranyér
met szerez a Súlyemelő Európa Baj
nokságon
- 3,8 millió forintot oszt szét a testü
let pályázati úton a civil szervezetek
nek
- A Rákóczi Szövetség „határok nél
küli” történelmi vetélkedője

Május
- Oroszlányban 10 % alá csökken a 
munkanélküliségi ráta
- Glattfelder Béla, a GM politikai ál
lamtitkára látogatása a Wesiin 
Rt.nél
- Európa Napja rendezvényei az 
MKK-ban
- Nyilvánosságra hozzák a közvéle
mény-kutatás eredményeit
- Az ORTRI Császári Csemege sike
rei az országos duatlon bajnoksá
gon
- A Vért tulajdonosai jóváhagyják a 
retrofit előkészítő munkálatainak 
megkezdését, megindul a kazánfel
újítás, a cég megvált 226 munkavál
lalójától
- A település alapításának 300. év
fordulója alkalmából pólót kapnak 
ajándékba az oroszlányi diákok
- Városi gyermeknap dr. Deutsch 
Tamás miniszter látogatásával
- Az Arany János Általános Iskola 
bemutatkozik a nyíregyházi 
Suliexpo-n
- A testület elveti a finn faházak épí
tését a régi strand területén

Június
- Megjelenik Tárnok Mihály verses
kötete a Montázs Press Kft. kiadásá
ban, a könyvhét rendezvényén 
oroszlányi alkotók mutatják be 
könyveiket
- IV. Regionális Romanap az 
MKK-ban
- A testület elveszi az OTTO Rt.-től 
és júliustól a Távhő Kft.-re bízza az 
önkormányzati bérlakások kezelői 
feladatait

Július
- A Majki Nemzetközi Énekes Mes
terkurzus programjai, Operagála
- Vígh Andrea hárfaművész koncert
je Majkon
- A Vért és a Holcim Rt. szerződést 
köt az erőműben képződő pernye 
hasznosítására
- Rockenbauer Zoltán miniszter 
részvételével Rákóczi-nap Majkon

Augusztus
- Az MKK új igazgatója Mészáros 
Éva
- Az oroszlányi erőműben befejezik 
a kondenzátor-tisztítók telepítését
- Autós sprintverseny az ipari park
ban
- Szent István napi rendezvények, 
falunap, családi nap Majkon

Szeptember
- A Zénón Systems Kft. az ipari park
ba települ -  aláírják a szerződést
- Bányász- és Villamos napi ünnep
ség, kitüntetések
- Felbontják a Vért füstgáz-kéntele
nítőjének megépítésére érkezett öt 
külföldi pályázatot
- Medgyessy Péter az MSZP minisz
terelnök-jelöltje Oroszlányban
- Millenniumi emlékmű átadása az 
ófaluban, ünnepi programsorozat
- A Bányász Klub majorette együtte
se Angliában szerepel az Európa 
Bajnokságon

Október
- A Távhő Kft. új vezetője Lazók Zol
tán
- Villany- és fűtéskorszerűsítés után 
újra kinyit a Bányász Klub

- Átadják a Weslint kiszolgáló 
transzformátor-alállomást
- A Civil Fórumon felvetik, hogy kép
viselő-jelöltet állítanának a követke
ző önkormányzati választáson
- Önkormányzati pénzügyi-gazdasá
gi konferencia a gimnáziumban
- Felavatják a BorgWarner Turbo 
Systems Kft. üzemcsarnokát
- A testületi-ülésen megkezdik a vi
tát a gazdasági program-tervezetről

November
- Nyelvi labort adnak át a Ságvári 
Endre Ált. Isk,.-ban
- Likerecz Gyöngyi háromszoros vi
lágbajnokként érkezik haza Törökor
szágból, majd megszerzi a felnőtt 
országos bajnoki címet is
- Rangos elismerésben részesítik 
Huma Erzsébet pedagógust
- Elkészül a felmérés az alapítványi 
iskoláról -  a többség nem igényli
- Az OHE felmondja a városi Alsó-tó 
bérletét
- A Bebusch Hungária Kft. új csar
nok építésébe kezd
- Liebmann Katalin a Reform Kis
gazdapárt elnöke Oroszlányban

December
- Megnyílik az új bányamúzeum a 
XX-as Aknaüzem területén
- Átadják az Arany J. Ált. Isk. felújí
tott fizika-kémia szaktantermét
- 40 éves az Oroszlányi Erőmű, 10 
éves a Vért
- A parlament megszavazza az 
oroszlányi egészségügyi beruházás
hoz szükséges közel 260 millió fo
rintot
- Romafórum az MKK-ban
- Felállítják a Mikulás házát, mézes
kalácssütő verseny
- Bővítkezik és Oroszlányba helyezi 
központját a Koloman Handler Kft.
- Gyilkosság az óvárosban, lakástűz 
a Rákóczi úton
- Likerecz Gyöngyit az év sportoló
nőjévé választják
- Áz ipari parkban gyakorlatilag el
keltek a zöldmezős területek
- A képviselő-testület dönt a 
Távhőszolgáltató Kft. részvénytár
sasággá történő átalakításáról, har
madszori nekifutásra elfogadják a 
polgármester jutalmazását

PROGRAMOK
EMLÉKEZÉS A KATASZTRÓFÁRA. A Rákóczi Szö

vetség oroszlányi szervezete január 12-én, szomba
ton 16.30 órakor kegyeleti összejövetelt tart a doni 
hősök emlékére, az evangélikus templom falába he
lyezett második világháborús emléktábla előtt.

CIVIL TERVEK. A Civil Fórum január 16-án, szer
dán 17 órától tartja következő összejövetelét az MKK 
113-as termében. Témája a „Civileké Ház” program
jának összeállítása, az „Év Mecénása” díj átadásának 
feladatai és a Civil Fórum 2002. évi programja.

BÁTYUS BÁL. Január 19-én 19 órától szlovák bá
tyus farsangi bált rendez az Oroszlányi Szlovák Ki

sebbségi Önkormányzat a Lengyel József Gimnázi
umban. A zenét a pilisszántói Mosoly zenekar 
szolgáltat, valamint fellép az oroszlányi Brána tánc- 
együttes is. Jegyek megrendelhetők Schüller 
Andrásnétól a 362-034-es telefonszámon.

SZÍNHÁZ. Január 28-án 19 órakor Alán 
Ayckbauern: MESE HABBAL című kétrészes vígjáté
ka az MKK-ban. A szerelmi háromszög körüli bonyo
dalmakban közreműködik: Bencze Ilona, Kovács 
István, Gryllus Dorka, Jegercsik Csaba. Rendezte: 
Kovács István.

MOZI. Január 15., hétfő: Kutyák és macskák, ame
rikai filmvígjáték (Jeff Goldblum), január 19. szom
bat: A Sárkány csókja, amerikai akciófilm (Jet Li, 
Bridget Fonda).______________________________

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
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Petőfi Sándor út 29.
Városkapu után
-S-361-111

MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKAT 

SZERETETTEL VÁRJUK 
2002-BEN IS!

"T A V H O K ft
OROSZLÁNY Tisztelt Fogyasztóink!

Az elmúlt év decembere a szokásosnál is hidegebb 
volt. A Távhő Kft. folyamatosan biztosította, hogy megfe
lelő hőmérséklet legyen lakóházukban, lakásukban. A 
hosszan tartó hideg miatt azonban a szokásosnál több 
hőmennyiség került felhasználásra.

Mivel városunkban mérés szerinti elszámolás van, 
kérjük Önöket, hogy ezzel számoljanak, mert a számlá
záskor a tényleges fogyasztás díját számlázzuk.

Ugyanakkor köszönjük a megértésüket azokért a kel
lemetlenségekért, melyet a hideg miatti esetleges, átme
neti üzemzavarok okoztak. Munkatársaink mindent 
megtesznek azért, hogy minél kevesebb műszaki hiba je
lentkezzen a hálózaton, s továbbra is biztosítják a gyors 
hibaelhárítást.

Kívánunk minden kedves fogyasztónknak 2002-ben 
is boldog, sikeres esztendőt.

Szolgáltatási díjak változásai 2002-ben

A bérlakások bérleti díja 2002. január 1-től 
a következőre módosul:

összkomfortos lakás esetén 144 Ft/m^
komfortos lakás esetén 124 Ft/m?
félkomfortos lakás esetén 74 Ft/m .

A távhőszolgáltatás díjtételeinek a módosulása 
2002. január 1-től. (A díjak az áfát nem tartalmazzák, 

annak mértéke változatlanul 12 %.)
Megnevezés Mértékegység Egységár Emelés%-a

Lakossági fűtés alapdíja 3
Ft/lmo/ev 63,60 10,5

Lakossági melegvíz alapdíja Ft/líTIg/éV 16,80 7,7
Egyéb fűtés alapdíja Ft/lnWév 63,60 10,5
Egyéb melegvíz alapdíja Ft/lm'Vév 16,80 7,7
Üzemi fogyasztó Ft/MW 0
Lakossági fogyasztók hódija GJ 1615 9,5
Egyéb fogyasztók hődíja GJ 1850 9,5
Üzemi fogyasztók hődíja GJ 875 0
Az egyes fogyasztói csoportokra vonatkozó ármódosítást a költ
ségek figyelembe vételével határozták meg.

Szennyvízkezelési díjak 2002. január 1-től
(A díjak az áfa nélkül értendők, 

annak mértéke változatlanul 12 %.)
Megnevezés Egység Egységár Emelés %-a

Lakossági fogyasztók 3m „ 67,10 10
Közületi fogyasztók m 162,80 10
Alapdíj Ft/nap 13,00 5

HÍREK RÖVIDEN
PROFI ÉPÜLET LESZ. Megújul a volt autóbusz pályaudvar 

és környéke. Az önkormányzat és a Vértes Volán Rt. között 
még 1992. évben létrejött megállapodás alapján eddig az ön- 
kormányzat hasznosíthatta az ingatlant, azonban ez a megál
lapodás tavaly év végén lejárt. Az önkormányzat hivatala 
valamennyi bérlőt tájékoztatta arról, hogy határozott idejű 
bérleti szerződéseik meghosszabbítására nincs lehetőség, 
mert értékesíteni kívánják az ingatlant. Az értékesítési licit 
eredménytelenül zárult. A helyi vagyonrendelet értelmében, 
az eredménytelen eljárást követő egy éven belül az ingatlan 
szabadon értékesíthető, kikiáltási áron (vételár-minimum). A 
Vértes Volán Rt. tulajdonrészére pályázó KER-EST Ingatlan- 
forgalmazó Rt. (a Profi ingatlanforgalmazója) megvásárolta 
az önkormányzati tulajdonban lévő épületrészt is.

A Hungária biztosító marad az épületben, a többi területet a 
Profi áruház fogja hasznosítani. Az épület és a parkoló igé
nyesnek ígért felújítása rövidesen megkezdődik.

HALÁLOS BALESET. Életét vesztette egy 42 éves oroszlá
nyi férfi a majki Madárhegyen erdőirtás közben, január 8-án 
kedden délelőtt. A férfi vállalkozás keretében a Vértesi Erdé
szeti és Faipari Rt. megbízásából dolgozott a fakivágáson, 
amikor pontosan még nem ismert körülmények között rádőlt 
egy kivágott fa. Az oroszlányi rendőrkapitányság államigaz
gatási eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

ÖRÖM A SZEMNEK. A karácsonyi városdíszítő akció ered
ményhirdetésén talpalatnyi hely sem maradt, oly sok részt
vevő zsúfolódott össze az MKK termében. A megjelenteket 
Modrián Vilmos képviselő köszöntötte a hivatal és a képvise
lő-testület nevében. Elmondta, örömére szolgál, hogy Orosz
lány polgárai tevékenyen kiveszik részüket közös otthonunk 
szépítéséből és a nyugat-európai városokkal összehasonlítva 
sem kell szégyenkeznünk az ünnepi díszítkezésben. Ezután 
Elekes Lászlóné szervező osztotta meg gondolatait. 
2001 -ben a jelenlegivel együtt három városszépítő akciót tar
tottak, amelyeken mintegy 150 család vett részt. Az akció 
kezdete óta eltelt öt évben egyre többen csatlakoztak, szépítik 
házukat, környezetüket, s remélhetőleg ez a jó példa további 
követőre fog találni. Az év végi pályázaton mintegy félszázan 
vettek részt, különböző kategóriákban (a helyezettek rangso
rát korábbi számunkban ismertettük) Elekes Lászlóné köszö
netét fejezte ki valamennyi szervezőnek, segítőnek és 
támogatónak, külön kiemelve az önkormányzatot, ami 100 
ezer forinttal segítette a kezdeményezés lebonyolítását.

KICSÚSZTAK. Egymást követő két napon (január 8-9.) két 
személyautó csúszott a befagyott majki Felső-tó jegére az 
egykori malomnál. Az első a híd korlátját átszakítva zuhant a 
tóba (a jég szerencsére nem szakadt be), a másik szinte 
ugyanazon a helyen. Személyi sérülés nem történt, az anyagi 
kár jelentős.

LOPOTT EMBLÉMÁK. Egy fiatalkorúakból álló társaságtól 
61 db gépkocsikról lefeszített emblémát gyűjtött be a rendőr
ség. A típusjelvényeket jogos tulajdonosaik átvehetik a rend
őrkapitányságon hétköznap 8-15 óra között.

TŰZ. Egy égő fabódéhoz vonultak ki két autóval a tatabá
nyai tűzoltók január 7-én délelőtt a Labanc-dűlőbe. A lángo
kat kevés vízzel és kéziszerszámokkal könnyedén eloltották, 
az anyagi kár nem jelentős.

'  Itt mindig talál KRÓNIKÁST "

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig és a 

hétvégén közel tízezren 
______ olvashatják!______

-1985-ÖS ZASTAVA GTL 
55, 2003. februárig érvé
nyes műszaki vizsgával el
adó! 30/2178234 
-Garázs hosszú távra ki
adó a borbálái felüljáró 
mellett. 361-066 
-Eladó másfél szobás 
Bánki Donát úti tehermen
tes lakás, ugyanitt szek
rénysor is. 366-603 
-Eladó 2709 négyszögöl 
szántó. Majki madárhegy. 
362-467, az esti órákban.

f  Ajánlattételi felhívás \

Oroszlány Város 
Önkormányzati Szociális 

Szolgálata 
ajánlatot kér 

az Idősek Átmeneti 
Otthona konyhájának 
felújítására, a HACCP 
rendszer előírásainak 
figyelembe vételével

Az ajánlati dokumentáci
ók egyenként bruttó 

10 000 Ft-ért 
megvásárolhatók

az
Önkormányzati Szociális 

Szolgálat Oroszlány,
Fürst S. u. 20., 

a gazdasági vezető irodá
jában 2002. január 14-től, 

naponta 7.00-1530 
Az ajánlattételi határidő: 

2002. január 28-án,
1430 óra 

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása:

2002. január 28-án,
15°° órakor 

Az eredményhirdetés 
határideje:

2002. január 31-ig
V írásban. >\ _________ __________

Viszik, 
mint a cukrot!

KRÓNIKÁS

A városközpontban
Művelődési Központ 

és Könyvtár 
TOMI írószer és ajándékbolt 

Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

Az ófaluban és környékén
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt

A Borbála-telepen
Szent Márk gyógyszertár 

Panem élelmiszerbolt
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Napirenden a gazdasági 
program elfogadása

„Már csak 24 millió forinton múlik”

Szálloda a városkapuból
Január 22-én, kedden 16 órától 

tartja idei első ülését a város képvi- 
selő-testülete. Napirenden szerepel 
többek között a városban lezajlott 
távhó'fejlesztési beruházásokról, és 
az egészségügyi és szociális bizott
ság elmúlt három évben végzett te
vékenységéről szóló tájékoztató.

Várhatóan elfogadják a város 
gazdasági programjának immarvég- 
leges változatát. Az ülésen az or-

2001. május elején döntött úgy a 
Vértesi Erőmű Rt. Közgyűlése, hogy 
a cég hosszú távú működését jelen
tő füstgáz-kéntelenítő építésére pá
lyázatot ír ki.
A beruházás megvalósítására öt cég 
pályázott. A nemzetközi tenderki
írásra osztrák, lengyel, finn és két 
német társaság adott be szakmai 
anyagot. A több száz oldalnyi pálya
munkák kiértékelése a Vért és az 
ERBE Mérnökiroda Kft. vezetésével 
történt.
A több hónapos eló'készítő munka, 
számos tárgyalás után 2002. január 
11-én megszületett a döntés: a Vért 
Igazgatóságának egyhangú hataro-

A Don-menti csata a magyar hadtör- 
ténelem legnagyobb áldozatot köve
telő veresége volt. A történetírás mai 
becslései szerint a 2. Magyar Hadse
reg 120 ezer embert veszített a 10 
hónapos bevetés alatt. Pontos ada
tok az eltűntek nagy száma (kb. 80 
ezer fő) miatt nincsenek. Szakértők 
szerint az eltűntek fele hadifogolytá
borokba került s ott halt meg, másik 
fele pedig fagyhalált szenvedett.

Rájuk emlékezik 1997. óta min
den év január 12-én a Rákóczi Szö
vetség Oroszlányi Szervezete. A 
szombati ünnepségen Nagy Elemér 
Attila, a c iv il csoport vezetője és 
Gogh Tibor elnökségi tag méltatta a 
2. Magyar Hadsereg tagjainak hősi
ességét.

szággyűlési választások helyi szava
zatszámláló bizottsági tagjainak 
megválasztására is sor kerül, vala
mint tárgyalni fogják az új zeneisko
lai tanszékről szóló előterjesztést.

A Ságvári környékének forgalom 
szervezéséről is szó lesz.

A képviselőket tájékoztattak, 
hogy az önkormányzat a buszpálya 
-udvaron lévő tulajdonrészét 27,1 
millió forintért adta el.

zata alapján az Rt. a Lurgi Lentjes 
Bischoff német energetikai céggel 
fogja megkezdeni a szerződéskötési 
tárgyalásokat első helyen. Második 
helyezett a Babcock Borsig Power és 
leányvállalata, az Austrian Energy.
A szerződés várható bruttó értéke 
meghaladja a 7 milliárd Ft-ot.
A szerződéskötési tárgyalások után, 
-  az Igazgatóság által aláírt feltételek 
elfogadása esetén a szerződéskö
tésre a közeljövőben sor kerül. A 
megvalósításra, a tényleges beruhá
zásra vonatkozóan a Vértesi Erőmű 
Rt. következő Rendkívüli Közgyűlése 
dönt, addig is a tervek elkészülhet
nek. Lovas! Andrea

Tisztelegtek azon áldozatok, hő
sök előtt, kik nem önként, hanem az 
akkori alkotmányos kötelességüket 
teljesítve kerültek az orosz hadmű
veleti területekre, a vélt vagy jogos 
érdekek védelme miatt. Emlékeztek 
azokra a katonákra, akik tavasszal, a 
gyors siker reményében mentek ki a 
frontra, és soha nem térhettek haza. 
Emlékeztek azokra is, akik túlélték 
ugyan a katasztrófát, de emberi 
roncsként, hiányzó végtagokkal tér
tek vissza.

Az 59 évvel ezelőtt történt tragé
dia emlékére gyújtottak mécsest a 
kegyeleti ünnepség résztvevői az 
oroszlányi evangélikus templomnál.

Lovasi A.

Hosszú évek óta üresen áll Orosz
lány szimbólum-épülete, az egykori 
egyszobás, teakonyhás bérlakások
nak helyet adó városkapu. Úgy 
négy-öt évvel ezelőtt egy vállalkozói 
csoport vásárolta meg az épületet, 
majd a homlokzatot lefesttették, az 
ablakokat kicseréltették, feltehetően 
azért, hogy az ipari parki szemlére 
igyekvő potenciális befektetők ne 
szembesüljenek lehangoló látványá
val vagy, hogy netán kelendőbb ké
pet nyújtson a továbbértékesítendő 
portéka.

Két évvel ezelőtt az üzle
thelyiségek építésével, építőanyag
kereskedelemmel foglalkozó székes- 
fehérvári Építők Forrása Kft. vásárol
ta meg a huszártornyos tömböt, 
azzal a szándékkal, hogy lakásokat 
alakít ki benne, és azokat értékesíteni 
fogja. A tervről aztán -  főként a ma
gas bekerülési költségek miatt -  le
mondott a cég, és a Széchenyi-terv 
hatására a tavalyi évben a szálloda- 
építés mellett döntött -  meséli az 
előzményeket Pőcz József a kft. ügy
vezető igazgatója. Miközben bejárjuk 
vele a „szellemházat” , ahol csak mál
ló falak és az óratoronyból betévedt 
vissza már nem találó döglött ga
lambok tetemei fogadnak, Pőcz úr 
elmondja, hogy eredeti elképzelései 
szerint az átalakítási munkáknak már 
javában zajlaniuk kellene.

2002 augusztusára tervezte az 
átadást. Ahhoz, hogy megkezdődjön 
a csaknem kereken kétszázmillióba 
kerülő építkezés még a megyei terü
letfejlesztési célelőirányzat 24 millió 
forintos támogatását kell elnyernie. 
Ez lenne az ötödik forrás, a másik

négy ugyanis, benne saját erővel, 
hitellel, a munkahelyteremtő támo
gatással és a Széchenyi-terv pályá
zatán nyert 55 millióval, rendelkezé
sére áll. Pontosabban ezek csak ak
kor válnak „kézzel foghatóvá” , lehív
hatóvá, ha az a bizonyos 24 millió 
forint is megjelenik.

Az építési engedély, a belső lát
ványtervek, a pontos költségvetés 
Pőcz űr birtokában van, és az önkor 
mányzat elvi támogatását is bírja, hi
szen a beruházás illeszkedik a város 
általános rendezési tervébe. A vállal
kozó bizakodik, reménye szerint 
egy-két hónapon belül eldől a dolog, 
és tavasszal már építőmunkásai 
szorgoskodhatnak az épületben, ml 
több év végére megnyithat a szállo
da. Az üzemeltetését is a saját cége 
végezné, jóllehet a szállodaiparban 
még nincs tapasztalata.

Hetvennyolc férőhely kialakítá
sát tervezik, két apartmannal és 22 
kétágyas szobával, a torony alatti te
tőtérben turistaszállóval, konferen
ciateremmel. Az sem mellékes, hogy 
a vállalkozás 16 új munkahelyet te
remtene a városban. A Huber üzlet- 
ház mögött parkolót alakítanának ki, 
így a szemközti park önkormányzat 
által tervezett felújításával a város
résznek egy jelentős szelete szépül
hetne meg.

Tény, hogy igényes szállást 
nyújtó épületre égető szüksége van a 
városnak, hiszen az ipari parki cégek 
külföldi látogatóinak java része tata!, 
tatabányai hotelekben, apartmanok
ban száll meg. A beruházás megva
lósításán tehát mindenki nyerne.

Forgács J.

Oroszlányi hármas ikrek
Két lánynak és egy fiúnak (Anna 1990 g, Nóra 1220 g, Tivadar 1230 g) adott 
életet terhessége 29. hetében Gaál Judit oroszlányi édesanya a tatabányai 
Szent Borbála Kórház szülészeti osztályán január 12-én, szombaton este. 
Valamennyien egészségesek. (Valter Tamásné területi védőnő, aki 27 éve 
dolgozik Oroszlányban, nem emlékszik ilyen esetre.)

Judit és Eszter, a picik nővérei az általános iskola ötödik és nyolcadik 
osztályába járnak, velük és Pelikán Tivadar édesapával héttagúra bővült a 
család. Judit és Eszter nagyon boldogok, csak azt sajnálják, hogy nem en
gedték őket az inkubátorok közelébe, hogy közelebbről megszemlélhessék a 
hugikat és az öcsit. Édesanyjukat már e hét közepén haza engedték, a babák 
nak azonban még két hónapig a kórházban kell maradniuk, amíg el nem érik 
a megfelelő súlyt. Ez az idő mindenesetre elég lesz arra, hogy a régi kétszo
bás helyett egy tágasabb lakásba költözhessen a család, ahol méltó körülmé
nyek között fogadhatják a csöppségeket.

7 milliárdos szerződés
Döntés a Vért-nél

Doni emlékezés



Rajnai Gábor az új frakcióvezető
Székely Antal: a pártbéli viták egészségesek

Előző számunkban hírül adtuk, hogy január eleji taggyűlésén az MSZP helyi szervezetének elnöksége ki akar
ta zárni a polgármester jutalmára igennel szavazó képviselőket a frakcióból. A történtekről Vargáné Vojnár 
Katalin települési és Keleti György országgyűlési képviselő mondta el a véleményét. Ezúttal Székely Antal a

városi szocialista szervezet elnöke nyilatkozik.

-  Az elnökség javaslatait a párt- 
szervezet taggyűlése elutasította. 
Ez értékelhető úgy, hogy ön, illet
ve az elnökség súlytalanná vált a 
tagság előtt?

-A z  elnökség javaslatai közül ez 
az első, amit leszavaztak. Ez szá
momra nem jelenti azt, hogy az a 
négy ember ne követett volna el hi
bát, ugyanis az alapszabály és az 
előre aláírt politikai megállapodás 
alapján nem szavazhatott volna az 
elnökség álláspontjával ellentéte
sen. Pontosabban számítania kellett 
arra, hogy a taggyűlés elé kerül az 
ügy. A taggyűlés pedig döntött, tit
kos szavazással. A döntésnél mérle
gelték azt, hogy közelegnek a 
választások, és a frakció túlságosan 
meggyengülne a négy ember kizárá
sával, ezért elutasították az erre vo
natkozó javaslatot. Nem hiszem, 
hogy csorbult volna az elnökség „te
kintélye” , egyszerűen eltér az állás

pontja a tagság többségétől. Nem 
szeretném, ha ebben a pártban nem 
lennének viták, mert az egészségte
len. De azt azért kiemelném, senki 
sem helyeselte a polgármester hat
milliósra nőtt évi jutalmát.

-  Az elnökség állásfoglalása 
az első jutalmazási előterjesztésre 
vonatkozott, ez pedig a harmadik 
volt. így tehát a jutalomra igent 
mondók nem is szavazhattak el
lentétesen az elnökség vélemé
nyével. Vagy nem így van?

-A z  elnökség határozata egyál
talán a hárommilliós (költségvetés
ben betervezett) jutalom megeme
lése ellen szólt, ez volt az egyik oka, 
ami miatt a taggyűlés elé került a 
dolog, a másik, hogy egy egyszer 
már leszavazott indítványt újra be
vittek a következő ülésre. Ráadásul 
sürgősségi indítványként, amit sem 
az elnökség, sem a frakció többi 
tagja már idő hiányában nem tudott

megtárgyalni. Egyébként a 
sürgősségi indítványnak egészen 
más szerepe van, mint amire ebben 
az esetben felhasználták.

-  Hétfőn a lemondott Lazók 
Zoltán helyébe Rajnai Gábort vá
lasztotta a frakció vezetőjévé. Vál
tozni fog vele az elnökség 
kapcsolata, könnyebben „vezérel
hető” lesz a frakció?

-  Nem hiszem. A felelősséget a 
képviselők vállalják a döntéseikért. 
Az, hogy valaki a szocialista frakció 
tagja, a párt támogatásával nyert 
mandátumot, nem jelenti azt, hogy 
pártutasításokat kell végrehajtania. 
Legalábbis, ha a helyzet nem kény
szeríti rá a pártot, nem szól bele di- 
rekt módon a munkába, ahogy ennél 
a jutalmazási ügynél kénytelen volt.

Remélem többé nem kell ilyen 
lépéshez folyamodnia. Ha mégis, 
akkor demokratikusan dönt a dolog
ról, ahogy most is, eddig is. -f

v á /i
A VÉRTESI ERŐMŰ RT. 
Megvételre felajánlja 
az alábbi ingatlanait 

2db belterületi ingatlan: 
Oroszlány, Miskóréti út. 

Hrsz:2641. építési telek 600m2 
eladási irányár: 480000,-Ft 

Hrsz: 2642 építési telek 598m2 
eladási irányár: 478000,-Ft 

A vételi árajánlatot zárt boríték
ban kérjük az alábbi címre meg
küldeni: Vértesi Erőmű Rt. 2841. 

Oroszlány Pf: 23. 
Gazdasági Igazgatóság 

Ingatlanhasznosítás 
Beadási határidő:
2002. február 05.

Az ingatlanok előzetes telefon 
egyeztetés alapján tekinthetők 

meg. Az eladó több ajánlat beér
kezése esetén újabb ajánlat- 

kérés, illetve a licit útján történő 
értékesítés jogát fenntartja. 

További részletes információt ad 
az Ingatlanhasznosítási Csoport a 

34/360-255/33-05, 33-06-os 
telefonszámon.

Szerződött 
a Vért 

ás a Volán
A Vértes Volán Rt. a megye több 
mint húsz nagyvállalatával áll napi 
kapcsolatban a munkásszállítás te
rületén. Legjelentősebb megrende
lőjének a Vértesi Erőmű Rt. számít.

A Vért és a Volán közötti együtt
működés az 1900-as évek közepéig 
nyúlik vissza. A jelenlegi kooperáció 
alapját az 1999. február 1-jén öt 
éves időtartamra megkötött sze
mélyszállítási megállapodás jelenti.

Az érvényes megállapodás rögzíti 
a munkások szállítását végző autó
buszok darabszámát és típusait, a 
szállítási viszonyokat és útvonala
kat, illetve a fizetendő díjakat és a 
számlázás rendjét, melyek változá
sáról ez év elején állapodtak meg a 
társaságok vezetői. A szerződésmó
dosítást a megváltozott személy- 
szállítási igények és az inflációval 
arányosan emelkedő fuvarozási dí
jak tették szükségessé.

A Vértes Volán tatabányai székhe
lyén a két cég vezetője január 10-én 
írta alá azt a módosítást, mely sze
rint idén a közlekedési társaság 
Oroszlányból és a környező telepü
lésekről a Márkushegyi Aknaüzem
be huszonkét autóbusszal végzi a 
munkásszállítást, Tatabánya terüle
téről pedig tíz busz szállítja a dolgo
zókat a Mányi Aknaüzembe.

Az egy év alatt elvégzendő futás
teljesítmény megközelíti az 1,5 mil
lió kilométert, az éves árbevétel 
pedig összességében meghaladja a 
270 millió forintot.

A feladatok végrehajtásához -  az 
új megállapodás szerint -  idén há
rom járművel kevesebbre van szük
ség. A személyszállítási díjak az 
előző évihez mérten 5,75%-kal 
emelkednek.

A módosítás kapcsán Takács Kár
oly, a Vért vezérigazgatója elmond
ta: eredményesnek tartja a Vértes 
Volánnal a tartós üzleti kapcsolatot. 
A jó együttműködés különösen fon
tos, hiszen folyamatos üzemben, a 
Vért dolgozói részére időjárási vi
szonyoktól függetlenül, biztosítani 
kell a zökkenőmentes szállítást.

A Vértes Volán Rt. vezérigazgató
ja, Dr. Horváth István hozzáfűzte: 
bíznak abban, hogy a Vért hosszú 
távú működéséért folytatott munka 
sikeres lesz, s a Vértes Volán Rt. 
még hosszú évekig legnagyobb 
partnereként tarthatja számon a 
Vértesi Erőmű Rt.-t.

Lovasi Andrea

Olvasói levél

A grófnak nem voltak cselédei
Tisztelt szerkesztőság!

A 2001. november 24-én megjelent „A Haraszthegy oldalában 
nyugszanak a Majkon kivégzettek?” című Forgács J. aláírással megje
lent cikkhez kiigazítással élnék. Azért most, mert január 6-án került hoz
zám a Krónikásnak ez a száma.

Előrebocsátom, hogy hatvan évig voltam majkpusztai lakos. 
Majkon Gróf Esterházy Móricnak nem voltak „cselédei” , hanem alkal
mazottai voltak. A temetőben különböző alkalmazottak: kocsisok, tehe
nészek, kertész, jószágfelügyelő, szakácsok, erdészek, tanítók és ezek 
leszármazottai, valamint magánemberek- akik egyáltalán nem voltak a 
gróf alkalmazottai -  nyugszanak. Az itt nyugvók és a még élő leszárma
zottak nevében kikérjük magunknak a „cselédtemető” elnevezést.

Annyi badarság jelent meg már Majkról, hogy ezt már nem tudom 
lenyelni.

Megjegyzem, hogy az 56-os eseményeket Majkon éltem végig, de 
kivégzésekről nem tudok.

Tisztelettel: Matus Sándor, egyike azoknak, akiket az úgyneve
zett „ Eocén-program" során elküldték Majkról.

Tisztelt Matus Sándor!
Magam eddig többektől csak „cselédtemető”-ként hallottam emle

getni a cikkben is említett majki sírkertet. Nem hiszem, hogy egy régi 
bevett elnevezés használata -  aminek ma kétségtelenül van pejoratív 
felhangja -  sértődésre adhatna okot. Azt gondolom nem becsmérlő 
szándékkal nevezik így. Úgy tudom továbbá, hogy az uradalmi alkalma
zottak közkeletű s tán hivatalos elnevezése is a cseléd volt, amint az 
1870-es években született „cselédtörvény” is rendelkezett róluk, töb
bek között bevezetve a cselédkönyvet. Ha azonban kettőnk eltérő véle
ményét más kedves olvasónk ki tudja egészíteni, szívesen közöljük 
véleményét.

Forgács J.
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Pedagógus-álom hajón
Takarítónőként a világ körül

Ajándék Bábolnáról 
kétezer családnak

Törökné Bakó Rita német nyelvtanár. Pontosabban csak volt a Ságvári iskolában. 
Gyermekét egyedül nevelő fiatalasszonyként szép, 
ám alulfizetett hivatásának feladása mellett döntött.

-  Hogyan lett belőled egyik pillanatról a má
sikra világjáró takarítónő?

-  Tavaly külföldi utamról tartottam haza
felé, és a bécsi vonaton szóba elegyedtem egy 
holland hajóskapitánnyal, aki éppen a komá
romi kikötőbe igyekezett, hogy hajóra száll
jon. Ő adta meg a címét egy budapesti cég
nek, ami alkalmazottakat szervez tengerjáró 
hajóra. Azt gondoltam akkor, hogy épp jól jön
ne a közelgő nyári szünidőre valami munka, 
hogy pénzt tudjak keresni. Nem tudtam pon
tosan, milyen állást kapok, de bíztam benne, 
hogy a német nyelv diplomám és háromévi 
baby-sitter gyakorlatom sikeres belépő lehet. 
Egy hét múlva már kaptam a telefont, hogy ka- 
bin-stewardesst keresnek a hamarosan indu
ló Berlin nevű luxustengerjáróra. Május 
közepe volt, a tanév még nem ért véget az is
kolában, de kénytelen voltam elfogadni a felkí
nált lehetőséget, így hát leszámoltam, és 
elindultam. Mi tagadás, nehéz volt itt hagyni a 
kislányomat. Amíg távol voltam édesanyám 
vállalta, hogy vigyáz rá.

A hatszintes álomhajó

-  Utaztál előtte valaha veri járművön?
-  Soha. Cuxhaven-ből, az Elba torkolati 

német kikötőből futott ki a hajó az Északi-ten
gerre. Természetesen az első két nap a tengeri 
betegség szervezte a programomat.
-  Pontosan mi volt a dolgod, mint Jabin-ste- 
wardessnek”?

-  Ezt a hajót úgy kell elképzelni, mint egy 
úszó hotelt. Hatszintes, hétszáz férőhellyel, a 
személyzet létszáma pedig százhúsz fő körüli. 
Aki látta a tévében az Álomhajó című filmso
rozatot annak nem kell külön elmagyarázni. 
Úszómedencék, kaszinó, szauna, masszázs-, 
fodrászszalon, butikok, bárok, étterem.

Én a luxuslakosztályt, az úgynevezett 
promenade-decket kaptam. Szerencsém volt, 
hisz itt a legbusásabb a borravaló. Reggelen
ként fél hétkor keltem, kitakarítottam a rám 
osztott 14 kabint. Fél kettőre rendszerint vé
geztem, és a délutánom többnyire városné
zéssel telt el, ahol éppen kikötöttünk. Este 
hattól kilencig be kellett ágyaznom a kabinok
ban, s egy-egy csokit tenni figyelmességként 
a vendégek párnájára. Minden nap óraműsze
rű pontossággal így zajlott le, féléven keresz
tül. Legfeljebb a vendégek cserélődtek asze
rint, hogy egyhetes vagy éppen tíznapos tur
nuson voltunk. Fizikailag és szellemileg is 
rendkívül fárasztó volt, hiszen az öt és fél hó
nap alatt egyetlen pihenőnapot sem engedé
lyeztek.

Svédországtól a görög szigetvilágig

-  Nem érezted megalázónak ezt a munkát?

-  Nem volt könnyű, az tény, de magyarok, 
sőt egy angoltanárnő is hasonló beosztásban 
dolgozott a hajón. Persze voltak napjaim, ami
kor ott akartam hagyni az egészet. Némelyest 
azért kárpótolt a szabadidő, amit a kikötővá
rosok megtekintésével töltöttem el. Csodála
tos helyeket láthattam. Behajóztuk Európa 
északi tengereit, szinte minden országot érin
tettünk. Ott a legnagyobb élményem 
Nordkapp-hoz (Északi fok) fűz, ahol átélhettük 
azokat az éjszakákat, amikor a Nap nem nyug
szik le. Rengeteg csodálatos fotót készítet
tem. Három hónap után délen folytattuk: 
Skóciában, Írországban, majd a Madeira- és 
Kanári-szigeteken és a Földközi-tenger szige
tein, északi partvidékén. Végül Velencéből 
utaztam haza.
-  Kerültél valamilyen izgalmas, veszélyes 
helyzetbe?

-  Eget rengető dolog nem történt. Talán 
Marrokóban, a tarigeri kikötőben féltem egy 
kicsit, ott ugyanis a városnézéshez idegenve
zetőt kellett fogadni. Az arab országokban egy 
(festett) szőke nőnek kíséret nélkül nem taná
csos kirándulnia. Egyébként megdöbbentett a 
nyomor és piszok, amivel szembesültem.

Rita lakásra gyűjt

-  Anyagi reményeidet beváltotta az utazás?
-Nem panaszkodhatom, a borravalóból 

félre is tudtam tenni, a fizetésem pedig teljes 
egészében hazahozhattam. Egyelőre egy ko
csi áll a ház előtt, és már nincsenek különö
sebb anyagi gondjaim.
-  Most újabb öthónapos útra készülsz. Ami
kor ezt a cikket olvassák már a világ másik fe
lén vagy.

-  Brazíliába repülök, most onnan indul az 
MS Berlin. Bejárjuk a Karib-szigeteket, majd 
az Atlanti-óceánon át a Földközi tengeren ha
józunk.
-  Meddig folytatod még ezt?

-  Néhány útra még biztosan elmegyek, 
egy lakást szeretnék venni.
-  Visszatérsz valaha a hivatásodhoz?

-  Amikor bejövök az iskolába mindig nagy 
kedvet érzek a tanításhoz. Ebben a két hónap
ban, amíg itthon voltam, tartottam is néhány 
órát, meg élménybeszámolókat. De amíg nem 
fizetik meg a pedagógusokat, nem hiszem, 
hogy visszatérek a hivatásomhoz. Ha az uta
zásokat befejezem, valahol máshol helyezke
dem el. Persze a nyelvtudásommal könnyebb 
helyzetben vagyok, mint a többiek. Ebben az 
országban mindenki előtt nyitva áll az anyagi 
gyarapodás lehetősége, kivéve a hivatásának 
élő pedagógust. Ebbe nem vagyok köteles be
letörődni.
-  Jó utat! -fór

A decemberi ünnepek között Lázár Mózesnek, a KÉM 
közgyűlés elnökének szervezésében a Bábolna Rt. aján
dékaként kétezer egyedülállónak, családosnak osztot
tak ki négyezer darab kilós csirkecombot, -szárnyat.

A szociális szolgálat 1120 kilót osztott ki, mintegy 
600 egyedülállónak, időskorúnak, hajléktalannak, míg a 
Vöröskereszt áldozatkész segítőin keresztül 2500 cso
magot adott át a Szociális Szolgálat munkatársainak se
gítségével a Kossuth óvodában, illetve házhozszállítás 
útján a segítségre szorulóknak. Általában egy csomagot 
adtak át, de a 3-5 tagú családok kettő, míg az e fölöttiek 
három csirkerészt kaptak.

A városi közalkalmazottak, köztisztviselők közül kö
zel 380-an vették át a csomagot.

A felajánlott adományokat az érintettek átvették.
Dr. Sunyovszki Károly levélben köszönte meg a Bá

bolna Rt. vezetőjének, Heimann Zoltánnak a segítséget, 
és köszönetét fejezi ki a csomagok elosztásában közre
működő segítőknek is.

PROGRAMOK
PÓTSZILVESZTER. Január 19-én, szombaton este 

20 órától pótszilveszteri bál lesz a Bányász Klubban. Ér
deklődni a helyszínen vagy a 366-324-es telefonszá
mon lehet.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA. Ünnepi műsor az 
MKK-ban, január 22-én, kedden 16 órától. Köszöntőt 
mond: Hrubi Gábor a Lengyel József Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója. Közreműködik: Kóka Ist
ván, Szabó Tamás, Mazsorett csoport, Balett csoport, 
Gyermek néptánccsoport, Ifjúsági Big Bánd. A né
pi-iparművész kiállítás alkotói: Licskó István kerami
kus, Troli Istvánná csipkekészítő, Budai Imre fafaragó, 
Hornyákné Sebestyén Éva gyöngyfűző és papírjáték ké
szítő, Gőghné Virág Margit keramikus, Hegedűs 
Lajosné hímző, Széplaki Jánosné keramikus, Kis 
Barnáné szövő.

FARSANGI TEREFERE. Január 27-én, vasárnap 17 
órától zenés táncest lesz a nyugdíjasoknak a Bányász 
Klubban. Vendég: a Császári Kankalin Citera Együttes 
és a Nefelejcs Népdalkor. Este 22 óráig élőzene.

SZÍNHÁZ. Január 28-án 19 órakor Alán Ayckbauern: 
MESE HABBAL című kétrészes vígjátéka tekinthető 
meg az MKK-ban. A szerelmi háromszög körüli bonyo
dalmakban közreműködik: Bencze Ilona, Kovács István, 
Gryllus Dorka, Jegercsik Csaba. Rendezte: Kovács Ist
ván. Jegyek ára: 1000 Ft

FARSANGI NEMZETISÉGI BÁL. Február 2-án, szom
baton 19.00-től 04.00-ig. Megnyitja dr. Sunyovszki 
Károly polgármester. 20 órakor fellép Bajor Imre, a mű
sor végén meglepetés. A talpalávalót az oroszlányi Fa
vorit együttes és a pilisvörösvári Sváb Fiúk biztosítják. 
Tombolahúzás éjfélkor. Étel, ital batyuból vagy helyi ki
szolgálás. Jegyek válthatók az MKK-ban.

HORGÁSZBÁL. Február 16-án, szombaton 18.30-tól 
tartja az OHE a horgász bált az Eötvös Loránd Műszaki 
Középiskolában. Felhívják a sporttársak figyelmét, hogy 
maximálisan 180 fő jelentkezését tudják elfogadni, 
ezért, aki részt szeretne venni a bálon, szándékát a foga
dónapokon jelezze. Hangulatos zene lesz és tombola. A 
jelentkezéseket február 10-ig fogadják el.

MOZI. Január 22, kedd (18.451): Amerikai pite 2, 
amerikai filmvígjáték, január 26. szombat: Corelli kapi
tány mandolinja, amerikai akciófilm (Nicolas Cage).

“A H O L  A H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
____________________________________________________________________________________  3.
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MINDEN KEDVES 
VÁSÁRLÓNKAT 

SZERETETTEL VÁRJUK 
2002-BEN IS!

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kár 
az alábbi számítástechnikai programok és 

eszközök beszerzésére:
1. 10 db OEM Windows XP program
2. 4 db OEM Office XP Small Business program
3. 10 db LG 775FT 11" Flatron monitor
4. 10 db hálózati munkaállomás:
ASUS TUSL2 alaplap, Intel Celeron 1 GHz processzor,
256 MB SD RAM PC-133, SMC 9432TX hálózati vezérlőkártya, 
IBM 40 GB HDD, LG 52x CD-ROM, 1,44 MB FDD,
ATX ház + tápegység
5. 10 db MS Intelli Mouse Optical OEM
6. 10 db billentyűzet PS2 Hun
7. 1 db Epson FX 1180 nyomtató
8. 1 db LG CD-író
9. 1 db Minolta L151 fénymásológép AXIS hálózati 

vezérlővel
Az ajánlati dokumentációk átvehetők az oroszlányi 

Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 
2002. január 21-étó'l a hivatal nyitvatartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2002. január 31-én, csütörtökön 1430 óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása:
2002. január 31-én, csütörtökön 15°° órakor 

Az eredményhirdetés határideje:
2002. február 5-éig írásban.

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kér az alábbi beszerzésre 
és beszerelési munkára: 

a Polgármesteri Hivatal 5 db helyisége 
irodabútor-beszerzése 

és beszerelési munkálatai.
Az ajánlati dokumentációk átvehetők az oroszlányi Polgár

mesterei Hivatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 
2002 január 21-étöl a hivatal nyitvatartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2002. január 31-én, csütörtökön 1430 óra.

Az ajánlatok nyilvános (elbontása:
2002. január 31-én, csütörtökön 15™ órakor.

Az eredményhirdetés határideje 
2002. február 5-ig Írásban.

Itt m indig talál KRÓNIKÁST

A városközpontban Az ófaluban és környékén
Művelődési Központ II. Rákóczi F. Klub

és Könyvtár Coop élelmiszerbolt
TOMI írószer

és ajándékbolt A Borbála-telepen
Klári Csemege Szent Márk gyógyszertár
Bányász Klub Panem élelmiszerbolt

„  Huber festékbolt

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
P&ÉSS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig ás a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

*2 szoba összkomfortos 
erkélyes 4. emeleti, teher
mentes lakás, valamint 5 
tálcás gyümölcs aszaló el
adó. 364-693 

‘ Eladó Oroszlányban a 
Ságvári iskolával szemben 
két szoba összkomfortos 
hőt okszabályzós 2. emeleti 
szépen karban tartott la
kás. 06-34-363-075 

‘ Eladó oroszlányi két 
szobás összkomfortos, 
vízórás, járólapos lakás. 
06-70-256-2571 

‘ 1985-ös ZASTAVA GTL 
55, 2003. februárig érvé
nyes műszaki vizsgával el
adó! 30/2178234

Oroszlány Város 
Polgármesteri 

Hivatala tájékoztatja 
tisztelt ügyfeleit, 

hogy 2002. január 
24-én (csütörtök) 

13°°-1600 óráig 
ügyfélfogadást tart, 
2002. január 25-én 
(pénteken) az ügy- 
félfogadás a hivatal 

valamennyi 
osztályán 

technikai okok 
miatt szünetel.

A MIÉP elnökségének döntése 
alapján a város MIÉP-es kép
viselő jelöltje Vasvári Erika, a 
Havi Magyar Fórum szerkesz
tője.

Nem 
csak 

a íe fs iin  
fecseg!

KRÓNIKÁS

HÍREK RÖVIDEN
STUMPF OROSZLÁNYBA JÖN. A ZÉNÓN Kft. által az Ipari 

Parkban létesítendő új ultraszűrő membránmodulgyár ünne
pélyes alapkőletételére kerül sor január 25-én délelőtt 10 óra
kor. Az esemény előtt beszédet mond többek között Stumpf 
István miniszter.

ULTRAHANG, TÜDŐSZŰRŐ. A pályázatok elbírálására ala
kult ideiglenes bizottság elbírálta a Szakorvosi Rendelőinté
zet által meghirdetett, ultrahang készülék beszerzésére 
vonatkozó pályázatot. Az intézmény öt hazai referenciával 
rendelkező céget kért fel ajánlattételre, amelyek közűi három 
nyújtott be ajánlatot. A bizottság összességében a legjobb és 
egyben legolcsóbb, GEENSOUND Kft. Hawk 2102 típusú ké
szülék szállítására szóló, közel 19 millió forint bruttó értékű 
ajánlatot fogadta el. A szállítás és a beszerelés megtörtént.

Az ismételten meghirdetett tüdőszűrő készülék beszerzés 
vonatkozó közbeszerzési pályázat eljárásának lebonyolítása 
után idén júniusra várható az új készülék üzembe állítása. 
(Forrás: Polg. Hív.)

SZÖVETSÉG ALAKUL? A Civil Fórum szerdai megbeszélé
sén az elkövetkező év főbb terveit egyeztették a megjelent 
szervezetek képviselői. Elhangzott, hogy idén március 15-20. 
között kerül sor a Civileké a Ház hagyományos rendezvény- 
sorozatára, ami gálának, kiadvány-bemutatónak és az „Év 
Mecénása Díj” átadásának is helyet ad majd, utóbbinak im
már harmadik alkalommal. A díjjal a nonprofit szervezetek 
legelkötelezettebb támogatóinak kívánnak köszönetét kife
jezni. A jelölőlapot minden civil szerveződés megkapja, és 
ennek összegzése alapján választják ki azt a magánszemélyt 
és gazdasági egységet (idén tehát kettőt), akit a többség díja
zásra javasolt. A Civil Fórum 2002-es programjai között sze
repel még a bányászati múzeum és egy ipari parki cég 
meglátogatása, valamint az elmaradhatatlan városszépítő 
akciók meghirdetése, továbbá egy civil szervezeteket össze
fogó szövetség megalakítása.

A DROG ELLEN. Oroszlány Város Önkormányzata pályáza
tot nyújtott be a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalaku
lására. A KEF a „Nemzeti stratégia kábítószer-probléma 
visszaszorítására” című dokumentummal összhangban vég
zi tevékenységét, tanácsadó és egyeztető fórumként. Az ala
kuló ülésre január 8-án került sor, a fórum elnökének Varga 
Jánost, az egészségügyi és szociális bizottság elnökét vá
lasztották. (Forrás: Polg. Hív.)

VEZETŐI PÁLYÁZATOK. Augusztus 31-én lejár az Eötvös 
Loránd Műszaki Középiskola, a Lengyel József Gimnázium 
és Szakközépiskola igazgatójának, valamint Pedagógiai 
Szakszolgálat vezetőjének intézményvezetői megbízása. Az 
érintett intézmények igazgatói álláshelyének a betöltésére 
pályázatot írtak ki, mely várhatóan 2002. márciusában az Ok
tatási Közlönyben jelenik meg.

KISZÓRT MÁZSÁK. 2001. december 15-e óta a havazás 
mérséklődött, ezért nem a hótolásra, hanem a síkos
ság-mentesítésre kellett nagyobb gondot fordítani. Az eltelt 
időszakban 324 mázsa keverék, 15 mázsa ipari só, 5 mázsa 
műtrágya, 2 mázsa fűrészpor és 2 mázsa homok került kiszó
rásra a belterületi, illetve munkásjárati útvonalakon. A város 
területén a közúti közlekedésben semmiféle fennakadás nem 
volt. (Forrás: Polg. Hiv.)

25 MILLIÓ BÍRSÁG. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság tájé
koztatása szerint a tavalyi évben 2520 fővel szemben szabtak 
ki helyszíni bírságot mintegy 8 millió Ft összegben. A sza
bálysértési bírság összege 522 fővel szemben meghaladta a 
17 millió forintot.

MEGLOVASÍTOTTÁK. A városi sporttelep felső stadionjá
ból múlt héten csütörtökről péntekre virradóan ellopták az 
egyik alumínium focikaput.
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KróniKAs NYOMDA! MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfolyam, 4. szám 2002. január 26. 367-444

Testületi ülés volt

Elfogadták a gazdasági 
programot

Az esztendő első ülését tartották e hét kedden, melyet dr. Sunyovszki 
Károly polgármester távollétében Rajnai Gábor alpolgármester vezetett 
le. Elsőként arról hangzott el tájékoztatás, hogy a költségvetési egyez

tető tárgyalások az ütemterv szerint haladnak, így február végén 
minden remény megvan a rendelet megalkotására.

3 milliárdos beruházás, 
150 új munkahely

Letették az alapkövét a membrán-modul gyárnak
Világszínvonalú technológiát képviselő membrán-modulgyár alapkőleté
telére került sor pénteken az ipari parkban rangos vendégek jelenlétében. 
Az Oroszlányon befektető kanadai Zénón cég meghívásának többek között 

dr. Stumpf István miniszter, Marta Morczenska kanadai nagykövet tett 
eleget. Jelen volt dr. Szőnyi András az anyacég igazgatósági tagja, 

Zrinai István a Zénón Kft. Oroszlány ügyvezetője, valamint 
dr. Sunyovszki Károly polgármester és Lázár Mózes közgyűlési elnök.

Folytatás a 2. oldalon

A Magyar Kultúra Napja

Méltóan ünnepelt Oroszlány
1823. január 22-én vetette papírra a Himnusz utolsé sorait Kölcsey Fe

renc költő, a reformkor nagyhatású politikusa. 1989 éta ünnepeljük 
ezen a napon a magyar kultúrát. A Művelődési Központ és Könyvtár ki

állításra és ünnepi műsorra invitálta a közönséget.

Dr. Judi Erzsébet bejelentette, 
hogy fegyelmi eljárást indított az ok
mányiroda két köztisztviselője ellen, 
mivel velük szemben „közszolgálati 
jogviszonnyal kapcsolatos kötele
zettség vétkes megszegésének ala
pos gyanúja” áll fenn. Az eljárás 
megindítását a belső ellenőrzés és 
rendőrkapitányságnál közokirat-ha
misítás alapos gyanúja miatt indított 
eljárást támasztotta alá.

A jegyző az egyik köztisztviselőt 
állásából felfüggesztette. A fegyelmi 
eljárás eredményéről tájékoztatást 
fog adni.

A két ülés között történt esemé
nyeket tárgyalva Jugovics József a 
szocialista frakció nevében mondta 
el véleményét az ún. „csirkeügyről” .

Mint fogalmazott dicséretes és 
nemes dolognak tartja a Bábolna Rt. 
adakozását, de talán célszerűbb lett 
volna dr. Sunyovszki Károly és Lázár 
Mózes üdvözlete helyett a cég kísé
rőleveleit a csomagok mellé tenni, s 
akkor semmiképpen nem lehetne az 
akcióra sütni a kampányfogás bélye
gét. A képviselő ízléstelennek és 
megalázónak nevezte, hogy közal
kalmazottak is kaptak a csomagból. 
„Minden képviselő nézzen magába, 
ha ő kapja, hogyan fogadta volna?” 
-te tte  fel kérdést Jugovics József.

„Én átgondoltam, hogyan fo
gadtam volna -  reagált Modrián Vil
mos, a Fidesz frakció tagja -  
köszönettel visszautasítottam volna, 
tudván, hogy másnak erre nagyobb 
szüksége van.”

Új forgalmi rend

A továbbiakban forgalomtechni
kai változásokról döntöttek. Az elfo
gadott rendelet értelmében a Gönczi 
Ferenc, az Irinyi János, valamint a 
Ságvári Endre utca iskola előtti sza
kaszán csak jobboldalon várakozhat
nak a gépjárművek. A problémát a 
„Várakozni tilos” táblák leszerelésé
vel illetve kiegészítésével oldják

meg. Varga János aggodalmát, hogy 
a jobboldali parkolás veszélyhelyze
tet teremt a Ságvári iskola előtt, a 
testület többsége nem osztotta.

Folytatódik a távhó'fejlesztés

Az elmúlt években a városban le
zajlott távhőfejlesztési beruházások
ról szóló írásos tájékoztatót az 
előterjesztő Lazók Zoltán szóban ki
egészítette néhány gondolattal. El
mondta, a beruházás eddig meg
épült szakaszán mintegy nyolcszáz 
lakás rákötési lehetősége teremtő
dött meg, ebből december végéig 
254 lakás csatlakozott rá a hálózatra. 
A Távhőszolgáltató Kft. jelenleg an
nak kimunkálásán dolgozik, hogyan 
lehet még ez évben folytatni a régi 
városrészben kimaradt területek be
kapcsolását. Az idei évtől már nem 
az önkormányzattal, hanem közvet
lenül a kft.-vel kell szerződést kötni 
az új csatlakozóknak, akiknek remél
hetőleg tudnak majd valamiféle fize
tési könnyítést nyújtani.

Az előterjesztésben olvasható: 
„A távhőellátás területén a közműfej
lesztés nem csak a lakossági fo
gyasztókra korlátozódott. A tavalyi 
évben az Ipari Park területén a szol
gáltató 21,6 millió Ft értékben épített 
hőtávvezetéket a betelepülő új ipari 
üzemek ellátására. A Borg Warner 
Kft. már jelenleg is távhőenergiát 
használ, és 2002-től a jelenleg épít
kező ZÉNÓN Kft. is a távhőenergiát 
választotta. A tavalyi évi új területér
tékesítésekhez kapcsolódóan az idén 
várhatóan újabb távvezeték építés 
kezdődik, amely biztosítja a ZÉNÓN 
Kft. növekvő, valamint az újonnan 
betelepülők várható igényét is. Az 
Ipari Parki fejlesztéseken túl az idén 
elkészül a Zeneiskola új épületének 
ellátását biztosító távvezeték is." A 
tájékoztatót egyhangúlag elfogad
ták.

Folytatás a 2. oldalon

A kiállítást Salló István erdélyi 
származású képzőművész, faszob
rász nyitotta meg, méltatva a mint
egy fél tucat oroszlányi alkotót és 
műveiket. Szerinte Párizstól Rómáig 
megállná a helyét a kiállított anyag, 
mely dicséri az oroszlányi kreativi
tást. Az alkotások között szinte min
den képzőművészeti ág remeke 
megtalálható a kerámiáktól a hímzé
sekig. (Következő lapszámaink egyi
kében megismertetjük olvasóinkat a 
kiállító alkotókkal.)

Az ünnepi műsor előtt Hrubi Gá
bor, a Lengyel József Gimnázium 
igazgatója közvetítette gondolatait a 
magyar nyelvről, kultúráról, a Him
nusz keletkezésének történelmi kö
rülményeiről.

A fellépő együttesek és csopor
tok másfél órás, minden műsorszá
mában vastapssal fogadott aján
dékkal lepték meg a nézőteret zsúfo
lásig megtöltő közönséget.

A Guttmann Alfréd vezette, 
1984-ben alakult, négy darab ezüst 
fokozatú országos minősítést elért 
Rozmaring Népdalkör népdalcsok
rot adott elő. Az apróságokat szere
peltető gyermeknéptánccsoport 
ugyancsak sikert aratott a Samuné 
Ősz Éva és Végh Mária által betaní
tott Komárom-Esztergom megyei 
népi gyermekjátékok, dalocskák elő
adásával.

A Bakfark Bálint Művészeti és 
Zeneiskola több produkciót is bemu
tatott. A klasszikus balett tagozat 
táncosai, akik a közeljövőben felvé

teliznek különböző táncművészeti 
középiskolákba (Varga Viktória, 
Katona Zoltán, Emődi Lilla és Mé
száros Szabina) saját koreográfiái
kat vitték színpadra, lendületesen, 
profikat idézően. Az iskola mazso- 
rettjei színes, szép ruhakölteménye
ikben a pezsgő riói karnevált és a cir
kusz hangulatát elevenítették meg. A 
koreográfiák Geisztné Gogolák Éva 
művészeti vezető ötleteit jelenítették 
meg.

A fiatalok körében a T-STYLE 
tánc- és mozgásstúdió moderntánc 
produkciója aratta a legnagyobb si
kert („rajongóik” zöme kifejezetten 
ezt látni érkezett). A Szabó Tamás 
vezette együttes három taggal kezd
te működését, és sokáig iskolák tan
termeiben próbált. Mára a T-STYLE 
a megye legnagyobb tánciskola-há
lózata: Oroszlányon, Tatabányán és 
Tatán folyik az oktatás.

Zárásként a Manyák Erik vezette 
oroszlányi Big Bánd adott újabb fer
geteges sikerű minikoncertet, széles 
repertoárjuk legszívesebben játszott 
darabjaiból. A fiataloknak a megala
kulás óta eltelt mintegy két évben 
több sikeres szereplése volt, ezek 
közül a tavaly december 10-én Bu
dapesten megrendezett első Orszá
gos Ifjúsági Big Bánd versenyen 
elért második helyezésre a legbüsz
kébbek.

Az ünnepi műsorról jó hangulat
ban távozott a nézősereg, többen ki
nyilvánítva, hogy tartalmas szóra
kozásban volt részük. -j



Folytatás az 1. oldalról

Elfogadták a gazdasági 
programot

Program egy évtizedre

A következő napirendi pontban a 
város következő évtizedre szóló gaz
dasági programját tárgyalták. (A 
módosításokkal ellátott program el
olvasható, letölthető a 
www.oroszlany.hu internetes cí
men.) Mint Szedlák János a Város- 
fejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke elmondta ez a 
program immár nem a gazdaság fej
lesztésére helyezi a hangsúlyt, ha
nem a városi élettér komfortosabbá 
tételére. A kitűzött célok fontosak, és 
a bőség zavarát mutatják, a keve
sebb talán több lett volna -  mondot
ta. Azt az észrevételét is hozzáfűzte, 
hogy a fejlesztésekben majd ne azok 
élvezzenek előnyt, amelyekhez pá
lyázaton elnyert összegek állnak 
rendelkezésre.

Modrián Vilmos, a Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
támogatásra érdemesnek nevezte a 
programot, hozzátéve, hogy bizott
ságában ez kisebbségi vélemény.

Varga János, az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság elnöke módo
sító javaslattal élt. Úgy vélte, ez év 
őszére megvalósítható lenne a szo
ciális központ, ha nem a volt Gárdo
nyi épületében, hanem a Barbara 
szállóban alakítanák ki, ahol az üze
meltetés is jelentősen kevesebbe ke
rülne. Teljes költsége elemzése 
szerint 60-70 millióra rúgna, amit 
pályázaton elnyert pénzekkel még 
csökkenteni lehetne. A felvetés körül 
ügyrendi vita bontakozott ki, végül 
azt Varga János visszavonta, a gaz
dasági programot pedig két tartóz
kodással elfogadták.

Bizottsági „kudarc”

Az Egészségügyi és Szociális Bi
zottság elmúlt három évben végzett

tevékenységéről szóló tájékoztatót 
egyhangúlag elfogadta a testület. 
Megfogalmazódott azonban, hogy a 
bizottság kudarcként éli meg, hogy 
többszöri kísérlete ellenére sem tud 
folyamatos kapcsolatot, párbeszé
det kialakítani a Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat vezetőivel. Az egyol
dalú közeledési szándék minden 
esetben sikertelen volt a másik fél 
fogadókészségének hiánya miatt.

Orosz Árpád az 5. számú körzet 
képviselője feltette a kérdést: nem 
kidobott pénz-e a kisebbségi önkor
mányzat támogatása, amikor nem 
tapasztalni a működését? Mint el
mondta, ő maga is többször próbál
ta megnyerni őket különböző 
programokba, de kivonták magukat 
mindenből. Rajnai Gábor úgy vélte, 
nem szabad feladni a kapcsolatfel
vételre irányuló kezdeményezése
ket.

Döntött a testület utca elnevezé
séről is. Eszerint a Mester utcát, va
lamint a Táncsics Mihály utca 
kiskerteknél futó részét majdan 
összekötő útszakaszt Bláthy Ottóról 
nevezik el.

Az ülés nyílt részének utolsó na
pirendi pontja keretében Balogh 
György interpellált a Művészeti isko
la tanszékbővítését kérve annak ér
dekében, hogy a Manyák Erik vezette 
Ifjúsági Big Bánd zenekar továbbra 
is működhessen. Végül abban ma
radtak, hogy a tanszékbővítés egy
előre nem kivitelezhető, és két 
illetékes bizottság megvizsgálja an
nak a lehetőségét, hogy a sikeres 
együttest tudja-e támogatni a jövő
ben az önkormányzat.

A zárt ülésen többek között a 
szavazatszámláló bizottságok tagjait 
választották meg.

Forgács J.

v á / 'í
A VERTES! ERŐMŰ RT. 

megvételre felajánlja az alábbi ingatlanait 
2db belterületi ingatlan: 
Oroszlány, Miskóréti út.,

Hrsz:2641. építési telek 600m , eladási irányár: 480000,-Ft 
Hrsz: 2642 építési telek 598m2, eladási irányár: 478000,-Ft 

A vételi árajánlatot zárt borítékban kérjük az alábbi címre megküldeni: 
Vértesi Erőmű Rt. 2841. Oroszlány Pf: 23.

Gazdasági Igazgatóság Ingatlanhasznosítás 
Beadási határidő: 2002. február 05.

Az ingatlanok előzetes telefon egyeztetés alapján tekinthetők meg. Az eladó 
több ajánlat beérkezése esetén újabb ajánlat- kérés, illetve a licit útján történő 
értékesítés jogát fenntartja.További részletes információt ad az Ingatlanhaszno

sítási Csoport a 34/360-255/33-05, 33-06-os telefonszámon.

1'. R O M  TAXI 2 3 6 1 - 7 0 0  TOKOAT TAXI 2 3 6 1 - 7 0 0

Letették az alapkövét 
a membrán-modul gyárnak

Folytatás az 1. oldalról

„Oroszlány zászlóshajó”

Az alapkőletétel előtt Stumpf Ist
ván miniszter méltatta a céget és a 
magyar gazdaság sikereit.

-  Jelenleg Magyarország gazda
sági növekedése duplája az Európai 
Unióénak, alacsonyabbak a munka
nélküliségi mutatóink, mint néhány 
Nyugat-európai országnak -  hang
súlyozta. -  Nem véletlen, hogy a 
Zénón a régi, patinás bányászvárost 
választotta beruházásának székhe
lyéül. Az országot járva ugyanis 
megbizonyosodtam arról, hogy a 
bányászatból élő családok megbíz
ható, kitartó és egymást segítő kö
zösséget alkotnak, olyat, ahol a 
nehézségekre is együtt keresik a vá
laszt. A bányászat visszaszorulásá
val ezek a városok a Magyaror
szágra települő ipar olyan bázisaivá 
váltak, ahol hosszútávra rendezked
hetnek be a befektetetők. Oroszlány
ban adott a jó gazdasági környezet, 
a képzett munkaerő, így minden fel
tétel megvan ahhoz, hogy a befekte
tők megtalálják a számításaikat.

A víztisztítási mebránokat gyártó 
üzem elősegíti, hogy hosszú ideig 
megőrizhessük Magyarországot a 
felnövekvő nemzedékek számára. A 
vízkincs megőrzése érdekében az 
elkövetkező évtizedben a szennyvíz- 
tisztítás terén ezermilliárdos beru
házásokat kell végrehajtani. Az új 
üzem korszerű technológiája ehhez 
járul hozzá. Hazánkban a fizetőké
pes kereslet is növekedni fog, jelen
tős piaci lehetőségek nyílnak meg e 
magas hozzáadott értéket előállító 
iparág számára. Remélem, hogy az 
ország első ipari parkja továbbra is 
olyan zászlóshajó lesz, amit más vá
rosok is követni fognak -  emelte ki 
Stumpf István.

„Feltámadt a város”

Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester a város intenzív fejlesztési 
politikája rendkívül jelentős állomá
sának nevezte az új iparág megtele
pedését jelentő Zénón beruházást.

-  Azt reméljük a beruházástól, 
hogy kb. egy éven belül teljesül kitű
zött célunk, hogy az oroszlányi ipari 
parkban épült korszerű csarnokok
ban hozzávetőlegesen kétezer em
ber találja meg megélhetését, és az 
ipari park az egyre gyorsuló fejlődés 
révén a város legnagyobb foglalkoz
tatójává válik. Hosszú volt az út idá
ig. A rendszerváltás időszaka óta 
ötezer munkahely szűnt meg. 
1999-ben a Népszabadság halott 
városként aposztrofálta Oroszlányt,

most együtt fejlődik az 
infrastruktúra, az intézmények és az 
ipar. Eredményeink elsősorban a 
városlakók összefogásának köszön
hetőek, de köszönet illeti meg az it
teni cégek letelepedését mintegy 
egymilliárd forinttal támogató kor
mányzatot és szervezeteit, valamint 
a megyei Területfejlesztési Taná
csot, azokat, akik eddig összességé
ben közel 35 milliárd forintos 
beruházással saját hasznuk mellett 
a város polgárainak jólétét is építik.

Reális az esély, hogy együttmű
ködjünk a céggel az oroszlányi 
szennyvíztisztító-telep felújításá
ban, amely egyben a Zénón termé
keinek referenciája lehet a Vértesi 
Erőműben is alkalmazott Zénón 
membránszűrő technológia mellett 
-  mondta dr. Sunyovszki Károly.

Igazolódtak a város ipari 
parki erőfeszítései

A Zénón cég tíz éve van jelen Eu
rópában, első magyarországi víz- 
tisztítással foglalkozó üzemét 
1992-ben nyitotta meg Tatabányán. 
Az oroszlányi Kft.-t tavaly augusz
tusban alapították, és szeptember
ben írták alá a várossal a letele
pedésről szóló szerződést. A föld
munkák hónapok óta zajlanak az öt
hektáros területen. Ez év nyarára 
állni fog a mintegy 11 ezer négyzet- 
méteres csarnokegyüttes, a próba
üzemet pedig októberben indítják. 
Ez a vállalat a Zenon-csoport euró
pai membránmodul-gyára lesz, 
megduplázva a Zénón membrán
gyártási kapacitását. A megvásárolt 
ingatlan nagysága lehetőséget nyújt 
ennek a hárommilliárd forintos be
ruházásnak a további bővítésre is.

Mint Szőnyi András igazgatósági 
tag elmondta, városunk Karcag és 
Kisbér települések kiváló ajánlatait 
múlta felül. Ami Oroszlány javára 
szólt: az infrastrukturális készenlét, 
az elérhető azonnali földterület és az 
ipari park közelsége a nemzetközi 
logisztikához, vagyis a jó közleke
dés-földrajzi helyzet. De az is sokat 
nyomott a latban, hogy a megye 
rendkívül magas színvonalú mér
nökgárdával rendelkezik.

A cég az első fázisban mintegy 
150 embernek kínál munkalehető
séget, nagyjából egyharmad-egy- 
harmad arányban felső, középfokú 
végzettségűeknek és betanított 
munkásoknak.

A Zénón Kft. Oroszlány 200 millió 
forintot nyert jelenlegi beruházására 
a Széchenyi-terv pályázatán, egy to
vábbi pályázatának elbírálása pedig 
folyamatban van.

M.F.-F.J

A dohányzás károsítja az Őn é s  környezete eg észség é ti
2 .



Harry Potter jótékony hatása
HEURÉKA: a kulturális vállalkozás is lehet sikeres

„Életre-halálra olvasni, mert ez a legnagyobb, az emberi ajándék. Gondold 
meg, hogy csak az ember olvas. ” (Márai Sándor)

Mi a kultúra? Viselkedés? Műveltség? Tudás? Egy biztos, megszerzésének, j 
elsajátításának egyik legfontosabb eszköze, közvetítője a könyv, az írás ga
laxisa. S hogy ma egyre kevesebbet olvasunk? Erre rácáfol egy oroszlányi 

vállalkozás, hiszen ha így lenne, már rég elbukott volna.
Walcz Lászlóné (eredetileg ma

gyar-orosz szakos tanár), a Heuréka 
könyvesbolt tulajdonosa, éppen tíz éve 
bolyong a galaxis csillagai között, mint 
vállalkozó. Harminckét évi tanítás után 
1996-ban vonult nyugdíjba a József 
Attila iskolából, azóta csak vállalkozá
sának él, amibe immár szintén nyug
díjba ment férje is besegít. Alig akad 
olyan kiadvány, amit Kriszta néni ne 
tudna pultra tenni a ritkaságot vadászó 
kuncsaftnak, még ha hetekbe tart is a 
beszerzése. Jóllehet az MKK-ban bé
relt kis üzlethelyiség hétköznap csak 
délután van nyitva, de ad épp elég el
foglaltságot a kiadókkal való kapcso
lattartás, az ügyek intézése, hogy a 
délelőttök, sőt az esték is munkával tel
jenek. Kriszta néni azonban nem bánja 
ezt. Töretlen lelkesedéssel nyit ki na
ponta, ő nem kényszervállalkozó, sze
retettel végzi ezt a munkát.

-  Annak idején kosarakban kezd
tem az árusítást -  idézi fel a kezdeteket 
a rendszerváltás idejéből - ,  iskoláról 
iskolára vittem különböző könyveket, 
afféle kereset-kiegészítés gyanánt. 
1993-ban nyitottam meg a boltot, és a 
nyugdíjba menetel után beiratkoztam 
egy menedzserképző iskolába, ahol si
került megtanulnom a könyvkereske
dés csínját-bínját, hiszen nem elég 
„csak" a könyveket ismerni, ahhoz, 
hogy az ember jó árus legyen.

-Minden sikeres vállalkozásnak 
van titka. Az öné?

-  Sok kiadóval tartom a kapcsola
tot, így hozzájutok a legfrissebb kiad
ványokhoz, a legkedvezőbb feltéte
lekkel. Tudom, hogy a családok költ
ségvetésében a könyvre egyre keve
sebb jut, de azt is tudom, hogy mindig 
keli a jó könyv. Ismerni kell az igénye
ket, és mindig bővíteni a választékot. A 
legértékesebb, legalapvetőbb iroda
lomnak mindig hozzáférhetőnek kell 
lennie a boltban. Nálam a bestsellerek
től a vallásos könyvekig minden meg
található. Nem ismerek lehetetlent, 
igyekszem informálódni, nehezen tud
nak zavarba hozni a vásárlók.

-  Jól feltételezem-e, hogy első
sorban a kommersz irodalomra van 
igény?

-  Nem. Az a réteg, amely valami
kor a fényes fedelű könyveket kiló- i 
számra vette az utcán lekopott az 
olvasásból vagy éppen ellenkezőleg, 
megnőtt az igényszintje. Ezt az igazol-

ja, hogy az értékes, a szépirodalmi kö
teteket keresik elsősorban. Tehát van 
értelme egy ilyen kis városban is köny
vesboltot vinni, és igényes irodalmat 
árulni. Mára nagyjából kialakult egy fix 
vevőköröm, akiknek meglehetősen 
pontosan ismerem az igényeit: egyik 
az angol irodalmat szereti, a másik a 
Püski-ház legfrissebb kiadványai iránt 
érdeklődik stb.

-  Mit tapasztal a legifjabb kor- j 
osztály olvasási szokásait illetően?

-  A gyerekek eddig legfőképpen a 
tényirodalmat, az ismeretterjesztő 
könyveket olvasták, a regényeket el
vétve. De mióta a Harry Potter megje
lent, keresik a nekik való gyermek- 
irodalmat. A legkapósabbak persze 
azok, amik a Harry Potter könyv ajánlá
sában jelentek meg.

-  Egyre több helyen hallani pe
dig, hogy kárhoztatják a Harry 
Potter-jelenséget, merthogy minden
féle sátánista kultuszokkal rontja 
meg a fogékony, ámde védtelen ifjú
ságot. Önnek mi a véleménye?

-  Én magam is olvastam minden 
kötetét, még amikor papírkötésben 
küldték szét. Azt gondolom, egy ara
nyos történet, hiszen fantáziavilágban 
játszódik -  ki ne szeretne varázsló len
ni? - ,  a gyerekek pedig rettentően él
vezik, és legalább újra megszeretik az 
olvasást. Egyébként az első köteteket 
felnőtteknek adtam el, és egy sem hoz
ta vissza, hogy nem tetszett.

- A  galéria ötlete hogyan jött? j
-Egy éve nyitottuk meg a kis helyi- l 

séget, a helyi képzőművészeknek sze
retnék itt bemutatkozási lehetőséget 
adni. Egyrészt ez hiányt pótol a város
ban, másrészt színesíti az üzlet kínála
tát, értékesebbé teszi a környezetét. 
Vannak itt akvarellek, olajfestmények, 
gobelinek, foltvarrási technikával ké
szült alkotások és festett üvegképek, 
sokféle képzőművészeti ág alkotásai. S 
nemcsak helyi alkotóktól, hanem az or
szág szinte minden tájáról. Időnként 
meghívunk művészeket,, és külön kiál
lításon mutatjuk be alkotásaikat, leg
utóbb például Lizák Pálma és Rosta 
Erzsi tűzzománcai jártak itt.

-  Ha mottót kellene választania a 
boltnak, mi lenne az?

-  Egy Gárdonyi idézet jut eszembe:
„A könyv szeretetet ad, és szeretni ta
nít.”

F. J.

KARD ÉS KOSZORÚ
Történelmi vetélkedő fiataloknak

A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete ás Alapítványa az el
múlt esztendőhöz hasonlóan az idén is megkívánja rendezni törté

nelmi vetélkedőjét -  „KARD ÉS KOSZORÚ” címmel.

A versenycsapatok körét -  
Oroszlány város és vonzáskörze
tének általános és középiskoláin 
túl -  bővíteni kívánjuk a határon 
túli kapcsolataink településeinek 
tanuló ifjúságával. A diákság 
nemzeti történelmi tudását gya
rapító verseny témakörét az aláb
biakban jelöltük meg:

Középiskolások: A magyar 
nemzet XX. századi történelme 

Általános iskolások: Szé
chenyi István és kora

Iskolánként 1 vagy 2 csapat 
(3-3 fő) elindítását kérjük a 2002. 
április 27-én (szombat) megren
dezésre kerülő versenyre.

A tesztlapok kitöltését, né
hány szóbeli kérdés megválaszo
lását, az előírt, hozott rajz és 
írásanyag valamint a témához 
kapcsolódó vers elmondását öt
tagú szakértői zsűri értékeli. A he

lyezetteknek (l.-lll.) -  külön kate
gória az általános és a közép- is
kolák -  könyv- és pénzjutalmat, 
de a többi résztvevőnek is emlék
lapot és ajándékot kívánunk át
nyújtani vendéglátásunk mellett.

Jelentkezési szándékot hiva
talos levél útján vagy faxon, a lét
szám, a korosztály megjelölésé
vel, a felkészítő (kísérő) tanár ne
vével, elérhetőségével (telefon, 
fax) március 15-ig tudunk elfo
gadni.

A vetélkedő helye a városi 
Művelődési Központ kamarater
me, kezdési időpont a fent jelzett 
napon 8 óra. A felkészítést segítő 
irodalom címjegyzéket a bejelent
kezést követően azonnal postázni 
fogjuk.

OROSZLÁNYI RÁKÓCZI 
SZÖVETSÉG MILLENNIUMI 

ALAPÍTVÁNY

Itt mindig talál KRÓNIKÁST
A városközpontban

Művelődési Központ 
és Könyvtár 

TOMI írószer és ajándékbolt 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

Az ófaluban és környékén
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Bety vegyesbolt 

A Borbála-telepen 
Szent Márk gyógyszertár 

Panem élelmiszerbolt

PROGRAMOK
FARSANG! TEREFERE. Január 27-én, vasárnap 17 órától zenés 

táncest lesz a nyugdíjasoknak a Bányász Klubban. Vendég: a Császári 
Kankalin Citera Együttes és a Nefelejcs Népdalkor. Este 22 óráig élőze
ne.

SZÍNHÁZ. Január 28-án 19 órakor Alán Ayckbauern: MESE 
HABBAL című kétrészes vígjátéka tekinthető meg az MKK-ban. A sze
relmi háromszög körüli bonyodalmakban közreműködik: Bencze Ilona, 
Kovács István, Gryllus Dorka, Jegercsik Csaba. Rendezte: Kovács Ist
ván. Jegyek ára: 1000 Ft

FARSANGI NEMZETISÉGI BÁL. Február 2-án, szombaton 
19.00-től 04.00-ig. Megnyitja dr. Sunyovszki Károly polgármester. 20 
órakor fellép Bajor Imre, a műsor végén meglepetés. A talpalávalót az 
oroszlányi Favorit együttes és a pilisvörösvári Sváb Fiúk biztosítják. 
Tombolahúzás éjfélkor. Étel, ital batyuból vagy helyi kiszolgálás. Je
gyek válthatók az MKK-ban.

GYERMEKFARSANG. Február 9-én 14.30-tól az MKK kamarater
mében. Megelevenednek Harry Potter és barátai. (Varázsló szépség- 
verseny, Harry Potter vetélkedő, Rém rajzverseny stb.) Keresd Kati 
nénit a gyermekkönyvtárban!

HORGÁSZBÁL. Február 16-án, szombaton 18.30-tól tartja az OHE 
a horgász bált az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában. Felhívják a 
sporttársak figyelmét, hogy maximálisan 180 fő jelentkezését tudják 
elfogadni, ezért, aki részt szeretne venni a bálon, szándékát a fogadó
napokon jelezze. Hangulatos zene lesz és tombola. A jelentkezéseket 
február 10-ig fogadják el.

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” {Schnölder)
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Az idei vendégek Vámos Miklós, Vavyan Fable

Új vezető a könyvtár élén
Tizenhat éve dolgozik az oroszlányi könyvtárban Szűcs Imréné, bár eredeti 
végzettsége könyvelő. 2001. szeptember elsejétől a könyvtári csoportve
zetője, miután Mészáros Éva (a korábbi vezető) elnyerte az intézmény igaz
gatói posztját.

-  Váratlanul ért a kinevezés, de 
megfontoltam, meggondoltam, és 
úgy éreztem, sok év gyakorlat után 
elvállalhatom -  kezdi Erzsiké.

-  Milyen változásokat jelent a 
munkádban a kinevezés?

-  Sajnos az aprólékos könyvtári 
munkákkal nem tudok foglalkozni. 
Például a helytörténeti cikk- kataló
gus, amit eddig gyűjtöttem, most 
más kolléganő folytatja. Egyébként 
nehézségeim nincsenek, mert Mé
száros Éva precízen, pontosan dol
gozott, így mindennek utána tudok 
nézni, ha kérdésem van mégis, nyu
godtan fordulhatok hozzá.

Még csak közel fél éve került új 
helyére, tapogatja a lehetőségeket, 
és ismeretségeit, korábbi tapaszta
latait próbálja behozni a könyvtárba: 
mit lehetne jobban, „pergőbben” , 
másként tenni.

Mint minden évben, idén is szí
nes programok várják az ide látoga
tókat -  tudtuk meg a vezetőnőtől.

-  A legfontosabb változás, hogy 
beiratkozási díjaink megváltoztak. 
Aki csak könyveket szeretne kölcsö
nözni, 600 forintot fizet januártól. 
1200-at, ha a folyóirat- és cd köl
csönzést is szeretné igénybe venni - 
hazavinni, és otthonában nyugodtan 
végigolvasni, végighallgatni. Az 
5000 forintos beiratkozási díj ellené
ben az elhangzottak mellé videoka
zetta kölcsönzés is társul. Ez évi

programjaink a február 9-ei városi 
farsanggal kezdődnek (a gyermek
könyvtárszervezésében), ahol Harry 
Potter és barátai elevenednek meg. 
Április másodikán, a Nemzetközi 
Gyermekkönyv Világnap alkalmából 
Pécsi Ildikót szeretnénk meghívni 
egy beszélgetésre. Témánk a tavaly 
megjelent első gyerekeknek szóló 
mesekönyve lesz kiállítással és 
meglepetésekkel egybekötve. Aztán 
az Ünnepi Könyvhét keretében júni
usban Vámos Miklóst invitáljuk 
könyvtárunkba, az őszi Megyei

Könyvtári Napokra pedig Vavyan 
Fable-t várjuk. Mellette pedig vé
gezzük hétköznapi könyvtári mun
káinkat.

Mint Szűcs Imréné elmondta, 
szeretnék megvalósítani ebben az 
esztendőben a felnőtt könyvtárban 
is a számítógépes olvasói nyilván
tartást, ahogyan ez a múlt évben a 
gyerekkönyvtárban már megtör

tént. Ezután pedig a vonalkódos köl
csönzés bevezetése következne. Ám 
ehhez is, mint minden máshoz 
anyagi fedezetre is szükség van.

-  A technikai eszközeink, televí
ziók, videók felújításra szorulnak, 
vagy újak kellenének; több számító
gépünk és nyomtatónk is lehetne, 
bár a Széchenyi-terv keretében 
nemrég hat számítógépet nyertünk 
egyéves ingyenes internetes előfize
téssel. Ezeknek sorsáról később 
döntünk.

Csulik Andrea

Szembesítés Tatabányán

Tragikomikus „modern” Antigoné
Janusz Glowacki Antigoné New Yorkban című kama
radarabját vitte színre közös produkcióban négy tár
sulat a tatabányai Jászai Mari Színház, Népházban. A 
tatabányai előadás egyben magyarországi bemutató

is. A színikritikusok által a lengyel drámaírás kor
szakalkotó művei közé sorolt groteszk színdarab New 
York egyik parkjában, hajléktalanok között játszódik.

Csillebérci
konferencián

2001 decemberében meghívást 
kapott iskolánk a Csillebércen meg
rendezésre kerülő Környezetvédelmi 
Konferenciára.

December 13-én reggel busszal 
indultunk tanárnőmmel, Andi nénivel 
és diáktársammal, Marcival. Kora 
délután érkeztünk meg a csillebérci 
diáktáborba s elszállásoltak bennün
ket. Vacsora után a tábor vezetője rö
vid megnyitóval köszöntötte a 
konferencia résztvevőit.

Sorsolás útján dőlt el ki, mikor 
tartja meg előadását. Mi másnap, 
17.-ként kerültünk sorra. Előadásunk 
egyik témája az Oroszlány és környé
kén folyó patakok vízminőségéről és 
szennyezettségéről szólt.

A másik témánk a nyári táborozá
saink alkalmával szerzett tapasztala
tok, élmények ismertetése volt. Az 
ország különböző vidékeit látogattuk 
meg. Legutóbb, az ország nyugati 
csücskében néztünk körül. Az Őrség 
néprajzi jelentősége igen nagy, erről 
tartottunk rövid ismertetőt.

Délután busszal a parlamentbe 
mentünk, majd a Palota Környezetvé
delmi Kft. területén a kft. munkájával, 
munkaeszközeivel ismertettek ben
nünket. Másnap volt a MOL-verseny, 
később az ELTE hallgatói rendeztek 
vetélkedőt, témája az állatvilág, ezen 
belül a rovarok, kétéltűek ismerete. A 
bemutatott állatokról kellett beszélni. 
Este Zombori Ottó csillagász előadá
sát hallgattuk.

Vasárnap reggel kissé fáradtan, de 
élményekben gazdagon indultunk 
haza.

Szedlák Krisztina 6.d, Ságvári isk.

-  Az Antigoné egy távoli áthal
lás ebben a történetben. Akik félné
nek a görög sorstragédiáktól, nem 
kell visszarettenniük: itt egyetlen 
motívum szerepel a történetből; 
Anita el akarja temetni halott szerel
mét. Egy mai, tragikomikus törté
netről van szó, amely ha jól megy, a 
közönségnek röhögnie kell. Mint 
ahogy azon röhögi el magát az em
ber, ahogy az öreg néni hazafele a 
cekkereivel megbotlik a síkos jár
dán, szegény orra esik, majd egy 
hátraszaltóval landol. Önkéntelenül 
nevetünk a villamos ablakából, pe
dig lehet, hogy hetekig ápolni kell 
majd szerencsétlent az esés után -  
mondja Scherer Péter.

A tatabányai előadás tulajdon
képpen nem is színdarab. S ez di
cséretére váljon a rendezőnek és 
valamennyi szereplőnek! A néző 
másra számít, amikor színházba 
megy, emelkedett hangulatához, 
ünnepi öltözékéhez illő környezetet 
vár. De, ahogy szeméthegyeken át 
botladozva belép a szűk kamarába, 
feszeng, a kontraszt azonnal nyil
vánvaló: ami itt rá vár, az több szín
játéknál. Bűntudatot ébresztő 
leselkedés. Szembesítés. Szembe
sítés a valósággal, ami elől rendsze
rint homokba dugja a fejét. 
Szembesítés egy jelenséggel, ami a 
többségnek éppúgy médiahír csu
pán, mint az, hogy távoli földrésze
ken milliók halnak éhen. Pedig ezek 
az emberek egy karnyújtásra élnek 
tőlünk vackokba, bódékba húzódva, 
kidobott kacatjainkból ruházkod-

nak, és kidobott lim-lomjainkat cse
reberélik, hogy kifutott életüket fe
ledtetni „gyorsítót” mixeljenek 
vodkából és csavarlazítóból. Ezek a 
társadalomból kiszorult, trágárság
ba hajszolt emberek szívszorongató 
és egyben féktelen kacajokra 
gerjesztenek. De kin is kacag a 
néző? És ha röhögése sírásba fúl, 
kit okoljon ezért? Mindegy, hogy a 
helyszín New York, Budapest vagy 
Oroszlány. A toprongy alatt emberi 
sorsok büdösödnek, beteljesületlen 
és beteljesíthetetlen vágyakkal, 
mert innen, úgy látszik, nincs 
visszaút. Árkosi Árpád rendező ezt 
írja: „Elgondolkozhatunk: mi az em
beri méltóság, hol húzódik, van-e 
egyáltalán határ a társadalom kü
lönböző rétegei között, ha gyászról, 
halálról van szó, hol kezdődik, és 
hol végződik az emberi összetarto
zás, az az érzékeny valami, amelyet 
közhelyesen szeretetnek szoktunk 
nevezni.”

A szereposztás kiváló: Bandor 
Éva, Keresztes Sándor, Mucsi Zol
tán, Scherer Péter, Dióssi Gábor. 
Valamennyien együtt élnek a darab
bal, jellegzetes karaktereket terem
tenek. Amikor a rendőr (Scherer 
Péter) bejön a parkba maradék illú
ziónk is szertefoszlik. Ez valóban 
nem színdarab, itta néző résztvevő
je egy történetnek, hisz megszólít
ják. Itt, ha köpnek, nyál repül az 
arcba, valódi ital csúszik le a torko
kon, cigaretta füstje marja a sze
münket, a trágár kifejezések 
röpködése pedig nem öncélúság. A

színészi játék hiteles, hisz magukat 
a színészeket elfelejtjük az első fel
vonás végére. A folytatásra már a 
hajléktalanokhoz térünk vissza. Sőt 
hazafelé is elkísérnek bennünket... 
ott benn, a lelkiismeretükben.

Februárban két alkalommal 
voyeur-ködhet a néző Glowacki da
rabján: 5-én és 19-én a Jászaiban, 
Tatabányán. Forgács J.

f i-könyv N
A városban példa nélkül álló, 

hogy először a világhálón jelen
tet meg könyvet a Montázs 
Press Kft. Az Oroszlány és a Vér
tes kincseit bemutató háromkö
tetes munkát Forgács József 
valamint Orbán Ferenc és Orbán 
Ferencné tanárok készítették. Az 
első kötet, mely e táj történelmét 
a kezdetektől mutatja be már el
olvasható a www.oroszlanyi- 
kronikas.hu címen Történelmi 
képkockák címmel.

A 14 fejezetből álló, oktatási 
célokra jól használható össze
foglaló jellegű helytörténeti 
munka a jelenkorig követi végig 
a település életének legjelentő
sebb pillanatait, régészeti emlé
keit, bemutatva az egymással 
vitázó álláspontokat is.

A folytatás internetes változata 
is előkészületben van, ezek a 
Vértes és Oroszlány természeti 
értékeit, élővilágát rajzokkal il- 

V lusztrálva ismertetik._________/
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HIRDETÉSEK

Vasvári Erika
harminchétéves lapszerkesztő ,

m i é p
országgyűlési képviselőjelöltje 
Komárom-Esztergom megye 3. 

választókerületében.

Akarja Ön, hogy az erőmű dolgozói végre 
megkapják vagyonjegyüket?

Hogy a kisbéri kórház ne csak elfekvőként 
működjék?

Hogy a császáriak hozzájussanak földjeikhez?

Válassza a M IE P  -et, ha javítani kíván a 
magyarság nehéz sorsán, ha a magyar földet magyar 
kézben akarja tudni, ha tőkeerős kisgazdaságokban 
termelt egészséges terményeket óhajt enni!

A MIÉP a becsületes gyarapodás garanciája.

Ismerkedjünk meg, hívjon bizalommal, ossza meg 
gondjait velem: 06 30 390-6476.
Várjuk ajánlószelvényét /kopogtatócéduláját/ az alábbi 
címeken:
Sulikár János, Oroszlány, Táncsics M u. 18.1.em. 6. 
Udvari János, Bököd, Erőmű ltp. 36/1.

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kér 
az alábbi számítástechnikai programok és 

eszközök beszerzésére:
1. 10 db OEM Windows XP program
2. 4 db OEM Office XP Small Business program
3. 10 db LG 775FT 17” Flatron monitor
4. 10 db hálózati munkaállomás:
ASUS TUSL2 alaplap, Intel Celeron 1 GHz processzor,
256 MB SD RAM PC-133, SMC 9432TX hálózati vezérlőkártya, 
IBM 40 GB HDD, LG 62x CD-ROM, 1,44 MB FDD,
ATX ház + tápegység
5. 10 db MS Intelli Mouse Optical OEM
6. 10 db billentyűzet PS2 Hun
7. 1 db Epson FX 1180 nyomtató
8. 1 db LG CD-író
9. 1 db Minolta L151 fénymásológép AXIS hálózati 

vezérlővel
Az ajánlati dokumentációk átvehetők az oroszlányi 

Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 
2002. január 21-étől a hivatal nyitvatartási idejében.

Az ajánlattételi határidő: „n 
2002. január 31-én, csütörtökön 14JU óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása:
2002. január 31-én, csütörtökön 15uu órakor 

Az eredményhirdetés határideje:
„_______________2002. február 5-éiq írásban._______________

Ajánlattételi felhívás 
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kér az alábbi beszerzésre 
és beszerelési munkára: 

a Polgármesteri Hivatal 5 db helyisége 
irodabútor-beszerzése 

és beszerelési munkálatai.
Az ajánlati dokumentációk átvehetők az oroszlányi Polgár- 

mesterei Hivatal földszinti ügyfélszolgálati irodáján 
2002. január 21-étől a hivatal nyitvatartási idejében.

Az ajánlattételi határidő:
2002. január 31-én, csütörtökön 14áu óra.

Az ajánlatok nyilvános felbontása:
2002. január31-én, csütörtökön 15JU órakor.

Az eredményhirdetés határideje: 2002. február 5-ig írásban.

JT
INGYENES LAKOSSÁGI 

APRÓHIRDETÉS 
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

oEladó 1988-as Wartburg két
ütemű személygépkocsi. Mű
szaki 2002.09-ig, új gumikkal 
06-30-226-1887 
■=>Eladó! Fekete nappali négyré
szes szekrény, valamint 3+2+1 
ülőgarnitúra nem kihúzhatós. 
360-083, 06-30-387-2646 
OTX 1310 Dacia eladó, 1987 
évi.06-20-3668644. 
oHárom  éves centrifuga és 
mosógép megkímélt állapotban 
eladó! 14 óra után 
30- 300-64-24
■=>Eladó Oroszlányban a Mentő 
állomás mögött két szoba hallos 
összkomfortos lakás, a magas 
földszinten. 361-875 
^Emeletes gyermekágy szek
rénnyel, íróasztallal kombinálva, 
gyümölcs és zöldség aszaló el
adó! 34-364-693, 20-9936-631 
egész nap
^Bokodi-tónál az oroszlányi ol
dalon közel a műúthoz 240 
nőies kert kis faházzal eladó. 
Ásott kút, villany, termő gyü
mölcsfák és termő szőlő. Ár 
megegyezés szerint. 362-970 
■=>Jó állapotban lévő Simson 
Svalbi motor eladó. 362-970

Ami volt, és ami 
lesz, 

egy lapban. 
KRÓNIKÁS

h ír e k
BŐVÜLHET AZ IPARI PARK. dr. Sunyovszki Károly 

polgármester a hivatal munkatársaival látogatást tett a 
Vértesi Erőmű Rt. bányászati igazgatóságán, január 18-án. 
Havelda Tamás bányászati igazgató és Hornyák István 
gazdasági vezérigazgató-helyettes telephelybejáráson 
mutatták be az anyagellátó- és a szállítóüzem területét és 
építményeit. A látogatás célja annak a felmérése volt, hogy 
a város ezeknek az ingatlanoknak átvételével bővítheti-e az 
ipar parkot. Úgy tűnik a mintegy 60 hektárnyi terület erre 
reális lehetőséget nyújt. A témában még további egyezte
tések következnek. (Forrás: Polg. Hiv.)

ÚJ RUHÁBAN. A jövő héten már használatba vehetik a 
József Attila Általános Iskola diákjai a több, mint 8 millió 
forintból felújított tornatermet. A költségeknek a felét pá
lyázaton nyerte az önkormányzat. A teremben kicserélték a 
sportpadlót, korszerű nyílászárókat szereltek fel, valamint 
teljes festést végeztek a mennyezettől a bordásfalig. Saját 
költségvetése terhére az iskola is részt vállalt a beruházás
ból.

TOLVAJOK. Készpénzt és okmányokat tulajdonított el 
ismeretlen elkövető az eladó figyelmetlenségének kihasz
nálásával a város egyik bútorboltjából január 16-án. 
(2001. szeptember 13-án, ugyanebből a boltból ugyan
ilyen módszerrel, készpénzt tulajdonítottak el.)

Január 17-én, Kecskéden egy családi házba hatolt be 
ismeretlen elkövető, ahonnan ékszereket, videokamerát és 
mobiltelefont tulajdonított el. Ugyanezen a napon a város 
egyik szociális intézményében nyitott öltözőből készpénzt, 
iratokat tulajdonított el ismeretlen tettes. (Ugyanitt hason
ló bűncselekmény történt január 3-án is.) (Forrás: Orosz
lányi Rendőrkapitányság)

BALESET. A Rákóczi úton a Posta előtt személygépko
csi ütött el egy gyermeket január 21-én, délután. A gyer
mek könnyű sérülést szenvedett, a vizsgálat folyamatban 
van. (Egy szemtanú szerint a balesetben szerepet játszott, 
hogy a gyalogátkelőhelyre belógott egy személyautó orra. 
A Posta előtt parkoló autók -  köztük ez is -  nem sokkal a 
baleset után távoztak a helyszínről.)

ELKELT ÉTTEREM. Liciteljárással értékesítette az ön- 
kormányzat a tulajdonában lévő volt Városkapu étterem 
helyiségeit. Az egyedüli induló Rácz Pál Gyula vállalkozó 
kikiáltási áron jutott a 12 millió forint értékű ingatlanhoz, 
amit tavaly év végén már befizetett az önkormányzat 
számlájára. (Forrás: Polg. Hiv.)

Az Oroszlányban működő alapítványok, egyesületek, 
Intézmények köszönik az adózók eddigi 1 %-os felaján
lását és tisztelettel kérik ez évben is a támogatásokat.

-ARANY JÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 19147981-1-11
-BAKFARK BÁLINT ALAPÍTVÁNY, az oroszlányi zeneokta
tásért, Adószám: 19144878-1-11 
-BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍT
VÁNY, Adószám: 18601716-2-11 
-BÁNYÁSZ KLUB ALAPÍTVÁNY, közhasznú szervezet, 
Adószám: 19149196-2-11
-BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY, közhasznú alapítvány, Adószám: 
18600038-1-11
-FALU-HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET, 
kiemelten közhasznú szervezet, Adószám: 19150749-1-11 
-GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRT, KÖRNYEZETÜNK 
VÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY, Adószám: 18600715-1 -11 
-HEURÉKA EGÉSZSÉGÜGYI KÖZALAPÍTVÁNY, közhasznú 
alapítvány, Adószám: 18609752-1-11 
-INTERNET BARÁTI KÖR, Adószám: 18606254-1-11 
-LENGYEL JÓZSEF GIMNÁZIUM TEHETSÉGEIÉRT 
ALAPÍTVÁNY, Adószám: 18604379-1-11 
-MAGYAR ÓVODAPEDAGÓGIAI EGYESÜLET 
OROSZLÁNYI KÖRE, Adószám: 18600708-1-11

-MAGYAR VÖRÖSKERESZT, Adószám: 19002093-2-41 
-MAJKí NÉPFŐISKOLÁI TÁRSASÁG, kiemelten közhasznú 
szervezet, Adószám: 19151544-2-11 
-MAJKI MŰEMLÉKEGYÜTTESÉRT ALAPÍTVÁNY, közhasz
nú alapítvány, Adószám: 19151290-1-11 
-MICIMACKÓ BARÁTAIÉRT ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 19148858-1-11 
-MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Adószám: 15387628-2-11
-OROSZLÁNY BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET, közhasz
nú szervezet, Adószám: 18603550-1-11 
-OROSZLÁNY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT KÖZALAPÍT
VÁNY, kiemelkedően közhasznú alapítvány, Adószám: 
18604386-1-11
-OROSZLÁNY VÁROS POLGÁRŐRSÉGE 
Adószám: 18602140-1-11
-OROSZLÁNY GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET, az oroszlányi 
bölcsódés gyermekekért, Adószám: 18604506-1-11 
-OROSZLÁNYI HORGÁSZ EGYESÜLET 
Adószám: 19888073-2-11 
-OROSZLÁNYI KUTYABARÁTOK EGYESÜLETE 
Adószám: 18604654-1-11
-ORTRICSÁSZÁRI CSEMEGEZÖLDSPORTOSULÁS 
Adószám: 19148205-1-11

OROSZLÁNYI KRÚNIKÁS 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. 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: 1419-4005 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2 00 2 . 5. h i t  2 0 0 2 .0 2 .0 2 . -  2 0 0 2 .0 2 .0 0 .

S z ó 02. K a ro lin a , A id a

V 0 3 . B a lá z s

H 0 4 . R á h e l, C s e n g e
K 0 5 . Á g o ta , In g rid
S z e 06 . D o ro tty a , D ó ra

C s 0 7 . T ó d o r , R ó m e ó

p 0 8 . A ra n k a

o r o s z l á n  g i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

K r ó n i k u s

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID
h a t á r id ő v e l ; k e d v e ző  á r o n :

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfolyam, 5. szám 2002. február 2. @ 367-444

Kénteleniil!

Szerződött a 
Vértesi Erőmű Rt.

Ünnepélyes alkalomra utazott Németországba a Vértesi Erőmű Rt. 
delegációja. A vezetők esseni látogatásának célja volt, hogy aláírják 
az Oroszlányi Erőmű füstgáz-kéntelenítő szállítására és építésére 

vonatkozó szerződést.
Az elmúlt év májusában döntött 

úgy a Vértesi Erőmű Rt. Közgyűlése, 
hogy a cég hosszú távú működését 
jelentő füstgáz-kéntelenítő építésére 
pályázatot ír ki. A beruházás megva
lósítására 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.

A Vért Igazgatóságának 2002. 
január 11 -ei döntése alapján az Rt. a 
Lurgi Lentjes Bischoff német ener
getikai céggel kezdte meg a szerző
déskötési tárgyalásokat, melynek 
eredményeként január 28-án, hétfőn 
sor került a szerződés aláírására a 
német cég telephelyén, Essenben.

Az aláíró felek: WILHELM G. 
HEIL, az Igazgatóság elnöke (Lurgi 
Lentjes Bischoff), THOMAS 
STETTER kereskedelmi igazgató 
(Lurgi Lentjes Bischoff) és TAKÁCS 
KÁROLY vezérigazgató (Vértesi Erő
mű Rt.) egyaránt rendkívüli jelentő
ségűnek értékelték az eseményt.

Különleges alkalom ez nem csak 
a Vértesi Erőmű Rt. vezetése és 
munkavállalói, hanem a térség lakói
nak szempontjából is, hiszen a kén
telenítő megépítése után az 
Oroszlányi Erőmű kén-dioxid kibo
csátása 97%-kal csökken, ezáltal al
kalmas lesz az Európai Uniós 
környezetvédelmi normák betartásá
ra, ami feltétele a szabad piaci műkö
désnek. Az üzleten túl nem szabad 
elfelejteni, hogy Oroszlány Város és 
környékének környezeti terhelését 
drasztikusan csökkentik, ezzel az élő 
környezet minőségét javítják és 
munkát tudnak adni több mint 2700 
embernek 2014-ig.

A több mint 27 millió EURO érté
kű szerződés a Lurgi cégnek jelentős 
üzleti lehetőség, emellett fontos re

ferenciája is lesz. Ezzel a beruházás
sal az európai élenjáró technológiai 
alkalmasságát bizonyíthatja a füst
gáz-kéntelenítő szállításával.

-  Ennek az eredménynek az el
éréséhez hosszú és nagyon rögös út 
vezetett, amely során a Vértesi Erő
mű Rt.-nek folyamatosan bizonyíta
nia kellett működési alkalmasságát, 
a technikai fejlesztések és a költség- 
csökkentéseken keresztül. A retrofit 
program előkészítése több mint 4 
éve tart, amely kiterjed a 
Márkushegyi barnaszénbányák fej
lesztésére, az Oroszlányi Erőmű 
blokkjainak felújítására és a füst
gáz-kéntelenítő építésére -  magya
rázta TAKÁCS KÁROLY vezérigaz
gató, aki úgy véli:

-  Magyarország energiapolitiká
jában meghatározó részt kell képvi
selnie a hazai szénbázisú energia- 
termelésnek is, melynek várhatóan 
2004. után csak két szereplője ma
rad: az RWE tulajdonú Mátrai Erőmű 
Rt. Gyöngyösvisontán és a Vértesi 
Erőmű Rt. Oroszlányban.

-  Meggyőződésem, hogy ezek
kel a környezetvédelmi beruházá
sokkal ezek az erőművek alkalmasak 
és versenyképesek lesznek a jövő
ben is a villamos- és hőenergia-ter
melés területén is.

Meggyőződésem, hogy a Vértesi 
Erőmű Rt. tulajdonosai is abban ér
dekeltek, hogy a projekt eredménye
sen befejeződjön.

A füstgáz-kéntelenítő megvaló
sítására, a tényleges beruházásra 
vonatkozóan a Vért következő Köz
gyűlése dönt.

Lovasi Andrea

(Az egyik országos napilap „M eg
menekül az utolsó szénbánya?” 
címmel adott hírt az eseményről. -  
a szerk.)

Három fecskendő és a legmodernebb technika

Épül az oroszlányi 
tűzoltóság bázisa

Javában zajlik az átalakítás, építkezés a volt sportszálló területén. A Volán pá
lyaudvar és a sporttelep közötti épület 1998-ban ürült meg, és tavaly döntöt
te el a képviselő-testület, hogy a létesítendő tűzoltóság céljait fogja szolgálni. 
A december 21 -i ülésen elfogadták a köztestületi formában működő szerve
zet alapszabályát, aminek alapítója az önkormányzat és az Oroszlányi Önkén
tes Tűzoltó Egyesület.

Folytatás a 2. oldalon

KAMPÁNYÖSSZECSAPÁS
Keleti György MSZP-s ország- 

gyűlési képviselő (és jelölt) az Or
szágos Választási Bizottsághoz 
fordult állásfoglalást kérve, hogy 
kampánycselekménynek minősíthe
tő-e a Bábolna Rt. négyezer csomag
nyi bontott csirke ajándéka, melyet 
Oroszlányban Lázár Mózes és dr. 
Sunyovszki Károly köszöntő cédulá
jával osztottak szét különböző szer
vezetek közreműködésével.

Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester és Lázár Mózes országgyűlé
si képviselő (utóbbi egyben jelölt is), 
a megyei közgyűlés elnöke lapunk
nak is eljuttatott nyílt levelében úgy

vélekednek, Keleti azért támadja 
őket, mert nincs más mondanivalója 
az embereknek, nem tud beszámolni 
az elmúlt években általa végzett 
munkáról. A levélírók nem hiszik, 
hogy karitatív tevékenységük alkal
mas lenne a választók szavazatának 
befolyásolására, és Keleti nevében 
kérnek elnézést a csirke kiosztásá
ban az ünnepek alatt segédkező 
szervezetektől. Lázár és Sunyovszki 
úgy véli, Keletinek a rosszindulatú, 
lejárató akció helyett inkább a tér
ségben élők érdekében kellene moz
gósítani energiáit.

-fór

(ál)HÍREK
Mottó Rt.: Ne vegyünk már mindent komolyan!

PREMIER ELŐTT. A Városi Film
gyártó Vállalat bejelentette: Lázár 
Mózes és dr. Sunyovszki Károly fő
szereplésével felújítják Luí de Funé 
régi francia filmsikerét, melynek 
címe: Szárnyát vagy a combját?

PREMIER UTÁN. A mozinézők 
számára kiderült, hogy időközben 
változott a szereposztás. A főszere
pet Keleti György magára osztotta.

DÁ, DÁ, DÁ, DÁ. A pártszerve
zet kizárta a szocialista frakcióból a 
„négyigenes” képviselőket. A „négy- 
igenes” képviselők kizárták a többi 
frakciótagot. A többi frakciótag ki
zárta, hogy így lehet dolgozni. Majd 
jöttek a medvék és mindenkit kiza
vartak az erdőből.

BEST OFF. Balogh György inter
jút adott saját magának. Az előre 
összeállított kérdések néhol zavarba 
hozták.

CSURIG. Betelt az ipari park. A 
Polgármesteri Hivatal negyvenmilli

árdos beruházással megkezdte a 
lefolyó kiépítését.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD. Az
ÉDÁSZ szobabicikliket ajándékoz a 
város lakóinak. A korszerű eszköz 
előnye, hogy áramkimaradás esetén 
100 km/h-s sebességre tekerve még 
a mosógépet is tudja üzemeltetni. Az 
ORTRI mazochistái már bejelentkez
tek.

HÁJ-TEK. Hamarosan megérke
zik az új tüdőszűrő készülék a szak
rendelőbe. A csúcstechnikát képvi
selő készülékkel elsőként a helyi új
ságírókat világítják át. A gerinctele
nek nem vihetik haza az elkészült 
képet.

ITT A PIROS... Thürmer Gyula 
látogatása közlekedési dugót oko
zott a Márkushegyen. A figyelmetlen 
autósok a párt emblémáját összeke
verték a „Behajtani tilos” táblával.

Forgó-morgó



Fodor Gábor és Juszt László is vendég lesz

A Liberális Klubban: 
Lengyel László

Városunkban is megkezdődtek a kampányprogramok. Szer
dán este a „Visszaszámlálás” címet viselő előadássorozat kereté
ben Kardics István oroszlányi SZDSZ-es képviselő, országgyűlési 
képviselő-jelölt elsőként Lengyel László politológust, a Pénzügy- 
kutató Rt. elnök-vezérigazgatóját látta vendégül a Bányász Klub
ban. A rendezvényen többek közt megjelentek Szalai Gábor, az 
SZDSZ megyei elnöke, Keleti György MSZP-s országgyűlési kép
viselő, a szocialista párt helyi szervezetének tagjai, valamint Rezi 
Árpád az FKgP megyei elnöke.

Az elkövetkező mintegy két hónap szerdáira Béky Gabriellát, 
Bauer Tamást, Fodor Gábort, Magyar Bálintot és végül Juszt 
Lászlót hívták meg a klub összejöveteleire.

Lengyel László az ország négy éves kormányzati tevékenysé
géről a gazdaságban kijelentette, hogy a gazdasági növekedés 
visszajutott az 1996-os szintre, noha a Bokros-csomag után fo
lyamatosan, 2000 első negyedévéig növekedés volt tapasztalha
tó. A politológus meggyőződése szerint ez a megtorpanás nem 
külső okokból következett be, hiszen a világgazdaságban kon
junktúra volt.

A kormányzat a vállalkozás élénkítésére a saját klientúráján kí
vül lényegében nem teremtett lehetőséget. A magyar kis- és kö
zépvállalatok az elmúlt négy évben romló helyzetbe kerültek, 
többek között azért, mert folyamatosan a nyakukba emelték a mi
nimálbért, a hitelből való kisvállalkozást pedig ellehetetlenítették. 
A Széchenyi-terv csak lufi, de pénz nem ment ki belőle, mert a fel
tételek teljesíthetetlenek

A regionális és a társadalmi szakadék nőtt, a kormányzat sú
lyos egyenlőtlenséget teremtett a pénzek elosztása során. A het
venes évek legrosszabb rendszerét vezették be, amely lényegében 
centralizálta a jövedelmeket kormányzatnál, minimálisát hagyva 
az önkormányzatoknak s mindezt megfejelve egy politikai alapú 
elosztással. A politikai életben ugyanezt tette a hatalom: az ország 
egyik felét ráuszította a másik felére.

Úgy vélekedett, a magyar választó nem jutalmaz, hanem bün
tet, így volt ez az előző választások során is. Az a kérdés, hogy ki 
hibázik, és ki nagyobbat. Márpedig kormányoldalon nagyobb a hi- 
bázási lehetőség, pláne egy ilyen személyi kultuszra épülő vezetés 
esetén -  fogalmazott Lengyel László.

F. J.

PROGRAMOK
VÁLLALKOZÓI BÁL: 2002. 
február 9-én (szombat) 20 
órától a Lengyel József 
Gimnáziumban.
A rendezvény fővédnöke: 
dr. Sunyovszki Károly pol
gármester. Zene: Dimenzió 
tánczenekar, műsor: Big- 
Band. Érdeklődni lehet: 
Oroszlány Város Térség- és 
Gazdaságfejlesztő Kht.-nél: 
Tel/Fax: 361-794,361-177, 
GYERMEKFARSANG. Feb
ruár 9-én 14.30-tól az MKK 
kamaratermében. Megele
venednek Harry Potter és 
barátai. (Varázsló szépség
verseny, Harry Potter vetél
kedő, Rém rajzverseny 
stb.) Keresd Kati nénit a 
gyermekkönyvtárban!

Oroszlány Barátainak Köre 
Egyesület 2002. február 7-én 

(csütörtök) 17 órától tartja 
Közgyűlését az MKK-ban. Vár
juk a tagokat, és érdeklődőket.

Az Oroszlányban működő alapítvá
nyok, egyesületek, intézmények kö
szönik az adózók eddigi 1 %-os 
felajánlását és tisztelettel kérik ez év
ben is a támogatásokat.
(folytatás)
OROSZLÁNYI NYUGDÍJAS- ÉS 
GONDOZÓHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY 
Adószám: 18602872-1-11 
OROSZLÁNYI TÁVFŰTÉSÉRT ALAPÍT
VÁNY, Adószám: 18601709-2-11 
PREVENTÍV HUMÁN MISSIÓ 
Adószám: 19148377-1-11 
REFORMÁTUS HITÜNKÉRT ALAPÍT
VÁNY, Adószám: 18603646-1-11 
„SAJÁT LAKÁSÉRT OROSZLÁNYON” 
ALAPÍTVÁNY, közhasznú alapítvány 
Adószám: 19148449-1-11 
SPINDLER AUTÓSPORT EGYESÜLET 
Adószám: 18603213-1-11___________

Épül az oroszlányi 
tűzoltóság bázisa

Utóbbi évtizedes múltra tekint vissza 
(falubeli épületüket lebontották az Erzsé- 
bet-liget átalakításával), parancsnoka 
Hubacsek Antal, aki nemrég vonult 
nyugdíjba, mint az Eötvös iskola szakok
tatója.

A volt szálló udvara feldúlt állapot
ban van, a betonelemek, téglahalmok 
között régi erőgépek roncsai. Amíg 
Hubacsek parancsnok bemutatja, hová, 
mit terveznek, épp a kiszedett ablakkere
teket dobálják ki az emeletről, 
thermoüveges nyílászárókra cserélik 
őket.

A bejárat előtt egy Rába fecskendő
autó áll, ez lesz a majdani tűzoltóság 
egyik oltójárműve, rajta kívül még egy 
Csepel és Magirus kocsi vonul majd a fü
zekhez, utóbbit a katasztrófavédelmi 
igazgatóság komáromi kiképzőbázisára 
adta kölcsönbe az egyesület, ahol a ta
gok jelenleg egy hathetes kiképzésen 
vesznek részt. A tűzoltóautóknak az ud
var hátuljában épül egy garázs (a falusi 
szertár bontott elemeinek felhasználásá
val), három kapuval. A kapuk 
Herman-rendszerűek lesznek, mondja 
Hubacsek Antal, ezek igen korszerű 
technikát képviselnek, gombnyomásra 
nyithatja majd őket a fecskendőautó ve
zetője. Egy percre megállunk a Rába au
tónál.

-  Többre képes, mint hinné -  ma
gyarázza a parancsnok. -  Jó pár éve a 
Tiszaújvárosi Vegyi Kombináttól vásá
rolta egyesületünk, és azóta kétmillió fo
rintot költöttünk a felújítására. Ott vegyi 
anyagok oltására szánták, amit a felsze
reltsége is bizonyít. Hatezer literes tartá
lya van, 12 tömlő csatlakoztatható rá 
egyszerre, hab-víz ágyúval és porlasztó
val van felszerelve. Szivattyúja még a 10. 
emeletre is képes felnyomni percenként 
4200 liter vizet az épülettömb lépcsőházi 
vezetékein át -  sorolja sokatmondó pa
ramétereit.

A parancsnok többször is hangsú
lyozza, hogy a majdani tűzoltóság a leg
modernebb eszközökkel lesz felszerelve, 
amiket az egyesület több millió forint ér
tékben pályázatokon nyert az elmúlt 
négy év során. Segítőkész támogatójuk
tól az Auer cégtől légzőkészülékeket kap
tak, de sisakjaik és a védőruházat is 
csúcsmodellek, nem beszélve az ún. 
személyi mozgásérzékelőkről, ami ve
szélyes helyzetekben a tűzoltó életét 
mentheti meg. Korszerű számítógépes 
rendszer fogja figyelni és feldolgozni a 
beérkező és a kimenő jelzéseket, és csat
lakozni fognak a tűzoltóság országos rá
dióhálózatához is. -  Nagy szerepe volt 
Lázár Mózes megyei közgyűlési elnök és 
dr. Sunyovszki Károly polgármester 
egyeztetéseinek abban, hogy kikászálód

tunk a négy évvel ezelőtti nehéz helyzet
ből -  mondja Hubacsek Antal. -  Hason
lóan köszönetét kell mondani Czibik 
József tűzoltó alezredes főtanácsosnak, 
a megyei Katasztrófavédelmi Igazgató
ság vezetőjének és munkatársainak, va
lamint Busa Jánosnak, a megyei Tűzoltó 
Szövetség elnökének, akiknek ugyan
csak sokat köszönhetünk a szakmai 
munka segítésében, a pályázatok elnye
résében.

-  Milyen feladatok ellátására lesz 
képes a tűzoltóság?

-  Munkánknak nyilvánvalóan csak 
egy része, s remélhetőleg igen ritka ré
sze lesz a bevetés. Hangsúlyozom azon
ban, hogy mi alapvetően elsőlépcsős 
beavatkozásra leszünk képesek. Városi 
riasztás után 3-5 perccel a helyszínen le
szünk, de minden esetben a tatabányai 
tűzoltók is kijönnek. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy az esetek zömében mi 
addigra megbirkózunk a lángokkal. A 
helyismeretünkből fakadó gyorsaságunk 
előnyt jelent. A feladatok ennél persze 
sokrétűbbek: tanácsadás, tűzvédelmi ri
adótervek készítése, okta- tás stb., egy
szóval a megelőzés.

-  Lesz-e elegendő képzett tűzoltó?
-  Igen. Ezért is vannak most többen 

az egyesületből tanfolyamon. Egyébként 
a szervezet főként a megszűnt bányaüze
mekből munkanélkülivé vált tűzvédelmi 
szakemberekre épít, ők fogják adni a tűz
oltóság törzslétszámát, munkájukat pe
dig hatékonyan egészítik majd ki az 
önkéntesek.

-  A testületi ülésen 14 milliós éves 
költségvetésről volt szó. Kiegészíthető 
lesz-e ez saját bevételekkel?

-  Először is, véleményem szerint en
nél nagyobb bevételre kell számítani. 
Alakuláskor ugyanis hét, a működési te
rület kijelölése után pedig úgytizennégy- 
millió forintra számíthatunk a 
belügyminisztériumtól az ellátott lakos
ságszám után és pályázati formában. Az 
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság ugyanis 
kistérségi feladatokat is el fog látni. A 
polgármesteri hivatal jelenleg folytatja az 
egyeztetéseket a környező községekkel. 
A működési terület kijelölése nyár köze
pére megtörténhet, addigra az itteni 
rendszer is működőképes lesz. Bevétele
ket az ipari parki cégektől remélhetünk. 
Ha sikerül velük szerződéseket kötni a 
tűzvédelemre, akár önfenntartóvá is vál
hat a működés, amely nem igényel ön- 
kormányzati támogatást. Ezen persze az 
üzemek is nyernek, hiszen megfelelő te
lefonos riasztási rendszert kiépítve már 
akkor ott teremhetünk, amikor képlete
sen szólva még csak a szikrák pattantak 
ki.

Forgács J.



Szívvel-lélekkel 
a Gyermekkönyvtárért

Szlezákné Molnár Katalin munkája 
szerelmese. Öt évvel ezelőtt kezdte 
pályafutását a Művelődési Központ 
Gyermekkönyvtárában egykori kollé
gáját helyettesítve. Két hét után egé
szében átvette a helyét, és hamar 
belejött az új feladatba.

-  Tudatosan alakítottad ilyennek a Gyerek
könyvtárat?

-  Szeretem, ha a munkám változatos és érde
kes. Úgy gondolom, ami nekem tetszik, az a gye
rekeknek is tetszik. Amikor ennyi idős voltam, én 
is jártam könyvtárba, ahol a könyvkölcsönzésen 
kívül sosem tehettem semmit, mert nem volt rá 
lehetőségem. Talán pont ezért gondoltam úgy, 
hogy mást is lehetne kezdeni az olvasáson kívül. 
Másrészt láttam a gyerekeken, hogy a szabadide
jüket szeretnék eltölteni itt, és nem kizárólag az 
olvasás öröme vonzza őket.

-Jó l látom, hogy óriási szeretettel vesznek 
körül az apróságok?

-  Úgy érzem, igen. Többnyire a saját ötletei
met valósítom meg, de ha van olyan, amit jónak 
találok, azt is szívesen beépítem a programokba, 
akár a gyerekekét is. Azonban az ötletek elfogynak 
egyszer, az ember agya is kimerül. Figyelni kell, 
hogy a mai gyerekeket mi foglalkoztatja, mi az,

amit a médiumok sugallnak. Több mindent 
kipróbál az ember. Én például nagyon szeretek 
beszélgetni másokkal, így jobban tudok gondol
kodni, hamarabb kijönnek dolgok a fejemből; 
meg egy-egy mondat beindítja az ember agyát. 
Most már kapok ötleteket: a megvalósításhoz és 
az alapokhoz is.

-  Milyen programok csábítják ide a gyere
keket?

-  Vannak állandó dolgok, amiket rendszere
sen ismétlünk, mert ezek beválnak, mint például a 
manuális foglalkozás -  pl. ablakfestés - , amivel 
meg lehet őket fogni. Vannak visszatérő progra
mok is. Ilyenek az ünnepek: farsang, költészet 
napja, húsvét, karácsony, amelyekre mindig mást 
és mást találok ki. Az idei farsangon, február 9-én 
a Művelődési Központ Kamaratermében Harry 
Potter világa elevenedik meg. Itt varázsló szép
ségversenyt, vetélkedőt (a kötetekből), rém rajz
versenyt -  melynek témája a legendás állatok a 
varázslók birodalmában -  rendezünk, de lesz a

délután folyamán varázsige-faragó 
verseny, sok játék és varázslótanya is.

A Nemzetközi Gyermekkönyv Vi
lágnapra, április 2-ára Pécsi Ildikó és 
Pártos Csilla lesz a vendégünk. A gye
rekeknek rajzbemutatót tartanak és 

mesélnek.
-  Meg vagy elégedve a könyvtár forgalmá

val, felszereltségével?
-  Van egy „mag” , akik rendszeresen járnak, 

de ezeknek a köre évről-évre változik és mindig 
más gyerekek vannak benne. Ez a mag napi rend
szerességben húsz-harminc kis látogatót vonz 
ide. Ami kell is, mert rájuk lehet építeni. A progra
mokat rajtuk keresztül sokkal jobban el lehet jut
tatni a többi aprósághoz, mint akár a médián át. 
Vannak olyan gyerekek, akiknek bármit nyújtunk, 
akkor sem jönnek el, de vannak olyanok, akiknek 
a kevés is elég.

Elégedetlen nem vagyok, mert láttam már 
rosszabb helyzetben lévő könyvtárakat is, ahol 
kevesebb jut mindenből. Két évvel ezelőtt kibő
vültünk egy foglalkoztató teremmel, de a techni
kai felszereltségünk (videó, televízió) lehetne 
korszerűbb is.

Csulik Andrea

Kinek cseléd, kinek alkalmazott
Egy kis eszmefuttatás „ A grófnak nem voltak 

cselédei” című olvasói levéllel kapcsolatban.
Eszmélő gyermekkorom óta, csak majki te

mető néven ismertem a szóban forgó kis sírker
tet. Mikor kimentünk a majki szőlőnkbe, mely 
egész a temető közelében volt mindig ellátogat
tam oda is. Romantikus volt, mint az oroszlányiak 
két régi, már nyoma sincs temetője, később is fel
kerestem, ha erre alkalmam adódott.

A legkülönbözőbb korú, rendű és rangú, fog
lalkozású és nemzetiségű elhunytak voltak ott el
temetve. Egyszerű fakeresztek között, nagyon 
szép sírkövek is álltak, részben gótbetűs, német
nyelvű feliratokkal. Katolikus temető volt, mert a 
Majkon elhunyt másvallásúakat, a zsidókat kivéve 
-  mert azok Tatában temetkeztek - ,  az oroszlányi 
temetőben hántolták el. A cselédtemető elneve
zés nem illett a szépen gondozott kis temetőre.

1773 előtt csak erdészek és vadászok, meg 
valami intézőféle lakhattak Majkon, akik az urada
lom ügyeit intézték és a bérlők (molnárok, csár
dás, meg juhászok családjaikkal), majd a 
kamalduli szerzetesrend építésekor megteleped
tek, és ötven évig a fehér barátoké volt Majk.

Azt tudjuk, hogy az elhunyt atyákat a klastrom 
temploma melletti kriptában helyezték el örök 
nyugalomra, de nem tudjuk hova temették a 
klastromon kívül lakók halottaikat.

A szerzetesrend feloszlatása után 1784-1848 
között az ott működő manufaktúra dolgozói lak
tak a cellaházakban családjaikkal együtt kb. 
150-en. Ők valószínűleg a majki erdőnek abban a 
részében temették el halottaikat, csak kissé távo
labb a most is meglévő temetőtől. A manufaktúra 
dolgozói azonban annak megszűnése után 
egy-két család kivételével, akik beköltöztek 
Oroszlánkőre, mind elhagyták Majkot.

Temetőjüket senki sem gondozta, s mikor a 
fejfák elkorhadtak, az erdő teljesen benőtte. Le
het, hogy ezt a temetőt hívták valaha cselédteme
tőnek?

A szabadságharc után kiürült, a klastrom 
épületet átépítették és az Eszterházy család téli 
kastélya lett, ahol nagy vadászatokat tartottak. A 
kornak megfelelően, nyilván nagyszámú sze
mélyzet állt a grófi család rendelkezésére.

A személyzeti rangsorban a belső (házi) cse
lédek álltak legalul, akik a grófi család tagjainak 
személye körüli kiszolgálói és a takarítók voltak. 
Náluk csak a külső cselédek, a majorsági dolgo
zók voltak alantasabb helyzetben, akik részben a 
tóparti cselédházakban laktak. A személyzet elöl
járói s általában akik szakmával rendelkeztek, már 
nem minősültek cselédnek, rangban legfölül pe
dig a bizalmi állásban lévők voltak.

A cselédeknek cselédkönyvük volt, melyet 
munkába állásukkor át kellett adni munkaadójuk
nak. Ezzel igazolták tudásukat, megbízhatóságu
kat. A cselédkönyv használata 1876 vagy az 1898. 
évi II. te. alkalmazása után lett elrendelve, és hiva
talosan csak 1945 után vonták ki a forgalomból. 
Kivonásával a cseléd elnevezés teljesen meg
szűnt, de már a jóval előbbi szóhasználatban sem 
cselédbért, hanem munkabért, alkalmazotti bért 
fizettek a dolgozóknak a munkaadók. Érdekes, 
hogy az iparosok és a gyári dolgozók körében 
már 1945 előtt munkakönyv volt használatban, de 
csak 1950-től lett kötelező.

Az elnevezések is már jóval előbb változtak. A 
cselédből apránként háztartási alkalmazott lett és 
minden fizetésért dolgozóból alkalmazott. A gyári 
munkásságból kialakult a proletariátus, a zsellé
rekből az agrárproletariátus, a parasztság előbb a 
földrész, majd a földműves elnevezést nyerte.

Emellett azonban a cseléd és a paraszt elnevezés 
még nagyon sokáig fennmaradt, valami pejoratív 
/lekicsinylő, becsmérlő/zöngével.

Múlt időben -  pl. a történelemtudósoknál -  
azonban még ma is szó esik uradalmi cselédség
ről és a Majki-tó melletti cselédházak elnevezés 
lerombolásukig megmaradt.

Az Eszterházy grófoknak már az elődeik is 
iparkodtak lépést tartani a kor követelményeivel, 
sőt némely dologban meg is előzték azt.

Való igaz a levelet író Matus Sándor volt 
majki lakos állítása, hogy gróf Esterházy Móric
nak nem voltak „cselédei”, hanem alkalmazottai 
voltak. A XX. század elejétől társadalmunk, főleg 
Budapesten lakó művelt családokban már nem 
használták a cseléd elnevezést.

Amit a cselédtemetővel kapcsolatban leírtam, 
csak feltételezés, lehet igaz is. A kivégzésről hal
lottam, úgy tudom, nem a kastélyban történt 
azonban és nem tudom hova temették a halotta
kat. V.B.I.

Mindig elfogy, 
sosem elég. 

KRÓNIKÁS

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.



Szalagavató a Lejóban h ír e k  r ö v id e n
Három érettségire készülő osztály tűzte 

fel ruhájára a kék szalagot múlt héten szom
baton este a gimnáziumban. A zsúfolásig 
megtelt díszteremben a hagyományos palo
tást és népek táncait adták elő a végzősök, 
akik október óta folyamatosan készültek a 
szép eseményre.

A műsor kiemelkedő része volt a drá
ma-tagozatosok előadása a Greese című da
rabból.

Hrubi Gábor az intézmény igazgatója kö
szöntő szavaiból idézünk:

Egy aprócska szövetdarab, amire év
számok és monogramok kerülnek. Aki ilyet 
visel a kabátján, tudatja a világgal, hogy kö
zépiskolai tanulmányai hamarosan befeje
ződnek.

Ez az érzés elégedettséggel töltheti el a 
maturandusokat. Két-, négy- vagy hat év 
munkája fejeződik be néhány hónap múlva.

Mire készít föl az iskola? Az életre? Arra 
aztán semmiképp. Az élet annál sokkal bo
nyolultabb semhogy néhány év alatt „meg le

hessen tanulni” . Az is bátor ember, aki azt 
képzeli magáról, hogy ezt a feladatot elvégez
heti.

Mi, tanárok, szülők legfeljebb annyit te
hetünk, hogy mesélünk arról, mi mit éltünk 
meg. Hogyan próbáltunk eligazodni. Ki ho
gyan kereste a saját boldogulását, hogyan ál
modozott, aztán meg, hogy adta föl álmainak 
egy részét. Nem azért, mert megalkudott a 
valósággal, hanem, mert fölismerte a 
korlátáit, a lehetőségei szűkösségét, ne
megyszer az idő rohanását.

Az irodalomból tudjuk, sokan töprengtek 
arról, mi dolguk a világban.

Erre mindenkinek magának kell megad
nia a választ.

Abban kell segítenünk, hogy mindenki 
megismerje önmagát."

Az ünnepélyes rész és a végzősök bemu
tatója után a szülők és barátok társaságában 
hajnalig tartó „vigadalommal” búcsúztak a 
normál iskolai munkától, és készülhetnek a 
nagy megmérettetésre, az érettségire.

Itt mindig talál KRÓNIKÁST
A városközpontban
Művelődési Központ 

és Könyvtár 
TOMI írószer és ajándékbolt 

Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

Az ófaluban és környékén
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Betty vegyesbolt 

A Borbála-telepen 
Szent Márk gyógyszertár 

Panem élelmiszerbolt

Vasvári Erika
harminchétéves lapszerkesztő,

m i é p
országgyűlési képviselőjelöltje 
Komárom-Esztergom megye 3. 

választókerületében.

Akarja Ön, hogy az erőmű dolgozói végre 
megkapják vagyonjegyüket?

Hogy a kisbéri kórház ne csak elfekvőként 
működjék?

Hogy a császáriak hozzájussanak földjeikhez?

Válassza a M IE P  -et, ha javítani kíván a 
magyarság nehéz sorsán, ha a magyar földet magyar 
kézben akarja tudni, ha tőkeerős kisgazdaságokban 
termelt egészséges terményeket óhajt enni!

A MIEP a becsületes gyarapodás garanciája.

Ismerkedjünk meg, hívjon bizalommal, ossza meg 
gondjait velem: 06 30 390-6476.
Várjuk ajánlószelvényét /kopogtatócéduláját/ az alábbi 
címeken:
Sulikár János, Oroszlány, Táncsics M u. 18. Lem. 6. 
Udvari János, Bököd, Erőmű ltp. 36/1.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

OEIadó 2 szobás össz
komfortos lakás, Orosz
lányban. 06 70 256 2571 
OJó állapotban lévő te
leszkópos Babetta kismo
toreladó. 34/362-970 csak 
a délutáni órákban. 
OBokodi-tónál oroszlányi 
oldalon, közel a műúthoz 
240 négyszögöl kert kis fa
házzal eladó. Ásott kút, vil
lany, termő gyümölcsfák, 
termő szőlő. 362-970 
OOroszlányon 3 vagy 4 
szobás házat vásárolnék, 
lehetőleg a gimnázium 
környékén. 30-9303-983

A Dózsa György úton 
60 és 90 m2-es 
helyiség kiadó.

Ipari áram, víz, fűtés, 
parkolási lehetőség van. 
Ugyanitt esőcsatorna 

eladó. 
Érdekló'dni: 

16.00-20.00-ig.
Telefon: 

360-274, 362-425

P0RRAJM0S DÍJ. A Magyar Újságírók Országos Szö
vetsége 1962. óta díjazza az arra érdemes magyar filmek al
kotóit. A Film- és Tévékritikus Szakosztály idei, 40. 
díjkiosztó ünnepségre meghívást kapott az oroszlányi Var
ga Ágota is. Az elmúlt években dokumentumfilmjeivel is
mertté vált rendező a „Porrajmos,, című filmjéért, mely a 
cigány holocaustot dolgozza fel „A legjobb dokumentum
film” díját vehette át. (Bővebben jövő heti számunkban) LA.

A LEGJOBB MEGYEI. A megyei önkormányzat Sport- 
igazgatósága és a megyei Sportszövetségek Szövetsége ja
nuár 26-án tartotta a hagyományos sportgálát a tatabányai 
Városi Sportcsarnokban. A 2001. év sporteredményei alap
ján jutalmazták a megye legjobb sportolóit, csapatait és 
edzőit. A szavazatok alapján Likerecz Gyöngyit ítéltek a leg
jobb női sportolónak, míg édesapját a legjobb edzőnek.

HÁLÓS GÉPEK. Hat darab személyi számítógépet nyert 
egy éves díjtalan Internet használattal a Művelődési Köz
pont és Könyvtár a Széchenyi-terv pályázatán. A PC-ket 
megérkezésük után várhatóan a könyvtárban állítják majd 
fel. ^

ÁRKON BOKRON ÁT. Az ORTRI -  Császári Csemege 
sportolói 2002. január 27-én, vasárnap az etyeki cross futá
son vettek részt. Ezt a futóversenyt felkészülésük egyik állo
másának szánták a sportolók. A versenyen nagy mezőny és 
szép tavaszi idő volt, és a térdig érő sár sem akadályozta a 
versenyzőket a jó eredmény elérésben. Eredmények: 4 
km-en: 1. Kostyál Ágnes, 2. Csernák Kitti, 3. Vattai Nikolet
ta, 4. Csornai Erika, 13 km-en: 1. Erdős Ibolya.

RITKÍTÁS. Kivágott a volt piactér környékén hat darab 
elöregedett kanadai nyárfát az OTTO Rt. kertészeti részlege. 
Folytatják a vágásérett, korhadt, veszélyes fák kivágását a 
Rákóczi úton is (a polgármesteri hivatal épületétől a körfor
galomig) 39 darabbal, valamint a Mészáros Lajos út lakó
tömbjei és a Hunyadi út közötti területen, ahol a 
távhővezeték lefektetése is indokolja likvidálásukat. Helyük
re főképp hársfákat ültetnek, a munkálatokat február végéig 
tervezik befejezni -  tájékoztatott Hartmann Mátyás részleg- 
vezető.

m
Sötétítő, dekor- és

V  "“ 1csipkefüggönyök 
széles választékban
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Keresik a trükkös tolvajokat
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytat isme
retlen tettesek ellen, akik 2001. december 21-én 10 óra körüli időben G. 
Sándorné kömlődi Pálóczi u. 16. szám alatti lakásába, annak figyelmetlensé
gét kihasználva besurranás módszerével behatoltak, és onnan ezer forint 
készpénzt és 200 ezer forint értékű bemutatóra szóló takarékbetétkönyvet 
tulajdonítottak el.

Korszerűsödött a munkaügyi kirendeltség

A legtöbb munkanélküli 
szakképzetlen

Visszaköltözött Fürst Sándor úti épülethelyiségeibe a Megyei Munkaügyi 
Központ oroszlányi kirendeltsége. A jövőben kulturált körülmények között 
fogadhatják itt az ügyfeleket, ugyanis a közel három hónap alatt tízmillió fo
rintot meghaladó költséggel teljesen felújították, s egyben új irodabútorokkal 
látták el az 1993 óta az önkormányzattól térítésmentesen bérelt épületrészt. 
Új szolgáltatásokat is bevezettek, például ezentúl egész napos (reggel fél 
nyolctól délután négyig tartó) információs szolgálattal állnak a munkaerőpi
ac résztvevőinek rendelkezésére.

Kedvezőbb a megyei átlag

Ebből az alkalomból elemzésre kér
tük dr. Fiié Beáta kirendeltség-veze
tőt, mutassa be, hogyan alakult az 
elmúlt időszakban Oroszlány térsé
gében a munkaerőpiaci helyzet. (A 
kirendeltség illetékességi területe 
Oroszlány, Bököd, Kecskéd, Dad, 
Kömlőd, Szákszend.)

Az adatok alapján 1991-ig lehet 
visszatekinteni, mivel akkor nyílt 
meg a városi kirendeltség. A regiszt
rált munkanélküliek száma a térség
ben 1992-ben volt a legmagasabb 
(1762 fő) 11,6 százalékos munka
nélküliségi rátával, ezt követően 
1997-ig nagyobb mértékű csökke
nés, majd stagnálás következett be. 
1999 első félévétől 2001. decembe
rére folyamatos csökkenéssel 8,4 
százalékra esett le a ráta (1044 fő), 
annak ellenére, hogy a Vértesi Erő
mű Rt. ebben az időszakban megvált 
430 dolgozójától. (A megyei érték je
lenleg 6,8 százalék.) A ráta persze 
nem tükrözi a valós helyzetet, hiszen 
nem jeleníti meg az ellátásból kike
rülteket. Szakemberek véleménye 
szerint a ténylegesen munka nélkül, 
illetve tartósan munkahely nélkül le
vőket a hányad háromszorosának 
tekinthetjük. Ez Oroszlány térségé
ben összesen valamivel több, mint 
háromezer embert jelent, akik zöme 
feltehetően a feketegazdaságból 
próbál megélni.

Ezer üres álláshely

Érdekesség, hogy a regisztrált mun
kanélküliek csaknem 90 százaléka 
eddig fizikai állományú dolgozó volt. 
A szakképzetlenek aránya 50 száza
lék, míg a felsőfokú végzettségűeké 
csupán 2 százalék. Annak ellenére, 
hogy tilos az életkor szerinti hátrá
nyos megkülönböztetés, igen magas 
(25 %) a 45 év feletti munkanél
küliek aránya, akiknek az elhelyezése 
nagyon nehéz.

A munkaerőigények egyértel
műen növekedtek az elmúlt időszak
ban, 2001-ben 1124 üres álláshelyet 
jelentettek be a kirendeltségen. Az 
elmúlt évben 344 embert közvetített 
ki sikeresen a kirendeltség, ebből 
106-ot ipari parki munkáltatóhoz. 
Ugyanakkor jelentős volt a régióban 
történt beruházások szívóhatása, je
lentős számban vállaltak munkát 
oroszlányi lakosok tatabányai, móri, 
székesfehérvári, komáromi, győri 
cégeknél. Azonban az elektronikai 
iparban történt visszaesés nyomán, 
amely főleg a tatabányai és székes- 
fehérvári cégeket érintette, az elmúlt 
év utolsó negyedében több oroszlá
nyi vált ismételten munkanélkülivé.

(Az Oroszlány Város Térség- és 
Gazdaságfejlesztő Kht. nyilvántartá
sa szerint az ipari parkba települt 13 
cégből jelenleg 8 foglalkoztat na
gyobb létszámot, összesen 870 fő 
körül. A megépült csarnokok alapte
rülete 44 ezer négyzetméter.)

Folytatás a 2. oldalon

Az elkövetők öten voltak és feltehe
tőleg egy újabb típusú, sötét színű, 
kupé kivitelű nyugati személygépko
csival menekültek el a helyszínről. A 
gépkocsi forgalmi rendszámának 
első három karaktere valószínűleg 
HHP.

Az elkövetők közül kettőről a ta
núk segítségével a rendőrség grafi
kai rajzot készített.

Az egyik rajzon egy 20-25 év kö
rüli, 165 cm magasságú, átlagos 
testalkatú, szökés, középhosszú 
hajú, fehér bőrű férfi szerepel. Külö
nös ismertetőjele, hogy jobb szeme 
kissé kancsal.

A másik rajzon egy 26-30 év kö
rüli, 185 cm magasságú sportos
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20-25 év között

OLIBERÁL POPSI. Az SZDSZ helyi 
szervezete kampánynyitó gyűlésén 
Liberó-pelenkákat osztogatott. 
„Tisztább, szabadabb, biztonságo
sabb érzés!” -  alkotta meg új szlo
genjét a Pamperssel fúzióra készülő 
liberális párt.
SEJ, Ml A KŐ? KÉNKŐ! Tízezer ton
na olaszországi ként vásárol a Vérte
si Erőmű Rt., hogy a kéntelenítő 
megépítése után tudja biztosítani a 
horgászok által a bokodi tó halaiban 
megszokott kénes ízt.
SSZŐN YEGSZÉLEN. Propacsek
Jenőné takarítónő durva kampány- 
fogásnak minősítette, hogy a férje 
egy szál szegfűvel lepte meg név
napjára. Az OVB döntése heteken be-

testalkatú, fekete, oldalról elválasz
tott középhosszú hajú, kreol bőrű 
férfi látható.

A nyomozás kapcsán felmerült a 
gyanú, hogy az elkövetők a falvak
ban élő idősebb emberek korlátozott 
mozgási vagy figyelési képességét 
kihasználva korábban már követtek 
el hasonló besurranásos vagy trük
kös lopásokat.

Kérjük a lakosságot, hogy ha az 
elkövetőkkel, vagy az általuk hasz
nált gépkocsival kapcsolatban bár
miféle információval tudnak 
szolgálni, akkor telefonon jelezzék a 
34/360-777 telefonszámon.

Oroszlányi Rendőrkapitányság
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26-30 év között

lül várható. Az asszony nem írta alá a 
férje kopogtató céduláját sem. 
3NÉGY KERÉK. -  Ez a város már le
dobta vörös rongyait -  jelentette ki 
Torty Miklós képviselőjelölt. -  
Oroszlány polgári átalakulását bizo
nyítja, hogy egyre komolyabban ve
szik a Fideszes programot. Torty 
Miklós négy kereket adományozott a 
hármas ikrek édesanyjának.
OSTAR WARS. A MIÉP kampány
nyitóján kiosztották képviselő-jelölt
jük arcképes propaganda anyagát. 
Mint kiderült ebben a választókerü
letben Leia Organa hercegnőt indít
ják a sötétség erőivel szemben.

Forgó-Morgó

Az OVB szerint legális a „csirkés kampány”
Az Országos Választási Bizottság tagjainak egyöntetű véleménye szerint 
nem követettel törvénysértést Lázár Mózes Fideszes képviselő, aki négy ton
na csirkét osztott szét karácsonyra Oroszlányban.
Az Origó internetes újság szerint erre válaszul az őt bepanaszoló MSZP-s Ke
leti György erre reagálva közölte, hogy akkor ő nem tartja be egyelőre az egy
millió forintos kampányhatárt.

(ÁL)HÍREK



A legtöbb munkanélküli 
szakképzetlen

Folytatás az 1. oldalról

Franka: együttműködés csak a Fidesszel

MIÉP-es kampánynyitó
A Magyar Igazság és Élet Pártja kampánynyitó gyűlésén Vasvári Erika or
szággyűlési képviselő-jelölt Franka Tibor újságírót, MIÉP-es politikust (25. 
az országos listán) látta vendégül a múlt héten szombaton a Bányász Klub
ban. A rendezvényen jelen volt Kovács Géza a párt megyei, valamint Sulikár 
János a városi elnöke, és Rezi Árpád az FKgP megyei vezetője is.

Kevés szakképzett 
közvetíthető ki

-A z  oroszlányi kirendeltség kö
zel félezer munkáltatóval áll kapcso
latban. A bejelentett munkaerőigé
nyeknek a jelentős részét azért nem 
tudjuk kielégíteni, mert nincsen 
megfelelő gyakorlattal és szakképe
sítéssel rendelkező munkaerő. Ezért 
várjuk azokat a munkaviszonyban 
álló ügyfeleket is, akik váltani kíván
nak, mert például ingázás miatt 
Oroszlányba szeretnének visszatérni 
vagy a jelenlegi munkakörükben 
nem végzettségüknek megfelelő a 
foglalkoztatás. Ebből a körből is egy
re többen igényelik a kirendeltség 
segítségét, főként a munkaközvetí
té s t-  hangsúlyozta dr. Fiié Beáta.

Hiányszakmák, átképzés

Az Oroszlány térségi hiányszak
mák: varrónő (annak ellenére is, 
hogy az 50 főt foglalkoztató Timonia 
cég nemrégiben megszűnt), CNC 
gépkezelő, villamos-mérnök, eszter
gályos, marós, öntödei szakmunkás, 
elektroműszerész, kőműves, nyelv- 
ismerettel rendelkező végzettségű 
ügyintéző.

Bizonytalan
a városkapu 

sorsa

A kirendeltség képzési-átképzési 
programjai csak részben tudnak iga
zodni ezekhez az igényekhez. Az el
múlt évben közel kétszáz fő lépett be 
tanfolyamaik egyikébe, melyek pl. 
kereskedő-boltvezető, személy- és 
vagyonőr, számítógép-kezelő, mér
legképes könyvelő, hegesztő képesí
tést adtak.
A „segély helyett munkát elv” alkal
mazásával a kirendeltség igyekszik 
újrakezdési lehetőséget adni ügyfe
leinek még a hathónapos regisztrá
ciós idő lejárta előtt. Ebben a 
képzések, a bértámogatási formák 
és a vállalkozóvá válás támogatása a 
meghatározók. Utóbbi különöskép
pen elsőbbséget élvez, amit az is 
igazol, hogy 1998 óta feltűnően 
élénkült a városban a vállalkozási 
kedv. A kirendeltség valamennyi 
szolgáltatása ingyenes -  tájékozta
tott dr. Fiié Beáta.

-fór

ÁLLÁSAJÁNLATOK:
varrónő, asztalos, biztosítási ügyin
téző, logisztikus-raktárkezelő, szer
ződéses katona, tiszthelyettes, 
autószerelő, gépkocsivezető, pálya- 
munkás

KRÓNIKÁS? 
A hírek lapja!

-  Az ország tízmillió lakosa kényte
len-kelletlen elviseli ezeknek a 
mocskos senkiháziaknak a tetűskö- 
dését, a szélkakas viselkedését -  
utalt Franka a hatalmukat átmentett 
kommunistákra. (Később lehúzta 
Hornról és Medgyessyről is a ke
resztvizet.)

A MIÉP nem készül a hatalomra, 
szögezte le, ám a jelenlegi pártok 
közül csak a Fidesszel tudja elkép
zelni az együttműködést. Ha a Fi
desz ettől fél, akkor ellenzékből 
fogják támogatni. Mindenképpen 
olyan törvények meghozatalát fog
ják támogatni, amelyek segítik az or
szág megmaradását, jövőjét.

A nyugdíjakat legalább a mini
málbér összegéhez kell felhozni, a 
multikat azonnal megadóztatni -  so
rolta melyek a MIÉP céljai. A multi
nacionális cégekkel kapcsolatban a 
jelenlegi kormány felé is kritikát fo
galmazott meg, mondván: Orbán 
Viktor homloka a homokba verődik, 
annyira meghajol előttük, és süve- 
geli őket. Ennek véget kell vetni, 
mert a magyaroknak ebben az or
szágban már csak a levegő van in
gyen -  hangsúlyozta. Egyik első 
dolguk lesz a privatizáció felülvizs
gálata: ahol törvénytelenségre buk
kannak, azonnal felbontják a szerző
dést, ahol nem, ott vissza fogják vá

sárolni a stratégiai cégeket, bányá
szati jogokat, stb., hogy az ország 
földje ne kerüljön idegen kézbe.

A MIÉP 2-3 diplomás embere
ket és nem ripacsokat indít a válasz
táson, mondotta később, hozzátéve, 
hogy pártja (melynek nem tagja) „a 
soraiban nem tűr meg buzit, dro
gost, korrupt embert, alkoholistát.” 

A zsidókkal kapcsolatban töb
bek közt ezt mondta: -  „Éppen teg
nap nyilatkozta Martonyi János 
külügyminiszter Izraelben, hogy 
Magyarországon félnek a zsidók -  
hadd féljenek, engem nem zavar - , 
mert antiszemitizmus van. Hogy le
hetne itt, amikor menórával kivonul
hatnak a parlament elé? Ha egy 
magyar keresztény próbálná ugyan
ezt Jeruzsálemben a Kneszet előtt, 
szétlőnék. Hol van itt antiszemitiz
mus? Tehát Martonyi János leszarta 
önöket, engem, az egész Magyaror
szágot Izrael sajtója előtt. Lejáratott 
bennünket minimum.”

Franka előadásának méltatatása 
után Vasvári Erika helyi problémákat 
vetett fel. A lakbéremelésre, lakás
adóra utalva úgy vélekedett renge
teg bőrt húznak le a város lakóiról. 
Felvetette továbbá, hogy a MIÉP 
szerint a Vértet 2014 után sem sza
badna bezárni.

Forgács József

Porrajmos, avagy a Cigány Holocaust
MÚOSZ-díj oroszlányi rendezőnek

Egyre több felé hallani a városban a 
pletykát, hogy az Építők Forrása Kft. 
(amelynek szálloda-átalakítási szán
dékáról egyik előző számunkban be
számoltunk) árulja az épületet, pl. a 
Bazár újságban feladott hirdetés út
ján. Felhívtuk a székesfehérvári vál
lalkozás egyik munkatársát, aki 
megerősítette ezt. Mint Pőcz Gabri
ella (a vállalkozó leánya) elmondot
ta, szándékukban áll a tervezett 
szálloda kivitelezése, de mivel bi
zonytalan, hogy a megvalósításhoz 
szükséges több mint 20 milliós 
összeget sikerül-e előteremteniük, 
meghirdették az épületet. Amennyi
ben egy hónap múlva nem áll ren
delkezésükre az összeg (addig kell 
ugyanis a Széchenyi-terven nyert 
pénzük lehívásához szükséges for
rásokat igazolni), feltehetően elad
ják az épületet időközbeni esetleges 
jelentkezőnek.

-f

A Magyar Újságírók Országos Szö
vetsége 1962. óta díjazza az arra ér
demes magyar filmek alkotóit. A 
Film- és Tévékritikus Szakosztály 
idei, 40. díjkiosztó ünnepségre 
meghívást kapott az oroszlányi Var
ga Ágota is. Az elmúlt években do
kumentumfilmjeivel ismertté vált 
rendező a „Porrajmos,, című filmjé
ért „A legjobb dokumentumfilm” dí
ját vehette át.

Az ünnepélyes díjkiosztón, ja
nuár 25-én, a Magyar Sajtó Házában 
Wisinger István, a MÚOSZ elnöke 
köszöntötte a művészeket, majd 
Bernáth László, a MÚOSZ elnöksé
g i tagja ismertette az ítészek szem
pontjait. E szerint a 2001-ben 
bemutatott magyar filmek közül

azokat díjazták, amelyek a filmmű
vészet legjobb értékeit testesítik 
meg, nem függetlenül a tartalomtól, 
az üzenettől, amit hordoznak, de 
nem is elfogultan a tartalom ideolo
gikus üzenetei iránt.

E kritériumok alapján számos 
operatőr, forgatókönyvíró, producer 
stb. részesült díjazásban. Áz orosz
lányi Varga Ágota „Porrajmos” című 
alkotásával „A legjobb dokumen
tumfilm” elismerést vívta ki. A 93 
perces mű a cigány Holocaustról 
szól.

-  Kassai Lászlótól született már 
egy könyv, egy tanulmány ami e té
mával foglalkozik, de nem a túlélők 
elmesélései alapján. Egyébként ez a 
terület a magyar történelemnek egy

fehér foltja volt, míg a „Porrajmos” 
el nem készült -  magyarázza a ren
dezőnő.

Varga Ágota filmjét 1999-
2000-ben készítette s hivatalos be
mutatója a tavalyi Filmszemlén volt. 
Angol fordítása a közelmúltban ké
szült el. Alkotásait több ízben díjazta 
a szakma. Elismerésben részesült a 
Nemzetközi Tudományos Filmfesz
tiválon is, a MÚOSZ díja pedig már a 
negyedik a sorban, további ötletek 
filmes megvalósítására ösztönzi a 
rendezőt.

Az idei Filmszemlén is találkoz
hatunk alkotásával.

-  Otthon akar szülni egy pár, és 
a baba sok mindenbe beleszól -  így 
összegezte az új mű, a „Szeretlekek” 
tartalmát Varga Ágota.

A rendezőnő jelenleg a „Roma 
munkaszolgálat” alcímet viselő 
filmjén dolgozik, melyet a jövő hé
ten kezd el vágni.

Lovasi Andrea
A dohányzás károsítja m  ón kómyeurcfe cfjcsr-sétjci)



Életek a temető oldalában
Ez is az oroszlányi valóság

3  I.
A temetői buszforduló környékén la
kók panasszal fordultak szerkesztő
ségünkhöz. Mint elmondták az 
Aranyhíd Bt. egykori telephelyére 
beköltözött hajléktalanok zavarják a 
nyugalmukat, szemetelnek, és jár
ványveszélyes állapotot teremtenek 
a sírkertek szomszédságában.

Az egykori Városgazdálkodási 
Vállalat telephelye a rendszerváltás 
táján került magánkézbe s úgy ki
lenc évvel ezelőtt az egyik épületé
ben tűz ütött ki. A feltehetően 
csődbe ment faipari vállalkozás 
épületeinek használható elemeit ez
után elbontották, így jó néhány esz
tendeje időről időre hajléktalanok 
vernek bennük tanyát. Az itt élők ta
valy még aláírásokat is gyűjtöttek, 
hogy az ÁNTSZ figyelmét felhívják 
az áldatlan állapotqkra, Spitzner 
Csaba Települési osztályvezetőhöz 
is többször fordultak, kihívták a 
rendőrséget, továbbá kétszer forga
tott a helyszínen a televízió, de sem
mi sem változott. Macskássy Jenőt 
az állítólagos tulajdonost pedig nem 
sikerült utolérni, így az illetékes 
szervek nem tudnak kivel szemben 
fellépni.

3  II.
A területre nem különösebben ne
héz bejutni, a drótkerítésnek is lába 
kélt. Az egyik romos épület termé
ben épp egy kamasz fiú dühöng, va
lami vashordót csapkod a falhoz.

-  Jó napot! -  köszönök hango
san.

-  Jó napot! -  jön az ellenkező 
oldalról egy borostás férfi hangja, 
aki a volt portaépület ajtaja mögül 
lép elő. Némi bizalmatlansággal fo
gad, aztán betessékel a nagyjából tíz 
négyzetméteres helyiségbe. Oda
benn sűrű cigarettafüstbe burkolóz
va heten ücsörögnek, feküsznek az 
U-alakban elhelyezett ágyakon. Az 
„U” belseje a mozgásterük. Négy 
férfi, két nő és egy 12 éves forma 
kislány egy kutyakölyökkel az ölé
ben. Kelten éppen kártyáznak. A tá
volságtartás lassan oldódik fel, mire 
megértik, hogy írni akarok a látot
takról, kamera, fényképezőgép 
nincs velem, s nem vagyok hivata
los személy. (Beszélgethetünk, de 
csak kitalált néven említhetem őket, 
magnófelvétel pedig nem készülhet 
-  állapodunk meg.) Cigarettával kí
náljuk egymást, bort is adnának, de 
nem fogadom el.

Fontosnak tartják leszögezni 
mindjárt az elején, hogy a két gyerek

csak látogatóban van itt. Anyjuk, 
„Éva” az egyik itt élő hajléktalan, 
„Imre” élettársa. „Éva” egyébként 
édesanyjánál él a gyerekekkel, „Im
rének” ott nincs hely, hát itt találkoz
nak.

3  III.
„Mária” kivételével mindannyian 
oroszlányiak. Negyvenes éveikben 
járnak. Hogyan jutottak idáig? 
Hosszadalmas kálvária, többnyire 
elvesztették a munkahelyüket, el
vált, meghalt a feleség, a férj, kitet
ték a lakásból, albérletből, szállóból 
őket, aztán kicsúszott a lábuk alól a 
talaj s azóta mélyrepülés.

A beszédhibás „Laci” a legbe
szédesebb. Ő már a hajléktalan szál
lót is megpróbálta, de gyakorta 
kapatosán tért „haza” , ezért kitették. 
Élettársát „Máriát” TBC-vel kezelték 
a tatabányai szanatóriumban. Nem 
ment vissza a hajléktalan szállóra, 
inkább kijött ide „Laci” után.

-  Ha hideg van, legalább össze
bújunk, és egymást melegítjük -  
mondja „Mária” kacagva, miközben 
egy koszos kendővel a gennyes ke
léseket törölgeti az arcán. -  Még 
mindig jobb így, mint egyedül a haj
léktalan szállón.

A helyiség falain vastag korom
réteg ül, jelezve, hogy valakik, vala
mikor tűz mellett melegedtek 
idebenn. Most nem fűtenek, hisz 
kályhának, tűznek nincs hely, éjsza
kánként csak a három férfi és a két 
nő testének melege apasztja a hide
get, ami könnyedén utat tör a be- 
deszkázott, nejlonnal borított 
ablaküregen át.

-  Most még hagyján! Decem
berben, amikor mínusz 20 fok is 
volt, az aztán kemény volt! De élünk! 
Élünk! -  hajtogatja „Géza” többször 
is bortól fátyolos tekintettel.

Lejjebb is van egy „luk” -  talán 
vécé lehetett annak idején -. annak 
még ajtaja sincs, csak pokróc takar
ja a bejáratát. Az talán öt négyzetmé
ter. Egy ágynak épp elég benne a 
hely. Ketten alszanak ott, egy férfi és 
egy nő.

3  IV.
-  Próbáltunk mi magunkon segíteni
-  mondja „Laci” . -  De harmincezer 
forintos lakbért nem tudunk kifizet
ni. -  Segélyből, rokkant nyugdíjból 
meg alkalmi munkából élünk, az 
csak ebbe a disznóólba elég.

-  „X”-né a szállón elintézi ne
ked, hogy százötven forintos óra
bérért elmenjél dolgozni. Hát röhej!

Ennyiért? Passz! És csodálkozik, 
hogy nem akar menni egy férfi sem
-  ordítja ki fájdalmát „Mária” .

A hajléktalan szálló kötöttségeit 
nem bírják, ez nyilvánvaló. Marad ez 
a „szabadabb” , kiszolgáltatott élet, 
amíg lehet. Egyébként azt állítják, 
hogy a tulajdonos engedélyével 
vannak itt.

„Laci” leaggat néhány nejlon- 
szatyrot a kormos falról. Az egyik
ben só, fűszerek, a másikban egy 
zacskó feles borsó, fehér bab. Ezek
ből készítik a közös ebédeket úgy 
kétnaponta. Az egykori raktár előtt 
téglából emelt tűzhelyen főznek. 
Tegnap szívpörkölt főtt a fazékban, 
mellé lencsefőzelék. Maradványai az 
edényekben még láthatók.

-  Pár napja itt jártak a rendőrök 
- ,  röhög fel „Géza” -  az egyikük be
lelépett a szarba! -  mondja, és az 
egész társaság felnevet.

- M i akartak?-kérdezem.
-  A franc se tudja! Valamit el

loptak, és rajtunk keresték. Pedig mi 
nem loptunk. Minket loptak meg a 
kokerók. Amíg a szabadtéri konyhán 
főztük az ebédet, kirámolták innen a 
cuccainkat -  panaszolja „Mária” . -  
Azóta mindig van itt egy férfi, ha a 
többiek elmennek valahová.

3  V.
-  Nyolc éve vagyok kinn az utcán, 
meg ezen a helyen. Azelőtt a 
Márkushegyen dolgoztam. A felesé
gem meghalt, aztán eljöttem a la
kásból, mert a gyerek kapta meg -  
magyarázza „Laci” miközben körbe
vezet a birodalmukban.

Megmutatja a főzőhelyet, a lenti 
pár bódéját s valami érthetetlen ok
ból azt a titkos helyet is, ahová a 
tiszta ruháit dugta. Merthogy azt el 
kell rejteni, különben ellopják. A te
metői út melletti épületben végzik a 
dolgukat, de azt inkább nem nézem 
meg. Mosakodni ismerősöknél 
szoktak, néha meg itt, flakonokban 
hordott vízből.

Megcsap a hideg, mindjárt be- 
sötétedik. Egy németjuhász keverék 
követ bennünket lelapított fejjel, 
óvatosan. „Laci” két éve találta a fa
luban, még kölyök volt. Azóta hoz
zászegődött s nemrégiben fialt is. 
Hét kölykéből kettő maradt meg, tá- 
koltak nekik egy ólat iemezekből. A 
kukákban talált szalámival, mie
gyébbel etetik őket. Ha a gyerekek 
látogatóba jönnek, egyfolytában 
azokat gyomrozzák.

-  Ismersz még hajléktalanokat?
-  kérdezem.

-  Hogyne! Benn a városban, a 
hétvégi házaknál, meg kinn az erdő
ben is. Vannak vagy huszonötén.

Forgács
Folytatás a következő számban!

A VÁLASZTÁSI 
IRODA 

KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Választópolgár!

A soron következő országgyűlési 
képviselő-választások első forduló
ja 2002. április 7. napja. A szavazás 
6 órától 19 óráig tart. Szavazni sze
mélyesen, a választópolgár értesítő
jén feltüntetett szavazókörben lehet.

Minden választójogosult postai 
úton 2002. Február 4.és. 18. között 
kap értesítést arról, hogy a válasz
tók névjegyzékébe felvették. Aki 
nem kapja meg az értesítőt, a vá
lasztójogosultságát a névjegyzéken 
ellenőrizheti. A névjegyzék köz
szemlére tételének és a módosításra 
vonatkozó igény bejelentésének he
lye és ideje: Oroszlány Város Pol
gármesteri Hivatala Okmányiroda 
fsz. 2. számú szoba, 2002. február 
6-13. között (naponta 8-16 óra kö
zött).

Jelöltet ajánlani az értesítővel 
együtt megkapott hivatalos ajánló
szelvénnyel 2002. március 15-éig 
lehet, a kitöltött ajánlószelvénynek a 
jelölt, vagy jelölő szervezet képvise
lője részére történő átadással. Az 
ajánlás nem vonható vissza. Aki a 
szavazás napján oroszlányi lakóhe
lyétől távol, de Magyarországon tar
tózkodik, Oroszlány város 
jegyzőjétől kapott igazolással más 
településen is szavazhat. Az igazo
lás kérésének helye és legkésőbbi 
határideje: levélben: 2002. Április 
2-áig (Polgármesteri Hivatal Ok
mányiroda, 2840 Oroszlány, Pf. 9) 
személyesen: 2002. április 5-én ( 
péntek.) 16 óráig Okmányiroda fsz. 
2. számú iroda. A választási iroda 
vezetője: Dr. Judi Erzsébet jegyző 
(Polgármesteri Hivatal, 2840 Orosz
lány, Rákóczi F. u. 78. II. emelet 66. 
számú iroda, telefon: 361-444).

A választási iroda 2002. február 
6. napjától választási információs 
szolgálatot működtet az Oroszlány 
Város Polgármesteri Hivatala Ok
mányirodájában (2840 Oroszlány, 
Rákóczi F. u. 78. fsz 2. számú szoba, 
telefon: 361-444/185-ös mellék), 
ahol a szavazatszámláló bizottság 
tagjainak névsora is megtekinthető.

A választási információs szol
gálat bármely, a választással kap
csolatos kérdésben személyesen, 
írásban, vagy a fenti telefonszámon 
készséggel áll a választópolgárok 
rendelkezésére. Problémája esetén 
kérjük, forduljon hozzánk bizalom
mal.

VÁLASZTÁSI IRODA

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.



M a g y a r

li^P A e.TÁRI MEGHÍVÓ
Tisztelt Oroszlányi Polgárok!

Lázár Mózes, 
a Fidesz-MDF Komárom-Esztergom 
megyei 3. sz. választókerületének 

országgyűlési képviselőjelöltje 
tisztelettel meghívja Önöket 

2002. február 12-én (kedden) 17 órakor 
az Oroszlányi Művelődési Központ 

kamaratermében tartandó 
kampánynyitó nagygyűlésére.
A kampánynyitó vendége lesz:

Dr. Fónagy János, 
közlekedési és vízügyi miniszter.

A rendezvényre minden érdeklődőt 
__________ szeretettel várunk.__________

Itt mindig talál KRÓNIKÁST
A városközpontban

Művelődési Központ 
és Könyvtár 

TOMI írószer és ajándékbolt 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

Az ófaluban és környékén
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Betty vegyesbolt 

A Borbála-telepen 
Szent Márk gyógyszertár 

Panem élelmiszerbolt

PROGRAMOK
OVALENTIN-BÁL. Február 
16-án 17 órától zenés-táncos 
névnapi gála a Lengyel József 
Gimnáziumban, majd 20 órá
tól éjjel 3-ig Valentin-napi bál. 
Zene: Favorit együttes. Jegyek 
a Bakfark Bálint Művészeti is
kolában igényelhetők. 
3H0RGÁSZBÁL. Február 
16-án, szombaton 18.30-tól 
tartja az OHE a horgász bált az 
Eötvös Loránd Műszaki Kö
zépiskolában.
Felhívják a sporttársak figyel
mét, hogy maximálisan 180 fő 
jelentkezését tudják elfogadni, 
ezért, aki részt szeretne venni 
a bálon, szándékát a fogadó
napokon jelezze. Hangulatos 
zene lesz és tombola. A jelent
kezéseket február 10-ig fo
gadják el.
3MKK-M0ZI. Február 12. 
(kedd): Doktor szöszi, ameri
kai filmvígjáték, február 16. 
(szombat): Eredendő bűn
(Antonio Banderas).

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, és a 

hétvégén közel tízesen

Vasvári Erika
harminchétéves lapszerkesztő,

MIÉP
országgyűlési képviselőjelöltje 
Komárom-Esztergom megye 3. 

választókerületében

Akaija Ön, hogy az erőmű dolgozói végre 
megkapják vagyonjegyüket?

Hogy a kisbéri kórház ne csak elfekvőként 
működjék?

Hogy a császáriak hozzájussanak földjeikhez?

Válassza a M iEP -et, ha javítani kíván a 
magyarság nehéz sorsán, ha a magyar földet magyar 
kézben akarja tudni, ha tőkeerős kisgazdaságokban 
termelt egészséges terményeket óhajt enni!

A MIEP a becsületes gyarapodás garanciája.

Ismerkedjünk meg, hívjon bizalommal, ossza meg 
gondjait velem: 06 30 390-6476.
Várjuk ajánlószelvényét /kopogtatócéduláját/ az alábbi 
címeken:
Sulikár János, Oroszlány, Táncsics M u. 18. l em. 6. 
Udvari János, Bököd, Erőmű ltp 36/1.

SEladó a Spár mellett, jó 
állapotú 2 szoba összkom
fortos lakás az 5. emele
ten. 362-898
ODaihatsu Sharade turbó 
diesel 91-es évjáratú 
(4,2l-es fogyasztás) 2003. 
augusztusig műszakival, 
megkímélt kitűnő állapot
ban (napfénytető, magnó) 
eladó. 20-381-6217 
OAblakszárnyak (nagy, 
bukó, külső-belső) új, két
pontos zárakkal, kitűnő ál
lapotban eladnám, vagy 
kerékpárra (női) cserél
ném. 20-381-6217 
OEIadó Zinger varrógép, 
centrifuga, új gyapjúpap
lan, új és használt 
kaptárak. 360-341 
OÜrgehegyen kert szőlő
vel, gyümölcsfákkal, télie
sített kis házzal eladó. 
361-319, 70/-258-60-30 
3Eladó a Dózsa Gy. úton 
esőcsatorna tartozékokkal. 
360-274,362-425.(16-20)

HÍREK
oTolvaj a tavon. Kedden hajnalban egy budapesti illetősé
gű tolvajt fogott a rendőrség az erőműi hűtőtónál. A rabsic 
elektromos merítőhálóval 37 ezer forint értékű halat (ponty, 
süllő, harcsa) tulajdonított el. Kocsijában egy parabolaan
tennát is találtak, amit valószínűleg az „A” oldal valamelyik 
stégjéről fűrészelt le. Az OHE kéri, hogy akinek hiányzik a 
műholdvevő tányérja, jelentkezzen az egyesületnél. 
cj>AZ EGÉSZSÉGÜGYRŐL. Béki Gabriella SZDSZ-es or
szággyűlési képviselőt, a parlament szociális és egészség- 
ügyi bizottságának tagját látta vendégül Kardics István 
országgyűlési képviselő-jelölt a Liberális Klub szerdai ren
dezvényén, a párt hivatalos kampánynyitóján. Úgy véleke
dett, a Fidesz kormány bizonyítványába csupa elégtelent 
kell írni. Az egészségügyet rendkívül súlyos válsághelyzet
ben lévőnek nevezte. A megoldások között kínálkozik a több 
biztosítós modellre való átállás. Mint elmondta a kormány 
ígéretei között négy éve szerepelt az orvosok fizetésének 
400 %-os emelése, és a sok ígéret közül ez sem valósult 
meg. Az SZDSZ erre a külön diplomás minimálbér beveze
tését tartja orvosságnak, a krónikus nővérhiányra pedig a 
hűségpénzt. Mindenki, aki változást akar az egészségügy
ben, egyúttal a kormányváltásra kell szavazzon -  összegez
te mondanivalóját.
oTÉRHATÁS. Elkészült a hangtechnika felújítása az MKK 
színháztermében. A valamennyi műsor élvezetét növelő 
korszerűsítésnek különösképpen a mozirajongók örülhet
nek. A Harry Potter filmet már a körben kavargó hangokkal, 
és az új, óriási mozivásznon élvezhette a többségében gye
rekekből álló közönség.

A PERFEKT OKTATÓ RT.
2002. márciusában ismét indít 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 
TANFOLYAMOT az oroszlányi Művelő

dési Központ és Könyvtárban. 
Oktatás, vizsgáztatás, tankönyv ellátás 

egy helyen.
Bővebb felvilágosítás kérhető Kékesi 

Árpádtól a 384-461 -es vagy a 
06-20-972-5411-es íelefonszámon.

G S n  S Z B 8 J Z B E B
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13, 

Telefon: 06-34-366-170

Westel e lő fiz e tő i k á r ty á k  és 

akciós k é s z ü lé k c s o m a g o k  

DOMINO k á r ty á k  és k é s z ü lé k c s o m a g o k  

GSM ta r to z é k o k  széles v á la s z té k a

www.westelstar.hu I M I
■> Kapcsolat
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KröniK^s NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 7. szám 2002. feb ru ár 16. 9 367-444

Kedden testületi ülés
A február 19-én 16 órakor kezdődő testületi ülésen a bérlakás üzemeltetés tapasztala
tairól, bizottsági munkákról szóló beszámolókat hallgatnak meg képviselőink. Módo
sítják a távhőszolgáltatásról szóló rendeletet, de a díjak mértéke a korábbiakhoz képest 
nem változik, csupán kibővül a távhőhálózat fejlesztéséért fizetendő csatlakozási díjak 
mértékével. A szennyvízhálózat fejlesztésére kérhető fejlesztési hozzájárulás mértékét 
a szennyvízkezelési díjak megállapításáról szóló rendeletben szabályozzák. Egy másik 
napirendi pontban az Oroszlányi Szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztésére vo
natkozó beruházás előkészítéséről tárgyalnak. Az interpellációk között döntenek Ba
logh György előterjesztéséről is, mely a lakáscélú ingatlanadó visszavonására tesz 
javaslatot.

Idén megszűnhet a melegvíz átalány

Százmillióhoz közelít a 
távhőd íj-tartozás

A távhőszolgáltatással kapcsolatos problémákról tartott fórumot 
közös képviselőknek és érdeklődőknek múlt hét pénteken a tata
bányai Lakossági Érdekvédelmi Egyesület oroszlányi csoportja. A 
jelenlévők feltehették kérdéseiket a meghívott Lazák Zoltán ügy
vezető igazgatónak és a cég vezetőinek.

Egyre feszítettebb a költségvetés

Drága az oroszlányi 
intézmények működése

Idén indul a félmilliárdos egészségügyi beruházás

Február végén tárgyalja a képviselő-testület a város költségvetését. Ennek apropóján 
kérdeztük dr. SunyovszkiKároly polgármestert a költségvetés meghatározottságáról, 
a tervekről és lehetőségekről, az intézmények kilátásairól.

Kényszerpályán

-  Az elmúlt évi költségvetéshez ké
pest milyen főbb eltérések mutatkoznak 
idén?

-  Bizonyos tendenciák, főbb számok 
már látszanak, bár még hátra van a terve
zet elfogadása és a költségvetés megal
kotása. Összességében egy elég jelentős 
bértömeg bővülés jellemzi a költségve
tést, mivel a közszféra béreinek reálértéke 
növekedett. Tizenhét intézményünk fenn
tartása 1,6 milliárd forintot igényel, ennek 
nagyobb része a bér és járulékai. Egy ada
tot hadd mondjak el ennek kapcsán. A 
2001. évi normatíván felüli intézményi ki
egészítésünk 234 millió forint volt, ami 
idén 378 millióra nő, azaz mintegy hatvan 
százalékkal változik. Miután az intézményi 
bevételek úgy 15 százalékkal nőnek, nyil
vánvaló, hogy a különbözet a fejlesztések 
rovására megy, feladatok elhagyásához, 
netán hitelfelvételhez vezet. Mivel az álla
mi normatívák nem követik a béremelé
seket, a mintegy százötvenmillió pluszt az 
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. 
Mindez jelentősen beszűkíti a mozgáste
rünket.

E gondokat tetézi, hogy a saját bevé
telünk is egyre kevesebb, például a Vérte
si Erőmű Bt. várható adó és más 
befizetéseinek csökkenése miatt. Jogsza
bályokból adódóan a Vért pénzek környe
ző településekkel történő forrásmegosz
tása Oroszlány számára mintegy hetven-

millió forint mínuszt jelent az idei évben. 
Ez egy ötszázmilliós adóbevételnél nem 
közömbös mérték. De kiesik idén az ipari 
parki földértékesítés is, hiszen már min
dent „kiárultunk” .

-  Mi a véleménye azon meglátások
ról, miszerint a város működését „ve
szélyezteti” , hogy az önkormányzat 
„túlságosan” lekötötte magát különbö
ző beruházásokra?

-  Ez két oknál fogva nem igaz. Egy
részt a beruházásokat bármikor csökken
teni, szűkíteni lehet vagy akár vissza is 
lehet lépni belőlük. Ami pedig nagyon 
fontos, az összes beruházásunk komoly 
működési költségcsökkenést eredmé
nyezett, ami már most pozitívan hat 
vissza a rendszerre. Mondok néhány pél
dát. A gimnázium esetében konkrét meg
takarítás, hogy egy kétszer akkora 
épületet működtetünk a korábbi rezsi 
költségeivel. Vagy tizenötmillió forinttal 
kevesebbet kell költeni idén a kátyúzásra 
az útberuházásnak köszönhetően. Ezek 
mind kimutatható hasznot jelentenek. A 
baj az, hogy az elmúlt tíz esztendő sem 
volt elég arra, hogy a teljes intézmény- 
rendszer és városi infrastruktúra korsze
rűsödhessen, így hurcolunk magunkkal 
egy alapvetően pazarló intézményrend
szert.

Gárdonyi és Eötvös

Folytatás a 2. oldalon

Mint Bús Mihály a csoport 
egyik vezetője elmondta, kér
déseiket eddig is szigorúan 
szakmai alapon tették fel, 
egyes esetekben a véleményü
ket hangoztatták, és megegye
zés hiányában különböző 
fórumokhoz fordultak orvoslá
sért, s ez így lesz a jövőben is. 
Példaként hozta fel, hogy
2000-ben a távhőrendelettel 
kapcsolatban a Közigazgatási 
Hivatalnál sikerült módosításo
kat elérniük a fogyasztók érde
kében.

A szennyvízcsatorna-háló
zat kapcsán a gyakori dugulá
sok vetődtek fel. Bencze Dénes 
szakági vezető elmondta, hogy, 
ami a környezetrendezőknek 
jó, az a hálózatnak ártalmas, hi
szen a legtöbb gondot a csator
nába belenőtt növények 
gyökerei okozzák. A hálózatot 
folyamatosan mossák, de ez 
sem elég. Amennyiben tájékoz
tatást kapnak, hogy a dugulás 
során belső terek is szennye
ződtek, gondoskodnak azok 
fertőtlenítéséről. A csator
na-rendszer felülvizsgálata már 
megtörtént, a legrosszabb sza
kaszokat ismerik, előttük álló 
feladat az átépítés megtervez
tetése és kivitelezése. Ezzel 
együtt a legfontosabb tenni
való a szennyvíztisztító re
konstrukciója, utána következ
het maga a hálózat -  
tájékoztatott Bencze Dénes. A 
szennyvízcsatornákat a Távhő 
Rt., ellenben az esővízcsator
nákat az OTTO Rt. üzemelteti.

A távhőszolgáltatásra (me
lyet jelenleg 4500 lakás vesz 
igénybe) vonatkozó kérdéscso
kor legnagyobb vitát kiváltó ré
sze a lakossági hődíj helyi 9,5 
%-os emelése volt. Mint el
hangzott, az erőműi hődíjat vá

rosokra lebontva a Gazdasági 
Minisztériumban határozzák 
meg, így fordulhat elő, hogy 
míg Tatabányán mintegy 3 
%-os csökkenés volt, Orosz
lányban növekedés. (A 9,5 % 
egyébként az erőműi hődíj és a 
Távhő Kft. szolgáltatási költsé
geinek inflációhoz igazított nö
vekedéséből együttesen ered.) 
Cseh Béla, a cég felügyelő bi
zottságának elnöke hangsú
lyozta, a két város díjszerkezete 
eltérő, ezért nem érdemes 
összehasonlításokba bocsát
kozni. Felhívták a figyelmet, 
hogy az idén a gázáremelés 
mértékétől függő újabb árren
dezésre még számítani lehet.

Tájékoztatásként elhang
zott: a hőmennyiségmérők mű
ködését az Oroszlányi 
Távhőszolgáltató Kft. heti rend
szerességgel ellenőrzi, így azok 
esetleges hibáit hamar ki tudja 
szűrni. Azok a közös képvise
lők, akik írásban kérik, meg
kapják az őket érintő 
hőmennyiségmérő adatokat, 
és igény esetén a hőmennyi
ségmérők leolvasásánál részt 
vehetnek.

Kaotikus a helyzet a meleg
vízfogyasztás elszámolása,
mérése körül. Fazekas Edit 
távhő-üzletágvezető felvetette, 
hogy terveik szerint hamarosan 
szeretnék itt is bevezetni a fo
gyasztásarányos számlázást, 
vagyis áttérni a mérés szerinti 
elszámolásra.

Jelenleg mintegy 75 millió 
forint lakossági tartozás hal
mozódott fel a
távhőrendszerben, és a cég az
zal számol, hogy ez a kintlévő
ség növekedni fog a decemberi 
rekord hideg miatt.

Forgács J.



Egyre feszítettebb a költségvetés Lázár Mózes: Közösségem érdekeit képviseltem!
Drága az oroszlányi 

intézmények működése Fideszes kampánynyitó 
miniszterrel

Dr. Fónagy Jánost, közlekedési és vízügyi minisztert látta vendégül Lázár 
Mózes, a Fidesz-MDF országgyűlési képviselő-jelöltje kedden este az 
MKK-ban, több mint száz érdeklődő jelenlétében.
A kampánynyitó nagygyűlés egyik ünnepélyes aktusaként írta alá Likerecz 
Gyöngyi súlyemelőnő a Fidesz olimpiai aláírásgyűjtő ívét.

C
Gárdonyi és Eötvös

-  Az intézmények pénzhez jutá
sa, hogyan alakul az idén? Miért 
van az általános iskoláknál, hogy 
nagyságuktól függetlenül közel 
azonos önkormányzati támogatást 
kapnak?

-  Nem lehet igazságosan támo
gatni. Ha létszámarányosan finan
szírozunk az egyik jár jól, ha tanuló- 
szám-arányosan, akkor másik. Alku- 
rendszerben kell tudnunk megadni a 
működés feltételeit, amit befolyásol 
az intézmény pedagógiai programja, 
épületének állapota, jellege, és szá
mos más tényező. Nem olyan na
gyok egyébként a különbségek, s 
ahol megtakarítaniuk sikerül, nyilván 
a reális fejlődést szolgáló dolgokra 
csoportosítják át a megtakarítást.

-  Mennyire igazolja az idei 
költségvetés a Gárdonyi bezárásá
nak indokoltságát?

-  A korábbi prognózisunk teljes 
mértékben beigazolódott. Az elmúlt 
három év tükrében kétszáz fő körül 
stabilizálódott a születésszám, ami 
azt jelenti, hogy az általános iskolás
korúak hat év múlva hozzávetőlege
sen ezerhatszázan lesznek. Ez 
igazolja, hogy a jelenlegi négy iskola 
tökéletesen elegendő ennek a lét
számnak a „kezelésére” , sőt hama
rosan azon kell majd gondolkod
nunk, hogyan növelhető ez a létszám 
a jobb kihasználtság érdekében.

-  Mi az oka annak, hogy a két 
középiskola támogatása között hat
milliós különbség van az Eötvös ja
vára?

-  Nyilvánvaló, hogy a képzési 
struktúra jelentősen megváltozott 
Magyarországon a gimnázium és a 
szakképzés között. Az oktatáspoliti
ka egy hosszú folyamat eredménye
képpen az előbbit preferálja, a cél 
most az általános képzés kitolása, és 
csak utána a szakképesítés meg
szerzése. Másrészt a felújítás (ami 
még nemrégiben is zajlott az öltözők 
korszerűsítésével) jelentősen meg
takarításokat hoz a gimnáziumnak, 
továbbá pluszforrást jelent ennek az 
intézménynek a szakképzési alapból 
nyerhető támogatás is. Ki kell jelen
tenem, hogy nem az egyenlőség elve 
alapján finanszírozzuk az intézmé
nyeket, hanem a fenntartandó intéz
mények fenntartható működését 
finanszírozzuk. Tehát, ha egy intéz
ménynek lehet kevesebbet adni, 
mert kijön annyiból, akkor keveseb
bet kell adni.

Tény, hogy egyre komolyabb 
sruktúrális feszültséget érzékelek az 
Eötvös iskolánál, és ha ez így folyta
tódik tovább akkor fenntarthatatlan
ná válik az önkormányzat számára. 
Minden évben több és több önkor
mányzati pénzt kellene beletenni. 
Előbb-utóbb radikális változtatások
ra lesz szükség.

-  Mi következik ebből?
-  Három dolog történhet. Az 

egyik a jelenlegi szerkezet fenntartá
sa mellett akár személyi váltással, 
akár biztos kinevezésével másfajta 
gazdasági és szakmai irány felvétele. 
A másik az intézmények összevoná
sa, a harmadik lehetőség pedig az 
egyik vagy akár mindkét középiskola 
átadása a megyei önkormányzatnak. 
A testület dolga lesz majd eldönteni, 
hogy melyik a felvállalható variáció.

Az Eötvös iskola problémája 
egyébként nem egyedi, ez megjele
nik az óvodáknál is, ahol a korábbi 
110 %-os feltöltöttség 90 %-ra esett 
vissza, ráadásul egy óvoda kiesésé
vel. Mindeközben itt is egyre emel
kedik az önkormányzati támogatás, 
elsősorban a bérjellegű juttatások 
növekedése miatt.

-  Ez újabb óvodabezárást 
avagy telephely megszűntetést 
vonna maga után?

-Szó sincs erről! Bármilyen fur
csán hangzik, lehetséges megoldás 
például az óvodák folyamatos felújí
tása. Hiszen amíg úgymond körfor
galomban helyreállítjuk az 
épületeket, a kiesők működési költ
ségeit megtakarítjuk, s a végén egy 
olcsóbban, takarékosabban működ
tethető, jó állapotú intézménycso
portot nyerünk.

Fejlesztés és fejlesztés

-  Mi várható ez évben az 
egészségügy területén?

-  A szakrendelő felújítása és a 
gyógyház ápolási otthonná történő 
átalakítása meg fog valósulni. A 
szakellátás egyébként olyan problé
ma, amit minden közvélemény-kuta
tásban első helyre soroltak a 
városlakók. Itt is igaz, amit az előbb 
több helyen említettünk: a működési 
megtakarításból felszabaduló össze
geket a szakrendelő eszközök be
szerzésére fordíthatja, tovább javítva 
ezzel az ellátás színvonalát, ami vi
szont plusz pontokat hoz aTB-től, és 
ezzej még több bevételt is. Ilyen ér
telemben ez a (mintegy félmilliár
dos) beruházás, melynek hatvan 
százalékára már támogatási ígérettel

dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester Oroszlány eddig elért ered
ményeit és a közúti- vasútépítési 
terveket ismertette. Takács Károly a 
Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatója a 
füstgáz-kéntelenítő beruházásának 
történetét foglalta össze dióhéjban, 
kiemelve, hogy a cég tulajdonosai
nak legkésőbb ez év május 15-éig 
történő engedélyével a hétmilliárdos 
munka tényleges építési szakaszba 
kerülhet. A retrofithoz kapcsolódó 
Márkushegyi-Kőhalmi beruházás
sal a társaság mintegy 17 milliárd 
forintos beruházást hajt végre -  
emelte még ki.

-  Mindannyian tudjuk, hogy 
Oroszlány honnan indult a rendszer- 
váltáskor, és hova érkezett -  kezdte 
beszédét Lázár Mózes. -  Az elmúlt 
időszakban Oroszlány vezetőivel és 
az itteni jó szándékú emberekkel kö
zösen, egy olyan csapatmunkának 
lehettem a részese, amely fejlődési 
pályára állította az elkerülhetetlen 
gazdasági szerkezetváltásra kény
szerült várost -  hangsúlyozta, hoz
zátéve, hogy volt olyan időszak, 
amit a kihagyott lehetőségek jelle
meztek. -  Kezdetben sokan a fejem
hez vágták -  folytatta hogy miért 
vagyok egyszerre országgyűlési 
képviselő és megyei közgyűlési el
nök. Ma is azt vallom, hogy mindkét 
tisztség az általam képviselt közös
ség érdekeinek megjelenítése szem
pontjából fontos.

A pozíciómban megtestesülő le
hetőségek előnyére váltak szűkebb

bírunk, néhány év alatt megtérül, 
nem beszélve arról, hogy ismét egy 
fontos területen javítottuk a városla
kók komfortját. (Egyébként a szak
rendelő fejlődését a megyében 
párját ritkító gépbeszerzésekkel is 
sikerült megalapoznunk.) Ha mind
ezekhez még azt is hozzáteszem, 
hogy az ápolási otthon húsz-har
minc embernek munkát is fog adni, 
akkor igen nagy nyereség a város
nak ez a program.

-  Hogyan tovább a bölcsődék
kel?

-  Ez a legdrágább intézménytí
pusok egyike, s az önkormányzat

hazámnak. Ha önök elfogadják ezt a 
csapatmunkát, ismertessék a ténye
ket a másképp vélekedőkkel, hogy 
minél több embert magunk mellé ál
líthassunk, és április 7-e után foly
tathassuk ezt a munkát -  hívta fel a 
figyelmet a képviselő-jelölt.

Az ózdi szülőföldű miniszter az 
általa egy éve vezetett tárca infrast
ruktúrát érintő terveiről tartott elő
adást. Kiemelte, hogy alapvető 
dolgokban (mint az infrastruktúra) 
érvényesíteni kell a nemzet érdekeit, 
mint ahogy Nyugat-Európa országa
iban természetes. Ez a 
mélyépítőipari visszanemzetiesítés” 
is oka volt az autópálya-építések egy 
éves csúszásának, amellett, hogy 
nem volt még elegendő kész terv. 
Tavaly ősszel a kormány elfogadta a 
2015-ig szóló építési koncepciót, 
így a minisztérium az MFB finanszí
rozásában mintegy háromszázmilli- 
árd forintot költhet a fejlesztésre. Az 
első projektek kivitelezése már az 
idén megkezdődik. Autópályaügy
ben 2006-ig három fő cél van: határ
tól határig épüljenek ki, 
megfizethetőek, és minden telepü
lésről legfeljebb félóra alatt elérhe
tőek legyenek -  mondotta többek 
között a miniszter, majd beszélt a 
vasút és a vízügyek helyzetéről is.

-  Elfogadom, és tiszteletben tar
tom a baloldali érzelműeket is, a 
fontos az, hogy mindenki elmenjen 
szavazni! -  fejezte be előadását dr. 
Fónagy János.

Forgács J.

önként vállalt feladatként működteti. 
Durván a született gyermekeknek a 
fele megy bölcsődébe, s a jövőben 
ezt az ellátotti létszámot fenn kíván
juk tartani. Itt az lehetne előrelépés, 
ha a két telephelyet összevonhat
nánk egy átfogó felújítás után.

A Szociális Szolgálatnál sikeres 
fejlesztések zajlanak, illetve valósul
tak meg. Két elmaradt feladatunk 
van e területen: a tartós bentlakásos 
intézmény és a fogyatékosok nappali 
ellátásának biztosítása. A volt Gár
donyi iskola vagy a volt Barbara szál
ló tűnik alkalmasnak erre, alapos 
mérlegelés és egyeztetés után fog
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Ez is az oroszlányi valóság 2.

Elárverezik a hajléktalanok hajlékát
A temető melletti senki földjén 
tengődő hajléktalanok zavarják a 
környéken lakók életét. Riportunk 
folytatása.
(. . .)

Megcsap a hideg, mindjárt be
sötétedik. Egy németjuhász keverék 
követ bennünket lelapított fejjel, 
óvatosan. „Laci" két éve találta a fa
luban, még kölyök volt. Azóta hoz
zászegődött s nemrégiben fialt is. 
Hét kölykéből kettő maradt meg, tá- 
koltak nekik egy ólat lemezekből. A 
kukákban talált szalámival, mie
gyébbel etetik őket. Ha a gyerekek 
látogatóba jönnek, egyfolytában 
azokat gyomrozzák.

-  Ismersz még hajléktalanokat? 
-  kérdezem.

-  Hogyne! Benn a városban, a 
hétvégi házaknál, meg kinn az erdő
ben is. Vannak vagy huszonötén.

Mire visszaérünk a portaépület
hez, már alig látni. Benn a gyertyát 
keresik, hogy világítsanak. Talán 
még kártyáznak egyet, s elfogy pár 
liter bor, mire elalszanak. A pia me
legít és feledtet is. Biztosan van mit 
felejteniük.

dönteni ebben a sürgető kérdésben 
a képviselő-testület.

A Művelődési Központ fejleszté
se esetében olyan nagyságrendű 
összegekről van szó, amelyek egész 
biztosan állami támogatást igényel
nek. Apránként lehet ott csak előre
lépésben reménykedni.

-  Mi lesz idén a zeneiskolával?
-  Úgy vélem fogunk rá költség- 

vetési megoldást találni, hogy, ha 
egy részében is, de szeptembertől 
beköltözhető legyen a volt Sajó var
roda.

-  Milyen fejlesztés-bővítés 
várható az idén az ipari parkban?

-  A szállítóüzem barnamezős te
rületének megvásárlása és letelepü
lésre előkészítése a feladat. Ezzel 
lezárul a kiépítése. Ennél a száz hek
tárnál nagyobb területű ipari park 
Oroszlánynak valószínűleg sohasem 
kell. A tapasztalatok szerint ekkora 
területen mintegy hatezer dolgozó 
foglalkoztatása realitás.

-Közterületek, parkok felújítá
sa?

-  A Táncsics úti játszótér átala
kítása már megkezdődött, a Fürst 
Sándor úti játszótéren térfelújítással 
egybekötve hagyományos játszó- 
eszközöket helyezünk ki. Ezeken kí
vül tervezünk út és járdafelújítá
sokat.

M.F.-FJ.

VI.
Amint vakarózva hazafelé tartok 

azon tipródom, hogy mennyire rela
tív fogalom a szegénység és a gaz
dagság. Mennyire más értelmet 
nyer a magunkfajta mindennapi küz
delme új bútorért, autóért, televízió
ért az efféle nyomorúsággal 
szembesülve. Hol kezdődik vajon a 
szegénység?

Nem tudom eldönteni, hogy a 
panaszos lakók vagy a hajléktalanok 
oldalára álljak-e. Az olvasónak per
sze egyszerűbb a dolga. Nem az ő 
ablaka alatt gyűlik a szemét, s nem 
neki kell tűrnie a gyakori hangosko
dást. No, és legfőképp nem neki kell 
a fűtetlen tíz négyzetméteren meg
húznia magát. Kezében tartva az új
ságot, olvasva a betűket, tisztes 
távolságból alkothat véleményt.

VII.
A Szociális Szolgálat éjjeli me

nedékhelye és nappali melegedője. 
Ez áll a Kolcsár pékség melletti fa
épület bejáratánál. 1998 márciusá
ban nyitotta meg kapuját huszonöt 
éjjeli és harminc nappali férőhellyel. 
Mint Zsigó Jánosnétól, az intéz
mény vezetőjétől megtudom, úgy 
hatvan hajlék nélküli szerencsétlen 
él a városban. Többen 
távhővezetékek aknáiban, emeletes 
tömblakások tetőterében, pincék
ben, fabódékban, romos épületek
ben húzzák meg magukat. Nem is 
jutna valamennyiüknek hely itt. De 
nem is kar mindenki bejönni. Hat 
szoba van, bennük négy-öt vaságy, 
emeletesek. Ajtajuk csak este hattól 
nyílik meg, addig ezek az emberek a 
közösségi helyiségben tartózkod
hatnak, és tévézéssel, olvasással, 
kártyával, beszélgetéssel, vagy füs
töt eregetve a bejárat előtt múlatják 
az időt. Zömmel 30-50 év közötti 
oroszlányi férfiak. A munkahely el
vesztése és a család a szétbomlása 
után általában ők végzik az utcán. Az 
idegen kíváncsi tekintetének nem 
örülnek. Mire föl mustrálja őket, 
mint valami sajnálni való jószágot?

-  Mit tudnak önök nyújtani egy 
fedél nélkül maradt embernek?

-  Akik híján vannak a tisztálko
dási, mosási lehetőségnek, nincs 
meleg ételük, itt hozzájutnak, és haj
lékot is kapnak. Mások ide kérik a hi
vatalos leveleiket. Minden szolgálta
tásunk ingyenes -  magyarázza 
Zsigó Jánosné. -Télen általában so
kakat hajt be a hideg, de ahogy kita
vaszodik, nappal már kevesebben 
vagyunk.

A törvényi kötelezettségeken túl 
többletszolgáltatást is nyújtunk, ám 
a működő éjjeli menedékhely csu
pán a krízishelyzeten enyhít. A 
hosszabbtávú megoldást a hajlékta
lan személyek részére, az átmeneti 
szállás jelentené, ahol térítési díj fi
zetése mellett egy-két év alatt meg
teremthetnék az önálló életvitel 
feltételeit. A „vendégeink” többsége 
ugyanis nem klasszikus hajléktalan, 
tehát nem életformája ez, hanem 
szorult élethelyzete miatt lett földön
futóvá. Akadnak köztük koros em
berek, akiknek az idősek otthonában 
való elhelyezése lenne indokolt. 
Most is van hatvan év feletti lakónk. 
Összedőlt a háza, a gyerekei pedig 
nem fogadják be. A Családok átme
neti otthonába a Fürst utcában csak 
gyerekeseknek van hely.

-  Segítenek-e abban, hogy 
visszataláljanak a normális életbe?

-  Igen, talán ez a legfontosabb 
feladatunk. A segítség mindig 
egyénre szabott. Sokszor az is nagy 
kezdeti eredmény, ha sikerül pótolni 
az elveszett személyi okmányaikat. 
Mások a rokkantsági vagy öregségi 
nyugdíj intézésével jövedelemhez 
juthatnak s talán lakáshoz is. Aztán 
van, akinek munkát találunk, és 
munkásszállón vagy albérletben 
folytatja az életét.

Sokszor visszatalálnak a régi 
kerékvágásba, aminek szívből örü
lünk, .de a tragikus esemény mindig 
nagyobb nyomot hagy az emberben 
-  emlékezik egy szívszorító történet
re a vezetőnő. -  Néhány éve sikere
sen kijártuk egy idős lakónknak az 
öregségi nyugdíjat. Komolyabb 
pénzhez jutott ezzel, és vett valahol 
egy hétvégi házat, ahová kiköltözött 
egy itteni társával. Néhány napra rá 
a tűzhelyből kiszabaduló szénmon- 
oxid megölte mind a kettejüket.

Vili.
Az intézmény, ahogy már emlí

tettem, nemcsak a bennlakókról 
igyekszik gondoskodni. Egy szociá
lis munkás tartja a kintiekkel a kap
csolatot, az ő feladata úgymond a 
szolgáltatások kivitele. Nem firtatja, 
miért nem akarnak bejönni. Tartós 
élelmiszereket, meleg teát, takarót, 
vitaminokat visz a vackokban meg
húzódóknak, és felajánlja a fürdési, 
mosási lehetőséget stb. Van, aki él 
vele, van, aki nem.

-  A temető mellett lakó „Laci
val" és „Máriával” hogyan kerültek 
kapcsolatba? -  kérdezem Zsigó 
Jánosnét.

-  A férfi és a hölgy négy éve ki
sebb megszakításokkal veszi igény
be szolgáltatásainkat. Tavaly a 
hölgyről kiderült, hogy tébécés, 
ezért szanatóriumba került, ahon
nan héthónapi kezelés után enged
ték ki. Sajnos a házirendet egyikük 
sem tartotta be, többször italos álla
potban kértek bebocsátást. Aztán 
tavaly tavasszal jelentősebb összeg
hez jutottak, majd egyszerűen eltűn
tek. Mint kiderült a temetőhöz 
„költöztek". Az ön képzeletére bí
zom, hogy mire fordították a pénzt. 
Időnként visszajártak fürdeni, mos
ni, ebédelni.

Valamennyi temető mellett élő 
hajléktalant ismerjük. Tavaly no
vemberig hetente legalább egyszer 
bejártak, azóta azonban nem láttuk 
őket. A szociális munkásunk több
ször is járt arra, de többnyire nem 
talált ott senkit.

-  Én, ön, az olvasó, tehetünk 
róla, hogy ezek az emberek ilyen 
helyzetbe kerültek?

-  Ezen sokat gondolkodtam ma
gam is. A beszélgetések alapján szá
momra az derült ki, hogy igen. A 
frissen utcára került hajléktalant 
azonnal megbélyegzi a társadalom. 
Talán egy beszélgetés, egy kis odafi
gyelés, hogy valaki meghallgassa, 
az is elég lenne. Mégis belerúgnak, 
lenézően elmennek mellette. Aztán 
egyre komolyabb problémákkal ke
rül szembe, amiket egymaga nem 
tud megoldani, és azt sem tudja, 
hogy kihez forduljon segítségért. Ki
látástalan helyzetében többnyire az 
alkoholba menekül, és nagyon ne
héz a visszaút.

IX.
A temető melletti elhagyatott te

lephely sorsa valószínűleg még idén 
megoldódik.

-  Az ingatlan árverezési lehető
sége megnyílt -  tájékoztatott 
Spitzner Csaba települési osztályve
zető -  az önkormányzat, mint a terü
let kijelölt ügygondnoka feltehetően 
már a tavasz folyamán gondoskodik 
új tulajdonosról, ami akár maga az 
önkormányzat is lehet. A cél a terü
let hasznosítása, elsőként is a rend
betétele.

Ezután már az ÁNTSZ sem lesz 
tehetetlen, pontosabban valószínű
leg cselekednie sem kell, hiszen az 
„áldatlan állapotok” megszűnhet
nek. A lakók is megnyugszanak, és a 
temetőbe járóknak sem kell hábo- 
rogniuk.

És az elhagyatott „Laci” , „Má
ria" meg a többiek? Valljuk be, sor
suk alakulása csak keveseket 
érdekel. Talán őket, magukat sem.

Forgács József
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A PERFEKT OKTATÓ RT.
2002 márciusában ismét indít 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 
TANFOLYAMOT az oroszlányi

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS 

A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hát szerdájáig, és a 

hétvégén közel tízezren 
olvashatják!

Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Oktatás, vizsgáztatás, tankönyv ellátás 

egy helyen.
Bővebb felvilágosítás kérhető Kékesi 

Árpádtól a 384-461 -es vagy a 
06-20-972-5411-es telefonszámon.
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Cím: 2840 Oroszlány, Fiirst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

www.weststar.hu lilestel
a Kapc so l a t

Ajánlja adója egy százalékát 
a Magyar Vöröskereszt-nek. Köszönjük! 

Adószáma: 190022093-2-41

30sztályzónál aknás garázs 
eladó. Villany van. 
20-454-354-1
31-1,5 szobás albérletet ke
resek Oroszlányban. 
20/373-32-06
ONégyszobás családi ház 
melléképületekkel, nagy ud
varral eladó.
20-444-3825, Határ út 68. 
3Egy szoba összkomfortos 
lakás kiadó. 30-224-9001 
SKompresszor eladó: 230V 
1,2kw. 8bar, 2,4l-es tartály. 
06-20-373-6610 
ODaihatsu Sharade turbó di
esel 91-es évjáratú (4,2l-es 
fogyasztás) 2003. augusztu
sig műszakival, megkímélt ki
tűnő állapotban (napfénytető, 
magnó) eladó. 20-381-6217 
OAblakszárnyak (16 db nagy, 
6 db bukó, külső-belső) új, 
kétpontos zárakkal, kitűnő ál
lapotban eladnám, vagy ke
rékpárra (női) cserélném. 
20-381-6217
31+2 félszobás, 6. emeleti, 
felújított lakás a Táncsics M. 
út. 39-ben eladó.
3 A  Német dűlőben 800 négy
szögöles kert, lakható kőház
zal, pincével, ásott kúttal és 
melléképületekkel eladó.
364-036

©Köszönjük támogatóinknak, hogy az 
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát, „  A Benedek Elek Általá
nos Iskola ás Eló'kászítő Speciális Szak
iskola Gyermekeiért” alapítványnak 
ajánlották fel. A szervezet célja a városban 
élő enyhe értelmi fogyatékos gyermekek 
neveléséhez-oktatásához megfelelő kö
rülmények biztosítása. Bsz.: OTP Rt. 
Oroszlányi fiókja 11740061 -20007133 
Adószáma: 18600038-1-11 
©Köszönjük támogatóinknak, hogy az 
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát, „Oroszlány Környezetvé
delméért” közalapítványnak ajánlották 
fel. A szervezet célja Oroszlány város kör
nyezetvédelmi és csatornázási közfelada
ta ellátásának folyamatos biztosítása. 
Bsz.: OTP Rt. Oroszlányi fiókja
11740061-20011222 
Adószáma: 18604386-1-11 
©Köszönjük támogatóinknak, hogy az 
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát, „A Majki Műemlékegyüt- 
tesért” alapítványnak ajánlották fel. A 
szervezet célja a Majki Műemlékegyüttes 
megismertetése, népszerűsítése. Bank-

számla száma: OTP Rt. Oroszlányi fiókja 
11740061-20007030 
Adószáma: 19151290-1-11 
©Köszönjük támogatóinknak, hogy az 
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát, „ A Saját lakásért Orosz
lányon” alapítványnak ajánlották fel. A 
szervezet célja, azoknak az oroszlányi pol
gároknak a szociális támogatása, akik la
kásproblémájukat önerőből kívánják 
megoldani. Bsz.: OTP Rt. Oroszlányi fiókja 
11740061-20005375 
Adószáma: 19148449-1-11 
©Köszönjük támogatóinknak, hogy az 
elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 
egy százalékát, „Az Oroszlányi Nyugdíjas 
és Gondozóházért” alapítványnak ajánlot
ták fel. A szervezet célja a városban létre
hozandó nyugdíjas és gondozóház 
berendezéseinek és eszközeinek beszer
zése. Bsz.: OTP Rt. Oroszlányi fiókja 
11740061-20009726 Adószáma:
18602872-1-11
Kérjük, hogy az idei évben is tisztelje 
meg törekvéseinket, és támogassa az 
Oroszlány város által alapított alapítvá- 
nyokat.____________________________

HÍREK RÖVIDEN
GYEREK BILINCSBEN. Alkoholos állapotban, rendőri 

segítséggel vittek be a mentők egy általános iskolás orosz
lányi ifjú embert szerdán a tatabányai detoxikálóba. A nagy 
mennyiségű alkoholt fogyasztott 15 éves fiúra lakásán talált 
rá a barátja, és kihívta a mentőket. Az agresszívvé vált gye
reket csak megbilincselve tudták elszállítani.

HALÁLOS BALESET. Halálos közúti baleset történt hét
fő este a Kecskédi úton. Egy fiatalember későn észlelte sze
mélygépkocsijából az úttest menetirány szerinti jobb 
sávjának közepén, a vele azonos irányban szabálytalanul 
közlekedő gyalogost, és elütötte. A 47 éves oroszlányi férfi 
életét vesztette. ^

SZÁZMILLIÓK. Oroszlány Város Önkormányzata a 
2001. évben benyújtott különböző célú pályázataival össze
sen 363 millió Ft pluszforráshoz jutott hozzá.

Az önkormányzati intézmények pályázati céljaik megva
lósításához közel 18 millió Ft összegű támogatásban része
sültek. A polgármesteri hivatal 2002-ben 154 millió Ft 
pályázati pénzeszközt nyert, melyet intézményi felújítások
ra, a városi tűzoltóság kialakítására, az Alkotmány utca fel
újítására, tüdőszűrő berendezés vásárlására, valamint a 
rendelőintézet átalakítására fordíthat. A két középiskola kö
zel 31 millió Ft szakképzési hozzájárulásban részesült kü
lönböző helyi cégektől.

HÍVATLAN LÁTOGATÓ. A kiadott napirendet „eltérítve” , 
közel egy órán át tartotta fel a Civil Fórum munkáját a meg
hívás nélkül érkezett Kormos Ferenc, az Oritel Kft. üzletág- 
vezetője. Előadásában többek közt arról beszélt, hogy cége 
a civileknek szóló képújság tarifákkal valójában támogatja e 
szervezeteket.

A megjelent egyesületek, alapítványok képviselőit Ele
kes Lászlóné koordinátor a Civileké a Ház tervezett prog
ramjairól tájékoztatta. Mint a jelentkezésekből kiderült idén 
is lesz kiállítás, zenés gála, civil találkozó, és sok más színes 
program.

Molnár Ferenc, a Bányász Klub Alapítvány ügyvezetője 
a Civil Szövetség alapszabályának tervezetét ismertette. Az 
elkövetkező egy-két hétben valamennyi e fórumra eljáró 
szervezet megkapja az alapszabály és az SZMSZ tervezetét, 
majd észrevételeiket március 1-ig leadhatják a Bányász 
Klubban. A tervek szerint március 18-án tartanák az alakuló 
közgyűlést, ahol minimum tíz alapítóval létrejöhetne a csat
lakozó civil szervezeteket összefogó, s jogilag is képviselő 
szövetség.

ARANYSIKER. Az Arany János Általános Iskola 13-14 
éves korú tanulói számára rendezett angol nyelvi tanulmá
nyi verseny országos döntőjébe jutott Csák Gábor 8.a osz
tályos tanuló. Felkészítő tanára: Boros Lajosné.

VADÁLLAT A PARKBAN. A BorgWarner céget rendsze
resen zaklatja egy telephelyükre be-beszökő, feltehetően 
veszett róka. A ravaszdit hetek óta nem sikerült ártalmatla
nítani.

KRÓNIKÁS? A hírek lapja!
Itt mindig talál KRÓNIKÁST
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és Könyvtár 
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Az ófaluban és környékén
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Megszűnik a lakbérek késedelmi pótléka Sztrájkhangulat volt a Vértes Volán dolgozóinál

A lakásadó eltörlése 
károkat okozna”

Új csatlakozási díjak
A valamivel több, mint egyórásra si

keredett ülésen az utolsó előterjesztés ki
vételével mindent egyhangúlag elfo
gadott a tizenöt megjelent képviselő.

A két ülés között történt események
ről szóló tájékoztatásban Balogh György 
írásban feltett, munkanélküliségre vonat
kozó kérdései kapcsán elhangzott, hogy 
az ipari parkban foglalkoztatottaknak leg
alább a hatvan százaléka oroszlányi. Dr. 
Sunyovszki Károly polgármester annak a 
reményének adott hangot, hogy a jövő év 
végéig összességében kétezer fő találhat 
munkát az ipari parkban.

Módosították a távhőszolgáltatáshoz 
és a szennyvízelvezető rendszerhez való 
csatlakozás díjait.

A távhőhálózat fejlesztéséért fizeten
dő csatlakozási díjak (ÁFA-val együtt) az 
alábbiak:

Csatlakozási díj lakossági fogyasztók 
részére 138 125 Ft/lakás.

Csatlakozási díj egyéb fogyasztók ré
szére 894 Ft/lm3 .

A közmű-csatorna hálózatfejlesztési 
hozzájárulás legmagasabb összege

Hálózatfejlesztési hozzájárulás lakos
sági fogyasztók részére 48 500 Ft/lakás 
(ÁFA mentes).

Hálózatfejlesztési hozzájárulás nem 
lakossági fogyasztók részére 113 375 
Ft/m3/nap (ÁFA-val).

A szolgáltatási díjak a decemberben 
megállapítotthoz képest nem változtak.

Az Intézmények gazdasági 
Irányításának összevonása várható

A 2001. évi pénzügyi-gazdasági el
lenőrzésekről szóló beszámoló kapcsán 
felvetődött, hogy a városnak nincs főállá
sú revizora, az álláshelyre pályázatot fog
nak kiírni. A Pénzügyi Bizottság által 
készített előterjesztés többek között meg
állapítja, hogy egyes intézményeknél hiá
nyosságokat, szabálytalanságokat mutat
tak ki a vizsgálatok során. A bizottság ja
vaslata, hogy a hatékonyság növelése ér
dekében kis szervezeti egységeknél ki kell 
dolgozni a feladatok központosítását. „A 
centralizálás a jogszabályi előírások be
tartásán túl egyértelműen a költségtaka
rékosság Irányába mutat, továbbá 
működési kiadást csökkentő lehetőség
ként vehető figyelembe" -  fogalmaz az 
előterjesztő Lazók Zoltán, bizottsági el
nök.

A Városfejlesztési és Környezetvédel
mi Bizottság beszámolt az elmúlt három
éves tevékenységéről.

Nőttek a hátralékok
Az Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 

fél éve vette át a bérlakások üzemeltetését 
az OTTO Rt.-tői. Lazók Zoltán ügyvezetői 
igazgatói minőségében ennek tapasztala
tairól tájékoztatta a testületet. Kiemelte, 
hogy a díjtartozások ezen időszak alatt 
(mintegy 4 millió forinttal) 36 millióra 
nőttek, és ez az összeg nem tartalmazza a 
kamatokat. (Jövő heti számunkban rész
letesebben tájékoztatást adunk.)

-  A bérlakásrendszer nagyon lerom
lott -  mondta Lazók Zoltán, rámutatva az 
okra is - ,  mert annak idején a képvise
lő-testület a lakbéreket és közüzemi díja
kat fizetni nem tudó alacsony jövedel
műket juttatta ilyen lakásokhoz, és meg
nőtt a tartozásállomány.

A Távhő Kft. három (a testület által el
fogadott) javaslattal élt a problémák meg
oldására. Törlik a nyilvántartásból a 
kilakoltatott bérlők hátralékát, mert azok 
befizetésére semmi remény. Az üzemelte
tő a szociálisan rászoruló bérlők bérleti 
jogviszonyának fenntartása érdekében a 
lakbérek hátralékos kifizetése miatt kelet
kezett kamat felszámítását ezentúl mellő
zi. Harmadikként pedig a bérlakások 
kezelésével kapcsolatos problémák meg
oldására, lehetséges felújításukra a 
Távhő Kft. tanulmánytervet készíttet.

Szigorodó kilakoltatások
-  A felújításokat el kell kezdeni, mie

lőtt a lakások teljesen használhatatlanná 
válnak, viszont a felújítás idejére meg kell 
oldani a lakók elhelyezését -  mutatott rá 
Lazók Zoltán. (Ez az Iskola utcai sarokhá
zat, a Sárga tömböt és a Petőfi udvart 
érinti.)

Dr. Sunyovszki Károly szerint követ
kezetesen végre kell hajtani a kilakoltatá
sokat ott, ahol azok a hátralék mértéke 
miatt indokoltak. Hozzátette, hogy az ön- 
kormányzat és a Távhő Kft. közösen fog 
fellépni a végrehajtások meggyorsítása 
érdekében.

Balogh György felhívta a figyelmet, 
hogy az e lakásokban nehéz körülmények 
között élő emberek segítésére kellene ki
dolgozni egy szociális programot, mun
kahelyet teremteni számukra,

O

„Az utasok élet
veszélyben vannak!

A Vértes Volán Rt. bérfejleszté
si terveiről tartottak fórumot 
szerdán a cég oroszlányi telep
helyén. Az itt dolgozó mintegy 
száz ember sztrájk kilátásba 
helyezésével nyomatékosított 
15 %-os bérfejlesztésre vonat
kozó követelését Bacsa Mátyás 
szakszervezeti főbizalmi tolmá
csolta Dr. Horváth István ve
zérigazgatónak. A vezetőség 
ajánlata ezzel szemben éves 
szinten 10,5 %.

Bacsa Mátyás úgy véleke
dett, ha a forgalmi és a műszaki 
üzem tartalékait jobban kihasz
nálják, talán előteremthető a 
dolgozók által követelt béreme
lés forrása.

-  Ki merem jelenteni, 
mondta a főbizalmi -  hogy az 
utasok életveszélyben vannak, 
mert a megélhetési problémák, 
a szerény jövedelem kiegészí
tésére vállalt másod- állások 
miatt kifáradt sofőrök nem tud
nak kellően a feladatukra kon
centrálni. Ráadásul alkotmá
nyos jogában sérül a dolgozó, 
mert nem tud regenerálódni, 
együtt élni a családjával. Tűr

hetetlen állapotok vannak, 
tovább nem tartjuk a szánkat.

-  Reggel fél ötre jövök a 
munkába, délután háromig 
dolgozom. A feleségem óvónő, 
ő hat órát dolgozik, és maga
sabb a jövedelme, mint az 
enyém, pedig állítólag én va
gyok a családfenntartó. Évek 
óta hallgatjuk az ígéreteket, 
most már elég volt. A szerelők 
és a buszvezetők felelősségtel
jes munkát végeznek. Ha hibáz
nak, abból katasztrófa lesz, 
ezért ha kell el fogunk menni a 
végsőkig! -  panaszolta Besse
nyei Imre autóbuszvezető.

Varga István a Közúti Köz
lekedési Szakszervezet titkára 
rámutatott, hogy az országos 
bértárgyaláson 8-10,5 %-os 
béremelést tudtak elérni a Vo
lán cégcsoport számára. A Vo
lán társaságok többsége épp
hogy a 9,5 %-ot tudja teljesíte
ni. Ha itt Oroszlányban többet 
akarnak kiharcolni, egyedül 
fognak maradni a követelésük
kel -  hangsúlyozta -  „ Valahol 
el kell végre kezdeni „ -  bekia
bálások közepette. O

HÍREK
INVÁZIÓ. Az utóbbi hetekben 
különös teremtmények zajos 
támadása érte el várost.
A félelmetes kopogtatócédulák 
egyetlen portát sem kímélnek. 
A lények ellen a nyitott ajtó sem 
jelent védekezést, ugyanis min
den nyílászáró rémisztő ko
pogtatásra ingerli őket. Step- 
hen King ennek a hátborzonga
tó jelenségnek szenteli követ
kező horror-kötetét, Rémko
pogtatók címmel.
HÁP-HÁP. Az Országos Vá
lasztási Bizottság szerint Keleti 
György bakot lőtt. A csirkés 
kampány valójában kacsa. 
JÖVŐIDŐBEN. Ózdról jöttem, 
és ahogy megnéztem Orosz
lányt, szinte otthon érzem itt 
magam -  jelentette ki Fónagy 
János miniszter a „Jövő elkez

dődött feliratú” plakát 
előterében.
POLITIKAI PARANOIA. Egy
képviselőjelölt autójára célzott 
lövést adott le egy házigalamb. 
A mocskolódó akció mögött a 
másik párt fondorlatos akcióját 
sejtik. Nyilván ők bérelték fel a 
galambot.
A LEGRÖVIDEBB ÚT. A csák- 
vári irányú elkerülő út jelentő
sen megrövidíti ... az önkor
mányzat kasszáját -  hangzott 
el egy fórumon. 
KAKUKKTOJÁS. Kormos Fe
renc tévés főszerkesztő az egy 
órásra nyúlt nagy ívű előadása 
után észrevette, hogy nem 
stábja ülésén van. Felfedezése 
után angolosan távozott.

Forgó-morgó



Megszűnik a lakbérek késedelmi pótléka Keserű szocializmus Oroszlányban »

A lakásadó eltörlése 
károkat okozna”

Nem létező vagyonjegyeket 
kér számon a MIÉP

és akkor valószínűleg nem halmo
zódna fel az óriási hátralék sem. Ja
vasolta, hogy a bérlakások felújítása 
idejére a Béke szállót használják át
meneti szállásként.

Dr. Sunyovszki Károly annak a 
véleményének adott hangot, hogy a 
Béke szálló ilyetén hasznosítása en
nek a városrésznek a leépülését je
lentené, más helyet kell keresni.

Varga János az Egészségügyi és 
Szociális bizottság elnöke hozzátet
te, hogy egy közmunka programon 
jelenleg is dolgoznak. Elindítása 
azonban több nehézségbe ütközik, 
mivel az anyagiak előteremtéséhez 
az önkormányzatnak is hozzá kell já
rulnia, továbbá csak száz fő jelentke
zése esetén indítható be, és nem 
valószínű, hogy ennyi munkavállaló 
összegyűlne.

Környezetvédemi beruházás
Az oroszlányi szennyvíztisztí

tó-telep tervezett rekonstrukciójáról 
folyt tovább a vita. A beruházás vár
ható költsége 400-700 millió forintra 
becsülhető, de ez az önkormányza
tot kis részben érinti. A támogatások 
elnyeréséhez számítanak az Által-ér 
Szövetség segítségére is. A cél, 
hogy az idei évben kiírják a megvaló
sítási-pályázatot -  hangzott el.

Takács Károly felhívta a figyel
met, hogy a fel kell gyorsítani a 
szennyvíziszap erőműi zagytéren 
való elhelyezésére (a rekultiváció, a 
diffúz porzás megszüntetése érde
kében) irányuló törekvéseket. Ez 
Oroszlány számára is megnyugtató 
lenne, hiszen így nem kerülne a vá-

Javasolta, hogy a közösség fo
gadja el a 10,5 %-os ajánlást, mert 
ez a társaságra kényszerített 6 %-os 
hatósági ár mellett a Vértes Volán 
Részvénytársaságnak így is erején 
felüli kötelezettségvállalást jelent. Az 
egyezség alapján a szociális juttatá
sokat megőriznék. Csütörtökön a 
Szakszervezeti Tanács a bérmegálla
podást meg szeretné kötni.

Dr. Horváth István vezérigazga
tó elmondta, hogy a cég mozgástere 
szűk. A 6 %-os viteldíjemelésnél a 
Pénzügyminisztérium nem enged 
többet, ebből pedig nem gazdálkod
ható ki a követelt bérnövekedés. A 
vezérigazgató kezét a tulajdonos 
ÁPV. Rt. köti meg, mert nem mehet 
10,5 % fölé -  mutatott rá -  hiszen

ros területére ismeretlen származá
sú hulladék, és a szennyvíziszap el
helyezése is kevesebbe kerülne -  
egészítette ki dr. Sunyovszki Károly. 
Mint Bencze Dénes szakági vezető 
elmondta a hasznosítási kísérletek 
várhatóan áprilisban kezdődnek.

Marad a lakásadó
Utolsó előtti napirendi pontban 

Balogh György anyagáról tárgyaltak. 
A képviselő a lakáscélú ingatlanadó 
visszavonására nyújtott be javasla
tot. Idézünk a leírtakból: „1999 
őszén, novemberben (...) lakáscélú 
ingatlanadót vezetett be a képvise
lő-testület. A vita csupán az volt, 
hogy a lakáscélú ingatlanadó alter
natívája esetleg kommunális adó jö
hetne számításba, amely 
igazságosabban terít. Már 2001 no
vemberében jeleztem, hogy az 1999 
novemberében megfogalmazott fel
adatok megvalósultak, így az adó a 
továbbiakban sarcnak tekinthető. 
Ezért javasoltam a lakáscélú ingat
lanadó visszavonását, alapítványi 
formában való megtartását önkén
tes alapon.”

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a város ez évben csökkenő be
vételei miatt nem időszerű a 35 milli
ós adóbevétel kiesése, az adónem 
eltörlése károkat okozna a városnak. 
Az előterjesztés értelmezésében (ti. 
hogy tekinthető-e interpellációnak) 
vita alakult ki. Végül Rajnai Gábor 
ügyrendi javaslatára, érdemi vita 
nélkül lezárták a kérdés tárgyalását.

Forgács J.

ezt a cég gazdálkodási adataival kell 
alátámasztania, amíg pedig nem te
szik lehetővé a nagyobb béremelést, 
mert az erőfeszítések ellenére, tavaly 
sem sikerült növelni a bevételeket. A 
bérfejlesztés egyébként több ütem
ben valósulna meg. Az Rt. január 
1-ével végrehajtotta a minimálbér
re való ráállást. Az év elejétó'l 6 
%-ot emelnének, majd júniusban 
visszamenóTeges kifizetéssel vin
nék fel a bérfejlesztést 10,5 %-ra, 
és októberben újabb inflációhoz 
igazított bérrendezés következhet
ne.

A késő estébe nyúlt beszélgeté
sen végül a megjelentek elfogadták a 
felajánlott 10,5 %-ot, a sztrájktól pe
dig eltekintenek. Forgács

A MIÉP két héttel ezelőtti kampány
gyűlésén Vasvári Erika képviselője
lölt felvetette, hogy több helyi 
problémának is utánajárni szándé
kozik, így a Vértesi Erőmű Rt. va
gyonjegyeinek is, amiket nem 
kaptak meg a dolgozók. A fentieket a 
párt Magyar Fórum című lapjában 
(2002. január 17.) is tárgyalja a „Ke
serű szocializmus Oroszlányban” 
címmel megjelent cikk, melynek 
szerzője „v.e.” , feltehetőleg maga a 
jelöltasszony. íme egy idézet az írás
ból:

„Az erőműben van munka, de 
sokat kell nyelni érte az ember
nek. Szólni nem lehet, hisz 
könnyen az utcán találja magát az 
ember. Sulikár János, a városi 
MIÉP elnöke is ott dolgozik már 14 
éve, nehézgép- és szivattyúkeze
lőként. Ő nem fél szólni a problé
mákról. -  A helyi újság azt írja, 
hogy az erőműnél 12,76 százalé
kos bérfejlesztés volt. Egyesek
nek nagyon sokat ke llett kapni, 
mert a magamfajta melós csak 7 
százalékot kapott. Év végén még 
2,75 százalékot, de azt ju tta tás
ként, nem növelték meg vele a 
béralapot. Ennél is szomorúbb, 
hogy a dolgozói vagyonjegyeket a 
mai napig nem kaptuk meg, pedig 
az önkormányzatok megkapták a 
maguk részét. Amikora vagyonje
gyeket ígérték, ötvenezer forin
tért 500 000 Ft értékű részvényt, 
még ötezer dolgozója volt az erő
műnek, ma már csak a kétharma
da. Lehet, hogy addig várnak, míg 
minden dolgozó elmegy? A mun
kásemberrel mindent meg lehet 
csinálni."

A Vértesi Erőmű Rt. a fenti állí
tásokra a következő reagálást jutatta 
el a Krónikáshoz.

,A Vértesi Erőmű Rt. vonatkozá
sában kedvezményes munkavállalói 
tulajdonszerzésnek -  a MIÉP szó- 
használatában “dolgozói vagyonje
gy ek"-nek -  jelenleg nincsen meg a 
jogszabályi alapja, mivel az Állam 
tulajdonában lévő vállalkozói va
gyon értékesítéséről szóló 1995. évi 
XXXIX. Törvény (privatizációs tör
vény) 55-56. §-ainak rendelkezései 
értelmében a munkavállalók csak az 
állami tulajdonban lévő Vért részvé
nyek értékesítése esetén szerezhetik 
meg az állami tulajdoni kedvezmé
nyesen. Mint ismeretes, a Vért vo
natkozásában privatizációra nem 
került sor, és privatizációs eljárás je
lenleg sincs folyamatban, így hiány

zik az a törvényben előírt jogi előfel
tétel, amelynek teljesülése alapján a 
munkavállalók részvényekhezjuthat- 
nának. Ezzel a kérdéssel a Vért Igaz
gatósága Is kiemelten foglalkozott, 
és kérésére a Vért egyik fő tulajdono
sa, az állami vagyonkezelésért fele
lős szervezet, az Állami Privatizációs 
és Vagyonkezelő Részvénytársaság 
a fentiekben rögzíletleknek megfele
lő állásfoglalást tett.,,

Vértesi Erőmű Rt. 
A továbbiakban a Magyar Fórum 

cikke a szabolcsi almások világához 
hasonlítja Oroszlány térségét, és a 
„csirkeüggyel is foglakozik, a követ
kezőket írva:

„Lázár Mózes, a térség jelenle
gi fideszes országgyűlési képvise
lője egyúttal a megyei közgyűlés 
elnöke, és a parlamentben viszi az 
energetikai bizottság alelnökének 
tisztét is. (...) Ha valakinek, neki 
lenne módja könnyíteni a munká
sok nyomorúságos helyzetén a va
gyonjegyek kiosztatásával. De ő 
mást oszt: négy tonna csirkét a 
nyugdíjasoknak, a Bábolna Rt. 
ajándékát, meg lámpaizzót a me
gye gyerekeinek. Hogy mekkora a 
nélkülözés, az talán látszik az 
ajándékokból. Meg az is, hogy a 
Fidesz-kampány nemtelen gesz
tussal a vállalati és alapítványi 
adományokat hogyan építi be kor
teshadjáratába. "

A cikk Keleti Györgyöt is meg
említi: „Oroszlányban van építmé
nyiadó, egy 60 nm-es félkomfortos 
lakás után évi 6000 Ft, de nincs 
szobra a város építőinek. Pedig az 
ötvenes években 1500politika i fo
gollyal építtették föl a várost, so
kan emlékeznek még a barakkok
ra, ahol laktak. A váci börtönből 
vezényelték k i őket. Sorsukat, lé
tezésüket mély hallgatás fedi a vá
rosban. Pedig Keleti György 
szocialista je lö lt tudhat róluk, h i
szen ő is és édesapja is az ötvenes 
években hivatalból kötődött IIáé
hoz, a börtönhöz... ’’
Az olvasóra bízzuk az itt idézettek 
tartalmának megítélését.

F.J.

Felhívás
SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOKA 
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
(Ságvári isk.) köszönettel a kö

vetkező adószámra várja az 
adózók 1 %-os felajánlását: 

19148463-1-11

Sztrájkhangulat volt a 
Vértes Volán dolgozóinál
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Pályázat a minimál
bér emelés 

ellensúlyozására
Az idén összesen 15 milliárd forint 
összegű támogatási keret áll a vállal
kozások és a főfoglalkozású egyéni 
vállalkozók rendelkezésére a mini
málbér emelés miatti esetleges 
többletköltségek ellensúlyozására.

A pályázatok kizárólag az előírt 
adatlapon nyújthatók be, az adatla
pok a szükséges tájékoztatóval a 
munkaügyi központ kirendeltségein 
szerezhetők be. A pályázatok be
nyújtási határideje: február 15 -  
március 18. között.

A vissza nem térítendő támogatá
sokról a rászorultság és a 
normativitás elve alapján döntenek 
május közepéig a kifizetések június 
végéig megtörténnek.

a megyei Munkaügyi Központ 
Oroszlányi Kirendeltsége

PROGRAMOK
OBORVERSENY. Február 25-én, 
hétfőn 16 órakor a Bányász Klubban. 
OVARÁZSFUVOLA élő- és bábjá
ték: február 26-án 10 órakor. 
OSZÍNHÁZ. Március 4-én az 
MKK-ban: Veri-e Uraságod a felesé
gét? Zenés, vidám este Heltai Jenő
vel. Szereplők: Ivanics Ilona, Kiss 
Gábor, Bolba Tamás.
3MKK-M0ZI. Február 26. (kedd): 
Amerika kedvencei, március 1. (pén
tek 14.00): Kutyák és macskák, már
cius 2. (szombat): Csocsó avagy 
éljen május elseje!

Átalakulóban a város 
honlapja

Rövid időn belül új külsőt kap a vá
ros honlapja. Az elmúlt egy év mű
ködtetési tapasztalatai és a látogatók 
javaslatai alapján néhány tartalmi 
változtatást is terveznek, illetve az 
információk egy részét már angolul 
és németül is szeretnék megjelentet
ni. Ennek első jeleként a legújabb 
Befektetési Kalauz már angolul is ol
vasható. Általános vélemény, hogy a 
hazai településekkel való összeha
sonlításban ritka az olyan tartalmas, 
jól strukturált és gyakori frissítésű 
honlap, mint Oroszlányé. Különösen 
igaz ez a képviselő-testület munkájá
val összefüggő információkra, hi
szen az aktuális év előterjesztései 
mellett évekre visszamenőleg min
denki számára hozzáférhetők a dön
tések, méghozzá egységes szerke
zetben.
www.oroszlany.hu

Tanúsított minőség- 
irányítási rendszerrel a 
retrofit program sikeres 

megvalósításáért
A Vértesi Erőmű Rt. 1998-ban vezette be és azóta működteti minő

ségirányítási rendszerét. (A rendszer bevezetését és működtetését az 
1994—es villamosenergia törvény írta elő a közcélú villamosenergia 
termelők számára.)

Bár a törvény a minőségirányítási rendszerek tanúsíttatását mindez 
ideig nem írta elő, a közcélú villamosenergia termelők felismerték, 
hogy a liberalizálódó hazai villamosenergia-piacon csak tanúsított 
rendszerekkel lehet megtartani és fokozni a vevők bizalmát, ezért 
mára majd minden erőmű társaság tanúsíttatta már minőségirányí
tási rendszerét.

2000- ben alapvetően új, nemzetközi minőségirányítási szabvány, 
az ISO 9001:2000 lépett hatályba, melyet ezúttal példaszerű gyorsa
sággal követett annak magyar megfelelője, az MSZ EN ISO 
9001:2001.

2001- ben a Vért az új, korszerűbb szabvány szerint aktualizálta mi
nőségirányítási rendszerét és a Vezetőség 2001 májusi döntésének 
megfelelően megkezdte a rendszer tanúsíttatására való felkészülést.

2002 áprilisában kerül sor minőségirányítási rendszerünk tanúsító 
auditjára. A tanúsítást, mint független tanúsító szervezet, a Magyar 
Szabványügyi Testület (MSZT) végzi. Az MSZT a tanúsítók nemzet
közi szervezetének az IQNet-nek teljes jogú tagja, ezért az általa kiállí
tott tanúsítvány nemzetközi érvényű.

Ezzel a Vért a magyar, közcélú villamosenergia-termelők közt az 
első társaság lesz, amely az új, korszerű szabvány szerint kidolgozott 
és tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.

A tanúsított minőségirányítási rendszer jó esélyeket teremt a Vérte
si Erőmű Rt. számára a liberalizálódó hazai villamosenergia-piacból 
való részesedésének megőrzésére és a hosszú távú működés zálogá
nak tekintett, környezetvédelmi retrofit program sikeres megvalósí
tására.

VÉRTESI ERŐMŰ RT.

Megmaradni a 
piacon: Tataszén Kft.

A Vértesi Erőmű Rt. február 15-én tartotta 
taggyűlését a 100 százalékig tulajdonában 
lévő Tataszén Kft.-vei kapcsolatos kérdé
sek megtárgyalására. A tulajdonosi érte
kezleten napirendként szerepelt a 2001. 
üzleti év lezárása, ezen belül az elmúlt évi 
mérleg és mérleg szerinti eredmény meg
tárgyalása, a Felügyelő Bizottság és a 
könyvvizsgáló jelentése.

A Tataszén Kft. 118 millió forintot meg
haladó negatív eredménnyel zárta a 2001. 
évet, ezért a Vértesi Erőmű Rt. úgy döntött, 
hogy a Kft. működését áttekinti, bizottságot 
állít fel, és törekszik a társaság működésé
nek konszolidálására.

A taggyűlésen sor került a Tataszén Kft. 
vezető tisztségviselőit érintő tulajdonosi 
döntésekre is. A két ügyvezető személyé
ben változás történt, a társaság ügyvezeté
sét a jövőben egy személy látja el: Kubinger 
István. (A korábbi két ügyvezető számára a 
Vért felajánlotta a további munkát részben 
a tataszén Kft.-nél, részben a Vért telephe
lyén.)

Takács Károly a Vért vezérigazgatója tá
jékoztatása szerint jelentős feladatok vár
hatók az idén a Tataszén Kft.-nél, amelyek 
fő célja a dolgozók munkahelyének meg
mentése, illetve a kft. megközelítően null
szaldós eredményének az elérése. Ennek 
érdekében a piaci pozíciókat vissza kíván
ják szerezni, s fontos a Lencsehegyi Szén
bánya Kft.-vel és a Vért Bányászati 
Igazgatóságával való jobb együttműködés.

A Tataszén Kft.-t érintő kérdésekről a ké
sőbbiekben munkásgyűlésen is tájékoztat
ják a munkavállalókat.

Vért

Farsang Harry PotterrelSokak kedvence,
Harry Potter és ba
rátai világa eleve
nedett meg február 
9-én a Művelődési Központ és 
Könyvtárban a városi farsangon a 
Gyermekkönyvtár szervezésében.

A délutáni rendezvényen Szlezák- 
né Molnár Katalin köszöntötte a kö
zel száz megjelentet. A varázsló 
szépségversenyen a szavazóknak 
legjobban az indulók közül a Hagrid 
bőrébe bújt Hanzel Dániel tetszett. 
Második lett Szigeti Viktória Hermi- 
one jelmezével. Harmadikként Zlatz- 
ky Tamás, alias Harry Potter végzett.

Ezt követően rémrajzverseny és 
varázsige varázslás, s közben vetél
kedő zajlott. A rajzverseny kész 
munkái közül Csákvári Péteré lett a 
nyertes (aranycikeszt rajzolt), a má
sodik helyet Lisztmayer Anett, a har
madikat Makkos Viktor szerezte 
meg. A varázsigék közül Csákvári 
Péter írásait találták a legjobbnak az 
egymás munkáit értékelő gyerekek. 
Az ezüstöt Dénes Diána kapta, míg

harmadikként holtversenyben értek 
célba: Lovas Márta, Tizekker Gábor 
és Mártez Vilmos.

A legnagyobb izgalmat a vetélke
dő okozta. Nyolc csapat adta le elő
zetesen jelentkezését 5-5 fővel, akik 
a helyszínen választottak nevet ma
guknak. Voltak Salemi boszorká
nyok, Tűzvillámok, Fejvadászok, 
Griffendélesek, Halálfalók, Wich és 
Magyar Menydörgő. Különböző ne
hézségű feladatok vártak a csapa
tokra: keresztrejtvényfejtés, ügyes
ségi játékok. Először egy verset kel
lett megfejteniük titkosírással, 
amely a következő helyszínre utalt, 
majd a harmadik állomáson három 
kérdésért megkapták varázspálcái
kat. Ezután már csak egy totót kellett 
helyesen kitölteniük. A csapatok 
fej-fej mellett haladtak végig a vetél
kedő alatt. Eredményhirdetésig a 
szünetben boszorkánytáncokkal

szórakoztatták a ba- 
lettosok (Bereczky 
Kata, Varga Viktória, 
Ladóczky Georgina, 

Tóth Gabriella) a jelenlevőket.
A kellemes hangulatú délután a 

vetélkedő végeredményének kihir
detésével folytatódott. Az első he
lyezett 145 ponttal a Magyar 
Mennydörgő lett (Hanzel Dániel, 
Nagy Róbert, Bata Brigitta, Palotai 
Mátyás és Rezi Mór), valamennyien 
Ságvárisok. Második a Wich csapat 
Földi Zsófiával, Lisztmayer Zsófiá
val, Stang Szabolccsal, Sáhó Nor- 
berttel, Pintarics Renátával a József 
Attila iskolából. A harmadik helyet a 
Salemi boszorkányok szerezték meg 
130 ponttal. Tagjai: Plóza Mónika, 
Kosztelnyik Roxána, Szegedi Viktó
ria, Wertheim Nikolett, Marosi 
Anna.

A győzteseket értékes ajándékok 
várták. Minden helyezett a Harry 
Potter mozifilmre nyert egy-egy be
lépőt, apróbb ajándékokat.

Csulik Andrea

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.



A PERFEKT OKTATÓ RT.
2002 márciusában ismét indít 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 
TANFOLYAMOT az oroszlányi 

Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Oktatás, vizsgáztatás, tankönyv ellátás 

egy helyen.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a
hétvégén közel tízezren 

olvashatják!

Bővebb felvilágosítás kérhető Kékesi 
Árpádtól a 384-461 -es vagy a 

06-20-972-5411-es telefonszámon.

ELLOPTAK EGY KÉK LADÁT
Február 21 -ere, csütörtökre virradóra a szénosztályzói gará
zsoktól elloptak egy kék színű 1300-as Ladát. Rendszáma: 
COR-912. A rendőrség kéri, hogy aki az eseményről vagy az 
autó hollétéről információval rendelkezik, hívja a 107-et.

Olvasói levél

„Málenkij robot”
Tekintettel arra, hogy nejem és jómagam is jórészt a 

lakáshoz vagyunk kötve betegségeink okán, csak hivata
los és feltétlen szükséges esetekben megyek az utcára, 
nejem egyáltalán nem tud menni, így mindenről később 
értesülök.

Nemrég tudtam meg azt is, hogy Majkon kopjafát ál
lítottak. Sajnos a „dicsőséges Vörös Hadsereg” 1945. ja
nuár 5-én „málenkij robotra” elhurcolt nyolc embert, 
köztük öt 15-20 év közötti fiatalt, akik közül heten soha
sem tértek haza. Ezek nevei is felkerülhettek volna a kop
jafára megemlékezésképpen: Vitai Pál, Kacz István, 
(négygyermekes családapa), Kacz Ferenc (aki ugyan ha
zatért, de súlyos tüdőbetegségben itthon halt meg), a 
többi öt fiatal pedig: Nagy József, Somogyi Frigyes, Sza
bó Ferenc, WeigI József, akik Szegeden vagy Temesvá
ron haltak meg. Mindnyájukat itthoni ruhában vitték el, 
úgy hogy agyonfázva tehették meg gyalog a hosszú utat.

Talán lesz valaki s szorgalmazza, hogy megemlékez
zenek róluk is.

Matus Sándor

'Daihatsu Sharade turbó die
sel 91 -es évjáratú (4,2l-es fo
gyasztás) 2003. augusztusig 
műszakival, megkímélt, kitű
nő állapotban (napfénytető, 
magnó) eladó. 20-381-6217 
'Ablakszárnyak (16 db nagy, 
6 db bukó, külső-belső) új, 
kétpontos zárakkal, kitűnő ál
lapotban eladnám, vagy ke
rékpárra (női) cserélném. 
20-381-6217
'Páncéltőkés, rövid zongora, 
gyümölcs-zöldség aszalógép 
és görkorcsolya eladó! 
364-693, 20/9936-631 
'Renault Clio 1,2-es 1997.05. 
havi, 5 ajtós, sérülésmentes, 
58 E km-rel újszerű állapotban 
eladó. 30/226-0076 
*4 szobás családi ház mellék- 
épületekkel, nagy udvarral el
adó. Érdeklődni: Határ út 68. 
Vagy 20-444-9825

Kedvező árakkal 
végkiárúsítást tartok 
keddtől 10-16 óráig 
a Ságvári iskolával 

szemben. 
Kisméretű üzletem 

bérleti jogát 
eladom. 

30-252-1510

40 éves 
a gimnázium!

Az ünnepségsorozat e hét 
pénteken a BIG BÁND kon
certjével kezdődött. A további
akban sokféle programmal 
köszönti az eltelt négy évtize
det a középiskola. Lesz peda
gógus- és öregdiákbál, ez 
utóbbi március 8-án. A diákok 
különböző tanulmányi verse
nyeken mérik össze tudásu
kat. Márc. 22-én Pózner Gá
bor kiállításával nyílik meg a 
záróünnepség, mely fogadás
sal zárul. A helyszínek: az is
kola, a sportcsarnok és az 
MKK épülete.

HÍREK RÖVIDEN
OIDŐSEK FARSANGJA. Bohókás farsangi ünnepet tartot
tak múlt héten az Idősek átmeneti otthonában, a volt Kos
suth óvodában. A jelmezeket nem csak az ellátott emberek, 
hanem a Szociális Szolgálat dolgozói is felöltötték. A zsűri a 
legjobbnak a borbálái klub Hófehérkéjét és annak öt törpéjét 
ítélte, Hófehérkének Boldog Janis bácsi öltözött be. Végh 
Gézáné padlizsánt személyesített meg, Tóth Sándorné sza
kácsnő ruhájába bújt, míg cigány párként Vigyikán Péterné 
és Jankó Andrásné aratott sikert. Valamennyi jelmezest dí
jazták, majd a terített asztalok melletti jó hangulathoz Imrő 
János szolgáltatta a zenét.
OPEDAGÓGUS PC. Városunkban 51 pedagógus nyerte el 
az Informatikai Kormánybiztosság otthoni számítógép 
használatra, távoktatási csomagra és Internet szolgáltatás
ra szóló pályázatát. Az önkormányzat testületi döntés értel
mében a számítógépek 25 százalékát fizeti (mintegy 3,2 
millió forintot). Az egyenként 250 ezer forintot érő konfigu
rációkat várhatóan márciusban kaphatják meg a pályázók. A 
gépek három évip az adott intézmény tulajdonát képezik. 
3A SAJÁT LAKÁSÉRT Oroszlányon Alapítvány kuratóriu
ma február 6-ai ülésén 11 lakásvásárlási kérelmet bírált el, 
amelyből hármat elutasított, a többi kérelmező részére 3 
millió Ft értékben kamatmentes, és kedvező kamatozású 
kölcsön megadásáról döntött. A szerződések megkötésére 
a költségvetés elfogadását követően kerülhet sor. (Forrás: 
Polg. Hív.)
OISKOLAI VIZSGÁLATOK. A Közoktatás 2001. pályázati 
felhívásra, az Oktatási Minisztérium döntése értelmében „A 
közoktatási intézmények szakmai, valamint gazdálkodási 
mutatóinak elemzése az eredményesség és a hatékonyság 
szempontjából” projektre 432 000 Ft támogatásban része
sült az önkormányzat. A négy általános iskola vizsgálatát a 
Vikárius Fejlesztő, Tanácsadó és Szervező Kft. végzi. Az 
érintett intézmények vezetőivel egyeztették az ellenőrzés 
időpontját, formáját, módszereit, továbbá azt, hogy az érde
keltek milyen módon nyilváníthatnak véleményt a szakértői 
megállapításokkal kapcsolatban. A vizsgálat február 4-én 
kezdődött, és május 5-én fejeződik be. (Forrás: Polg. Hiv.) 
OINTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK. A 2001. októberben meg
hirdetett hét intézményi felújítási munka közül öt munka be
fejeződött: a József Attila Általános Iskola tornatermének és 
a Lengyel József Gimnázium tornatermi öltözőinek felújítá
sa, a Szociális Szolgálat földszinti WC-jének átépítése, aka
dálymentesítése, a Hajléktalan Szálló kazánházának 
felújítása (technológia nélkül) és mosoda kialakítása, vala
mint a Művelődési Központ és Könyvtár színpadtechnikai 
berendezéseinek cseréje. A Ságvári Endre Általános Iskola 
12 tantermének a műanyagpadló felújításához a burkoló
anyag beszerzése megtörtént, a munkát tantermenként 
hétvégente, vagy a tavaszi szünetben fogják elvégezni. A 
Középfokú Kollégium és a Pedagógiai Szakszolgálat épüle
tén az ablakcserére szintén a tavaszi szünetben kerül sor. 
(Forrás: Polg.Hiv.)

KRÓNIKÁS! A hírek lapja!
Itt mindig talál KRÓNIKÁS T

A városközpontban Az őfaluban és környékén
MKK információja II. Rákóczi F. Klub

TOMI írószer és ajándékbolt Coop élelmiszerbolt
Rákóczi úti fodrászat Betty vegyesbolt

Klári Csemege A Borbála-telepen
Bányász Klub Panem élelmiszerbolt

Huber festékbolt Mini vegyeskereskedés
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„Legyőzte” a miskolci speciális mentőket

Pozsonyi Norbert 
Arany Titán Díjas

E héten kedden a budapesti Bárka 
Színházban adták át a kiemelkedő 
ifjú tehetségek elismerését szolgáló, 
az Ifjúsági és Sportminisztérium ál
tal alapított Arany Titán Díjakat. A 12 
kategóriára háromezer nevező volt. 
Pozsonyi Norbertét, a Ságvári iskola 
tavaly végzett tanulóját szülei titok
ban javasolták a díjra, az egykori 
osztályfőnök dr. Török Endréné és 
Norbi tanára, Huma Erzsébet segít
ségével.

A 15 éves oroszlányi fiatalember 
a zsűri értékelése alapján a miskolci 
speciális mentőket és a spanyolhon

ba kerekező Berky Zsoltot 
utasította maga mögé az 
Év ifjúsági kalandja, hős
tette kategóriában!

Díja mögött nem egy
szeri teljesítmény van. A 
város kültelkén lakó, 
most elsős középiskolás 
Norbi, hatodik osztályos 
kora óta gyalog, illetve 
kerékpárral tette meg a 
Ságvári iskolába vezető 
öt kilométeres utat, sár
ban esőben, hóban, s 
minden áldott reggel be
kísérte, szállította a kis- 
húgát, Viktóriát. Mint 
mondja legtöbbet a város 
határában felelőtlenül 
szabadjára eresztett ku
tyákkal kellett megküzde
nie, hol szalonnával 
lekenyerezve, hol pedig 

petárdával űzve el őket, maga és kis- 
húga védelmében. Mindeközben el 
kellett látnia a ház körüli teendőket, 
állatok etetését stb., s még arra is ju
tott energiája, hogy végig jeles bizo
nyítvánnyal, és a tanulmányi 
versenyeken elért kiváló helyezések
kel örvendeztesse meg szüleit.

A láthatóan boldog ifjúember ju
talma egy aranyozott szobor és 
pénzjutalom. A díjátadó gálát a kö
zeljövőben tűzi műsorára a Magyarl 
televíziós csatorna. F.J.

,Rizikós” költségvetést fogadtak el
Nem növekednek a képviselői tiszteletdíjak

-  A város költségvetése optimális 
körülmények között legalább egy- 
milliárd forinttal nagyobb kellene le
gyen, hogy bőkezűen tudjunk a 
feladatokra pénzt juttatni. Ugyanak
kor reméljük, hogy e több körön át 
karcsúsodott költségvetés a kötele
ző feladatok ellátásán túl lehetőséget 
biztosít az önként vállalt feladatok és 
a fejlesztési célok megvalósítására is
-  ezzel a gondolattal nyitotta meg dr. 
Sunyovszki Károly polgármester a 
költségvetés keddi képviselő-testü
leti tárgyalását.

Kényszerpálya

A mintegy három és fél milliárdos 
bevételű, és közel 300 millió forintos 
hiányt tervező pénzügyi prognózis a 
város biztonságos működését tartja 
szem előtt. A közel két hónapja folyó 
egyeztetések során fontos szempont 
volt az önkormányzati vagyon meg
őrzése és ésszerű gyarapítása, vala
mint a gazdasági programban 
elsőbbséget élvező beruházási fel
adatok megvalósíthatósága. A pá
lyázati forrásokkal ebben az eszten
dőben is kiemelten számol a képvi
selő-testület -  olvasható az előter
jesztésben.

-  Az idei költségvetés markáns 
meghatározója a közalkalmazotti 
béremelés, mely csupán részbeni ál
lami ellentételezéssel a kiadási olda
lon 150 millió forint terhet jelent. 
(Emiatt a pedagógusok jobb anyagi 
elismerésére -  jutalmazás és ruha
pénz -  az év eleje óta a bizottságok

között köröztetett javaslatból csupán 
10 milliós összeg épült be jutalma
zásra a költségvetésbe -  a szerk.) 
Ugyanakkor a bevételekben 70-80 
milliós kiesést jelent a Vért adóinak 
más településekkel történő kötelező 
forrásmegosztása, ami megtöri az 
eddigi dinamikus adóbevétel növe
kedést -  mondotta a polgármester, 
majd kiemelte m ég:-A  költségvetés 
tervezésénél az a szándék is érvé
nyesült, hogy az idei helyhatósági 
választások után ne szűküljön le a 
következő ciklus pénzügyi-döntési 
mozgástere. Egy beruházás van, 
amely átnyúlik a két cikluson: a szak
rendelő felújítása és a gyógyház át
építése, a többi év végére várhatóan 
lezáródik. A város költségvetésének 
nagysága rangos helyet biztosít a 
megye hasonló nagyságrendű tele
pülései között.

Eladnák a Gárdonyit

-  Január eleje óta 1,3 milliárd forin
tos többletigényt kellett a tárgyalá
sok és egyeztetések során lefaragni, 
hogy a költségvetés egyensúlyba ke
rüljön -  foglalta össze Lazók Zoltán, 
a Pénzügyi bizottság vezetője az elő
készítő munka kihívásait. Úgy vélte, 
hogy szűkülő saját források mellett 
(törvényi előírások teljesítéséből fa
kadóan) egyre jobban nő az intéz
ményrendszer önkormányzati támo
gatási igénye, ezért ezzel a kérdéssel 
foglalkozni kell, mert a költségvetés 
jövőjét is veszélyeztetheti.

O

Egy tonna TNT erejével 
RENGETT A FÖLD!

A Richter-skála szerinti 2,5-ös erős
ségű földrengés rázta meg a várost 
február 22-én, pénteken 12 óra 52 
perckor. Több hazai szeizmológiai 
állomás is érzékelte a földmozgást, 
de károkról nem érkezett jelentés.

Kecskéden is
A városban több helyen is jól érezhe
tő volt a (3-4 másodpercig tartó) 
rengés, éles csúccsal, mint egy rob
banás. Átélői így számoltak be róla: 
„Olyan volt, mintha a pincében lezu
hant volna egy nagy farönk.” „Azt 
hittem egy kályha dőlt el az emele
ten.” „Egy nagyon súlyos tárgy bo
rult fel a szomszédban, vagy valami 
robbanás történt pár lakással

odébb?” (Fürst S. utca) 
„Megcsörrentek a konyhaszekrény
ben az evőeszközök. Megmozdult a 
virágtartó.” (Április utca) „Mintha 
valami leesett volna, robajt halot
tam." (Táncsics út) „Autók karam
boljára gyanakodtam, a padló 
remegett." (Rákóczi út) „Berezonált 
az ablak is." (Borbála) A robajt, re
megést Kecskéden is érezték, egy 
házban még a falióra is félrebillent. A

volt bánya tröszt épületben hangot 
nem hallottak, de a rengés hatására 
többen kiszaladtak a szobákból a fo
lyosóra. A márkushegyi bányában 
egyáltalán nem éreztek semmit.

Ez a harmadik volt
Ebben az évben ez volt a harmadik 
földrengés Magyarországon egy hó
nap leforgása alatt. Oroszlány 20 
km-es körzetében az elmúlt két év

században 142 db 2-es erősségűnél 
nagyobb földrengés volt -  olvasható 
a GeoRisk Földrengéskutató Intézet 
honlapján. Ezek közül a legnagyob
bak (5-ös körüli erőséggel) a 19. 
század első felében rázták meg Mórt 
és Komáromot. Magyarország vala
ha észlelt legnagyobb földrengése 
Komáromban volt 1763-ban (6,3 
magnitúdó körüli), épületkárokat és 
63 ember halálát okozva. E század
ban az 1956-os dunaharaszti föld
rengés követelt néhány halálos 
áldozatot, és feltehetően sokan em
lékeznek még az 1985. augusztusi 
berhidai ébresztős földrengésre, ami 
közel 5-ös erősséggel rázta meg a 
Balaton környékét kora reggel. ^
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Fontos többletforrás lesz a négy éve 
létesült regionális hulladéklerakó 
tervezett szerződés-módosítása, 
mely szerint az OTTO Rt. átvállalja a 
depónia ez évben esedékessé vált 
környezetvédelmi támogatásának 
egyösszegű megfizetését. Ezen kívül 
a lakbérek emelésével, a hatéko
nyabb behajtással és a volt Gárdonyi 
Géza Általános Iskola épületének 
tervezett értékesítésével is igyekez
nek növelni a bevételeket. Várhatóan 
szeptembertől a zeneiskola is hasz
nálatba veheti új épületét, így az évek 
óta húzódó három nagy intézményi 
probléma közül (ha minden a tervek 
szerint történik) egyedül az egy éve 
bezárt uszoda kérdése marad függő
ben. A bevételek teljesülése ezzel 
együtt is kockázatos, elképzelhető, 
hogy bizonyos beruházásokról év 
közben le kell mondani.

Vakmerő költségvetés?

Kardics István kérdésére válaszolva 
elhangzott, hogy járdák felújítására 
idén tízmilliós nagyságrend körüli 
összeget fognak költeni, de a rang
sor még nem tisztázott.

Juhász József a 420 milliónyi 
felhalmozási és tőkejellegű bevétele
ket (benne épületek pl. a Gárdonyi 
értékesítésével) komoly rizikófaktor
nak nevezte, attól tartván, hogy

A Vértesi Erőmű Részvénytársaság 
február 22-én megkötötte a három 
reprezentatív szakszervezettel a 
2002. évre vonatkozó bérmegálla
podást.

Az Oroszlányi BDSzSz-szel, a 
Tatabányai BDSzSz-szel és a LIGA 
Független Bányász Szakszervezettel 
sikeresen megállapodtak, a DUVISZ 
aláírása azonban hiányzik, annak el
lenére, hogy képviselői a bértárgya
lásokon részt vettek.

A megállapodás -  mely a Munka 
Törvénykönyve szerint jogilag így is 
érvényes -  értelmében idén a társa
ságnál 9,5%-os átlagkeresetszint-

megvalósulása elmaradhat. Dr. 
Sunyovszki Károly válaszában rá
mutatott, hogy év végére 300 millió 
forint felett lesz a város hitelképes
sége, ami bevételek elmaradása ese
tén igénybe vehető, de csak 
végszükség esetén. Ezen túl rendel
kezésre áll még 60 millió forintnyi ál
talános tartalék, továbbá bizonyos 
beruházásoktól -  a politikai kudarc 
ellenére is-vissza lehet lépni. De ha 
szükséges inkább a kudarc, mint a 
város gazdálkodásának veszélyezte
tése -  fogalmazott a polgármester.

Balogh György úgy vélekedett, 
hogy ez az elmúlt tizenkét év legfe- 
szítettebb költségvetése, s elmarad
nak benne fontos feladatok megva
lósításai.

Rajnai Gábor alpolgármester a 
szocialista frakció azon véleményé
nek adott hangot, hogy míg a koráb
bi évek költségvetése a „Bátraké a 
szerencse!” filozófiára épült, az idei 
a bevételi oldalon inkább a vakmerő 
kifejezéssel jellemezhető.

Másfél órás tárgyalás és egyez
tető szünet után a testület elfogadta 
a költségvetést, azzal a módosítás
sal, hogy a képviselők és polgár- 
mester bérköltsége és tiszteletdíja 
ne növekedjen idén, s az így felsza
badult 2,8 millió forinttal a civil szer
vezetek által pályázható keretet 
növeljék. ForgácsJ.

fejlesztést, ezen belül 3%-os reálke
reset-növekedést hajtanak végre. A 
bérmegállapodás 7,5-8 %-os alap
bérfejlesztést rögzít, visszamenőle
ges hatállyal 2002. január 1-jéig.

A bérmegállapodás ezzel bizto
sítja a munkavállalók részére az inf
lációkövetést, ezen kívül rendezi a 
jóléti-szociális juttatások reálértéké
nek megőrzését a Vért 4300 munka- 
vállalója számára.

A dokumentum értelmében az 
rt. működésbe lépteti a korábban 
befagyasztott bértarifa-táblázatot is 
a villamos szakmakultúrában.

Lovasi A.

Ezer kg TNT
Legutóbb 1998. július 17-én moz
dult meg a föld Oroszlányon a mos
tanihoz hasonló (2,2-es) erőséggel. 
A pénteki rengés során egy kisebb 
villámcsapás, illetve közel egy tonna 
TNT robbanásának megfelelő ener
gia szabadult fel. A Földön ekkora 
erejű rengésekből naponta ezer for
dul elő.

Mintegy 20 km-re a várostól hú
zódik a földrengés szempontjából 
veszélyes területnek számító Mó
ri-árok. A Vértest a Bakonytól elvá
lasztó árokrendszer, mélyreható 
vetősíkok mentén feltöredezett kő
zettömbök alkotják, és voltaképpen 
a Zágráb-Flernádi törésvonal északi 
leágazásának része. Az elmúlt két
száz év nagyobb földrengései szinte 
mind ebben az irányban, tőlünk dél
nyugatra, nyugatra pattantak ki. A 
mostani földrengés pontos epicent
rumára nem kaptunk információt, 
de a leírásokból feltételezhető, hogy

Balogh György képviselő dr. Judi 
Erzsébet jegyzőasszonynak címzett 
nyílt levelet juttatott el szerkesztősé
günkbe. A képviselő úgy vélekedik, 
hogy a jegyzőasszony félrevezetőén 
tájékoztatta őt a lakásadó visszavo
nására kidolgozott előterjesztésé
nek előzetes egyeztetése során.

„Képviselőként én megírom a 
márciusi testületi ülésre a helyi adó
rendelet módosításához szükséges 
képviselői indítványomat. Kérdezem 
Önt, hogy jogi oldaláról kívánja-e azt 
majd velem előzetesen átnézni, jogi
lag értelmezni, vagy forduljak a Me
gyei Közigazgatási Hivatal vezető
jéhez? Tud-e segíteni egy várost se-

a városban vagy attól kissé északra 
lehetett.

Nincs mitől félni

Néhány évvel ezelőtt az ipari park
ban létesítendő üzemek építése kap
csán vizsgálták a földrengésbiztos
ság kérdését, arra a következtetésre 
jutva, hogy Oroszlányban nagyobb 
rengésekre nem kell számítani.

Fia pedig valahol a város alatt 
húzódó törésvonallal riogatnak, ne 
ijedjünk meg -  hívta fel a figyelme
met egy geológus - , törés(tektoni- 
kai)vonalak ugyanis számtalan 
helyen vannak a mélybe zökkent kő
zettömbökben, ebből tehát nem kö
vetkezik, hogy földrengésveszélyes 
területen élünk.

Időközben érkezett a hír: az év 
negyedik hazai földrengése 2,7-es 
erőséggel a Mátra lábánál élőket 
rázta meg február 26-án hajnalban.

ForgácsJ.

gítő képviselőnek, vagy dr. 
Sunyovszki Károlytól, a város pol
gármesterétől való félelme ezt nem 
teszi lehetővé.” -  írja Balogh 
György.

Dr. Judi Erzsébet válaszolt a kép
viselő levelére, miszerint, ahogyan 
eddig is, minden segítséget meg
kap mind tőle , mind a hivatal mun
katársaitól, -  információnk szerint 
-  azzal a kikötéssel, hogy levele nem 
publikálható. Ennek ellenére Balogh 
György a levelet az Interneten a nyil
vánosság elé tárta.

Megkeresésünkre lapzártánkig 
nem érkezett válasz a jegyző
asszonytól. -fór

\

Itt m indig talál KRÓNIKÁST
A városközpontban Bányász Klub Coop élelmiszerbolt
MKK információja 

TOMI írószer
Huber festékbolt Betty vegyesbolt

és ajándékbolt Az ófaluban A Borbála-telepen
Rákóczi út 64. fodrászat és környékén Panem élelmiszerbolt

^  Klári Csemege II. Rákóczi F. Klub Mini vegyeskereskedés _

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és családját 
Zenés evangélizációs összejövetelre,

amely megrendezésre kerül 
az oroszlányi Művelődési Központ színháztermében 

2002. március 9-én 14.30 órai kezdettel. 
Közreműködők:

A tatabányai EPK gyülekezetének Ének-zene csoportja 
Vendégek Szlovákiából és Lengyelországból 

Rendező:
az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Tatabányai gyülekezete 

BELÉPÉS INGYENES!

Megszületett a bérmeg
állapodás a Vért-nél

Képviselő kontra jegyző
Balogh György dr. Judi Erzsébetet támadja
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A tehetségek városa 
is vagyunk
Egy kiállítás alkotói I.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyolc oroszlányi képzőművész mu
tatta be munkáit az MKK kiállítótermében. Mint korábban megígértük, a 

tehetséges alkotókat (négyet most, négyet jövő heti számunkban) 
röviden bemutatjuk olvasóinknak.

HÍREK RÖVIDEN

Kiss Barnáné, szövő
Maja néni 2001 júniusáig a 

Ságvári iskola pedagógusaként dol
gozott. Némi szövési előképzettség 
után 1986-tól folytat tanulmányokat 
a népművészet e csodálatos ágának 
megismerésére, melynek főbb állo
másai: Sopron, Debrecen, Pécs, 
Nádudvar. Elsajátította többek kö
zött a csíkszövést, az erdélyi festé- 
kesek, a gobelin, a csipke szövését.

1990-ben szerezte meg a díszítő- 
művészeti szakkörvezetői képesíté
sét s a következő évtől az oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtár
ban indult szövőszakkör vezetője 
lett. A szövőszakkör munkáit eddig 
Sopronban, Budapesten és helyben 
is megtekinthették az érdeklődők. 
Bizakodik abban, hogy a szakkör ez 
évben új tagokkal bővülve folytat
hatja tevékenységét.

Hegedűs Lajosné 
kézimunka-készítő
Rózsikét és szép kézimunkáit, hím
zéseit több évtizede ismerik nem
csak Oroszlányban, de a városon 
kívül is. Szinte minden tájegység 
hímzésvilágát ismeri, de leginkább 
az erdélyi hímzések és a kalocsai 
színvilág a kedvencei.

A korábbi években, még a bá
nyászváros virágkorában sok orosz
lányi leánynak és asszonynak 
tanította meg a hímzés technikáját, a 
riseliő készítését. A tanfolyamok 
után kiállításokon mutatták be kézi
munkáikat. Sokukat megélhetésük
höz is hozzásegített a kézi- 
munkázás.

Pályájának jelentős állomása volt, 
amikor részt vett a „Népművészet 
Ifjú Mestere” cím elnyeréséért kiírt 
pályázaton. Sajnálatos módon né
hány éve súlyos betegsége miatt 
vissza kellett vonulnia a szakköri 
munkától, de megtalálta a módját, 
hogy továbbra is tanítsa azokat, akik 
érdeklődnek a népművészet ezen 
ága iránt.

Licskó István, keramikus
István tíz éves korában határozta el, 
hogy agyaggal szeretne foglalkozni. 
Tizenöt évesen Csákváron tanulta 
meg, hogyan kell fazekaskorongon 
formázni. Ezután a régi fazekas nép
hagyományokkal rendelkező Sáros

patakon szerzett keramikus képesí
tést 1981-ben, ahol mesterei a ne
ves Skircsák dinasztia tagjai voltak.

Sok kiállítás, még több szakkör 
vezetése, valamint a nyári táborok 
vezetésének gazdag tapasztalatai -  
sommázva ez az életútja idáig. Fon
tosnak tartja, hogy a gyerekek már 
iskolás korban megismerkedhesse
nek e fantasztikus, ötletekben kime
ríthetetlen mesterséggel. Az 
MKK-ban is már több alkalommal 
tekinthették meg munkáit az érdek
lődők.

Hornyákné Sebestyén Éva 
papírmasé-készítő
Éva a főiskola elvégzése, 1975. óta a 
Fővárosi Gyermekotthon és Általá
nos Iskola pedagógusaként dolgo
zik. Már nagyon korán képző
iparművész táborokra, tanfolyam
okra járt (Kecskemét, Nyíregyháza, 
Zebegény Iparművészeti Főiskola). 
Később, amit megtanult, tovább is 
adta: nemezezést, batikolást, szö
vést, agyagozást, nyírfaedény készí
tést, lószőrözést, kosárfonás 
alapjait.

Legnagyobb szerelme a gyöngy
fűzés. A gyöngyök elvarázsolják, és 
mindig alkotásra ösztönzik. Nagy 
öröme, hogy a Heuréka könyvesbolt 
vezetőjének, Walcz Lászlónénak se
gítségével megjelenhetett a Cser ki
adó gondozásában lányával, 
Ágnessel közösen készített 
„Gyöngyfűzés” című füzete.

Másik kedvence a papírmasézás, 
amit a Budai Tanítóképzőben rajzta
nárként dolgozó Bálványos Hubától, 
Bakos Tamástól, valamint másik le
ányától, Dórától sajátított el. Szak- 
dolgozatát is ebből írta. Idén 
januárban jelent meg „Papírálarcok” 
című, Dóra leányával közösen készí
tett füzete, ami a Heuréka könyves
boltban kapható.

Hisz benne, hogy a gyöngyfűzés, 
papírmasézás örömet okoz mind
azoknak, akik megpróbálják, és akik 
kizárólag csak megcsodálják. 
2000-ben Pilisborosjenőn, az Or
szágos Papírművészeti Biennálén 
állították ki munkáit, majd onnan 
vándorkiállítás keretében az ország 
több pontjára kerülte!.

Román Gézáné interjúi alapján

FONALGYÁR ÉPÜLHET. Együtt
működési megállapodást és föld 
adásvételi szerződést írt alá Ahmet 
Eskiyapan az UNIP Kft. tulajdonosa 
és ügyvezetője, valamint dr. 
Sunyovszki Károly polgármester 
hétfőn délelőtt. A török érdekeltségű 
magyarországi vállalkozás fonal
gyárat kíván létesíteni az ipari park
ban. Mint decemberi számunkban 
hírül adtuk, a cég már tavaly szán
déknyilatkozatot tett a vásárlásról, s 
a szerződés mostani aláírásával 
ténylegesen is elkelt az ipari park 
első ütemének utolsó, közel egyhek- 
táros, zöldmezős területe. A cég 
első ütemben ezer négyzetméteres 
csarnokot épít, amiben jövőre 25 fő 
foglalkoztatásával kezdi meg a ter
melést.

BOROK VERSENYE. Egy híján 
huszadik alkalommal rendezte meg 
a Bányász Klub hagyományos év 
eleji borversenyét. Helyi, bokodi és 
tatabányai gazdák hozták el óborai
kat, és az idén érett különböző fajtá
kat A megméretésre. A zenés, 
lakomával egybekötött egész estes 
programon a nyugdíjas klub és a vá
rosi kertbarátkor tagjai is részt vet
tek. A Németh Ferencné, az Ászári 
Borászati Szövetkezet pincemestere 
elnökölte zsűrinek nem volt könnyű 
dolga, mivel közel nyolcvan beneve
zett, jobbnál jobb nedű közül kellett 
kiválasztania a színre, szagra, ízre 
legkiválóbbakat.

Aranyminősítést kaptak Kostyál 
János, Molnár Pál, Élő László, ifj. 
Bánfalvi László, Király Géza, 
Benkovics József és a Jó szerencsét 
presszó borai. Ezen kívül 15 ezüst és 
22 bronzoklevelet adtak ki.

„CSAK A NARANCS VOLT” cím
mel Ungár Klárát, az egykori Fidesz- 
ből kilépett SZDSZ-es politikust, 
közgazdászt látta vendégül a Liberá
lis Klub szerdai rendezvényén Kar
dics István képviselőjelölt. A 
kaposvári képviselőjelölt asszony 
elmondta, hogy amikor Molnár Pé
terrel és Fodor Gáborral kiszálltak a 
Fideszből, azt gondolták, meg kell 
akadályozni, hogy akik belülről így 
működtetik a pártot, azok az orszá
got vezessék. Most is meg kell aka
dályozni, hogy 2002-től ők vezessék 
az országot. Ungár Klára előadása 
második felében pártja gazdaságpo
litikájáról, az egészségügyi reform
ról, szociálpolitikáról beszélt.

SZOCIALISTA KAMPÁNYNYITÓ. 
A Magyar Szocialista Párt múlt hé
ten pénteken tartotta bombariadóval 
megzavart megyei kampány nyitóját 
a kisbéri sportcsarnokban. A szóra
koztató műsorral kísért politikai ren
dezvényen Keleti György, körzetünk

országgyűlési képviselő(jelölt)je, 
megyei pártelnök, valamint Kovács 
László a párt országos elnöke mon
dott beszédet. Schalkhammer Antal 
bányászvezér, tatabányai képviselő 
halálhírét döbbent csendben fogad
ták a megjelentek. (Forrás: 24óra)

MEGÁLLAPODÁS A VOLÁNNÁL. 
Múlt héten csütörtökön a Vértes Vo
lán Rt. vezetése és a Szakszervezeti 
Tanács megkötötte a 10,5%-os 
éves átlagkereset-fejlesztést garan
táló 2002. évi bérmegállapodást. 
(Lásd múlt heti számunkban „Az 
utasok életveszélyben vannak c. cik
künket.” ) A Szakszervezeti Tanács 
kényszerű egyezségnek tartja a 
megegyezést, kifejezve, hogy nem 
fogadhatja el a közlekedési ágazatot 
országosan jellemző bérhelyzetet.

SIKETEK SZERVEZETE. A Bá
nyász Klub segítségével Siketek és 
nagyothallók klubja alakult a múlt 
héten az intézményben. Az érdekvé
delmet és információs szolgáltatá
sokat nyújtó civil szervezet elnökévé 
Csesznák Istvánt választották. A 
klub minden hónap utolsó péntekjén 
tartja összejöveteleit -  tájékoztatott 
Molnár Ferenc ügyvezető.

BIG BÁND. Német testvérváro
sunk Plochingen gimnáziumának 
zenekara adott koncertet a Lengyel 
József gimnázium jubileumi ünnep
ségsorozatának nyitányaként. A 
műsorban fellépett a LeJó Musical 
csoportja is. Az oroszlányi diákok 
idén nyáron viszonozzák a látoga
tást Plochingenben. E héten pénte
ken este pedagógus-bálnak ad 
otthont a gimnázium, március első 
hetében pedig különböző tanulmá
nyi és sportversenyeknek.

A „LEGEGÉSZSÉGESEBBEK”. 
Egészségnevelési vetélkedőre hívta 
a Vöröskereszt oroszlányi szerveze
te városunk és környéke diákjait 
múlt héten pénteken. A játékos el
méleti és gyakorlati feladatok meg
oldásában a gimnázium csapata 
(Király Edit, Junger Nikolett, Varga 
Attila) valamint a bokodi és dadi 
gyerekek végeztek az első helyen 
holtversenyben. Második a Ságvári 
és az Arany iskola csapata lett.

Rendőrségi felhívás

Megváltozott az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság tele
fonszáma! Az új szám: 
560-730. A március végé
ig még érvényben lévő régi 
számon egy gépi hang ad 
tájékoztatást a változásról.

“A H O L A  H A TA LO M N A K  JO G A  VAN, O TT A  JO G N A K  TÖ B B É NINCS H A TA LM A .” (Schnölder)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------— 3.



Meghívó

Meghívom Önt a Munkáspárt
oroszlányi 

VÁLASZTÁSI GYŰLÉSÉRE,
melyet 2002. március 7-én 
(csütörtökön) 17 órakor a 
Bányász Klubban tartunk.

Előadó: Vajda János
A Munkáspárt alelnöke

Tisztelettel:
Varga János 

a párt képviselőjelöltje

y
IWESTSTRH

GSEfl SZRKUZBEH
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

www.weststar.hu Westel
a Kapcsolat

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

A LAKOSSÁGI OSZTÁLYRA 
SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐI 

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

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet igazolása, 

vagyonnyilatkozat benyújtása, amely a közös háztartás
ban élő közeli hozzátartozókra is kiterjed, 

összeférhetetlenség igazolása, középiskolai végzettség és 
szociális ügyintéző vagy középiskolai végzettség és az 

OKJ szerint: szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügy
intéző, szociális asszisztens szakképesítés, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz, 
oklevél-, bizonyítványmásolat(ok) 

Közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, szá
mítástechnikai ismeretek az állás betöltésénél előnyt je 

lentenek!
Ellátandó feladat: a szociális igazgatásról és szociális ellátá
sokról szóló, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben'meghatározott segélyezési fel
adatok ellátása.
A munkakör 2002. év március hó 18. napjától tölthető be hatá
rozott időre szóló közszolgálati jogviszony létesítésével. 
Illetmény, juttatások: a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény, a képviselő-testület rendelete, valamint a 
munkáltató által kiadott Közszolgálati Szabályzat alapján. 
Jelentkezési (beküldési) határidő: 2002. év március hó 11. napja 
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez 
(2841 Oroszlány, Pf.: 9., ill. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) 
kell postai úton, illetve személyesen, zárt borítékban benyújtani. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2002. március 17.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a
hétvégén közel tízezren 

olvashatják!

■4>Eladó 1988-as kétütemű sze
mélygépkocsi nagyon jó állapot
ban, új gumikkal. Műszaki 2002. 
Szeptemberig. 30-226-1887 

Páncéltőkés, rövid zongora, 
gyümölcs-zöldség aszalógép és 
görkorcsolya eladó!
364-693, 20-99-36-631 
■=>Ablakszárnyak (16db nagy, 6db 
bukó) új, kétpontos zárakkal kitű
nő állapotban eladnám, vagy női 
kerékpárra cserélném. 
20-38-16-217

ct> Eladó Oroszlányon a Dózsa 
György úton 2 szobás + kialakított 
hálószobás, központi fűtéses, igé
nyesen felújított, új konyhabútor
ral, redőnyökkel, nagy erkéllyel 
rendelkező tehermentes lakás, 
azonnal beköltözhető állapotban. 
352-140 20-39-30-477,
=>Eladó compressor: 230V
1,2kw, 8bar 24 l-es tartály, dobo
zában tartva. 20-37-36-610 
■=>Eladó 370 négyszögöl zárt kert 
az Ürgehegyen (termő gyümöcs- 
fák, szőlő, vezetékes víz, ipari 
áram, szerszámos farost bódé, 
beton út). 363-124,
20-39-13-595
=>Eladó Renault Clío 1,2 l-es 
1997. 05. havi, 5 ajtós, sérülés- 
mentes, 58 ezer km-rel újszerű ál
lapotban. 30-22-60-076 
•=>Eladó a Nyíresdűlőben 800 nöl 
kert, téliesített, lakható kisházzal. 
Üvegház, ólak, villany, kút van. 
30-9764-982

Hirdetmény
Az Észak-dunántúli Környe
zetvédelmi Felügyelőség Mint 
első fokú környezetvédelmi 
hatóság a Koloman Handler 
Fémárugyár Magyarország 
Kft. (2840 Oroszlány) részére 
az Oroszlány, 2117/7 helyrajzi 
sz. ingatlanon felületkezelő 
üzem létesítésére környezet- 
védelmi engedélyt ad.

Az engedély megtekinthető a 
Polgármesteri Hivatal építés- 
hatósági csoportjánál 2002. 
március 13-ig.

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

R E V I Z O R I  
munkakör betöltésére.

F e l t é t e l e k :  
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 

előélet igazolása, 
vagyonnyilatkozat benyújtása, amely a közös háztartás
ban élő közeli hozzátartozókra is kiterjed, összeférhetet

lenség igazolása, 
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőokta
tásban szerzett szakképzettség, egyetemi szintű jogász 

gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség, 
egyetemi vagy főiskolai szintű szakképzettség és pénz

ügyi, számviteli középfokú szakképesítés, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz, 

oklevél-, bizonyítványmásolat(ok) 
Közigazgatási gyakorlat, közigazgatási szakvizsga, szá
mítástechnikai ismeretek az állás betöltésénél előnyt je

lentenek!
E llátandó fe lada t:  önkormányzati költségvetési külső- 
és belső ellenőrzési feladatok végrehajtása az önkor
mányzat Ellenőrzési Szabályzata, valamint az aktuális 
jogszabályok alapján.
A munkakör 2002. év április hó 1. napjátó l tölthető be 
közszolgálati jogviszony létesítésével.
Illetm ény, ju tta tások:  a köztisztviselők jogállásáról szó
ló 1992. évi XXIII. törvény, a képviselő-testület rende
lete, valamint a munkáltató által kiadott Közszolgálati 
Szabályzat alapján.
Jelentkezési (beküldési) határidő: a Belügyi Közlönyben 
való megjelenéstől számított 15. nap.
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez (2841 Orosz
lány, Pf.: 9., ill. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) kell 
postai úton, illetve személyesen, zárt borítékban benyújta
ni.
A pályázati eljárás lebonyolítása és a pályázat elbírálá
sának módja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint törté
nik.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2002. március 31.

BEISKOLÁZÁSI KÖRZETEK A 2002/2003-as TANÉVRE, 
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donyi G., Gönczi F., Határ, Hunyadi J., Iskola, Jázmin, Jókai 
M., József A., Karinthy F., Katona J., Kodály Z., Kubicza M., 
Landrer J., Madách I., Mátyás király, Mészáros L., Móricz 
Zs., Nyíres dűlő, Petőfi udvar, Radnóti M., Rákóczi F., Szeg
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Vasút sor, Zichy M. utcák.
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SÁGVÁRI ENDRE: Április, Balassa B., Bánki D., Dózsa Gy., 
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KróniKAs NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 10. szám 2002. m árcius 09. SS367-444

HÍREK RÖVIDENSZÍNES PROGRAMOK MINDENKINEK!

Régi fényképek Oroszlányról
Döntöttek az esztendő' szponzoráról

Ismét nagy attrakcióval készülnek az oroszlányi civil szervezetek a Civile
ké a Ház március 15-20-a közötti rendezvénysorozatán. A szervező Civil 
Fórum keddi összejövetelén már a meghívókat, plakátokat osztották ki, 
elkészült ugyanis a végleges program.

A találkozón Salamon Gyöngyi, a Ra
dír Rádió ügyvezetője -  értesülvén 
arról, hogy a helyi szervezeteknek 
nehézségekbe ütközik rendezvénye
ik hírelése -díjmentes szolgáltatáso
kat ajánlott fel a szervezeteknek, 
mivel cége a hír és információ-szol
gáltatást tekinti feladatának.

Elekes Lászlóné koordinátor 
programismertetése után kiosztot
ták a tervezett civil szövetség alap
szabály- és SZMSZ-tervezetét. A 
március 18-ára tervezett alakulás 
(vagy vitafórum) időpontjáig Molnár 
Ferenc, a Bányász Klub Alapítvány 
ügyvezető igazgatója várja a vélemé
nyeket, észrevételeket.

Az egyesületektől, alapítványok
tól beérkezett javaslatok alapján sza
vaztak a jelenlévők a kétévente 
kiosztott „Év Mecénása Díj" idei ki-

Március 15. péntek
11.00 A civil szervezetek bemutat
kozó kiállításának megnyitója és az 
„Év Mecénása Díj” átadása. 
Megnyitja dr. Sunyovszki Károly 
polgármester.
11.30 REFORMÉTELEINK (az Életre
form Klub kiállítása és ételkóstoló)
16.00 CSILLAGOK ÚTJÁN (Szendőfi 
Pál tatabányai festőművész kiállítá
sának megnyitója)
16.30 DIAPORÁMA MŰSOR majd 
csillagászati előadás
19.00 A BOLYGÓK TÁVCSÖVES 
BEMUTATÓJA (az uszoda előtti té
ren)
Március 16. szombat
15.00 TAVASZKÖSZÖNTŐ GÁLA 
MŰSOR civil szervezetek részvételé
vel
17.00-22.00 ZENÉS-TÁNCOS TA
LÁLKOZÓ klubok, szakkörök tagjai
nak
19.00 TÁVCSÖVES BEMUTATÓ (az 
uszoda előtt)

tüntetettjeiről is. A döntés alapján 
ezúttal a Koloman Handler Kft-t és a 
Montázs Press Kft-t tartották leg
méltóbbnak a nemes célokra való 
adakozást elismerő díjak átvételére.

A fórumon elhangzott még, 
hogy a Civileké a Ház legillusztrisabb 
vendége több százmillió kilométer 
távolságból érkezik. Március végén, 
április elején ugyanis szabad szem
mel is látható lesz (igaz nagyon ala
csonyan) az Ikeya-Zhang üstökös, 
melynek teleszkópos bemutatását is 
tervezi a Halley Csillagászati Egyesü
let.

Elhangzott még, hogy március 
14-én 17 órakor kerül sor a gimnázi
umban az Oroszlányi fotográfiák 
című album bemutatójára, és az eh
hez kapcsolódó kiállítás megnyitójá
ra. -fór

Március 18. hétfő
16.00 A „CIVIL SZERVEZETEK 
OROSZLÁNYON 2001" című kiad
vány bemutatása
17.00 A CIVIL SZÖVETSÉG 
ALAKULÓ GYŰLÉSE
Március 19. kedd
14.00- 17.00 A VÁROSI VÖRÖS- 
KERESZT PROGRAMJA (elsősegély 
bemutató, vérnyomásmérés)
16.00 A VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB 
NYÍLT NAPJA
17.00 A TÚLZOTT GYÓGYSZERFO
GYASZTÁS KÁROS HATÁSA (előadó 
dr. Mátics István főorvos)
Március 20. szerda
17.00 A HÖLGYVILÁG KLUB NYÍLT 
NAPJA
Március 15-18. közűit
10.00- 18.00-ig JÁTSZÓHÁZ a Gyer
mekvédő Egyesület szervezésében 
Március 15-20. között 
VIRÁGBEMUTATÓ az Oroszlány Ba
rátainak Köre szervezésében a vá
ros virágkereskedőinek 
közreműködésével

VIRÁGOK ÜNNEPLŐBEN címmel 
nyílt meg szerdán Zsombolyai Mária 
tárlata az MKK-ban a nőnap és a ta
vasz köszöntése apropóján. A meg
nyitó ünnepségen a Bakfark Bálint 
zeneiskola tanárai, Kiss Szilvia zon
gorán és Horváth Ernő fagotton 
Csajkovszkij egy darabjával köszön
tötték a megjelenteket. A kiállítást 
Rajnai Gábor alpolgármester nyitot
ta meg. Mint mondotta: -  Zsombo
lyai Mária a maga szerény modo
rával képeiben vallja, hogy az ízlés 
valójában állandó. Képeinek célja az 
örömszerzés, a szeretet. A virágok 
szépségversenye vonul fel itt. Le
gyenek büszkék, hogy Zsombolyai 
Mária városunkban él és alkot.

A zsúfolásig megtelt kiállítóte
remben a művésznő állófogadást 
adott, majd tombolán két festményt 
sorsoltak ki a jelenlévők között.

A képek megtekinthetők márci
us 13-ig.(Csulik Andrea)
RONGÁLÁS GRAFFITIVEL. Az 
Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűn
ügyi Osztálya nyomozást rendelt el 
rongálás vétsége alapos gyanúja mi
att. A gyanúsított az Oroszlányi Kö
zépfokú Kollégium, valamint a 
Sportcsarnok és a Szakrendelő Inté
zet falát egy festékszóró sprayvel 
megrongálta, 38 ezer forintos kárt 
okozva. A gyorsított eljárás eredmé
nyeként az elkövetőt a Tatabányai 
Városi Bíróság próbára bocsátotta. 
LAKÁSBETÖRÉS. Keresik az isme
retlen elkövetőt, aki március 1-jén a 
délelőtti órákban egy Mészáros úti 
lakásba ablakbetörés módszerével 
behatolt és onnan ékszereket, vala
mint készpénzt tulajdonított el, mint
egy 150 ezer forint értékben. 
MEGFÚJT KEREKEK. Ugyancsak 
nyomoznak ismeretlen tettes után, 
aki február 23-ára virradóra a Bánki 
Donát úti parkolóban álló gépkocsi
ról eltulajdonította a dísztárcsákat, 
mintegy 52 ezer forint értékben. 
Négy kereket loptak el egy Polski Fiat 
126 típusú gépkocsiról a Fürst S. 
úton február 17-ére virradóra, negy
venezer forintos kárt okozva.
LOPÁS MAJKON. Nyomozás folyik a 
Műemlékek Állami gondnoksága fel
jelentése alapján ismeretlen tettes 
ellen, aki március 4-én a délelőtti 
órákban a majki műemlékegyüttes 
főkapuja előtti területről eltulajdoní
totta a fakerítés négy elemét.

REMÉNYEK ÉS TÉNYEK címmel tar
tott Bauer Tamás, a Szabad Demok
raták Szövetségének országgyűlési 
képviselője kampányelőadást ked
den a Bányász Klubban. A minimál
bérről azt mondta, hogy ugyan egy 
„jól kinéző" intézkedés, de ezt a mér
téket a magyar vállalkozások többsé
ge nem viseli el, mert elveszíti a 
versenyképességét. Hangsúlyozta: 
az emelés szükséges volt, de nem 
ilyen ütemben.
A párt ügyvivője többek között arról 
beszélt még, hogy meg kell állítani a 
társadalom kettészakadását, az ál
lamnak azokat kell támogatni, akik 
arra valóban rászorulnak. Nem csa
ládi adókedvezményre van szükség, 
mert azt a legmagasabb jövedelmű
ek kapják, hanem a családi pótlékot 
kell emelni olyan mértékben, hogy 
mindenki, aki az átlag jövedelem 
alatt él, akkora összeghez jusson ez
zel, mint amennyit korábban adó- 
kedvezményként kapott. 
MUNKÁSPÁRTI GYŰLÉS. Választási 
gyűlésre várta az érdeklődőket a 
Munkáspárt csütörtökön a Bányász 
Klubban. Vajda János a párt egyik al- 
elnöke országos választási program
jukat ismertette, majd Varga János a 
párt képviselőjelöltje a helyi, regio
nális terveiről beszélt. -  Ebben első 
helyet foglalja el a Vért retrofitjának a 
megvalósítása -  mondta a je lö lt-  ki
emelve a vasút Székesfehérvárig tör
ténő meghosszabbításának, és a 
várost elkerülő utak kiépítésének 
fontosságát is. Varga János szólt 
még többek között a szakrendelő és 
a gyógyház átépítéséről, valamint a 
helyi szociálpolitika terveiről. A jelölt 
úgy vélekedett: az oktatás ingyenes
ségével egyet értenek, de hogy min
denki ingyen tankönyvet kapjon az 
demagógia, inkább hozzák olyan 
helyzetbe a szülőket, hogy meg tud
ják azokat vásárolni.

Országgyűlési képviselő-jelöl
tek 3. számú Kisbér-Oroszlány 

választókerületben

Kardics István SZDSZ
Keleti György MSZP
Lázár Mózes Fidesz-MDF
Liebmann Katalin RKgP 
Rezi Árpád FKgP
Varga János Munkáspárt
Vasvári Erika MIÉP

A Civileké a Ház programjai
Helyszín a Művelődési Központ és Könyvtár



Horn Gyula és Pécsi Ildiké is a városba látogat A kilakoltatottak egy része elhelyezhető

Keleti György:
A retrofit ígérete átverés!”

A bérlők egyharmada
rosszhiszemű

Keleti György a körzet szocialista országgyűlési képviselője és egyben 
jelöltje szerdán este várta kampánynyitó gyűlésére az oroszlányiakat. 
Székely Antal, a párt helyi elnöke bevezetőjében rámutatott: „Nem igaz, 
hogy Keleti az utóbbi időben keveset járt a városban. Az igaz, hogy vi
szonylag kevesebb fórumot tartott egyéb politikusi elfoglaltságai miatt.”

A február 19-i testületi ülésen az önkormányzati bérlakásokat 2001. júli
us elseje óta üzemeltető Oroszlányi Távhő Kft. ügyvezetője Lazák Zoltán 
számolt be a fél éve tapasztalatairól. Az írásos beszámolóból idézünk né
hány „beszédes” adatot.
A 2001. december 1-jei állapot szerint 374 db bérlakás van a városban.

Keleti György a Vértesi Erőmű Rt. 
sorsával kezdte mondandóját. Úgy 
vélekedett, hogy az eddigi három 
parlamenti ciklusból a két jobboldali 
kormány idején került veszélybe a 
bánya és erőmű, ekkor jutottak a be
zárás közelébe, és ekkor nem fordí
tottak kellő figyelmet az itt élő 
emberekre.

-  Ha nincs az 1997-es három
milliárdos tőkeemelés, aminek az el
érésében -  büszkén mondhatom -  
nekem is részem volt, akkor az erő
mű és a bánya megszűnt volna -  
mondotta a képviselő(jelölt), majd 
ezzel folytatta: -  Az 1998-as kor
mányváltást megelőzően a szocia
lista pártnak volt egy terve -  az 
MVM Rt. akkori igazgatójával egyez
tetve -  az úgynevezett retrofit prog
ram végrehajtására. Ha az MSZP- 
SZDSZ kormányt nem váltják le, ak
kor már megvalósult volna az erőmű 
felújítási programja. Sajnos a Fi- 
desz-kormány ezt a beruházást 
megállította, és újból elővették a pri
vatizáció ötletét, noha a dolgozók itt 
korábban kinyilvánították, hogy az 
állami tulajdonban maradást szeret
nék. Végül is a vevők visszaléptek, 
így a magánosításra nem került sor.

Retrofit ügyben ma sincs sem
milyen előrelépés, az itt élőket átver
ték fogalmazott Keleti György, 
mondván, hogy a Vért és a német 
Lurgi cég között aláírt szerződés

olyan, mintha valaki ki akarná festet
ni a lakását, a munkára kiválaszt egy 
szobafestőt, de csak abban állapo
dik meg vele, hogy ha majd lesz 
pénz, a mester kifesti a lakását.

-  Most a fideszes fiúk az április 
elejére összehívott közgyűléstől vár
ják a nagy döntést, azt remélve, 
hogy a kormány állami garanciát 
nyújt a retrofit bankhitelből való 
megvalósítására. Vagyis a beruhá
zás összegét a Vértnek kellene ki
gazdálkodnia, megint nem nyújt az 
állam anyagi segítséget. Időközben 
azonban egymilliárd forint fölé 
emelkedik a környezetvédelmi bír
ság összege. Ebből az következik, 
hogy az infláció és a növekedett bír
ságösszeg miatt az 1998-as költsé
gekhez képest sokmilliárd forinttal 
többe kerül az erőmű felújítása -  
mondotta Keleti György.

A jelölt előadása második felé
ben az MSZP nyugdíjemelésre, a fia
talok támogatására, és az adósávok 
átrendezésére kidolgozott terveiről 
tájékoztatta a megjelenteket, és kér
désekre, hozzászólásokra reagált.

Végezetül a további kampány
rendezvényekről adott hírt Székely 
Antal: a közeljövőben Juszt László
val és Pécsi Ildikóval lép fel Keleti 
György, majd április elején Horn 
Gyula exminiszterelnök látogat 
Oroszlányba.

Forgács József

Közlemény
A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága a március 04-ei ülésén határozatot ho
zott arról, hogy nem tart Rendkívüli Közgyűlést, hanem a tulajdonosok 
döntése alapján az Éves Rendes Közgyűlést április 05-én délután 15 órá
ra hívja össze, egy hónappal korábban, mint minden ÁPV Rt. tulajdonú 
cégnél.
Ezen a Közgyűlésen szerepel majd a 2001. év lezárása mellett a 2002. év 
üzletpolitikája és üzleti terve, valamint a retrofittal kapcsolatos további 
feladatok, döntések is.

Az elmúlt években a bérlakások 
nagy része értékesítésre került, ön- 
kormányzati tulajdonban az un. szo
ciális bérlakások maradtak, amelyek 
bérlői a legszegényebb rétegből ke
rülnek ki.

A bérlakásban élők korábbi lak
bér, vízdíj és távhőszolgáltatási 
díj-hátraléka 2001. június 30-ig, az 
üzemeltetésre való átvétel napjáig 
közel 33 millió forint volt. 2001. de
cember 31-éig összesen 36 millió 
forintot meghaladó hátralék halmo
zódott fel, kamatok nélkül.

A Távhő Kft a több, mint 40 000 
forint hátralékot felhalmozó bérlők
kel szemben megindította a bérleti 
jogviszony felmondására és a bérla
kás kiürítésére irányuló eljárást. A 
374 családból 107 az olyan család, 
amelynek a bérleti jogviszonyát már 
felmondták, és húsz családdal 
szemben a lakás-kiürítési eljárás is 
megkezdődött. A felmondás érvé

nyességének a megállapítása és a 
lakás elhagyására kötelezés miatt 
mintegy hatvan per van folyamat
ban.

A kilakoltatás érvényre juttatá
sát a családok átmeneti otthona, il
letőleg a hajléktalan szálló működte
tése némileg megkönnyíti. A csalá
dok lehetőség szerinti elhelyezése, a 
krízishelyzetek kezelése érdekében a 
Távhő Kft. együttműködési megálla
podást kötött az Önkormányzati 
Szociális Szolgálattal. Ez a megálla
podás lehetővé teszi, hogy a kilakol
tatással érintett családok egy 
részének átmeneti elhelyezése meg
oldott legyen.

A közelmúltban a Népszabad
ság „Az oroszlányi sárga tömb” 
című cikke is foglalkozott ezzel a té
mával.

A problémák megoldására -  
mint korábban hírül adtuk -  tanul
mányterv készül. -f

b ér m eg á lla po d á s

Március 04-én a Vértesi Erőmű Rt. Kiegészítő Megállapodást kötött az 
összes reprezentatív érdekképviselettel (Dunántúli Villamosenergia-ipari 
Szakszervezet, Oroszlányi BDSzSz, LIGA Független Bányász Szakszerve
zet) a 2002. évi Bérmegállapodás végrehajtásában.
A Vért kötelezettséget vállalt arra, hogy a bértarifa ügyének tárgyalására 
az április 05-ei tulajdonosi Közgyűlés után visszatér, illetve kötelezettsé
get vállalt arra, hogy pozitív retrofit döntés után 2002. december 31 -éig 
hosszú távú humánpolitikai megállapodást köt a szakszervezetekkel.
Az emelt bérkifizetések 2002. március 14-éig végrehajtásra kerülnek.

Szerződött a Vért és az 
MVM Rt.

A Vértesi Erőmű Rt. nevében Takács Károly vezérigazgató március 
01-jén, pénteken aláírta a Magyar Villamos Művek Rt.-vel az Éves Keres
kedelmi Szerződéseket.

Közlemény
A Vértesi Erőmű Rt. ezúton kíván tájékoztatni minden érintettet arról, 
hogy telephelyeit és tulajdonában lévő épületeit kampánycélokra nem 
adja bérbe. Közéleti személyek látogatását -  függetlenül azok pártállásá
tól -  az Rt. üzemeiben természetesen lehetővé teszi, mint ahogy arra szá
mos példa is volt az elmúlt időszakban, de politikai összejöveteleknek, 
kampánycélú fórumoknak egyetlen pártnak sem ad helyt sem most, sem 
a jövőben.

A mintegy 26 milliárd Ft értékű 
Szerződések 2002. január 01-jétől 
2002. december 31-éig terjedő idő
szakra, az Oroszlányi-, a Tatabányai- 
és a Bánhidai Erőműre vonatkoznak, 
és a 2003. év végéig szóló Hosszú 
Távú Villamosenergia és Kapaci
tás-lekötési Megállapodás kiegészí
tései.
A 2002. évi szerződés meghatározó

része versenyalapon köttetett meg. 
A most létrejött Szerződések célja, 
hogy a villamosenergia-igények biz
tonságos kielégítése műszakilag, 
gazdaságilag optimálisan történjen, 
az energiarendszer irányítható, a 
termelés a fogyasztói igényekkel 
összehangolt legyen.

Vért
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A Robinson-család 
és a pillangó

Pozsonyi Norbert életet is mentett

Norbi olyan, mint egy pillangó, vi
rágról virágra száll, minden érdek
li -  mondta pár éve egykori 
osztályfőnöke a múlt héten Arany 
Titán Díjat nyert oroszlányi fiatal
emberről. Norbi különleges pillan
gó, ahogy egész családja, akik 
Robinson Crusoe mintájára a vá
ros legtávolabbi szegletében él
nek. Náluk kijjebb már csak az 
erdészek, a hajléktalanok vagy a 
vadállatok vackolják el magukat.

Menekülés a városból
-  Ne úgy képzelje el, hogy szalmá
ban alszunk, és petróleumlámpával 
világítunk -  világosít fel a tizenöt 
éves fiú, amikor látogatásomat 
egyeztetjük-, van kinn minden, ami 
itt a városban: ivóvíz, telefon, tévé.

Akkor miért Robinson-család? 
Először is Norbi kedvenc olvasmá
nya a Robinson Crusoe, másodszor 
pedig otthonuk csaknem minden 
szeglete a család saját keze munká
jával készült. Persze nem milliókból 
építkeztek, sőt! Szabó András, a 
Márkushegyen minősített hegesztő
ként dolgozó apa irányításával 
mondhatni fillérekből varázsoltak 
maguknak egyszerű, mégis irigylés
re méltóan komfortos lakást. A 
kényszer hozta őket ide, az isten 
háta mögé. Néhány éve még a Petőfi 
udvarban, bérlakásban éltek, s ezen 
a 300 négyszögöles telken csupán 
egy vézna hétvégi ház állt. Amikor a 
városi lakásban lehetetlenné vált a 
további élet, és a váltáshoz segítsé
get az önkormányzattól sem kaptak, 
úgy döntöttek kiköltöznek a telekre. 
Azóta sem bánták meg a döntést. 
Anikó, a háztartásbeli feleség is talp
raesett, közösen megtermelik ma
guknak, ami szükséges, és a 
gyerekek sem vallanak szégyent az 
iskolában.

Norbi mindennapi helytállásért 
kapta az ISM rangos elismerését.

A kényszer vitte őket a város szélére

Miután András, az apa hajnali ötkor 
már kocsiba ül, hogy munkába in
duljon, a gyerekeknek jó órával ké
sőbb gyalog vagy kerékpárral kell 
bejutni az iskolába. Sárban, hóban, 
reggeli szürkületben, szabadon kó
száló csahos kuvaszok között ez fel
nőttnek is bátor vállalkozás. Norbi 
építészmérnöknek készül, a győri 
Hild József Szakközépiskolában kol
légista, így most az öccse, Roland 
vette át feladatát, hogy reggelente 
bekísérje az iskolába Viktória kishú- 
gukat. A téli hóban apa és anya kita
possák nekik az utat. Anikó nem 
mehet a gyerekekkel, hiszen a ház
ban mindig lenni kell valakinek, 
hogy vigyázzon az állatokra és az ér
tékekre.

Norbi, az életmentő
Norbi olyan büszkeséggel vezet kör
be birodalmukban, mint egy sikeres 
vállalkozó a frissen átadott gyárá
ban. A sziklakért, az ólak falai, a he
gesztett rácsok, a pince mind-mind 
az ifjú építész kezének nyomát őrzik. 
Nem okoz neki nehézséget semmi
lyen szerelési munka. A kollégium
ból hétvégén hazahozta, és megjaví
totta a vízcsapot, mikor visszament 
a vezető csodálkozott, hogy a hibát 
maga Norbi hárította el.

-  Vág az esze, mint a borotva -  
mondja András, az apa -  csak egy
szer kell megmutatnom neki valamit 
s utána már maga is boldogul vele. -  
Annak pedig, hogy jeles volt mate
matikából nagyon is hasznát 
vesszük, amikor mindenféle geren

dák, vezetékek illesztését kell geo
metriai módszerekkel kiszámítani.

Hátul, ólak műhelyek valóságos 
labirintusában nyulat, jól tejelő 
kecskéket és baromfit tartanak. A 
kecskéket a parabolaantennáért 
cserélték el.

-  Minek idekinn az a sok csator
na, úgy se nézzük! -  legyint András, 
az apa. A gyerekek se nagyon hiá
nyolják. Van itt érdekesebb időtöltés 
is, hiszen a természet szomszédsá
gában élünk.

A parcella vége a patakig ér. Mi
közben a sarjadó veteményest és a 
szomszéd telkét mustráljuk, Norbi 
megoszt velem egy történetet. Pár 
éve odaát a szomszéd férfi berúgott 
bánatában, mert elvették tőle a tel
két, és baltával a kezében rohan- 
gászva csapkodta a gyümölcsfákat. 
Elkeseredésében beleivott a permet- 
lébe, megmérgezte magát. Míg a fiai 
tehetetlenül nézték a vergődését, 
Norbi hihetetlen lélekjelenlétről téve 
tanúbizonyságot, fürdőnadrágban 
és papucsban biciklire pattant, hogy 
kihívja mentőket, akik így időben ér
kezhettek segíteni az öngyilkossá
got kísérlő férfinek. Ez a hőstette 
nem került fel a Titán díj nevezési 
lapjára.

Kavics a szigetről
Anikó anya elém tesz egy nagy da
rab kavicsot. A kavicsnak szeme, 
szája van, és mosolyog. Viktória, a 
Norbihoz hasonlóan állandóan raj- 
zolgató kis képzőművész festette. 
Benn, a városi gyerekek többségé

nek, ha kezében akadna egy ilyen 
nagydarab kő, valószínűleg nem az 
volna az első gondolatuk, hogy tem
perával életet leheljenek bele, meg 
az sem, hogy a sziklakért melyik sar
kában mutatna jól... -  jut eszembe, 
elismerem, némi előítéletességgel.

A család rendkívül összetartó, 
jól kiérlelt munkamegosztásban él 
együtt, s mindenki különösebb un
szolás nélkül is tudja, hogy mi a fel
adata. Roland, Norbi öccse 
elsősorban a háztartási munkákban 
jeleskedik. Anikó úgy véli a munka- 
megosztás nem kényszerűség, hi
szen így mindennel előbb végeznek, 
és több idő jut az együttes családi 
programokra, nyáron gombászásra, 
szalonnasütésre, télen társasjáték
okra, beszélgetésekre. Tény, hogy a 
gyerekeket bizonyos szigorral neve
lik, de erre szükség van, és ők is 
nyernek rajta, önállóságot, kitartást, 
szófogadást, megbecsülését a ma
guk teremtette értékeknek. No, és ha 
anya éppen nem ér rá, Roland és 
Viktória pillanatok alatt összeüti a 
vacsorát. Itt valamennyien család
fők és családfenntartók egyszerre.

Robinson lakatlan szigetén nem 
esnének kétségbe. A hozzám hason
ló faluban felnőtt s mára eltunyult 
városlakóknak a visszavágyott éden 
megtestesülése ez a történet. Üze
nete, tanulsága sohasem volt aktuá
lisabb, mint e mostani farkas
világban.

„Akkor kell igazán jónak lenni, 
amikor anyu nem lát” -  kötötte a fia 
lelkére édesanyja, amikor Norbi ta
valy a kollégiumba költözött. Anikó 
nem próféta, erkölcsi tanítását még
is kőbe lehetne vésni. Legyen tartá
sod akkor is, ha magadra csukod az 
ajtót, ember legyél az isten háta mö
gött is. Lehet-e ennél tartalmasabb 
útravalót tenni bárki tarisznyájába?

Walkman, discman, PC és az 
éppen legdivatosabb ruha helyett...

Forgács József

A tehetségek városa is vagyunk
Egy kiállítás alkotói 2.

Budai Imre fafaragó
A vájáriskola befejezése után került 
Oroszlányba. 1978-as balesete mér
földkő az életében, elveszítette fél lá
bát. Tettrekészsége és optimizmusa 
azonban átsegítette a nehézsége
ken. Egy álmatlan éjszakán azon 
gondolkodott, hogyan tovább, mivel 
töltse el a jövőben napjait, s ekkor 
jött a fafaragás ötlete. Eleinte magá
ban dolgozott, majd megkérte Cs. 
Kiss Ernőt, hogy tanítsa meg a fával 
való foglalkozás fortélyaira.

A művész szeretettel invitálta 
meg a bányász szakkörbe. Többnyi

re használati tárgyak kerülnek ki ke
zei közül, csodálatos bútorok, s 
egyebek. Szerencsés ember, aki 
akaraterejével legyőzte a rosszat. 
Szívvel-lélekkel alkot, és ajánlja 
mindazoknak, akik hasonló cipőben 
járnak, hogy kövessék példáját. A 
Művelődési Központban már több
ször bemutatkozott munkáival.

Troli Istvánná népi csipkekászítő
A csipkék tervezésével, készítésével 
másfél évtizede foglalkozik. Miután 
megismerte a csipke minden csín- 
ját-bínját, szívesen adta volna át

megszerzett tudását másoknak is. 
Nagyon sajnálja, hogy ebben a roha
nó világban az embere nem érnek rá 
foglakozni ilyen tevékenységgel.

A tavalyi év a vándorkiállítások 
éve volt, sokfelé vitték remekbesza
bott csipkéit az emberek gyönyörű
ségre. A bábolnai önkormányzat is 
rendezett kiállítást alkotásainak. 
2001 -ben az MKK-ban kétszer is be
mutatkozott, a Magyar Kultúra Napi 
tárlaton, és később Kóbor Sándorral 
közösen rendezett kiállításán.

A jövőben a Sóvári csipkék cím
mel jelenik meg könyve.

Gőghná Virág Erzsébet agyagozó
Erzsikét, aki iskolás korában is szé
pen rajzolt, és érdekelte a népművé
szet, a nem várt betegség vezette el

az alkotásig, szobrok, kisplasztikák, 
csuhéfigurák készítéséig.
Korábban védőnőként már tervezte 
a nyugdíjas éveket, amikor majd ki
teljesedhet művészetszeretete. 
1982-től Zámbó Kornéltól tanulta 
meg az agyagozást, hetente talál
koztak a Művelődési Központban, 
gyakran művésztelepeket látogat
tak, ősszel kiállításokon mutatkoz
tak be. A szakkör megszűnése után 
is foglalkozott az agyagozással, csu- 
hézással. Ez utóbbit úgy sajátította 
el, hogy egy lapban látott alapképe
ket fejlesztett tovább. A textilbabák 
készítése az a népművészeti ág, 
amelynek még a jövőben tervezi el
sajátítását.

Román Gézáné interjúi alapján

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.
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Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

www.weststar.hu llJestel
a K a p c s o la t

Oroszlány Város 
Önkormányzata 

2002. március 15-én 
10 órai kezdettel 

ünnepi megemlékezést 
és koszorúzást tart 

a 48-as Ligetben lévő Kossuth-szohornál, 
amelyre tisztelettel meghívja 
Oroszlány város lakosságát.

A koszorúzást követően 11 órakor 
a Művelődési Központ és Könyvtárban kerül sor 

a CIVILEKÉ A HÁZ 
rendezvénysorozat megnyitójára, 

valamint az Év Mecénása Díj átadására.

PROGRAMOK
ALAPÍTVÁNYI BÁL: március 15-én pénteken a Bányász 
Klubban a Geri-Betli duó közreműködésével. (Tel.: 366-324) 
KIÁLLÍTÁS: március 22-én 16 órakor nyílik az MKK kiállító- 
termében Pózner Gábor szobrászművész tárlata.
MKK MOZI: (17.45) Március 12. kedd: Nő a baj (amerikai 
filmvígjáték), Március 16. szombat: Lovagregény (amerikai 
kalandfilm)

Pozsonyi Norbert szüleivel a volt iskolájánál
írásunk a 3. oldalon

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a
hétvégén közel tízezren 

olvashatják!
*Ürgehegyen 600 n-öl zártkert 
eladó. Kút, villany, kis faház. 
366-7Z1
'Eladó kétütemű Wartburg sze
mélygépkocsi. Műszaki 2002. 
09.-ig, nagyon jó állapotban, új 
gumikkal. 30-226-1887 
'Eladó jó állapotban lévő Sim
son Schwalbe motor. 365-127 
'Zongora eladó: páncéltőkés, 
rövid. 1 szobás albérletet kere
sek 3 hónapra, Bokodon is meg
felel. 364-693, 20/9936-631 
'Páncéltőkés, rövid zongora, 
gyümölcs-zöldség aszalógép és 
görkorcsolya eladó! 364-693 
20-99-36-631
'Eladó Oroszlányon a Dózsa 
György úton 2 szobás + kialakí
tott hálószobás, központi fűté- 
ses, igényesen felújított, új 
konyhabútorral, redőnyökkel, 
nagy erkéllyel rendelkező teher
mentes lakás, azonnal beköltöz
hető állapotban. 352-140 
20-39-30-447
'Eladó compressor: 230V,
1,2kW, 8 bar, 240 l-es tartály, 
dobozában tartva. 20-37-36-610

SÁGVÁRIS SIKEREK
Javában zajlanak a tantárgyi tanulmányi versenyek, 
amelyeken ez évben is jól szerepelnek a Ságvári E. Álta
lános Iskola tanulói.

Angol nyelvi versenyen országos döntőbe jutott Beck Ró
bert, hetedik osztályos tanuló.

Matematikából Bátaszéken rendezik az országos döntőt, 
amelyen Juhász Judit, Bartalus Dávid, Hers Lóránd, Csermák 
Dávid, Beck Róbert vehet részt.

A Varga Tamás megyei matematika versenyre Lendeczki 
Kinga, Szemán Fruzsina, Bokovics Szandra és Beck Róbert jutott 
be, utóbbi második helyezést ért el a Nemes Tihamér számítás- 
technika verseny megyei fordulóján.

A Hevesi György kémia területi versenyre Beck Róbert, 
Bokovics Szandra, Lendeczki Kinga, Benkő Csaba, Melyi Gábor, 
Baricza Miklós, Békefi Bettina és Óvári Zita jutottak be.

BEISKOLÁZÁSI KÖRZETEK A 2002/2003-as TANÉVRE, 
AZ ELSŐ OSZTÁLYOSOK BEISKOLÁZÁSÁHOZ:

ARANY JÁNOS: Ady E., Arany J., Bartók B., Bem J., Bokodi, 
Ciklámen, Csokonai V. M., Erkel F., Fürst S., Gábor Á., Gár
donyi G., Gönczi F., Határ, Hunyadi J., Iskola, Jázmin, Jókai 
M., József A., Karinthy F., Katona J., Kodály Z., Kubicza M., 
Landrer J., Madách I., Mátyás király, Mészáros L., Móricz 
2s„ Nyíres dűlő, Petőfi udvar, Radnóti M., Rákóczi F., Szeg
fű, Szeptember 6, Takács I., Táncsics M. 2-20, Tulipán, 
Vasút sor, Zichy M. utcák.

JÓZSEF ATTILA: Alkotmány, Asztalos J., Bányász krt., 
Béke, Deák F., Domb, Erdész, Eszterházy, Felső-telep, Ha- 
raszthegyi, Ifjúmunkás, Korányi F., Kossuth L., Labanc-dű
lő, Majki, Mészáros köz, Mindszenti, Nótárius köz, 
Ó-Takács, Petőfi S., Rosenberg, Sallai I., Széchenyi I., Tán
csics M. 22- és l-t., Táncsics udvar, Várdomb, Vár
domb-köz utcák.

SÁGVÁRI ENDRE: Április, Balassa B., Bánki D., Dózsa Gy„ 
Fácános köz, llyés Gy., Irinyi J., Kecskédi, Kenderföld, Kert
alja, Lengyel J., Malom, Mikórét, Nagy L., Németh dűlő, Né
pek b., Rózsa, Ságvári E., Tópart, Ürgehegy utcák.
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Pozitív kormánydöntés

Van jövője a Vért-nek
A 2002. március 12-ei kormányülé
sen pozitív elöntés született a Vértesi 
Erőmű Rt. hosszú távú továbbmű- 
ködését érintő retrofit programról -  
jelentette be az örömhírt Takács 
Károly, a Vértesi Erőmű Rt. vezér- 
igazgatója az Oroszlányi Erőműben 
március 14-én szervezett sajtótájé
koztatón.

A vezérigazgató ismertette a 
kormány döntésének lényegét, mi
szerint a kabinet készfizető kezes
ként áll a Vértesi Erőmű Rt. további 
üzemeltetése szempontjából nélkü
lözhetetlen retrofit beruházása 
mögé. A kormány ugyanakkor fel
kérte a gazdasági és a pénzügymi
nisztert, hogy 2002. november 
30-ig vizsgálják meg a részvénytár
saság tőkeemelésének lehetőségét.

A teljes beruházási program 
2002. évi árszinten 20,1 milliárd Ft.

Az uniós előírások értelmében 
ugyanis megengedhetetlen a káros 
anyagok korlátot meghaladó leve
gőbe bocsátása. Ezért szükséges az 
Oroszlányi Erőmű füstgáz-kéntele
nítőjének megépítése, blokkjainak 
megújítása.

A kazánok és turbinák üzemké
pességét és hatásfokát javító beru
házás 7,56 milliárd Ft.

Az előkészítő tevékenységek so
rán tulajdonosi határozattal a tavalyi 
évben már megkezdődött az Orosz
lányi Erőmű 2-es blokkjának felújí
tása, amelynek 1 milliárd Ft-os 
költségét a Vért saját erőből fedezte.

A füstgáz-kéntelenítő tenderez- 
tetésére 2001. őszén írt ki pályáza
tot az Rt., melynek nyertese a német 
mérnökirodái cég, a Lurgi Lentjes 
Bischoff lett. A közelmúltban meg
kötött szerződés értéke 7,96 milliárd 
Ft. A szerződés tartalmazta, hogy a 
megvalósítás csak a tulajdonos jó
váhagyásával történhet, amelyet a 
Vértesi Erőmű 2002. április 05-ei 
Éves Rendes Közgyűlésén szüksé
ges jóváhagyni az immár meghozott 
pozitív kormányhatározat alapján.

A retrofit program része a 
Márkushegyi Aknaüzem Kőhalmi 
mezőcsatolása is, mely energetikai 
szempontból a program alapja, 4,58 
milliárd Ft. Fia a program nem való
sulna meg, 2004-ben be kellene zár
ni az erőművet és a bányát.

A Magyar Kormány kezessége 
elsődlegesen 10,3 milliárd Ft hitel 
felvételét garantálja kezességválla
lással.

A többségi állami tulajdonú tár
saság számára ez óriási jelentősé
gű, a több mint négy éves előkészítő 
munka után.

A döntésnek a térségre is rend
kívül nagy hatása van -  folytatta a 
gondolatmenetet dr. Sunyovszki 
Károly, Oroszlány Város polgármes
tere.

Nem titok ugyanis, hogy e dön
tés nélkül igen magas arányú mun
kanélküliséggel kellett volna szem
benéznie Oroszlánynak és a környe
ző településeknek.

A Vért 2004. évi bezárása kilá
tástalan helyzetbe sodorta volna a 
térséget, kb. 4000 főt érintő, mint
egy 40%-os munkanélküliség ala
kult volna ki. A kormány e döntése 
viszont lehetőséget teremt arra, 
hogy Oroszlány korábbi sereghajtó 
szerepéből az ország egyik legdina
mikusabban fejlődő települései közé 
tartozzon.

Ennek fő szereplője az Ipari 
Park, amelyet 1998-ban még felvert 
a gaz, a közvélemény-kutatások a 
város elhagyásának szándékát, és a 
lakások miatti röghözkötöttség miat
ti maradást mutatták, kilátástalannak 
mutatva az itt lakók jövőjét, helyze
tét.

Azóta jelentős változások történ
tek. Eddig kb. 35 milliárd Ft-nyi mű
ködő tőke érkezett a városba, és az 
oroszlányi az ország egyik legdina
mikusabban fejlődő Ipari Parkja.

Az önkormányzat változatlanul 
kitart az 1993-as gazdasági program 
mellett, ami azt tartalmazza, hogy 
megfelelő átmeneti időszak után az 
Ipari Park a város jövője, de foglal
koztatási súlypontja pillanatnyilag is 
az erőmű és a bánya -  magyarázta a 
polgármester.

A kormánydöntés lehetővé teszi, 
hogy a többségi állami tulajdonú 
Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Erő
műve és Márkushegyi Aknaüzeme 
2014-ig versenypiaci feltételek kö
zött is sikeresen működhessen, 
munkát és megélhetést biztosítva 
ezzel 2700 munkavállalónak, az 
Oroszlányi Erőműhöz kapcsolódó 
vállalkozóknak és családtagjaiknak, 
mintegy 20 ezer polgárnak.

Lázár Mózes, mint a Parlament 
energetikai Albizottságának 
elnöke is hozzászólt a témá
hoz a sajtótájékoztatón:

- A gáz mindenhatóságá
ba vetett hit ezzel a kormány- 
döntéssel jelentős mértékben 
csökkent. Bár tisztában va
gyunk azzal, hogy a gáz, mint 
felhasználható energia na
gyon sok szempontból elő
nyös, de ha létezik más 
energiahordozó, mellyel ver
senyképes áron képesek va
gyunk hazai, állami tulajdonú 
cégben ezt kihasználnunk, ak
kor ezt meg kell tennünk. így 
valóra válhat a Vértesi Erőmű 
Rt. szlogenjében megfogal
mazott cél: a „Hazai szénből 
hazai energia versenyképes 
áron!” . LovasiAndrea

Megszületett 
a kormánydöntés 

az oroszlányi retrofit 
megvalósítására!

Van jövőnk!
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Díjátadások a 
nemzeti ünnepen
„Győzelemre vittük a mi 

forradalmunkat!”
Rügyező facsemeték alatt, verőfény
ben lobogó zászlók között fogadta a 
Negyvennyolcas-ligetben megemlé
kezésre összegyűlt közönség a bá
nyász fúvószenekart és a mazso- 
retteket március 15-e délelőttjén. 
Ünnepi műsorukban a Lengyel Jó
zsef Gimnázium diákjai a forradalom 
hőseit, nagy alakjait elevenítették 
meg. Dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester beszédében az ünnep fényét 
méltatta, majd így folytatta.

Ha nincs bennünk békétlenség, 
viszály, jó százötven évvel negyven- 
nyolc és közel ötven évvel ötvenhat 
után teljesülni látszanak az álmok. 
Most sokkal kisebb a feladatunk, 
mint eddig látszott. Fel sem merül a 
fegyveres harc, stabilizálódott majd 
dinamikusan fejlődik Magyarország 
és Oroszlány gazdasága is, demok
ratikus választásokon dönthetünk 
jövőnkről, jövőnk vezetőiről. Vannak 
jogaink. Éljünk velük!

Megköszönöm, hogy társaimmal 
együtt részese lehettem az önök hét
köznapi csatáinak, és különösen az 
elmúlt három év sikereinek. Köszö
nöm, hogy győzelemre vitték a mi 
forradalmunkat!”

Az intézmények, szervezetek kép
viselői elhelyezték koszorúikat Kos
suth szobra előtt, s ezt követően a 
jelenlévők többsége átvonult a Mű
velődési Központba. A kiállítóterem
ben megnyitották a civil szervezete
ket bemutató gazdag tárlatot, majd 
az Év mecénása díjat, s vele Szedlák 
Jánosné festményét adományozták 
a Koloman Handler Kft.-nek és a 
Montázs Press Kft.-nek. Délután az 
MKK kamaratermében Kovaliczky 
István a megyei TIT ügyvezetője nyi
totta meg Szendőfi Pál tatabányai 
festőművész csillagokat idéző, kü
lönleges technikákkal készült gyö
nyörű tárlatát. A képeken a világ- 
egyetem szépsége elevenedik meg 
művészi megközelítésben. A kiállítás 
március 21-ig tekinthető meg. Fo
dor Angéla egy verssel adott hangu
latot a festményeknek, majd Moczik 
Csaba látványos csillagászati elő
adása, és az esti távcsöves bemutató 
zárta a nap programjait. -tor



Kádár János 
is csatasorba állt

A Fidesz kisajátította Likereczék sikereit”

Gyimóthy Géza:
„A baloldallal nincs koalíció!”

Varga János:
Többet az SZJA-ból az önkormányzatoknak!”

A Munkáspárt választási gyűlésén 
Varga János, a körzet országgyűlési 
képviselő-jelöltje (egyben önkor
mányzati képviselő), Vajda János a 
párt egyik alelnöke és Tóth István 
megyei elnök várta a szimpatizánso
kat múlt héten a Bányász Klubban.

Az egybegyűltek a Himnusz el
hangzása után néma felállással tisz
telegtek Schalkhammer Antal bá
nyászvezér emlékének, majd Vajda 
János vázolta fel a Munkáspárt véle
ményét az országos politikai hely
zetről, és ismertette választási prog
ramjukat. Elsőként hangsúlyozta, 
hogy a párt országos listát állíthat, 
egyelőre mintegy 140 helyen tudnak 
jelöltet indítani. Kiemelte, hogy a je
löltek 36 %-a nyugdíjas.

-  Ebben a választási küzdelem
ben új szövetségese van a mi pár
tunknak, lehet mondani, hogy Kádár 
János is csatasorba állt, hiszen pár 
hónap alatt közel kétszázezren írták 
alá a szoborállításra vonatkozó alá
írásgyűjtő íveinket -  mondta Vajda 
János. Fő céljaikat a következőkben 
fogalmazta meg. Le kell váltani a 
kormányt, meg kell akadályozni a 
szélsőjobboldal előretörését, és a 
Munkáspártnak be kell jutnia a par
lamentbe. -  A kormány leváltása 
nem azért fontos, mert Orbán Viktor 
nem szimpatikus, hanem mert az el
múlt négy évben a szegények hely
zete rosszabb lett, a gazdagok pedig 
gazdagabbak lettek, ami a rendszer- 
váltás tizenkét szűk esztendeje után 
nincs rendjén. Az előző kormányok 
és az Orbán-kormány mérlege azo
nos -  hangsúlyozta Vajda János - ,

egyik sem tett eleget az arányosabb 
közteherviselés érdekében. A terhek 
többségét a lakosság 80 százaléka 
viseli. Hiába a minimálbér emelése, 
ha azután 20 százalék adót kell fizet
ni. Ehelyett csak a minimálbér feletti 
forintokat kellene megadóztatni

Gyökeres változtatást akarnak 
elérni néhány alapvető dologban, 
ilyenek az oktatás és az egészség
ügy, amelyekre jelentősen többet 
kell költeni. A párt céljai között 
szerepel egy komoly nemzeti foglal
koztatási program, aminek kereté
ben többek között bevezetnék a 35 
órás munkahetet, és visszaállítanák 
a régi nyugdíjkorhatárt, és a negy
ven-ötvenéveseket foglalkoztató 
vállalkozásoknak adókedvezményt 
adnának. A mezőgazdaság rendbe
tételét az agrártermelők adósságá
nak elengedésével kezdenék meg, 
tulajdonformától függetlenül.

Varga János nevetségesnek ne
vezte, hogy a személyi jövedelem- 
adónak mindössze öt százaléka 
maradhat a településeknél, s ezzel a 
kormány új adók kivetésére kény
szeríti az önkormányzatokat. Ezen 
mindenképpen változtatni akarnak. 
Ha a Munkáspárt a parlamentbe ke
rül, mindent el fog követni azért, 
hogy a Vértesi Erőmű Rt. még bő 
egy évtizedig működni tudjon, amíg 
a városban lezajlik az ipari szerke
zetváltás. A választásokról szólva ki
emelte: az MSZP és a Munkáspárt a 
második fordulóban programjaik 
azonossága okán választási együtt
működést is köthet. Forgács J.

A Független Kisgazdapárt e héten 
tartotta városi kampánynyitó fóru
mát. A megjelenteket Balogh 
György helyi elnök köszöntötte, be
mutatva a párt országgyűlési képvi
selőjelöltjét, Rezi Árpádot, aki 
egyben a politikai szervezet megyei 
elnöke is. A rendezvény vendége 
volt Gyimóthy Géza az FKgP orszá
gos főtitkára.

Rezi Árpád kiemelte, hogy az 
FKgP sokat tett Oroszlányért, töb
bek között a hulladéklerakó okozta 
csődközeli helyzet és a bánya meg
mentése kapcsán. -  A mostani par
lamenti választások legfőbb tétje az, 
hogy mi lesz Magyarország termő
földjének sorsa és jövője, hogy az 
uniós csatlakozás gyors sikeréért 
feláldozzuk-e a magyar termőföldet, 
vagy pedig az megmaradhat az itt 
élő emberek számára -  hangsúlyoz
ta a jelölt. -  Több pénzt kellene köl
teni a mezőgazdaságra, hisz az 
húzóágazata lenne más hazai ipar
ágaknak, amint ezt a szerepet tölte
né be a Kisgazdapárt által szorgal
mazott országos lakásépítési prog
ram is -  mondta többek között Rezi 
Árpád.

-  A Független Kisgazdapárt 
minden ellenkező híresztelés ellené
re képes lesz országos listát állítani 
-  vette át a szót Gyimóthy Géza -  te
hát nagy esélyünk van arra, hogy 
megismételjük az 1994-es közel ki
lenc százalékos eredményt. Az ér
vényes országos nagyválasztmányi 
határozat szerint mi a baloldallal, az 
MSZP-vel, SZDSZ-szel nem fogunk 
kormánykoalícióra lépni -  jelentette 
ki. -  Az első forduló után természe
tesen hajlandók vagyunk tárgyalni 
visszalépésekről a nemzeti oldalon

annak javára, aki a mi programunkat 
vallja, de csakis a kölcsönösség elve 
alapján. A 98-as önzetlen visszalé
pések nem fognak megismétlődni.

A programjukról szólva 
Gyimóthy Géza elmondta, nem tud
ják elfogadni, hogy ötven évre kor
látlan mennyiségű földet bérelhet a 
nemzeti földalaptól egy külföldi. Ez 
oda vezethet, hogy akár egy fél me
gyét két külföldi a kezében tarthat. 
Az FKgP az életképes családi gazda
ságokat szeretné támogatni, meg 
akarja változtatni a gyalázatos, haza
áruló földtörvényt, és szeretne még 
előbbre jutni a szövetkezeti üzletré
szek ügyében -  fogalmazott az or
szágos főtitkár. Fontos része a 
programjuknak a képviselők vissza
hívhatósága, hogy a jövőben ne tör
ténhessen meg tömeges árulás, 
átülés egy másik pártba s ezzel 
megcsúfolása a leadott szavazatok
nak, szavazóknak. A nyugdíjasokkal 
kapcsolatban elmondta, tervük a 
minimálnyugdíj mindenkori mini
málbérhez igazítása, és a nyugdíj- 
korhatár' visszaállítása. Másik 
fontos céljuk az ingyenes és színvo
nalas egészségügyi ellátás megva
lósítása.

Végezetül Balogh György el
mondta a városért végzett teljesít
mény alapján az FKgP vinné el a 
pálmát. Ha ez mégsem így lesz, az a 
beidegződés és a média sugallata 
miatt fog másképpen történni, ő úgy 
érzi mindent megtett -  fogalmazott 
a városi elnök, később hozzátéve, 
sajnálja, hogy a helyi Fidesz most 
Likerecz Gyöngyi sikereit ki akarja 
sajátítani, holott a család támogatá
sát az FKgP „könyörögte, harcolta 
ki” . Forgács J.

Indítvány a lakásadó eltörlésére
Balogh György önálló képviselői indítványt ter
jesztett elő a 2001. január elsejével bevezetett la
kások, családi házak építményadója eltörlésére, 
miután legutóbbi ezzel kapcsolatos „interpelláci
óját” formai okok miatt nem tárgyalta a képvise
lő-testület.

A képviselő úgy vélekedik, hogy az „adó 
visszavonása megkerülhetetlen, hiszen az adott 
pillanatban meghatározott célok (útprogram, ját
szótér felújítások stb. -  a szerk.) megvalósultak". 
Ugyanakkor hozzáteszi: szerinte városvezetési 
hibából kényszerült a testület a családi adó kive
tésére, mert az intézmény-hálózat elmaradt átala
kításával a város működési kiadásai növekedtek.

A lakásadó megszüntetéséhez módosítani 
kell a helyi adókról szóló 17/2001. önkormányza

ti rendeletet, annak érintett pontja hatályon kívül 
helyezésével.

Balogh képviselő következőkkel támasztja 
alá javaslatát: „A költségvetésben , 2002-ben kb. 
35 millió forint bevételt, a képviselő-testület az 
építményadó rovatból emeljen ki, és a belterület 
1650 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből (volt Gárdo
nyi Géza Általános Iskola) fedezze. Az ipari park
ba betelepült építményadó megfizetése alóli 
mentességek 2003-tól fokozatosan megszűn
nek, amelyek együttesen az intézmény-racionali
zálási megtakarításból pótolhatják a kieső 
lakossági építményadó bevételt."

Az indítványt várhatóan március 26-i ülésén 
tárgyalja a város képviselő-testülete.

-f

SZÁLLT AZ ÉNEK 
A GIMIBEN

A negyvenéves jubileumát ünneplő Lengyel Jó
zsef Gimnázium és Szakközépiskolában népdal
éneklési versenyt rendeztek hétfőn.

Az általános iskolások kategóriájában Joó At
tila (Fővárosi Gyermekotthon) 2. lett, míg a Fodor 
Angéla a Lejó tanulója a 3. helyen végzett. A kö
zépiskolás kategóriában az első három helyet az 
oroszlányi gimnázium diákjai vitték el, sorrend
ben: Izsáki Mónika (1.), Burghardt Renáta és Kati 
István Balázs (2.), Péter Dániel (3.).

Németh Katalin a Ságvári iskola tanulója és 
Szabó Zsolt oroszlányi gimnazista különdíjat kap
tak.
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A Rákóczi Szövetség Millenniumi 
Alapítványa a már hagyománnyá 
vált író-olvasó találkozóra határon 
kívüli magyar írókat, költőket invitál, 
így történt ez február 7-én, csütör
tökön is, amikor Haraszti Mária po
zsonyi írónőt és férjét, Balázs F. 
Attilát látták vendégül.

Haraszti Mária először a Nőnap 
fontosságáról beszélt. A Felvidéken 
a nők hátrányos helyzete miatt meg
alakították az Anima nevű társasá
got, melynek az írónő az elnöke. 
Feladatuk, hogy a művészettel fog
lalkozó nők esélyegyenlőségét, to
vábbképzését biztosítani tudják. 
Mint megtudtuk, Haraszti Mária az 
egyetem elvégzése után a Madách 
könyv- és lapkiadónál helyezkedett 
el. Később a szlovák rádiónál szer
kesztő-riporteri állást töltött be.

1990 után a 
férje is Szlo
vákiába köl
tözött, és 
három év múlva létrehoztak egy 
könyvkiadót. Ez a társulat közel két
száz szlovákiai-magyar szépirodal
mi művet tesz le az olvasók 
asztalára, és ez a kiadó adja ki a pá
lyakezdőknek szóló lapot is. Mint 
mondta: -  A legnagyobb gondot az 
okozza, hogy közösségünk is az el
ismerés hiányával küzd. A társadal
mi megbecsülés nagyon fontos 
lenne, hiszen a kisebbségben'élő 
magyarok lehetőségei korlátozot
tabbak, mint az anyaországban élő
ké. Mi az anyanyelvűnkön nem 
érvényesülünk odakinn. Sokan a 
szlovákiai magyarok közül csak 
könyvek, olvasmányok, a sajtó által

élhetik ki 
nyelvük sze- 
retetét. Ebben 
van szerepük 

azoknak az embereknek, akik pró
bálnak lehetőséget teremteni a fiatal 
íróknak, művészeknek is, hogy fej
lődjenek. Előrehaladás, hogy szak
mai szövetsége van, többek között a 
könyvszakmának, a pedagógusok
nak, a fiatal íróknak, építészeknek, a 
filmszakmának.

Fontos lenne helyet biztosítani 
az anyanyelvi létre, kultúrára, külön
ben elsorvadnak. Szomorúan je
gyezte meg az írónő, hogy már csak 
9,7 % vallja magát magyarnak.

Új könyve, a Pimpimpáré is er
ről szól. Öt generáció kisebbségi lét
érzését próbálja nyelvileg eltérő 
formában felvillantani. A déd- és

nagyszülők például tájnyelven 
szólalnak meg. Kiderül hogy a szülői 
réteg, akik ’68 körül voltak pályájuk 
csúcsán, mennyire megtörtek, alko
holizmusba, lelki betegségbe mene
kültek. De a negyvenesek nemze
déke is megkóstolta ezt a fajta létle
hetetlenséget, ami meghatározta az 
értelmiséget. Ha valaki kisebbség
ben magyar akar maradni, tudatha
sadásos állapotba kerül. Ez azért 
van, mert kevés az értelmiség -  a 
szlovákiai magyarság körében 
mindössze 5 % - , és az értelmiségi 
munkahely is. Ez ellen próbálnak 
tenni, például mesekönyvekkel 
megszólítva a gyerekeket, akik haj
landóak megmaradni az anyanyelv
ükön.

Csulik Andrea

Kisebbségben

Fűtéskorszerűsítési programok indulnak a lakosság részére
A részvénytársaság a város fejlődésének motorja lesz

Tavaly decemberi ülésén hagyta 
jóvá a képviselő-testület az Orosz
lányi Távhőszolgáltató Kft. rész
vénytársasággá alakulását. A száz 
százalékban önkormányzati tulaj
donú, a tavaly lezajlott vagyonér
tékelés nyomán több mint 750 
millió forintos alaptőkével létrejö
vő új cég neve Oroszlányi Szolgál
tató Részvénytársaság (OSZRT).

-  Mi történt a testületi döntés 
óta, hol tart az átalakulás? -  kérdez
tük Lazók Zoltánt a cég néhány hó
napja kinevezett ügyvezetőjét.

-  Az elmúlt időszakban a társa
ság elkészítette valamennyi iratot, 
ami a bejegyzéshez szükséges, és 
benyújtotta azokat a cégbírósághoz. 
A visszajelzések pozitívak, így re
mélhetőleg március végén a rész
vénytársaságot bejegyezhetik. Az 
adminisztráció, számvitel tekinteté
ben már megkezdtük az átállást a 
részvénytársasági formára, vagyis 
gyakorlatilag január óta mind a négy 
szolgáltatási ágat (távhő, bérlakás, 
szennyvíz, beruházások) külön ke
zeljük. Törekvésünk lényege, hogy 
valamennyi ág eredménye önállóan 
legyen értékelhető. Ez egyben válasz 
a keresztfinanszírozástól tartók ag
gályaira is. Egy adott területen kép
ződött nyereséget tehát ugyanoda 
fogunk visszaforgatni, s valamely 
terület vesztesége, pl. a bérlakáso
ké, nem fog kihatni a többi szolgál
tatási ágra, ugyanis ezek nem 
keveredhetnek össze.

Gordiuszi csomó
-  Összefoglalná, mi indokolta 

egy ilyen hatalmas várost működte
tő társaság létrehozását?

-  Az önkormányzat alaposan 
megvizsgálta ezt a kérdést. Az egyik

oka gazdasági jellegű, ugyanis a 
távhővagyon értékelésére sort kel
lett keríteni, többek között azért, 
hogy az ipari parki cégek felé is ter
jeszkedni tudjunk, beruházásokra 
legyünk képesek. Miután időközben 
a szabályzók változása miatt a va- 
gyonátértékelés adókötelessé vált, 
kiderült, hogy ez a felmérés az átala
kulással egy időben oldható meg a 
legolcsóbban.

A távhőszolgáltatásról szóló 
törvény alapján a 2003-as esztendő 
nyarát követően csak szolgáltató cé
gek üzemeltethetnek különböző fű
tési rendszereket. Jelenleg az ipari 
parki távvezeték és a bokodi erőműi 
lakótelep távfűtési rendszere a Vért 
tulajdonában van. A Vértnek ettől 
meg kell válnia, ámde a Távhő Kft., 
vagy ha úgy tetszik a város nem ren
delkezik elegendő pénzzel a két 
rendszer tulajdonjogának megvá
sárlásához. A legkézenfekvőbb 
megoldás, ha a Vért utólagosan ap
portként hozza be e vagyont a rész
vénytársaságba, a vagyon értékének 
megfelelő részvények jegyzésével, 
így átvágható a gordiuszi csomó, s a 
belépés után is a város tulajdonában 
marad a cég 88-90 százaléka, azzal a 
kikötéssel, hogy a Vért részvényei
nek visszavásárlási joga az önkor
mányzaté.

S hogy miért éppen a Távhő Kft. 
lett a magva a részvénytársaság
nak? Kézenfekvőén azért, mert ez 
volt az egyetlen többségi tulajdonú 
önkormányzati cég.

Városfejlesztő szerep
-  Milyen előnye fog származni 

az itt élőknek e városi feladatokat 
összevonó társaság működéséből?

-  Először is le kell szögeznem, 
hogy önmagában az átalakulás nem 
emeli meg a szolgáltatások árait. Az 
átalakulás költségeit az eddigi évek 
alatt felhalmozott eredményből fi
nanszírozzuk. Ez a hatmillió forint 
körüli összeg azonban egyfajta be
fektetésnek tekinthető, amit az új 
cégformával megnyíló lehetőségek 
busásan megtérítenek a város szá
mára. Ez a rugalmas, nagy tőkefel
szívó képességű szervezet képes 
lesz arra, hogy a város fejlesztéseit, 
nagy beruházásait az önkormányzat 
aktuális anyagi helyzetétől függetle
nül (!) valósítsa meg. Vajon képes 
lenne-e az önkormányzat önerőből 
megoldani a bérlakások felújításá
nak kérdését, a szennyvíztisztító-te
lep és a csatornahálózat rekonstruk
cióját, és egy sor más fontos felada
tot? A válasz egyértelműen nem. így 
azonban mindezek elérhető célkitű
zésekké válnak. Jelentős hitelfelvé
teli, és ugyanakkor számtalan 
pályázati lehetőség nyílik meg. Az 
Rt. tehát hozzásegíti a várost a fejlő
déshez, a komfortosabbá váláshoz.

Mórás szerinti elszámolás minden 
területen

-  Melyek a távhőszolgáltatási ág 
fontosabb fejlesztési célkitűzései?

-  Először is jelentős áttörést ér
tünk el az ipari parkban. Míg a ko
rábbi években egyetlen cég kötött rá 
a távhővezetékre, az elmúlt néhány 
hónap alatt többen is ezt választot
ták. A Zénón és a Mipa Kft. távfűtés
re kapcsolódik, a Koloman Handler 
Kft. ugyancsak ilyen szándékot jel
zett, míg a Metál Glass Kft. lemon
dott a földgázra való áttérési 
szándékáról és továbbra is a mi ügy
felünk marad. A régi ipari területen

lévő cégek is bennünket 
választottak. Ezek nagyon komoly 
fegyvertények. A távfűtés így meg
valósuló kapacitásbővítése hosszú
távon egyértelműen kedvezően hat a 
lakossági díjakra, és ennek a szol
gáltatási ágnak a fejlesztésére.

A lakások távfűtése kapcsán a 
Raiffeisen bank és a Széchenyi terv 
lehetőségeit felhasználva három új 
projektet indítunk. Az egyik a régi tí
pusú központi fűtéses rendszerek 
korszerűsítése (szabályozhatóság, 
egyedi mérés biztosítása), a másik 
az energiatakarékosság elősegítése 
a lakások hőszigetelésével és a nyí
lászárók cseréjével, a harmadik pe
dig az újonnan rákötök támogatása 
a korábbihoz hasonló kedvez
ménnyel és részletfizetési lehető
séggel. Ezzel párhuzamosan még az 
idei fűtési szezon kezdetéig közzé 
tesszük azt a pontos tervet, amely 
tájékoztatja az érintetteket, hogy a 
város bekötetlen területei milyen 
sorrendben, melyik évben kapcso
lódhatnak majd a távfűtésre.

Kidolgozunk egy energiaracio
nalizálási programot is, hogy ösztö
nözzük a város intézményeit a 
távfűtéssel való takarékosságra.

A jövő évre elérendő legfonto
sabb cél, hogy mindenütt (tehát a 
távfűtés, a melegvíz és a szennyvíz- 
csatorna díjak területén is) átállhas
sunk a mérés szerinti elszámolásra 
és a mérés szerinti számlázásra. Ez
zel meg fog szűnni a jelenlegi elő
legszámla, valamint az év végi. 
elszámolás. Valamennyi ügyfelünk a 
tényleges havi fogyasztását fogja fi
zetni, és pontosan követni tudja fo
gyasztása alakulását.
Nagy feladatok, kihívások állnak 
előttünk. (Folytatjuk) PR
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A csukott fül veszélyes
A hiteles tájékoztatásra a sokszínűség a garancia

A Szabad Sajtó Napja alkalmából szeretnék néhány gondolattöredéket 
megosztani olvasóinkkal: mi lehet a helyi sajtó szerepe városunkban, 

lehet-e független és objektív újságírás, hiteles tájékoztatás?

Immár az általános iskolákban is ta
nítják, hogy a sajtó a negyedik hatal
mi ág a demokratikus állam három 
fő pillére mellett (törvényhozás, kor
mányzás, igazságszolgáltatás). A 
sorrenden persze lehet vitatkozni, 
akad, aki az első helyre helyezi a mé
diát (különösen így a választások 
előestéjén), mint a legjelentősebb 
tömegbefolyással bíró, ízlés-, véle
mény-, világnézet-, szavazat-, és ki 
tudja még mi mindent formáló, be
folyásoló intézményt.

Azt gondolom, a mi kisvárosunk 
sajtójának nem annyira (!) meghatá
rozó ez a befolyásoló szerepe, mert 
a helyi dolgokról, viszonylag szűk 
közösség lévén, ezernyi forrásból -  
akár közvetlenül a döntéshozóktól, 
avagy „saját szemmel” is -  szerez
hetők be információk. Másrészt (ké
sőbb bővebben is szó lesz róla) 
szerencsére több orgánum is műkö
dik.

A sajtó klasszikus tájékoztató és 
hatalomellenőrző szerepe mellett 
nagyobb súllyal kellene megjelennie 
a közösségformálásnak. Fontos len
ne, hogy az írott és elektronikus saj
tó mutasson fel minél több pozitív 
(és persze negatív) példát, amelyek 
erősíthetik a település lakóinak 
összetartozás érzését, kifejezhetik 
egymásra utaltságukat, közös fele
lősségüket lakóhelyünkért.

Az újságírás függetlensége és 
objektivitása nehéz dió.

Utóbbiról: a pártos szemmel ol
vasók (nézők) ugyanis a legobjektí- 
vebbnek szánt „anyagból” is 
kiolvashatják a nekik kedvezőtlen 
vagy éppen hízelgőnek vélt tartal
makat. Pláne a mindenki mindenkit 
ismer összefüggése alapján. Hiszen 
X vagy Y újságíró világnézetéről, 
kapcsolatairól, ismeretségi köréről 
szóbeszédek járják a várost, s ha az 
illető szakmailag a legnagyobb tisz
tességgel igyekszik is tudósítani, 
mindig rásüthetik az erre vagy arra 
való elfogultság bélyegét, a pártos
ságot. Engem például a jobboldalról 
kommunistának, a baloldalról fide- 
szesnek minősítenek. És erre büsz

ke vagyok, mert eszerint egyiküknek 
sem tetszem. Nem is akarok.

A cikkeket, műsorokat önálló 
személyiségek készítik, akiknek 
szubjektív ujjlenyomata mindenkép
pen megjelenik munkáikban. (Ta
pasztalatom alapján a szakmai hibák 
mögött - ,  pl. ha egy hír véleménnyel 
keveredik, vagy egy „anyag” figye- 
lemfelkeltőnek szánt címe hamis 
fénybe állít egy eseményt -  többnyi
re figyelmetlenség, felkészületlen
ség lapul s a legritkább esetben 
tudatosság.)

Ami a függetlenséget illeti: egy 
adott orgánumra mindig hatással 
vannak a tulajdonos gazdasági, 
esetleg közvetlen politikai érdekei, 
kapcsolatai. Ez azonban önmagában 
nem korlátozza a szabad tájékozta
tást. A hír és a vélemény különvá
lasztásával ugyanis a legkényesebb 
témák is felszínre hozhatók. Példá
ul. Tegyük fel, hogy Y cég egy rádió 
fő támogatója, s erről az Y cégről 
napvilágra kerül, hogy szennyezi a 
környezetét. Lehetséges, hogy a rá
dió nem hozza az első fő hírek között 
a szennyezés tényét, nem közül róla 
elmarasztaló jegyzetet, de be fogja 
mutatni az eseményt, kérdéseket 
tesztel Y cégnek, és leközli mondjuk 
az elítélő hallgatói véleményeket. Ha 
e rádió függetlennek hirdeti magát, 
foglalkozni fog a témával, különben 
hitelességét veszíti el. Ha pedig 
mégsem foglalkozna, foglalkozik 
majd a helyi lap vagy tévé (ha van).

Oroszlányon nem rossz a hely
zet. Minimum három helyi médium 
és a megyei orgánumok kísérik fi
gyelemmel ugyanis a helyi közéle
tet, így ezek árgus szemei között 
nehezen sikkadhat el valami gyanús 
dolog. Egyszerűen szólva: amit az

egyik nem mutat be, megteszi 
helyette a másik. Nincs könnyű 
helyzetben tehát a hatalom, ha vala
mit el akarna sumákolni. S ez rend
ben is van így, a sajtó dolga az, hogy 
nehéz helyzetbe hozza a hatalom
gyakorlókat.

Azt felelősséggel merem állíta
ni, olyan kérdés még nem akadt az 
utamba, amelyet bármely hatalmi, 
vezető pozícióban lévő embernek ne 
tehettem volna fel, illetve az illető 
megtagadta volna rá a válaszadást. 
Az más kérdés, hogy egy ekkorka 
kisvárosban nincs apparátus (bár a 
helyi tévének talán megvolna) mély
reható oknyomozó riportok elkészí
tésére, amivel esetleges hatalmi 
visszaéléseket lehetne feltárni. 
Megint más kérdés a helyi újságírók 
szakmai felkészültsége, pontossá
ga, hozzáértése. Ezzel vannak bőven 
bajok, de ez véleményem szerint 
egyszerűen pénzkérdés. Tehetséges 
és képzett emberek ugyanis (több
nyire!) nem vidéki, helyi médiákban 
kamatoztatják tudásukat.

Tény ugyanakkor, hogy a hata
lom az olyan sajtót szereti, amely az 
ő szája íze szerint működik. Úgy tű
nik számomra, itt helyben sem akar
ják megérteni, hogy a hibákat 
rendszeresen pellengérre állító, akár 
felnagyító sajtó paradox módon 
hasznára van a hatalomnak. Mégpe
dig a hitelességével. Egy piszkáló
dó, számon kérő orgánumban a 
hatalom pozitív eredményei, üzene
tei is hitelesebben hatnak, míg a 
dörgölőző médiumban megjelenő 
legkézenfekvőbb tényeket eleve két
kedéssel fogják fogadni. (Megszív
lelendő a bölcsesség: „Nem a 
szabad száj veszélyes, hanem a csu
kott fül.”)

Problémának látom a hatalom 
oldalán, hogy nem veszi komolyan a 
helyi sajtót, s ezzel egyben lebecsüli 
az itt élők tájékoztatásának fontos
ságát. Nem akarok a részletekbe be
lemenni, de az a tapasztalatom, 
hogy a város vezetőinek fontosabb a 
megyei, országos médiumok tájé
koztatása, az ott való megjelenés, 
pedig az kevesebb oroszlányihoz jut 
el, mint a helyi médiumok. Ez 
egyébként igaz a vállalkozások rek
lámpiacára is. És most nyilván elfo
gultan arra gondolok, hogy például 
az ipari parki cégek (tisztelet a kivé
telnek!) fontosabbnak tartják az or
szágos vagy a megyei lapokban való 
imázsépítést, mint a helyiekben.

Közszolgálatiság. Bonyolult 
meghatározhatatlan fogalom, ilyen
olyan elvárások kereszttüzében. 
Elemzésére nem vállalkozom. Mégis 
a szolgálat szó fontosságát emel
ném ki belőle, és a fentebb már em
lített közösségformálás felelőssé
gét. Közszolgálatinak városunkban 
a közel húszmilliós önkormányzati 
támogatásból működő televízió vall
ja magát. Nem hiszem, hogy a finan
szírozónak valamilyen bizottsággal 
kellene felügyelnie, de talán nem ár
tana írásba foglalnia valamilyen 
konszenzussal kialakított elvárásait, 
ahogy ez már többször is felvető
dött. Ezentúl a megfelelő belső kont
roll és a szakmai tisztesség 
elegendő garancia kellene legyen.

Végül is mi lenne a sajtó legfon
tosabb szerepe a városban? Én ma
gam legrövidebben a minél széle
sebb körű információ-szolgáltatást 
emelném ki, egymástól független 
orgánumok révén. Sok szemszög
ből leképezve a valóságot, talán kö
zelebb segíthetjük befogadóinkat 
annak jobb megértéshez.

Tisztában vagyok vele, hogy e 
cikk megírása merész vállalkozás 
volt, hisz ezekben a témákban köny
veket lehetne teleírni, s napokat át 
lehetne vitatkozni. Csupán gondola
tokat szerettem volna ébreszteni a 
teljesség igénye nélkül.

Forgács József

Egy kiállítás alkotói 3.
Széplaki Jánosné keramikus

Kati már tízévesen fafűtésű égetőkemencét épített. Fehérvári 
gimnáziumi éve alatt főleg kisplasztikákat készített, majd ő is egy 
csákvári mestertől tanulta a fazekasságot. Tagja volt a Fiatal Nép
művészek Stúdiójának, az I. Gyermekjáték-készítő pályázaton III. 
helyezést ért el. Több kiállítással szerepelt, szobrokkal kisplaszti
kákkal, edényekkel, játékokkal (Budapest, Székesfehérvár, Velen
cei- tó környéki nyári programok). Nem törekedett soha 
népszerűségre, életét a gyerekekkel való foglalkozás tölti ki. Tizen
öt évig élt Komáromban, ahol jól működő kerámia stúdiót vezetett. 
Jelenleg nevelőként dolgozik a Fővárosi Önkormányzat Gyermek- 
otthonában, mint gyógypedagógus. Az itt lakó gyerekek szabad
ideje eltöltésének is népszerű módja az agyagozás.

Román Gézáné interjúi alapján
4____________ — __________________________________________________________

ARANY-HÉT
szavalóversennyel

Immár több éves hagyomány, hogy a 
névadó költő születésének napját követő 
héten az Arany János Általános Iskola 
ünnepi programokkal színesíti meg a ta
nulás szürke hétköznapjait. Március 
4-8-ig ezúttal is számos érdekes esemé
nyen vehettek részt a diákok.

Elsőként az iskolában készült kéz
műves munkákból nyílt kiállítás, majd 
több tanulmányi vetélkedőn mérték 
össze tudásukat a legfelkészültebbek. 
Volt meghívásos számítástechnika ver

seny, játékos műveltségi vetélkedő, me
sevetélkedő 12 csapat részvételével, 
sportdélután, klubnapközi, rengeteg szí
nes programmal, és szavalóverseny.

A legjobb verseiének a 7-8-osok kö
zött Kicsák Ágnes (Arany isk.) bizonyult, 
míg a harmadik helyen Joó Attila a Fővá
rosi Gyermekotthon és Katona Zoltán a 
József Attila isk. tanulója végzett. Az 
5-6. osztályosok versenyében Kulcsár 
Dávid a vendéglátó iskola tanulója sze
rezte meg az első helyet, míg a harmadi
kat holtversenyben Slezák Adél (Ságvári 
isk.) és Zatzky Tamás (József A. isk.). A 
nem említett dobogós helyezéseket vi
déki gyerekek töltötték be.



A ZÉNÓN ENVIRONMENTAL INC. a világ vezető cége a vízkezelés, szennyvízkezelés területén 
alkalmazott membrán technológiák fejlesztésében és gyártásában.

2002-ben elindítja a legújabb fejlesztésű membránok gyártását az oroszlányi gyárában.

Ú.T GYÁRUNKBA KERESSÜK AZ ALÁBBI KOLLÉGÁINKAT:

Pozíciók megnevezése Elvárások
P É N Z Ü G Y I O S Z T Á L Y :
Főkönyvelő Felsőfokú szakirányú és mérlegképes könyvelői végzettség, 

termelő cégnél szerzett vezetői tapasztalat, legalább 5 éves 
szakmai gyakorlat, USGAAP és IAS ismeretek, BAAN vagy 
SAP-ben való jártasság, kiváló angol nyelvtudás.

Pénzügyi asszisztens Felsőfokú szakirányú és mérlegképes könyvelői végzettség, 1- 
2 éves szakmai gyakorlat, BAAN vagy SAP ismeret, kiváló 
angol nyelvtudás.

Pénzügyi kontroliéi* Felsőfokú szakirányú végzettség, 1-2 éves szakmai gyakorlat, 
BAAN vagy SAP ismeret, kiváló angol nyelvtudás.

Személyzeti és TB asszisztens Felsőfokú szakirányú végzettség, 1-2 éves szakmai gyakorlat, 
TB ügyintézői vizsga, kiváló angol nyelvtudás

Recepciós Magas szintű Microsoft és egyéb irodai szoftver ismeret. 
Kiváló angol nyelvtudás, más idegen nyelv ismerete és 
pénzügyi-számviteli végzettség előnyt jelent.

M IN Ő S É G Ü G Y I O S Z T Á L Y :
Minőségügyi vezető Mérnöki végzettség, szakmai tapasztalat, BAAN vagy SAP 

ismeret, kiváló angol nyelvtudás.
Minőségügyi mérnök Mérnöki végzettség, szakmai tapasztalat, BAAN vagy SAP 

ismeret, angol nyelvtudás.
L O G IS Z T IK A I O S Z T Á L Y :
Logisztikai vezető Mérnöki végzettség, szakmai tapasztalat, BAAN vagy SAP 

ismeret, kiváló angol nyelvtudás.
Logisztikns' Felsőfokú végzettség, legalább 1-2 éyes gyakorlat, BAAN 

vagy SAP ismeret, kiváló angol nyelvtudás.
I T  O S ZTÁ LY
IT mérnök Felsőfokú szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, BAAN 

vagy SAP ismeret, kiváló angol nyelvtudás.
V E V Ő S ZO LG Á LA  T I  O SZTA L  Y:
Vevőszolgálat vezető Vegyészmérnöki vagy > egyipari gépészmérnök/\ égzéttség,

'felváló angol nyelvtudás. Jó kommunikációs és'--.__/
problémamegoldó képesség, határozott fellépés. A sok 
utazással járó munkakör vállalása.

Vevőszolgálati asszisztens Felsőfokú végzettség, kiváló angol nyelvtudás. Kiemelkedő 
kommunikációs képesség.

K A R B A N T A R T Á S I O S Z T Á L Y :
Karbantartó mérnök Mérnöki végzettség, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 

angol nyelvtudás.
E G Y É B :
Környezetvédelmi, egészségügyi, 
munkaügyi előadó

Felsőfokú végzettség, megfelelő szakirányú vizsgák és 
gyakorlat, angol nyelvtudás. Képesség a szabályok 
betartatására.

A cégcsoportról tájékozódhat a www.zenonenv.com oldalon.

A fényképes pályázatokat, önéletrajzokat angol és magyar nyelven a következő címen
várjuk:

T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6 .1. em. 

e-mail: t-hr@hu.inter.net
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Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 
Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

G S M  tartozékok széles választéka

www.weststar.hu llJesiel
a Kapc so l a t

Óvodai beíratás
Értesítjük a tisztelt szülőket, 

hogy az óvodai beíratás 
egységesen 

a Brunszvik Teréz Óvodában lesz. 
Időpontja:

2002. április 8-12.
Naponta:

8.00-16.00 óra között. 
Beírathatok azok a gyerekek, akik 

1996. jún iusi, és 1999. december 31. 
között születtek.

A beíratáslioz szükséges a gyermek személyi 
lapja vagy születési anyakönyvi kivonata.

Színházkedvelők figyelem!
Autóbusz indul Budapestre,

A József Attila Színház 
„Leni néni”

című vadonatúj vígjátékára,
2002. április 19-én (péntek) 16.30-kor 

az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 
Szereplők: Koltai, Kern és még sokan mások. 
Jelentkezés és felvilágosítás Magyarinénál 

v______ a Q6-3Q-99-40-336-OS telefonszámon._______/
/  N

H íréhség e llen  
az orvos is ezt írja  fe l. 

v KRÓ NIKÁS
Itt mindig talál KRÓNIKÁST

A városközpontban Az ófaluban
MKK információja és környékén

TOMI írószer II. Rákóczi F. Klub
és ajándékbolt Coop élelmiszerbolt

Rákóczi út 64. fodrászat Betty vegyesbolt
Klári Csemege A Borbála-telepen
Bányász Klub DEPÓ TRADE diszkont

L  Huber festékbolt Mini vegyeskereskedés

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!

>Zongora eladó, páncéltő
kés, rövid. Ugyan itt kecskete
jet vásárolnék, reális áron 
naponta! 364-693 
20-99-36-631
>Ürgehegyen 600 négyszög
öl zártkert eladó. Kút, villany, 
kis faház. 366-721 
>370 négyszögöl zárt kert el
adó az ürgehegyen (termő- 
gyümölcsfák, szőlő, vezeté
kes víz, ipari áram, szerszá
mos farost bódé, betonút). 
363-124, 30-39-13-595
> Erőműi tó oroszlányi olda
lán, zárt kert (300 négyszögöl) 
faházzal (17m2) eladó! (kút, 
villany van). 20-33-60-918
> Whirpool ablakos mosó
gép, jó állapotban eladó! 
20-33-60-918
> Hunyadi út 5. 1/5 lakás 
egyedi fűtéses, vízórás, tele
fonos jó állapotban eladó. 
34-366-535 este 18 óra után.
>  Eladó 450 Peugeot sze
mélygépkocsi. 2003.02.15-ig 
műszaki, nagyon jó állapot
ban. 30-99-79-365 
>1988-as Wartburg kétüte
mű személygépkocsi eladó. 
Műszaki 2002.09-ig, nagyon 
jó állapotban új gumikkal. 
30-22-61-88-87 
>41/164/85 nem dohányzó 
nőtársat keres. Leveleket
„Kölcsönös szimpátia'' jeligé
re 2842 Oroszlány, 2 Pf.37 
címre kérem.
> Pierre Gardin babakocsi új
szerű állapotban olcsón el
adó! Dönthető háttámla,
lábzsák, esővédő van. 
20-443-10-99, 361-601 
>Sürgősen eladó első emele
ti, nagykonyhás, felújított, 
53m2-es lakás. 365-398,
30-47-09-607
>Eladó Oroszlány ürgehe
gyen zártkert, háromszintes 
épülettel. Vezetékes víz villany 
van. 362-435 18 óra után.

Arcok Oroszlány 
múltjából

Március 18-ától 21 -éig tekinthető meg az Oroszlányi fo
tográfiák című kiállítás a Lengyel József Gimnáziumban, 
melyet csütörtökön délután nyitott meg, és ajánlott a kö
zönség figyelmébe Lázár Mózes a megyei közgyűlés el
nöke. ,

A kiállítás ízelítőt nyújt az azonos című fotóalbum 
anyagából, illetve azokból a fotókból, amelyek helyhiány 
miatt már nem kerülhettek bemutatásra a kiadványban.

A fotóalbumban közel kétszáz darab eredeti fotó ke
rül bemutatásra; témájában, tárgyában mindegyik kap
csolódik Oroszlányhoz. Az olvasó megismerheti telepü
lésünk régi arcát, lakosainak életét, munkáját, szokásait, 
viseletét.

A fényképek -  az 1900-as évek elejétől kezdve -  fél 
évszázadot mutatnak be az újratelepített falu történeté
nek ma már több mint háromszáz évéből. Vélhetően 
minden oroszlányi lakos talál benne személyes kapcso
lódást, akár rokon, ismerős, barát képét, akár rég eltűnt 
vagy alaposan megváltozott, kedves hely fotóját. A gon
dos válogatás teszi alkalmassá a könyvet arra, hogy egy
fajta dokumentarista szerepet is vállaljon, hírét vigye 
városunknak a világban.

Köszönet illeti Végváriné Babirák Ilonát, hiszen ő 
gyűjtötte össze és gondozta a fotográfiákat.

A könyv kiadója Oroszlány Város Önkormányzata. A 
fotóalbum korlátozott példányszámban megvásárolható 
az oroszlányi polgármesteri hivatal információs irodájá
ban, megrendelhető a polgármesteri hivatal szervezési 
osztályán (2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.)

Lipcsébe készül a 
Manga-rajzoló oroszlányi 

lány
Kuris Zsuzsanna oroszlányi gimnazista számos rajzverseny 
győztese. Legutóbb japán stílusú (manga) rajzfilmfiguráival 
a német RTL II tévécsatorna pályázatán szerepelt, az 
Internetes szavazás „tréfájaként" (melyben egyébként rajzai 
végig vezettek) az utolsó pillanatban lemaradt az első há
rom közé jutástól. Zsuzsanna nemrégiben egy lipcsei 
képregénykiadó manga-rajzversenyére nevezett be. Eleme
zést ugyan nem ért el, de meghívták a március 23-i ered
ményhirdetéssel egybekötött kiállításra.

A vonatos út költsége kísérőtanárával együtt mintegy 
45 ezer forint. Van városunkban, aki támogatná az eddig 
számos (köztük nemzetközi) sikereket is elért kislányt? Kér
jük, jelentkezzen a 70-240-4537-es telefonszámon!

PROGRAMOK
MIT NYERHETÜNK A BIBLIÁBÓL? Reisinger János, iroda
lomtörténész előadása március 18-án, hétfőn 17 órakor az 
MKK-ban. A belépés díjtalan.
KIÁLLÍTÁS: március 22-én 16 órakor nyílik az MKK kiállító- 
termében Pózner Gábor szobrászművész tárlata.
MKK MOZI: (17.45) március 19. kedd: CSÚCSFORMÁBAN
2. (amerikai akció-vígjáték), március 23. szombat: 
ZOLLANDER -  A TRENDKÍVÜLI (amerikai filmvígjáték).

OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. S 367-444  Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc
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ISSN: 1419-4805 Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám.



2 0 0 2 .1 2 . hét 2 0 0 2 .0 3 .2 3 . - 2 0 0 2 .0 3 .2 9 .

S zó 2 3 . E m ő k e

V 2 4 . G á b o r , K a r in a

H 2 5 . Iré n , ír is z

K 2 6 . E m á n u e l

S z e 2 7 . H a jn a lk a
C s 2 8 . G e d e o n , J o h a n n a

p 29. A u g u s z ta

o r o s z l á n  y i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Krónikus NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 12. szám 2002. m árcius 23. 367-444

Szövetségre léptek a civil 
szervezetek

HÍREK RÖVIDEN
STARTRA KÉSZEN. Az országgyűlé
si képviselő-választások zökkenő- 
mentes lebonyolítása érdekében a 
választásra jogosultak névjegyzé
kének a lakcím, a névváltozás és el
halálozás miatti aktualizálása folya
matosan történik. Az okmányiroda a 
lakóhelytől távol történő szavazás 
biztosítására kérelem alapján ezidáig 
32 esetben adott igazolást. A Szava
zatszámláló Bizottságok a képvise
lő-testület által választott tagjai az 
esküt letették, a megbízóleveleket át
vették. A választójogi törvény értel
mében a választási bizottságok 
választott tagokon kívüli, további 
egy-egy tagját a választókerületben 
jelöltet, illetőleg listát állító jelölő 
szervezet bízza meg. A Helyi Válasz
tási Iroda vezetője február 28-án a 
pártok elnökeit a delegálásra írásban 
is fölkérte.
CSÁKVÁRI ÚT -  ELUTASÍTÁS. A
Közlekedési és Vízügyi Minisztérium 
arról értesítette az önkormányzatot, 
hogy az Oroszlány-Csákvár összekö
tő út építésére benyújtott pályázata 
nem került bê a támogatott pályáza
tok közé. Az út megépítésétől az ön- 
kormányzat nem kíván lemondani, 
újabb pályázati lehetőségek feltárá
sával kívánja megoldani a finanszíro
zást.
BAKFARK-DÍJAK. Az Esztergomi 
Városi Zeneiskola rendezte meg feb
ruár végén a megyei zeneiskolák 37. 
kamarazenei fesztiválját. Megyénk 
17 zene-, illetve művészeti iskolája 
közül az oroszlányi Bakfark Bálint 
Művészeti Iskola mindhárom mű
sorszáma Jtülöndíjat kapott.
ÚJ PADLÓK. Az intézményi felújítá
sok közül befejeződött a Ságvári 
Endre Általános Iskolában a régi 
épületszárny 12 tantermének mű
anyagpadló cseréje.
TŰZOLTÓ PÁLYÁZAT. Folyamatban 
van a kivitelezési munka a sporttele
pen kialakítandó tűzoltóság épüle
tén. Ehhez kapcsolódóan februárban 
megtörtént -  az átalakítandó gazda
sági épület korábbi kazánházához 
tartozó, régen használaton kívüli, 30 
m magas -  falazott kémény bontása 
robbantással. A belső kialakítása 
munkák jól haladnak s már állnak a 
háromállásos garázs falai. Lehetősé
ge nyílt a Tűzoltó Egyesületnek to
vábbi belügyminisztériumi forrást 
igényelni. Benyújtott pályázatuk mű
szaki tartalma a háromállásos ga
rázsára vonatkozik 7,7 millió

forintos összköltséggel. Az igényel
hető támogatás 3 millió forint, ami 
4,7 millió forintos önkormányzati 
saját forrást -  mely a beruházás 
megvalósítására rendelkezésre álló 
forrásból biztosítható -  feltételez. 
BOZSIK PROGRAM. Ülésezett az 
Oroszlány Városkörnyéki Önkor
mányzati Területfejlesztési Társulás. 
Elfogadta 2002. évi költségvetését 
és üléstervét. Megbízta Gruber Zol
tán kecskédi polgármestert, hogy az 
Által-ér Szövetségben képviselje a 
kistérség érdekeit. Tájékoztatót hall
gatott meg az Ifjúsági és Sportmi
nisztérium által meghirdetett 
labdarúgó tehetségkutató program 
-  Bozsik program -  térségi feladatai
ról, illetve a program nyújtotta lehe
tőségekről.
VANDÁLOK. Az Alkotmány utcai ját
szótéren mintegy tíz darab tavaly ok
tóberben ültetett facsemete kérget 
késsel különböző mértékben meg
sértettek, lehántották. A károsított 
csemeték nagy valószínűséggel nem 
élik túl a beavatkozást. Az eszmei ér
téken túl az elkövetők által okozott 
kár mintegy 500 ezer forint. A szán
dékos rongálás miatt büntető felje
lentést tett a Polgármesteri Hivatal. 
(Forrás: Polg. Hiv.)
MOBILRABLÁS. Az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztá
lya nyomozást indított ismeretlen 
tettesek ellen, akik március 10-én éj
jel 2.15 és 2.30 közötti időben a Kos
suth L. úton tettleg bántalmaztak két 
oroszlányi fiatalembert, eltulajdonít
va tőlük mobiltelefonjaikat is. A nyo
mozás során mindkét elrabolt 
telefont lefoglalták, az elkövetőket 
felderítették, egy személyt őrizetbe 
vettek, majd az illető előzetes letar
tóztatásba került.
A kapitányság bűnügyi osztálya nyo
mozást rendelt el ismeretlen tettes 
ellen, aki március 19-ére virradóra, 
lakatlefeszítés, ajtóbefeszítés mód
szerével behatolt a Táncsics M. úti 
motorkerékpár-alkatrész üzletbe és 
onnan különböző alkatrészeket tulaj
donított el 335000 forint értékben. 
NYERTES BENEDEK. Arany és ezüst 
fokozatot hoztak el a Benedek iskola 
művészeti csoportjai a speciális tan
tervű általános iskolák megyei kultu
rális versenyéről. Kosárlabdában is 
kiváló eredmény született, a Magyar 
Speciális Olimpiai Szövetség baj
nokságán első helyen végzett az 
iskola 17 fős csapata. Az ISM orszá
gos futóversenyére 16-an jutottak 
be az országos 150 hely közé.

Tizenkét oroszlányi civil szervezet 
részvételével hétfőn este az 
MKK-ban megalakult az Oroszlány 
és Térsége Civil Szervezetek Szövet
sége. A város térségének szerveze
teit is esernyője alá váró új szervezet 
fő céljai között szerepel tagjai fejlő
désének elősegítése, érdekeik képvi
selete, valamint a Civil Fórum 
rendszeres működtetése. Elnöknek 
az alapítók Molnár Ferencet, a Bá
nyász Klub Alapítvány ügyvezetőjét 
(nem azonos e lap felelős szer
kesztőjével) választották meg, aki 
kidolgozta az alakulás rendjét, és el
készítette az alapszabály tervezetét.

Hosszú évek óta kinyilvánított 
szándék valósult meg az alapítással, 
hiszen az 1995 óta a Művelődési 
Központ által alapított Civil Fórum 
nem jogi személyiség, tehát nem 
tudja kellő erővel megjeleníteni a he
lyi nonprofit szervezetek érdekeit. 
(Tavaly októberben az is felvetődött 
a Civil Fórum ülésén, hogy esetleg 
képviselő-jelöltet indítanának a 
2002-es önkormányzati választáso
kon, ehhez azonban jogi személyi
séggel bíró integráló egyesület 
létrehozása szükséges. Akkor a je
lenlévő polgármester kilátásba he
lyezte, hogy egy ilyen szervezetben

résztvevők nem biztos, hogy 
önkormányzati anyagi támogatás
ban részesülhetnének.) A közhasznú 
szervezetként bejegyeztetni kívánt 
szövetség alapszabálya nem zárja ki 
helyi képviselőjelölt állítását, noha 
kimondja, hogy a szövetség politikai 
tevékenységet nem folytat, és tevé
kenységét pártoktól függetlenül fejti 
ki. (Valószínűleg a „politikai tevé
kenység” értelmezésében e tekintet
ben még komoly viták várhatók a 
szövetségen belül, de legfőképpen 
kívül.)

A szövetség nyitott, senkit sem 
kívánnak kizárni, aki céljaikkal és az 
alapszabállyal egyetért, tehát várják 
a csatlakozni kívánó szervezeteket.

Feladataik között határozták 
meg az egymásközti információcse
re megszervezését, a civil társada
lom érdekeit szem előtt tartó 
állásfoglalások kialakítását, valamint 
a civil szektor véleményének megje
lenítését, képviseletét a településpo
litikai döntéshozatal folyamataiban.

Mészáros Éva felajánlotta, hogy 
a szövetség működéséhez helyet 
biztosít az általa vezetett Művelődési 
Központ épületében. Az egyesület 
székhelyeként is ezt az intézményt 
jelölték meg. -fór

Országgyűlési képviselő-jelöltek
a 3. számú Kisbér-Oroszlány választókerületben

Kardics István SZDSZ 
Keleti György MSZP 
Kosa Sándor Új Balodal 
Lázár Mózes Fidesz-MDF

Liebmann Katalin RKgP 
Rezi Árpád FKgP 
Varga János Munkáspárt 
Vasvári Erika MIÉP

Testületi ülés lesz kedden
A délután 16 órakor kezdődő' ülés fontosabb napirendi pontjai:
- beszámoló a 2001. évi költségvetés teljesítéséről, önálló képviselői indít
vány a lakásadó eltörlésére,
- az oroszlányi szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztéséhez szükséges 
céltámogatási igény bejelentése,
- tájékoztató a 2001. évben elnyert társadalmi- és sportcélok támogatására 
biztosított összegek elszámolásáról, 2002. évi pályázati kiírásról (összesen 
9,6 millió forint megpályázására lesz lehetőség),
- a kommunális hulladéklerakó üzemeltetésének feltételeit rögzítő „Depónia 
üzemeltetési szerződés” módosítása,
- “Jó tanuló, jó sportoló” cím adományozása,
- ingatlan-értékesítés (szóbeli előterjesztés).



Tavaly kevesebb 
betöréses lopás történt

Elkészültek az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2001-es 
évét értékelő statisztikai kimutatások. A Krónikás számá
ra eljuttatott dokumentumokból a „beszédesebb” adato
kat emeltük ki, összehasonlításban a 2000-es évvel.

A bűnügyi helyzet alakulása terén kiemelhető, hogy 
tavaly több esetben indult nyomozás, mint az előző év
ben. Az ismertté vált bűncselekmények száma nőtt, ezen 
belül a vagyonelleni bűncselekmények mennyisége mu
tat nagyobb emelkedést. Ugyanakkor a betöréses lopá
sok jelentősen csökkentek, valószínűleg riasztás- és 
biztonságtechnikai eszközök terjedésének köszönhető
en. Szomorú tény, hogy növekszik a fiatalkorú elkövetők 
száma, akárcsak a visszaesőké. A 2000-es évhez képest 
jelentősen több esetben végződtek a nyomozások vád
emeléssel. A kapitányság nyomozás-eredményességi 
mutatója az elmúlt öt évben fokozatos növekedés 
jellemzi.

A közbiztonsági területén 2000-hez képest -  jelezve 
a kapitányság létszámgondjait -  jelentősen csökkent a 
közterületen végzett szolgálat ideje és a szolgálatot telje
sítők létszáma. Ennek ellenére az állomány intézkedési 
aktivitása nőtt. Helyszíni bírsággal mintegy 2500 sza
bálysértőt sújtottak, összesen 8,5 millió forint értékben.

Mint dr. Nemes Ferenc rendőrkapitány elmondta, 
több lehetséges munkatárssal is tárgyalást folytatnak. 
Várhatóan ezévben az üres státuszok egy részének betöl
tésével enyhülhetnek a kapitányságot feszítő létszám
gondok. Ehhez arra is szükség lenne, hogy az önkor
mányzat továbbra is segítse a városunkban letelepedni 
kívánó rendőröket a lakáshoz jutásban.

-f

Liebmann Katalin: „a retrofit-döntés kampányfogás”

Az RKGP leállítaná az oroszlányi kilakoltatásokat
Liebmann Katalin a Reform Kisgazdapárt or
szággyűlési képviselőjelöltje slágerzenével, 
borral és süteményekkel fogadta a szerdai 
kampánynyitó programjára érkező érdeklődő
ket a színes lufikkal feldíszített bányász klubi 
nagyteremben. A késő estébe nyúló műsor
ban fellépett a Szerencsés Csillag - 
Kale-Lulúgyi cigány főik együttes is.

-  Ez egy új párt, de nem jelentéktelen, 
amit az is bizonyít, hogy alig egy év alatt párttá 
szerveződött, és az ország számos helyén me
gyei listát tudott állítani -  mutatta be a jelöltnő 
szervezetét.

-A z  elmúlt tizenkét évben a hatalmat kisa
játított, megfáradt politikusokat új arcokra kell 
cserélni az országgyűlésben. Mi jövünk új 
időknek, új dalaival -  idézte Ady sorait. -  Nem 
akarom a Tisztelt Ház nimbuszát rombolni, de 
odabenn kétkezi bűnözők ülnek. Ezért szorgal
mazza az RKGP a képviselők mentelmi jogá
nak felfüggesztését -  hangsúlyozta a 
képviselőjelöltnő.

Liebmann Katalin a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar híveinek esélyes pártokra való 
szavazást javasoló körlevelére reagálva kije
lentette: reá nézve, aki ugyancsak hívő keresz
tény, ez a halálos ítéletet jelenteti. A körlevél 
ugyanis megcáfolja az elesettek támogatását 
hirdető krisztusi tanítást, és a Taigetoszra kül
di az „életképtelen” , kis pártokat. Ráadásul ez 
befolyásolása a polgárok szabad döntésének.

A retrofit beruházással kapcsolatos kor
mányzati garanciavállalást Liebmann Katalin

kampányfogásnak nevezte. Úgy vélekedett, a 
döntést korábban kellett volna meghozni, és 
nem a kampány finisében, szavazatok vásárlá
sa céljából.

-  Én nem fogok csirkét osztogatni, mert 
nem akarom önöket megsérteni. -  utalt ellen
felére a jelöltnő. -  Szomorú, ha valaki azt hiszi, 
hogy egy csirke árával meg lehet vásárolni 
négy évet! -  emelte fel a hangját.

A jelöltnő az RKGP programját is ismer
tette, mely a „Tiszta kézzel a biztos jövőért" 
jelmondat köré szerveződik. Ez a program 
nyugat-európai értelemben véve szociálde
mokrata beállítottságú, mondotta. Az RKGP 
olcsóbb államot és gazdagabb vidéket szeret
ne. Többek között a minimálbérrel azonos 
mértékre kívánja emelni a nyugdíjakat.

Oroszlányról szólva Liebmann Katalin ki
emelte, hogy a város hátrányos helyzete külö
nösképpen indokolja a nők foglalkoztatási 
esélyeinek javítását. Bányalátogatásí tapaszta
lata alapján hangot adott azon véleményének, 
hogy az elkövetkező ötven évre lehetőséget 
kell adni a bánya továbbműködésének.

-  A foglalkoztatottság hiányából fakadóan 
Oroszlányban több száz család van vészhely
zetben, akiknek emiatt a kilakoltatással kell 
szembenézniük. Ezért én azt ígérem, hogy át
menetileg le fogjuk állítani a kilakoltatásokat, 
és állami forrásokból támogatott lakásépítési 
programot indítunk -  mondotta a jelöltnő.

Forgács József

Az előttünk álló válasz
tás április 7-én már 
megadja nekünk azt a 
lehetőséget, hogy való
ságos eseményeket mérlegeljünk és döntsünk. A ténylegesen megtörtén
teket tudjuk összevetni egy még korábbi időszak folyamataival, tényeket 
állíthatunk tények mellé.

Amennyiben ezt tesszük, világosan ki fog derülni, hogy ki milyen 
munkáról tud számot adni, mennyiben járult hozzá Oroszlány fejlődésé
hez. Higgyék el, amikor nem hallunk mást csak rágalmakat, valótlanságo
kat, akkor a cél az, hogy elterelődjön a figyelem a lényegről, és el lehessen 
palástolni az el nem végzett munkát.

Városunk a '90-es évek közepén történt jelentős megtorpanás óta az 
utóbbi 3 évben az egyik legsikeresebb kisváros lett a régióban. Biztos va
gyok benne, hogy ezt Önök a gyakorlatban is tapasztalhatják nap mint 
nap, mégis néhány dolgot rögzíteni kell a valóságról. 16 új vállalkozás te
lepült az ipari parkba az elmúlt 3 esztendőben, köztük vannak igen jelen
tős méretű munkahelyteremtő beruházások és csúcstechnológiát 
alkalmazó cégek is.

Központi rendelőintézetünk felújításához, korszerűsítéséhez rendel
kezésre áll a pályázaton megszerzett több száz millió forint, az idén meg
indul az átépítés.

Játszóterek szépültek meg, félmilliárd forint értékű útépítést, útfelújí
tást voltunk képesek Önökkel összefogva megvalósítani.

A falu betelepítésének 300 éves évfordulóját az eseményekhez illő 
módon ünnepeltük, megszépült a városnak azon része, ahol az első csa
ládok laktak már az 1700-as évek elején.

A Vértesi Erőmű Rt. hosszútávú jövője biztosított, elindult a retrofit, 
ne higgyenek az ijesztgetésnek, lesz füstgáz kéntelenítő is. Mi tettünk 
érte.

Nem akarom terhelni Önöket, de még lehetne a felsorolást folytatni. 
Joggal vethető fel a kérdés, kinek vagy minek köszönhető mindez? Úgy 
gondolom mindenkinek, aki itt él és dolgozik ebben a városban, hiszen

Oroszlány lakói vala
mennyien hozzáadták a 
maguk részét a sikerek
hez, a fejlődéshez.

Csak örülni tudok, mert mindehhez az országgyűlésben és a megyei 
közgyűlés elnökeként segítséget adhattam információkkal, döntésekkel, 
pályázatok segítségével, határozott érdekérvényesítéssel, különféle pénz
ügyi támogatások megszerzésével. Erre tettem esküt, ezt vállaltam.

Mindig igyekeztem az összefogásra, a csapatmunkára helyezni a 
hangsúlyt, de őszintén mondom, a feladatok megoldásában, a célok el
érésében a legbiztosabb alapot az jelentette, hogy itt élek a városban. 
Oroszlányhoz köt minden, itt nőttem fel, családomnak, rokonaimnak, ba
rátaimnak, ismerőseimnek ez a bányászváros az otthona.

Más az ember hozzáállása a valódi nehézségekhez, ha egyben a hozzá 
közel állókért is küzd s velük együtt örül, ha a közös munka eredményre 
vezet.

Nem gondoljuk azt, hogy mi a polgári összefogás képviselői mindent 
tökéletesen tudunk, de szándékaink tiszták, eredményeink valósak, célja
ink hosszútávra szólnak. Továbbiakban is számítunk a jószándékú véle
ményekre és az Önök akaratára, tettrekészségére.

Kedves Barátaiml

Bízzanak ismét az összefogás erejében, hogy folytatni tudjuk közös sike
reinket mindannyiunk boldogulása érdekében.

Lázár Mózes vagyok, az idén ősszel leszek 40 éves, végzettségem 
szerint mérnök-közgazdász. Már 12 esztendeje aktívan részt veszek a 
közéletben.

Az elmúlt 4 évben országgyűlési képviselőként és a megyegyűlés el
nökeként igyekszem tenni lakóhelyünkért, valamennyi Oroszlányi embe
rért, hiszen a többségi jóakarat felhatalmazott a munkára.
Kérem, menjenek el választani és szavazzanak bizalmat a jövőnek.

Lázár Mózes (X)

Tisztelt Oroszlányiak! Kedves Barátaim!
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A részvénytársaság a város fejlődésének motorja lesz

2003-ra megépül az európai színvonalú szennyvíztisztító
Tavaly decemberi ülésén hagyta 
jóvá a képviselő-testület az Orosz
lányi Távhőszolgáltató Kft. rész
vénytársasággá alakulását.
A száz százalékban önkormányzati 
tulajdonú új cég neve Oroszlányi 
Szolgáltató Részvénytársaság 
(OSZRT). Előző cikkünkben az át
alakulás indokait jártuk körül, va
lamint bemutattuk a távhőszolgál
tatás fejlesztési lehetőségeit. 
Lazák Zoltán ügyvezető igazgatót 
ezúttal a szennyvízkezelési szol
gáltatási ág jövőbeni terveiről kér
deztük.

Környezetbarát korszerűsítés
-  Az előzmények megértéséhez 
1997-re kell visszautalnom, akkor 
került újra az önkormányzat tulajdo
nába a szennyvízcsatorna-hálózat a 
Vízmű ÉDV Rt.-től. A visszaszerzést 
elsősorban a környezetvédelem fel
értékelődése indokolta, hiszen ki le
hetne felelősségteljesebb gazda e 
tekintetben, mint az érintett lakóhely 
önkormányzata. Ezt követően egy 
ideig még a Vízmű üzemeltette to
vább a rendszert, majd 2000 tava
szán került a Távhő Kft.-hez. Akkor 
már egyre erőteljesebben vetődött 
fel különböző fórumokon a rendszer 
szerves részét képező szennyvíztisz
tító-telep környezetszennyezésének 
kérdése. Cégünk korábbi, rekonst

rukcióra irányuló törekvéseit az új 
vezetés felgyorsította. Mára az enge
délyezési tervek elkészültek, elindult 
a megszerzendő támogatási pályá
zatok előkészítése. Folynak a tárgya
lások az alapok kezelőivel. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a városlakóknak 
díjemelés formájában nem kell visel
niük a modernizáció költségeit. A 
korszerű, európai normáknak is 
megfelelő szennyvíztisztító átalakítá
sa -  közbeszerzési pályázaton nyer
tes kivitelezővel -, a tervek szerint 
még az idén megkezdődik, és 2003 
végére befejeződhet.
-  Mi lesz a sorsa az itt keletkező 
szennyvíziszapnak?
-  Jelenleg egy bérelt tárolóhelyre 
szállíttatjuk ezt a hulladékot. A jövő
ben kétirányú hasznosításban gon
dolkodunk. Az egyik vizsgált lehe
tőség a városi hulladéklerakó beterí- 
tésére való alkalmasság. A szenny
víztisztító-telep jelenleg is fogadja a 
hulladékdepónia úgynevezett csur- 
galékvizét. Az e folyadékot szállító 
autó visszaszállíthatná az iszap egy 
hígabb formáját a lerakóra.

A másik alternatíva -  a Vértesi 
Erőmű Rt. zagylerakóján való elhe
lyezés - ,  környezetvédelmi szem
pontból indokoltabb, mivel ez 
hozzájárulna a várost és környékét 
terhelő porzás megszüntetéséhez. 
Az iszap bevizsgálása megtörtént,

rekultivációs célokra alkalmas, 
azonban a depóniákra történő konk
rét elhelyezés engedélyeztetése még 
hátra van.

Megújul a csatornarendszer
-  A város csatornázottsága kiváló
nak minősíthető, hiszen a közel 
nyolcezer ingatlanból alig százegy- 
nehány nem kötött még rá a rend
szerre -  érzékelteti Lazók Zoltán, 
hogy e tekintetben kiáltjuk az európai 
összehasonlítást. -  Maga a hálózat 
azonban meglehetősen rossz álla
potban van -  folytatja - , mert elöre
gedett. Ezekben a hetekben állítunk 
össze egy anyagot, amelyben össze
foglalni igyekszünk a megoldási le
hetőségeket.

Úgy látom, hogy jelenleg a legége
tőbb feladat a csatornarendszer 
helyreállítása a Petőfi udvar és a Pe
tőfi Sándor utca udvar felé néző ré
szén. A múlt évben a dugulások 
negyven százaléka erre a területre 
esett. A munkákat a szennyvízcsa
torna-rendszer belső anyagi forrása
iból még az idén megkezdjük.

Ezt követően minél hamarabb sort 
kell keríteni a régi városrész csator
nahálózatának felújítására, lehetőleg 
az önkormányzat további útkorsze
rűsítési elképzeléseihez illeszkedő
en. Másképpen mondva, ahol új 
burkolattal terveznek ellátni egy út

szakaszt, ott a csatornarendszernek 
már készen kell lennie, hogy később 
emiatt ne kelljen felszabdalni a friss 
felületet. A másik fontos feladat, a 
hálózat kiépítése a még ellátatlan te
rületeken. Ez nagyrészt a Flaraszthe- 
gyi és az Ó-Takács utca területét 
jelenti, ahol a lejtőviszonyok miatt 
meglehetősen nehéz és költséges a 
megvalósítás. S még egy célkitűzés: 
a jövőben biztosítani akarjuk az üdü
lőterületek ivóvíz- és szennyvízcsa
torna-hálózattal történő ellátását.

Fontos megemlítenem azt is, hogy 
a városra kiterjedő nagyszabású re
konstrukció segíteni fogja, hogy a 
hálózatban végre egyértelmű tulaj
doni határok alakuljanak ki.
-  Lesznek-e piaci lehetőségei ezen 
szolgáltatási ágban az rt.-nek?
-  Természetesen. Ahogy a távhő
szolgáltatás esetében, e területen is 
az ipari parki cégek a meghatározók. 
Kapacitás-lekötésük -  a korszerűsí
tésből következő karbantartási költ
ség csökkenésével -  hozzájárul 
ahhoz, hogy a lakossági fogyasztói 
árakat szinten tudjuk tartani, s ne a 
lakosságnak kelljen megfizetni a fel
újítás költségeit.
A részvénytársaság piaci vállalkozá
sai nem öncélúak, minden esetben 
az itt élők érdekeit szolgálják. 
(Folytatjuk)
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Amibó'l Oroszlány összes vályogháza épült

A barina
A barina szláv szó, melynek jelenté
se: pocsolya, ingovány, mocsár, de 
nem fedi pontosan az oroszlányi 
barina mibenlétét.

Oroszlányon barinának hívták a 
Flarmadik-sor keleti végén elterülő 
hatalmas agyaggödröt. (A Flarma- 
dik-sor ma a Takács Imre utca, még 
régebben Treti Rád volt a neve.)

A barmában mindig állt a víz, 
esős nyarakon valóságos kis tó volt, 
mert a vastag agyagrétegen nem tu
dott elszivárogni. Csak nagyon forró 
s száraz nyarakon száradt ki, ami 
nagyon ritkán történt meg. Amikor 
kiszáradt, és egészen megrepede
zett, akkor szokták kitakarítani belő
le, az éveken át beledobált lyukas 
fazekakat, semmire sem jó egyéb 
kacatokat.

A barina a kontyosházakra me
rőleges házsortól a temető felé ve
zető út emelkedőjéig tartott. A 
legmélyebb a Takács Imre utca 
54-60. számú házzal szemben volt, 
ott legalább kétemeletnyi mélységű 
lehetett. Eredetileg domb volt a he
lyén, ott lehetett az agyagos dűlő 
(hlinika) legvastagabb agyagrétege. 
Azt senki sem tudta megmondani,

hogy az oroszlányiak itt találták-e 
azt a töménytelen agyagot, ami a 
majki téglaégetőhöz hordtak el, ami
kor a klastromot építették. Tény 
azonban, hogy az Oroszlány összes 
vályogházához szükséges tégla a 
barina agyagából került ki.

A majki erdő felőli oldala volt a 
legmagasabb, és szinte függőleges. 
Egyáltalán nem mállott, mert a 
Kripopa (ennek nem volt magyar 
neve) akácsorának gyökerei erősí
tették. Oldalában partifecskék százai 
fészkeltek. Nyugati oldala alacso
nyabb volt, és széles lapos partot 
képezett a barina vize felé. Fia az idő 
engedte ott állandóan vetették a tég
lát, nem csak a vályogvető cigá
nyok, hanem olyan fiatal párok is, 
akik sajátkezűleg építettek maguk
nak hajlékot. Azon az oldalon kúp
alakba rakva díszlett nyaranta a 
száradó vályogtégla. A harma
dik-sor gyerekei is odajártak játsza
ni. Mindenféle állatot, embert,

edényeket formáztak az agyagból, 
és „pogácsát sütöttek” .

A templom felé eső oldal magas 
és meredek is volt, főleg a nagyobb 
fiúgyermekek téli mulatságát szol
gálta. Mikor befagyott a víz, remekül 
lehetett szánkázni onnan, mert az 
iramot lecsökkentette a szemben 
lévő oldal emelkedője. Azon az olda
lon erős drótkötél volt kifeszítve, es
tefelé azon hintáztak a gyerekek, 
mikor a hazafelé tartó tehéncsor
dákra vártak, hogy hazairányítsák a 
még tapasztalatlanabb fiatal jószá
gokat. Szemben, ahol az utca a 
Svandaberki-patak felé bekanyaro
dik lámpaoszlop állt, melyen már a 
huszadik század fordulója előtt pet
róleumlámpa világított estenként. A 
lámpaoszlop most is ugyanott áll, 
csak most villanyvilágítás van.

A barina a Majki út felé lassú 
emelkedővel végződött. Vizét arra
felé sűrű bozót övezte, amiben -  
hangjuk után ítélve -  millió béka ta
nyázott. Brekegésük összhangzata

szinte zenei volt, és hozzátartozott a 
nyári esték hangulatához.

Ahol a temető felé vezető út 
emelkedni kezdett, egy elhagyott 
agyagbánya ölén kis ház állt, aminek 
minden mellékhelyisége (kamra, 
ólak, pajtaféle) a félkörben álló 
agyagfalba volt bevésve, és szép 
kiskert gondozott virágai virítottak a 
házacska ablakai előtt.

Ilyen volt a barina és környéke. 
Már réges-rég feltöltötték, de jól 
esik visszagondolni rá. Biztos, hogy 
a falu minden házának lakóit kötötte 
hozzá valami emlékezetében.

V.B.I.

Figyelem
Autóverseny!
Autóverseny kerül megrende
zésre Pusztavám-Oroszlány-Bá- 
nyagarázs útvonalon, 2002. 
április 6-án, szombaton.
A lezárás 8.00-13.00 óráig tart. 
Az arra közlekedők szíves meg
értését előre is köszönjük!

A Rendezőség

“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK TÖBBÉ NINCS HATALMA.” (Schnölder)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 .
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Cím: 2840 Oroszlány, Fíirst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
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GSM tartozékok széles választéka

www.weststar.hu ütestei
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PROGRAMOK
JÓTÉKONYSÁGI MŰSOR. Március 24-én, vasárnap dél
után 15 órától az MKK-ban jótékonysági előadást tarta
nak a Szociális Szolgálat gondozottjainak javára. 
Résztvevők: a Bányász Koncert Fúvós Fesztivál Zenekar, 
a mazsorettek és a Bányász Népdalkor. A belépőjegyek 
ára 500 Ft. A rendezvény fővédnöke: dr. Sunyovszki Kár
oly polgármester.
MKK MOZI: (17.45) március 26. kedd: CSAJOK A 
CSÚCSON, március 30. szombat: JAY ÉS A NÉMA BOB 
VISSZAVÁG.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!
> Ablakszárnyak (16 nagy, 6 
bukó) új .kétpontos zárakkal 
kitűnő állapotban eladnám, 
vagy női kerékpárra cserél
ném. 20-38-16-217
>  1980-as évjáratú Mazda 
323-as, lejárt műszakival el
adó, családi okok miatt. 
20-43-37-668
>Régebbi típusú nyugati sze
mélygépkocsikhoz tetőcso
magtartók olcsón eladók. 
478-211
>124 literes LG hűtőszekrény 
félév garanciával eladó. 
70-26-56-566
>Négy szálas interlock eladó. 
20-423-5875

Füzet félszáz szervezetről
Elekes Lászlóné, a Civil Fórum koordinátora és Modrián Vil
mos, a kiadvány tördelője mutatták be a Civil szervezetek 
Oroszlányon 2001 címmel megjelent útmutató könyvecskét 
a hétfői sajtótájékoztatón. Négy éve jelent meg utoljára ha
sonló, a nonprofit szervezeteket bemutató anyag. Ebben a 
küllemében s tartalmában is megújult kiadványban a váro
sunkban bejegyzett mintegy kilencven egyesületből, alapít
ványból közel ötven (vélhetően a legaktívabbak) mutatkozik 
be egy-egy oldalon. Olvashatók benne a szervezetek ered
ményei, tevékenységi köre, legfőbb adatai, vezetők, elérhe
tőség, számla- és adószám stb.

Hiányossága, hogy egyetlen önkormányzati alapítvány 
sem került bele.

Az ezerötszáz példányban megjelent füzet tájékoztató 
jellegén túli fontos küldetése, hogy a civil szervezetek kezé
be adhassák reménybeli mecénásaiknak, támogatás elnye
rése céljából. Mint elhangzott a média munkatársai is 
hasznos segédanyagként forgathatják.

Hangsúlyozottan köszönetét mondtak a támogatóknak, 
akik révén ismét térítésmentesen juthat el a kiadvány hasz
nálóihoz: Oroszlány Város Önkormányzata, Nemzeti Kultu
rális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális 
Alapprogram, Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, If
júsági és Közösségfejlesztési Alapítvány, United Way -  Vér
tes Vidéke Alapítvány, Keleti György és Lázár Mózes 
országgyűlési képviselők, Montázs Press Kft. -f

Dobogón -  nyűlcipőben
Mezei futóversenyt rendeztek nemrégiben a kecskédi repülőtéren. A többkorcsoportos versengésen a Ságvári iskola

tanulói valóságos éremesővel szerepeltek.
I. Korcsoport, fiú-600m: 1. Hostya Viktor, 3. Gurszki Géza (Ságvári E. iskola), 2. Bernát Roland (József A. iskola)

I. Kcs., Iány-600m: 1-2-3. hely: Biri Krisztina, Fucskó Viktória, Rozman Barbara (Ságvári E. iskola)
Csapatban mindkét kategóriában a Ságvári iskola tanulói végeztek az első helyen.

II. Kcs. fiú-1000m: 1-2.hely: Viczena István, Schreck Mihály (Ságvári E. iskola)
II. Kcs. Iány-1000m: 1. Balogh Barbara (Ságvári E. iskola), 2. Topa Veronika (Arany J. iskola)

Csapatban mindkét kategóriában a Ságvári iskola tanulói végeztek az első helyen.
Ili. Kcs. fiú-3000m: 2. Holló Zsolt (Ságvári E. iskola), 3. Görgényi Dávid (Arany J. iskola)

Ili. Kcs. Iány-2000m: 1-2. hely Kostyál Ágnes, Csernák Kitti (Ságvári E. iskola), 3. Vattai Nikoletta (József A. iskola)
A csapatok között fiúknál az Arany iskola, lányoknál a Ságvári iskola lett az első.

IV. Kcs. fiú-4000m: 1-2. hely: Kiss Balázs, Kovács Ferenc (Ságvári E. iskola)
IV. Kcs. Iány-3000m: 1. és 3. hely: Kocsis Alexandra és Ábrahám Edina (Ságvári E. iskola) 2. helyezés: Gyuga Judit (Lejó) 

Csapatban mindkét kategóriában a Ságvári iskola tanulói végeztek az első helyen.

j ------------------------------------ s:
Megújult áruval 
várom kedves 

vevőim a Ságvári 
úti bútorboltban, 
és megnyitom a 

Népekbarátsága út 
7.sz. alatti 

turimat, gyermek 
bizományim és já

tékboltom.
30-25-21-510\ ____________________ /

TISZTELT OROSZLÁNYI LAKOSOK!

Köszönöm mindazoknak, akik kopogtatócédulájukkal 
hozzájárultak ahhoz, hogy a választókerületben az 

MSZP képviselőjelöltjeként indulhatok.

Arra kérem Önöket, és a város többi lakóit, hogy 
szavazataikkal is támogassák megválasztásomat.

m
Magyarország mindannyiunké

Nem a méret a lényeg, 
hanem a tartalom! 
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MKK információja 
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Rákóczi út 64.

fodrászat 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

Az ófaluban 
és környékén

II. Rákóczi F. Klub 
Coop élelmiszerbolt 

Betty vegyesbolt

A Borbála-telepen
DEPÓ TRADE diszkont 
Mini vegyeskereskedés
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Jól teljesült a 2001-es 
költségvetés

40 éves a gimnázium
A két ülés közötti eseményekről szó
ló tájékoztatóban a vendégként je
lenlévő Lázár Mózes a megyei 
közgyűlés elnöke kért szót. Beszá
molójában úgy értékelte, hogy 
Oroszlánynak tetemes része van a 
megyei beruházások tavalyi, igen je
lentős, negyven százalékos mértékű 
növekedésében.

Takács Károly képviselő, a Vért 
vezérigazgatója a társaság tovább
élését 2014-ig lehetővé tevő kor
mányhatározattal megerősített erő
műi retrofit beruházás jelentőségét 
méltatta, köszönetét fejezve ki min
denkinek, aki e térség foglalkoztatá
sát is meghatározó munkában 
közreműködött. A kormányhatáro
zat garanciát ad a megfelelő árbevé
telre is, mert amennyiben a Vértben 
előállított villamos energia ára a pia
ci ár fölé nyúlna, a különbséget kom
penzálni fogják.

Némi kitérő után, melyben Lázár 
Mózes lobbipénzének ügye került 
szóba, a testület elfogadta a város 
2001. évi költségvetésének teljesíté
séről szóló beszámolót. Az előter
jesztés kiemeli: a beruházások nagy
ságrendje az önkormányzati ágazati 
átlagot jelentősen meghaladva, kö
zel hatszázmillió forint összegben 
valósult meg. -  A tavalyi költségve
tés jól teljesült, és ezért köszönet il
leti meg a képviselőket és kiemelten 
a pénzügyi osztály vezetőjét -  som
mázta véleményét a polgármester. 
Elmondta, hogy a város adósságál
lománya az elmúlt években reálér
tékben alig nőtt, de az ennek 
segítségével megvalósult beruházá
sok jelentősen gyarapították a város 
vagyonát, s megtakarításokhoz ve
zettek. Az elkövetkező években a he
lyi adóbevételek erőteljes növekedé
se várható.

Balogh György a lakáscélú ingat
lanadó okafogyottnak ítélésével, a 
2000-ben bevezetett adónem eltör
lésére nyújtott be önálló képviselői 
indítványt. A testület egyetlen igen 
szavazat mellett leszavazta a képvi
selő előterjesztést. Elhangzott, hogy 
miután már az első befizetések is 
megtörténtek a visszavonás adó- 
technikai szempontból kivihetetlen, 
és erre az adóbevételre a városnak 
hosszabb távon is szüksége van. 
Rajnai Gábor azon reményének adott

hangot, hogy előkészítő munkájuk 
nyomán a következő adóévben a 
megfizetés mértékében a jövedelmi 
és szociális helyzet is figyelembe ve
hető lesz. Varga János úgy véleke
dett, hogy a fő probléma parlamenti 
szinten keresendő, abban, hogy az 
önkormányzatoknak visszaosztott 
személyi jövedelemadót 5%-ra 
csökkentették.

A város szennyvíztisztító-telepe 
környezetszennyező, és ezért re
konstrukcióra szorul. A képvise
lő-testület egyhangúlag hozzájárult, 
hogy a tervezett nyolcszázmilliós 
technológiai fejlesztés felére céltá
mogatási igényt nyújtsanak be. A kü
lönböző alapokból elnyert támoga
tások mintegy 120 millió forintra 
csökkentenék az önkormányzat hoz
zájárulását a beruházáshoz. Jövőre 
elkészülne a korszerű szennyvíztisz
tító, és a költségeket három évre üte
mezve fizetné ki a város.

A testület idén tizenegymilliós 
összegű pályázatot írt ki társadalmi- 
és sportcélok valamint helytörténeti 
kutatások támogatására, hosszan 
polemizálva az előbbiek beküldési 
határidejéről. A civil szervezetek áp
rilis 4-éig nyújthatják be pályázatai
kat. Az ehhez kapcsolódó hirdetmé
nyek e számunkban olvashatók.

A testület felhatalmazta a polgár- 
mestert az OTTO Rt-vel kötött hulla
déklerakó üzemeltetési szerződés 
módosítására. E módosított szerző
désben a szolgáltató átvállalja a Köz
ponti Környezetvédelmi Alap által az 
Önkormányzat részére a depónia lé
tesítésére biztosított nettó 88 millió 
forint visszatérítendő támogatás 
visszafizetését.

A kérdések, interpellációk napi
rendi pontnál is a szemét kérdése 
volt a középpontban. Többen is fel
vetették, hogy a város patakjai sze
méthegyek között csordogálnak. A 
polgármester reagálásában elmond
ta, az önkormányzat évente egyszer 
összegyűjteti a hulladékot, de ennek 
gyakorlatilag nincs látszatja.

Zárt ülésen az OSZRT igazgatósá
gáról és a cég könyvvizsgálójának 
személyéről döntöttek, valamint a 
városfejlesztő kht. felügyelő bizott
ságában megüresedett két hely sor
sáról, ahol csak egy tag személyé
ben jutottak megegyezésre.

Pózner Gábor, a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskola 
rajz-földrajz szakos tanára, szob
rászművész terrakotta és bronz 
szobraiból, kisplasztikáiból nyílott 
április 5-ig megtekinthető színvona
las kiállítás az MKK kiállítótermében.

A múlt hét pénteki esemény a ju
bileumát ünneplő középiskola záró- 
ünnepségét vezette be, amelyen 
többek között filmvetítéssel és ünne
pi műsorral emlékeztek az elmúlt

Lázár Mózes, a Fidesz parlamenti 
képviselője (és a 3. számú választó- 
kerület jelöltje), a megyei közgyűlés 
elnöke megsértette a képviselők jog
állásáról szóló törvényt. Lázár 
ugyanis 1998 júliusa óta több mint 
ötmillió forintot kapott a Vértesi Erő
mű Rt.-től lobbizásért, ám a havi 120 
ezerforintos összeget (bruttó össze
gek -  a szerk.) „elfelejtette" feltünteti 
képviselői vagyonnyilatkozataiban -  
adta hírül a Népszabadság.

Isépy Tamás az országgyűlés 
mentelmi bizottságának fideszes el
nöke szerint nincs oka eljárást kez
deményezni Lázár Mózes ellen, mert 
a képviselő feledékenységét tör
vénysértés megvalósulása nélkül 
pótolja vagyonnyilatkozata utólagos 
kiegészítésével.

Agócs István a megyei közgyűlés 
szocialista frakciójának elnöke 
összeférhetetlennek nevezte Lázár 
Vért Rt.-s szerződését megyei köz
gyűlési elnöki tisztségével.

Mint megtudtuk Lázár Mózes az 
ominózus szerződést felbontotta a 
társasággal, így összeférhetetlensé
ge már nem állapítható meg.

Az alábbiak Keleti György március 
6-i kampányfórumán hangzottak el:

Kardics István SZDSZ 
Keleti György MSZP 
Kosa Sándor Új Baiodal 
Lázár Mózes Fidesz-MDF

négy évtizedre. Pálinkás József okta
tási miniszter intézményt elismerő 
oklevelét Lázár Mózes a megyei köz
gyűlés elnöke adta át Hrubi Gábor 
igazgatónak, majd az évforduló tisz
teletére rendezett tanulmányi verse
nyeken jól szerepelt diákokat 
jutalmazták. A mai és egykori diá
kok, valamint tanárok számára ren
dezett esti fogadás zárta le a 
születésnapi programsorozatot.

„Lázár Mózes gyakorlatilag sem
mit sem tudott elérni, hogy az erőmű 
továbbélésére megoldás szülessen. 
Igaz, hogy felvett rá egy kis apró
pénzt -  halkan mondom, és ha valaki 
kérdi, letagadom, de bizonyítani is 
tudom - , ’98 nyarán kötött egy szer
ződést havi 120 ezer forintért a Vér
tesi Erőmű Rt.-vei, hogy ő képviseli 
a cég érdekeit fórumokon stb. (...) 
Én nagyon remélem, hogy egy hó
nap után felbontották e szerződést, 
mert ha tovább is érvényben volt, ak
kor ez egy súlyos erkölcstelenség, 
mert egy parlamenti képviselőnek ez 
a dolga, és ezért külön fizetést ő nem 
fogadhat el.”

Takács Károly a Vértesi Erőmű Rt. 
vezérigazgatója, mint önkormányza
ti képviselő felvetette a keddi testüle
ti ülésen, hogy a szerződés eredeti 
példányának az üzleti titkot is sértő 
kijuttatatásával valaki bűncselek
ményt követett el.

Mint a lapunk belső oldalán olvas
ható, Lázár Mózes a számára négy 
év alatt folyósított nettó hárommillió 
forintot meghaladó összeget külön
böző oroszlányi civil szervezeteknek 
utalta át.

Liebmann Katalin RKgP 
Rezi Árpád FKgP 
Varga János Munkáspárt 
Vasvári Erika MIÉP

Lobbipánz -  vagyonnyilatkozat
- hírösszefoglalónk -
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Országgyűlési képviselő-jelöltek
a 3. számú Kisbér-Oroszlány választókerületben



Tanulmányterv készül a bárlakásrendszer átalakítására

A cégbíróság bejegyezte az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-t
Régen várt levelet hozott a postás 
az Oroszlányi Távhőszolgáltató 
Kft.-nek március 21-én. A tatabá
nyai cégbíróság arról küldött érte
sítést, hogy március 6-i dátummal 
az Oroszlányi Szolgáltató Rész
vénytársaságot (OSZRT) nyilván
tartásába vette. A határozattal 
hosszú, s még korántsem befeje
zett előkészítő' munka eredménye 
érett be. A cégnek az átalakulásból 
fakadó számtalan törvényi kötele
zettségnek kell a jövőben eleget 
tennie (szabályzatok, ügyrendek 
kidolgozása, részvénykibocsátás, 
a végleges vagyonleltár elkészíté
se stb.), s ez fogja meghatározni az 
elkövetkező időszak menetrendjét. 
E feladatokkal párhuzamosan a 
szolgáltatások színvonala javításá
nak tervei is készülnek. Lazók Zol
tán vezérigazgatóval ezúttal a 
bérlakások problémakörét boncol
gatjuk.

Tavaly július 1-je óta az OSZRT 
kezelésében 374 darab, tömbházak
ban lévő bérlakás és két családi ház 
van. Az elmúlt években a bérlakások 
nagy része értékesítésre került, ön- 
kormányzati tulajdonban az un. szo
ciális bérlakások maradtak (Petőfi 
udvar és környéke), amelyek bérlői a

legszegényebb rétegből kerülnek ki. 
Gondot okoz a hátralékok folyama
tos növekedése (immár száznál több 
bérlő vesztette el bérleti jogviszo
nyát), az épületek állagának folya
matos romlása. Nemrégiben a 
képviselő-testület arról hozott dön
tést, hogy a hátralékos lakbérfizetők
nek ezentúl nem számítanak fel 
kamatot. A rendkívül összetett prob
lémakör megoldására a város va
gyonának óvása érdekében az 
Rt.-nek kell vállalkoznia. A zöld- 
tömb-effektus rémképéből az épüle
tek folyamatos felújítása kínálhat 
kiutat. A képviselő-testület nemrégi
ben tanulmányterv készíttetésére 
hatalmazta fel az Rt.-t.

-  Az elképzelés szerint a régi Épí
tészeti Üzem területén lévő munkás- 
szállókat vennénk meg vagy bérel
nénk a Vérttől átmeneti szállás kiala
kítására -vázol egy lehetséges alter
natívát Lazók Zoltán. -  Az egyenként 
felújításra kerülő Petőfi udvari töm
bökből ide költöztetnénk ki a bérlő 
családokat. A felújítás legfogósabb 
feladata az, hogy olyan bérlakásokat 
alakítsunk ki, amik nem adnak lehe
tőséget a hátralék-felhalmozásra, 
valamint meggátolják a lakások is
mételt lepusztulását, hogy utódaink

nak egy-két évtized múlva ne kelljen 
ugyanezzel a problémával szembe
nézniük. Megoldást kínálhat erre 
például a közüzemi szolgáltatások 
kártyás rendszere, ahol a bérlő annyi 
szolgáltatást vehet igénybe, ameny- 
nyit befizetett. Az épület és a lakások 
felújítása után, a bérleményeket csak 
olyan bérlőknek szabad kiutalni, 
akiknél a teljesítőképességet vélel
mezni lehet, ami valószínűleg együtt 
fog járni a rendeltetésszerű haszná
lattal is.

A koncepció kialakítása folyamat
ban van, különböző tervező cégekkel 
jelenleg is folytatunk tárgyalásokat. 
Nem csak a bérlakás állomány felújí
tásában gondolkodunk, hanem első
sorban fiatalok számára épülő új 
lakások építésében, valamint piaci tí
pusú bérlakások kialakításában is. A 
tanulmánytervet augusztusban 
nyújtjuk be elfogadásra a képvise
lő-testületnek.

-  A szociális bérlakások gyakorla
tilag el fognak tűnni?

-  Nem gondolom ezt. Úgy vélem, 
felfogásbeli változás szükséges. A 
szociális bérlakásoknak átmeneti 
menedékként kell segíteniük a nehéz 
élethelyzetbe kerülteknek. Nem le

Faiiltetási akció
Sövényültetésre várja a várost szépíteni 
akarókat a Szabad Demokraták Szövetsé
gének városi szervezete április 2-án (ked
den) 12.30-tól a Rákóczi úti körfor
galomnál. Az akció a Főtéren folytatódik, 
ahol az OTP felőli parkban egy cseresznye
fa-csemetét helyeznek ki.

Ságváris versenyhírek
Varga Tamás megyei matematika döntő (emelt szint): 8. évfolyam: 1. 
Miilei Zoltán, 7. évfolyam: 2. Beck Róbert 
Angol szövegértési verseny, Tatabánya: 5. évfolyam: 1. Szabó Ágnes 
3. Abos Lóránd, 6. évfolyam: 3. Palotai Mátyás, 7. évfolyam: Beck Ró
bert 3. helyezés, ugyanő az angol OÁTV-n is indult, és 1. helyezést ért 
el. A Bendegúz anyanyelvi verseny megyei döntőjében elért helyezé
sek: 2. évfolyam: 1. Helle Robertina, aki ezzel bejutott az országos dön
tőbe, 3. évfolyam: 2. Torzsa Gabriella 3. Lantos András.

Ajándék a bajnok sportolónőnekV A R G A
AUTÓVILLAMOSSÁG

Intelligens adatbázis:
■ Hibatároló 
•Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

C ím : 2840  O rosz lány, 
H a tá r út 44.

Telefon: 34/362-527

Likerecz Gyöngyi, városunk ki
emelkedő eredményeket elért 
súlyemelője, aki az olimpián elért 
5. helyezésével, és Európa Bajno
ki címeivel világszerte elvitte 
Oroszlány hírét. A világbajnoksá
gon három első helyezéssel a vi
lágverseny legjobb női spor
tolójának, a 2001. év végi újság
írói szavazáson Magyarország 
legkiválóbb versenyzőjének vá
lasztották.

A város sporttörténetében pél
dátlan sikersorozat nyomán a 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy méltó körülményeket kell 
teremteni ahhoz, hogy ezek a si
kerek folytatódjanak. A képvise
lők a sportolási feltételek optimá
lissá tételén túl a sportolónő élet

körülményein is javítani kívántak. 
Egyöntetű kezdeményezésükre 
az önkormányzat a Népek barát
sága úton egy kétszobás, össz
komfortos lakást vásárolt 
részére, amelyet felújíttatott. Ezt 
bocsátják rendelkezésére önkor
mányzati bérlakásként, szolgálati 
jelleggel, ötéves határozott idő
re, bérleti díj megállapítása nél
kül. Likerecz Gyöngyi a lakást öt 
év elteltével kedvezményesen 
megvásárolhatja.

Dr. Deutsch Tamás ifjúsági és 
sportminiszter részvételével ün
nepélyes keretek között (lapzár
tánk után) március 28-án, 
csütörtökön délután bocsátják 
Likerecz Gyöngyi rendelkezésére 
a lakást.

hetnek ösztönzői egy állapot életre 
szóló fenntartásának.

-  Az OSZRT megalakításakor már 
szerepelt az önkormányzati elképze
lések között az ipari parkkal kapcso
latos tevékenységeknek az Rt. 
feladatkörébe utalása a gazdaságfej
lesztő kht.-től.

-  Valóban így van. Az OSZRT-nek 
elemi érdeke ez, hiszen a távhő- és 
csatornaszolgáltatással bármely be
települő cégnél ott akar lenni. A volt 
szénosztályozó területének önkor
mányzati megvásárlása után jelen
tős feladatunk lesz ennek a 
rendezési tervben Ipari Park II. ütem 
néven szereplő területnek a betelepí
tésre alkalmassá tétele. Gyakorlati
lag ez az utolsó ipartelepítésre 
alkalmas rész a városban.

Miután kifejezett szándék az ön- 
kormányzati vagyon (sportlétesít
mények, különböző ingatlanok) 
átcsoportosítása a társasághoz, a 
tervek szerint az ezzel kapcsolatos 
összes tevékenységet is az Rt. fogja 
koordinálni. A vagyongazdálkodás a 
távhőszolgáltatás, a szennyvízkeze
lés, a bérlakás üzemeltetés és a be
ruházások mellett az ötödik fontos 
feladatkörünk lesz.
(folytatjuk) PR

KIVÁLÓ KISKOPONYÁK
Hagyományteremtő rendezvényen látta 
vendégül a város polgármestere az álta
lános iskolák Zrínyi Ilona Országos Ma
tematika Verseny megyei fordulóján 
kiváló helyezést elért tanulóit és felkészí
tő tanáraikat.

-  Hosszú út, sok tanulás vezetett e 
nagyszerű teljesítményekig -  köszöntöt
te dr. Sunyovszki Károly a diákokat. -  
Eredményeitekhez gratulálok, s külön 
öröm számomra, hogy a legkisebbek 
messzire viszik városunk hírét -  mon
dotta.

Valamennyi gyerek egy oklevelet vehe
tett át, majd illően a hivatal tanácstermi 
légköréhez, egy képviselőfánkkal és üdí
tővel láttak őket vendégül.

A Zrínyi versenyen kiváló helyezést el
ért tanulók: Abos Lóránd, Bokovics 
Szandra, Czéllai Vörös Anna, Csermák 
Dávid, Geiszt Bolond, Györkei Attila, 
Horváth Eszter, Junger Klaudia, Ködre 
Réka, Lendeczki Kinga, Mészáros Anna, 
Molnár Marianna, Solymosi Emőke, Tor
zsa Gabriella (Ságári E. iskola), Derda 
Péter és Mikula Dániel (József A. iskola), 
Török László (Arany J. iskola).

A Zrínyi megyei fordulóján dobogón 
végeztek: Lantos András 3. osztályos (1. 
hely), Beck Róbert 7. osztályos (1. hely), 
Tóth Annamária 4. osztályos (2.hely), 
Baricza Gábor 3. osztályos (3. hely). A 
bátaszéki országos versenyen Bartalus 
Dávid negyedikes tanuló 2., Beck Róbert 
hetedikes diák 3. helyezést ért el saját 
korosztályában, s ugyanitt Abos Lóránd, 
Csermák Dávid és Juhász Judit is jól sze
repelt. Mindannyian a Ságváriban tanul
nak. -f
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TISZTELT OROSZLÁNYI LAKOSOK!
Megválasztásom esetén az MSZP országos programjában foglaltak 

mellett a következő feladatok teljesítését vállalom:
•  a Fidesz-kormány „nesze semmi, fogd meg jól“ garancia-ígérete helyett, 

a bánya és az erőmű további működéséhez elengedhetetlen ún. retrofit- 
programhoz a szükséges állami támogatás megszerzése,

•  a b á n yá szo k  je le n le g i tá rs a d a lo m b iz to s ítá s i n yu g d íj-ke d ve zm é nye in e k , 
a b án yá szn yu g d íja t és az e g é szsé g ká ro so d á s i e llá tá so ka t ta rta lm a z ó  
jo g s z a b á ly o k n a k  -a m e lye k  jó ré sze  2 0 0 2 .d e ce m b e r 31 -én  h a tá lyá t veszti-, 
to vá bb i m e g h o ssza b b ítá sa ,

•  a n n a k  e lé rése , h og y  a m e g vá lto zo tt m u n ka ké p e ssé g ű  b án ya m u n ká so k  
re h a b ilitá c ió s  ke re se tk ie g é sz íté se  n yu g d íj-a la p o t képezzen ,

•  az ipa ri p a rk  tová bb i bőv ítése , és e gyé b  m u n ka h e lye k  lé tre h ozá sa , 
nem  m eg fe led ke zve  a női m u n ka vá lla lók ró l,

•  a n n a k  e lé rése , h o g y  az Ö n ko rm á n yza t v izs g á lja  fe lü l
a  G á rdo n y i Á lta lá n o s  Isko la  b ezá rásá ra  vo n a tko zó  korább i d ön tésé t.

E fe la d a to k  m eg o ld ása  é rd ekéb en  kérem ,
ho gy  m e g v á las z tás o m at s zavaza ta ikka l tám o g assák ! az M SZP  képv ise lő -je lö ltje

m Megválasztásom, és az MSZP választási győzelme esetén 
ezeket az ígéreteket 4 év múlva számon kérhetik!

Magyarország mindannyiunké
Jók a Lejóban

Tanulmányi versenyek sorát rendezték az in
tézményben a gimnázium alapításának negy
venedik évfordulója alkalmából. Az itt és az 
országos, megyei versenyeken elért kiváló 
oroszlányi helyezéseket ismertetjük.
Város és városkörnyéki irodalmi verseny
I. kategória (Harry Potter)
1. Furkó Szilvia, Péterfi Csilla, Szabolcs Éva 
(Lengyel J. gimnázium)
3. Ravasz István, Makkai Nóra, Udvari Ramó
na (Arany J. iskola)
Városi és városkörnyéki szavalóverseny 
1. Fodor Angéla (Lengyel J. gimnázium)
A 2001. évi német nyelvi fordítási és illuszt
rációs verseny eredményei 
5-6. osztály: 1. helyezett: Szegedi Viktória 
(József A. Iskola), Díjazottak: Richter Szilvia 
(József A. iskola), Görgényi István, Sárosi 
Gizella, Maikos Tibor, Tóth Tamás, Dűli Eme
se (Arany J. iskola)
7-8. osztály: 3. helyezett: Óvári Zita (Ságvári 
E. iskola)
Díjazottak: Micheller Edina, Fekete Renáta 
(Lengyel J. gimnázium), Nagy Judit (Arany J. 
iskola)
9-10 osztály Díjazottak: Antal Gábor, Berta
lan Judit, Reményi Gabriella (Lengyel J. gim
názium)
11-12. osztály Díjazottak: Geyer Krisztina, 
Kuris Zsuzsanna, Sulyok Blanka (Lengyel J. 
gimnázium)

Angol fordítási verseny: I. kategória (7-8 év
folyam): 1. Csák Gábor (Arany J. iskola) 2. 
Adorján Bence (Lengyel J. gimnázium) 3. 
Beck Róbert (Ságvári E. iskola)
II. kategória (9-10. évfolyam, első idegen 
nyelv): 1. Vucsics Mónika 2. Richter Zoltán 3. 
Mészáros Katalin (Lengyel J. gimnázium)
III. kategória (9-10. évfolyam, második ide
gen nyelv)
1. Bereczki Bálint 2. Ring Péter 3. Fógel 
Ádám (Lengyel J. gimnázium)
IV. kategória (11-12. évfolyam, első idegen 
nyelv): 1. Hrubi Zsófia 2. Ébel Tamás 3. Nagy 
Emese
IV. kategória (11-12. évfolyam, második ide
gen nyelv): 1. Orlovits Brigitta 2. Handó Diá
na 3. Szemes Gábor (Lengyel J. gimnázium) 
A Nemes Tihamér Számítástechnika Verseny 
megyei 2. helyezését Micskó Viktor hozta el, 
és ezzel bejutott az országos döntőbe. Felké
szítő tanára: Huma János 
Az országos Gyorskorcsolya Diákolimpián 
Veréb Gábor egyéniben ezüst- és bronzérmet 
nyert, csapatban aranyat szerzett.
A megyei népdaléneklési versenyen 
Burghardt Renáta 2. lett. Felkészítő tanára: 
Hegyi Mónika
Körzeti mezei futásban Gyuga Judit az első 
helyen végzett. A csapat második lett, tagjai: 
Szatai Zoltán, Adorján Bence, Almási Gábor, 
Tóbiás Róbert, Vizi László, valamint a lá
nyoknál Gyuga Judit, Szabolcs Éva, Junger 
Nikolett, Nagy Krisztina, Micheller Edina. Fel
készítő tanár: Varga Mihály

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviseló'-testü- 
lete pályázatot hirdet
„Oroszlány várossá válása az ’50-es években”címmel 
A pályázat célja bemutatni azon politikai, gazdasági, tár
sadalmi és demográfiai okokat, melyek Oroszlány város
sá válásához vezetettek az 1950-es években.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek 
és közösségek (továbbiakban pályázó), akik a pályázat 
céljának megfelelő kutatásokat szeretnének végezni. 
Pályázni lehet különböző műfajú publikációval, filmmel, 
dokumentumok és tárgyi emlékek kiállításának megszer
vezésével.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a  pályázó nevét és címét,
• a  téma feldolgozásának formáját, elkészülésének vár
ható idejét,
• a  kutatási munka folyamatát, tervezetét,
•  részletes költségvetést a megpályázott összeg terve
zett felhasználásáról.
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 
500.000,-Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. április 30. 
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal, Művelődési Osz
tály
2840. Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat -  Oroszlány várossá 
válása”
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. 
A pályázókat a döntés eredményéről értesítjük. A nyertes 
pályázóval a támogatás részletes feltételeiről külön meg
állapodást kötünk.

“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK TÖBBÉ NINCS HATALMA.” (Schnölder)
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A VÁLASZTÓKRA BÍZOM,
MIKÉNT ÍTÉLIK MEG AZ ELMÚLT 
ÉVEKBEN VÉGZETT MUNKÁMAT

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az elmúlt négy év az Önök bizalmából lehetőséget adott számomra, hogy te
hessek Oroszlányért, a választókerület és a megye lakosaiért.

Mint az egy évig a régió elnöki tisztét betöltő személy az itt élők pályázatát 
támogatva húszmillió forintot tudtunk a Táncsics úti játszótérre, a Fürst S. 
úti parkra és az Erzsébet ligetre megszerezni.

Mint közgyűlési elnök a megyei területfejlesztési alapból a döntés előké
szítést figyelemmel kísérve, abban hatékonyan közreműködve több beruhá
zás elindításához tudtam hozzájárulni.

A legfontosabb azonban, hogy országgyűlési képviselőként tehettem a 
Vért oroszlányi erőműve a retrofit néven ismert programjának elindításáért. 
Ez volt talán a legfontosabb, legnehezebb feladat, hiszen nagyon sok ellen
zője volt ennek a programnak, sajnos még itt, a lakóhelyemen is.

Örülök, hogy mára a sok éves erőfeszítés meghozta eredményét, megme
nekül kétezerhétszáz oroszlányi ember munkahelye, mely a beszállítókkal, a 
családtagokkal együtt közel tízezer itt élőt érint.

Annak is örülök, hogy városunkban ezzel a beruházással tisztább lesz a le
vegő, lényegesen csökkennek a környezet-szennyezési problémák.

Ezzel a fejlesztéssel hosszú távra biztosított a város távhőellátása is. 
Mindezek mellett a város ipari parkjába a város vezetésével együtt másfél

tucat céget tudtunk letelepíteni, mely nem kis munka volt, hiszen a környező 
települések vezetői is felismerték az ipartelepítés fontosságát, és kemény 
„ellenfelek” voltak egy-egy tárgyalásnál.

Mint a FIDESZ képviselőjének, sikerült elérnem, hogy a város ma legfon
tosabb beruházásához a parlament kettőszázötvenmillió forintot szavazott 
meg, és ezzel a szakrendelő átépítése elkezdődhet.

Tisztelt Oroszlányiak!
Az utóbbi időben különféle eszközökkel és módszerekkel támadtak engem, 
családomat, munkámat.

Ezt nem tartom a választásokhoz méltónak, és én igyekeztem más utat vá
lasztani. Minden embernek, így egy közszereplőnek is el kell ismernie, ha té
ved, és helyesbítenie kell.

Ezt tettem magam is, remélem mások is így cselekednek majd hasonló 
helyzetben. Lázár Mózes

Oroszlányi Sportegyesület kosárlabdázói részére sportruházatra 500 E Ft * 
„OÁZIS” Rákbetegek Klubja részére 10 éves fennállásának megünneplésére 50 
E Ft * Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére a Tájház működési 
költségeire 100 E Ft * Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar részére bányász- 
cgyenruház pótlására 300 E Ft Bányász Népdalkor részére fellépésekre útiköltség 
térítésére 50 E Ft* Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakis
kola Gyermekeiért Alapítvány részére fogyatékos gyermekek diákolimpiái rész
vételének költségeire 50 E Ft * Oroszlány Környezetvédelméért Közalapítvány 
részére a Rákóczi úti grafitto felújítására 400 E Ft* Oroszlányi Szabadidő Egyesü
let Ökölvívó Szakosztálya részére útiköltségre 50 E Ft * ORTRI Császári Cse
mege Zöldsportosulás részére versenyköltségekre 50 E Ft * Oroszlány 
Barátainak Köre Egyesület részére városi télapó ünnep megrendezésére 50 E Ft * 
Oroszlány Judo Sportjáért Alapítvány részére versenyköltségekre 200 E Ft * 
Bakfark Bálint Művészeti Iskola részére hangszerjavítás 100 E Ft * Oroszlányi 
Jazz Alapítvány (Big Bánd) részére fellépések költségeire 100 E Ft * Oroszlányi 
Szabadidő Egyesület Teke Szakosztálya részére sportfelszerelés vásárlására 50 E 
Ft * Evangélikus Ének és Zenekar fellépési költségekre 50 E Ft * Rákóczi Szö
vetség Oroszlányi Szervezete részére hozzájárulás Aradi Vértanúk emlékművére 
200 E Ft * Bányász Nyugdíjas Klub részére kirándulási költségekre 50 E Ft * 
Nyugdíjas Értelmiségi Klub részére kirándulási költségekre 50 E Ft * Halley Csil
lagászati Egyesület részére rendezvényköltségekre 50 E Ft * Heuréka Egészség- 
ügyi Közalapítvány részére háziorvosi eszközök beszerzésére 200 E Ft * 
Kertbarátok Köre részére kiállítás megrendezéséhez 50 E Ft * Bányász Múzeum 
Alapítvány részére útbaigazító táblák készítésére 50 E Ft * Falu Hagyományőrző 
és Kulturális Egyesület részére rendezvényköltségekre 50 E Ft * Oroszlány Vá
ros Polgárőrsége részére gépjármű üzemanyagköltségre 50 E Ft * Mirandolina 
Táncegyüttes részére fellépő ruhák pótlására 50 E Ft * Városi Vöröskereszt részé
re hátrányos helyzetű gyermekek üdültetésére 74.009 Ft * Természetbarátok 
Egyesülete részére útiköltségre 50 E Ft * ORKA Oroszlányi Búvárklub uszoda
bérletre 50 E Ft * Cukorbetegek Klubja részére szakkönyvekre 50 E Ft, Rozma
ring Népdalkor részére fellépési költségekre 50 E Ft.

ELŐBB A TETTEK, UTÁNA A SZA VAK
NYILATKOZAT

A korábbi munkáltatómmal 1998. július 1-jén kötött szerződésem ügyé
ben állásfoglalást kértem a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási 
Hivataltól.

A hivatalos válasz szerint 1998. novemberétől a megyei közgyűlésben 
viselt tisztségemmel nem fér össze a megbízás. Ezért a szerződést -  bár 
az abban vállalt feladatoknak eleget tettem -  a mai napon felmondtam, s 
ezzel az összeférhetetlenség további jogkövetkezmények nélkül meg
szűnt.

Ennek ellenére erkölcsileg helyesnek tartom, hogy a négy év alatt ré
szemre kifizetett teljes összeget jótékonysági és karitatív célra ajánljam 
fel a fentiek szerint.________  Lázár Mózes



POLITIKAI HIRDETÉS
Az elmúlt négy év áttörést hozott minden területen

Elég Keleti György csúsztatásaiból!
Valótlanságok és rosszindulatú csúsztatások garmadáját tárták a nyilvánosság elé az utóbbi hetekben az 
erőműi retrofit beruházással és Oroszlány ipari parkjával kapcsolatosan -  vélekedik dr. Sunyovszki Károly 
fideszes polgármester. Ideje tiszta vizet önteni a pohárba.

-  Elhangzott Keleti György fóru
main, hogy 1997-ben végrehajtott 
hárommilliárdos tőkeemelés révén 
gyakorlatilag neki köszönhető a 
cég megmentése. Mi a véleménye 
erről a kijelentésről?

-Az említett összeg nem oldotta 
meg a problémákat, hiszen ezzel 
csak a felét dolgozták le annak a 
veszteségnek, amit a szocialisták 
idején az rt.-be integrált Tatabányai 
Energetikai Kft. hozott a cégbe. A 
hárommilliárd legfeljebb némileg 
kompenzálta azokat a hibákat, amit 
korábban elkövettek.

-  A retrofit nem Fidesz találmá
nya, hiszen az induláshoz szüksé
ges pénzI már 1997-ben megadta 
cég új vezetése -  hangzik a másik 
állítás.

-  Nem vonom kétségbe, hogy 
1997-ben felerősödött a retrofittal 
kapcsolatos gondolkodás, de előt
te a Vért korábbi vezetése kizárólag 
az oroszlányi erőmű bezárását és 
az új bánhidai erőmű megépítését 
forszírozta. Határozottan állítom, 
hogy a retrofit tervezésére, enge
délyeztetésére és kivitelezésére vo
natkozó költségeket már az elmúlt 
három évben a közreműködésem
mel zajló közgyűlések határozták 
meg. Erre érdemi előirányzat ko
rábban nem volt. Ezért engedélyez
hette a tavalyi műszaki kivitelezési 
dokumentációt az oroszlányi épí
téshatóság. Ezeket a százmilliókat 
kezelte korábban fitymálóan Keleti 
úr, miközben az ő pártja ország- 
gyűlési ciklusában egyetlen fillért 
sem fordítottak a retrofitra, mind
végig a privatizációt erőltették.

Az MSZP elvesztegetett évei
-  A képviselő úr nem emlegeti az 

1994 és 98 között a Tatabá
nya-Oroszlány vitára elvesztege
tett három évet. Ezalatt más 
erőműveknél lezajlott a privatizáció 
vagy állami garanciavállalás történt 
az áramvásárlásra. Oroszlányon e 
három év alatt az égvilágon semmi 
sem történt. Hiába ébredtek fel az 
utolsó évben, ha három szűk esz
tendő semmittevése nyomja rá bé
lyegét az MSZP akkori, tatabányai 
lobbi által meghatározott politikájá
ra. Arra a politikára, ami az itt lakók 
elé Ózd rémképét vetítette, mint jö
vőbeli perspektívát.

Ha a szintén szocialisták vezette 
helyi képviselő-testületben mi, az 
akkori demokratikus ellenzék, nem 
tárjuk nyilvánosság elé a Vért szék
helyáthelyezésének városunk létét

fenyegető kérdését, valóban Ózd 
sorsára jutottunk volna. 1998-ban 
szakmai berkeken belül az erőmű 
bezárását már kész tényként kezel
ték. A mi csapatunk a sírból hozta 
vissza a Vért továbbélésének 
ügyét.

-  Keleti György azt állítja: ők an
nak idején egy széket sem vittek át 
Tatabányára.

-  Ez egyszerűen nem igaz. A cég 
akkor megvásárolt egy székhely
nek szánt épületet Tatabányán, be
lefogott az átalakításába, elkezdte 
odakötöztetni a menedzsmentet, 
majd értékesítette az épületet. Ez a 
jogi hercehurca véleményem sze
rint százmilliós nagyságrendű 
veszteséget okozott.

-Önöknek négy évébe került 
odáig jutni, hogy Vértesi Erőmű Rt. 
jövőjét illetően végre nyugodtan át
hatnak az oroszlányiak.

-  Mint említettem nagyon nehéz 
körülmények között indultunk. Idő
közben kiderült, hogy az országban 
áramtúltermelés van, ráadásul be
jöhet az olcsó külföldi villamos 
energia is, és nekünk ezzel szem
ben kell megvédeni az elfelejtett, le
írt oroszlányi erőmű létjogosult
ságát. Majdnem lemaradtunk a ha
jóról, és csak pótjeggyel sikerült 
feljutni rá.

-  Végül is sikerült, és azt a több 
ezer oroszlányit, akit a Vértesi Erő
mű Rt. tart el, legfőképpen ez ér
dekli. De, mini kiderül még ezt a 
pozitív döntést is fel lehel használni 
riogatásra, mondván: majd a dol
gozók bérének rovására tudja csak 
törleszteni a Vért a kéntelenítőhöz 
felvett hiteleket.

-  Savanyú a szőlő. Erre a nevet
séges állításra mást nem igen lehet 
reagálni. Az rt. tetemes hitelállo
mányt dolgozott le az elmúlt idő
szakban, s ma már egyértelműen 
gazdaságos működésre képes. A 
szakemberekkel auditáltatott üzleti 
terv alapján ez egy folyamatosan 
nyereségesen dolgozó cég lesz, 
ami képes kitermelni a retrofit és a 
majdani bezárás költségeit. A kor
mányhatározatnak egy többmilliár
dos tőkeemelés is részét képezi, 
ami szintén fedezete lehet a fejlesz
tésnek. Örülök, ha az itt élőkért ag
gódó hangok is teret kapnak, de be 
kell látni, hogy gazdaságilag a lehe
tő legracionálisabb döntés szüle
tett, amely maximálisan szolgálja 
az oroszlányiak érdekeit.

Az alapokat 1990-94 között raktuk 
le

-A z  ipari parkkal kapcsolatosan 
is hihetetlen melldöngetésl folytat 
a Fidesz -  utalt rá többször Keleti 
úr, aki azt állítja, hogy az iparfej
lesztésipolitikát is a szocialisták in
dították be, melynek most learat
hatta gyümölcseit a Fideszes vá
rosvezetés.

-  Elfogadom, hogy egyfajta fo
lyamatosság van az önkormányzati 
ciklusok között. Úgy vélem azon
ban, hogy e mostani négy év gyö
kerei inkább az 1990-94 közötti 
periódusban keresendők. Akkor ta
láltuk ki ugyanis az ipari parkot, és 
kezdtük el a kialakítását. Való igaz, 
hogy a cím elnyerése 1997-ben 
történt, de előtte ez az állami jogin
tézmény, befektetés ösztönző kate
gória egyszerűen nem létezett, így 
a cím felvétele korábban nem is áll
hatott módunkban. Egyébként pe
dig emlékszem Székely polgármes
ter úrnak az 1994-es önkormány
zati választásokat megelőző kéte
lyeire, hogy egyáltalán minek 
Oroszlánynak ipari park. Ez érző
dött is két-három évig a várospoli
tikában, hiszen mostohagyerek
ként kezelték az ipari parkot. Hadd 
emlékeztessek a legendás kijelen
tésre: „Nem kellenek a városba vi
lágmegváltó vállalkozók!” -  vala
hogy így ösztönözték a helyi ipar- 
fejlesztést.

-  Rendben, de ön akkor is olt ült 
a testületben. Mit tett ez ellen?

-  Az akkori demokratikus ellen
zék több kezdeményezéssel élt, de 
minden nyögvenyelősen haladt. 
Nagy nehezen meg lett a pénz az 
ipari parki címhez szükséges doku
mentáció elkészítésére, az ipari 
parki összekötő út befejezésére, a 
csatorna és vízhálózat kiépítésére. 
Hangsúlyozom, hogy ezen túl 
egyéb jelentős előkészítő tevékeny
ség, területvásárlás, mezőgazdasá
gi művelésből kivonás nem történt. 
Es 1994-98 között a Koloman 
Handler bővítésén túl egyetlen 
csarnok sem épült. Az 1998-ban 
megalakult új képviselő-testület 
első döntése az volt, hogy megva
lósította az ipari park áramellátá
sát. Enélkül egyetlen komoly 
befektető sem állt velünk szóba. A 
földterületek nagy részét is a ’98 
utáni időszakban vásárolta fel az 
önkormányzat. Ma pedig már el
mondhatom, hogy az utolsó hektá
rig kiárusítottuk ezeket a 
betelepedő cégeknek. Reményünk

szerint jövő év végéig kétezer em
ber találhat itt munkát.

Az oroszlányi ipari park a legdi
namikusabban fejlődik a régióban. 
Szerkezeti összetétele rendkívül 
szerencsés, mert három csúcs- 
technológiát, alaptermelő tevé
kenységét végző cég határozza 
meg, körötte a nem lebecsülendő 
sokféle ipari ágazatot képviselő ki
sebbekkel. így nem fordulhat elő, 
hogy valamely iparágat érintő krízis 
megrengesse Oroszlány iparát.

2002: Oroszlány fejlődő pályán
-  Keleti úr azzal is vádolja az ön- 

kormányzatot, hogy Lázár Mózes 
népszerűsítéséhez fizetett újság
cikkekkel járul hozzá.

-  Csupán két önkormányzati 
nyomtatott újságoldalról van tudo
másom az elmúlt nagyjából egy év
ben. Az egyik tavaly a falunapról 
adott hírt, a másik pedig a március 
15-éhez kapcsolódó kiállításról. A 
cikkekben azok szerepelnek, akik 
részt vettek a rendezvényeken.

-  Ismert, hogy Keleti György 
nem szavazta meg az oroszlányi 
szakrendelő felújításához szüksé
ges országgyűlési címzett támoga
tás törvényjavaslatát. Jogos lehet-e 
az aggodalom, hogy egy újabb szo
cialista ciklus esetén ezt a beruhá
zást is megpróbálnák leállítani, 
mint annak a idején a gimnázium 
felújítását?

-  Ez a képviselő-testület, és an
nak szocialista része is nagyon reá
lisan látja a város igényeit. A 
fejlődést hozó döntéseket szinte 
mindig nagy többséggel hoztuk 
meg. Nagyon extrém változáson 
kellene ahhoz átmennie a testület
nek, hogy egy ilyen beruházásból, 
amelynek az egész város örül -  
közvélemény-kutatás tette első 
helyre az egészségügy megjobbítá- 
sának kérdését-, kihátráljon.

-  Keleti úr szerint az útprogra
mot is az előző testület kezdte el, s 
csupán megvalósítása esett a mos
tani ciklus idejére.

-  Az oroszlányi önkormányzat 
először 1993-ban alkotott útprog
ramot. Első ütemét a Szeptember 
6. utca eleje és a Virág utcák felújí
tásával valósította meg. Az MSZP-s 
ciklus kezdetével az útprogram 
hamvába holt, az ipari parki össze
kötő út egy darabján kívül más nem 
épült.

Nagyságrendekkel múlja felül a 
város mostani fejlődése az 
1994-1998. közötti ciklusét.

Rendkívül sajnálatosnak tartom, 
hogy a választási kampány nem az 
elvégzett munkát, a tényeket szem
besíti, hanem személyeskedésbe 
torkollik. Úgy látszik politikai el
lenfeleinknek nincs arról monda
nivalójuk, hogy mit tettek a 
városért az elmúlt időszakban.



Balogh Tamás tudományos munkájával egyiptomi utat nyert

Oroszlányi CD-lejátszó -  
Pentagon fejlesztette áramkörökkel

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Oroszlányi Polgárok!
Mint a Szabad Demokraták Szövetségének képviselője szólok Önökhöz.

Mindenek előtt szeretném megköszönni azoknak a választópolgárok
nak a bizalmát, akik eljuttatták hozzám az ajánlószelvényüket, és számí
tok a támogatásukra a választások napjain is.

2002. április 7.-én és 21.-én választjuk a következő 4 év országgyűlé
si képviselőit. Mindenkinek felelősen döntenie kell mit tart a nemzet, a 
család, a saját maga számára a legkedvezőbb politikai döntésnek.

Remélem mindenki nyitott szemekkel és fülekkel élt, és helyén lesz a 
szíve is ha újra választani fog.

Gondolják végig az elmúlt 4 évet!
Mit tapasztaltak a saját bőrükön, mire számítottak, mit terveztek, mit 

szerettek volna és mi lett belőle?
Most a szavazás előtt engedjék meg nekem tisztelt választópolgárok, 

hogy segítsek a döntésükben:
A Szabad Demokraták Szövetsége a szabadság és a szolidaritás párt

ja.
Szavazzon az SZDSZ-re az aki saját elképzelései szerint maga kívánja 

berendezni az életét, aki saját teljesítménye és nem az államtól nyert kegy 
alapján akar jövedelemre szert tenni, aki maga kívánja eldönteni, hogy 
mit gondol, miben hisz, mi tetszik neki és mi nem, aki akkor érzi jól ma
gát, ha körülötte mások is jól érzik magukat.

A Szabad Demokraták Szövetsége tiszta közéletet, a demokrácia hely
reállítását és megerősítését valósítja meg ha kormányzati pozícióba jut.

Az SZDSZ végigviszi az egészségügy átfogó reformját, s a rászorult
ság elvét kívánja alkalmazni a szociálpolitika gyakorlatában, amivel elke
rülhető az ország lakosságának további kettészakadása.

Az SZDSZ komolyan veszi a szegénység elleni harcot, s minden gyer
meknek biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.

Az SZDSZ több mint duplájára emelné a családi pótlékot, jelentősen 
növelné a nyugdíjminimumot, és visszatér az 1997-es nyugdíjreform
hoz.

A közszférában a diplomás minimálbér 100.000,- forintra emelésével 
és a hozzá tartozó fizetési fokozatok alkalmazásával megbecsüli a tudást 
és a teljesítményt.

A Szabad Demokraták Szövetsége gazdasági felzárkózást szolgáló, 
kiszámítható gazdaságpolitikát akar megvalósítani!

Kétkulcsos személyi jövedelemadót vezet be (18%, 200.000,- forint 
havi jövedelem felett 36%) és 5%-kal csökkenti a társadalombiztosítási 
járulékot.

Az adócsökkentéssel több pénz jut a családoknak, a tb járulék csök
kentésével több pénz marad a munkáltatóknál, amivel újabb munkahe
lyeket lehet teremteni.

Városunk életének, lakosságának legnagyobb problémája a munka- 
nélküliség és a szegénység, ezért a legfontosabb feladataink:
>a munkahelyteremtés, kiemelten kezelve a nők újrá elhelyezkedését, 
>a szociális ellátó rendszer bővítése,
^lakásépítés,
>a város szolgáltató- és üzlethálózatának a javítása, 
de lehetne még tovább sorolni.........

A Szabad Demokraták Szövetsége azt akarja, hogy több adóbevétel 
maradjon az önkormányzatoknál, hogy biztosítható legyen az intézmé
nyek magasabb színvonalú működése, a szükséges fejlesztések, beruhá
zások megvalósítása.

Azt kérem a szavazópolgároktól, hogy fogalmazzák meg magukban 
igényeiket, hogy számukra mi a fontos, milyen szolgáltatásokat várnak el 
a politikától, ezeket vesse össze az elmúlt 4 év történéseivel, és utána 
döntsenek.

Külön szólnék az első szavazókhoz.
Kérem gondolják végig, mi volt a fiatalok cselekvésének mozgatója a 

történelem nagy pillanataiban: a fejlődésbe vetett hit, a szabadságra való 
törekvés.

Kérem Önöket, szavazataikkal támogassák az SZDSZ-t, hogy politika
ilag lényeges tényező lehessen, hogy programunkat, a korszakváltás 
programját megvalósíthassuk.

Aki le akarja váltani a kormányt az a Szabad Demokraták Szövetségé
re szavazzon.
Tisztelettel: Kardics István az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje
I.  ___________________________________________________

Balogh Tamás 23 éves oroszlányi fiatalember negyedéves villamosmérnök 
hallgató a Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főis
kolai Karán. Úgy tíz évvel ezelőtt egy filmes interjút készítettem vele. Akkor 
még általános iskolás volt, de műszaki érdeklődésével, képzettségével már 
kitűnt társai közül: saját kezűleg épített meg több hangtechnikai erősítő be
rendezést. „Olyan korban születetem, amikor a HI-FI tornyoknak óriási kultu
sza volt. Kiskoromban rengeteget hallgattunk zenét együtt édesapámmal, 
talán ez indította be az érdeklődésemet” -  emlékezik vissza az indíttatást 
megadó nyolcvanas évekre.

Eredményei széles körűen felhasznál
hatók pl. földrengésjelzők jelfeldolgo
zása kapcsán vagy az orvosi műszerek
nél (pl. computer tomográf), ahol a 
jelek zavarmentessé, zajmentessé téte
le a feladat.

Tamás bevallja, hogy gondolkozott 
már fejlesztése levédésén is, mert tu
domása szerint az általa alkalmazott 
tápegység megoldás a hangtechniká
ban újszerűnek számít.

Táskájából elővesz egy apró dobozt. 
A kincset rejtő szelencében soklábú in
tegrált áramkörök, chipek sorakoznak. 
Korink ifjainak ez nem újdonság, hi
szen manapság a számítógéptől kezd
ve szinte minden elektronikus eszköz 
ezekkel az apró szilíciumbogarakkal 
van telepakolva. Mint megtudom, ezek 
a CIRRUS LOGIC fejlesztései. A nagy
nevű cég eszközeit használja az ameri
kai űrkutatás és a hadiipar. Az egyiket a 
Pentagon (amerikai hadügyminisztéri
um) fejlesztette ki, hogy az orosz ten
geralattjárók víz alatti zajspektrumát 
(zajsávját) mérjék vele. Az általa épített 
CD-lejátszóba is épített ezekből az 
áramkörökből.

-  Hogyan tovább az államvizsga 
u tá n ? - faggatom a terveiről.

-  Az álmom, hogy a legmodernebb 
technikát felvonultató CIRRUS LOGIC 
labor lehessen Kandón, amilyen a mű
egyetemen is. Itt szívesen dolgoznék. 
Mindenképpen olyan munkahelyet aka
rok választani, ahol a kutatás-fejlesz
téshez területén dolgozhatok.

-  Az egyiptomi utazásod hogyan 
kapcsolódik a tudományos munkád
hoz?

-  A TDK-n résztvevők előtt kinyílnak 
az ösztöndíj, pályázati, elhelyezkedési 
lehetőségek. Főiskolámnak kapcsolata 
van az egyiptomi Ramadan egyetem
mel. Eddigi munkám elismeréseként ti
zenegy hallgatótársammal abban a 
megtiszteltetésben részesültem, hogy 
eleget tehetek egy ramadani vendég
meghívásnak. A látogatás során meg
ismerhetjük az egyetem oktatási 
felszereltségét, és sor kerül egy tartal
mas szakmai eszmecserére is. A kéthe
tes út során részt veszünk egy 
háromezer kilométeres busztúrán is a 
Nílus mentén: Kairó, Királyok völgye, 
Luxor, Karnak, Théba, Szuezi csatorna. 
-  Irigylésre méltók a sikereid!

Forgács József

Tamás a diplomamunka megvédése 
előtt áll, jelenleg egy pályázaton el
nyert, EU-s követelményekhez felzár
kóztató kiegészítő képzésen vesz 
részt. A főiskola laboratóriumában af
féle tanársegédi munkaként számító- 
gépes távoktatási anyagokat 
fejlesztésén dolgozik s közben angolul 
is tanul.

Több Tudományos Diákköri 
Konferencián (TDK) nyert el első he
lyezést és különdíjat, országosan pe
dig egy dolgozata a harmadik legjobb 
lett.

Tíz év után nehéz feladat elé állít a 
komoly szakemberré érett egykori kis
diák. Beszélgetésünkkor olyan szakki
fejezések röpködnek a levegőben, 
hogy nem győzöm kapkodni a fejem. 
Hamar meggyőz róla, hogy egyáltalán 
nem képmutató, és olyan otthonosan 
mozog -  ahogy mondja -  a műszaki 
akusztika területén, mint én söpröge- 
tésben. A magam fajta laikussal is 
megtudja ugyanis értetni, miben áll 
annak a munkának a lényege, amivel 
ösztöndíjakat, többek között egy 
egyiptomi utat nyert el.

TDK dolgozata ezt a címet viselte: 
„Nagyfelbontású D/A (digitális/ana- 
lóg) konverterek áramköri megvalósí
tása és analízise". S hogy ez ne csak 
„káromkodásként" hasson el is ma
gyarázza miről van szó.

-  Az új formátumú, nagy felbontású 
audioeszközök, pl. a CD-lejátszó 
megjelenése számos új problémát vet 
fel. Kutatásaim arra mutattak rá, hogy 
ezek a problémák milyen egyéb követ
kezményeket vonnak maguk után. 
Már itt az oroszlányi Eötvös középis
kolában is ezzel foglalkoztam. A tech
nikusi vizsgamunkámat képezte ez a 
fejlesztés, ami egy kezdetlegesebb da
rab volt, mert rengeteg áramköri meg
valósítás hiányzott belőle, amelyet 
utólag az elmúlt négy évben raktam 
bele.

Kutatásainak kézzelfogható meg
testesülése egy D/A átalakító -  hang- 
technikai alkalmazásban, vagyis egy 
stúdiótechnikai eszközökkel kompatí
bilis CD-lejátszó, ami gyönyörű, átla
gon felüli hangok megszólaltatására 
képes. A fejlesztés során több olyan 
paraméterre jött rá, amelyeknek meg
javítása elősegíti a gyenge elektroni
kus jelek jól érzékelhetőségét.



A Benedek iskolások sikere
A speciális tantervű iskolák megyei komplex tanulmányi versenyét rendezték 
meg március 25-én Tatabányán. A gyerekek itt tantárgyi tudásukról, ügyessé
gükről, műveltségükről adtak számot._
Az oroszlányi csapat, a Benedek Elek Általános Iskola hatodik, hetedik osztá
lyos tanulói az első helyen végeztek, s ezzel jogot szereztek arra, hogy részt 
vegyenek a karcagi országos versenyen.
A csapat tagjai: Borsi István, Kalanyos Vera, Gomán Vince, Szmilek Anikó 
Felkészítő tanárok: Nagy Ildikó, Hidasi Zsoltné

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hir
det közérdekű társadalmi célok megvalósítását szolgáló önkormányzati 
támogatás elnyerésére
A közérdekű célok megvalósítása érdekében pályázhat minden, tevékeny
ségét Oroszlányban kifejtő társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány.
A pályázaton nem vehetnek részt önkormányzati hozzájárulással működő 
intézmények, valamint azok tevékenységét szorosan támogató alapítvá
nyok és profitorientált szervezetek.
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 4.436.000 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: 2002. április 4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2002. április 23.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala, Művelődési Osztály 
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. Pf.: 9.
A borítékra kérjük ráírni: „Társadalmi célú pályázat”
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázókat az el
bírálás eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás részle
tes feltételeiről megállapodást kötünk.
A pályázati adatlap és kitöltési tájékoztató a polgármesteri hivatal ügyfélirá
nyító irodáján átvehető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hir
det „1952-1956: KÖMI-táborok és az októberi események Oroszlányban" 
címmel
A pályázat célja az események felelevenítése, ismerté tétele. Az elmúlt évti
zedekben több olyan könyv íródott amelyben megtalálható Oroszlány tör
ténete, ezen eseményekről azonban nem, esetleg néhány mondatban 
értesülhetünk. Egyre kevesebben élnek azon személyek közül, akik része
sei, szemtanúi voltak e korszaknak. Az ötven évvel ezelőtt történtek az itt 
élők többségének ma már csak történelem.
Pályázatot nyújthatnak be azok a természetes személyek és közösségek 
(továbbiakban pályázó), akik a pályázat céljának megfelelő kutatásokat 
szeretnének végezni.
Pályázni lehet különböző műfajú publikációval, filmmel, dokumentumok 
és tárgyi emlékek kiállításának megszervezésével.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a  pályázó nevét és címét,
• a  téma feldolgozásának formáját, elkészülésének várható idejét,
•a  kutatási munka folyamatát, tervezetét,
•részletes költségvetést a megpályázott összeg tervezett felhasználásáról. 
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 500.000 Ft 
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. április 30.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal, Művelődési Osztály 
2840. Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat - Oroszlány: 1952-1956"
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázókat a 
döntés eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás részle
tes feltételeiről külön megállapodást kötünk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet sportcélok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás 
elnyerésére
A pályázat célja, hogy a támogatás segítségével az egyesületek és szer
vezetek a felkészülést szolgáló jobb feltételek megteremtésével hozzá
járuljanak a gyermek,- az ifjúsági- és a felnőtt korú sportolóik 
rendszeres sportolási lehetőségeihez és eredményes szerepléseihez 
mind a hazai, mind a nemzetközi versenyeken.
Pályázatot nyújthat be a sportcélok megvalósítása, segítése érdekében 
minden, tevékenységét Oroszlányban kifejtő sportszervezet és sport
egyesület.
A pályázaton nem vehetnek részt intézmények, valamint profitorientált 
szervezetek.
A pályázatokra felosztható költségvetési összeg: 5.435 000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a  pályázó szervezet nevét, székhelyét, képviselőjének nevét és címét, 
• a  megvalósítandó célok megjelölését, amelyhez a támogatást kérik, 
•részletes költségvetést a megpályázott összeg tervezett felhasználá
sáról.
Az elbírálás Oroszlány Város Önkormányzatának sportkoncepciójában 
megfogalmazott célok figyelembevételével történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. április 4.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal, Művelődési Osztály 
2840. Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
A borítékra kérjük ráírni: „Sportcélú pályázat”
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A pályázókat a 
döntés eredményéről értesítjük. A nyertes pályázóval a támogatás rész
letes feltételeiről külön megállapodást kötünk.
A pályázati adatlap és kitöltési tájékoztató a polgármesteri hivatal ügy
félirányító irodáján átvehető.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a szebb, emberibb környezet megvalósítását szolgáló önkor
mányzati támogatás elnyerésére
A pályázat célja, hogy a támogatás segítségével a lakóközösségek a tár
sasházak közvetlen környezetét felújítsák, szépítsék, törekedve e terüle
tek esztétikus kialakítására.
Pályázatot nyújthat be minden társasházközösség, akik a pályázati ki
írásban foglaltakat elfogadja, betartja.
A pályázatok támogatására 2002. évben 500000 Ftáll rendelkezésre. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•a  pályázó lakóközösség megnevezését, közös képviselőjének nevét, 
címét,
•a  megvalósítandó cél leírását, amelyhez a támogatást kérik, 
•részletes költségvetést a megpályázott összeg tervezett felhasználá
sáról.
Támogatható célok: •  Füvesítés,

•Virágok ültetése,
•Cserjék telepítése 

Nem támogatható a célok megvalósítása érdekében kifejtett saját mun
ka és annak szerszám-eszközigénye.
A támogatás mértéke: a benyújtott költségvetés 75 %-a, de maximum 
25.000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2002. április 30.
A támogatási forráshiány esetén a pályázatok befogadása felfüggeszt
hető.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatal, Városfenntartási Osztály 
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
A borítékra kérjük ráírni: „ Szebb, emberibb környezet megvalósítá
sáért pályázat”
A beérkezett pályázatokat városfejlesztési és környezetvédelmi bizott
ság bírálja el. A pályázókat a döntés eredményéről értesítjük. A nyertes 
pályázóval a támogatás részletes feltételeiről külön megállapodást kö
tünk. A megítélt támogatás utólag, kifizetett számla lapján kerül folyósí
tásra. A pályázati adatlap a polgármesteri hivatal ügyfélirányító irodáján 
átvehető. ______________________________________
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Telefon: 06-34-366-170
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Az általános iskolai beíratás 
a város valamennyi iskolájában 

2002. április 24-én és 25-én 
8-12 és 14-17 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:
- szakvélemény a gyermek fejlettségéről,
-a gyermek személyi lapja
vagy születési anyakönyvi kivonata,

- a család tartózkodási helyét igazoló okirat,
- biztosítási díj.

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

Pótbeíratás: 2002. május 7-én

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy az 

Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendje 

a választási előkészületek miatt 
az alábbiak szerint módosul:

Április 02. (kedd) 8-12 és 13-16 óráig 
Április 03. (szerda) az ügyfélfogadás szünetel 
Április 08. (hétfő) az ügyfélfogadás szünetel 
Április 09. (kedd) 8-12 és 13-16 óráig 
Április 22. (hétfő) az ügyfélfogadás szünetel 
Április 23. (kedd) 8-12 és 13-16 óráig

Hirdetmény
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, 
mint első fokú környezetvédelmi hatóság a Vértesi Erő
mű Rt. (2841. Oroszlány, Pf.: 23.) részére, a „Tisztítás” 
Mérnöki Iroda Kft. által készített előzetes környezeti ha
tástanulmány alapján a Dobai IV/A külfejtéses szénbánya 
bezárására (bányászati tevékenység felhagyására) kör
nyezetvédelmi engedélyt ad.
A fenti engedély megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
Építéshatósági Csoportjánál (I. emelet 36. szoba) 2002. 
április 5-éig.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!
*Az erőműi tó oroszlányi ol
dalán 300 m2-es zártkert, fa
házzal olcsón eladó. 362-961, 
20-33-60-918
‘ Eladó Whirpol ablakos mo
sógép, jó állapotban. 
362-961,20-33-60-918 
*A Táncsics udvarban 3. 
emeleti közepes állapotú 52 
m2-es lakás eladó. 
20-92-83-036
‘ Ablakszárnyak (16 nagy, 6 
bukó) új, kétpontos zárakkal 
eladó, vagy női kerékpárra 
cserélném. 20-381-62-17

1 Nem a méret ^
a lényeg,

hanem
a tartalom!

j  KRÓNIKÁS /
/ ' 

Itt mindig talál
KRÓNIKÁST

A
VÁROSKÖZPONTBAN

MKK információja 
TOMI írószer 

és ajándékbolt 
Rákóczi út 64.

fodrászat 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt

AZ ÓFALUBAN 
ÉS KÖRNYÉKÉN

II. Rákóczi F. Klub 
Coop élelmiszerbolt 

Betty vegyesbolt

A BORBÁLA-TELEPEN
DEPÓ TRADE 

diszkont 
Mini

vegyeskereskedés 
\ _________ __________ /

HÍREK röviden
JÓTÉKONY FORINTOK. Az Önkormányzati Szociális Szol
gálat gondozottjainak javára másodízben rendezték meg 
múlt héten vasárnap a tavaszváró jótékonysági koncertet. 
Az ismét ingyenes felajánlást tevő bányász fúvószenekar és 
mazsorettcsoportja, valamint a Bányász Népdalkor mintegy 
másfél órás műsorára érkezett közönség csaknem teljesen 
betöltötte a nézőteret. Dr. Sunyovszki Károly polgármester, 
a rendezvény fővédnöke beszédében rámutatott a sajnála
tos tényre, hogy míg a szociális intézmények terén jelentős 
fejlődés volt az elmúlt években, addig a rászorultak száma is 
nőtt. Reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben a még hiány
zó intézmények megvalósításával a város szélesebb körű 
szolgáltatást tud nyújtani a szociális gondokkal küszködők- 
nek. Megköszönte a szolgálat dolgozóinak önzetlen munká
ját, akik -  mint mondta -  valódi szolgálatként végzik 
feladatukat.
Mint megtudtuk eddig mintegy 210 ezer forint támogatás 
gyűlt össze, ami az átutalások beérkezésével még gyara
podhat. További felajánlásokat köszönettel fogadnak a 
11740061 -20019701 számú közérdekű kötelezettségvál
lalási számlára.
TANÁRI TALÁLKA. A városmajori ének-zene tagozatos 
Koós Károly Általános Iskola pedagógusait látta vendégül 
hétfőn a Ságvári iskola tantestülete. A fővárosi intézmény a 
ságvárisok másfél évvel ezelőtti látogatását viszonozta. 
Többek között bemutató órák és szakmai eszmecsere kere
tében ismerték meg az oroszlányi intézmény nevelési-okta
tási feltételeit. Délután buszos városnézésen vettek részt, 
majd megtekintették a majki kamalduli remeteséget és a bá
nyászati múzeumot.
KELETI A RETROFITRÓL. Ayala és Brindisi humoristák, va
lamint Pécsi Ildikó színművésznő műsora adott keretet 
Juszt László újságíró és Keleti György beszélgetésének a 
képviselőjelölt hétfői kampányfórumán a Művelődési Köz
pont színháztermében. „A Fidesz megmutathatta mire ké
pes és mire nem, és azt hiszem ebből elég volt” -  vezette be 
Juszt László a politikai tereferét. Keleti György ismét kifej
tette véleményét a füstgáz-kéntelenítő megépítésre adott 
kormánygaranciáról. -  „A nesze semmi fogd meg jól ígére
te, amit a kormány néhány napja jóváhagyott. Ez nem meg
oldás a város számára. Ha a Fideszre szavaznak, akkor az 
önök pénzéből történik a retrofit, ha a szocialistákra, akkor 
ezt a mi kormányunk úgy fogja megoldani, hogy a cég a 
visszafizetéssel összefüggő legkisebb gazdasági gondokat 
is elkerülje.”
CSAK A DÖGLÖTT HAL... Lázár Mózes a Fidesz-MDF or
szággyűlési képviselőjelöltje kedden este a Rákóczi Klub
ban a polgári kormány négy évének eredményeit, valamint a 
következő kormányzati ciklus vállalásait, az oroszlányi 
eredményeket ismertette. A személyét az utóbbi időben ért 
támadásokra így reagált: -  Folyamatosan provokáció ér en
gem és a családomat is, és őszintén mondom, nehéz kibír
ni. Nem akarom, hogy a kampány adok-kapok legyen, ezért 
igyekszem magam távol tartani ezektől. A miniszterelnök 
azt mondta Kisbéren: csak a döglött hal úszik az árral. Nem 
szeretném azt, hogy az ellenfeleink által kijelölt úton járjunk. 
Lázár Mózes kiemelte, hogy a polgári kormány legégetőbb 
feladata a nemzet fogyásának megállítása volt. A Fidesz ezt 
tartja Magyarország legnagyobb problémájának, ezért volt 
jellemző az elmúlt időszakra, a családok megerősítése és a 
gyermekvállalási kedv javítása. A következő időszakban is 
ez fog állni a kormánypolitika középpontjában -  mondotta 
többek között.

OROSZLÁNYI KRÚNIKÁS

ISSN: 1419-4805

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc. Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 2S3G7-444
Szerkesztő: Forgács József 1Í70-240-45-37 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: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: http://www.oroszlanyi-kronikas.hu 

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



2 0 0 2 .1 4 . hét 2 00 2 .0 4 . OG. -  2002.04 .12 .

S z ó 06. V ilm o s , B íb o rk a

V 0 7 . H e rm á n

H 0 8 . D é n e s

K 09. E c h a r d
S z e 1 0 . Z s o lt

C s 11. L e ó , S z a n is z ló

P 12. G y u la

O R _ O S Z l ^ N g i http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

Krónikás NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
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IV. évfo lyam , 14. szám 2002. április  5, péntek. 8 367-444

A város fele távhővel fűt VÁLASZTÁS 2002
20 284: ennyien laknak Oroszlányon

Oroszlány főbb statisztikai adatai 
szerint, melyet a KSH megyei igaz
gatósága adott ki az 1999-2000. évi 
állapot alapján, az alábbiak jellemzik 
a város népességi, infrastrukturális, 
gazdasági, kulturális állapotát.

2001. február elsejei népszámlá
lás előzetes adata alapján a város né
pessége 20 284 fő. A 60 éven felüliek 
száma közel 20%, míg az öt éven 
aluliaké mintegy 7%. A házasságkö
tések száma évi 120, a válásoké 89. 
A népesség száma évi néhány fős fo
gyást mutat, ennyivel több a halálo
zás a születésnél. Az ideköltözések 
száma viszont jó százfős többletet 
mutat az elköltözésekhez képest.

A lakások száma 7787. Az infrast
rukturális ellátottság szinte minden 
területen száz százalékos, egyedül a 
csatornázottság van csekély lemara
dásban, így 95%-os, mely azonban 
országosan kimagasló eredmény. A 
vezetékes gázellátást mintegy ezer 
lakás (kb. 13%), a távfűtést pedig 
mintegy négyezer lakás, vagyis a 
meglévők több mint a fele veszi 
igénybe.

A város működtetéséhez az állam 
mintegy 800 millió forintos normatív 
támogatást biztosít, ebből közel 500

milliót a közoktatásra. Az óvodákban 
732 férőhelyen 823 gyermek van, 
míg 92 általános iskolai osztályban 
2106 gyermek tanul. A kultúra terü
letéről egy érdekes szám: 3184-en 
iratkoztak be a városi könyvtárba, és 
évente több mint 70 ezerszer kölcsö
nöznek.

Városunkban 1265 vállalkozás 
(ebből több mint 800 egyéni), és 107 
nonprofit szervezet van bejegyezve. 
Hét cég foglalkoztat többet ötven 
munkavállalónál.

A legtöbb vállalkozás a szolgálta
tásban, a kereskedelemben és az 
építőiparban működik. Közel 270 üz
let árukínálatából válogathatunk, 
melyeknek, több mint a felét egyéni 
vállalkozásban működtetik. S még 
egy érdekesség: 4345 darab sze
mélygépkocsi van az oroszlányiak 
tulajdonában.

A megye egészével való összeha
sonlításból szinte kiugrik, hogy 
Oroszlány a kereskedelmi szálláshe
lyek vendégszámából, az itt töltött 
vendégéjszakákból rendkívül kis 
arányban részesedik.
Az elmúlt évben a fenti számadatok 
még jobb eredményt mutatnak.

-fór

Április hetedikén, vasárnap reggel 7 órától este 7 óráig országgyűlési képvi
selő választás lesz hazánkban. E napon mindenki élhet választói jogával.

Eldönthetjük, hogy támogatjuk-e az elmúlt évek gazdasági, szociális, 
egészségügyi, oktatási politikáját, vagy változtatni akarunk azon.

Dönthetünk arról, hogy elégedettek voltunk-e jelenlegi képviselőnk parla
menti munkájával, vagy a következő négy évben másvalaki képviselje váro
sunk, az itt élők érdekeit az országgyűlésben.

A személyes szimpátia mellett voksolhatunk a számunkra elfogadható, tá
mogatható pártra is.

Éljünk jogunkkal, menjünk el szavazni.
Most mi dönthetünk!

Még idén 45 új munkahely
Bővítkező Koloman Handler

2500 négyzetméteres üzemcsarnokkal kívánja bővíteni jelenlegi 6400 négy
zetméteres beépített területét az idei évben tíz éves oroszlányi jelenlétét is 
ünneplő Koloman Handler Kft. Tizenöt új munkahelyen fog megindulni a ter
melés, három műszakban. A most 246 főt foglalkoztató vállalkozás ezzel 
összességében 45 fővel fogja bővíteni a dolgozói létszámot. Fejlesztése nyo
mán az oroszlányi Koloman Handler Kft. a gyűrűs-mechanikai szerelés euró
pai piacvezetőjévé válik.

A későbbiekben egy nagyteljesítményű galvanizáló berendezés beállításá
val 5000 tonna/éves kapacitást kívánnak elérni. A Krause Handler 
cégcsoport további területet is vásárolt, ahol maximum 12 ezer négyzetmé
teres csarnok építésével, 150 fős létszám foglalkoztatásával 2 milliárd forint 
termelési érték elérését tervezi. Mindezek Fehérdi Csaba, a Kft. ügyvezető 
igazgatója és dr. Sunyovszki Károly polgármester csütörtök délutáni sajtótá
jékoztatóján hangzottakéi.

A mindennapok szolgáltatója
Az OSZRT a város többségi tulajdonában fog maradni Terjeszkedik a BorgWarner is

A BorgWarner Turbo Systems Kft. másfél esztendővel ezelőtt vásárolt két- 
hektáros területet az ipari parkban, amin azóta gyártócsarnokot is épített, és 
beindította a turbófeltöltők összeszerelését. Múlt heti ülésükön a képviselők 
hozzájárultak, hogy az autóipari vállalkozás éljen a mellette lévő közel egy- 
hektáros területre korábban kikötött opciós jogával, és azt megvásárolja.
A terület lehetőséget ad későbbi esetleges csarnokbővítésre is.

Az ipari parkban gyakorlatilag valamennyi földterület elkelt, azonban el
képzelhető, hogy a Koloman Handlerrel szemközti BanWeartex területét az 
önkormányzat visszavásárolja, mivel a tulajdonos halála miatt nem valószí
nű, hogy a 2004-ig megépítendő üzemcsarnok megvalósul -  tájékoztatott 
Veilandics Béla a gazdaságfejlesztő kht. ügyvezetője.

Országgyűlési képviselő-jelöltek
a 3. számú Kisbér-Oroszlány választókerületben

Március 6-ai bejegyzéssel mintegy 
750 milliós alaptőkéjű önkormány
zati tulajdonú részvénytársasággá 
alakult át az egy évtizeddel ezelőtt 
létrehozott Távhőszolgáltató Kft.

A számos városüzemeltetési fel
adatot ellátó, jelenleg 80 munkavál
lalót foglalkoztató új cég neve 
Oroszlányi Szolgáltató Rt. Lazók Zol
tán vezérigazgató, valamint dr. 
Sunyovszki Károly, a tulajdonos ön- 
kormányzat képviselője sajtótájé
koztatón ismertette a cég 
létrejöttének indokait, és jövőbeli 
terveit. (Utóbbiakat a lapunkban ol
vasható PR-cikksorozatban kísérhe
tik figyelemmel)

-  Az átalakítás feltétlenül szüksé
ges volt a társaság (eddig jelentősen 
alulértékelt) tényleges vagyonának 
megismeréséhez -  ismertette a kép
viselő-testület tavaly tavasszal meg
hozott döntésének szempontjait dr.

Sunyovszki Károly. -  Az új cégforma 
elkülönítetten tudja kézben tartani az 
időközben a társasághoz kapcsolt 
tevékenységcsoportokat, mint pél
dául a bérlakás üzemeltetés, a 
szennyvíztisztítási feladatok, vagy a 
jelentős, köztük stratégiai fontossá
gú városi vagyontárgyak kezelése. 
Tetemes tőkéje lehetőséget biztosít 
városi fejlesztések megvalósítására. 
A tevékenységek közötti keresztfi
nanszírozást mindenképpen szeret
nénk elkerülni -  hangsúlyozta a 
képviselő. Elhangzott, hogy a Vérte
si Erőmű Rt. tulajdonában lévő táv
fűtési rendszerek apportjával a Vért 
kisebbségi tulajdont fog szerezni az 
OSZRT-ben. Az Rt. részvényeinek ki
árusítását nem tervezi az önkor
mányzat, noha nem zárja ki, hogy 
befektetők további kisebbségi tulaj
donhoz juthassanak a város többsé
gi tulajdonának fenntartása mellett.

Fidesz-MDF: Lázár Mózes 
FKgP: Rezi Árpád 
MIEP: Vasvári Erika 
MSZP: Keleti György

Munkáspárt: Varga János 
RKgP: Liebmann Katalin 
SZDSZ: Kardics István 
Új Balodal: Kosa Sándor



A társadalm i- és sportcélú pályázatokra biztosított összegek
1995-tól 2002-ig

□ Társadalm icélú  
pályázatokra biztosított összegek

□ Sportcélú
pályázatokra biztosított összegek

Az egyiknek elég, 
a másiknak kevés

Az önkormányzat által közzétett fenti táblázat szerint 
képviselőink az utóbbi három évben többszörösére 
emelték a civil szervezetek számára biztosított pályá
zati pénzek összegét.

A szervezetek véleményére voltunk kíváncsiak, 
miként értékelik ezt a folyamatot.

A Halley Csillagászati Egyesület titkára szerint 
minden „fillér” jól jö n , de elsősorban nem az önkor
mányzati támogatásokból tartják fenn magukat, hi
szen több gazdasági szervezet is támogatja őket. Az 
egyesületnek az a dolga, hogy előteremtse működé
se feltételeit, noha fontos az önkormányzat segítsé
ge is.

Pozitívan értékelte a támogatások emelkedését a 
Rákóczi Szövetség elnöke, Nagy Elemér Attila is. 
Szerinte a város lehetőségeihez mérten tisztessége
sen támogatja a civil szervezetek munkáját. Bízik ab
ban, hogy ez évben is megkapják a pályázatukban 
kért összeget a 7. Majki Rákóczi Napra. Ugyanakkor 
-  mint a csillagászati egyesület titkára is -  örömmel 
vette Lázár Mózes külön támogatását, melyet az 
adományozó által megjelölt célra fordítanak.

A fentiekkel ellentétes véleményen van a Bányász 
Klub Alapítvány vezetője, Molnár Ferenc.

Elismeri, hogy a Falu-hagyományőrző Egyesület 
és a bányász zenekar a többi szervezethez képest je
lentősen többet kap, de szerinte a három- négyszáz- 
ezer forintos támogatás kevés a működéshez, hiszen 
a zenekar mintegy kettőmillió forintból gazdálkodik, 
melyet az Alapítványuk pótol ki. Úgy véli az önkor
mányzatnak jelentősebben emelnie kellene a civil 
szervezetekre szánt pénz nagyságát. MF

s

Mese 
a tisztaságról

Peti és társai látogattak el múlt héten a Táncsics úti 
óvodába. A „Mese a tisztaságról” című bábjáték törté
netén keresztül játékosan sajátíthatták el, mit kell ten
niük az egészségükért, a higiénikus környezetért. A 
forgatókönyvíró Zsámár Katalin és a zeneszerző Gay 
Tamás egyben bábművészek, akik maguk adták elő a 
darabot, melyben együtt játszottak és énekeltek a gye
rekekkel.

Márciustól novemberig az ország százhúsz-köz
tük hat megyei -  önkormányzati óvodájába érkezik a 
bábszínház.

Óvónők, közegészségügyi és pedagógiai szakem
berek az egészséges életmódra nevelés jegyében lét
rehozták az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti 
Hálózata” egyesületét, amelynek tagóvodái kiemelten 
foglalkoznak az egészséges táplálkozásra és életmód
ra, továbbá a környezeti és személyi higiénére való 
neveléssel. Az egyesület titkára, a Táncsics úti óvodát 
hosszú ideig vezető Németh Gyuláné szerint az óvo
dások nagyon fogékonyak és szívesen tanulnak. Ha a 
tiszta környezetre való igény otthon és az óvodai ne
velés során megerősítést kap, könnyen és játszva sa
játíthatják el azokat a készségeket, amelyekkel maguk 
is ügyelhetnek személyi és környezeti higiénéjükre, és 
felnőttként is törekednek majd erre. A színdarabban 
látottakat az óvó nénik a foglalkozásokon is feldolgoz
zák, a fontosabb üzeneteket megerősítik, és a szülők
kel is megbeszélik.

A nevelőprogramot a Domestos márka támogat
ja, a Táncsics úti óvoda ennek keretében egy évre ele
gendő tisztítószert is kapott.

Mi mennyi?
Mint látható volt, lapunkban eddig -  és 
ezek után is -  elzárkóztunk az egyes sze
mélyek vagyoni helyzetének -  vélemé
nyünk szerint ez a más zsebében való 
kotorászás- bemutatásától.

Vélhetőleg azonban az utóbbi időszak 
politikai hercehurcájának köszönhetően, 
többen is kérdezték: ugyan már, mennyi
ből él polgármesterünk?

A kérdést néhány nappal ezelőtt tolmá
csoltuk dr. Sunyovszki Károlynak, aki pár 
nappal később az alábbiakat közölte szer
kesztőségünkkel:

Családjának az elmúlt három évben elért 
egy főre számított átlagos havi nettó jöve
delme: 104 314-Ft.

Ez tartalmazza a polgármester munka- 
vállalói és egyéb jövedelmeit, valamint a 
gyermekek után járó juttatásokat és a fele
ségének a jövedelmét is.

JÓZSEF ATTILA NAPOK
Az iskola a jövő héten délutáni programok 
sorozatával ünnepli meg a névadó költő 
születésnapját. Ízelítő a rendezvényekből. 
Hétfőn egészséges életmód vetélkedő lesz, 
és kosármeccs a József és Arany iskola 
csapatai között. Kedden szépíróverseny, 
énekverseny és manuális foglalkozás (pl. 
agyagozás). Szerdán vers- és mesemon
dóverseny. Csütörtökön többek között ke
rékpáros és rajzverseny. Pénteken 
kulturális bemutató és eredményhirdetés.

K O O T  T A X I 3 3 6 1 - 7 0 0  T O ItO X Y  T A X I S S 6 1 -7 0 0  I  A dohányzás károsítja  az Ón és Környezete egészségét!



TISZTELT HÖLGYEIM, URAIM! TISZTELT OROSZLÁNYIAK!
Az elmúlt négy évben hazánk legdinamikusabban fejlődő megyéje 

Komárom-Esztergom megye volt. Ezen belül is a fejlődésben városunk,
Oroszlány van az élen (gazdasági elemzők egyhangú véleménye szerint)!

Bár vannak, akik közös sikereinket elhallgatják, 
de az eredmények önmagukért beszélnek.

Legyünk büszkék eddigi eredményeinkre, hiszen a tett fontosabb, mint az ígéretek!

-Folytatjuk az ipari park fejlesztését 
-2006-ra már négyezer embernek tudunk az Ipari Parkban munkát biztosítani 
-Teljesen átépítjük, felújítjuk a szakrendelőt, folytatjuk az orvosi műszerpark fejlesztését 
-Ápolási otthont hozunk létre
-Az eddigi iskolai felújításokat folytatjuk, további beszerzésekkel korszerűsítjük az oktatási esz
köz parkot
-Újabb ötszázmillió forintot szánunk további játszóterek, parkok, utak felújítására, építésére. 
-Újjáépítjük a város főterét, élhető, tiszta várost kívánunk Önökkel közösen létrehozni. 
-Kormánygaranciával megépítjük a füstgázkéntelenítőt, befejezzük a retrofit programot.

A KÖZÖS SZÁNDÉK, KÖZÖSEN VALÓSÍTHATÓ MEG! EHHEZ KÉREM MEGTISZTELŐ TÁMOGATÁSUKAT!

Lázár Mózes, a FIDESZ-MDF képviselő-jelöltje
JÓK A LEJÓBÓL. LEJO Kupa I. helyezés (felkészítő tanár: Karácsony László)
A csapattagjai: Kostyál Zsolt, Mándoki Zoltán, Hegedűs Attila, Ruzsik Márk, Hege
dűs László, Kovács Zoltán, Motil Ádám, Jámbor Zoltán, Gazdag Attila, Králik Nor
bert. A megyei Irinyi János Kémia Versenyen Richter Zoltán 3. helyezést ért el, s 
ezzel az országos döntőbe jutott. Felkészítő tanára: Gogh Zoltán 
A megyeiKiiaibelPál versenyen szintén az országos versenyre jutott ki első helyezé
sével Kovács Dóra. Felkészítő tanára Hadjadjné Varga Andrea. A megyei német ver
senyen 3. helyezést értek el: Bálint Valentin, Derda Viktória, Rácz Róbert, Gyulai 
Adrienn. Felkészítő tanár: Hezler Edit, Wohl Gyöngyi

Gömbölyű 
eredmények

Oroszlány és körzete labdajáték
ok diákolimpia őszi-tavaszi for
dulók összesített eredményei. 
Labdarúgás
1. Korcsoport, fiú: 1. Ságvári E. 
iskola, 2. Kecskédi iskola
II. Kcs., fiú: 1. Ságvári E. iskola,
2. Kecskédi iskola 
III Kcs., fiú: 1. Kecskédi iskola, 
2. Ságvári E. iskola 3. Arany J. 
iskola
IV. Kcs., fiú: 1. József A. iskola, 
2. Ságvári E. iskola, 3. Kecskédi 
iskola 
Kosárlabda
III. Kcs. fiú: 1. Ságvári E. iskola, 
2. József A. iskola 3. Arany J. is
kola
IV. Kcs. fiú: 1. Lengyel J. Gimná
zium, 2. Ságvári E. iskola 
IV. Kcs. lány: 1. Ságvári E. isko
la, 2. Kecskédi iskola

V A R G A
AUTÓ VILLAM O SSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt
• Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás, 
• Elektronikus benzin- és diesel 

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

Cím : 2840  Oroszlány, 
Határ út 44.

T e le fo n : 3 4 /3 6 2 -5 2 7

Meg tetszik-e ismerni?
Ki ne ismerné a példázatot az egyszeri vevő esetéről az egyszeri 
eladóval. így szól a kiszolgálással elégedetlen talpraesett vásárló 
a portékáit unott ábrázattal, körömreszelés közben kínáló alkal
mazotthoz: „Nem tetszik megismerni? Én vagyok a vevő!” -  mu
tatkozik be, hogy helyére próbálja tenni a dolgokat.

Akinek nem inge ne vegye magára, de efféle hozzáállást nap, 
mint nap tapasztalni a kereskedelmi és vendéglátó egységekben. 
Amikor belépek egy üzletbe, pláne ha nem nyüzsögnek odabenn 
a pénzüket költeni akarók, elvárom, hogy előre köszönjenek ne
kem. Elvárom, hogy méltóztassanak jelezni: „igen látjuk, hogy 
megérkezett az, akiért dolgozunk, akinek pénztárcájából élünk.” 
Többnyire azonban levegőnek néznek.

Ha valami makacsságból szájzárat tennék föl, néhány percig 
valószínűleg farkasszemet kellene néznem az eladóval, mire fel
ismerni vélné bennem azt, akiről úgy tanították egykoron a ke
reskedelmi iskolában, hogy az egész szakma róla és érte szól. De 
a magamfajta jólneveltségéből adódóan többnyire nem várja ki a 
kínos pillanatot, mármint hogy megszólítsák, hogy voltaképpen 
mi a fenének is tolta be ide a képét. Inkább köszön illedelmesen, 
előre, és alázatosan elhabogja jövetele célját. Arra pedig már ter
mészetesen a legkevésbé sem számít, hogy távozáskor netán 
megköszönjék a vásárlását, fogyasztását. Úgy látszik hosszú 
ideig tart levetkőzni ezt a szocializmusból ránk ragadt hozzállást.

A jól felfogott magánüzleti érdek, a harc a vevőkért, ha úgy tet
szik a piac majd előbb-utóbb kitúrja magából az ilyen mentali
tást. Erre az állapotra is céloz a város gazdasági programja, 
amikor azt írja: „A vállalkozók száma nem a kellő mértékben nőtt, 
és a szolgáltatások színvonala sem javult megfelelő mértékben.”

Egyébként polgármesterünk ezt az egyik előadásában is ki
emelte, vonatkoztatva a kritikát az önkormányzat intézményeire, 
sőt, saját magára is. Azt mondom, ha a gazdasági programterve
zetből csak ez az egyetlen pont hozna változást, én egy fokkal 
máris jobban érezném magam itt. Kicsivel is beérem. - gróf ács -

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” ( S c h n ö ld e r )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3.



TISZTELT OROSZLÁNYI VÁLASZTÓK!
Az MSZP választási győzelme után a kormányalakítást követő száz napban a következőket valósítjuk meg:

* A Fidesz által elvett, személyenkénti átlag 19 ezer forintot visszafizetjük a nyugdíjasoknak.
Eltöröljük a televízió előfizetési díjakat július 1-jétől.

« A  pedagógusok bérét szeptember 1-jétől 50%-kal megemeljük.
* Az egészségügyi dolgozók és más közalkalmazottak bérét október 1-jétől 50%-kal megemeljük.
« A minimálbért adómentessé tesszük október 1-jétől.
* Az ösztöndíjakat az egyetemeken és főiskolákon szeptember 1-jétől 30 %-kal megemeljük.
* A  munkavállalók számára kedvezően módosítjuk a Munka Törvénykönyvét, többek között visszaállítjuk a heti két 

pihenőnapot, amelyből az egyiknek vasárnapra kell esnie.
* Azonnali hatállyal megszüntetjük az Országimázs Központot, az így megtakarított pénzt átcsoportosítjuk az 

ingyenes gyermekétkeztetés céljára.
Kéthavi családi pótlékot fizetünk ki augusztusban az iskolakezdést megelőzően, az iskolás korú gyermeket nevelőknek.

« A szőlő és bortermelők érdekében még az őszi szüret előtt módosítjuk a jövedéki törvényt.
« A magyar mezőgazdasági termelők érdekében haladéktalanul tárgyalásokat kezdünk az Európai Unióval a csatlakozás 

pénzügyi feltételeinek javítása érdekében.
* Augusztus l-jével a termőföldről szóló törvény módosításával helyreállítjuk a földtulajdonosok jogait, és társadalmi 

ellenőrzés alá vonjuk a Nemzeti Földalap működését.

E ze k  m e g v a ló s ítá s á é rt szavazzo n  a z  M S Z P  egyén i je lö ltjé re, 
K eleti Györgyre és  a z  M S Z P  m e g y e i lis tá jára !

m
■ M S Z P

Magyarország mindannyiunké

Gimnázium a barakkokban1962. szeptember elsején a Tatabá
nyai Árpád Gimnázium kihelyezett 
tagozatot indított Oroszlányban. Tu
lajdonképpen ezzel az aktussal jött 
létre iskolánk.

Az előzményekről csak annyit: az 
1954-ben várossá nyilvánított bá
nyásztelepülés várossá válásához 
szervesen hozzátartozott az iskola- 
hálózat fejlesztése, így létesült a 
szakmunkásképző után a gimnázi
um; az 1961-es oktatási törvény 
aránylag rövid idő alatt tervezte a 
középiskolai végzettség általánossá 
válását.

Egy új középiskola megindítása, 
hagyományrendszerének megte
remtése nem könnyű feladat. Ne
künk sem volt az. Napi gondjainkat 
nem lehetett Tatabányáról megolda
ni; nem volt iskolaépületünk, szertá
runk, felszerelésünk; nem volt 
középiskolai gyakorlattal rendelkező 
tanárunk. Együtt tanultunk a diákok
kal -  ők tanulni, mi tanítani tanul
tunk.

Pályafutásunk első szakasza
1962- től 1966-ig tartott. A múló 
idővel egyre nagyobb nosztalgiával 
emlegetett barakk-korszak.
1963- tól a József Attila iskola köte
lekébe tartoztunk, de a váltott mű
szakban dolgozó általános iskola két 
tanteremnél többet nem tudott ne
künk adni. Terjeszkedtünk, s ahogy 
az osztályok száma nőtt, egymás
4______________________

után foglaltuk el az ötvenes évekből 
megmaradt barakképületeket, elő
ször a gyógyszertári barakknak ne
vezettet, (három tanterem, egy 
csöppnyi tanári -  5-6 embernél több 
egyszerre semmiképpen nem fért el 
benne -  és egy „univerzális” szertár, 
könyvtár, mint egy lakótelepi félszo
ba), majd a piactéren az ún. posta
barakkot (egy tanterem), végül a 
Lujza-kocsma mögötti ún. munkás- 
őrbarakkot (3 terem). Itt számos ka
landunk akadt, egyes kocsmai 
törzstagok néha eltévesztették az 
épületeket.

A város lakossága lassan meg
szokta, hogy jó időben, rossz idő
ben időnként feltűnnek az utcán 
loholó tanárok, hónuk alatt napló
val, dolgozatfüzetekkel, esetleg kí
sérleti eszközökkel. Becsengetésre 
célhoz értünk.

(. . . )
Ekkor alakultak ki az olyan szoká

sok, hagyományok, amelyekhez az
óta is ragaszkodunk: az érettségi és 
egyetemi előkészítők, a korrepetálá
sok, illetve rendezvényeink: a sza
lagavató és a ballagás, a Mikulás és 
a zöld nap stb.

( . . . )

A József Attila Iskola igazgatójá
nak Fonód Ferencnek és tantestület
ének semmilyen előnye nem 
származott abból, hogy ott műkö
dött a gimnázium, csak hátránya. 
Egyetlen zokszó nélkül, rengeteg 
szakmai és emberi segítséggel, ba
rátsággal viseltek el bennünket.

1965-ben kezdtek hozzá az új 
gimnáziumi épület alapozásához. 
Hagyományos módszerekkel téglá
ból készült az épület, s ennek ellené
re egyetlen év alatt elkészült. Lám, 
ismét nosztalgia -  de ez manapság 
ezzel a technológiával elképzelhetet
len lenne. Természetesen akkor is 
kellett társadalmi munka, s magától 
értetődő volt, hogy tanárok és tanu
lók szinte minden szabadidejüket az 
építkezésen töltötték. Ma is emlék
szem a pince, illetve a jelenlegi klub 
helyén lévő kazánház gödrének ki
ásására; legalább olyan lelkesen 
dolgoztunk, mint húsz év múlva a 
betemetésén, amikora klub készült.

1966. szeptember elsején beköl
töztünk az új épületbe. Hogy ne csak 
a szépekre emlékezzem: természe
tesen akkor is voltak építkezési hiá
nyosságok, pl. egyetlen tanterembe 
sem tettek konnektort, mert az épí
tők akkor még nem hallottak az au

diovizuális oktatásról (vagy csak fe
ledékenyek voltak). Azonnal 
befogtuk dolgozni a szülőket, a 
megfelelő szakembereket. Szívesen 
jöttek, s elmondhatom, hogy ez a 
helyzet azóta sem változott. Bármi
kor szívesen segítenek. A másik, tu
lajdonképpen máig ható gondunk 
volt, hogy az iskolát mindössze bú
torokkal szerelték fel, sem a szertá
rakat, sem a könyvtárat nem 
töltötték fel, mint ahogy az általános 
iskolában szokásos. Sok segítséget 
kaptunk persze mind a megyei, 
mind a városi tanácstól a hiányok 
pótlására, de az ilyen beszerzések 
mindig esetlegesek, azt vesz az em
ber, amit éppen kap.
(A részletek Schmidt József: Az oroszlá
nyi Lengyel József Gimnázium 25 éve 
című írásából -1 9 8 7  valók.)

Itt mindig talál 
KRÓNIKÁST

MKK információja 
TOMI írószer és ajándékbolt 

Rákóczi út 64. fodrászat 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt 
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Betty vegyesbolt 

DEPÓ TRADE diszkont 
Mini vegyeskereskedés



Az első évek az új épületben

A pipás tanár úr és a többiek
Az önálló oroszlányi Általános Gim
názium első igazgatója a mai épület
ben 1966 és 1971 között dr. 
Süveges Mihály volt. Az évforduló 
ünnepségsorozatának záró rendez
vényén találkoztunk a Békés megyé
ből származó, ma Szőnyben élő 
egykori magyar-orosz szakos tanár
ral, és arra kértük, idézze fel emléke- 
it.

-  Életemnek ez egy nagyon szép 
korszaka volt. Péterffy Gyula bácsi, 
„a pipás tanár úr", akire én nagy sze
retettel emlékezem -  a barakk-kor
szakban vezette az intézményt -  ő 
volt az én időmben az igazgató-he
lyettes. Jó viszonyban voltam vele 
és a családjával. Izgalmas személyi
ség volt és nagy turista, rengeteg ki
rándulást szervezett. A gyerekek 
valósággal rajongtak az út az isme
retlenbe címmel meghirdetett túrái
ért, ugyanis előre nem árulta el, 
hogy éppen hová indulnak. Később 
mesélték nekem az élményeket, 
hogy miközben bebarangolták a 
Vértes látványosságait egyszer csak 
előkerült két nagy vekni, felszeletel
ték, megkenték zsírral, hagymát tet
tek rá és nagyokat falatoztak.

Ami engem illet, különböző ka
nyarok után cseppentem az itteni 
életbe. Akkor még nem volt sportpá
lya, nem volt kerítés, és sok minden 
más sem. Kátai Ferencné, Zizike volt 
a testnevelő tanár, vele nagyon so

kat dolgoztunk, hogy mindezek a 
megvalósuljanak. Kertész Imre bá
csinak is sokat köszönhetünk, azt 
hiszem ő intézte el például a kony
hánk felszerelését, amiben egy árva 
edény sem volt az átadás után. A 
menza így igen nehezen tudott bein
dulni. Rengeteg energiámat kötötte 
le a szükséges dolgok beszerzése, 
az intézmény működésének beindí
tása. A kémia-biológia szertárt pél
dául a bánya segítségével tudtuk 
feltölteni.

(Közben a kórus próbál a szín
padon.)

-  Hallgatva itt az aranyos kis 
énekeseket, fölsejlik bennem a 
múltból a Gyugáné Sárika, aki varrta 
a pöttyösöknek a ruháit. A pöttyö
sök voltak a korabeli énekkar. Szere
tettel emlékezem továbbá Fehérné 
Editkére, aki egy másik időszakban 
volt az igazgató-helyettes, továbbá 
Papp János tanár úrra, aki már na
gyon régen elment. Schmidt József 
közvetlenül engem követett az igaz
gatói székben, ő egy rendkívül intel
ligens, nagyon felkészült latin
magyar szakos tanár volt, diákjaival 
sokat tett a kulturális élet kiteljesíté

séért. Ha jól emlékszem, összesen 
tizenkét emberből állt a tantestület, 
a diákok száma pedig kétszáz fő kö
rül mozgott.

-  Mesélték, hogy akkoriban 
rendkívül összetartó, mondhatni 
családias közösség volt a tanári kar. 
Csaknem egész napjukat az iskolá
ban töltötték.

-  A tanulószobai osztály volt az 
egyik oka annak, hogy bennmarad
tunk, hiszen be voltunk osztva fel
ügyeletre, korrepetálásra stb. A 
tanulószoba után kártyázgattunk, 
beszélgettünk, s mondhatom, hogy 
tanítási időn kívül is aktív szellemi 
életet folytattunk.

Feltolul a múlt az emberben, és 
hirtelenjében nem is tudja mit ra
gadjon ki belőle. Az egyik zöld nap 
ugrik emlékezetembe -  ma talán bo
londballagásnak nevezik az ilyen 
érettségi előtti vidám felvonulást. Az 
egyik ilyenből komoly konfliktusom 
lett a helyi pártbizottsággal, mert a 
gyerekek koporsóval vonultak fel, 
amin morbid feliratok voltak, sőt va
lami politikai felhangja is volt a do
lognak. Aztán emlékszem, hogy 
meglehetős ellenállásba ütközött az

a kérésem hogy a diákok ne „Jó 
szerencsét” köszönjenek. Ha to
vábbtanulnak egy másik intéz
ményben, ott ez furcsán fog hatni, 
mondottam én, s végül sikerült át
térni a hagyományos üdvözlési 
formákra.

-  Milyen volt akkoriban -  csú
nya szóval -  a „gyerekanyag”?

-  Ekkor a fizikai dolgozók gyere
keinek „támogatása” nagyon fon
tos, ha úgy tetszik politikai kérdés 
volt. Ennek ellenére azt mondha
tom, hogy nem kellett szégyenkez
nünk a diákok erkölcsi neveltsége 
vagy intelligenciabeli képességei 
miatt. Az akkori gimnáziumok között 
a középmezőnyben voltunk, ez pe
dig, azt gondolom, kifejezetten elis
merés egy fiatal intézménynek. 
Számos kitűnő diákunk volt.

-  Önnek merre vezetett tovább 
az életpályája?

-  En 1971-ben átkerültem Tata
bányára, a megyei pártbizottság ok
tatási igazgatóságán tanítottam -  
persze marxista -  filozófiát. Ez volt 
az én életem. József Attilával szólva, 
a múltat be kell vallani, s én nem 
szégyellem. Később, miután a filo
zófiai tudományok kandidátusa let
tem, meghívtak az esztergomi 
tanítóképző főiskolára, ahol tan
székvezetőként dolgoztam nyugdí
jazásomig.

ForgácsJ.

Akit kényszerrel irányítottak Oroszlányba

Nagy István tanár úr és a pöttyösök

-  Nem egészen hétköznapi történet, 
ahogyan az oroszlányi gimnáziumba 
kerültem -  vezet vissza Nagy István 
tanár úr a hatvanas évek iskolájába. 
Igaz, ő maga sem hétköznapi em
ber, de legalábbis különleges egyé
niség -  teszem hozzá én - ,  aki 
egykoron az estin mindig szívesen 
ültem be mesélős magyar óráira. 
Szellemi kalandokra invitáló lebilin
cselő stílusával, világlátásával, nagy 
hatást gyakorolt tanítványaira.

-  1964-ben „népgazdasági érdek
ből” kerültem az oroszlányi Ságvári 
iskolába frissen végzett ének-zene 
szakos tanárként -  meséli, hogyan 
csöppent a bányászvárosba Pécs
ről. -  A jóistennek sem akartam ide
jönni, fűt-fát megmozgattam, de 
hiába. Nem tudom, miért idegen
kedtem a helytől, hiszen a várost 
nem ismertem. Akkoriban azonban 
a végzősnek nem volt választása, a 
diploma mellé kapott hivatalos papír 
kijelölte, hol kell felvennie a munkát. 
Bementem az oroszlányi tanácsra, s 
magyarázkodtam, hogy én nem aka
rok idejönni, mert már családos em
ber vagyok, és lakás is kellene. A 
tisztviselő mosolyogva leakasztott 
egy kulcsot áfáiról, majd azt mond
ta: semmi akadálya, már meg is néz
hetjük a leendő otthonát. Az Ady 
mozival szemben volt akkor egy pe
dagógus tömb, oda szólt a „beuta
lónk". Gondoltam, egye fene, 
egy-két évet csak kibírunk, aztán va
lahogy elmegyünk innen. Nos, en
nek már csaknem negyven éve!

1996-ban mentem nyugdíjba, de 
még ma is tanítok az esti képzésen.

-  Hogyan érezted magad az akkor 
vadonatúj Ságvári iskolában?

-  Jó hangulat volt, és nagyszerű 
tantestület. Ráadásul rengeteg -  ta
lán ezerkétszáz -  gyerek volt, és 
mindjárt az elején sikerült egy száz
húsz fős énekkart alakítani. A fizika 
teremben próbáltunk, ami rendsze
rint úgy megtelt, hogy még a csillá
ron is gyerekek lógtak. Egyébként 
élénk kórusélet volt akkoriban, a vá
ros minden iskolája büszkélkedhe
tett egy-egy éneklő csoporttal.

Aztán 1968-ban Süveges Mihály, 
az Általános Gimnázium igazgatója 
meghívott, hogy alakítsak kórust az 
intézményben. Két év alatt sikerült 
egy ütőképes társaságot összehoz
ni, a minősítő versenyről kiemelt 
aranyoklevelet hoztunk el.

-  Ók lennének a legendás pöttyö
sök?

-  Igen. A patronáló Petőfi Műve
lődési Otthon öltöztette fel a gyere
keket. Két öltözet ruhát varrattak, az 
egyik felső része fényes Iámé blú
zokból állt, rajta nagy kék pöttyök
kel. Innen ragadt rá a pöttyösök név 
az énekkarra. Cserébe részt kellett 
vennünk a bányász művészeti talál
kozókon, mint az Oroszlányi Szén
bányák kórusa. A hetvenes években

Komárom megyét mindig mi 
képviseltük a minősített kórusok or
szágos találkozóján, a diáknapokon.

Rengeteg fellépésen vettünk részt 
külföldön is, de én sohasem a ver
senyszellemet forszíroztam. Őszin
tén hiszek abban, hogy a kórus az 
egyik legjobb nevelési eszköz. Kö
zösséget formál és fejleszti a kon
centráló képességet, alakítja a jó 
ízlést.

-  Mikor lettél a gimnázium főállá
sú tanára?

-  Hát, egy kis kitérő után, 
1981-ben. Pár évvel korábban 
ugyanis otthagytam a pályát, a 
Ságvári iskolát. A bánya ajánlott ál
lást, hogy készítsem elő a létesíten
dő Bányász Klub Könyvtár és 
Technika Háza felépítését és beren
dezését. Az átadás után csak és kizá
rólag a Bányász Zenekarral 
foglalkoztam itt, míg a pöttyösökkel 
rendületlenül jártunk fellépésről fel
lépésre. Közben elvégeztem a ma
gyar szakot, és visszatérve a 
katedrához, a gimnáziumban nyer
tem el teljes állást. A nyolcvanas 
években egy húsztagú kamarazene- 
kart is alakítottunk a kórus mellé.

Aztán a nyolcvanas évek végére 
nagyon megváltozott körülöttem a 
világ. Az iskolai élet középpontjába 
nem a nevelés, hanem az oktatás

került. Az lett fontos, hogy minél 
több tudást tömjünk a gyerekek fe
jébe. Kis túlzással a gyerekek vették 
át az irányítást, akik az életkori sajá
tosságaiknál fogva, még nem tud
ják, hogy mire van szükségük. Szép 
lassan szétszéledt az énekkarom, 
szétszéledt a zenekarom.

-  Ha számba kellene venni azokat 
a diákokat, akik úgymond sokra vit
ték, kiket említenél meg?

-  Az ember a lehetőségeihez mér
ten igyekszik figyelemmel kísérni 
egykori tanítványai életútját. Én fő
leg azoknak a pályáját követtem, 
akik a művészetben vagy a tudo
mányban értek el sikereket. Néhány 
éve a városi televízió lehetőséget 
adott, hogy portréfilmeket készítsek 
róluk. Egykori tanítványaim között 
ma van evangélikus, református lel
kész, katolikus pap, múzeumigazga
tó, menő vállalkozó. Bököd és 
Oroszlány polgármestere is itt érett
ségizett. Az utolsó tanácselnök a 
gimnázium legelső évfolyamában 
tanult. Egyetemi tanárok, jogászok, 
újságírók, orvosok koptatták ennek 
az iskolának a padjait.
-  Ha újra kezdenéd...?
-  Nem bántam meg az itt eltöltött 
három évtizedet. Lehetőségem lett 
volna például Kecskeméten, Kodály 
szülővárosában elhelyezkedni, de 
Oroszlány mellett döntöttem. „Erő
szakkal” hoztak ide, de végül behá
lózott számtalan emberi kapcsolat, 
és megszerettem ezt a várost.

Forgács József



Választási közlemény 
a szavazókörök helyszíneiről

1. sz. Szavazókor: Petőfi Óvoda Alkotmány 56.
2. sz. Szavazókor: Szakorvosi Rendelőintézet, Alkotmány u. 
(Korábbi helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola helyett)
3. sz. Szavazókor: Középfokú Kollégium, Asztalos J. u. 4.
4. sz. Szavazókor: József Attila Általános Iskola, Táncsics u.
5. sz. Szavazókor: Művelődési Központ, Fő tér 1.
6. sz. Szavazókor: Arany János Általános Iskola, Fürst S. u.
7. sz. Szavazókor: Bányász Klub Könyvtár, Táncsics M. u. 1.
8. sz. Szavazókor: József Attila Általános Iskola, Táncsics M.
9. sz. Szavazókor: József Attila Általános Iskola, Táncsics M. 10. 
sz. Szavazókor: Arany János Általános Iskola, Fürst S. u.
11. sz. Szavazókor: Ságvári Endre Ált. Iskola, Ságvári E. 1-3.
12. sz. Szavazókor: Ságvári Endre Ált. Iskola, Ságvári E. 1-3.
13. sz. Szavazókor: Fővárosi Ált. Iskola és Nevelőotthon
14. sz. Szavazókor: Szakorvosi Rendelőintézet, Alkotmány u. 2. 
(Korábbi helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola helyett)
15. sz. Szavazókör: Brunszvik Óvoda, Bánki D. u. 67.
16. sz. Szavazókor: Brunszvik Óvoda, Bánki 67.
17. sz. Szavazókor: Borbála Telepi Óvoda. Radnóti u. 1.
18. sz. Szavazókor: Borbálái Közösségi Ház, Móricz u. 4
19. sz. Szavazókor: Agrárszövetkezet Közp. Iroda, DózsaGy. u.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Az általános iskolai beíratás 
a város valamennyi iskolájában 

2002. április 24-án ás 25-én 
8-12 és 14-17 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:
- szakvélemény a gyermek fejlettségéről,
-a gyermek személyi lapja
vagy születési anyakönyvi kivonata,

- a család tartózkodási helyét igazoló okirat,
- biztosítási díj.

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

Pótbeíratás: 2002. május 7-én

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 
hogy az 

Okmányiroda 
ügyfélfogadási rendje 

a választási előkészületek miatt 
az alábbiak szerint módosul:

Április 08. (hétfő) az ügyfélfogadás szünetel 
Április 09. (kedd) 8-12 és 13-16 óráig 
Április 22. (hétfő) az ügyfélfogadás szünetel 
Április 23. (kedd) 8-12 és 13-16 óráig

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!
•Sürgősen eladó 1983-as 
Toyotái,3-as. 20-426-9265 
•Nyíresdűlőben 2800 m2-es 
kert házzal eladó. Kút, villany 
van. 20-553-9154 
•A  Táncsics úti fagyizó mö
gött tehermentes I. emeleti 2 
szobás, felújított lakás sürgő
sen eladó. 30-470-96-07, 
365-398

Költöznek 
a nem fizetők

Kérdésünkre Lazók Zoltán 
megerősítette a Népszabad
ságban leírtakat, miszerint a 
374 önkormányzati bérlakás
ban élő családból 106 az olyan 
család, amelynek a bérleti jog
viszonyát már felmondták, és 
20 családdal szemben a la
kás-kiürítési eljárás is meg
kezdődött.

A felmondás érvényességé
nek a megállapítása és a lakás 
elhagyására kötelezés miatt 
mintegy 60 per van folyamat
ban. Egy kilakoltatás a sárga 
tömbben megtörtént (lakói a 
családok átmeneti otthonában 
kaptak hajlékot), és továbbiak 
is várhatók.

Tavaly megfogalmazódott, 
hogy az önkormányzat hatá
rozottabb fellépést vár el az új 
üzemeltetőtől, különösképpen 
azért, mert eddig több mint 
harmincmillió forintot megha
ladó hátralék halmozódott fel.

-fó r

1 Nem a méret ' 
a lényeg, 

hanem 
a tartalom! 
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KAMPÁNYHÍREK
CSAK ÍGY TOVÁBB, dr. DEUTSCH Tamás Ifjúsági és sport- 
miniszter a FIDESZ fórumán kiemelte Lázár Mózes képvise
lő Oroszlányért, és az itt működő Vért-ért tett erőfeszítését. 
Mint mondta, kevés olyan képviselő volt, aki ilyen 
megszállotsággal dolgozott választó körzetéért, mint az újra 
induló fideszes politikus. Úgy látja, hogy a város fejlődése 
érdekében újra a parlamentben a helye a képviselő(je- 
lölt)nek.
A továbbiakban hangsúlyozta, hogy önbizalom nélkül nem 
lehet “Európába’’ menni, nem vagyunk kevesebbek mint a 
bármely nemzet tagjai. Nincs igazuk azoknak, akik hitünket 
a fejlődésre le akarják rombolni, a reménytelenséget akarják 
propagálni. Az ország eddig elért eredményei önmagukért 
beszélnek, az emberek érzik a felemelkedést, és ennek foly
tatásához kérte a támogatást.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a kampány időszakának 
mocskolódásába a fideszesek nem szállnak be, azokra, ki
vételes esetektől eltekintve, nem óhajtanak reagálni. 
SZÁZNAPOS ÍGÉRETEK. Keleti György MSZP-s képvise- 
lő(jelölt) kampányzáró fórumán Horn Gyula 
exminiszterelnököt látta vendégül szerdán az MKK-ban. 
Horn beszédében úgy vélekedett, hogy ez a mostani kor
mány az első, amely jó örökséget vett át, hiszen nem kellett 
privatizálnia, nem kellett stabilizálnia a gazdaságot és a 
pénzügyeket, és nem kellett reformokat elindítania, mert azt 
már az elődje elvégezte. A kormány olyan sikerpropagandát 
folytat, amely köszönőviszonyban nincs a valósággal -  fo
galmazta meg Horn az Orbán-kormányról alkotott vélemé
nyét, majd felsorolta, mely területeken nem történt szerinte 
előrelépés.
Ezt követően Keleti György olvasta fel, hogy kormányra ke
rülésük esetén mit vállalnak az első száz napban. Mint el
mondta, a pedagógusok 50%-os béremelését is tartalmazó 
ígéreteiket a költségvetés átcsoportosításaiból kívánják fe
dezni. Hangsúlyozta, hogy a híresztelések ellenére Bokros 
Lajos nem fog szerepet kapni az új kormányban, és újabb 
megszorító-csomagot sem terveznek.
ANTALL NAGYOBB HAZAÁRULÓ, MINT KÁDÁR. Grespik 
László a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője, a Magyar 
Igazság és Élet Pártja pártonkívüli képviselőjelöltje volt a 
vendége múlt héten Vasvári Erikának a MIÉP itteni képvise
lőjelöltjének az MKK színháztermében.
-  Amíg azok kezében van a gazdasági, politikai, kulturális 
hatalom, akik nem igazán ezért a népért éreznek, addig nem 
beszéltünk rendszerváltásról -  hangsúlyozta Grespik Lász
ló. -  Antall József idejében volt két híres hónap, történelmi 
pillanat, amikor mindent meg lehetett volna csinálni, de el
mulasztották. -  Erre alapozom azt, hogy Antall József saj
nos emiatt nagyobb hazaáruló volt, mint Kádár János. 
Olyan rendszerváltást szeretnék végre-valahára, aminek 
nemcsak pár százezer ember a haszonélvezője, hanem az 
egész nép -  mondta többek között Grespik, aki egy kérdésre 
válaszolva azt is tudatta, hogy a belügyminisztériumtól pe
relt tízmillióját valamilyen általa hasznosnak ítélt cél támo
gatására szándékozza fordítani.
AZ FKGP A FALUBAN. Rezi Árpád az FKgP országgyűlési 
képviselőjelöltje fogadta választóit a múlt héten csütörtö
kön a Rákóczi klubkönyvtárban. Vendége dr. Gidai Erzsébet 
közgazdász, egyetemi tanár volt, aki a mögöttünk hagyott 
ciklusban független képviselőként a parlament pénzügyi bi
zottságának tagjaként tevékenykedett. Az elmúlt négy év 
pénzügyi politikája kapcsán megemlítette, hogy a költség- 
vetés kiadási oldalán 40%-ban államadósság áll. Beszélt az 
EU-s csatlakozásról, az FKgP gazdasági programjáról.
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Ha győznek, titokminiszter lesz?

Negyedjére is Keleti György 
a parlamenti képviselőnk

A többséget 
nem befolyásolta a kampány

A vasárnapi választáson a résztvevők több mint 53%-a (17 222 fő) adta le 
szavazatát a megye 3. számú választókerületének korábbi egyéni képvi
selőjére, a szocialista Keleti Györgyre. Legutóbb 1994-ben spórolta meg 
a második forduló költségeit, amikor szintén az első nekifutásra bejutott 
az országgyűlésbe. A választás másnapján beszélgettünk az 55 éves poli
tikussal.

Folytatás a 2. oldalon

Lázár: Keleti valótlant állított

Lázár Mózes újból képviselő
Lázár Mózes, a Fidesz-MDF országgyűlési képviselőjelöltje valamivel több, 
mint 36%-kaI (11 696 szavazat) végzett a második helyen a vasárnapi vá
lasztáson. A megyei közgyűlés elnöke nem nyerte el az egyéni képviselői 
megbízatást, de a Fidesz listájáról (ahogy négy évvel ezelőtt is) újra a parla
ment tagja lesz. A választás estéjén -  ellenfeléhez hasonlóan -  Oroszlányon 
követte a szavazatszámlálás eredményeit. Folytatás a 2. oldalon

Választás 2002
Oroszlányból kát képviselő a parlamentben

Egyéniben Keleti, listáról: Lázár
Április 7-én, az országgyűlési képviselő-választás 1. fordulóján a 
Komárom-Esztergom megyei 3. számú egyéni választókerületben a 
választásra jogosultak 69 %-a, ezen belül Oroszlányban 72 %-a vett részt a 
szavazásban. Már a napközbeni jelentésekből is lehetett következtetni a 
magas részvételi arányra, 
de arra kevesen gondoltak, 
hogy minden korábbi 
választást felülmúló lesz az 
érdeklődés.

A választókerületben 32 
348, ezen belül 
Oroszlányban 11 598 fő 
adta le szavazatát.

A választás érvényes és 
eredményes volt, ezért 
második fordulóra már 
nem kerül sor ebben a 
választókerületben.

P á r t

A szavaza
tok  m egosz
lása
K om árom -
Esztergom
m egyében

A szavaza
tok  megosz
lása
O rosz lány
ban

1. M SZP 49,33 % 61,94 %

2. F ID E SZ -M D F 36,35 % 25,81 %

3. SZD SZ 5,04 % 4,31 %

4. C E N T R U M 3,21 % 2,34 %

5. M IÉ P 3,1 % 1,7 %

6. M U N K Á SPÁ R T 2,17 % 3,4 %

7. F Ü G G E T L E N  
K ISG A Z D A P A R T 0,56 % 0,23 %

8. R E F O R M  
K ISG A Z D A P Á R T 0,16 % 0,18 %

9. Ú J BA LO LD A L 0,07 % 0,09 %

Szabadlevegőre, tópartra, kiskertek
be csalogatott inkább a választás ve
rőfényes vasárnapja, mint a 
szavazóhelyiségekbe. Ennek ellené
re az oroszlányi szavazásra jogosul
tak 72 százaléka járult az urnákhoz, 
és fejezte ki akaratát, hogy ki képvi
selje kerületünket az elkövetkező 
négy évben az országgyűlésben, és 
melyik párt alakítson kormányt. Ti
zenkilenc szavazókörben volt lehető
ség a város mintegy 16 ezer 
választói névjegyzékben szereplő la
kójának a véleménynyilvánításra. A 
húsvéti locsoláshoz hasonló nagy
ságú utcai forgalom mutatta a dél
előtti órákban a választásra igyekvők 
sokaságát. Kora délutánig 40-50% 
ment el szavazni.

Az Arany János iskolában két kör
zet polgárai is szavazhattak. A bejá
rat előtt egy középkorú férfit 
faggatok: mi alapján döntötte el, 
hogy kire adja a voksát?

-  A Fideszre szavaztam, ezt is el
árulom -  mondja kérdezés nélkül. -  
Csak körül kell nézni, mennyi min
den történt itt Oroszlányban is. Fejlő
dött a város és az ipari park. Nem 
ideológiai alapon döntöttem, engem 
a kampány ígéretei sem befolyásol
tak. Elég sokat járom az országot is, 
és a fejlődés, amit látok, magáért be
szél.

Idős hölgy és férfi jön ki az iskola 
ajtaján.

-A  kampány során elhangzottak 
vagya négy év tapasztalata alakí
totta ki, hogy kire adják szavaza
tukat?

-  Egyéni meggyőződésünk alap
ján szavaztunk. Meghallgattuk a 
pártelnökök és a miniszterelnök-je
löltek vitáját is, de az már nem befo
lyásolt bennünket semmilyen 
irányba. Bármi történhetett volna a 
kampányidőszakban, az bennünket

Jelölt neve Jelölő szervezet Kisbér-Oroszlány Oroszlány
1. Keleti György MSZP 53,75% 62,78%
2. Lázár Mózes FIDESZ-MDF 36,19% 26,79%
3. Kardics István SZDSZ 3,11 % 3,47%
4 . Vasvári Erika MIÉP 2,35% 1,62%
5 . Varga János MUNKÁSPÁRT 2,20% 4,48%
6. Liebmann Katalin REFORM KISGAZDAPÁRT 1,26% 0,42%
7. Rezi Árpád FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT 0,90% 0,22%
8. Kósa Sándor ÚJ BALOLDAL 0,24% 0,23%

nem ingatott volna meg-tolmácsol
ja a hölgy párja véleményét is. -  Bí
zom benne, hogy bölcsen, a józan 
ész alapján dönt a nép, és jó irányba 
fog haladni az ország. Sok minden
ből elegünk van már. A fiatalokban 
bízom, nagy tudású, normális gon
dolkodású emberek, ezért rájuk 
voksoltam.

A Művelődési Központ ajtaján egy 
család lép ki. Felnőtt gyermekeikkel 
együtt jöttek el szavazni. A lányok 
egyike éjjel még a lagzin ropta a 
menyasszonytáncot, tegnap kötöt
ték be a fejét. A családfő azt mondja, 
döntésük jóval korábban született 
meg.

-  Bízom benne, hogy sokan jön
nek el -  mondja -  mert más is átérzi, 
hogy nagy a tétje a választásoknak.

A Ságvárinál középkorú társaság
tól érdeklődöm.

-  Mi a tétje ennek a választás
nak? - kérdezem a fiatal hölgyet.

-  Talán az ország lakóinak jobb 
sora. Fene tudja! Nem foglalkozom 
politikával, mert nem akarom ezzel 
idegesíteni magam. Ezért aztán a 
családom javaslata alapján szavaz
tam.

-  Engem a pénteki vita megerősí
tett korábbi választásomban -  veszi 
át a szót a mellette álló férfi. -  Fia 
összehasonlítom az előző két kor
mány négy évét, azt kell mondanom, 
hogy én jobban éltem a szocialisták 
kormányzása alatt. Ők többet foglal
koztak a kétkezi munkás sorsával, 
mint a Fidesz. Jó, emelték a mini
málbért, de közben az árak is felfelé 
szaladtak. Elég, ha csak a kenyér árát 
hasonlítjuk össze. Egyik helyen 
ugyan adtak, de a másikon elvettek.

-  Én egyedülálló vagyok, magam 
nevelem a kisfiámat -  szól közbe a fi
atal hölgy -  és szinte semmivel nem 
kapok többet, mint ahol a család 
együtt van. Szóval ez a kormány nem 
igazán váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket. Bár megvalósítottak né
hány dolgot, igazából a kisem
bereken, a többségen nem segítet
tek. És roppant korrupt a kormány.

-  Mi lesz, ha mégsem az önök 
pártja nyer?- kérdem a férfit.

Folytatás a 3. oldalon



Ha győznek, titokminiszter lesz?
Menesztették a Vért vezérigazgatóját?

Lázár Mózes újból képviselő
Keleti valótlan állaítást tett a tévében?

-  Hogyan telt önnek a választás 
napja?

-  Először is, szeretnék köszönetét 
mondani valamennyi szavazónak, 
hogy újabb négy évre bizalmat sza
vaztak személyemnek. Kérdésére 
válaszolva: reggel a családommal 
együtt Hántán, az állandó lakóhelye
men szavaztam. Délután az oroszlá
nyi választási központunkban 
tartózkodtam, majd -  mivel a párt 
országos elnökségének tagja va
gyok - , este a Köztársaság térre 
mentem. Végül a feleségemmel 
Oroszlányon követtük az eredmé
nyek alakulását, és itt tudtam meg a 
végeredményt. Barátaim, szimpati
zánsaim körében egy kis ünnepsé
get tartottunk, amihez magam egy 
óriáspezsgővel járultam hozzá. Ezt 
kabalából a kocsim csomagtartójá
ban tartottam, míg a végeredmény 
nem vált biztossá.

-  Minek tulajdonítja ezt a nagy
arányú győzelmet?

-  Elsősorban a baloldal és prog
ramja elismerésének. Népszerűsé
günk oka nagyon világosan kitűnik 
Medgyessy Péter „Egyetértésben a 
nemzettel” című programjából, 
másrészt pedig azokból a vállalá
sokból, amelyeket kormányzásunk 
első száz napjára tervezünk. Egyéb
ként azt gondolom, az eddigi tíz éves 
politikusi tevékenységem során be
bizonyítottam, hogy elkötelezettje 
vagyok a választókerületemnek.

-  Magam ennél szorosabb küz
delemre számítottam, mivel önt 
számos kritika érte, mondván, 
hogy az utóbbi években keveseb
bet tartózkodott itt.

-  Hallottam ezeket a véleménye
ket, de az emberek úgy ítélték meg, 
hogy ez a tartózkodás mégiscsak 
elégséges volt. Több időt szerettem 
volna itt tölteni, de világosan látni 
kell, hogy ellenzéki politikusként az 
előző négy év kevesebb lehetőséget 
adott számomra. Úgy vélem azon
ban, hogy most egy olyan kormány
zati ciklus következik, amelyben a 
szocialista párt meghatározó ténye
ző lesz, és ezt az itt élők javára tu
dom fordítani.

-  Mennyiben köszönhető az ön 
győzelme az ellenfele, Lázár Mó
zes személye körül kipattant bot
rányoknak?

-  Még nincs itt az ideje, hogy erről 
a kérdésről beszéljünk. Úgy gondo
lom, hogy a személyeskedő, 
adok-kapok stílusban én nem ját
szottam szerepet. Ha Lázár úrral ta
lálkozom, meg fogom kérdezni, 
hogy a szórólapján miért jelentette

ki rólam, hogy törvénytelen eszkö
zökhöz nyúltam a lejáratására. Ezt 
ugyanis határozottan visszautasí
tom. A baj az, hogy a Fidesznek az a 
fontos, hogy egy információ, ho
gyan kerül a nyilvánosság elé, és 
nem az, hogy annak mi a valóság
alapja. Pedig ez lenne a lényeg.

-M ileszazelsőteendője Orosz
lányban?

-  A legfontosabb a retrofit kérdé
se. A még hivatalban lévő kormány 
olyan „nesze semmi, fogd meg jól” 
döntést hozott márciusban, 
amellyel kizárólag kampánycélokból 
igyekezett maga mellé állítani a vá
lasztópolgárokat. Ráadásul április 
5-én délután az állam tulajdonában 
lévő MVM Rt.-n és ÁPV Rt.-n ke
resztül (mintegy a másik kezével) 
ennek a kormányhatározatnak a tel
jesítését megakadályozta. A közgyű
lés anyagában Takács Károly 
vezérigazgató úr azt fogalmazza 
meg, hogy az április 5-ei döntés a 
legutolsó határidő a retrofit sikeres 
teljesítéséhez. A kormány tehát az 
elodázással a felújítás tervét oly 
mértékben kockáztatta, ami a város 
és a környék lakóival szemben tisz
tességtelen. El tudom képzelni, 
hogy ha a Fidesz kormányon marad
na, akkor tovább húzná-halasztaná 
az ügyet, míg végül bejelentené, 
hogy bocsánat, de már túl késő be
lekezdeni.

Tegnap beszéltem pénzügymi
niszter-jelöltünkkel, László Csabá
val, valamint a kérdés szakértőjével, 
Lengyel Gyulával és még a héten 
szóba hozom az ügyet Medgyessy 
Péternek is. Nekünk ezt az erőmű 
felújítási programot kötelességünk 
megkezdeni és befejezni úgy, hogy 
ehhez az állam olyan kötelezettséget 
vállaljon -  nem visszafizetési garan
ciára gondolok - , ami a Vértesi Erő
mű Rt. számára nem fog gazdasági 
ellehetetlenülést eredményezni. 
Nem tudni, hogy a remélt kormány- 
váltás mikor fog megvalósulni, de 
mi az április 5-ei döntéscsúszás mi
atti késést be fogjuk hozni.

-  Fideszes körökben már rebes
getik, hogy a lehetséges szocia
lista kormány tisztogatni fog, s 
várhatóan ennek áldozata lesz Ta
kács Károly vezérigazgató is. Mi 
erről a véleménye?

-  Nos, az aggódóknak ajánlom, 
hogy hallgassák meg néha Med
gyessy Péter nyilatkozatait. Ő a leg
határozottabban kijelentette, hogy 
tisztogatás nem várható. Azt gondo
lom, az a követelmény, hogy olyan 
vezető legyen egy ilyen jelentős álla-

-  Hogyan értékeli az elért ered
ményt, és milyen tanulságokat lát 
benne?

-  A legrövidebben úgy fogalmaz
hatom meg: érzelmi szavazás volt. 
Városomban hagyományosan erős 
a baloldal, és úgy tűnik, a választók 
inkább ezen irányultságuktól ve
zérelve szavaztak, s nem a személyi 
munkát mérlegelték döntésükkor. 
Tizenegynehány településen, köztük 
Kisbéren többen voksoltak rám, 
mint Keleti Györgyre. Bábolnán és 
Oroszlányon kaptam tehát jóval ke
vesebb támogatást, ez eredményez
te a vereségemet. Ennek le kell 
vonnom a tanulságait: mit rontottam 
el, s mit kell jobban csinálnom. Ab
ban azonban biztos vagyok, hogy az 
eredmény semmiképpen sem tükrö
zi az elmúlt négy évben elvégzett 
munkát. Sértődöttség nincs ben
nem. Itt nőttem fel, itt él a családom, 
és továbbra is azon leszek, hogy mi
nél többet tegyek a városomért.
■ Ebben a térségben korábban 
sohasem kapott ekkora támogatást 
a Fidesz, és ez bizakodásra ad okot.

Nagyon szépen köszönöm mind
azoknak, akik ránk szavaztak, és 
bennünk bíznak ma is.

-  Hallottam olyan véleményt 
szocialista oldalról, hogy az ön 
térségért végzett munkája megyei 
közgyűlési elnöki funkciójából kö
vetkezik, de mint országgyűlési 
képviselő alig te tt a körzetért.

-  Én nem így látom. Az oroszlányi 
rendelőintézet felújítási támogatásá
nak megszerzésében komoly szere
pem volt, mint parlamenti kép
viselőnek. Az utolsó televíziós vitán 
Keleti úr azt mondta, hogy ő azért 
nem szavazta meg, mert a címzett 
támogatás egy „csomagban” volt 
más, általa nem támogatott célokkal.

Ez nem igaz.
Önállóan, a T/5159-es határozat

tal döntött az országgyűlés a szak
rendelő támogatásáról. Állításomat 
dokumentumokkal is bizonyítani tu
dom. A 254 millió forintos támoga
tás elutasításával Keleti úr egyér
telműen Oroszlány ellen tett.

mi cég élén, aki energiájának nagy 
részét nem pártpolitikai érdeknek 
rendeli alá, hanem kizárólag szak
mai kérdésekkel foglalkozik. Hadd 
tegyem még hozzá, a vezérigazgató 
személyéről a cég közgyűlése jogo
sult dönteni.

-  Végezetül: elképzelhető, hogy 
szerepet vállalna egy következő 
kormányban? Netán újra a honvé
delmi tárca vezetőjeként?

-  M iért nem reagált erre a tévé
vitán?

-  Elfogyott az időm.
- N e m  volt túl lagymatag az 

önök kampánya ?
-  Mi nem a másik jelölt lejáratásá

val foglalkoztunk, hanem a progra
munk megismertetésével. Ezt utólag 
is helyesnek tartom.

-  Rendben, de úgy tűnik, szinte 
kínálta a támadási felületet a má
sik oldalnak.

-  Ha az ún. „csirkeügyre" gondol, 
annak én csak közvetítője voltam, 
tőlem független szervezetek bonyo
lították. Keleti úr azonban országos 
sajtókapcsolataival úgy dobta fel ezt, 
mintha én teherautóról osztogattam 
volna az adományt. Ami a Vértesi 
Erőművel kötött szerződésemet ille
ti, elismertem a tévedésemet, és jogi 
oldalát rendeztem, erkölcsi vonat
kozását pedig igyekeztem helyre 
tenni.

Ám a szerződést az ellenfeleim 
(azt soha sem állítottam, hogy Keleti 
György) ellopták(l) a cégtől. Míg én 
egy mulasztásos vétséget követtem 
el, addig a szerződés eltulajdonítása 
bűncselekmény. A kettő között óriá
si a különbség!

-  Vajon hány szavazatot vihetett 
el öntől ez az országos sajtóban is 
teret kapott ún. lobbipénzes-ügy?

-  Szerintem nem befolyásolta je
lentősen az eredményt, hiszen a me
gye más körzeteiben is hasonló 
százalékos eredménnyel végeztek a 
fideszes jelöltek. A megyében soha 
ilyen nagy számban nem szavaztak a 
polgári oldalra.

-  Végezetül arra kérem, mondja 
el a véleményét a retrofit körül k i
alakult bizonytalan helyzetről!

-  Márciusban megszületett a leg
magasabb szintű döntés, a kormány 
támogató határozata. Ezt nem bírál
hatja felül semmi más.

Az ÁPV Rt. bizonyos jogtechnikai 
feltételek hiánya miatt halasztotta el 
a döntést. Számomra nem kétséges, 
hogy a füstgáz-kéntelenítő meg fog 
épülni.

F. J.

-  Egy Kovács Lászlóval történt 
korábbi megbeszélésünk arra jutot
tunk, hogy NATO csatlakozásunk 
miatt elengedhetetlen a honvédelmi 
miniszter angol nyelvtudása. Én ezt 
a nyelvet nem beszélem. Az utóbbi 
időben a parlamenti munkám során 
a nemzetbiztonsági szolgálatokkal 
foglalkoztam.

Forgács J.
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A retrofit utolsó másodpercei

A PONT HIÁNYZIK AZ l-RŐL A többséget 
nem befolyásolta a kampányA Vértesi Erőmű Rt. április 5-én, a 

kampánycsend előtti napon megtar
tott éves rendes közgyűlésétől min
denki azt várta, hogy felteszi a 
pontot az i-re, és a tulajdonosok 
hozzájárulásával visszafordíthatat
lanná válik az erőmű környezetvé
delmi felújításának ügye.

Nem így történt. Miután a 76 
%-ban állami tulajdonú cég közgyű
lése elfogadta a közel 364 millió fo
rintos eredményt felmutató 2001-es 
mérleget, az ÁPV Rt. indítványára 
felfüggesztették a további napirendi 
pontok tárgyalását, és a május 3-ai 
folytatás mellett döntöttek. A ha
lasztás miatt elmaradt az április 
10-ére tervezett alapkőletétel is, 
noha -  mint kiszivárgott -  a szerdai 
eseményre a Vért már megkezdte a 
szervezési és protokolláris előké
születeket.

Közleményében az ÁPV Rt. azzal 
indokolta lépését, hogy a kormány 
határozatában előírt feladatok még 
nem teljesültek, a teljesítésükre vo
natkozó határidők még nem teltek 
el, viszont az ezek alapján keletkező 
adatok, állásfoglalások szükségesek 
a végleges döntés meghozatalához.

Nem hordta ki a Posta a múlt héten 
az MSZP helyi szervezetének politi
kai szórólapjait. A szocialisták több, 
mint húsz környező településre sze
rettek volna eljuttatni 23 ezer, Lázár 
Mózes ún. lobbiügyét taglaló röpla
pot, melyeket végül aktivistáik dob
tak be a postaládákba.

A Magyar Posta Rt. igazgatósága 
nem adott információt az ügyről, 
mondván, hogy erről kizárólag a fel
adót (az MSZP-t) kell tájékoztatnia.

Mint megtudtuk, amennyiben a 
hivatalvezetőnek kétsége merül fel, 
hogy a nyílt (nem borítékban elhe
lyezett) szórólapok személyiségi jo
gokat sérthetnek, akkor továbbítani 
kell az iratot a Posta igazgatóságára, 
ahol állást foglalnak az ügyben. In
formációnk szerint ez itt is megtör
tént. (Az állásfoglalás tartalmát nem 
ismerjük.)

A szocialisták helyi szervezetétől 
megtudtuk, hogy előbb a Posta köz
pontjának állásfoglalása, majd a ter
jesztésre kötött szerződés hiányára 
hivatkozva utasította el a helyi Posta 
a terjesztést. Szerződést viszont bel
ső állásfoglalás hiánya miatt nem 
kötöttek a párttal = 22-es csapdája, 
így aztán tájékoztatást az MSZP-nek

A privatizációs szervezet bízik abban, 
hogy a vonatkozó kormányhatáro
zatban megfogalmazott feltételek tel
jesülése esetén mód nyílhat a 
kormány által támogatott beruházás 
megvalósulására -  írja közleményé
ben az ÁPV Rt.

Egyes szakértők véleménye sze
rint az ÁPV Rt. lépése azt is jelezheti, 
hogy a szervezet újra előtérbe kíván
ja állítani a Vértesi Erőmű Rt. privati
zációját. Az idő mindenképpen a 
retrofit ellen dolgozik, hiszen vélhe
tően a közeljövőben lejára kéntelení
tő megvalósítására a német Lurgi 
céggel kötött opciós szerződés. Bár
milyen kormány alakuljon, az ÁPV 
Rt. időhúzása dugába döntheti az 
egész tervet. Május 3-a ebből a 
szempontból a 24. óra utolsó má
sodperce lesz.

Ugyanakkor az április 11-ei Nép- 
szabadság -  elhallgatva, hogy az 
ÁPV Rt. döntése már április 5-én, a 
választások előtt megszületett -  
azt írta, hogy a Fidesz így büntette a 
várost!

Vajon kinek az érdeke a tények el
ferdítése?

sem adnak, hiszen szerződés hiá
nyában nem váltak feladókká, nincs 
tehát miről informálni a szervezetet.

Az oroszlányi hivatalvezető vélhe
tően azért nem vállalta a szórólapok 
kihordását, mert az állásfoglalás 
megérkezése után a terjesztéssel 
már belecsúsztak volna a kampány
csendbe. (A Posta három napos ha
táridőre vállalja a kézbesítést, és a 
húsvét hétfő miatt amúgy is megrö
vidült a hét.)

Kérdés, lehet-e mérlegelnie a ter
jesztőnek, hogy egy szórólap (bár
mely sajtótermék) mit tartalmaz? E 
cikk írója úgy véli nem, hiszen akkor 
a postások minden hajnalukat azzal 
tölthetnék, hogy ellenőrizzék, a napi
lapok nem írnak-e valakire nézve 
sértő dolgot. Ha pedig ilyet találná
nak, nem vinnék ki a Népszabadsá
got vagy a Magyar Nemzetet? Csak 
nem visszatér a mindenben döntés
re jogosult „illetékes elvtárs'’?

Egyébként a sajtótörvény elég 
egyértelműen fogalmaz e kérdésben 
a felelős személyek kapcsán: „Tv. 
18.§ (1) A sajtótermék előállítása és 
nyilvános közlése tárgyában kiadott 
engedélyben foglaltak, továbbá -  az 
engedélyezés alá nem eső sajtóter-

-  Nem fogom tragédiaként megél
ni, el fogom viselni. A választás után 
jönnek újra a csendes hétköznapok. 
Ha lesz, a második fordulóra min
denképpen eljövünk.

Idős férfi a József iskola előtt.
-  Létbiztonságot szeretnék, ezért 

jöttem el, a kampány ebben nem be
folyásolt. Az egész család a Fideszre 
szavazott-osztja meg kéretlenül is a 
pártválasztását.

- A  je lö lt körüli botrányokat ho
gyan élte meg?

-  Nem érdekel. Nem szeretem, ha 
más magánügyeiben turkálnak.

Fiatal pár.
-  Mind a ketten fontosnak érez

zük, hogy egy-egy szavazattal hoz
zájáruljunk ahhoz, hogy a jövőnket 
alakítsuk -  indokolja részvételüket a 
fiatalember.

-  Mi most a tét?
-  Óriási. Az, hogy folytatódjon-e a 

négy éve tartó politika, vagy más 
szemlélet kezdődjön. Ideje lenne 
már a rendszerváltás utáni harma
dik-negyedik ciklusban, hogy egy 
kormány tudja folytatni, amit elkez
dett. A szavazatommal is ezt erősí
tettem meg.

-  A kampány során kipattant 
botrányok befolyásoltak-e benne
teket?

-  Engem igen -  mondja a fiatal
ember. -  Országosan a jelenlegi kor
mányzás folytatására szavaztam, de 
a vagyonnyilatkozatos ügy miatt itt 
helyben döntést változtattam.

-  Miért?
-  Senki sem tökéletes, de azt gon

dolom, ami a név nélkül említett úr
ról kiderült, az már túl sok.

mék esetében is -  az e törvény ren
delkezéseinek megtartásáért a 
sokszorosító, a kiadó és a nyilvános 
közlést végző, illetőleg az ilyen szerv 
vezetője, valamint a szerkesztő az őt 
terhelő kötelezettségek tekintetében

Külföldön egy ilyen esetnek az a 
korrekt elintézési módja, ha a komp
romittált jelölt visszalép.

Középkorú úr ugyanezen a hely
színen.

-  Volt-e arra példa, hogy nézet- 
eltérés volt a családban, barátok 
között a pártválasztást illetően?

-  Hogyne. Állandó vitáztunk. Az 
utóbbi két hétben beszélgetéseink
ben egyre gyakrabban került teríték
re a politika. Összeszólalkoztunk 
többször is, de komolyabb veszeke
déssé ez szerencsére sohasem fa
jult.

-  Hogyan minősítené az idei 
kampányt?

-  Nagyon durva volt, valamennyi 
párt betlizett -  csóválja fejét. -  A Kö
vér László köteles megnyilatkozása 
nagyon kihozott a sodromból. Per
sze utólag meg lehet magyarázni. 
Ahogy magyarázták utólag a csirke
osztást és a lobbipénzt is. Egyébként 
meglepett, hogy sokan jöttek el sza
vazni. Én reggel a gyermekotthonnál 
szavaztam, bizony a sor vége har
minc méterre is elért.

Egy középkorú férfi úgy vélekedik, 
nagyon fontos lenne, hogy a kisebb 
pártok is parlamentbe jussanak.

-  Mérlegelte a döntésnél, hogy 
szavazata esetleg elveszhet, ha a 
pártja nem ju t be?

-  Igen, de nagyon remélem, hogy 
nem így lesz. Ami a két nagy pártot 
illeti, egyik sem szimpatikus. Nem 
tudnám eldönteni, hogy a kettő kö
zül melyik a rosszabb. Másnak sze
retnék lehetőséget adni a 
parlamentbe jutásra.

Forgács J.

tartozik felelősséggel." Egyszerűb
ben: a felelősséget a nyílt szórólap 
feladója viseli.

Úgy értesültünk, hogy a helyi 
MSZP fontolgatja a Posta beperelé- 
sét. -for-

,Illetékes elvtárs” visszatér?

A helyi MSZP a 22-es csapdájában

Meghívó Sulyok Teréz kiállítására
A Dunántúl egy kicsiny falusi közösségéből indult művésztanár Tatán él 
és alkot. Hivatástudata késztette tanári szerepvállalásra, majd műtermé
be visszavonulva, ma is tanítványok veszik körül. A festő művészeti alko
tásait gazdag elméleti, mesterségbeli tudás, nagy művészi gond jellemzi. 
Művészeti irányzathoz nem tartozik, saját útját akarja járni. A legjobb ér
telemben vett modern művészetet műveli, amely közérthető, és akár vi
zuális előképzettség nélkül is élményt nyújt a befogadó számára. Virtuóz 
színhasználatában kozmikus életérzés, harmónia, derű, belső kisugárzás 
lelhető fel. Alkotásaiból költészet, muzikalitás árad. Az akvarell, a selyem 
és az üveg nyelvén egyformán ki tudja fejezni mondanivalóját, és fel tud 
emelni bennünket hétköznapjaink terheiből.
A kiállítást Varga Istvánná, a tatai Eötvös Gimnázium tanára nyitja meg. 
Megtekinthető április 22-től május 3-ig az MKK kiállítótermében.

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.



Oroszlányi rasszizmus
ROHADT MAGYAROK - írták a Petőfi utca egyik lépcsőházá
nak ajtajára. Az itt élők már fel sem veszik ezt, hiszen ebben 
az utcában folyamatosan nő azon földszinti ablakok száma, 
ahová rácsot szereltetnek fel a tulajdonosok, mert félnek.

Már az sem meglepő, hogy tizenéves gyerekek kővel do
bálják a Petőfi udvarba bemerészkedő gyerekeket, felnőtte
ket, összekarcolják a gépkocsikat, s ha ezért szólni mernek, 
kőzápora jutalom.

S ha mégis tiltakozni mernek, a szüleik és rokonaik, mint a 
fúriák, csemetéjük mellé állnak, s tömegesen lépnek fel. 
Ilyenkor a megtámadottak meghunyászkodva elmenekül
nek, és halkan merik csak kérdezni: mikor lesz már rend?

M.F.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁS

Az általános iskolai beíratás 
a város valamennyi iskolájában 

2002. április 24-én és 25-én 
8-12 és 14-17 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:
- szakvélemény a gyermek fejlettségéről,
-a gyermek személyi lapja
vagy születési anyakönyvi kivonata,

- a család tartózkodási helyét igazoló okirat,
- biztosítási díj.

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

Pótbeíratás: 2002. május 7-én

V A R G A
AUTÓVILLAMOSSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

C ím : 2840  Oroszlány, 
H atár út 44.

Tele fon : 3 4 / 3 6 2 - 5 2 7

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!
•  Majk Madárhegyen szántó
földi telek 2709 négyzetméter 
eladó. 362-467 
•Tatabányán a Ságvári Endre 
úton kétszobás 54 négyzet- 
méteres lakás eladó. 
70-31-54-22,15 óra után. 
•Zongora eladó, páncéltőkés, 
rövid. 20-99-36-631
Színházkedvelők figyeleml 
Autóbusz indul Budapestre, 

A József Attila Színház 
„Made in Hungária” című 

musical előadására, 
2002. május 4-én (szombat) 

16.30-kor az oroszlányi 
polgármesteri hivatal 

parkolójából. 
Jelentkezés 

és felvilágosítás 
Magyarinénál 

a 30-99-40-336-os 
telefonszámon.

Csillagocska kalandjai

Az Ovi színház bérletsorozat 
utolsó előadására kerül sor 
április 17-én 9.00 és
10.30-kor a Művelődési Köz
pontban.

A csillagocska kalandjai 
című darabot a gyomaendrődi 
Ezüsthold Fényszínház művé
szei adják elő. Szólójegyek 
korlátozott számban válthatók 
az MKK pénztárában.

Itt mindig talál 
KRÓNIKÁST

MKK információja 
TOMI írószer és ajándékbolt 

Rákóczi út 64. fodrászat 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt 
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Betty vegyesbolt 

DEPÓ TRADE diszkont 
Mini vegyeskereskedés V_______________.

HÍREK RÖVIDEN
3  ÚJ RENDŐRKAPITÁNY. Az Országos Rendőr-főkapitány
ság vezetője a megyei rendőrfőkapitány javaslata alapján 
2002. április elsejei hatállyal megbízta a megyei Rendőr-fő
kapitányság Közbiztonsági Igazgatójának (főkapitány-he
lyettesnek) dr. Nemes Ferenc rendőralezredest, rendőrségi 
főtanácsost, az Oroszlányi Rendőrkapitányság eddigi veze
tőjét. Helyére az Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetésével 
dr. Illés László rendőr-dandártábornok Madari Csaba 
rendőrszázadost (az Oroszlányi rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának vezetőjét) bízta meg.
A Megyei RFK sajtószolgálata alapján 
SLEMONDOTT A „MENEDZSER TÍPUSÚ KÉPVISELŐ”. 
Lemondott az FKgP oroszlányi szervezetének elnöki poszt
járól Balogh György. Levelében azt írja: „Önkormányzati 
mandátumomat megtartom, arra szégyent én nem hoztam, 
Oroszlánynak a jövőben is szüksége van a város további fej
lesztéséhez problémákat megoldani tudó menedzser típusú 
képviselőre.” Balogh György lemondása indoklásában úgy 
véli, hogy karrierista személyek lerombolták az FKgP kor
mányzati esélyeit, ami ezzel súlytalanná vált. A pártot vá
lasztási kudarc érte -  fogalmaz -  miközben a jelenlegi 
vezetés lemondásával felelősséget nem vállal. 
OFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT. Az oroszlányi szennyvíztisztító 
telep technológiai fejlesztéséhez céltámogatási igényt kíván 
bejelenteni az önkormányzat. A pályázat pozitív elbírálásá
hoz szükséges önerő tervezése, ezért múlt héten csütörtö
kön a képviselő-testület rendkívüli ülésen a költségvetés 
bevételi és kiadási főösszegét 329 millió forinttal emelte. 
Ezzel a városi büdzsé nagysága elérte a négymilliárd forin
tot. Mint korábbi számunkban megírtuk a nyolcszázmilliós 
beruházás várhatóan mindössze 120 millió forinttal terheli a 
város kasszáját.
OKEVESEBB A HÁTRALÉKOS. A 2001-es év záró gyűlésé
re hívta a küldötteket az Oroszlányi Lakásszövetkezet Igaz
gatósága szerdán. A gazdasági beszámolóban elhangzott, 
hogy a 42 lakóépületet és 1502 lakást kezelő társaság pénz
ügyi helyzete, valamint a lakók fizetési morálja az utóbbi 
időben javult. A tavalyi esztendőben mintegy 7 millió forint
ra sikerült leszorítani a kintlévőségeket és a hátralékokat, 
noha a korábbi időszakban tízmillió forint felett volt. Felve
tődött, hogy számos épületnél gondot okoz a fő és mellék
mérő vízórák állása közötti nagy eltérés.
A távhős számlázási rendben történt változásokról Lazók 
Zoltán az OSZRT vezérigazgatója, a vízszolgáltatással kap
csolatos tudnivalókról Sztruhár András a Vízmű Rt. oroszlá
nyi vezetője tájékoztatta a megjelenteket.
Az Oroszlányi Lakásszövetkezet 2002 év folyamán több la
kóépület felújításáttervezi. A felújítás elvégzésének feltétele 
pénzintézeti hitelfelvételei lehetőség, melynek egyeztetése 
folyamatban van. A hitelfelvételt nehezíti a jelzálog bejegy
zés tisztázatlan helyzete.
3BAKONYI FRUZSINA SIKEREI. Duatlon ranglistaversenyt 
rendeztek a választás hétvégéjén Somogyszilben. A szom
bati gyermek, serdülő és sprint távú sportküzdelemben 
oroszlányi sikerek is születtek. Bakonyi Fruzsina 
(Buda-cash) a sprint táv női junior kategóriában első helyen 
végzett. A gyermek távban a lányok legjobbjának a Ságvári 
iskolában tanuló Kostyál Ágnes bizonyult (ORTRI). A serdü
lő táv 3. helyét a fiúk között Kostyál Tamás szerezte meg.

Mindenhol erről beszélnek! 
Vajon miért? KRÓNIKÁS
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HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁROK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

Alkotmány u. 10.
®367-444

HÍREK röviden
MEGTÁMADOTT NŐ. Az Oroszlá

nyi Rendőrkapitányság nyomozást 
rendelt el ismeretlen tettesek ellen, 
akik 2002. áprilisában 21 óra körüli 
időben az Oroszlány Mester úton 
megtámadtak egy asszonyt, pénzt 
követelve tőle. A nála lévő egyik tás
káját eltulajdonították, majd később 
eldobták.

LOPOTT MOBILOK. Ismeretlen 
tettes április 12-én 14.45 ésl 8.00 
közötti időben, a Városi Sportcsar
nokban a női öltözőből alkalmi lopás 
módszerével eltulajdonított 3db No
kia 3310-es mobiltelefont.

Szintén nyomozást rendeltek el 
ismeretlen tettes ellen, aki április 
12-én 23 óra és 13-a 08 óra közötti 
időben ajtóbetörés módszerével be
hatolt az Alkotmány út egyik családi 
házába, ahonnan 250 000 Ft-ot, 200 
Eurot, 1 db női, lapos fonott szemek
ből álló karláncot és egy Philips vi
deó magnót tulajdonított el.

FÓRUM LESZ A TÁVFŰTÉSRŐL. 
A városi Civil Fórum összejövetelén 
-  feltehetően az érdekfeszítő napi
rendi pontok miatt -  szokatlanul sok 
szervezet képviselője jelent meg 
szerdán. Elekes Lászlóné a Civileké a 
Ház rendezvényt értékelte, Molnár 
Ferenc, az Oroszlány és Környéke Ci
vil Szervezetek Szövetségének elnö
ke arról számolt be, hogy a márciusi 
alakuló ülés óta zajlik az esernyő- 
szervezet bírósági bejegyzésre bo
csátásnak előkészítése.

A továbbiakban Mészáros Éva, az 
MKK igazgatója a káptalanfuredi tá
borozási lehetőségekre hívta fel a fi
gyelmet. Tájékoztatás Tóth József- 
nétől kérhető az intézményben.

A távfűtéssel és a végszámlákkal 
kapcsolatos ügyekben április 24-én, 
szerdán 17 órától fórumot tartanak 
az MKK-ban.

A civil szervezetek részére kiírt ön- 
kormányzati pályázatról elhangzot
tak a 2. oldalon található cikkünk
ben olvashatók.

A HATÁRIDŐ ÁPRILIS VÉGE. 
Spitzner Csaba, a Polgármesteri Hi
vatal lakosság osztályának vezetője a 
„Szebb, emberibb környezet megva
lósításáért” címmel a lakóközössé
gek számára kiírt önkormányzati 
pályázatról adott tájékoztatást a Civil 
Fórumon. Elhangzott, hogy a pályá
zatok benyújtási határideje április 
30-a. Adatlapok és részletes ismer
tető a hivatal információján még kér

hető. Az érdeklődés rendkívül nagy. 
(A kiírás a Krónikás április 30-ai szá
mában is olvasható.) Az osztályveze
tő elmondta, azért írták 25%-os 
önerővel a pályázatot, hogy a meg
szépített közterület részleteket ma
guknak érezzék a pályázók, és 
jobban vigyázzanak rá. A 25%-os 
önerőben többek között a locsolás 
vízdíja is elszámolható. Felvetődött, 
hogy a kiültetett növények, a virág
föld stb. számláját ne utólag fizesse 
ki az önkormányzat, hiszen pl. a kis
nyugdíjasok ezt nem tudják megelő
legezni. Spitzner szerint erre is lesz 
megoldás.

MIENK A PÁLYA. Megvásárolta az 
önkormányzat a régi és új XX-as 
akna közötti drótkötélpálya nyomvo
nalát alkotó területek egyes szaka
szait (összesen 15474 n r)  a Vértesi 
Erőmű Rt.-tői, 30 Ft/m2-es áron. A 
vásárlás célja: területrendezés. Az 
ingatlanokat főképpen cserékre fog
ják felhasználni.

ÉNEKLŐK, SZÉPÍRÓK. Az elmúlt 
héten számos programmal emléke
zett meg a József Attila Általános Is
kola az intézmény névadójáról. A 
péntek délutáni gálán került sor az 
eredményhirdetésekre is. A városi 
népdaléneklési versenyen az alábbi 
első helyezések születtek: Mátéfi 
Kitty (1 .o. - Ságvári), Kulcsár Szilvia 
(2.o. - Arany), Szabó Emese (3.o. - 
Arany), Solymosi Emőke (3.o. - 
Ságvári), Moldován Emese (4.o. - 
Arany). A felső tagozatosoknak szó
ló szépírás versenyen a József Attila 
iskola tanulói vitték el a pálmát. El
sők: Lovas Judit (5.O.), Wertheim 
Nikolett (6.o.), Lovas Márta (7.O.).

BEFUTÓ PLAKÁTOK. Bíró Ágnes 
és Huma Noémi tárgyjutalmat nyert 
a budapesti Francia Intézet országos 
plakátrajzversenyén. Mindketten a 
Lengyel József Gimnázium 10.a osz
tályos tanulói.

Hétfő délután lesz a testületi ülés

PÉNZ,PÉNZ,PÉNZ
Képviselőink ezúttal a megszokott 
keddi időponttól eltérően, április 
22-én hétfőn 15 órakor kezdik meg a 
munkát.

A napirendi javaslat szerint tár
gyalni fognak a területfejlesztési pá
lyázatok benyújtásáról, a költségve
tés módosításáról. Döntenek a tár
sadalmi és sportcélú pályázati ösz- 
szeg sorsáról és meghallgatják a 
pénzügyi bizottság elmúlt három év
ben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót.

Az Eötvös Loránd Műszaki Közép
iskola és a Lengyel József Gimnázi
um és Szakközépiskola igazgatója, 
valamint a Pedagógiai Szakszolgálat 
vezetője az elmúlt évekbeli tevékeny
ségéről fog beszámolni.

A személyi kérdések napirendi 
pont keretében (második nekifutás
sal) megválasztani tervezik az Orosz
lány Város Térség és Gazdaságfej
lesztő Kht. hiányzó felügyelő bizott
sági tagját.

Tízmilliók játszó- és közterekre
Idén is folytatja a város köztereinek 
esztétikusabbá tételére irányuló 
programját az önkormányzat. A költ
ségvetésben erre a célra kijelölt 
összegeket a hivatal pályázati forrá
sokkal igyekszik bővíteni-tájékozta
tott Spitzner Csaba osztályvezető.

Április 20-ára tervezik a város ne
gyedik játszóterének átadását a Tán
csics Mihály úton, az ipari park 
bejáratánál. A héten már az ízléses 
fakerítést festették, és az utolsó te
reprendezési munkákba fogtak. Az 
átalakítás még tavaly ősszel elkezdő
dött, majd a téli időjárás miatt kény
szerűen szünetelt. A 33 millió 
forintos összköltségű kivitelezéshez 
12 milliót nyertek regionális pályáza
ti alapból.

A két év alatt immár negyedikként 
felújított játszótér több korosztály

számára kínál kellemes időtöltési 
lehetőséget. A legkisebbek és a ka
maszok is megtalálják benne a ko
ruknak megfelelő modern játszó- 
eszközöket. Várak, mászókák, ho
mokozó, csúszda, pörgő-forgó, 
drótkötélpálya, focipálya -  csaknem 
egy tucat köztéri játék várja majd a fi
atalokat.

-  Adottságai, nagysága tették al
kalmassá a területet arra, hogy itt, 
egy úgymond multigenerációs ját
szóteret építtessünk, ami a serdülő 
korosztály igényeit, érdeklődését is 
ki fogja elégíteni -  világosít fel 
Spitzner Csaba, arra is utalva, hogy 
ezentúl nem érheti kritika az önkor
mányzatot, hogy elhanyagolja a ti
zenévesekkel való foglalkozást.

A környék rossz állapotú játszóte
reit ugyanakkor elbontatják.

Itt is, ott ista
Ebben az évben mintegy 130 db fátvágtak ki. Ül

tetnek ellenben a Rákóczi Ferenc úton 30 hársfát, 
az Alkotmány utcában a Liget étterem mellett 4 
gömbkőrist, az Emlékkút melletti területen továb
bi 3 hársfát, a Kossuth Lajos utcában 45 -  a városi 
klímát is jól tűrő, rendkívül mutatós-csörgőfát. A 
parkfenntartás terhére összesen 63 fa ültetése 
történt meg, ebből 50 konténeres nyír, 4 konténe
res csavartfűz, 6 nemes ecetfa, 3 szabadgyökerű 
kőris.

A Korsós lány visszatér
A gyerekeknek szóló felújítási program folytatódik. Az idei évben a Ma

lomsori óvoda melletti, és a Szeptember 6. úti játszótér hagyományos ját
szóeszközeit is renoválni fogják, nagyjából 20 millió forintos költséggel. 
Közben folyamatosan pótlódnak a tavaly ősszel átadott falusi játszótér hi

ányosságai: korlátok, kapuk, szemetes edények kerülnek 
ki. Az Alkotmány út és az Erzsébet liget átalakításából ap
róbb munkák vannak még hátra. A Kertalja úton a focipálya 
kapuinak felszerelése április végéig várható.

A korábban és a nemrégiben a városközpontban kivágott 
árnyadó növények helyére mintegy százharminc, többsé
gében nemes fát ültetnek ki. Csörgőfa-, hársfa-, juhar-, 
gesztenye- és platáncsemeték erősödnek az utak aszfaltja 
mellett.

Megtudtuk még, hogy a Városkapu melletti tér felújításá
ra a közeljövőben kivitelezési pályázatot írnak ki. Várhatóan 
június végére Lux Alice helyreállított szobra, a Korsós lány 
újra a csobogó medence előtt ücsörögve kínál majd hűsí- 
tést a megszépült parkban pihenőknek. -fór-
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Büntetnének a bizottságok? KÖZPÉNZ SZÓRAKOZÁSRA?
A Civil Fórum szerdai ülésén felvető
dött a társadalmi célok támogatásá
ra kiírt önkormányzati pályázatok 
kérdése. A hétfői testületi ülésre ké
szült előterjesztésből ugyanis kide
rül, hogy az eredeti közel négy és fél 
millió forintos keretet hárommillióra 
javasolja csökkenteni az elbíráló 
Közigazgatási Bizottság és Modrián 
Vilmos, a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság elnöke. A maradék 
összegből egymilliót a sportcélok 
támogatásához kívánnak átcsopor
tosítani, 436 ezer forintot pedig tar
talékolnának év közben felmerülő 
társadalmi célok megvalósítására 
(polgármesteri hatáskörbe utalva?). 
Mészáros Éva az MKK igazgatója 
sajnálkozását fejezte ki emiatt.

A jelenlévő Rajnai Gábor alpolgár
mester elmondta, hogy a két cél pá
lyázható keretösszegeit idén az 
MSZP-frakció javaslatára emelték 
meg mintegy másfél-másfél millió 
forinttal, a képviselők és a polgár- 
mester elhagyott tiszteletdíj-emelé- 
séből. A javaslatot furcsállja, és 
személy szerint nem támogatja, de a 
végső döntés a testület joga -  
mondta Rajnai, majd feltette a kér
dést: -Vajon a bizottságok által lefa
ragni ajánlott keretösszeg felfog
ható-e a civil szervezetek büntetése
ként, megfélemlítéseként, mert a 
közelmúltban olyan szövetségre

mertek lépni, ami nem zárja ki 
képviselő-jelölt indítását az őszi ön- 
kormányzati választásokon?

Molnár Ferenc a Bányász Klub 
Alapítvány ügyvezetője (az Egész
ségügyi és Szociális Bizottság külső 
tagja) egy feljegyzést olvasott fel, 
melyet eljuttat a képviselőknek. Eb
ben többek között felteszi a kérdést: 
Mi indokolja azt, hogy elvesznek 
egymillió forintot a társadalmi célra 
szánt pályázatoktól, amit a súlyeme
lő edzőterem felújítására és a kosár- 
labdások mezcseréjére fordítaná
nak? Hozzáteszi: elfogadhatatlan az 
egymilliós kurtítás, hiszen előbb a 
költségvetési rendeletet kell módo
sítani, ha a civil szervezeteknek 
szánt négy és fél milliót átcsoporto
sítani akarják. A fent említett két bi
zottsági elnöknek nem áll módjában 
úgy véleményezni a pályázatokat, 
mintha már megtörtént volna e ren
delet módosítása.

(Modrián Vilmos szerint, aki a 
fentieket állítja az vagy nem isme
ri az önkormányzat működését, 
vagy tudatosan nem mond igazat.)

Molnár Ferenc elmondta még, 
hogy a 44 civil szervezetnek kioszta
ni kívánt hárommillióval átlagban 30 
ezer forint jut egy szervezetre, míg 
300 ezer forint körüli összeg a 17 a 
sportszervezetnek egyenként.

-for-

Zajlik a vita a civil- és sport pénzek 
elosztásáról, s a helyhatósági vá
lasztásokhoz közeledve egyre éle
sebb hangnemben követelőznek 
egyesek -  tisztelet a kivételnek 

E fenti kijelentés vélhetőleg bor
zolja némelyek kedélyét, de beval
lom ez a célom (vitatkozzanak ve
lem!), mivel évek óta bosszant, 
hogy egyesek kivételezettek. A köz 
pénzéből -  bárki, bármit állítson is -  
egy része saját szórakozását fedezi.

Nem hiszem, hogy bárki is örülne 
annak, ha -  mivel a város költségve
tése egy, és oszthatatlan -  valaki ki
jelentené, azért kell valamilyen adót 
fizetni, mert pénzt osztogatnak az 
“önszórakoztató” civileknek.

Sajnos, még városunk nem jutott 
el odáig, mint némely polgárosodott 
település, hogy az ott működő gaz
dasági személyek, társaságok tá
mogassanak számukra, vagy a 
náluk dolgozók számára fontos ese
ményeket, célokat.

Mi még ma is az osztogató 
állambácsit várjuk, hiszen ez a ké
nyelmes. “Én” kitalálok valamit, s az 
önkormányzat a köz pénzéből ada
kozzon úgy, hogy közben még sok- 
az általa működtetett intézményben 
fontos -  feladatra sem tud „elégsé
ges” forrást biztosítani.

Nézzünk néhány példát:
A papírmasékészítők negyven

ezer forintot kértek, s húszezret ja

vasolnak nekik. A szövők százezret 
kértek és harmincezer forint támo
gatást javasolnak nekik, de vajon 
kuncsorogtak-e cégeknél, boltok
nál, hogy maradék, elfekvő készle
tekből kaphassanak anyagot, s ne a 
köz pénzéből „szórakozzanak”?

De fel lehetne hozni még másokat 
is, akik példáúl táborozáshoz kap
nak (?) támogatást, vagy a túrázók, 
akik szintén a mi pénzünkből kíván
nak kirándulni. Vajon ezek a köz ér
dekei?

S lehetne még mazsolázni a pén
zek között.

Látszik, ami most a pénzek körül 
zajlik, az már némelyek számára 
(párt)politikai kérdés. Ki, hogyan 
tudja minél látványosabban, hango
sabban “megvásárolni” a szavazato
kat, ki, vagy mely párt lesz majd az, 
aki a helyi választásokon a most 
kikényszerített pénzekre hivatkozva 
„viszonzást vár” .

Itt, a végén kérdem csak halkan, 
gimnazistáink, akik a skóciai útra 
nem kapnak egy fillért sem, nem 
Oroszlány nevét, jó hírét vinnék el a 
távolba?

A döntés hétfőn, a televízió nyil
vánossága előtt fog megtörténni.
(A javaslat megtekinthető a neten, a 
www.oroszlany.hu alatt.)
Molnár Ferenc, a Krónikás felelős 
szerkesztője, a Mecénás díj 2002. 
évi kitüntetettje

Keleti válasza 
Lázár vádjára

Lapunk múlt heti számában Lázár Mózes Fideszes 
képviselő azt állította, hogy Keleti György szocia
lista képviselő valótlan állítást tett, amikor azt nyi
latkozta, hogy azért nem szavazta meg a 
szakrendelő állami címzett támogatását, mert 
más, általa nem támogatott célokkal egy csomag
ban volt. Lázár szerint a T/5159-es határozattal 
döntött a parlament a szakrendelő felújítási pén
zéről.

Keleti György reagált a vádra, és határozottan 
elutasítja azt. Szerinte Lázár Mózes tévedt a valót
lan állítások mezejére, hiszen nem is határozattal, 
hanem törvénnyel, mégpedig a 2001. évi XCIV. 
törvénnyel döntöttek a helyi önkormányzatok 
2002. évi új címzett támogatásáról, amelyben 
több más céllal együtt szerepelt az oroszlányi pá
lyázat, és pl. a Váli-völgy (Felcsút környéke) vízel
vezetése. Ezt bárki ellenőrizheti az Interneten -  
mondta Keleti, aki egyben felrótta, hogy a kisbéri 
gimnázium-felújítás érdekében tett módosító ja
vaslatánál Lázár tartózkodott, ami felér egy nem 
szavazattal.

(A világhálón az idézett törvény alatt található
ak „egy csomagban” a címzett támogatások.) -f

Az ország legjobb 
diákújságírója a 

Lejóból
Országos diákújságíró versenyt nyert Sulyok 

Blanka a Lengyel József gimnázium harmadikos di
ákja. A császári ifjú hölgy száznál is több középis
kolás pályázó közül jutott be pályaművével azon 
húsz közé, akik székesfehérvári Kodolányi János 
Főiskolán megrendezett vetélkedőn mérték össze 
tudásukat.

Blanka, az ismert császári újságíró lánya, állta a 
sarat. Döntős feladata többek között a közszolgálati 
és a kereskedelmi médiumok összehasonlítása és 
utcai riport készítése volt. A háromtagú szakmai 
zsűri az ő teljesítményét értékelte a legmagasabb
ra. Eredményével felvételt nyert a főiskola kommu
nikációs szakára, és nyáron az olaszországi 
pompeii környékére látogathat. Blanka nem isme
retlen az oroszlányiak előtt, hiszen számos városi 
rendezvényen hegedűjátékával kápráztatja el a kö
zönséget.

Jövő heti számunkban közöljük nyertes pálya
művet . Örömmel tesszük ezt, mivel az írásban fel
tárt probléma határunkban sem ismeretlen.

Válogathatjuk
hulladékainkat!

Flulladékgyűjtő-szigetek létesítésére kötött 
vállalkozói szerződést az önkormányzat az 
OTTO Oroszlány Rt.-vel. A gyűjtőszigetek 
kialakítása megkezdődött, április végére 
várhatóan elkészülnek. A konténerek az újra 
felhasználható színes és fehér üvegek, pa
pír, valamint műanyag szelektív gyűjtésére 
adnak lehetőséget. Az illetékes települési 
képviselőkkel történt egyeztetést követően 
kijelölték a pontos helyszíneket a város 
alábbi területein:

Kecskédi u. - Dózsa Gy. u. kereszteződésé
ben
Táncsics M. út, transzformátorház állomás 
mellett
Petőfi S. u. 31. sz. épület mögött 
Kossuth L. u., COOP áruház mellett 
Karinthy F. u., élelmiszer bolt előtt 
Fürst S. u. 44. sz. épület mögött 
Placc piac parkoló felőli bejárata előtt 
PROFI Rt. parkolónál 
Spar áruház mellett 
PENNY áruház melletti területen.
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2001-ben átlagosan 2 fokkal hidegebb volt

Miért keli befizetni 
a végszámlák után?

Április van. Itt a tavasz-véget ár a 
fűtési szezon. A város több mint 
négyezer lakásában ilyenkor a 
számolgatás szezonja is bekö
szönt: kiérkeztek ugyanis a távfű
tés és melegvízfogyasztás ún. 
végszámlái. Mint kiderült, sokak 
egyenlegén tíz-húszezer forintos 
vagy annál nagyobb tartozás, befi- 
zetnivaló szerepel. Lazák Zoltán az 
OSZRT vezérigazgatója szerint 
idén kisebb roham volt végszám
la-ügyben a cég ügyfélszolgálatá
nál, mint tavaly ugyanebben az 
időben.

A végszámla tartalma
-  Pontosan mely időszak fo

gyasztását összegzi a most kibocsá
tott végszámla?

-  A mérés szerinti adatok alapján 
a 2001-es év január elseje és a szil
veszter behatárolta időszakét. Az 
éves fogyasztási adatokat hasonlít
juk össze benne az előlegszámlákon 
befizetett összegekkel, és a kettőnek 
a különbsége jelenti a végszámlán 
feltüntetett összeget. Az évente fix 
összeget jelentő alapdíj, vagy ké
szenléti díj nem szerepel a végszám
lán.

-  Mikor kell kiküldeni, és mit tar
talmaz a végszámla?

-  Üzletszabályzatunk alapján a 
végszámla kiküldésének határideje 
április 5-e. A számlán feltüntetjük a

lakó által elfogyasztott hőt, a 
melegvízhez felhasznált hidegvíz 
mennyiségét, és a hidegvízre jutó 
vízmelegítési hőmennyiséget. 
Számlázzuk ezen kívül mérés alap
ján a szennyvízdíjat (a szennyvízdíj 
alapja a melegvíz és a hidegvízmé
rők összege).

-  Mitől függ a havonta fizetett elő
legszámlákon, más néven átalánydí
jas számlákon szereplő összegek 
nagysága?

-  Hadd világítsam meg egy példá
val! A 2001-es év előlegszámláinak 
alapösszegét, az előző, 2000-es év 
végszámlájának az 1/12 része jelen
ti. Tehát a 2000-es év teljes fogyasz
tásának díját elosztjuk 12-vel, s ezt 
fizeti 2001-ben havonta a fogyasz
tónk. Ehhez még különféle alapdíjak 
járulnak.

Hidegebb volt
-  Ha ilyen átlag alapján fizetnek a 

fogyasztók, miért képződhettek 
most ekkora hátralékok?

-  A 2001-es esztendő átlaghő
mérséklete mintegy két fokkal ala
csonyabb volt a megelőzőnél. A 
2001. december hónap pedig hat 
fokkal hidegebb volt az átlagosnál. 
Leegyszerűsítve azt mondhatom, 
hogy a 2001-ben a melegebb 
2000-es év átlaga alapján fizettek a 
fogyasztók, ezért gyűlhettek fel 
most ilyen különbségek. Már tavaly

decemberben -  s azóta folyamato
sa n - felhívtuk erre a figyelmet.

-  A nagy hideg az oka a magas 
befizetéseknek?

-  A távfűtés esetében igen. A me
legvíznél közre játszhat, hogy év 
közben nőtt a család fogyasztása -  
például gyerek született, valaki még 
odaköltözött - ,  de az átalánydíjon 
évközben nem módosítottak. A me
legvíz esetében lehetőség van az 
előlegdíj mértékének a megváltozott 
fogyasztáshoz való évközbeni igazí
tására.

Még azt is el kell mondanom, 
hogy téves számlák ennek ellenére 
előfordulhatnak. Akinek bármilyen 
kételye van, keresse fel ügyfélszol
gálatunkat, és munkatársaink min
den egyedi esetet megvizsgálnak.

És az új csatlakozók?
-  Akik tavaly csatlakoztak a távfű

tési rendszerbe -  pl. a Fürst Sándor 
utcában, szinte mindenütt be kell fi
zetniük. Miért?

-  Említettem, hogy a fogyasztó az 
éves átlag 1/12-ét fizeti havonta. Mi
után ezeken a területeken csak októ
bertől veszik igénybe a távfűtést, 
végszámlájukban nem jelentkezik a 
fűtési szezonon kívüli időszak nulla 
fogyasztása. Érthetőbbé tenném ezt 
egy példával.

Valaki havonta 12 ezer forintnyi 
hőt fogyaszt a fűtési szezonban. Az 
előlegszámlán azonban csak ennek 
a felét fizeti, hiszen egy évben ideális 
esetben hat hónapot fűtünk, hatot 
nem. Az érintettek mondjuk havi 
hatezer-hatezer forintot fizettek be 
novemberre és decemberre, valójá
ban azonban kétszer tizenkettő, azaz 
huszonnégyezer forintot fogyasztot

tak. Nos, a különbséget most, a 
végszámla alapján kell megfizetni
ük.

Még arra is felhívom a figyelmet, 
hogy amennyiben az új előlegszám
la havi mértékét soknak találják, an
nak csökkentésére most van mód, 
amint fordítva is.

Van, aki visszakap
-  Ifannak-e a városban olyan fo

gyasztók, akik most nem befizetnek, 
hanem visszakapnak?

-  Igen. Azokban az épületekben, 
ahol gazdálkodnak, előfordul ilyen. 
Ott viszont, ahol nincs egyedi szabá
lyozási lehetőség, nekünk több hőt 
kell engedni, mint ahol van. Hiszen 
általában a szélső, és földszinti laká
sok hidegebbek, s nekünk ezekben 
is biztosítani kell a jogszabály előírta 
hőmérsékletet. Ebből következik, 
hogy a köztes lakásokban jóval me
legebb lesz, és ott az ablakok nyitá
sával kénytelenek szabályozni a 
hőmérsékletet.

A megoldás erre a fűtés korszerű
sítése, költségmegosztók, egyedi 
mérők felszerelése. Ajánlom az érin
tett lakóközösségeknek, hogy for
duljanak az Oroszlányi Távfűtésért 
Alapítványhoz, mely itt a Bánki Do- 
nát úti épületünkben található, és ki
fejezetten az ilyen átalakításokat 
támogatja.

Az OSZRT szorgalmazza, hogy 
banki, állami, céges és a lakóközös
ségi források összeadásával egy 
energiagazdálkodási programot in
dítsunk be. Mintaépületek már van
nak Oroszlányban, tapasztalataik 
szerint jelentős, 30%-os megtakarí
tást is el lehet érni.

(X)

Harmincöt éves a Benedek iskola
Harmincöt éves fennállását ünnepel
te a múlt héten a Benedek Elek Álta
lános Iskola. A rendezvények között 
szerepelt városi szavalóverseny és 
cigány életmódot bemutató rajzpá
lyázat is. Az évforduló alkalmából 
Iván Lászlónéval az intézmény veze
tőjével beszélgettünk.

-  Önálló iskolaként 1967. szep
tember elsején indult a tanítást négy 
osztállyal a Táncsics úti gyógyszer
tárral szembeni barakkban -  emléke
zik az igazgatónő. -  Én két évvel 
később lettem itt pedagógus, azóta, 
harminchárom éve ebben az iskolá
ban dolgozom. A kisegítő iskola -  
akkor még így hívták -  1973-ban 
költözött az evangélikus templom
mal szembeni házba. Ez hatalmas 
változás volt a barakképülethez ké
pest, de hamar kiderült, hogy a 150 
éves vályogépület -  noha később

négy tanteremmel bővítettük - , al
kalmatlan az oktatásra.

A kilencvenes évek közepén indult 
a huzavona, hogy az ÁNTSZ által is 
kifogásolt körülmények közül hová 
helyezzenek bennünket. Mindenütt 
nagy ellenállás fogadott az általános 
iskolákban. Rettenetes volt mindezt 
megélni. Végül megkaptuk az egyko
ri a Városgazdálkodás kertészetének 
épületét. Itt 1997. januárja óta folyik 
az oktatás-nevelés.

Az iskolát a helyi és a megyei ön- 
kormányzat közösen tartja fenn.

Rendkívül jól felszereltek va
gyunk, ami jórészt nyertes pályáza
tainknak köszönhető. Erőfeszítése
inket az eredmények is igazolják.

Távlati tervünk a tetőtér beépítése. 
Bízom benne, hogy pályázati úton 
meg tudjuk szerezni az ehhez szük
séges hetvenmillió forintos össze
get.

Nagy a zsúfoltság
-  Miért ke ll bővíteni?

-  A zsúfoltság miatt. Jelenleg 
173 tanulónk van, és egyes osztá
lyokban 20-21 fő tanul. Az ideális 
létszám tizenöt lenne. A fejlesztő 
foglalkozásokhoz is szükségesek 
plusz helyiségek, a tanári szobáról 
nem beszélve, ami mosdónak is 
kicsi.

-  Mi a zsúfoltság oka ?
-  Részint az értelmi fogyatékos 

gyerekek növekvő száma. Ugyan
akkor az általános iskolák emelik 
követelményszintet, és ezt már 
sok gyengébb képességű gyer
mek nem bírja. Másrészről isko
lánk színvonalas nevelő munkája 
is egyre több szülőt győz meg ar
ról, hogy ódzkodás nélkül enged
jék hozzánk a gyermekeiket. Eddig 
Oroszlányból és vonzáskörzetéből 
érkeztek tanulóink, de újabban 
vidékről is érdeklődnek.

-  Milyen jövőbe tudják elve
zetni az i t t  tanulókat?

-A z  innen kikerülők nagyon ne
hezen önállósulnak. Az elmúlt tíz 
év tapasztalatait összegző felmé
résünk azt mutatja, hogy sokan 
nem rendelkeznek munkahellyel, 
rendkívül alacsony a jövedelmük, 
és többnyire a szülőknél élnek. 
Nem titok, hogy ebben az is szere
pet játszik, hogy tanulóink kéthar
mada hátrányos helyzetű, cigány 
származású fiatal.

Azt szeretnénk, ha valamennyi
en szakmával rendelkeznének. A 
NAT bevezetésével tíz évfolya
mossá vált az iskola, ez új lehető
séget nyit számunkra a gyerekek 
pályaorientációjához. A két utolsó 
évfolyamon az Eötvös középisko
lában a lányokat szabásvarrásra, a 
fiúkat a vasas szakmára készítik 
fel. Innen a speciális szakiskolák
ban tanulhatnak tovább Tatabá
nyán, Komáromban. A jobb 
képességűek a helyi középiskolá
ban szereznek szakmát.

Forgács J

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
_________________________________________________________________________________________   3.



Kicsiből is sokat ért az okos. N VERSengés a költészet napján
KRÓNIKÁS

ALTALÁNOS ISKOLAI TÁS

Az általános iskolai beíratás 
a város valamennyi iskolájában 

2002. április 24-én és 25-én 
8-12 és 14-17 óráig lesz.

A beíratáshoz szükséges:
- szakvélemény a gyermek fejlettségéről,
-a gyermek személyi lapja

vagy születési anyakönyvi kivonata,
- a család tartózkodási helyét igazoló okirat,
- biztosítási díj.

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

Pőtbefratás: 2002. május 7-én

Április 11-én, József Attila születésnapján idén is megrendezték a városi szavaléverseny döntőjél a 
Magyar Ellenállók és Antifasiszták oroszlányi szervezete, valamint a Művelődési Központ és Könyvtár 
szervezésében.
A délutáni versengésen Nagy István köszöntötte a benevezett tizenkilenc diákot. Mint mondta, min
den évben örömteli szívvel távoztak a helyszínről. Meg kell köszönni ezt a délutánt mindazoknak, akik 
inkább hallgatnak a bölcs hangokra, a tudományra, mint a durvaságra. A szavatokat kérte, tegyenek 
tanítvánnyá mindenkit, hogy a jövő' nemzedéke szépen beszéljen majd.
A Bakfark Bálint Művészeti Iskola növendékei és tanára örvendeztették meg három rövidebb előadás
sal a jelenlévőket.

Csodák csodája
A szavalok vegyes korosztályt alkottak: az ál
talános iskola alsó tagozatától a középiskolás
okig. Hallhattuk Csanádi Imre, Szabó Lőrinc, 
Babits Mihály, Kosztolányi, Petőfi Sándor, 
Radnóti és József Attila verseit is. Amíg a há
romtagú zsűri visszavonult, hogy megállapít
sa, kik voltak a legjobbak, az Arany János 
Általános Iskola második osztályos tanulói 
szórakoztatták az érdeklődőket. Az Óz, a cso
dák csodája című zenés darab a pantomim 
műfajában elevenedett meg.

2. Sáhó Norbert, József A. Ált. Iskola -  felké
szítő tanár: Czinder Józsefné
3. Bögre Ada, Arany J. Ált. Iskola -  felkészítő 
tanár Oláh Edit
A felső tagozatosok csoportjában:
1. Fodor Angéla, Lengyel József Gimnázium
2. Joó Attila, Fővárosi Gyermekotthon -  fel
készítő tanár: Kiss György
3. Zlatzky Tamás, József A. Ált. Iskola -  felké
szítő tanár: dr. Márkus Barnáné
3. Kicsák Ágnes, Arany J. Ált. Iskola -  felké
szítő tanár: Matolcsiné Takács Ágnes és 
Kicsák Tamásné

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS 
PRESS Kft. nyomdájában 

lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel 
tízezren 

olvashatják!
OEIadó 1988-as Wartburg két
ütemű személygépkocsi nagyon 
jó állapotban, új gumikkal. Mű
szaki 2002. szeptemberig. 
06-30-226-1887
OZalakaros központjában kétsze
mélyes, jól felszerelt üdülőlakrész 
főzési és parkolási lehetőséggel 
kiadó. 20-41-51-222 
^Tatabányán a Ságvári Endre 
úton (Május 1 park) kétszobás 54 
négyzetméteres 3. emelti lakás el
adó. 70-31-54-220 15óra után.

Itt mindig talál 
KRÓNIKÁST

MKK információja 
TOMI írószer és ajándékbolt 

Rákóczi út 64. fodrászat 
Klári Csemege 
Bányász Klub 

Huber festékbolt 
II. Rákóczi F. Klub 

Coop élelmiszerbolt 
Betty vegyesbolt 

DEPÓ TRADE diszkont 
Mini vegyeskereskedés

Színházkedvelők figyelem! 
Autóbusz indul 

Budapestre,
A József Attila Színház 

„Made in Hungária” című 
musical előadására, 

2002. május 4-én 
(szombat) 16.30-kor az 

oroszlányi polgármesteri 
hivatal parkolójából. 

Jelentkezés 
Magyarinénál 

a 30-99-40-336-os 
telefonszámon.

Az idei színvonalasabb volt
A díjkiosztás előtt Salamon Gyöngyi értékelte 
a hallottakat. A zsűri elnöke megköszönte a 
gyerekek és a felkészítő tanárok munkáját. 
Mint mondta, nagyon örültek, hogy kevés be
szédhibával találkoztak, és megdicsérte az 
ügyes alsó tagozatosokat. Végül azt is meg
említette, hogy az idei verseny a tavalyinál 
jobb és színvonalasabb volt.
A verseny minden résztvevőjének egy-egy 
emléklappal köszönték meg a délutánt. Kü
lönböző korosztályokban hirdettek ered
ményt, elsőként az alsósoknál.
1. Boros Klaudia, Arany J. Ált. Iskola -  felké
szítő tanár: Czihlárné Jolika

INGYENBENZIN
Pár hónapja beszélgetésbe ele

gyedtem egy közelünkben lakó 
rokkant nyugdíjas fiatalember
rel. Röpke csevely közben mére
geti a kismotoromat.

-  Mennyiért vetted? -  kérdezi.
-  Harmincezer -  mondom.
Csóválja a fejét rendesen. Ő

most vett egy Komért, az csak 
hatezer volt, mondja hamisan 
mosolyogva a bajsza alatt. A 
benzin meg nem kerül semmibe.

-  Kitől lehet ilyen olcsón mo
tort venni? -  kérdem tettetve a 
tudatlant.

Újabb sokatmondó mosoly 
sejteti velem az efféle járművek 
származását.

Később láttam az illetőt moto
rozni. A Komár első ránézésre is 
háromból volt összerakva. Nyil
ván három különböző helyről 
származó motorbicikliből.

A benzinről szóló elejtett meg
jegyzés igazi tartalma azonban

csak a múlt héten világosodott 
meg előttem. A kismotort 
ugyanis azóta kis fogyasztású 
Trabantra cseréltem. Ám felet
tébb furcsa volt, hogy a ház előt
ti négynapos állás után eltűnt 
belőle tíz liter keverék, vagyis 
nem is olyan kicsi a fogyasztása. 
Felhívtam egy Trabantos isme
rőst. „Te, mondd már meg, jel
lemző a Trabantra, hogy folyik 
belőle a benzin?” „Aha, szóval 
tőled is lopják!” -  jött a válasz. 
„Pofon egyszerű felnyitni a mo
torháztetőt, leszívják a benzint, 
aztán szépen visszazárják, mint
ha mi sem történt volna. Ha nem 
figyelsz oda, fel sem tűnik, hogy 
egy parazita lóg rajtad!”

Azóta értem, hogyan lehet ol
csón kismotort szerezni, és 
fenntartani. Azt a kérdést pedig 
fel sem teszem, hogy hová jár
nak lopott üzemanyaggal tan
kolt, lopott kismotorral. 
Mindenkinek a fantáziájára bí
zom. Treff

A középiskolásoknál három induló volt, mind- 
hármójuk helyezést ért el.
1. Huma Noémi, Lengyel József Gimnázium -  
felkészítő tanár: Sáhóné Varga Katalin
2. Sulyok Blanka, Lengyel József Gimnázium 
-  felkészítő tanár: Sáhóné Varga Katalin
3. Szűcs Tibor, Lengyel József Gimnázium -  
felkészítő tanár: Kisné Varga Gabriella
A zsűri különdíját Bengő Gábor a Benedek 
Elek Ált. Iskolából (tanára: Nagy Ildikó) kapta. 
Az első három helyezett könyvjutalomban-az 
MKK ajándéka - , valamint a MEASZ részéről 
tárgyjutalomban részesült.

Csulik Andrea

V A R G A
AUTÓVILLAM OSSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

Cím : 2840 Oroszlány, 
Határ út 44.
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Az eredeti keretet osztják fel a civil szervezetek között

Vita a középiskolákról
Hosszúra nyúlt a hétfői, egyes területfejlesztési pályázatok benyújtási ha
tárideje miatt előrehozott időpontban kezdődő testületi ülés, melyen el
sőként az idei „Jó tanuló - jó sportoló” címeket osztották ki. A két ülés 
között történt eseményekről szóló beszámolóból dr. Sunyovszki Károly 
polgármester kiemelte, hogy a város óvodai létszáma 718 főről egy év 
múlva várhatóan 650-660 főre csökken. Ez pontosan fedi a hivatal által 
korábban készített prognózist -  mondotta.

Pályázatok és pályázatok

A folytatásban egyhangúlag mó
dosították a költségvetést, vissza
osztva az elmúlt évi pénzmaradványt 
az intézményeknek. A kifizetetlen 
számlaállomány teljesítésére nyolc
millió forintot osztottak fel a három 
középfokú intézmény (kollégium, 
Eötvös középiskola, gimnázium) kö
zött. Ezzel együtt az általános tarta
lék terhére mintegy 28 millió 
forintos pluszösszeggel finanszíroz
ták a város intézményeit.

dr. Sunyovszki Károly elmondta, a 
város évente mintegy 20 millió fo
rinttal támogatja a három középfokú 
intézményt. A következő testületnek 
egy évig törvény adta döntési kötele
zettsége lesz arról, hogy fenntart
sa-e a jövőben is ezeket az intéz
ményeket, vagy sem.

Megyei és regionális alapokhoz 
való pályázatok benyújtásáról is egy
hangú döntést hoztak a képviselők. 
A pályázatokat a szakrendelő és a 
gyógyház átalakítására, a szennyvíz- 
tisztító telep rekonstrukciójára és a 
zeneiskola Haraszthegyi elhelyezé
sére nyújtják be. E három beruházás 
értéke mintegy 1,6 milliárd forint, 
amiből mintegy 250-400 millió fo
rintos önerőt vállal az önkormány
zat. Pályáznak még intézményi 
felújításokra, a város idegenforgalmi 
programjának elkészítésére.

Öt év a mérlegen

Varga István, az Eötvös Loránd 
Műszaki Középiskola, Hrubi Gábor, a 
Lengyel József Gimnázium és Szak- 
középiskola igazgatója, valamint Bá
rány Lászlóné a Pedagógiai Szak- 
szolgálat vezetője, intézményeik el
múlt évekbeli tevékenységéről szá
moltak be a testületnek. Vezetői 
megbízatásuk lejárt, az új igazgatók 
személyéről munkaterve szerint -  a 
benyújtott pályázatok alapján -  júni
us végi ülésén dönt a képviselő-tes
tület.

Varga István igazgató többek kö
zött elmondta, az Eötvös iskola lét- 
számfeltöltöttsége jelenleg optimá
lis, nem osztja azon véleményeket, 
mely szerint kihasználatlan a kapaci
tásuk. Elhangzott, hogy a tanulók 
mintegy 30 %-a oroszlányi. Kiemelte 
még, hogy a szakmai munkájukat 
magas színvonalúnak tartja, azon
ban az utánpótlás hiánya miatt a 
szakoktatói gárda átlagéletkora igen 
magas. Végül feltette a kérdést, 
hogy a városi oktatási ágazat évi 
mintegy 400 millió forintos támoga
tásához képest soknak tekinthető-e 
az a 20 millió forint, amiért cserébe 
két jól működő középfokú intéz
ményt kap Oroszlány.

A polgármester úgy vélekedett, 
hogy ez a hozzávetőlegesen húsz
millió forint valóban nem tekinthető 
soknak, noha ezzel csak a működést 
támogatja a város, a fejlesztéseken 
keresztül ennél többet költ a közép
fokra. Ezzel együtt is a középfok 
fenntartása önként vállalt feladat, az 
önkormányzatnak, ha akarja, ha 
nem, négyévenként újra kell gondol
nia megtartását.

Balogh György azt a kérdést vetet
te fel, hogy az önkormányzatnak 
van-e felelőssége abban, hogy a kö
zépfokban tömeges bukások történ
nek. A polgármester úgy vélekedett, 
az önkormányzat lehetőségeihez ké
pest minden tekintetben maximáli
san támogatja az oktatást. Szégyen
kezésre nincs ok. A probléma össze
tettebb annál, hogy csak e szem
szögből vetődjön fel.

Hrubi Gábor írásos beszámolójá
ból statisztikai adatokat emelt ki. A 
felvett fiatalok tanulmányi átlaga 
alapján a gimnázium a 622. az or
szágban, azonban a felsőoktatásba 
nyert felvétel alapján a 87. helyen áll. 
A testület egyhangúlag elfogadta 
beszámolókat, megköszönve az in
tézmények elmúlt öt esztendőben 
végzett munkáját.

Folytatás a 2. oldalon

ELISMERÉS
Április másodika helyett -  adminisztációs okokból -  szerda délután a 

hivatalban adták át a város polgármesterének azt az elismerő kitüntetést, 
melyet Mikola István egészségügyi miniszter adományozott. Mint a díjat 
átadó Géher Pál helyettes államtitkár fogalmazott, a PRO SANITATE díj a 
két legmagasabb miniszteri díj egyike, és ezzel Oroszlány város vezetésé
nek az egészségügyért kifejtett kiemelkedő munkáját ismerték el, különös 
tekintettel arra, hogy hazánkban még nem volt példa arra, hogy egy 
egészségügyi beruházás felét egy helyi önkormányzat felvállalja, és ezzel 
az ott élők ellátásának színvonalát nagymértékben javítsák.

Mint fogalmazott: ámbár e díjat dr. Sunyovszki Károly úr kapta, de az 
egész képviselő-testület munkáját is elismerték ezzel.

A polgármester válaszában megköszönte a díjat, és elmondta, a mint
egy ötéves egészségügyi fejlesztések elismerésének tekinti a miniszter 
gesztusát.

Varga János az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke kijelentette, 
kívánja, hogy dr. Sunyovszki Károly polgármestersége alatt fejeződhes
sen be a most megkezdett beruházás, és kiemelte az átadáson jelenlévő 
dr. Mátics István intézetvezető főorvosnak a gazdálkodás terén kifejtett 
érdemeit. - MF -

h í r e k
- PESTI PAJTÁSOK. Oroszlány után 
az ötödik sokmilliós játszóteret múlt 
héten vasárnap urnafelnyitás után 
adták át Budapesten. Neve: Parla
ment. Előre sejthető, hogy a nagy 
gyerekek össze fognak veszni az ér
tékesebbnél értékesebb játékokon.
- TITOK. Keleti György először la
punkkal osztotta meg a titkot: titok, 
hogy kap-e titokminiszteri tárcát.
- EZ KOMCSI? Számos oroszlányi 
polgár elvörösödött, amikor tudo
mására jutott a helyi szavazók párt
szimpátiája.
- MEACULPA. Nyilvánosságra ke
rült, hogy Feledy Rókus cégvezető 
elfelejtette bevallani feleségének, 
hogy minden hétvégén más-más 
hölggyel csalja meg az asszonyt. Az 
oroszlányi civil szervezetek bejelent
keztek, hogy a hölgyeket jótékony 
céllal lehetőleg közöttük osszák fel.

- KRÚNIKUSS. A szocialisták szóró
lapjain kívül a Krónikást sem hordta 
ki a Magyar Posta. Igaz, erre meg 
sem kértük a céget.
- RETROFITT. Elmaradt a lapkő leté
tele Hanyagi Géza bokodi kertes 
háza udvarában. A gödörbe esett fe
leséget a szomszéd hívására kiérke
ző speciális mentők szabadították ki. 
Meglepetésükre a nő fitten ugrott ki 
csapdájából.
-JUBILEUM. Ez a vég! -  jelentette ki 
Szalmiák Dezsőné, amikor kézhez 
kapta az Távhőszolgáltató összegző 
számláját 1992 áprilisában. A legen
da szerint azóta nevezik az ominózus 
papírost végszámlának.
- TÉNFERGŐ SZÉPSÉG. A Korsós 
lány visszatér a Városkapu előtti 
parkba. A hölgyet az elmúlt hetek so
rán többen látták a város másik ré
szében, de útbaigazítást senki sem 
adott neki.

Forgó-morgó

Kedves Olvasóink!
Május hónaptól megváltozik la
punk terjesztése. A továbbiakban 
nem a postaládákban, hanem az 
alábbi helyeken kereshetik a 
KRÓNIKÁST, mely 3000 példány
ban jelenik meg.

Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ és Könyvtár 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi 
út)
Klári Csemege (Rákóczi út)
Italshop (Rákóczi u.)________________

Mini ABC (a „maszeksoron'’)
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.) 
Kati csemege (Népek b. u.)
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes” ) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.) 
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-SOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér Bolt (Táncsics u. gyógyszer
tárral szemben)
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panern élelmiszerbolt (Fürst S. u.) 
Huber festékbolt (Fürst S. u.)

Az ófaluban ás környékén



Az eredeti keretet osztják fel a civil szervezetek között

Vita a középiskolákról
w  Egymillió vissza

A társadalmi és sport célokra szánt 
összegek elosztása kapcsán a polgár- 
mester elmondta, hogy az idei évi keret 
önmagában több, mint 1995-98 között 
összesen volt. Szerinte ez nem indokolja 
azt a hatalmas sértődöttséget, ami a 
Molnár Ferenc (a Bányász Klub Alapít
vány ügyvezetője) által készített, és a 
képviselőknek eljuttatott kritikai feljegy
zésből kiérződik. (Lásd a múlt heti szá
munkat.) Takács Károly a Közigazgatási 
Bizottság elnöke úgy vélekedett, hogy 
idén a testületen kívülről is történtek fel
ajánlások (Lázár Mózes pénze? -  a 
szerk.), ezért komoly támogatáshoz jut
hat a helyi civil szféra.

Rajnai Gábor alpolgármester nem tar
totta helyesnek a két bizottsági elnök ja
vaslatát, hogy egymillió forintot 
csoportosítsanak át a társadalmi célokra

szánt keretből a sporttámogatására. Dr. 
Sunyovszki Károly szerint nagyobb az 
ínség a támogatás iránt a sport terüle
tén. Ennek ellenére a testület többsége 
elfogadta Rajnai módosító javaslatát, 
hogy az egymillió forint maradjon a tár
sadalmi célokra szánt keretben. Ugyan
akkor Juhász József javaslatát is 
elfogadták, miszerint az évközben fel
osztható 436 ezer forintos keretet csök
kentsék 200 ezer forinttal, s ezzel az 
összeggel támogassák a bányász fú
vószenekar ruhavásárlását. (A szerve
zetek között felosztott összegeket egy 
későbbi számunkban közöljük.)

Az Oroszlány Város Térség és Gazda
ságfejlesztő Kht. felügyelő bizottsági 
tagjának a szocialista frakció módosító 
javaslatára Hartmann Józsefet válasz
tották meg, szemben a Fidesz frakció je
löltjével, Orosz Árpáddal.

Forgács József

Kedvezmény 
a végszámlák fizetéséhez

Az Érdekvédelem a Lakosságért Egyesület oroszlányi csoportja a 
távfűtéssel és a végszámlákkal kapcsolatos problémákról szerve
zettfórumot szerda délutánra. A jelenlévők nehezen csillapodó pa
rázs hangulatban bombázták kérdésekkel, megjegyzésekkel Lazók 
Zoltánt, az OSZRT vezérigazgatóját. Többen mérgelődve elhagyták 
a helységet.

A vezérigazgató táblázattal illusztrálta, hogy a magas hátralékok 
oka a 2001. évi alacsony átlaghőmérséklet -  2001-ben mintegy 
húsz nappal meghosszabbodott a fűtési szezon az előző esztendő
höz képest. E kettő közel 20 százalékkal emelte meg 2001 fűtési 
költségeit. A probléma fő oka a hőre vonatkozó előlegszámlázási 
rendszer, aminél egyelőre nincs jobb -  emelte ki Lazók Zoltán.

Az elfogyasztott hőt mindenképpen meg kell fizetni -  mondotta
dé ebben különböző kedvezményeket nyújtanak. Mindenkinek au
tomatikusan megadják az 5000 forintos kamatmentes részletfize
tési kedvezményt. A nehéz anyagi helyzetben levőknek egyedi 
írásos kérelem alapján ennél alacsonyabb törlesztő részletek is 
megállapíthatók. Aki még így sem tud fizetni, annak a vezérigazga
tó azt javasolja, forduljon az önkormányzathoz lakásfenntartási tá
mogatásért. -fór-

Sokan várnak bejutásra az átmeneti otthonba
Önkormányzati segítség a válságba került időseknek

A Szociális Szolgálat időseket ellátó intézmé
nye másfél esztendővel ezelőtt költözött a Hu
nyadi úti egykori Kossuth óvoda felújított 
épületébe. A több feladatot ellátó Gondozási 
Egység vezetőjével, Pál Erikával a szolgáltatá
saikról beszélgetünk.

-  Általában hogyan kerülnek az átmeneti ott
honba az idős emberek?

-  Leginkább a hozzátartozók kérik az elhelye
zést. Többnyire azért, mert idős családtagjuk 
olyan leromlott egészségi állapotban van, hogy 
munka mellett a család nem képes felvállalni a 
gondozását. Szociális indokkal is kérnek elhelye
zést, például albérletben lakó idős ember, aki nem 
tudja fizetni a bérleti díjat. Itt teljes ellátást és or
vosi felügyeletet nyújtunk a beköltözők számára.

-  Miért átmeneti otthon?
-A rra  vagyunk hivatottak, hogy egy időszakra 

segítséget nyújtsunk annak a hajlott korú ember
nek, aki egészségi és szociális okból krízisbe ke
rült. Ilyen helyzet lehet például, ha egy időst ellátó 
családtag kórházba kerül, vagy nyáron üdülni 
megy a család, netán lakásfelújítás miatt otthoni 
gondozása megoldhatatlan.

A jogszabály egyéves itt tartózkodásra ad lehe
tőséget, ami legfeljebb ugyanennyi időre meg
hosszabbítható. Nehezíti azonban a dolgunkat, 
hogy Oroszlányon nincsen tartós ellátást nyújtó 
intézmény, pedig lakóink nagy része ilyen gondo
zásra szorulna és a tatai, kisbéri otthonba való be
jutásra sokat kell várakoznia.

-  Hány éves a legidősebb lakójuk?
-  Kilencvenes éveit tapossa több hölgy lakónk 

is, a férfiak között pedig van, aki már betöltötte a 
nyolcvanadik életévét.

Tartalmas programokkal telik az idő

-  Az idősek nappali klubja milyen segítséget 
ad?

-  Nappali ellátást nyújt azoknak az időskorúak- 
nak, akik saját otthonokban élnék, és önmaguk el
látására részben képesek. Étkezést, tisztálkodási 
lehetőséget, szociális és mentális támogatást, 
kulturális és szórakoztató programokat, szemé
lyes ápolást biztosítunk. Otthon nem kell főzőcs- 
kézni, bevásárolni, hiszen aki nehezen látja el 
magát, annak ez is komoly feladat. Tagjaink több
nyire beszélgetéssel, fényképnézegetéssel, új
ságolvasással, televíziózással, kézimunkázással 
töltik az időt. Kolléganőink segítenek az ügyinté
zésben, bármilyen jellegű probléma megoldásá
ban. A Borbálái klubban még akad üres férőhely, 
örömmel látunk új tagokat.

Itt, a Hunyadi úton is az év valamennyi társa
dalmi, illetve egyházi ünnepét megtartjuk. Utób
biakon rendszeresen istentisztelet és úrvacsora 
vételi lehetőség van. Különféle civil szervezetek, 
együttesek, művészeti csoportok rendszeres ven
dégeink. Nyáron kirándulásokra megyünk a bent
lakókkal. Tavaly például Herenden, Zircen és 
Tatán jártunk. Egyébként minden napra valami
lyen érdekes programot igyekszünk szervezni.

-A  házi segítségnyújtást kik veszik igénybe?
- A  magukat betegségből adódón ellátni nem 

tudók, akiknek a saját lakásán igyekszünk segíte
ni. Szakképzett gondozónőink házhoz mennek, és 
ellátják azt a feladatot, amire szükség van: segít
séget nyújtanak a tisztálkodásban, esetleg a 
gyógyszer bevételében, s ha kell a bevásárlásban 
is. Ha igény van rá, ebédet visznek. Van olyan 
gondozott, akinél napjában kétszer járnak, dél

előtt és délután. Sokszor egy kis beszélgetés is fél 
siker, hozzásegít a gyógyuláshoz, a jobb közérzet 
kialakításához.

-E z  a szolgáltatás is agg korúak részére van? 
-  Szó sincs róla. Bármely felnőtt városlakó, aki 

betegsége miatt önellátásra képtelen. Az ellátot
tak köre még bővíthető, vállalunk tehát további je
lentkezőket is.

-for-

A Hunyadi J. u. 7. szám alatt négy intézmény 
működik:

I. sz. idősek Klubja: 30 férőhelyes. Nyitva tartás:
7.00-15.00-ig
Házi Gondozó Szolgálat: jelenleg 20 fő körüli az 
ellátottak száma. A térítési díj óránként 400 Ft.

Szociális étkeztetés: gépkocsival hordják ki az I. 
számú bölcsödében készített ebédet. Jelenleg kö
zel 100 fő étkezését biztosítják, ebből 65 fő részé
re házhoz szállítanak, a többiek étteremből viszik 
el az ebédet.

Idősek Átmeneti Otthona: Két-, három-, és négy
ágyas szobák vannak. A térítési díj a jövedelem 
60%-a, illetve ebben az évben maximum 29 900 
forint. 36 fő várakozik a beköltözésre.

AII. sz. Idősek Klubja a Borbálán a Móricz Zs. u. 
4. sz. alatt található. Férőhely: 20 fő. Nyitva tartás: 
7.30-15.30-ig

INFORMÁCÓ: 361-020



Elég te lenü l a Vértes egyik leg
szebb része az az erdő, mely 
szülőfalumat, Császárt körül
öleli. Persze nem vagyok teljesen el

fogulatlan, hiszen gyermekkorom 
legelső emlékei kötnek ide. Ha valaki 
kételkedne a szavaimban, látogas
son el bátran ide, lehetőleg vadró
zsanyíláskor. Majd meglátja, hogy 
nem túlzók. Azaz, dehogy látja meg. 
Egészen elfeledkeztem erdőgazda
ságunk büszkeségéről. A kerítésről. 
Ilyen erős acélból készült, szöges 
dróttal kicsipkézett erődítmény 
nincs még egy a környéken, az biz
tos. (De legalábbis remélem...) A 
műúton elegánsan átívelve, mész- 
sze-messze a rengetegbe nyúlik. Aj
taján óriási acéllakat az illetékesek 
számára, és egy tábla, a következő 
felirattal: IDEGENEKNEK BEMENNI 
HATÓSÁGILAG TILOS! (Idegenek
nek? 17 évig azt hittem, itt otthon 
vagyok...)

Császár 2500 lelkes település. 
Önmagában nem sok lehetőséget 
rejt, sőt, pestiesen szólva „nincs itt 
semmi” . Ennek ellenére fel sem me
rült a gondolata annak, hogy vala
melyik közeli városban építkezzünk. 
(Házunkat tíz éve kezdtük építeni, 
mikor váratlanul megérkezett a csa
ládba legkisebb húgom, és szűk lett 
a szolgálati lakás.) Császár gyönyö
rű erdeje ugyanis ideális színtere 
megszokott életritmusunknak. Ke
vesen tudják, milyen jó dolog a ter
mészettel harmóniában élni, élvezni 
az évszakok ismétlődő, és mindig új 
színt hozó változásait. Hűséges 
vizslát, kecses hátaslovat tartani...

Sorompók az úton

a Mórra mentünk, megláto
gatni a nagyszüleimet, min
dig a Pusztavám felé vezető

KORLÁTOLTAN
utat választottuk, mely átvágott az 
erdőn, s így szinte egész úton élvez
hettük a táj szépségét.

Mikor néhány évvel ezelőtt új er
dész jött a faluba, először is ezeknek 
az autóutaknak vetett véget. Mond
ván, hogy a falubeliek teherautóikkal 
lopják a fát, lezáratta az út két végét, 
szép, piros-fehér sorompókkal. Ele
inte kicsit bosszankodtunk, hiszen 
Mórra menet be kellett érnünk a 
81-es főút sivárságával, de aztán 
beletörődtünk. Hiszen a „vadon” 
sokkal nagyobb élményt nyújt, ha 
kerékpárral, gyalog vagy lóháton 
járja be az ember, mintsem gépko
csival.

Persze ki-ki másban leli örömét. 
Mi továbbra is az erdőben, erdé
szünk pedig abban, hogy hivatásá
hoz és rangjához méltóan, dühödt 
fensőbbséggel hazazavarjon min
ket, valahányszor egy-egy tisztáson 
összefutottunk vele. (Hja kérem, ki 
tudja, hány mázsa fa fér fel egy kem
pingbiciklire...)

Általában udvariasan végighall
gattuk intelmeit, de a kirándulások
hoz ragaszkodtunk. Úgy véltük, 
előbb-utóbb csak rájön, ártalmatla
nok vagyunk. Tévedtünk. Később 
már előfordult, hogy édesapám -  
persze a jólneveltség határán belül -  
kifejtette vadőrünknek véleményét a 
harácsoló kicsinyességről. (Főleg 
ha lóháton volt, olyankor valahogy 
nehezebben tűri az ember az akadé
koskodást.) Ez nagyon érzékenyen 
érintette hősünket, és megfenyege
tett, hogy már nem sokáig ugrálunk. 
Nos, nem beszélt a levegőbe.

A „vasfüggöny” leereszkedik

«r a növényzetet meglehető
sen nagy területen ki kellett 
irtani, jelentős mennyiségű 

munka- és pénzbefektetést igényelt 
-  a remekmű elkészült. „Megérte” , 
hiszen nincs az a megátalkodott 
gyalogos (pláne kerékpáros, vagy 
ne adj’ Isten lovas), kinek „illetékte
len behatolását” meg ne akadályoz
ná a pompás acélerődítmény: „A” 
kerítés. Ha néhány elvetemült mégis 
megpróbálna átmászni rajta -  hát 
egy darabig megemlegetné a szö
gesdrótokat. (Arra már bizonyára 
nem telt, hogy áramot is vezessenek 
bele.)

Most mindenki boldog. Többé 
nem fecséreljük az időnket holmi fe
lesleges sétafikálásra, húgaim pél
dául meg tudták nézni Esmeralda 
mind a kilencvenötezer szívszorító 
kalandját. Hozzáértők szerint az el
kerített vadaknál már megindult a 
beltenyészettel járó elkorcsosodás -  
vadőrünk pedig önelégülten nyit
ja-zárja a lakatot a kizárólag saját tu
lajdonát képező kulccsal.

Az eset egyébként (sajnos) jogi
lag nem kifogásolható, az erdő a ta
tabányai Vértesi Erdőgazdaság 
tulajdona. De azt hiszem, minden ép 
lelkű ember erkölcsi érzéke, huma
nitása tiltakozik a szögesdrót ellen. 
Nem vitatom, tenni kell az erdőt sok
szor vandálul pusztító „kártevők” el
len, hisz akadnak ilyenek -  de 
biztos, hogy ez a megoldás? A vad- 
gazdálkodás nem pusztán „üzlet” . A 
természetben rejlő anyagi javak ki
aknázása mellett elsődleges felada
ta, hogy a természetszeretet

kultúráját óvja, építse. Hiszen olyan 
kevesen élnek ezzel a kinccsel. Pe
dig -  privatizáció ide vagy oda -  
mindannyiunknak jogunk van élvez
ni az erdő szépségét, bürokráciától 
és pártdühtől mentes, bölcs békéjét. 
Mi, „idegenek” , kiknek „belépni t i
los” , épp úgy a természet részei va
gyunk, mint a tisztelt erdőtulajdo
nos társaság, meg a hatóságok...

Út Európába

Időnként azért kiballagok a kerí
tésig, amíg van rá lehetőségem. 
Már csak a nosztalgia miatt is. 
A minap összetalálkoztam e szent 

helyen vadőrünkkel. (Mióta megvan 
a kerítés, szemmel láthatóan kigöm- 
bölyödött.) A vállán elégedetten bó
logatott puskája, hetykén 
félrecsapott kalapján pedig egész 
komoly kitűző-gyűjteményt csodál
hattam meg. Még soha nem örült 
nekem ennyire. Boldogan végig
mérte a szögesdrótokat, majd rám 
tekintett.

-  No, ezen már át nem mész. 
Igaz-e?

-  Igaz. Halott már Rousseau-ról? 
Hunyorogva nézett vissza, majd 

nagyvonalúan legyintett.
-  A russzó, az már biztos régen 

volt. Le vagy te maradva. Hát nem 
nézel tévét? A franciáknál, németek
nél meg az ilyen tisztességes népek
nél már szinte mindenhol elkerítik az 
erdőket. Hogy is mondták? „Euró
pába tartunk!” Nem tudtad?

-  Vagy úgy. Európába. így már 
egészen más.

Még egy utolsó, vágyakozó pil
lantást vetetettem a kerítésen túlra, 
aztán -  mi mást tehettem volna, én 
kis civilizálatlan? -  lassan elindul
tam hazafelé...

Sulyok Blanka

B

Az ORTRI „meghódította” Spanyolországot
Az ORTRI Császári Csemege Zöldsporto- 
sulás versenyzői március 22-től április 6-ig 
az Ibériai-félszigeten edzőtáboroztak. -  Mi
ért éppen Spanyolország? -  faggatom 
Licskó Csaba edzőt.

-  A két évvel ezelőtti triatlonos bálon ismer
kedtünk meg egy odakinn élő hölggyel. Az ő 
meghívására utaztunk ki.

-  Mennyire volt más odakinn edzeni, mint 
itthon?

-Vendéglátóink nagyon barátságosak, köz
vetlenek és vendégszeretők voltak. Sok segít
séget kaptunk, és mindent megmutattak 
nekünk. Az idő melegebb volt, a terepviszo
nyok jelentősen különböztek a hazaitól, de 
rendkívüli élményhez jutottunk. Előfordult, 
hogy egy nap három-négy edzést is tartottunk. 
A második héten már együtt tréningeztünk a 
spanyolokkal. Ők is a húsvétra készültek, ezért 
mindennap más-más családnál szállásoltak el

bennünket. Ezáltal beható ismereteket szerez
hettünk a spanyol gasztronómiából is.

-  Hogyan tovább?
-  Szeretnénk ápolni a külhoni barátságot, 

ezért nyáron mi látjuk vendégül spanyol bará
tainkat. Jövő tavasszal pedig újabb kiutazást 
tervezünk.

-  Hogyan sikerültek a kinti versenyek?
-  Egészen más korcsoportokban indulhat

tunk: volt egy 21 év alatti és egy 21 -45 év kö
zötti.

Eredményeinkre büszkék lehetünk! Az ifik
nél a lányok sprint távon (2,5 km futás, 20 km 
kerékpározás, 5 km futás) szépen szerepeltek:
1. Kostyál Ágnes, 2. Erdélyi Dóra, 3. Csornai 
Erika. Ugyanebben a fiúknál 1. Kostyál Tamás,
2. Németh Tamás. A V23-as korcsoportban 
Erdős Ibolya első lett. Atlétikában 2. Helyen 
végzett Kostyál Ágnes, 4. Csernák Kitti lett.

Szalai Imre 8. o.-s diák

Történelmi vetélkedő -
határok nélkül

A Rákóczi Szövetség helyi szervezete hagyományaihoz 
híven idén is megrendezi Nemzetközi Történelmi Vetél
kedőjét április 27-én a Művelődési Központ és Könyv
tárban „KARD ÉS KOSZORÚ-A MAGYAR MILLENIUM 
ÉVSZÁZADAI” címmel.

E szellemi megmérettetésre várják városunk általános 
és középiskolásain túl a határon túli magyar ajkú diáko
kat is. Á rendezvény zsűrijének elnöke dr. Bóna Gábor 
hadtörténész, ezredes, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum igazgatója lesz. A vetélkedőre hatalmas ér
deklődés mutatkozott, a szervezők tizenkilenc csapat je
lentkezését fogadták el. A verseny határon túli 
résztvevőin kívül városunk iskolái és székesfehérvári, 
valamint tatabányai iskola is versenyez.

A szervezők bíznak benne, hogy egy színvonalas vetél
kedővel ismételten lehetővé teszik a hazai és a határon 
túli kapcsolatok kiépítését, valamint Oroszlány megis
mertetését, jó hírnevének eljuttatását az elszakított or
szágrészekbe. CsA.

“A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  T Ö B B É  N IN C S  H A T A L M A .” (Schnölder)
______________________________________________________________________________     3.



INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft nyomdájában lehet leadni
minden hét szerdájáig, es a hétvégén közel tízezren olvashatják!

■ ÎNGYENES KORREPETÁLÁS
A Művelődési Központ és Könyvtár
ban ismét indul az ingyenes korre
petálás április 29-től május 31-ig.
A foglalkozások 14 órától kezdőd
nek.

dohányzóasztal, nagyméretű író
asztal és karfás forgószék fél áron 
Oroszlányon eladó. 70-31-15-948 
-►Tatabányán a Ságvári Endre úton 
(Május 1 park) kétszobás 54 négy
zetméteres 3. emeleti lakás eladó.

Hétfő: kémia, biológia 
Kedd és csütörtök: 
alsós korrepetálás 
Kedd: magyar nyelv és irodalom 
Szerda: német nyelv 
Péntek: matematika

■►IKEA-ban egy éve vásárolt, tö
mör fenyő nagyszekrény, 2db éjjeli- 

í szekrény, ágyneműtartó komód,

70-31-54-220
-►Jó állapotban lévő 300 literes Le
hel hűtőláda eladó. 360-864 
■■►Nokia 32-10-es mobiltelefon, jó 
állapotban eladó. Citibank iroda Rá
kóczi út 47. 364-400 
■►Garázs kiadó a tüzép „D” során. 
361-066
■►Több tantárgyból korrepetálást 
vállalok, nyáron is. 560-439

DROGELLENES NAPOK MÁJUS 2-3.
Helyszíne a volt zöldtömb területe. Csütör
tökön érkezik a drogbusz, amit 20 fó's cso
portok látogathatnak. Benn terápiás 
beszélgetésre, tájékoztatók megismerésé
re van lehetőség. A felállított két sátorban 
videofilmeket vetítenek a drogmegelőzés
ről, és a drogokról. A filmek után 
narkológus vezetésével beszélgetésre ke
rül sor. Szellemi TOTÓ is lesz ajándékkal.

V A R G A
A U T Ó V IL L A M O S S Á G

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt
• Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

Cím: 2840 Oroszlány, 
Határ út 44.

Telefon: 34/362-527

Patakóvó Ságvárisok
Egy évvel ezelőtt az Áltai-ér Szövetség 
felkérte iskolánkat, hogy a városunkban 
átfolyó három patak vízminőségét vizs
gál- juk. A méréseket kéthetente, a 6 .d és 
a 6 .b osztály néhány tanulója Szemánné 
Dubovinszky Andrea tanárnő segítségé
vel végzi. Vizsgáljuk a Labanc-patak, a 
Kertalja-patak és a Svandabergi-patak 
vízminőségét, tisztaságát és a hozzátar
tozó környezet növény és állatvilágát. 
Mindkét patakon két-két mérőpont van.

Adatlapon rögzítjük a víz mélységét, 
sebességét, hőmérsékletét és kémhatá
sát. Tavasszal kaptunk egy kis „laborató
riumot", ami elfér egy táskában, így már 
mérni tudjuk a vízben oldott oxigént, a 
víz ammónia, vas, és foszfortartalmát. A 
vízminőség mellett foglalkozunk annak 
növény- és állatvilágával. Örömmel fede
zünk fel új élőlényeket. Szomorúan ta
pasztaljuk, hogy a patakok, és környékük 
tele van szeméttel. A szorgos munka 
mellett sokat viccelődünk, nevetünk, és 
így kéthetente hasznosan töltjük a szom
bat déleiőttöket.

Résztvevők: Sili Péter, Szedlák Kriszti
na, Barabás Evelin, Györkei Zoltán, Kor
sós Koppány, Petrőcz Renátó, Bagladi 
Barbara, Kerepeczki Ádám, Nagy István, 
Kaszab Péter, Geszler Márton, Biri Lász
ló, Sándor Zsuzsanna, Hanzel Dániel, 
Hanzel Gábor, Moharos László, Fekete 
Dénes. Geszler Márton S.b

HÍREK RÖVIDEN
LEGJOBBAK. Az idei Oroszlány város “Jó tanuló -  jó sportoló” címeket a 

hétfői testületi ülésen adta át dr. Sunyovszki Károly polgármester. A díjazot
tak: Kunkli Roxána, Szécsi Tamás és Holló Zsolt, valamennyien a Ságvári is
kola tanulói és az Oroszlányi Judo Club versenyzői, edzőjük Végh Tibor. A 
sikeres gyerekek testnevelő tanárait, Czombál Endrénét és Vass Zsuzsát 
egy-egy virágcsokorral köszöntötték. A cím odaítélésének feltétele volt, hogy 
a nevező diák az elmúlt tanévben legalább 4.00 tanulmányi átlagot és hazai, 
valamint nemzetközi versenyen elért eredményt mutasson fel. 
vNINCS AKADÁLY. -  Nyereségesen és a hitelállomány csökkenésével zárta 
az elmúlt pénzügyi évet a Vértesi Erőmű Rt. -  tájékoztatott a testületi ülésen 
Takács Károly, a cég vezérigazgatója. Az április 5-én felfüggesztett tulajdo
nosi közgyűléssel kapcsolatban elmondta: a társaság menedzsmentje, mun
kavállalói mindent megtettek a márciusi kormányhatározat eredményes 
véghezviteléért. Mintegy tíz bank nyújtott be finanszírozási ajánlatot a kénte
lenítő megépítésére, és a hitelszerződés a jövő héten rendelkezésére fog állni 
a tulajdonosoknak. Ennek révén meg van a lehetőség arra, hogy a társaság 
május 3-i közgyűlésén pozitív döntés születhessen a retrofitról. Az idő sür
get, május 15-én lejár a német Lurgi céggel a kivitelezésre kötött szóba állási 
szerződés.
^TÁMADÓ UTCAI TOLVAJOK. Az elmúlt héten három esetben támadtak já
rókelőkre ismeretlen elkövetők, hogy táskájukat elvegyék. Az április 15-i 
Mester utcai támadás után a táska előkerült, mivel azt a gyanúsított a hely
szín közelében egy bokros területre dobta el. Április 19-én, pénteken délután 
3-kora Placc piacnál lévő híd utáni szakaszon akarták kitépni a táskát egy vá
sárló kezéből, de a sértett lélekjelenléte miatt a cselekmény meghiúsult. 
Ugyanezen a napon délután nylontáskát téptek ki egy ember kezéből és a 
benne lévő készpénzt, valamint a személyes iratokat eltulajdonították. Az 
Oroszlányi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya négy feltételezett elkövetőt 
állított elő. A gyanúsítottak kihallgatásuk során további hasonló bűncselek
mények ügyében tettek beismerő vallomást. Az egyiket a hatóság őrizetbe 
vette és kezdeményezte előzetes letartóztatását. (Forrás: ORK)
^FELTÖRT AUTÓ. Ismeretlen tettes április 18-án 13 óra körüli időben a Ta
kács Imre úton lévő köztemető parkolójában álló Fiat Unó típusú gépkocsi aj
tóüvegét betörte, és eltulajdonította a sértett autóstáskáját a benne lévő 
iratokkal együtt. A sértett a gépkocsi utasterében jól látható helyen hagyta a 
táskáját! Táskát csak csomagtartóba zárva tároljunk! (Forrás: ORK) 
^ORSZÁGRA SZÓLÓ SIKEREK. A Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszö
vetsége az eddig elért sportsikerek alapján a Benedek Elek Általános Iskola 
és Előkészítő Speciális Szakiskola tanulói közül hét kosárlabdázó lányt meg
hívott a válogatott keretbe. A 2002. június 2-9. között a portugáliai Madeirán 
megrendezésre kerülő világbajnokságon a válogatott keret tagjaiként -  Far
kas István testnevelővel -  vehetnek részt.
Bengő Gábor nyolcadik osztályos tanuló a kiskőrösi országos versmondó 
versenyen harmadik helyezést ért el.
A speciális iskolák országos komplex tanulmányi versenyén az iskola csapa
ta idén immár másodszor képviselhette sikeresen Komárom-Esztergom me
gyét.
>-ÚJ KIÁLLÍTÁS NYÍLT. Hétfőn délután nyílt meg Sulyok Teréz festőmű
vésznő kiállítása az MKK-ban. A rendezvényt a művészetek másik ága, a zene 
köszöntötte. Kiss Szilvia, a Bakfark Bálint Művészeti Iskola tanára zongorán 
és Román Krisztina, a szombathelyi Szimfonikusok szólamvezető fuvolamű
vésze két rövidebb darabbal kedveskedett. Mészáros Éva igazgató köszön
tötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki, hogy Sulyok Teréz elfogadta -  
elsőként az intézmény meghívását. Majd átadta a szót Varga Istvánnénak, a 
tatai Eötvös József Gimnázium tanárának. -  Az igaz, a szép és a jó karöltve 
járnak -  kezdte beszédét, majd így folytatta. -  Sokan kérdezik, hogyan válik 
művésszé a művész? Az első és legfontosabb a tehetség, de mindez nem 
elég, kell hozzá az építő kritika, szerencse is. Prokopp Péter festőművész 
szavait idézte, aki egy négykerekű járműhöz hasonlítja a művészt: fontos ke
rék a szem, mellette a fantázia, amely új látásmódot ad, valamint a szív. Ez
után Sulyok Teréz néhány festményét ajánlotta a jelenlévők figyelmébe és 
szeretettel kért mindenkit, hogy ésszel és szívvel nézzék végig a képeket. A 
kiállítás megtekinthető május 3-ig, hétfőtől-szombatig 10-12 és 14-18 óráig.

(Cs.A.)
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"AHOL A HATALOMNAK JOGA VAIM, OTT A JOGIVAK TÖBBE IMIIMCS HATALMA."|Scwwe,) |

Pártelnökök levele a Vért ügyében

„Az ÁPV Rt.-s urak 
mennek, ha elutasítják 

a retrofitot”
A Munka Ünnepén a sporttelep bejáratánál felállított műsorsátorban 
Keleti György, a térség szocialista országgyűlési képviselője is fel
szólalt, megköszönve a rá és pártjára leadott szavazatokat. Az erőműi 
retrofit kapcsán Kovács László, az MSZP elnöke és Kuncze Gábor, az 
SZDSZ elnöke levelét idézte.

A KRÓNIKÁS birtokába jutott dokumentum címzettjei: Faragó Csa
ba, az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója, valamint Katona Kálmán, az MVM 
Rt. elnök-vezérigazgatója. A levélben az alábbiak olvashatók:

„Ismereteink szerint a Vért közgyűlése 2002. május 3-án ülése
zik azzal a céllal, hogy fontos döntéseket hozzon az Oroszlányi Erőmű 
revitalizációja tárgykörében.

Tájékoztatjuk arról, hogy az MSZP és az SZDSZ gazdasági prog
ramjának fontos célkitűzése a hazai szénbázison üzemelő Oroszlányi 
Erőmű élettartamának meghosszabbítása, tehát működésének m int
egy 2014-ig történő fenntartása és az ehhez szükséges kormányzati, 
tulajdonosi támogatások biztosítása.

Kérjük ezért, hogy a közgyűlésen a tulajdonosok mindazon kér
désekben, amelyek nem halaszthatók -  előkészített szerződések 
megkötése, finanszírozási források biztosítása, munkák megkezdé
s e - e  célok megvalósíthatóságát szolgáló döntéseket hozzanak."

-  Az elmúlt tíz nap tapasztalata alapján lehet, hogy ez a levél olyan 
emberekhez jutott el, akik nem tudnak olvasni -  mondotta Keleti György. 
-  Benne van tehát a levegőben, hogy az ÁPV Rt. nem fogja megszavazni 
a retrofitot. Fia ez az elutasítás megtörténne, megígérhetem, hogy meg
találjuk a felelősöket. Hiszen egy további halasztott döntés súlyos milli
ókban kifejezhető károkat okoz. Gondolom senki előtt sem kétséges, 
hogyha az ÁPV Rt.-s urak nem teszik meg az új kormány felszólításának 
megfelelően azt, ami szükséges, akkor az ő napjaik is meg vannak szám
lálva -  jelentette ki a szocialista politikus. -f

Kedves Olvasóink!

Május hónaptól megváltozik 
lapunk terjesztése.

Az 4. oldalon felsorolt 
helyeken kereshetik a 

KRÓNIKÁST, 
mely 3000 példányban 

jelenik meg!
Lapunkban icvábra is ingyenes 

a lakossági apróhirdetési

Vereséget szenvedett az APV Rt.
Politika feletti pozitív Várt döntés -  folytatódhat a retrofit

10,5 százalékos béremelésre lesz lehetőség

KÉK HÍREK
- GYILKOSSÁGI KÍSÉRLET. Április 
26-án hajnali 3.50 órakor a megyei 
RFK Vizsgálati Osztálya őrizetbe vett 
egy 55 éves tatabányai férfit. Az illető 
alaposan gyanúsítható azzal, hogy 
egy órával korábban Oroszlányon az 
egyik Mátyás király úti lépcsőházban 
előzetes szóváltást követően egy 
konyhakéssel több helyen megszúrta 
feleségét, majd a helyszínről tatabá
nyai lakására távozott. A férfi ezt kö
vetően családi háza padlásán kétszer 
is öngyilkosságot kísérelt meg, siker
telenül. Harmadik próbálkozása köz
ben értek ki a rendőrök. Mint kiderült 
a férfitől külön élt a felesége, aki sze
rette volna, ha az asszony visszaköl
tözik tatabányai lakásukba, ezért 
többször is átment a nő oroszlányi 
lakhelyére, hogy beszéljen vele.
Ezen az éjjelen is ez történt. A férj 
megvárta, míg felesége távozik szülei 
lakásából, beszélni akart vele, de a 
kettejük közötti vita végül tragédiával 
végződött. A lakók értesítették a 
rendőrséget, akik rövid időn belül 
már az elkövető lakásán voltak. A férj 
életét ez mentette meg, a feleség 
azonban életveszélyes sérülésekkel 
került kórházba. (MRFK SAJTÓ.)
- TALÁLT PÉNZ -  KERESIK A 
TULAJDONOST! Az oroszlányi rend
őrkapitányság eljárást folytat fiatal
korú és gyermekkorú személyek 
ellen, akik április 19-én a reggeli 
órákban a Rákóczi Ferenc úton egy 
táskát találtak, amiben 100 ezer fo
rint feletti összeg volt. Az elkövetők a 
táskában lelt pénz nagy részét elköl
tötték. Az eljárás során a Bűnügyi 
Osztály nyomozói az elkövetőket fel
derítették, a pénzen vásárolt tárgya
kat lefoglalták.
Az eljárás eredményes befejezéséhez 
szükséges lenne a jelenleg még is
meretlen sértett jelentkezése a ható
ságnál. (ORK)
- BETÖRÉS A PÁRTIRODÁBA. Az
MSZP oroszlányi szervezete feljelen
tést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
április 29-ére virradóra a Mátyás ki
rály u. 5. szám alatt lévő irodába ab
lakbenyomás módszerével behatolt. 
A betörő 20 ezer forint értékben kü
lönböző sörös, boros és üdítős italo
kat tulajdonított el.
Az intézkedő járőrök az elkövetőket a 
helyszín közelében tetten érték. Az el
tulajdonított érték nagy részét lefog
lalták és visszaadták. (ORK)

Sorsdöntő közgyűlését tartotta a 
Vért Rt. pénteken délelőtt. Az ápri
lisban felfüggesztett közgyűlés foly
tatásaként a mostani értekezlet úgy 
döntött, hogy felhatalmazást ad a 
társaságnak a füstgáz-kéntelenítő 
megépítésére és a kazánok felújítá
sára. Ez a mintegy 20 milliárd forin
tot érő határozat 4300 munkaválla
lónak és közel 30 ezer embernek 
biztosítja várhatóan 2014-ig a meg
élhetését.

Az ez évi mintegy 6,4 milliárd fo
rintos fejlesztés elkezdésének felté
tele a márciusi kormányhatározat
ban rögzített garanciára vonatkozó 
okmány pénzügyminiszteri kiadása,

melyre várhatóan a közeljövőben 
sor kerül.

Ezzel a német Lurgi céggel és 
bankokkal előkészített szerződések 
végleges aláírására sor kerülhet, és 
megkezdődhetnek a tervezésen túli 
tényleges kivitelezési munkák.

Holló Vilmos az Rt. elnöke és Ta
kács Károly vezérigazgató kiemelte, 
hogy a mai döntés politika feletti 
volt. Takács Károly külön is köszö
netét fejezte ki Lázár, Keleti és 
Szalay képviselők segítő közremű
ködéséért.

A közgyűlés döntött az ez évi ma
ximum 10,5%-os átlagbér növeke
dés jóváhagyásáról is, (ez reál-

A polgármester 
a levelét megírta
Dr. Sunyovszki Károly április 
30-án levélben fordult az ÁPV Rt. 
Igazgatóságának tagjaihoz a Vért 
további működését biztosító 
retrofit ügyében.

Emlékezteti a tagokat, hogy a 
meglévő kormányhatározat kezes
ség válallással biztosítja a város, 
és az ott dolgozó 4000 ember jö
vőjére kiható beruházás elkezdé
sének lehetőségét, az abban rögzí
tett feltételek határidőre történő fo
lyamatos megteremtése mellett, 
melyet a Vért vezetése biztosít.

Kéri az ÁPV Rt. Igazgatóságának 
tagjait, hogy a közgyűlésre olyan 
felhatalmazást adjanak képviselő
jüknek, mely megerősíti a Vért ve
zetésének azt a szándékát, hogy a 
retrofit program megvalósuljon.

értékben várhatóan 3-3,5%-ot 
jelent), és megszünteti az okát az 
erőműi dolgozók sztrájkkészültsé
gének.

Mindkét vezető hangsúlyozta, 
úgy gondolják, az eddig tervezésbe 
fektetett munka most válhat való
ban kézzelfoghatóvá, miután a jövő 
héten aláírják a szerződéseket.

Lapunk megtudta, hogy az MVM 
Rt. és a kisrészvényesek (önkor
mányzatok, különböző cégek) kivé
telével az ÁPV Rt. és a hozzá 
kapcsolódó tulajdonosi kör a fenti 
pozitív döntések ellen szavazott.

Forgács - Molnár 
Vélemények a 4. oldalon



Kézről kézre jár a mozi
Újból árulják az Adyt

A Gojko Mitic filmeken felnőtt közön
ségnek 1993 nyarán forgott az utolsó 
tekercs filmszalag az Ady moziban. 
Három évvel később 100 forint jelké
pes összegért az önkormányzat eladta 
az épületet a Magyar Technikai Múze- 
um Alapítvány részére.

Két éves üzemelés után az alapít
vány az ingatlant három millió forintot 
meghaladó összegért értékesítette. Az 
önkormányzat vissza kívánta vásárolni, 
de (valószínűleg az önkormányzat és az 
alapítvány között elmérgesedett viszony 
miatt) a budapesti telephelyű Új Lom- 
bard Labdarúgó Kft. vette meg a tulaj
donjogot. Tervei szerint sportolási és 
szórakozási lehetőséget nyújtó szabad
időházzá alakította volna a rosszsorsú 
épületet.

Ma az épület -  benne Doma- 
novszky Endre helyi védettségű freskó
jával -  az enyészeté. Hátul, a lefeszege
tett homlokzatfedö kőlapok alól vörös 
téglafal kandikál ki. Az ablakok üvegét 
több helyen bedobálták, a sarokban, a 
csatorna mellett elektromos kábelek 
lógnak ki, az egykori hátsó kijárat előtt 
emberi ürülék és eldobált szipószacs- 
kók, az ajtó felett beszakított nyílások -  
talán benn hajléktalanok is tanyát ver
nek.

Nemrégiben az oroszlányi építésha
tóság kötelezte a céget az épület 
„jókarbantartására” vonatkozó kötele
zés teljesítésére, de a Lombard a hatá
rozatot megfellebbezte -  tájékoztat a 
Polgármesteri Hivatal. A másodfokú ha
tóság a helyi építéshatóság által kisza
bott határidőt megváltoztatta, mely

szerint a tulajdonosnak idén március 
31-éig kellett volna megszüntetnie az 
épület életet, valamint közbiztonságot 
veszélyeztető állapotát. A határidő eltelt, 
ezért a városi építéshatóság ismételten 
kötelezte a tulajdonost, kötelezettségé
nek 2002. május 12-éig történő teljesí
tésére.

Bíró Péter, a cég vezetője indulato
san nyugtázza az önkormányzat Lom
bard iránti „kitüntetett figyelmét” . -  
Elment a kedvünk bármilyen itteni beru
házástól, annyit piszkált bennünket az 
oroszlányi polgármesteri hivatal -  
mondja. -  Amíg önkormányzati tulaj
don volt nem foglalkoztak az épülettel, 
de amióta megvettük egyfolytában no
szogatnak bennünket. Csak annyit mon
dok, súlyos következményei lesznek, ha 
kiderül, hogy önös érdekek miatt lett 
egyszeriben sürgős az ügy napirendre 
vétele -  utal Bíró úr rejtélyesen valami
lyen háttérben húzódó dologra, amiről 
visszakérdezés után nem nyilatkozik 
bővebben.

-  Helyreállítják-e az épületet?
-  Egy kollégám éppen a hivatalban 

tárgyal arról, hogyan értelmezendő az 
„életveszélyes állapot” minősítés. 
Amennyiben ez fennáll, természetesen 
intézkedni fogok, hogy megszűnjön.

-  Ml lesz a továbbiakban?
-  Nincsenek továbbiak. Egy ingat

lan irodán keresztül meghirdettük az 
épületet, és több érdeklődővel is tárgya
lunk. Legalább annyiért szeretnénk el
adni, amennyiért megvásároltuk.

Forgács J.

Rajnai szerint képtelen a vád

A helyi MSZP támogatja 
az egészségügyi 

beruházást
A városban az a pletyka járja, 
hogy a helyi szocialisták nem tá
mogatják a szakrendelő átalakí
tási beruházást, s amennyiben 
az őszi önkormányzati választá
sok után „helyzetbe kerülnek” 
nem kívánják megvalósítani azt. 
(A beruházás során a szakren
delő beépített tetőterébe költöz
tetnék a gyógyház feladatait, a 
gyógyház helyén pedig ápolási 
központot alakítanának ki. A cél
ra már nyert az önkormányzat 
közel 260 millió forint állami 
címzett támogatást, és nemrég 
nyújtott be pályázatot a Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz 
mintegy 200 millió forintos 
összegre. Ha ez utóbbi pályázat 
sikeres lesz, csak ötvenmillió fo
rintos önerőt kell előteremtenie 
Oroszlánynak.)

-  Most hallom először ezt a 
felvetést, és teljesen képtelen 
gondolatnak tartom -  reagál 
Rajnai Gábor alpolgármester, a 
képviselő-testület szocialista 
frakciójának vezetője. -  A dön
tés során a testület összetételé
től függetlenül teljesen 
egységes volt. Úgy hiszem ed
dig kitűnt a munkánkból, hogy 
pártállástól függetlenül a váro
sért való tenni akarás jellemzi a 
képviselők tevékenységét. Részt

vettem a kivitelezési pályázatok 
felbontásánál, és örömmel ta
pasztaltam, hogy színes a palet
ta. Hat igen komoly cég nyújtott 
be ajánlatot. A nevük biztosíték 
arra, hogy magas színvonalon 
történhet meg az egészségügyi 
épületek korszerűsítése.

-  Akkor is támogatják a 
felújítást a szocialisták, ha a 
város nem nyer a területfej
lesztési pályázaton, és 250 
millió forintos önerőt kell fel
mutatnunk?

-  A szocialista frakció veze
tőjeként ki merem jelenteni, 
hogy minden városfejlődést se
gítő beruházást támogatunk, és 
amennyiben rajtunk múlik, foly
tatni fogunk.

-  Hiányolták önt az egész
ségügyi miniszter által a pol
gármesternek és a képvise
lő-testületnek a beruházás 
megindításáért adományozott 
kitüntetés átadásról. Távol- 
maradása a fenti pletykát lát
szott erősíteni.

-  Az alpolgármester olyan 
rendezvényen van jelen, ahova 
meghívják, és akkor képviseli a 
várost, amikor erre megbízzák. 
A kitüntetés átadásra nem kap
tam meghívót.

-for-

3700 lakásban csak a távhő tud szabályozni

A korszerűsítés után évi tízezer forint is megtakarítható
A magas befizetéseket tartalmazó távfűtési vég
számlákkal több cikkünkben is foglalkoztunk. Két 
részes riportunkban körüljárjuk, lehet takarékos
kodni a távfűtéssel, s érdemes-e áttérni a hagyo
mányos központi szabályozásról az egyedire.

Beszélgetőpartnerem Cseh Béla, villamos- 
mérnök évtizedekig dolgozott energetikusként az 
oroszlányi szénbányáknál. Ma az Oroszlányi Táv
fűtésért Alapítvány kuratóriumi, valamint az 
OSZRT felügyelő bizottsági tagja. Nyugdíjasként 
energiagazdálkodási kérdésekkel foglalkozik, és 
igyekszik segítséget nyújtani, hogy a városban 
minél többen korszerűsítsék fűtési rendszerüket.

Fűtés, ha kell, ha nem
Városunkban valamivel több, mint négyezer la
kásban van távfűtés. Az elmúlt években közel 
négyszázban szereltek fel termosztatikus radiá
torszelepet és költségosztót. Mintegy 3700 lakás
ban a lakóknak nincs lehetőségük egyéni

szabályozásra. Itt a távhőszolgáltató csak az előre 
menő víz hőfokával, központilag tudja szabályoz
ni a fűtést.

-  Az alapvető gond az, hogy a 
hőközpontokból szabályozott helyeken a lakó 
nem teheti meg, hogy egyedileg, saját szükségle
teihez, hőérzetéhez mérten, és akár helyiségen
ként eltérően szabályozzon. A szolgáltatónak 
minden lakásban az előírás szerinti hőmérsékle
tet kell biztosítania. Ha egyetlen, rendszerint szél
ső emeleti, vagy földszinti lakásban nincs meg a 
kellő temperatúra, az egész lakóközösség több 
hőt kap -  ha szüksége van rá, ha nem. Ennek kö
vetkeztében egyesek, főként a belső lakásokban 
élők, csak az ablak kinyitásával tudnak szabályoz
ni, tehát pazarlás történik. A plusz hőt mindenki 
megfizeti, hiszen a közösség fogyasztását lég
köbméter arányosan osztják el. Összegezve: sem 
lehetősége, sem érdekeltsége nincs az egyénnek 
a takarékoskodásra.

-  Biztos, hogy az egyedi szabályozás lehetősége 
spórolásra fog ösztönözni?
-  Nézze meg az ivóvízfogyasztás alakulását az el
múlt tíz esztendőben! Azzal, hogy ma már szinte 
minden lakásban mellék-vízmérőóra van a fo
gyasztás a városban több, mint a felére csökkent. 
Pedig biztos vagyok benne, nem mosakszunk ke
vesebbet, és nem mosatlanok az edényeink és a 
ruháink. Csak a pazarlás szűnt meg.

Mi, mennyi?
-  Mivel javasolja kezdeni a korszerűsítést?
-  Legelsőként a belső fűtési hálózatot kell rendbe 
hozni. A szabályozhatósággal évi 20-40% megta
karítására van lehetőség, ami évente meghalad
hatja a tízezer forintot. A beruházás költsége 
két-három év alatt megtérül. Ezután jöhet a nyí
lászárók cseréje.

Folytatás a 3. oldalon
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2002. május 4.
A KRÓNIKÁS melléklete: 

Az ÁPV Rt. és az MVM Rt. 
sajtóközleményei

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.
2002. május 3.

Sajtóközlemény

A Vértesi Erőmű Rt. felfüggesztett éves rendes közgyűlése

A Vértesi Erőmű Rt. 2002. április 5-én megtartott éves rendes közgyűlése az ÁPV 
Rt. indítványára elfogadta a közgyűlés 2002. május 3-i folytatás mellett történő 
felfüggesztését, mivel az oroszlányi erőművében megvalósítandó kéntelenítő 
beruházáshoz kapcsolódó állami kezességvállalásról szóló kormányhatározatban 
előírt feladatok a rendes közgyűlés időpontjára nem teljesültek, a teljesítésükre 
vonatkozó határidők még nem teltek el, viszont az ezek alapján keletkező adatok, 
állásfoglalások szükségesek lettek volna a végleges döntés meghozatalához.

Az ÁPV Rt. sajnálattal vette tudomásul, hogy a Vértesi Erőmű retrofit programjának 
megvalósításához szükséges feladatok még továbbra sem teljesültek, ezért a 
felfüggesztett közgyűlésen is korábbi szakmai álláspontját fenntartva, 
következetesen ragaszkodott a tárgyban született 1028/2002 (III.26.) számú 
Kormányhatározatban foglaltak végrehajtásához, így a közgyűlésre beterjesztett 
formájában nem tudta támogatni a vonatkozó határozati javaslat elfogadását.



SAJTÓKÖZLEMÉNY

M egnyílt a lehe tőség a V értesi Erőm ű é le tta rtam  
m eghosszabbítására

A füstgáz kéntelenítő megépítése jelentősen csökkenti az erőmű szennyezőanyag 
kibocsátását

BUDAPEST, 2002. május 3.

A Vértesi Erőmű Rt. éves rendes közgyűlésén döntés született az erőmű 
élettartamának meghosszabbításával kapcsolatos további
kötelezettségvállalásokról. A Magyar Villamos Művek Rt. a közgyűlésen elhangzott és 
a tulajdonosok által elfogadott javasiata érteimében az erőmű vezetése a korábban 
lefolytatott hiteltárgyalások eredményeképpen a hátralévő mintegy 20,1 milliárd 
forintos beruházás részbeni finanszírozásához szükséges hiteleket felveheti, 
amennyiben a vonatkozó kormányhatározat által előírt állami garanciavállalásról 
szóló dokumentumokat megkapja.

A Vértesi Erőmű környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő élettartam
hosszabbító felújítása révén az erőmű 2004 után is elsősorban hazai kitermelésű, főleg 
oroszlányi szénből állíthatja elő a villamos energiát, amely jelenleg a hazai termelés 
6%-át teszi ki. A Vértesi Erőmű Rt. a felújításhoz a kivitelezőt versenytárgyaláson 
kiválasztotta és a szerződést 2002. január 28-án aláírta, így a kivitelezés -  a 
kormányhatározatban rögzített állami garanciára vonatkozó okmány 
pénzügyminiszter általi kiadását követően -  megkezdhető, és a kéndioxid kibocsátás 
moratórium lejártáig meghatározott 2004. december 3J-i határidő előtt befejezető._

Magyar Villamos Művek Rt. -  Kommunikációs Osztály

Kiadja:

Müller Mihály 
osztályvezető

További információk:
MVM Rt. Kommunikációs Osztály, telefon: 224-6252 
Vértesi Erőmű, Lovasi Andrea 06-34-360-255/3145



Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Amennyiben teheti, látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő oldala
inkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és szeretné tudni, hogy 
arról mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre (kronikas@presskft.hu) és 
mi lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:

Ön szerint a strandnak hol lenne (van) a legjobb
helye?

©  A jelenlegi helyén (Öreghegy)

€ 5  A régi strand területén

( 3  A városnak nincs szüksége rá

C  Népszavazáson kellene eldönteni
V______________________________________ /

Tőlünk hetente a legfrissebb 
oroszlányi híreket kapja!

Ha valakinek erre nincs pénze, már az ablakzárak ja
vításával és a rések tömítésével is jelentős mérték
ben csökkentheti az ún. filtrációs (a réseken 
kiszökő meleg miatti) veszteséget. A rosszul záródó 
ajtókon, ablakokon, akár a hő 10-15%-a is elszök
het.

-  Mennyibe kerül a belső fűtés átalakítása?
- A  választ több részre kell bontanom. A költség 

ugyanis annak a függvénye, hogy milyen típusú fű
tési rendszer működik az épületben. Un. kétcsöves 
kb. 2900, az egycsöves átkötős kb. 500, az egycsö
ves átfolyós kb. 650 lakásban van. Szerencsére a 
három közül többséget képező hagyományos két
csöves fűtési rendszerek átalakítása a legolcsóbb. 
Fűtőtestenként közelítőleg 13 ezer forint a szelep
csere és az elektronikus költségmegosztó felszere
lése. Az elektronikus költségosztót javasolom, mely 
pontosabb felosztást biztosít a párologtatás elvén 
működő költségosztóval szemben. Négy darab ra
diátorral számolva mintegy bruttó ötvenezer forint
ra tehető az átalakítás költsége lakásonként. Az 
összeg azonban csökkenthető, mert ehhez az 
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány 30% vissza nem 
térítendő támogatást ad. A kiadás tehát lakásonként 
35 ezer forintra csökkenthető. Célszerű a közös 
költségből fedezni, ha van ekkora alapja a közös
ségnek. Az egycsöves átfolyós rendszer korszerű
sítése 50-70%-kal többe kerül. Ennél azonban az 
alapítvány is 5 %-kal nagyobb támogatást biztosít
hat.

-  Az utóbbi két évben hányán igényeltek támoga
tást?

-  Sajnos igen kevesen. A most felbátorodóknak 
azonban ez előny, hiszen aligha fogunk visszautasí
tani újonnan érkező támogatási kérelmeket.

-  Hová forduljon, aki bővebb információt szeret
ne?

-  Az alapítvány kuratóriumának elnöke Fazekas 
Edit, az ŐSZ RT távhó szolgáltatási ágának vezetője. 
Én elérhető vagyok a 360-320-as otthoni telefon
számomon. Szívesen elmegyek lakógyűlésekre is -  
szívességből -  hogy részletes tájékoztatást adjak 
mindezekről.
(Folytatjuk) -fór-

Májfát 
állítottak 

a legények
Csilla türelmesen áll a stráfkocsi 
elé fogva. Legfeljebb a fülét hegye
zi a legények erőlködése hallatán, 
amint azok a termetes farudakból 
eszkábált „olló” segítségével két 
oldalról megtámasztják, és egy 
nagylétrával tolva igyekeznek fel
állítani a gödörbe csúsztatott, ko
ronáján színes szalagokkal 
díszített sudár fenyőt. Amikor a fa 
már csaknem egyenesen áll, le
szedik a platóról a jókora hasábfá
kat, és emberes kalapácsokkal ütik 
a törzse mellé, hogy kipeckeljék.

Csilla horkant egyet, talán azt jel
zi gazdájának, Horváth Istvánnak, 
hogy indulhatnak a következő 
helyszínre. Négy fának estig állnia 
kell. Holnap május elseje.

A májfa állítás a tavasz utolsó 
népi ünnepe. Régen a regruták, a 
sorozásra készülő ifjak dolga volt 
állítani, többnyire az éj leple alatt. 
A községháza elé mindig került a 
helyi bíró tiszteletére. Ezért állítják 
a Polgármesteri Hivatal mellé a 
Falu Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület tagjai. Régen a lányos 
házakhoz is állított az epedező le
gény, ma már ez nem divat, más
képp szokás udvarolni.

Az egyesület az erdészettől vásá
rolta a fákat, amiket Suvada József 
traktorjával húztak be a faluba. Kö
zel harminc falusi és városi fiatal 
fitogtatja az erejét a fa körül. 
Suvada Csaba és ifj. Horváth Ist
ván fogják össze a munkálatokat, 
ifj. Fridrich István szakértelme pe
dig az állításhoz nélkülözhetetlen.

Májfát a Polgármesteri Hivatal és 
a Bányász Klub előtt, no meg a fa
lusi kultúrotthonnál állítanak. 
Utóbbira egy üveg bor is felkerül, a 
legügyesebben mászni tudó jutal
maként. A negyedik fa idén 
Likerecz László portája előtt ma
gasodik, annak tiszteletére, hogy 
hosszú évekig ő irányította a 
májfaállítási munkálatokat. Este 
vacsorával és zenével pihenik ki a 
fáradalmakat a lányok és a legé
nyek.

Idén korán volt húsvét, ezért már 
május 20-án (pünkösdhétfőn) ki
döntetnek a fák. A mulatsághoz re
zesbanda adja majd ritmust, 
nemzeti viseletbe öltözött csinos 
lányok kíséretében. Addig is a 
májfák szél lengette szalagjai a 
várva várt levélfakasztó tavasz 
megérkezését hirdetik.

-fór-

Egy
a legjobbak közül: 

Kunkli Roxána
Vajon mire gondolna először a szülő, ha tizenkét éves 
lánya kék-zöld foltokkal az arcán jönne haza este? Nos, 
Kunkli Roxána szülei már megszokták ezt. A hatodikos 
kislány judozik, méghozzá sikeresen, és ezzel a sport
tal együtt jár, hogy néha sérülések érik az embert. Ro
xána egyike annak a három kitüntetettnek, akik a múlt 
heten vehették át a város „Jé tanuló -  jó sportolő”-ja 
címet.

Nem veszélytelen sport
Roxána a tavalyi tanévben öccse, Szabolcs példája 

nyomán kezdte a judozást, de máris szép eredményeket 
tudhat maga mögött. Az ajkai országos bajnokságon 2. 
helyezést ért el, míg két nemzetközi versenyen a dobogó 
legfelső fokára állhatott. A kitüntető városi címre való ne
vezéshez szükséges négyes átlagot jócskán túlteljesítette, 
év végi bizonyítványa egytized híján kitűnő lett. Kedvenc 
tantárgya a számítástechnika. Miután hazamegy az isko
lából, az ebéd után azonnal nekilát a tanulásnak, kettőtől 
ötig. „Ha valamit az ember el akar érni az életében, ahhoz 
tanulni kell” -  mondja Roxána. Szüleinek nagy örömet 
szerzett a cím elnyerésével, amelyre testnevelő tanára és 
osztályfőnöke, Czombál Endréné nevezte be. Osztályá
ban, a 6.a-ban többen is judoznak. Barátnője Fucskó Niki, 
meg Holló Zsolt, aki ugyancsak elnyerte a „Jó tanuló -  jó 
sportoló” címet, és Török Edgár. Szegény fiú nemrégiben 
edzés közben eltörte a kezét.

A szűkszavú, csendes, törékeny alkatú kislányról ráné
zésre nem gondolná az ember, hogy ilyen férfias sportot 
űz. Nemrégiben az edzésen ráesett a vállára, a beszélgeté
sünk előtti napon pedig összeütötte a fejét a párjával -  
mindkét helyen lila foltok emlékeztetnek a balesetre. 
Mindazonáltal szerinte korántsem erőszakos sport a judo. 
Mint mondja keménységre, fegyelemre és önvédelemre 
tanít.

Cél az olimpia
-  Volt már rá példa, hogy az edzőtermen kívül kellett 

használni a judotudásodat?
-  Velem nem fordult elő. De az öcsémbe egyszer bele

kötöttek, és ő önvédelemből elgáncsolta támadóját, aki 
alaposan beütötte a fejét. A baj csak ott volt, hogy mindez 
az iskolában történt.

-  Milyen gyakran vannak edzések?
-  Hetente háromszor esténként, itt a Ságvári tornater

mében. Az edző Végh Tibi bácsi. Most a diák „A” kategóri
ában, 38 kg-os súlycsoportban versenyzek. Sajnos fél 
kilóval több a versenysúlyom, ezért ezen a héten többet 
kell dolgoznom az edzéseken. És sütemény helyett inkább 
gyümölcsöket kell fogyasztanom. Ez az egyetlen dolog, 
aminek nem örülök.

-  Mikor lesz a következő verseny?
-  Május 4-én a Budapest Kupa nemzetközi versenyen 

veszek részt, és ebben a hónapban egy párizsi versenyre 
is elvisz bennünket Tibi bácsi. Nyáron edzőtáborozni fo
gunk a Velencei-tónál és Szlovákiában. Ősszel indulok az 
országos bajnokságon. Célom, hogy aranyérmet szerez
zek.

-  Szeretnéd később is folytatni a sportot?
-  Feltétlenül. Az álmom az, hogy indulhassak a 2012-es 

olimpián.

(Jövő heti számunkban a másik két kitüntetettet: Szécsi 
Tamást és Holló Zsoltot mutatjuk be.) F.J.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 .



Visszafáncolfynk a szakadék szélerői
Vélemények a pozitív Vért döntésről

Dr. Sunyovszki Károly, polgármester: nyomasztóan hatott rám, és az itt 
élőkre is a hosszú huzavona. Most végre megszületett az utolsó nagy döntés, 
ami biztosítja a jövőnket. Ha az erőművet bezárták volna katasztrófahelyzet
be került volna a város. Az elbocsátott Vért dolgozók és a munkanélkül mara
dó, tönkre menő beszálítókkal együtt 40 %-os munkanélküliség alakult volna 
ki, s kiesett volna a város költségvetéséből közel félmilliárd forint.
Lázár Mózes, képviselő: örömmel fogadta a közgyűlés döntését, úgy gon
dolja, hogy az eddig befektetett munka ezután fogja meghozni igazán a gyü
mölcsét.
Keleti György, képviselő: szintén nagyon örül a döntésnek, úgy véli előrejel- 
zi a szocialista kormány szándékát.
Kovács István, a BDSzSz elnöke: a józan ész és a szakmaiság döntött, és 
mellénk állt a politika. Csak gratulálni tudok az MVM Rt.-nek és kisbefekte
tőknek, hisz az ő szavazataik döntöttek. Mint szakszervezeti vezető annak is 
örülök, hogy jóváhagyták a 10,5%-os béremelést.

HÍREK RÖVIDEN
- DROG AZ ISKOLÁKBAN? A kábítószer fogyasztástól való elrettentés céljá
val vertek sátrat drogkérdésben jártas szakemberek két napra az egykori 
zöldtömb helyén. A budapesti Drogprevenciós Alapítvány buszában és a két 
sátorban videofilmek megtekintésére, tájékoztató beszélgetésekre volt lehe
tőség. A városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Szociális Szolgálat 
szervezte figyelemfelkeltő rendezvényt az ISM támogatta, és főként iskolai 
csoportok látogatták. A fiatalok egy név nélküli kérdőívet is kitöltöttek. Arra a 
kérdésre, hogy hol lehet vásárolni Oroszlányban drogot, az alábbi leggyako
ribb válaszok születtek. „A Petőfi udvarban, ismert szórakozóhelyeken (név 
szerint is említve), a régi strandon, az iskolákban és környékükön” . Majoros 
Márta, a város szociálpszichológus-narkológus szakértője elmondta, hogy 
szeptembertől óratervbe beépített megelőző program indul az iskolákban.
- BANYAMENTŐK AKCIÓBAN. Kisgyermek keze szorult be a Petőfi udvarban 
az esővíz lefolyócsatorna rácsai közé csütörtökön déltájban. A gyereket a bá
nyamentők szabadították ki, a szintén kivonuló tatabányai tűzoltók segítsé
gére máMem volt szükség.
- ÁTADTÁK A BÁZIST. Befejeződtek a sporttelep melletti önkormányzati tűz
oltóság épületeinek mintegy 33 millió forintos átalakítási munkálatai. A mű
szaki átadáson a megrendelő önkormányzatot képviselő Spitzner Csaba, a 
Lakossági osztály vezetője vette át a bázist a kivitelező OSZRT beruházási 
igazgatójától, Kontschán Jenőtől. A bejárás során csupán apróbb hiányossá
gokat tártak fel. Hamarosan megkezdődik a helyiségek felszerelése a szüksé
ges technikai eszközökkel. Júniusban már próbaüzemmel indulnak.

Majális a sporttelepen
Kovács István a BDSzSz oroszlányi elnöke köszöntötte szerdán délelőtt 
a bányász zenekar és mazsorettek kíséretében a sporttelepre érkező 
ünneplő tömeget. -  Bízom benne, hogy a szakszervezeteknek lesz sza
vuk, és a következő kormánnyal majd lehet tárgyalni. Elvárjuk a baloldali 
kormánytól, hogy ígéreteit betartsa, és partnernek fogadja el a munka- 
vállalók képviselőit.

-  Mi, munkavállalók a rendszerváltás óta eltelt tizenkét év alatt csak 
adtunk -  vette át a szót Téglás József a DUVISZ helyi elnöke. -  Nem vet
tünk részt a privatizációkban, nem kaptunk tulajdont, nem kaptunk föl
det, nem kaptunk kárpótlást, de kaptunk ötvenezer forintos 
minimálbért. Abban bízom, hogy a rendszerváltásban résztvevő hetven 
százalék is végre kaphat valamit, és a fejlődés útján nem ötvenezer fo
rintos minimálbérrel fog bejutni az Európai Unióba.

A délután folyamán koncertek, tánczene, és a szakszervezetek biz
tosította sport- és ügyességi játékok, gyermekműsor szórakoztatták a 
közönséget. A színpadi műsorokat a Bányász Klub Alapítvány rendezte, 
a Vértesi Erőmű Rt. debreceni kolbásszal, hideg sörrel és üdítővel látta 
vendégül dolgozóit. A LIGA szakszervezet a kecskédi repülőtéren felállí- 
tott sátorban étellel, itallal és sörzenével várta tagjait. F.J.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!

Kedves Olvasóink!
Május hónaptól megválto
zik lapunk terjesztése. Az 
alábbi helyeken kereshetik 
a KRÓNIKÁST, mely 3000 
példányban jelenik meg!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában lehet leadni 
minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják!

Oroszlányban, a Hunyadi János utcában két
szobás komfortos lakás nagy pincével eladó. 
364-221, este.

V A R G A
A U TÓ V ILLA M O S S Á G

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás c
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás, 
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

C ím : 2 840  O rosz lány, 
H a tá r ú t 44.

Telefon: 34/362-527

SZÓSZALAGOS BÉLYEGZŐ: 5
12 gyakran használ! szó egyszerű bélyegzéséhez, T

h y o m t  a t v a n y
A  b e á llíth a tó  sz a va k : LÉG IPO STA, 
S ÜR G Ő S, FIZETVE, NYOMTATVÁNY, 
AJÁNLO TT, EXPR ESSZ, ÁRU M IN TA, 
MÁSOLAT, TE R H E LÉS , JÓ VÁÍR ÁS, 
E LLEN Ő R IZVE, ■ |  j ®
STO R N Ó  i r O C K I T

Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet 
TOMI írószer és ajándékbolt 

(Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út) 
Italshop (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron”) 
Kiss Csaba vegyesboltja

(Népek b. u.) 
Kati csemege (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont

(volt „lengyel tízes”) 
Sakk matt vegyes bolt

(Dózsa u.)
Bányász Klub 
Center Plusz Mini Markét

(Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.) 
Tej-kenyér Bolt
(Táncsics u. gyógyszertárral 
szemben)
DEPÓ TRADE diszkont

(Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt

(Fürst S. u.) 
Huber festékbolt (Fürst S. u.)

Az úfaluban és környékén 
Betty vegyesbolt (a kontyos há
zaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt

(Várdomb köz) 
Coop élelmiszerbolt

(Kossuth u.)

A Borbála-telepen 
Mini vegyeskereskedés

(Dózsa u.) 
DEPÓ TRADE diszkont

(Karinthy u.) 
ANI ABC (Arany u.)
I______________________/

Nem 
régiós, 

nem megyei, 
oroszlányi

KRÓNIKÁS
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfolyam, 19. (177.) szám 2002. május 11. ® 367 -444

“AHOL A HATALOMNAK JOGA VÁM, OTT A JOGNAK TÖBBÉ IMIIMCS HATALMA.”(Sctaofc)

HÍREK RÖVIDEN
FÉNYEK AZ ÉJSZAKÁBAN. Fáklyák gyűrűjében, énekelve vonultak 
át a városon a Lengyel József Gimnázium és az Eötvös Loránd Mű
szaki Középiskola végzős tanulói szerdán este. Az immár második 
alkalommal megrendezett kedves felvonulás a Fő térre vezetett, 
ahol rokonok és érdeklődők körében a diákok versekkel, musical
részletekkel idézték fel a mögöttük hagyott iskolai évek emlékét. 
Hrubi Gábor, a gimnázium igazgatója köszöntötte az érettségire 
készülőket és elmondta, hogy a várost életre hívó bányászok iránti 
tiszteletből tartják a Fő téri emlékmű mellett a búcsúztatót. Dr. 
Sunyovszki Károly polgármester megköszönte, hogy a felvonulók 
a városi intézményeket választották tanulmányaik színhelyéül, és 
azt kívánta, hogy a későbbiek során itt Oroszlányban találják meg a 
boldogulásukat.
A FALHOZ CSAPÓDOTT. Óriási csattanásra sereglettek ki a Fürst 
Sándor utca lakói múlt héten szombaton (május 4-én) este 9 óra
kor. A Fürst S. út 27. szám előtti útszakaszon közlekedett egy 24 
éves helyi lakos fiatalember személygépkocsival, amikor papucsa 
beakadt a jármű fék és gáz pedálja közé, melynek következtében 
nem tudott fékezni. A rendőrségi hír szerint elvesztette uralmát a 
jármű felett, az út menti füves területre hajtott, majd az Arany isko
la után, a zöldségessel szembeni ház oldalának ütközött. A baleset 
során a nyitott BMW gépkocsi utasa súlyos sérülést szenvedett. A 
személygépkocsiban másfélmillió forintos kár keletkezett. 
TOLDOZÁS-FOLDOZÁS. Megkezdte a városi aszfaltutak gödrei
nek kijavítását az OTTO Rt. -  Idén szerencsésebb a helyzet, mert az 
útprogram felújította szakaszokon egyáltalán nem kell kátyúzni. 
Ennek ellenére az úthálózat többi részén ugyanannyi javítani való 
akad, mint korábban összesen, s ez jelzi, hogy rendkívül elörege
dett Oroszlány útállománya -  tájékoztatott Farkas Gyula útfenntar
tási részlegvezető.
Eddig a Korányi, Petőfi, Takács, Bánki úton és a Népek barátsága 
úti parkolók, valamint a József Attila iskola környékén állították 
helyre a télen megrongálódott burkolatot. Az elkövetkező két hét
ben szeretnék befejezni a munkát a még hátralévő utakon is: az 
Asztalos, Népek barátsága, Ságvári, Kertalja, Táncsics úton és 
egyes borbálái utcákban.
KÉK HÍREK. A média segítségével előkerült a Rákóczi és a Bokodi 
úton történt két táskalopás sértettje.
Május 4-én 1.30 és 6.30 óra közötti időben ismeretlen tettes a Né
pek barátsága út 57. szám előtti parkolóban álló zárt gépkocsiból 
ablakbetörés módszerével eltulajdonított egy darab Eurotec típusú 
rádiósmagnót mintegy húszezer forint értékben. Ugyanezen idő
ben a környező parkolókban álló három különböző gépkocsiból is
meretlen tettes üzemanyagot tulajdonított el.
Az oroszlányi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fenti bűncselek
ményekkel kapcsolatban érdemleges adattal tud szolgálni, hívja a 
107-es telefonszámot. (ORK)
DROGTANÁCSADÁS. Márciustól narkológiai szakellátás indult a 
Szociális Szolgálat Fürst Sándor úti épületében. Minden csütörtö
kön 10-től 14 óráig Majoros Márta, a város szociálpszicho- 
lógus-narkológus szakértője várja állapotfelmérésre, szaktanács- 
adásra a szülőket, pedagógusokat és gyerekeket, minden korosz
tályt. Előre bejelentkezni a Szociális Szolgálat munkatársánál, Pálfi 
Juditnál lehet, az 560-610-es telefonszámon.
JÖN A GYERMEKNAP! Május 26-án, vasárnap a tavalyihoz hason
ló nagyszabású gyermeknap megrendezését tervezi az önkor
mányzat a sporttelepen. A gyerekeket idén is számos program és 
ingyenes vidámpark várja -  tájékoztatott Veilandics Béla a rendező 
oroszlányi gazdaságfejlesztő kht. ügyvezetője. Jövő heti számunk
ban közöljük a részletes programokat.

Kéntelenítőről, kampányról múlt, jelen és jövő időben

dr. Sunyovszki Károly:
Minden oroszlányi nyertes

Kormányváltás, döntés a kéntelenítő beruházás ügyében, közeledő önkormányzati 
választások. Csupa önmagában is fajsúlyos téma, amelyekről dr. Sunyovszki Kár
oly polgármestert kérdeztük.

Kényszerszünet
-  Megkerülhetetlen kérdés: az MSZP-SZDSZ kormányalakítás mennyiben érinti a vá
ros képviselő-testületének további munkáját, stratégiai célkitűzéseit, esetleg konkrét 
beruházásokat, vagy működési területeket?
-  Véleményem szerint az önkormányzat munkáját jelenleg a leginkább hátrányosan 
befolyásoló külső körülmény a kormányzás átadás-átvételi időszakának egyébként 
természetes zökkenője, mely nehezíti az ügyek folyamatos intézését. Ez sajnos nagy és 
kis dolgokra egyaránt jellemző. A régiek már nem akarnak dönteni, hagynák az újakra, 
illetve várják megerősítésüket a stratégiában és persze saját pozíciójukban. Az új stra
tégia az előzmények teljes újrafeldolgozásáig bizonytalan. A frissen döntési helyzetbe 
kerülők bizalmatlanok, a folyamatban lévő ügyek előkészítését nem fogadják el. A ko
rábban lerendeződni látszott dolgok gyakran kezdődnek újra -  elölről.
-  Mondana erre konkrét városi példát?
-  A tavalyi betörést követően elhatároztuk, hogy a Tájházba riasztót szerelünk fel. Erre 
pályázott a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat. ígéret van, de hogy a pénzt mikor, és ki 
utalja...?
Azonban ezzel az üggyel összehasonlíthatatlan horderejű a Vért retrofit beruházása, 
mely ebben a helyzetben ugyancsak bizonytalanná vált, bár végül is sikert hozott a vá
rosnak és a cégnek. Folytatás a 2. oldalon

A Vért vezérigazgatója 
a fejlesztésekről, a jövőről

Interjúnk a 3. oldalon.

Szörnyű tragédia Helyesbítés

Hazánkban, de talán még Európában sem 
történt olyan tragédia, mely hozzánk közel, 
Mór városában történt csütörtökön, egy 
bankrablás során.
A fegyveres banditák hat embert a 
helyszínen kivégeztek, kettőt pedig súlyosan 
megsebesítettek (egyikük lapzártánkig el
hunyt).

Részvétnyilvánítás
Oroszlány polgármestere, dr. Sunyovszki 
Károly a tragédia után közvetlenül táviratban 
fejezte ki együttérzését Schmdit Ferencnek, 
Mór polgármesterének.
„Mély megdöbbenéssel értesültünk a váro
sukban történt megmagyarázhatatlan, tragi
kus eseményről. A magam és Oroszlány 
város valamennyi lakója nevében őszinte 
részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki 
az elhunytak hozzátartozói és Mór város la
kói részére."

Múlt heti „Májfát állítottak a legé
nyek" című cikkünkben tévesen 
jelent meg egy név. A negyedik 
májusfát idén az elhunyt Likerecz 
János tiszteletére állították. A 
májfákat május 19-én, pünkösd
vasárnap döntik ki.

Kedves Olvasóink!

Május hónaptól 
megváltozott 

lapunk terjesztése.
Az 6. oldalon felsorolt 

helyeken kereshetik 
a KRÓNIKÁST, 

mely 3000 példányban 
jelenik meg! 

Lapunkban továbra is 
ingyenes a 

lakossági apróhirdetés!



Folytatás az 1. oldalról

Minden oroszlányi nyertes
Az elszabadult állami cég
-  Erről akartuk is kérdezni. Ön mi
ben látja az ÁPV Rt. nem szavazatá
nak az indokát? A privatizációs 
szervezet arra hivatkozik, hogy a 
kéntelenítő beruházáshoz kapcso
lódó állami kezességvállalásról szó
ló kormányhatározatban előírt 
feladatok a május 3-i közgyűlés idő
pontjára nem teljesültek".

-  Az ÁPV Rt. egyszerűen elszaba
dult, minden lehetőséget megragad 
arra, hogy a saját érdekei szerint ér
telmezze a fennálló helyzetet. Nem
leges döntése valahol a korábban 
kiadott pártnyilatkozatoknak és kor
mányhatározatoknak is minden ol
dalról megfelel. A retrofitot 
támogató kormányhatározatnak va
lóban van egy olyan része, amely a 
törzstőkemelés vizsgálatára vonat
kozik. Ez azonban nyilvánvalóan 
nem teljesülhetett még, hiszen ha
tárideje ez év november vége.

Az Állami Privatizációs Részvény- 
társaság nevében hordozza a szer
vezet létrehozásának célját, az 
Rt.-be került állami vagyon értékesí
tését. Már egy éves az a hír, hogy a 
Fidesz-kormány a további privatizá
ciót a megmaradt állami cégeket il
letően nem tartja szükségesnek, 
illetve célszerűnek, ezért az ÁPV Rt. 
megszűntetését tervezi. Az ÁPV Rt. 
menedzsmentje ezt az elképzelést 
nem fogadta valami kitörő öröm
mel, igyekezett is mindent megtenni 
a korábbi vagyonértékesítő stratégi
ák felélesztése érdekében. Ehhez ka
póra jött számára az a felszólítás az 
új kormányzati erők oldaláról, hogy 
most aztán már jobban teszik az ál
lami szervek, ha semmiben, különö
sen nagy pénzekről nem döntenek. 
Ezt erősítette az azóta nem nagyon 
reklámozott bejelentés is, hogy az 
egyik rövidesen kormányzó párt 
szükségesnek tartja a Magyar 
Villamosművek Rt. és vele a Vért el
adását. Ismerve az energetikai ága
zat 1995-98 közötti kétes 
eredményű privatizációját és a vá
lasztási ígéretek forrásigényét, en
nek az elképzelésnek sajnos most is 
van realitása. Talán a fentiek arra is 
rámutatnak, hogy az MVM Rt, miért 
szavazott igennel a beruházásra, és 
ezzel az állami tulajdon fenntartásá
ra.

Az sem mellékes, hogy az ÁPV Rt. 
vezérigazgatóját, Faragó Csabát, 
legjobb tudomásom szerint a Fidesz 
szeretette volna az ÁPV Rt-n kívül 
tudni. Elképzelhető tehát, hogy a 
cég döntéseiben az ő indulatai, sér
tettsége is tükröződik.

Mindezeken kívül meg kell je
gyeznem, hogy a háttérben nyilván 
nagyon kemény üzleti érdekek is 
mozognak, amelyek ennek a magyar 
villamos energiapiac 6%-át kitevő 
cégnek a megszerzését célozták 
meg. Itt végső soron egy 30 milliár
dos üzletről van szó. Aki ezt a 
négy-öt nagy piaci résztvevő közül 
megszerzi, annak ez akár 20-25 
%-os bevétel növekedést hozhatna.

Büntet a Fidesz?
-  Mi a véleménye azokról a vádak
ról, hogy a jelenlegi kormány, illetve 
a Fidesz a retrotit elodázásával bün
tetni akar a szocialisták helyi és me
gyei győzelmei miatt?

-  Ez a büntetés-sztori egyszerűen 
büdös, melyet az MSZP megrende
lésére a baloldali illetve liberális la
pok terjesztettek, illetve terjesztenek 
kampányokokból. Flangsúlyozom: 
az elmúlt években, ha sok huzavona 
árán is, minden szükséges döntés 
megszületett a retrotit program 
2004-ig, tehát megfelelő határidőig 
történő megvalósítására. így volt ez 
a szükséges, és elvégzett bányászati 
beruházásokkal, az 1-es kazán teljes 
felújításával, a kormánygaranciával, 
és végül a közgyűlés múlt heti dön
tésével.

A legtöbb helyi és országos sajtó
szervezet minden esetben sejtetni 
akarta, sőt tévinformációi, esetleg 
dezinformációi alapján meg is jósol
ta a nemleges döntést, majd fanya
logva, „miért mégsem elég, amit 
nem is remélt” mellékzöngékkel el
ásta az elért eredményt és kitaposó- 
it. Akik most bőszen terjesztik, hogy 
a Fidesz az ÁPV Rt.-vel büntet, azok 
elfelejtik, hogy az országgyűlés Lá
zár Mózes vezette energetikai albi
zottsága javaslatára az Orbán Viktor 
vezette kormány vállalt -  persze ak
kor kampányfogásnak nevezett -  
garanciát a kéntelenítő üzem és ki
egészítő beruházásai megvalósítá
sára. Azt is elfelejtik, hogy a mostani 
közgyűlés pozitív főszereplője -  aki
nek szavazata nélkül tényleg kútba 
esett volna a retrotit - ,  az MVM Rt. 
vezetője, Katona Kálmán, a Fi
desz-kormány tagja volt. És Varga 
Mihály pénzügyminiszter írja alá a 
kezességvállalási nyilatkozatot. Arra 
sem nagyon akaródzik emlékezniük, 
hogy 1998 előtt mi történt a Vért-tei, 
esetleg milyen szercDet játszottak 
vagy kellett volna játszaniuk az ak
kori eseményekben. Persze a 
retrotit végrehajtása most a dönté
sek megszületése után rajtuk múlik 
első sorban. Várom azt is, választási

ígéreteknek megfelelően a cég hely
zetét törzstőke emeléssel segítik.

Siker, összefogással
-  Azért közbevetőleg annyit hadd je
gyezzünk meg, az APV Rt.-t Stumpf 
István kancellária-miniszter fel
ügyeli, legalábbis is innen a sanda 
gyanú, hogy az ÁPV Rt. felettes énje 
a kormány környékén keresendő. 
Mindenesetre elég bonyolult kons
pirációt feltételez, hogy a privatizá
ciós szervezet kormánygyeplőtől 
hajtva szemben menetel a retrofitot 
támogató kormányhatározattal.

-  Szerintem ez értelmezhetetlen 
vádaskodás. Hadd kérdezzem meg, 
hogy akkor ebben a felállásban az 
MVM Rt. minek értelmezendő? 
MSZP-közeli cégnek, mert a retrotit 
mellett szavazott? Az előbb említet
tem, hogy vezetője a Fidesz-kor
mány tagja volt. Nem érdemes erre 
több szót vesztegetni.

Persze igaz, a Vérttel kapcsolatos 
döntések nehezen születtek. Eztieg- 
inkább megsínylették azok, akik a 
társaságnál dolgoznak vagy vállal
kozásuk kötődik a céghez. Ókét vet
te célba leginkább a politikai 
kampány is, a munkahelyüket fe
nyegető létező veszélyek felnagyítá
sával, a megoldást lépésről lépésre, 
majd rohamosan megközelítő sike
rek lekicsinylésével. Sajnálják vagy 
nem, de most már tény az, hogy eb
ben a kormányzati ciklusban került 
sor a Vért és az oroszlányi energeti
kai ipar tíz esztendős túlélési és kor
szerűsítési stratégiájának kidolgo
zására, a beruházás pénzügyi feltét
eleit előteremtő kormányzati garan
cia megadására, a beruházások 
megkezdésére. Ebben a munkában 
városunkban teljes volt az összefo
gás, bár nyilvánvalóan a sikernek 
nagyobb szeletét vitatják maguknak 
az egyes szereplők. Győztes most 
minden oroszlányi, és számomra ez 
a legfontosabb.

E gondolatkör lezárásaként, talán 
nem teljesen ide illő módon, de 
hadd mondjak köszönetét annak az 
embernek, aki iszonyú munkabírá
sával, hatalmas szakmai tudással és 
a cél megvalósítása érdekében vál
lalt alázattal a retrotit program 
kulcsembere volt, és a társaság és a 
város érdekében remélem marad is:

Takács Károly vezérigazgató
nak, illetve a bányászati és ener
getikai ágazatot képviselő szak- 
szervezeteknek és vezetőiknek, 
akik határozott érdekérvényesíté
sük során mindvégig felelősen já r
tak el.

Botrány helyett aíejlődésbe vetett 
hittel és a józan ész tömegbázisával 
követelték ki a jobb megélhetés fel
tételét jelentő beruházási döntése
ket.

Pletykák, híresztelések
-  Elég sokat beszélt az eddigi kam
pányról. Mit gondol, mikor kezdődik 
az önkormányzati választások rázó
sabb időszaka? Egyáltalán milyen 
kampányra számit, és milyen ellen
felekkel számol? Indul a polgármes
teri székért?

-  Az utóbbival kezdem. Tartom 
korábbi nyilatkozatomat, meg kívá
nom méretni magam.

Szerintem a kampány elkezdődött 
akkor, amikor Keleti György a meg
választását követő első televíziós in
terjújában bejelentette, reméli, 
polgármester-váltás is lesz. Bár 
nincs közelebbi információm, és azt 
hiszem, még nem döntött a polgár
mester-jelöltről az MSZP, én arra 
számítok, hogy a polgármesteri szé
ket korábban elveszítő Székely An
talt indítja ismét a párt. A kampányt 
illetően nincs aziránt kétségem, 
hogy az egyrészt személyes lejáratá
somat célozza majd, másrészt a 
Gárdonyi Géza iskola bezárásával 
kapcsolatos feszültségeket és indu
latokat kívánja ellenem, illetve a Fi
desz ellen fordítani. Remélem 
emellett lesz energiájuk a várost ke
vésbé érdeklő, de jobban érintő kér
désekben is állást foglalniuk, illetve 
programot alkotniuk.
-  Ön lejáratásról beszél, s ennek ki
csit olyan íze is lehet, mintha előre 
mosakodna. Ez jelen vagy jövő idő?

-  Múlt, jelen, jövő. Nincsenek illú
zióim. A 98-as kampány során azt 
híresztelték rólam, hogy azért haj
tom az ipari park betelepítését -  ami 
azért elég jól sikerült -  mert a földje
imet akarom jó pénzért eladni. Hál’ 
Istennek, soha nem volt ott földem, 
ezért eladni sem tudtam.
-  Jó, de hadd jegyezzük meg, a pol
gármesterség azzal is jár, hogy szá
jára veszi az embert a város, és ezt 
bírni kell.

-  Egy szintig valóban. A Gárdonyi 
bezárásakor kitalálták, hogy a bará
taimnak akarom átjátszani az épüle
tet bagóért, ami természetesen 
ostobaság. Ez a híresztelés egyéb
ként komolyan ártott az épület érté
kesíthetőségének. Az útberuházás 
állítólag azt a célt szolgálta, hogy az 
azóta is sajnos földúton megközelít
hető házunkig aszfalt kerüljön, 
mondván abba a tizenöt kilométerbe 
biztosan az is belefér. Ezen túl, 
őszinte sajnálatomra, nem vagyok 
tulajdonosa az Oritel Kft.-nek, nincs 
lovardám és ménesem, a városban 
kivágott fákat nem hordatom haza 
deszkának vagy tüzelőnek, és a csa
ládomat érintő képtelen meséket in
kább nem mesélem. Tudnak esetleg 
valami újabbat is?

^ ; ' V  ■ ■ '____________ -  I A dohányzás károsítja az Ön é s  környezete eg észség é ti
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Megnyílt a lehetőség 
a Vértesi Erőmű élettartam meghosszabbítására

A füstgáz-kéntelenítő megépítése jelentősen csökkenti az erőmű szennyezőanyag kibocsátását
A Vértesi Erőmű Rt. 2002. május 03-ai Éves Rendes Közgyűlésén Az MVM Rt. Igazgatósága a kisbefektetőkkel közösen leszavazta 
döntés született az Oroszlányi Erőmű élettartamának meg- az ÁPV Rt. javaslatát, és támogatta a fejlesztést, 
hosszabbításával kapcsolatos további kötelezettségvállalásokról. Az Éves Rendes Közgyűlést követően interjút adott lapunknak Ta

kács Károly, a Vért vezérigazgatója.

-Az ÁPV Rt. közleménye szerint 
azért nem támogatták a retro- 
fitot, mert nem végeztek el bi
zonyos előírt feladatokat. Ha 
voltak ilyenek, mik voltak 
ezek? Ezért felelős-e a Vért ve
zetése?

Az 1028/2002. (III. 26. ) sz. 
Kormányhatározat intézkedett a 
retrofittal kapcsolatos feladatok
ról. Ezek a feladatok az április 
05-ei és a május 03-ai közgyűlé
si indítványban is szerepeltek.

A feladatok közül három 
pont teljesült, illetve vizsgálat alá 
került: a hitelszerződés, a Kör
nyezetvédelmi Céltámogatási 
Alap és a foglalkoztatási alapnak 
az igénybevétele, amely elsősor
ban a munkanélkülieknek a jut
tatását célozza. A hitelszerződés 
parafálásra került. A Pénzügymi
nisztérium valamint a bank kö
zötti garanciavállalás kell, hogy 
aláírásra kerüljön május 15-éig.

Tehát a feladatok határidőre 
teljesültek, kivéve a november 
30-ai ártámogatással kapcsola
tos rendszert, hiszen ez a feladat 
a villamos-energia törvény vég
rehajtási rendeletéitől függ. Na
gyon sok céggel, hivatallal kell 
egyeztetni, ezeket a feladatokat 
nem lehetett május elejéig elvé
gezni.

így a Vért Igazgatóságának 
és vezetésének a felelőssége 
nem áll fenn, hiszen néhány hét 
alatt tudott egy tízmilliárdos 
szerződést megversenyeztetni, a 
Környezetvédelmi Céltámogatá
si Alap több száz oldalas anyagát 
alig két hét alatt állította össze, 
amelyet a két illetékes hatóság 
részére beadott, amelyek egyéb
ként ezt támogatják is. A pénz
ügyminiszter úrral személyesen

tárgyaltunk, 
tehát számta
lan munkát el
végeztünk a 
Közgyűlés ár
nyékában is.

-A Közgyűlés 
pozitív dönté
se után milyen konkrét feladatai 
vannak a Vért vezetésének, mi
kor indulhatnak meg a kézzel
fogható” fizikai munkálatok?

A 2. sz. kazán szerkezeti át
alakításánál és felújításánál már 
tavaly is végeztünk konkrét fizi
kai munkákat. Az idei feladat a 3. 
sz. blokk felújítása. Az erre vo
natkozó szerződés még előké
szítés alatt van a SES (Szlovákia) 
kazángyárral. Nagyon fontos az, 
hogy a 2-es kazánnak a munkái 
minden szempontból befejeződ
jenek ahhoz, hogy a 3-as folyta
tódhasson.

A kéntelenítő fizikai munkái
nak megkezdése ez év második 
felére tehetők, amikor is az opci
ót lehívjuk, és az alaptervezést 
követően a konkrét alapozási 
munkák befejeződhetnek. A ter
vezési munkákat az elmúlt héten 
a mérnökök Németországban el
végezték, így az alaptervezési 
munkák első fázisa néhány hé
ten belül véget ér. Ezután az al
vállalkozói szerződések végle
ges megversenyeztetésével, a 
Lurgi fővállalkozásával, az ERBE 
Mérnökiroda beruházási vezeté
sével indulhatnak a munkák, 
amelyek 2004. június 30-ai pró
baüzemi kezdéssel határidősek.

-Az elvégzendő feladatok 
mennyiben változtatják meg a 
mostani technológiát, ennek

lesznek-e 
munkaválla
lói létszá
mol érintő 
hatásai?

A tech
nológiai vál
toztatás 
igen kont- 

rasztos, hiszen a füstgáz-kénte
lenítővel egy teljesen új, a mai 
kornak megfelelő technikát ho
zunk ide. Ez még az eddiginél is 
nagyobb automatizáltságot je
lent, korszerű anyagminőséggel 
és szerkezeti megoldásokkal. 
Mindennek viszont illeszkednie 
kell a már meglévő technikánk
hoz. Az üzem régebbi része, így 
a kazán- és turbinaüzemi rész is 
megújul, hiszen ott is olyan, el
sősorban biztonságot növelő 
szerkezeti intézkedések történ
nek majd, amelyekkel az üzem- 
biztonságot javítjuk.

Ott a megújítás nem jár lét
számcsökkentő lépéssel. Sajnos 
ez nem lesz így a füstgáz-kénte
lenítőnél, amelynek kezelése 
nem igényel manuális beavatko
zást, teljesen automatikus sza
bályozással fog működni. 
Korszerű, új technológia lesz, 
nagyon látványos megoldások
kal. A német Lurgi cég nagy ta
pasztalata
füstgáz-kéntelenítőszállító, refe
renciáik birtokában biztosak le
hetünk abban, hogy az 
Oroszlányi Erőműbe üzembiztos 
kéntelenítőt fog szállítani.

-  A város és környékének lakói 
érezni fogják-e a kéntelenítő be
szerelésének hatását?

A kéntelenítő-berendezés 
hatását azonnal érezni fogjuk.

Külön megfigyelésnek kell majd 
a környezetet alávetni, hiszen 
igen jelentős javulás következik 
majd be. Az évente kibocsátott 
80-90 ezer tonna kén-dioxid he
lyett 1 -2 ezer tonna fog távozni a 
füstgáz-kéntelenítő kéményén, 
tehát a környék élővilága szinte 
szó szerint fellélegezhet. A savas 
eső keltette negatív hatás, ami
vel évtizedek óta együtt élünk, 
akár a levegő minőségérzeté
ben, akár a közvetlen savas kö
zeg talajra gyakorolt hatásában 
alapvetően meg fog változni.

A természet regenerációja 
természetesen lassúbb folyamat 
lesz. Pozitív hatásként várható - 
az erdészet véleménye szerint -, 
hogy újra meg fognak jelenni a 
gombák az erdőben. Érdekes 
élettani, növénybiológiai hatá
sok is el fognak indulni.

-  A beruházással várhatóan 
mennyi oroszlányi és környék
beli vállalkozó juthat munkához, 
lesz-e lehetőségük alvállalkozó
ként a kivitelezésben részt ven
ni?

A vállalkozói kör bevonására 
szerződési kötelmet tettünk. Az 
Oroszlányi Térség- és Gazda
ságfejlesztő Kht.-vel folytatunk 
majd egyeztető megbeszélést, 
amelyen a fővállalkozó bemutat
ja a projekt állását. A Lurgi cég 
azt ígérte, hogy a rendkívüli 
helyzetek után, amelyeket a Köz
gyűlések jelentettek, részletes 
műszaki-gazdasági ajánlati be
mutatót fog tartani Oroszlány
ban. Ezzel még tovább nyílik 
majd mód a környékbeli vállal
kozók bevonására és így a mun
kák részbeni megszerzésére is.

L.A.- M.F.
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Lefaragnák a Vért vezetését?
Az ÁPV Rt. pecsétjével ellátott levélben Faragó Csaba, a privatizációs szer
vezet vezetője rendkívüli közgyűlés összehívására kérte fel a Vértesi Erőmű 
Rt. igazgatóságát. A cégvezető által megjelölt egyetlen napirendi pont: 
„Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok megválasztása.

A rendkívüli közgyűlés összehívásának célja és oka, a Vértesi Erőmű Rt. 
hosszú távú versenyképességének javítása, a tulajdonosi érdekek messze
menő képviseletének elősegítése, hogy ezáltal a Vértesi Erőmű Rt. a ma
gyar energiapiac meghatározó termelőjévé váljon.”

A Népszabadság értesülése szerint hasonló tartalmú levelet kapott az 
MVM Rt. elnök-vezérigazgatója, Katona Kálmán is.

A szakszervezeti elnök nyílt levele

Az ÁPV Rt. mosolygós bosszúja
Kovács István az Oroszlányi Bányász Szakszervezeti Szövetségnek és a 
Vért Koordinációs Tanácsának elnöke egy levelet juttatott el lapunkhoz, 
melyet teljes terjedelmében közlünk.

Faragó Csaba, az ÁPV Rt. elnök-vezérigazgatója nem tudja elfogadni, 
hogy 2002. május 3-án a Vértesi Erőmű Rt. közgyűlésén leszavazták az 
ÁPV Rt. igazgatóságának azt a döntését, hogy a vagyonkezelő nem támo
gatja a Vért korszerűsítési programját.

Szakszervezetünk nem hivatalosan olyan információhoz jutott, hogy Fa
ragó Csaba Elnök Úr „rendkívüli közgyűlés” összehívását kéri. Fia elolvas
suk a kérést, abból megállapítható, hogy milyen jóindulatú az elnök úr, 
csak segíteni akar?!

Szakszervezetünknek az a véleménye, akkor tudna segíteni, ha belenyu
godna a közgyűlés többségi tulajdonosainak döntésébe!

Kérjük az Elnök Urat, hogy gondolkozzon el azon, hogy a Vért-nél is em
berek dolgoznak, és nem véges az idegrendszerük. Lefordítva arról van 
szó, hogy ezek után a szakszervezet keményen fel fog lépni minden olyan 
tevékenység ellen, ami a munkavállalókat, a munkabékét veszélyezteti.

2002. április 8-án levelet küldtünk Mártha István igazgató úrnak, hogy 
meglepetés volt az ÁPV Rt. képviselőjének április 5-én hozott közlése a 
közgyűlés elnapolásáról. Akkor azt is közöltük, kérjük Mártha urat, hogy 
személyesen jöjjön el és tájékoztassa szakszervezeteinket. Nem tette meg, 
nem tartotta fontosnak, talán méltónak se az érdekképviseletet, akik 4300 
munkavállalót képviselnek. Elgondolkodtatóak az igazgató úr ezen cselek
ményei, mert mi még emlékszünk arra mikor Ön az „ENRON” képviseleté
ben a Vértesi Erőművet meg akarta vásárolni és a munkavállalókat az 
utcára rakni. Nem akarunk az „ENRON” sorsára jutni, mert nem szeretünk 
„ruha nélkül” tüntetni!

Kérjük az Elnök urat, hogy vonja vissza a rendkívüli közgyűlés összehívá
sát. Engedje dolgozni a szakembereket, hogy minél előbb megvalósuljon a 
Vért dolgozóinak vágya, hogy korszerű erőműben termelhessenek „hazai 
szénből” villamos energiát. Kovács István

INGYENES KORREPETÁLÁS
Tisztelt szülők és diákok!

A Művelődési Központ és Könyvtárban ismét indul 
az ingyenes korrepetálás április 29-től május 31-ig. 

Segíti a tanulókat abban, 
hogy év végéig javíthassanak jegyeiken. 

Valamennyi foglalkozás 14 órától kezdődik. 
Hétfő: kémia, biológia 
Hétfő, szerda: alsós korrepetálás 
Kedd: magyar 
Szerda: német nyelv 
Péntek: matematika

Éljenek, éljetek a lehetőséggel!

A Vértesi Erőmű Rt.
megvételre felajánlja az alábbi ingatlanait:

Település hely
rajzi

szám

megnevezés terület
(m2)

irányár (Ft)

Pilismarót 1721/1 felnőtt és gye
rek tábor (la
kás, étterem, 
konyha, fahá
zak, medence)

15301 65000000,- 
+ felépítmé
nyek utáni 

AFA

Zamárdi
(Szántód)

3933/2 Üdülő épület, 
étterem (üre
sen áll, a két
szintes üdülő 

épület hasznos 
alapterülete 

670m2)

3283 66000000,- 
+ felépítmé
nyek utáni 

AFA

Zamárdi
(Szántód)

4003 Balaton parti 
telek csónaktá
rolóval (elővá
sárlási joggal 

terhelt)

849 25000000,- 
+ felépítmé
nyek utáni 

AFA

Zamárdi
(Szántód)

4004 Balaton parti 
telek (elővásár
lási joggal ter

heit)

848 20000000,-

Balatonal
mádi

1647,
1648, 
1649

„Villa Pax” 
üdülő (beren

dezéssel 
együtt, a két
szintes épület 

hasznos alapte
rülete 618m2)

2823 60000000,- 
+ felépítmé
nyek utáni 

AFA

Tatabánya 0240 Gyep 19776 9900000,-

A vételi szándékot az alábbi címre kérjük megküldeni: 
Vértesi Erőmű Rt., Gazdasági Igazgatóság 

2841 Oroszlány Pf.: 23 
Beküldési határidő: 2002. május 28.
Az eladó több ajánlat beérkezése esetén újabb ajánlatkérés il
letve licit útján történőértékesítés jogát fenntartja. Az ingatla
nok előzetes telefonos egyeztetés alapján megtekinthetők. 
További részletes információt a társaság Ingatlanhasznosítási 
csoportja ad a 34/360-255/33-05, vagy 33-06 telefonszámon.

A Vértesi Erőmű Rt.
megvételre felajánlja az alábbi külterületi ingatlanát:

Település

Oroszlány

Az ingatlan csendes, szép erdős környezetben, szabadidő eltöl
tésére alkalmas helyen található. Megközelítése a Mindszenti 

úttól kb. 1,5 km-es burkolatlan úton lehetséges.
A vételi szándékot az alábbi címre kérjük megküldeni: 

Vértesi Erőmű Rt., Gazdasági Igazgatóság 
2841 Oroszlány Pf.: 23.

Beküldési határidő: 2002. május 24.
Az eladó több ajánlat beérkezése esetén újabb ajánlatkérés 
illetve licit útján történő értékesítés jogát fenntartja. Azingat- 
lan előzetes telefonos egyeztetés alapján megtekinthető. To
vábbi részletes információt a társaság Ingatlanhasznosítási 
csoportja ad a 34/360-255/33-05, vagy 33-06 telefonszám
okon.

Helyrajzi
szám

Megnevezés Terület
(m2)

Irányár (Ft)

0177/3 Erdészház és gazda
sági épületek 

(erdészhaz 76,5m2, 
melléképületek 

180m2)

3532 9500000,- + 
felépítmények 

utáni AFA

4 .



Példás eredmények II.

Holló Zsolt, Szécsi Tamás
Múlt heti számainkban Kunkli Roxánát mutattuk be, egyikét annak a há
rom kitüntetett diáknak, akik nemrégiben vehették át a város „Jó tanuló 
-  jó sportoló”-ja címet. Holló Zsolt és Szécsi Tamás is a Ságvári iskola 

tanulói,valamennyien judoznak.

A legjobb
A fejezetcím nemcsak figyelem

felkeltő blikkfang. Zsolt versenyhe
lyezései alapján valóban az 
Oroszlányi Judo Klub legjobb ver
senyzője. Sporttársai azt mondják, 
csak a nála 20 kilogrammal nehe
zebbek tudják megverni.

-  Roxána az osztálytársad. Ki csá
bította el a másikat judora?

-  Egyikünk sem. Egyébként én 
korábban, elsős korom óta tanulom 
ezt a sportágat. A foci nem nagyon 
tetszett, és mert a szomszéd gyere
kek judora jártak, én is velük men
tem -  ecseteli a kezdeteket a komoly 
arcú fiatalember.

-  Szüleid, barátaid mit szóltak a 
kitüntető címhez?

-  Meglepődtek, és persze a jó ha
verok gratuláltak. A szüleim biztat
nak: csak így tovább.

- A  szüleid sportoltak?
-  Apukám 13 évesen már orszá

gos bajnok volt. Később ökölvívás
sal folytatta és kétszeres országos 
bajnok lett. Anyukám is sportolt, ké
zilabdázott és futott, a bátyám 
ugyancsak judozott -  bontakozik ki 
végül, hogy egy sportos családról 
van szó.

Zsolt hatodikos, de évvesztes, így 
a kora alapján már a serdülő B kate
góriában versenyez. Eredményei 
imponálóak: kétszeres Magyar Köz
társaság bajnok, háromszoros 
országos diákolimpiái bajnok, el
nyerte a Budapest Kupa első helyét, 
nemzetközi versenyeken pedig ara

nyat és ezüstöt szerzett. És a lista 
ezzel korántsem teljes, csak a fonto
sabbakat említettük.

-  Mennyi tanulással készülsz az 
iskolai órákra?

-  Viszonylag keveset tanulok. Azt 
hiszem jó a memóriám. Talán egye
dül a magyarral állok hadilábon, de 
ez azért van, mert a rosszabb tanu
lók zavarják az órát -  fogalmaz meg 
némi kritikát is a sok dicséret után.

Zsolt az általános iskola elvégzése 
után egy budapesti gimnáziumba 
szeretne bekerülni, ahol a judo foly
tatására is lehetősége lenne. Álma 
szerepelni az EB-n, VB-n és az olim
pián. Annyi biztos, hogy eddigi sike
rei vérmes reményekre jogosítják 
fel.

Szécsi Tamás célja a dobogós hely
Ő a harmadik kitüntetett, idén az 

ötödik évfolyamot végzi. Zsolthoz 
hasonlóan már általános iskolába 
kerülése óta versenyez. A díjra test
nevelő tanára, Vass Zsuzsa néni ne
vezte be. Kedvenc tantárgya a 
testnevelés és a számítástechnika, a 
többit inkább muszájból tanulja. En
nek ellenére jó átlaggal zárta negye

dik osztályt. A tanulásra nem túl sok 
időt fordít, jól fog a feje.

Annak idején bátyja, Gergő csalta 
el a judoedzésre. S hogy számára mi 
a vonzó ebben a japán eredetű küz
dősportban? Mint mondja legin
kább az, hogy testvérével közösen 
mehetnek a versenyekre. Bátyja a 
példaképe Tamásnak, a sportban el
ért sikereinek folytatója szeretne 
lenni.

Azért Tamás sem panaszkodhat, 
országos versenyen 5. helyezést ért 
el, nemzetközi versenyeken pedig 
több ezüstérmet szerzett. Jelenleg 
49 kg-ban indul diák A kategóriá
ban, de nemsokára a serdülőben 
folytatja. Már elérte a zöld övét, ez a 
negyedik lépcsőfok a technikai tu
dás ranglétráján.
Tamás legközelebbi célkitűzése, 
hogy dobogóra kerüljön az orszá
gos bajnokságon. Ma sem tudja 
ugyanis elfelejteni, hogy egy orszá
gos versenyen azért kapott ki a har
madik helyért való küzdelemben, 
mert a füle mögött megsérült a fej
bőre. Sebaj, mondja, legközelebb si
kerülni fog.

Forgács

A homlokzat szigetelése pár év alatt megtérül
Igazságos megosztás mellett is lehet takarékoskodni

A távfűtés korszerűsítését ismerte
tő riportunk második részében az 
indulatokat is kiváltó költségmeg
osztó használatáról és a lakótöm
bök külső hőszigetelésének fon
tosságáról beszélgetünk Cseh Béla 
nyugdíjas villamosmérnökkel, az 
Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány 
kuratóriumi tagjával.

-  Az előző részben bemutattuk, 
hogy, aki a központi szabályozásról 
áttér az egyedire, jelentős megtaka
rítást érhet el. Azonban a régi rend
szerek átalakítása után sem 
mindenki annyit fizet, amennyit 
ténylegesen fogyaszt. Mi az oka en
nek?

-  A gond ismét ott jelentkezik, 
hogy egy épületen belül hővesz
teség szempontjából vannak kedve
ző és kedvezőtlen fekvésű lakások. 
Például a legrosszabb helyzetben 
egy negyedik emeleti, szélső, északi 
kitettségű lakás van. Ha tisztán fo- 
gyasztásarányosan kellene fizetni, a 
szélső lakásokban lakóknak lehet, 
hogy többe kerülne a fűtés, mint az
előtt. Amikor a nagy hőveszteségű 
lakások tulajdonosai a társasházba 
költöztek ugyanazt az árat fizették a 
lakásért, mint akik belső, kedvezőbb 
elhelyezkedésű lakásokat kaptak. 
Ezért a költségosztásnál célszerű 
olyan korrekciós tényező használa
ta, hogy az önhibájukon kívül hát
rányban lévőknek ne kelljen

irreálisan magas fűtési díjat fizetni
ük.

-  Még erre is adjon ki pénzt a kö
zösség, hogy pl. egy energetikust 
fogadjon tel, aki ezt kiszámolja?

-  Én ingyenesen, a jó ügy érdeké
ben szívesen elvégzem a számításo
kat. Több közösségnek megtettem 
már.

-  Megéri így az áttérés, ha utána 
sem teljesítményarányosan, nem az 
egyénileg elfogyasztott hő után fizet 
a fogyasztó?

- A  korrekciós tényező alkalmazá
sával a szolgáltatás igénybevételé
vel arányos költségfelosztás 
valósulhat meg. Ez nem egyenlősdit 
jelent, hanem inkább egyenlő induló 
alaphelyzetet. Aki itt takarékoskodik, 
az ugyanúgy kevesebbet fizet. így 
azonban nem kerül hátrányba a szé
len lakó. Ennek elfogadásához kell 
egyfajta szolidaritás, annak tudomá
sulvétele, hogy nem büntethető az, 
aki önhibáján kívül került hátrányba.

Ez a felosztás azért is jó, mert a 
társasház közösség valamennyi la
kástulajdonosa érdekelt abban, 
hogy egy esetleges homlokzat-fel
újítás során hőszigetelést is elvé
gezzenek. Ezután a korrekciós 
tényező megváltoztatható, mert 
csökkennek a szélsőségek a tömbön 
belüli egyes lakások között. Mondok 
egy példát. Nálunk a homlokzati hő- 
szigetelés előtt 58% különbség volt

a legkedvezőbb és a legrosszabb 
fekvésű lakás között. A szigetelés 
után ez a különbség lement 34%-ra.

-  Mi van, ha a közösség többsége 
(nyilván a többség belül, kedvezőbb 
fekvésű lakásban él) nem akar kor
rekciós tényezőt használni?

-  A társasházi törvény kimondja, 
hogy a kisebbséget méltánytalanul 
hátrányos helyzetbe hozni nem le
het. Egy esetleges perben a bíróság 
nagy valószínűséggel a kisebbség 
javára dönetne. .

-  Az önök közössége, itt a Bánki 
Donát úton néhány évvel ezelőtt 
hőszigetelte a homlokzatot. Mik a 
tapasztalataik?

-  Hangsúlyozni szeretném, hogy 
a külső homlokzat hőszigetelő vako
lását csak akkor ajánlom, ha az épü
let egyébként is felújításra szorul. A 
mi tömbünkben (1998-as áron) 3,1 
millió forintba került a hőszigetelés. 
A homlokzati vakolaton kívül a pad
lásfödémre szigetelő kőzetgyapotot 
fektettek le, valamint le kellett cse
rélni az ablakpárkányokat, mert a 
homlokzat öt centivel vastagabb 
lett. Annak idején 720 ezer forint tá
mogatást kaptunk az ún. TEK-prog- 
ramból. Ma a Széchenyi-terv 
keretében 30%-os vissza nem térí
tendő támogatás igényelhető, maxi
mum 250 ezerforint/lakás erejéig. A 
költségekre a közösségnek kell

össze adni a pénzt, de van lehetőség 
kedvezményes hitel felvételére is.

-  Megtérült már a beruházásuk?
-  Igen, nagyjából három év alatt. 

(A Ságvári iskola melletti négy két
emeletes épületről van szó: a két 
zöld hőszigetelt, a két sárga nem.) A 
sima szigetelés a két sárga színű 
épületnek inflációs rátával átszá
molva -  mivel később vakolták -  kb. 
1,8 millió forintba került. A mienk 
2,4 millióba, mert ahogy mondot
tam, nyertünk hozzá 720 ezer forint 
támogatást. A különbség tehát kb. 
600 ezer forint. A mi hőszigetelt 
tömbünk évi mintegy 200 ezer forin
tot meg tud takarítani egy év alatt, 
tehát a hőszigetelés pluszköltsége 
már megtérült. Azonban nemcsak a 
megtakarítás fontos, hiszen a laká
sok belső klímája is kedvezően vál
tozott meg. Télen a falak lakásoldali 
felülete 3-5 Celsius fokkal melegebb 
lett (nem húznak), nyáron viszont, 
amikor kinn kánikula van, kelleme
sen hűvösek a lakások.*
További információ: Oroszlányi 
Távfűtésért Alapítvány, kuratóriumi 
elnök: Fazekas Edit, az OSZRT távhő 
szolgáltatási ágának vezetője. Cseh 
Béla, telefonszáma 360-320. Szíve
sen elmegy lakógyűlésekre is (in
gyenesen), hogy részletes tájékoz
tatást adjon a korszerűsítés meneté
ről és tapasztalatairól. -íor-

5 .



HÍREK
-A KÖR KÖZEPÉN. Céllövöldét állítanak fel az Oroszlányi Erőmű bejárata 
előtt. Várhatóan a dolgozók kedvenc munka utáni szórakozása lesz a pavilon, 
ahol a legjobbaknak „ÁPV Rt. = Álnok, Pimasz, Veszélyes Rt.” feliratú pólót 
lehet nyerni. A céltábla közepében az ÁPV Rt. emblémája lesz (el)talátható. 
-CSIKI-CSUKI. Megosztó telefonfülkéket állít fel a Matáv a Polgármesteri Hi
vatal előtt. A fekete színű fülkében a kagylóba belehallgatva a retrofit elmara
dásáról győzködik a telefonálót. A zöld színű fülkébe a bizakodókat várják, itt 
ugyanis megtudhatják, hogy a retrofit már megkezdődött és töretlenül foly
tatódik.
-DŐL A LÉ. Tegnap hajnalban betörtek a szocialisták pártirodájába és elvittek 
egy lerakatnyi üres(!) italos üveget. A betörő feltehetőleg nem ismeri a vá
lasztási eredményeket, ugyanis a Fidesz helyiségéből tele palackokkal távoz
hatott volna.
-WANTED. Keresik azt az oroszlányi lakost, akinek még nem volt tulajdoná
ban az egykori Ady mozi!
-ENYÉM, TIED, ÖVÉ. Eddig 12 ezer oroszlányi és környékbeli lakos jelentke
zett a rendőrségen a Rákóczi úton talált százezer forint jogos tulajdonosa
ként.
-ELÍRÁS. Pro Sanitate kiütést kapott városunk polgármestere. A különleges 
betegség gyógyítására az Egészségügyi Minisztérium küldte le gyógyfüvek- 
ben jártas tálján szakembert. Miután a kór fertőző, az alpolgármester huza
mosabb ideig nem találkozik kollégájával. Forgó-morgó

A Képviselő testület 2002-ben az alábbi 
sportcélú pályázatokat támogatta

1. Oroszlány Város Súlyemelő Egy. 1 500 000 Ft
2. ŐSE Kosárlabda 700 000 Ft
3. ŐSE Shotokán Karate Egyesület 400 000 Ft
4. Oroszlányi Judo Club 350 000 Ft
5. ŐSZE Ökölvívó Szakosztály 300 000 Ft
6. Lengyel DSE, Atlétikai Szakosztály 150 000 Ft
7. Oroszlányi DSB 150 000 Ft
8. ORTRI Császári Csemege 300 000 Ft
9. ŐSZE Teke Szakosztály 250 000 Ft
10. ORKA Oroszlányi Búvárklub 250 000 Ft
11. Oroszlányi Utánpótlás Futball Club 100 000 Ft
12. Természetbarátok Egyesülete 85 000 Ft
13. Vért SE. Kajak Szakosztály 100 000 Ft
14. Oroszlányi Amatőrsport Club 100 000 Ft
15. Old Timer Aeroklub 100 000 Ft
16. Spindler Autósport Egyesület 100 000 Ft
17. ŐSZE 100 000 Ft

Összesen: 5 035 000 Ft

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén 

közel tízezren olvashatják!
>A tüzép soron garázs eladó, vil
lany, akna, padlás van. Ugyan itt 4 
ütemű Wartburg 90-es évjáratú 
87000 km-rel, tolótető, vonóhorog, 
friss műszakival, zöldkártyával. 
20-99-24-612
>Oroszlány Erdész utcában 900 
négyzetméteres közművesített épí
tési telek eladó. Ugyan itt 600 l-es 
tölgyfaszüretelő kád, 60 l-es öntött
vas alapú szőlőprés, alumíniumszü
retelő puttony, 10 l-es fonott 
üvegballonok eladó. 363-807 
>Fiatal nyugdíjas otthon végezhető 
bármilyen bedolgozást vállalna, al
kalomszerűen is. 30-45-18-930 
>Garázs eladó az osztályzónái. 
20'-96-09-802
^Bejárónői munkát vállalok, alkalmi 
illetve rendszeres. 30-48-80-609 
> Festés utáni takarítást, ablaktisztí
tást vállalok. 30-48-80-609 
>Sürgősen eladó három funkciós 
„ROAN” márkájú babakocsi és 
komp. 30-41-46-219 
>Eladó Wartburg kétütemű sze
mélygépkocsi, műszaki 2002. 09. 
hó-ig, nagyon jó állapotban új gu
mikkal. 30-22-61-887 
> Ajtó dísz sötétbarna (fagyöngy) és 
matrózblúz eladó.
363-559

/ Kedves Olvasóink!

Májustól megváltozott lapunk ter
jesztése. Az alábbi helyeken keres
hetik a 3000 példányban megje
lenő KRÓNIKÁST!

Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron")
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes") 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.)
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S. u.)
Huber festékbolt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén
Betty yegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arany u.) ,

Figyelem

Idősek jelentkezését várjuk Tatai 
idősek Házába, bentlakással, teljes 
ellátással, állandó nővéri felügyelet
tel, azonnali költözéssel. Családias 
környezet, két ágyas szobák. Érdek
lődni bármikor a következő telefon
számon: 06-30-25-48-657

Tisztelt Olvasóink!

V A R G A
AUTÓVILLAMOSSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

Cím: 2840 Oroszlány, 
Fiatár út 44.

Telefon: 34/362-527

Nem
régiós,

nem
megyei,

oroszlányi

KRÓNIKÁS

SZÓSZALAGOS BÉLYEGZŐ:
12 gyakran használl szó egyszerű bélyegzéséhez. i

A beállítható szavak: LÉGIPOSTA, 
SÜRGŐS, FIZETVE, NYOMTATVÁNY, 
AJÁNLOTT, EXPRESSZ, ÁRUMINTA, 
MÁSOLAT, TERHELÉS, JÓVÁÍRÁS, 
ELLENŐRIZVE, ■ _  |  ■«
STORNÓ Tr O viit
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Internetes lapunkon hetente más más kérdésre sza
vazhatnak.
Amennyiben teheti, látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő oldalain
kat, és ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre (kronikas@presskft.hu) és mi le
hetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:

Ön szerint a Vért megmaradásának van-e a vá
rosra nézve jelentősége?

©  Igen, mert megmarad 2500 oroszlányi 
munkahelye, és ide folyik be az adó 

&  Nincs, mert a Vért-en kívül is van élet

£ 5  Nem csak a városnak, az országnak is 
szüksége van rá
Számomra nem fontos a Vért sorsa

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc ®20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József ®70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; 
Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. ® 367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 284D Oroszlány, Petőfi S. u. 20. 

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

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2250,-Ft+Áfa/szám; legalább négy szám esetén: 2000,-Ft+Áfa/szám. ISSN 1419-4805
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

© 367 -444

Szó 18. E rik , A le x a n d ra
V 19. Ivó , M ilán , P ü n k ö sd
H 20. B erné t, F e líc ia , P ü n k ö sd
K 21. K o n s ta n tin
Sze 22. J ú lia , R ita
Cs 23. D ezső
p 24. E szte r, E liza

“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK TÖBBÉ NINCS HATALMA.”

Sem a jó hangulat, sem Vidámpark és helikopter!
a gyerekek nem hiányoztak Május 26-án városi gyermeknap 

a sporttelepen
Közeleg a tanév vége, ideje kipihenni a tanulás, az iskola fáradalmait. A jo 

idő a szabadlevegőre csábít, már csak az izgalmas, felhőtlen kikapcsolódást 
kínáló program és a megfelelő helyszín hiányzik. Kiss Csaba kereskedő mind
kettőt megtalálta. Népek barátsága úti vegyesboltjába sok gyermek jár, akik 
évek óta szóvá teszik a tartalmas szórakozási lehetőségek hiányát. Gondolta, 
nosza, miért ne fogna össze különböző vállalkozókkal -  a tópart, a csónakház 
környéke ideális terep egy majális megszervezéséhez. A támogatók, különfé
le intézmények sereglettek, hogy színesíthessék a programkínálatot. Félszáz

nál is többre dagadt a lista, hely sincs a felsoroláshoz. Le a kalappal!
A tó partján egész nap nyüzsögnek a 
gyerekek, sokukat a szülők is elkísértek, 
műsornak, játéknak, látnivalónak se 
vége, se hossza. Délelőtt zenés gyer
mekműsorok, délután sportvetélkedők 
az egész családnak.

Sokan az oroszlányi önkéntesek Rába 
tűzoltóautója körül sereglenek, meg
másszák, felfedezik kívülről-belülről a 
lánglovagok nagy piros kocsiját. A fiúk 
hosszú sort állnak, hogy a kismotorral 
néhány kört berregjenek a fűben, a bát
rabbaknál még a hugi is felpattan az 
ülésre. Aztán irány a tó, beszállás a ka
jakba vagy csoportosan a nagy kenuba, 
és máris lehet szelni a habokat, megke
rülni párszor a buján zöldellő szigetet. S 
ha kitör a délutáni vihar, hát istenem, 
alul is víz, felül is víz, nem esünk kétség
be, a zápor elvonul, és a tér, a tó újra be
népesül. Akinek ez sem elég, rúghatja a 
bőrt, tollasozhat, társasozhat, válogat

hat az ISM „Vackor” játszóbuszanak tu
catnyi játéka közül. Labda kéne, csocsó 
ugráló kötél? Zálogba leadjuk az órát, 
vagy valami értéktárgyat, és már vihet
jük is, amit kiszemeltünk. Itt nem unat
kozhat az ember! Bütykölni, alkotni 
támad kedvünk? Pedagógusok, népmű
velők segítségével már formálódik is 
kezünk alatt az agyag, fűződik a szép 
gyöngysor és még macskává is átvál
toztatnak bennünket az ügyes arcfestők, 
ha elég merészek vagyunk kipingáltatni 
a pofikánkat, hogy grimaszt vágjunk a 
délutáni kutya show csahos főszereplő
inek.

Mindenki jól érezte magát, aki lema
radt, sajnálhatja! Le a kalappal Kiss 
Csaba vegyesboltos és barátai, segítői 
előtt! Lám, van az oroszlányi vállalko
zóknak egy csoportja, amely kérés nél
kül, a maga jószántából szerez örömet 
számtalan apróságnak. F.J.

SPORTPROGRAMOK 10-15 óráig, nevezni 9.45-ig lehet a helyszí
nen

- tizenegyes rúgó verseny
- kerékpárverseny
- lábtenisz verseny

- kispályás labdarúgó torna
- futóverseny
- kosárra dobó verseny
- sárkányeregető verseny,
amelyre kizárólag saját készítésű sárkányokkal lehet nevezni 
BEMUTATÓK 10-16 óráig
- Szociális Szolgálat különböző versenyei
- katasztrófavédelmi bemutató - rendőrségi bemutató
- kutyás bemutató - habparti
- helikopter (repülésre is lesz lehetőség)
SZÍNPADI PROGRAM
14 óra: bohócműsor, 16 óra: a Garabonciás együttes koncertje 
A VIDÁMPARK 10-16 óráig üzemel!

n tus

UÖ2. május 31.
gHükoztatottak várható létszáma: 500 fő

Van vagy nincs?
A kábítószer ellenes rendezvény sorozat május 2-3-i programjait az 
ISM támogatásával a Szociális Szolgálat szervezte. A program során 
106 gyermek által kitöltött kérdőív feldolgozásának eredményeként ki
rajzolódik, hogy városunkban jellemzően melyek azok a területek, ahol 
droghoz lehet jutni, és az iskolák nem tartoznak ezek közé.

Ezért a cikk címében feltett kérdés (Drog az iskolákban? (Krónikás, 
2002. május 4.) -  a szerk.), illetve a válaszok példálózó felsorolása az 
olvasó megtévesztésére ad okot.
Répási Jánosné intézményvezető, Önkormányzati Szociális Szolgálat

Megtudtuk, hogy a kérdőívek összesítése alapján nem az a leggyako
ribb válasz, hogy az Iskolákban 
droghoz lehetne jutni.
Tény azonban, hogy megemlítik 
ezt. Reméljük, hogy csak a gyere
kek fantáziája „dolgozott” . A fel
dolgozás befejezése után szívesen 
helyt adunk a levonható következ
tetések közlésének.

Forgács József szerkesztő

Kedves Olvasóink!

Május hónaptól 
megváltozott 

lapunk terjesztése.
A 4. oldalon felsorolt 
helyeken kereshetik 

a KRÓNIKÁST, 
mely 3000 példányban 

jelenik meg! 
Lapunkban továbra is 

ingyenes a 
lakossági apróhirdetés!



„A PR-lufi Zeppelin-léghajóvá változott”

A pénzügyminiszter 
aláírta a hitelszerződést
Mégis lesz alapkőletétel a Vért-nél!

Május 10-én, péntek délután Varga Mihály pénzügyminiszter 
aláírta azt a Készfizető Kezességvállalási Szerződést, amely a 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. valamint a Magyar Köztársaság 
Kormánya közötti garanciavállalásra vonatkozik a Vértesi Erő
mű Rt. 10,3 milliárd Ft-os retrotit programjának megvalósítá
sára. A kedvező hírt követően rögtönzött sajtótájékoztatót 
tartottak az Oroszlányi Erőműben.

- Ez nagyon fontos pontja ennek a hosszú, évekig tartó folya
matnak. Most már megnyílik a lehetőség arra, hogy a Kereske
delmi és Hitelbank és a Vértesi Erőmű Rt. közötti konkrét 
hitelfelvételi szerződés megköttessék. (E mögött a Vért tulajdo
nosainak 56%-os többségi közgyűlési határozata megvan.) Erre 
az eseményre május 14-én, kedden 10 órakor kerül sor Budapes
ten -  tájékoztatott Takács Károly vezérigazgató.

- Szükségtelen ecsetelni, hogy mennyi nehézséget éltünk át az 
elmúlt napokban, hiszen két Közgyűlés is foglalkozott ezzel a na
pirendi ponttal. A korábban „PR-lufinak” beharangozott Kor
mányhatározatból mondhatnánk, hogy „Zeppelin léghajó" lett, 
mert a Magyar Köztársaság polgári kormánya az utolsó napok
ban is a márciusi Kormányhatározatnak megfelelő döntést ho
zott. A hitelszerződés biztosítja a retrotit finanszírozási hátterét, a 
saját erővel együtt. Május 15-éig a Lurgi Lentjes Bischoff céggel 
a füstgáz-kéntelenítő opciós részének a szerződése lehívhatóvá 
válik, illetve megköthető a SES kazán-felújítási szerződés. Meg
valósíthatóvá válik 2004. június 30-ai határidővel a füstgáz-kén
telenítő üzembe helyezése, valamint a három kazán és turbina 
felújítása, és befejeződhet a márkushegyi mezőcsatolás összes 
előkészítő munkája.

Lázár Mózes országgyűlési képviselő', a Megyei Közgyűlés el
nöke is hangot adott bizakodásának:

- Az elmúlt hetekben azzal riogatták az embereket, hogy a pol
gári kormány bünteti Oroszlányt, amit nem tudok másnak nevez
ni, mint rosszindulatú félrevezetésnek. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a tulajdonosok többsége -  az ÁPV Rt. kivételé
vel maga a Kormány, a Gazdasági Minisztérium, a Pénzügymi
nisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium együttesen 
támogatta ezt az ügyet, tehát megszületett a közgyűlési döntés 
május 03-án. Ezek után, szerdán személyesen kértem Varga Mi
hály pénzügyminisztert, hogy minél előbb írja alá ezt a szerző
dést, hogy a rosszindulatú feltételezéseket eloszlassuk.

És még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni: Ke
leti György több alkalommal leírta, megerősítette, hogy ez, amit 
mi felépítettünk, minden szempontból rossz. Ez az ő véleménye, 
de mi meg vagyunk győződve arról, hogy ez a megoldás jó. Ő vi
szont azt mondta, hogy a leendő miniszterelnökkel átvizsgálva, 
valamint Lengyel Gyulával, az MVM Rt. volt elnök-vezérigazgató
jával szakmailag áttekintve, a költségvetésből lesz 20 milliárd Ft 
ennek a programnak a megvalósítására. Ha lesz -  amit erősen 
kétlek -, annak nagyon örülünk, de ha nem lesz, azt kérem Keleti 
úrtól és az MSZP-SZDSZ koalíciótól, hogy ezt a folyamatot ne ál
lítsák le!

Ezzel értett egyet dr. SunyovszkiKároly, Oroszlány Város pol
gármestere is.

- Büszke vagyok arra, hogy ebben a kormányzati ciklusban ke
rült nyugvópontra a Vért beruházásának ügye. Ezzel a beruházás
sal minden oroszlányi nyertes. A reális jövőbe tekintés nekünk 
most nagy optimizmusra ad okot.

A sajtótájékoztatót követően döntés született az április 
10-én elhalasztott alapkőletétel új időpontjáról: 2002. május 
23. csütörtök, 13 óra, helyszíne: Oroszlányi Erőmű.

Lovasi Andrea (X)

Hitelszerződés a Vért élettartam-növelő beruházásaira

A Vértesi Erőmű Rt. és a Kereskedel
mi és Hitelbank 10,4 milliárd forintról 
szóló hitelszerződést írt alá kedden 
Budapesten. A K & H Bank ajánlatát 8 
pályázó versenyeztetését követően 
választotta a Vért.
A hitelkonstrukció segítségével az 
erőmű-bánya társaság élettartam-nö
velő beruházásokat végez, melynek 
része az Oroszlányi Erőműben füst
gáz-kéntelenítő létesítése.

- A K & H Bank hitelcsomagjával és 
saját erő felhasználásával megvalósul 
rópai Unió szigorú környezetvédelmi előírásainak, ami egyben 2700 ember mun
kahelyének megtartását biztosítja 2014. év végéig. Tehát eredményes volt a több 
éves előkészítő munka, a német Lurgi cég fővállalkozásában megépülhet a kénte
lenítő -  mondta a hitelszerződés ünnepélyes aláírásán Takács Károly, a Vért vezér- 
igazgatója.

Rejlő E. Tibor, a K & H vezérigazgatója elmondta: külön örül annak, hogy ko
moly versenykörnyezetben mérettettek meg. Hozzátette: az energetikai piac egyik 
vezető pénzintézetének ez a hatodik olyan hitele, amellyel az európai uniós környe
zetvédelmi normáknak megfelelni kívánó magyar erőműveknek nyújt segítséget.

A Bank által biztosított hitel futamideje 12 év, az első tőketörlesztés 2008-ban 
esedékes. A hitel visszafizetéséért a Magyar Kormány 2002. március 26-án hozott 
határozata alapján az állam készfizető kezességet vállalt. Az erre vonatkozó szerző
dést Varga Mihály pénzügyminiszter május 10-én látta el kézjegyével. A jóváha
gyás a Vértesi Erőmű Rt. május 3-ai közgyűlési határozatával együtt lehetővé tette 
a 10,4 milliárd forint összegű hitelszerződés megkötését. Lovasi Andrea (X)

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
>2002. április végéig 68 oroszlányi gyerek született. Ez bizakodásra ad okot, hi
szen meghaladja az előző év hasonló időszakában születettek számát. A város in
tézményrendszerének fenntarthatósága szempontjából is létfontosságú, hogy a 
városban legalább éves szinten 220-an szülessenek egészségesen.

>Május közepéig mintegy 225 M F t.-a  tervezett adóbevétel 45 %-a - került befi
zetésre Oroszlányban. Az önkormányzat szerint a folytatódó retrotit beruházás ki
vitelezőinek, alvállalkozóinak befizetéseiből a fejlesztés időtartama alatt legalább 
50-60 M Ft. Adóbevétel keletkezik.

Tisztelt Oroszlányiak!
Kegyelettel kívánunk emlékezni az ERSTE Bank Rt. Móri Fiókjánál történt fegy
veres támadás áldozataira, ezért -  csatlakozva a Kormány felhívásához -  kér
jük városunk lakosságát, hogy az országos gyásznapon, 2002. május 17-én, 
pénteken méltósággal, csendben emlékezzünk a gyilkosság áldozataira!

Felkérjük a szórakozó- és vendéglátóhelyek vezetőit, hogy a gyászra 
való tekintettel ezen a napon korlátozzák működésüket, és szüneteltessék a 
zeneszolgáltatást.
Oroszlány, 2002. május 16.

Dr. Judi Erzsébet Dr. Sunyovszki Károly
Jegyző polgármester

GYERMEKNAPI PROGRAMOK AZ MKK-BAN
Május 22., szerda
14.00 Hörcsög parti 17.00 Gyermeknapi zongoraparádé, kamaraterem 
Május 23., csütörtök
14.00 Kiállítás nyílik Tóth Virág textilkönyveiből és Kovács Péter könyvillusztrátor munkái
ból
14.30 Gyermeknapi ajándékműsor: a Holló Együttes előadása a színházteremben 
Május 28-31. kedd-péntek
Ősi kultúrák -  nagy uralkodók -  indián kultúrák, helyszín a Gyermekkönyvtár 
Május 29., szerda
10.00-12.00Csere-bere bolhapiaca Gyermekkönyvtárban
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„Hányadikán van elseje Keleti úr?”

Nincs veszélyben 
a Vért dolgozók bére

Május 10-én, az Oroszlányi Erőműben sajtótájékoztatót tartott Ta
kács Károly Vért vezérigazgató, dr. Sunyovszki Károly polgármes
ter és Lázár Mózes fideszes országgyűlési képviselő. Az 
alábbiakban a Krónikás kérdéseire adott válaszokat közöljük.

Meg kell védeni a vezérigazgatót?
F.J.: Mennyire érzi veszélyben a vezérigazgató a saját és a Vért 

menedzsmentjének pozícióját, mert az ÁPV Rt. igazgatósági tagok 
visszahívását kezdeményezte rendkívüli közgyűlés összehívásával?

Takács Károly: Egy több mint egyharmados tulajdonosi akaratot 
mindig komolyan kell venni. Ezért is volt ma rendkívüli igazgatósági 
ülés, amely úgy döntött, hogy legkorábban jún iusi 4-re tudja össze
hívni a rendkívüli közgyűlést. Vannak azonban olyan információim is, 
hogy ezt a rendkívüli közgyűlést le fogják fújni. Nos, bármi megtör
ténhet, akár még az én menesztésem is. De azt gondolom, hogy vala
hol mégis a szakmának és a józan észnek kell győzedelmeskednie. 
Személyeket nagyon könnyű elmozdítani, s ez nem egy nagy siker. Az 
igazi tulajdonosi felelősség szerintem inkább az, hogyan lehet a meg
kezdett munkát folytatni és végrehajtani.

F.J.: Keleti György képviselő lapunknak adott nyilatkozata úgy is 
értelmezhető, hogy a politikai élet baloldala nem feltétlenül kívánja az 
ön maradását. Erről mit gondol?

Takács Károly:Hm azért vagyok itt, hogy ezeket a politikai esemé
nyeket minősítsem. Ha Keleti úrral találkozom, korrekt beszélgetés 
folyik közöttünk. Természetesen az új kormánynak minden lehetősé
ge megvan az elmozdításunkra.

Lázár Mózes: Az hogy Keleti úr mást mond négyszemközt és mást 
a sajtónak, számomra nem meglepő. Ha az elmozdítási szándék ko
moly, mi a vezérigazgató urat minden erőnkkel meg fogjuk védeni, 
ameddig csak tudjuk. Mi 1998 óta folyamatosan megkaptuk az ellen
zéktől, hogy tisztogatunk, és ezt épp azoktól, akik már most ilyen kér
déseket vetnek föl. Visszakérdezek: akkor most hányadikán van 
elseje, tisztelt Keleti úr?
(Keleti György képviselővel jövő heti számunkban beszé igetünk.)

A bérfejlesztés is a retrofit része
M.F.: Szóbeszéd, hogy „hozzáértők”már előre kritizálták a kor

mány kezességvállalását, és azzal riogatták a Vért dolgozóit, hogy a 
jövőben nem lesz béremelés, mert a hitelt vissza kell fizetni. Mi erről a 
véleményük?

Dr. Sunyovszki Károly: Már megbocsásson, de ez egy hatalmas 
botorság. Hogyan lehetne ilyet tenni, amikor mindenkinek szerződé
se van, éves béremelések vannak és egyébként a piacon versenyhely
zet van a munkaerőért. Ez egy közgazdasági képtelenség.

Takács Károly: Ugyan a többségi hitellel való finanszírozás nem a 
legkedvezőbb -  majd az esteleges tőkejuttatás kedvezőbbé teheti a 
retrofit finanszírozását de ez a modell működőképes, és természe
tesen a 2014-ig megtérülni várt költségelemek, így a bérek és azok 
emelése is benne foglaltatnak a költségekben. Nem lehet levezetni ezt 
a 10,3 milliárdos hitelt pusztán analitikus úton. Nincs tehát ok riogat
ni az embereket.

20,1 milliárd forint a bruttó beruházás 2002-es árszinten, abból 
2001 -ben saját erőből és fejlesztési forrásból kb. kétmilliárdot elköl
töttünk. A maradék mintegy 18 milliárdnak a 60%-át kell biztosítani 
hosszú távú hitellel, amire, - mint az közismert - állami garancia van. 
(Erre a több mint 10 milliárd forintra kötött kedden a Vért hitelszerző
dést Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-vel -  a szerk.) A maradék 40% a 
saját forrás, aminek döntő része az egy éven belül megtérülő ún. 
amortizációs fejlesztési beruházási fedezet. Ez egy évben milliárdos 
nagyságrend. Pluszként vehetjük még mindehhez a Környezetvédel
mi Céltámogatási Alapnak a bevonását, ami több százmillió forintot 
meghaladó hányadban enyhítheti a kamatfizetési kötelezettségeket.

El fog készülni az az ártámogatási rendszer -  amennyiben egyálta
lán szükség lesz rá -  amivel az árbevételi oldal garantált lesz. Hang
súlyozom, ezen felül a tőkejuttatás csak javíthatja a kondíciókat, a 
termelt villamos energia versenyképességét. F.J.-M.F.

ÜLÉS KONZERVBEN
Rendkívüli testületi ülésen módosította a képviselő-testület a szennyvíztisztí
tó-telep korszerűsítésére beadott pályázatát hétfő délután. A belügy- és a közle
kedési- és vízügyi minisztériummal történt egyeztetés után kiderült, a beruházás 
mintegy 120 millió forintos önkormányzati önrésze csökkenthető új forrás bevo
násával. -A  minisztérium nem fogadja el azokat a pályázatokat, amelyekben más 
pályázatokból még meg nem nyert összegek szerepelnek önerőként, ezért hitel- 
ígérvényt kell az önkormányzatnak felmutatnia. Ez nem azt jelenti, hogy ha a 400 
millió forintot meghaladó állami céltámogatást nem nyeri meg a város, akkor hi
telből akarná finanszírozni a szennyvíztisztító felújítását. A pályázatot azonban a 
hitelígérvény nélkül nem nyújthatja be -  nyugtatta meg dr. Sunyovszki Károly 
polgármester az eladósodástól tartó képviselőket, akik végül egyhangú szavaza
tukkal erősítették meg a költségvetés módosítását is igénylő döntést.

Az OTV a kialakult gyakorlattól eltérően nem közvetítette az ülést, annak ellenére, 
hogy a Hivatalból már előző pénteken értesítették a médiumot. Kérdésünkre Kor
mos Ferenc azt közölte, hogy a szerkesztőségben elkallódott levél csak hétfőn 
déltájt került elő, így idő hiányában nem tudtak felkészülni az élő közvetítésre.

Terv a Petőfi felújítására
A Civil Fórum május 22-én, szerdán 17 órakor tartja következő' összejövetelét 
az MKK 113-as termében.
Közösségi program a civil szervezetekkel címen Kovács Istvánná, a Nonprofit 
Szolgáltató Központ vezetője tart előadást. Bereznai Csaba, a Majki Népfőiskolái 
Társaság elnöke az egyesület tervét ismerteti a volt Petőfi Művelődési Ház felújí
tására és működtetésére. Szó lesz még a Bányászati Múzeum május 27-ére ter
vezett meglátogatásáról, valamint az önkormányzati pályázatok szerződés- 
kötéseiről, a közhasznúsági jelentések nyilvánosságra hozataláról és pályázati 
lehetőségekről.____________________________________________________

Háthatáron túli vetélkedő
Ötödik alkalommal rendezte meg a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete 

nemzetközi történelmi vetélkedőjét KARD ÉS KOSZORÚ - A MAGYAR 
MILLENIUM ÉVSZÁZADAI címmel az MKK-ban.

Széchenyi és a XX. század
Nagy Csaba rövid bevezetője után három diák egy-egy verssel köszöntötte a meg

jelenteket. A megmérettetésre előzőleg plakáttervek és esszék készültek. A tíz általá
nos iskolás csoport Széchenyi életével, munkásságával, törekvéseivel, korával 
(reformkor) kapcsolatos totót, valamint feladatsort oldott meg. A hat középiskolás 
együttesnek a magyar nemzet XX. századi történelméből összeállított kérdésekben 
kellett bizonyítaniuk jártasságukat.
Határon túli magyarok

A vetélkedőre hét határon kívüli városból is érkeztek fiatalok: Lendváról, Nagyvá
radról, Székelyhídról, Bátorkesziről, Ipolyról, Nagykaposról és Szálkáról. Az orosz
lányi általános- és középiskolásokon (Arany J., Ságvári E., József A. Ált. Iskola, 
Lejó) kívül tatabányaiak, illetve székesfehérváriak is megmérettettek.

A díjkiosztás előtt dr. Sunyovszki Károly polgármester megköszönte a gyerekek 
munkáját, és kifejezte reményét, hogy mindenki győztesként távozik. A zsűri elnöke, 
dr. Bóna Gábor (a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója) méltatta a 
rendezők szerepét. -  Nem lehet elmenni szó nélkül amellett- mondotta - , hogy léte
zik egy város, egy szövetség, ami ötödik alkalommal szervezte meg ezt a vetélkedőt. 
Szerepe fontos, mert lehetővé tette a hazai és a határon túli kapcsolatok kiépítését, 
valamint Oroszlány jó hírnevének eljuttatását az elszakított országrészekbe.

Az általános iskolások versenyének első három helyezettjének a polgármester 
gratulált. 1.11. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai 2. Bátorkeszi iskolája Szlová
kiából 3. Nagykapos csapata Szlovákiából.

A középiskolások pénz- és könyvjutalmát Lázár Mózes adta át a Lengyel József 
Gimnázium két csapatának, és a nagyváradi iskola csapatának.

Három különdíjat osztottak ki különböző kategóriákban. A Rákóczi Szövetség ál
tal odaítélt díjat a tatabányai Kossuth Lajos Szakközépiskola tanulói vihették haza.

A legjobb városi díjat az oroszlányi József Attila Általános Iskola csoportja vehette 
át, és a legjobb határon túli csapat díját a romániai Székelyhíd iskola diákjai kapták.

A szomszédos országokból érkezőket dr. Sunyovszki Károly az Oroszlányi fotog
ráfiák című könyvvel is megajándékozta. Csulik Andrea
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HÍREK RÖVIDEN
- KÜLFÖLDI LÁTOGATÓK. A szlovákiai Vágsellyével több éves testvérvá

rosi kapcsolata van Oroszlánynak. Az utóbbi évek gyakorlatának megfelelő
en öt esztendőre szóló együttműködési megállapodás alapján évente kerül 
aláírásra az a programterv, amely biztosítja a két város önkormányzatának és 
intézményeinek folyamatos együttműködését, a kapcsolatok ápolását.

Szerdán ünnepélyes keretek között Julius Morávek Vágsellye és dr. 
Sunyovszki Károly Oroszlány polgármestere aláírta a 2002-re vonatkozó 
megállapodást. Ennek értelmében többek között oroszlányi küldöttség vá
rosüzemeltetésre vonatkozó tapasztalatcserén vesz részt Vágsellyén, hivata
los delegáció és folklór-együttes képviseli Oroszlányt Vágsellye város 
millenniumi ünnepségén, Káptalanfüreden a két város diákjai közösen tábo
roznak. Az alkalmat kihasználva a delegációk áttekintették az elmúlt év ese
ményeit, rendezvényeit, valamint a jövőre vonatkozó elképzeléseit.

- ZÖLDNAP A LEJÓBAN. Kommandósok, bohócok, lányoknak öltözött 
fiúk és fiúknak öltözött lányok vonultak fel május 10-én a gimnázium környé
kén. Ijedelemre nem volt ok, csak a LEJÓ végzősei búcsúztatták az elmúlt 
négy évet. Felcsendültek a jól ismert ballagási nóták is. Délelőtt tizenegykor 
kezdődött a nagyteremben a show. Különböző osztályok „versenyeztek” 
egymással a negyedikesek szervezésében. A verseny szó azért van idézőjel
ben, mert csak egy bolondballagásról van szó, így hát nem vették véresen 
komolyan a dolgot. Egyesek kipróbálhatták, milyen érzés hátrakötött kézzel 
almát enni, vagy más orráról gyufásskatulyát átvenni. Az ügyességi gyakor
latok mellett szellemi feladványokkal is birkóztak a diákok (villámkérdések, 
leggyengébb láncszem). Végül a legtöbb pontot a 9.B gyűjtötte össze, de 
minden LEJÓ-s nyert egy jó délelőttöt. (BereczkiBálint)

- TOVÁBB, TOVÁBB! Ballagási ünnepségen búcsúztak iskolájuktól, taná
raiktól, diáktársaiktól a város két középiskolájának végzősei szombaton dél
előtt. Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában három osztály, két 
szakmunkás és egy középiskolai ballagott. Idén összesen az 180 tanuló vé
gez az intézményben, köztük két, tavaly ballagotttechnikus osztály, a vámke
zelők és a levelező szakmunkások, valamint a Veszprémi Egyetem akkreditált 
felsőfokú képzését elvégző első osztály.

A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolában három osztály 76 di
ákja öltötte magára legszebb ruháját e jeles alkalomra. A gimnáziumban 
Hrubi Gábor és dr. Sunyovszki Károly polgármester adott szellemi útravalót 
a virágoktól roskadozó érettségi vizsgákra készülő ifjú embereknek.

- TÁMOGATÁS ÚJ OTTHONRA. Ülésezett a „Saját Lakásért Oroszlányon” 
Alapítvány kuratóriuma. Az ülésen nyolc támogatási igényt bírált el a kurató
rium, melyből hat pályázót 3 millió forint összegben támogatott, akik az ala
pítvány segítségével juthatnak új otthonhoz. Az alapítvány vagyona 55 millió 
forint, mely a 2002-es évben 7 millió forint önkormányzati támogatással 
egészül ki. (Polg. Hív.)

V A R G A
AUTÓVILLAM OSSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt
• Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás, 
• Elektronikus benzin- és diesel 

befecskendezők javítása,
• ABS számítógépes javítás

Cím: 2840 Oroszlány, 
Határ út 44.

Telefon: 34/362-527

Töretlen

lendület,

növekvő

olvasótábor.
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APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában lehet leadni 

minden hát szerdájáig, 
ás a hétvégén 

közel tízezren olvashatják!
OSzétköltözők! Két család számára 
alkalmas önálló családi házat kere
sek kettő (2 és 3 szobás) lakás + 2 
garázs + kp.-ért.
20/454-35-41
^Albérletet keresek. 1,5 vagy 2 szo
bás lakást, vagy önálló lakrészt bé
relnék hosszú távra.
20/34-33-849
OBabysitter. Gyakorlott babafelvi
gyázót keresek, aki minden munka
nap délután, néha este, esetleg 
hétvégén otthonomban vigyázna 1,5 
éves, egészséges, vidám kisfiámra. 
20/34-33-849
0150 I hűtő eladó. 20/5857793 
OTüzép soron garázs teljes felsze
reléssel eladó, vagy hosszú távra ki
adó. 365-915
OEIadó jó állapotú Whirpool abla
kos mosógép. 20-33-60-918 
OFestés utáni takarítást, ablaktisz
títást vállalok. 30/488-06-09 
OBejárónői munkát (alkalmilag is) 
vállalok.
30/48-80-609
OGarázs eladó az osztályzónái. 
20/96-09-802
OFiata nyugdíjas otthon végezhe
tő bármilyen (alkalomszerűen is) 
bedolgozást vállalna.
30/451-893
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/ Kedves Olvasóink! \
Májustól megváltozott lapunk ter
jesztése. Az alábbi helyeken keres
hetik a 3000 példányban megje
lenő KRÓNIKÁST!

Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi úl)
Klári Csemege (Rákóczi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksnron")
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA MIN vegyesbalt (Népek b. u.)
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes”) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markel (Táncsics u.)
NON STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnál) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.)
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (FiirstS. u.)
Huber festékbalt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén 
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.) 

yANI ABC (Arányú.) __________________ j

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más 
más kérdésre szavazhatnak. 
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy 
gondolja, hogy közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások mi
ként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre 
(kronikas@presskft.hu) és lehető
séget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint mire kellene a leg
nagyobb gondot fordítania a 

városvezetésnek?
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•AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK TÖBBE NINCS HATALMA.”

Testületi ülés lesz kedden

Kitiltják 
a nehézgépjárműveket?

Munkaterve szerinti rendes ülését tartja május 28-án, ked
den a város képviselő-testülete.

Az ülésen módosítani tervezik az önkormányzati bérla
kásokról szóló rendeletet. Az előterjesztés többek között a 
bérleti jogviszonyhoz szükséges jövedelemhatár emelését 
javasolja családos ajánlattevő esetén a mindenkori öreg
ségi nyugdíjminimum kétszereséről kettő és félszeresére 
(2002-ben 50.250 Ft). Várhatóan e napon fogadják el a 
2002. évi szociális bérlakás-igénylők névjegyzékét.

Tárgyalni fognak arról a javaslatról is, amely kitiltaná a 
nehézgépjárműveket a Táncsics Mihály utcából.

Az Oroszlányi Szolgáltató Rt. jogelődje és az Oroszlány 
Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. a 2001. évi gaz
dasági tevékenységéről számol be.

Áprilisban az előterjesztő bizottság javaslatával szem
ben a képviselők „visszatették” az eredetileg szánt egymil
lió forintot a társadalmi célú pályázatok keretébe, ennek 
felosztásáról is döntenek most. (Jövő heti számunkban e 
módosítással közöljük a civil szervezetek által elnyert 
összegeket.)

Csalókat keresnek!
Tűzifa árusítás céljából járták ismeretlen személyek a há
zakat a Várdomb utcában május 14-én 13.30 körüli időben 
és az egyik lakótól 52 ezer forintot csaltak ki azzal az 
ürüggyel, hogy a későbbiekben szállítják a fát. A megálla
podást természetesen nem tartották be.

Ugyanezen a napon késő délután az Erőműi-tó orosz
lányi oldalán lévő telekről alumíniumot kíséreltek meg el
tulajdonítani, de a kiérkező sértett a rendőröket értesítette 
és megjelenésükig az elkövetőket visszatartotta. Ugyan
csak az Erőműi-tó oroszlányi oldalán lévő egyik hétvégi te
lekről ismeretlenek eltulajdonítottak 5 db tuját, mintegy 9 
ezer forint értékben.

Az Oroszlányi rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fent 
említett bűncselekményekkel kapcsolatban érdemleges 
adattal tud szolgálni, a 107-es telefonszámon tegye azt 
meg. Kérik a lakosságot, hogy az ilyen és hasonló alkalmi 
árusok kapcsán minden esetben győződjenek meg arról, 
valóban engedéllyel árusítanak-e, illetve amennyiben ké
sőbbi szállításban egyeznek meg velük, úgy az adataikat, 
gépkocsi rendszámot jegyezzék fel. Ezzel az esetleg bekö
vetkező büntető eljárást meggyorsítják.

Szakmai ünnepély a Vértnél

Alapkőletétel: 2700 munkahely jövője
A Vértesi Erőmű Rt. dolgozói, helyi és kör
nyékbeli polgármesterek, az országgyűlés, a 
jelenlegi és leendő kormány, az egyházak 
képviselői jelenlétében ünnepi külsőségek 
között helyezték el a füstgáz-kéntelenítő be
ruházás alapkövét az Oroszlányi Erőmű terü
letén, csütörtökön kora délután.

-  Nem volt hiábavaló az eddigi munkánk, 
amelynek révén 2014-ig meghosszabbodik a 
bánya és erőmű élettartama -  köszöntötte a 
jelenlévőket Takács Károly a cég vezérigazga
tója. -  Az öt évre visszanyúló program szá
mos nehézség, szakmai csatározás árán 
jutott el a mai napig. Az előkészítő szakasz le
zárult, a 20,1 milliárd forintos beruházást 
2004. év végéig kell befejezni.

Az oroszlányi telep a jövőben is alkalmas 
lehet a versenyképes energiatermelésre, 
munkát adva ezzel 2700 embernek -  hangsú
lyozta a vezérigazgató.

-  El kell érnünk, hogy a jövőben gazdasá
gosan működhessen a társaság, és ne szo
ruljon állami támogatásra -  mondotta Holló 
Vilmos a Vért igazgatóságának elnöke. -  Fá
radozni kell azon, hogy az építkezés időtarta
ma alatt ne kelljen akkora bírságot fizetni a 
kibocsátott kén-dioxidért, amely nagyság
rendileg azonos azzal az összeggel, amibe a 
retrofit kerül.

Nem kerülhető el további létszámleépí
tés, de ezt ugyanolyan konfliktusmentesen 
akarjuk megoldani, ahogy eddig is. Ahol nem 
tudunk munkát nyújtani, megfelelő végkielé
gítést, juttatást igyekszik biztosítani a társa
ság -  emelte ki az elnök.

Az ünnepség végén a keresztény egyhá
zak képviselői megszentelték és megáldották 
az alapkövet, majd a jelenlévőket fogadáson 
látták vendégül.

-f

Keleti: a KRÓNIKÁS tendenciózusan teszi fel kérdéseit
Interjúnk a 2. oldalon

Korrupció nincs, 
de „erőpolitizálás” van

A városban terjesztett szóbeszéd szerint korrupció (?) van a testületben. 
A képviselő-testület legnagyobb frakciójának (MSZP) vezetőjét,

a varos alpolgarmesteret kerdez'"k 
Rajnai Gábor egyéb elfoglaltsága

- Azt gondolom, hogy a szó eredeti jelentését 
tekintve, mármint megvesztegethetőség, ez 
nem mondható el a testületről. Ha a szó má
sik jelentését vizsgálom, amely a közélet er
kölcsi romlottságára utal, arra is azt kell 
mondanom, ez sem igaz.

Azonban azzal, hogy bizonyos döntése
ket a testület erőből, izomból mindenképpen 
átvisz, azzal, hogy a testület tagjai között 
munkahelyi alá-fölérendeltségi kapcsolat 
van, azzal, hogy bizonyos -  a városlakókban 
megütközést keltő -  döntéseket a testület si
mán megszavaz, egyesekben kialakulhat

, szerinte valóban letezik-e erre utaló 
att írásban válaszolt kérdésünkre.
egyfajta negatív kép a közélet tisztaságával 
kapcsolatban. Ezért bizony bőven lesz felada
ta az ősszel felálló új városvezetésnek.

Át kell értékelni a kommunikációs gya
korlatát, és tudomásul kell venni, hogy nem 
uralkodásra kap mandátumot, hanem szol
gálatra. Ez pedig megköveteli a város polgá
rainak alapos tájékoztatását, az állandó 
párbeszédet és az egyetértésben meghozott 
döntési mechanizmusokat. Ezek olyan fogal
mak, amelyek nem jellemezték az elmúlt cik
lusban a munkánkat.

M.F.
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Plu PVC-padló, szőnyeg, laminált parketta
Most bevezető áron futószőnyeg, darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott helyen, bővült árukészlettel.

Kedves Olvasóink!
A 4. oldalon felsorolt 
helyeken kereshetik 

a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb 

(3000!) 
példányszámú lapját! 

Lapunkban továbbra is 
ingyenes a lakossági 

apróhirdetés!



Keleti György szerint tendenciózusak a Krónikás kérdései

Az MSZP a költségvetésből támogatni fogja a retrofitot
-  Mi a véleménye a retrofit kö

rül született pozitív döntésekről; 
közgyűlés, pénzügyminiszteri ga
rancia kiadása, hitelszerződés alá
írása? -  kérdeztük a szocialista 
képviselőt.

-  Örülök, hogy a retrofit körüli 
pozitív történések, és nem a közel
múltban ahhoz szorosan kapcsolódó 
negatív események érdeklik. A kor
mány közvetlen irányítása alatt álló 
ÁPV. Rt. magatartásáról -  retrofit el
utasítása, igazgatósági tagok leváltá
sának kezdeményezése -  nem 
tudnék mit mondani. Ezekről, mivel a 
még regnáló Fidesz-kormányhoz kö
tődnek, Lázár és Sunyovszki urakat 
kérdezze. De amint látom a Krónikás 
elég tendenciózusan teszi fel a kérdé
seit. Nekik is és nekem is.

Tőlem most valószínűleg azt vár
ja, hogy dicsérjem meg a kormányt. 
Nem teszem. A közgyűléseken az 
ÁPV. Rt. a Fidesz-kormány képvise
letében mindent megtett a retrofit 
megakadályozására, szerencsére si
kertelenül. A pénzügyminiszteri ga
ranciavállalás kiadásáról pedig azt 
gondolom, hogy az előzmények után 
a miniszter nem tehetett mást. Végül, 
ami a közgyűlés felhatalmazása alap
ján történt hitelszerződés aláírását il
leti, az a vezérigazgató munkaköri 
kötelessége. Tette a dolgát, ezért fi
zetik. Örülök, hogy a retrofit végre 
többévi huzavona után megindul.

-  Ön többször is azt hangsúlyoz
ta a kampány során, hogy a retrofit 
ígérete átverés. Fenntartja-e to
vábbra is több helyen hangoztatott 
álláspontját, miszerint a Fidesz 
büntetni akarta a várost szocialista 
irányultsága miatt?

-  A kijelentéseimet vállalom. 
Nem tudni, mi történne, ha nem len
ne kormányváltás. Tény, április 5-én, 
két nappal a választás első fordulója 
előtt -  amikor a közvéleménykutatók 
előrejelzései meg a Fidesz győzelmet 
jósolták -  az ÁPV. és az MVM. Rt. 
nem szavazta meg a retrofitot. A kor
mány pedig egy szóval sem mondta, 
azóta sem, hogy ez az ÁPV. Rt. ma
gánakciója, elhatárolódik tőle, vagy 
utasítja annak helyesbítésére. Lázár, 
Sunyovszki és Takács urak akkor 
nem éppen győzelmi nyilatkozatokat 
tettek, sőt hallgattak, nem úgy, mint 
most. Lehervadt az arcukról a mo
soly. Hol szárnyalt akkor a Zeppelin 
léghajó? A Fidesz- kormánynak men
nie kell, így valódi szándékait nem 
tudjuk meg. Meggyőződésem, ha 
nincs kormányváltás, a retrofit prog
ramot -  valamilyen mondvacsinált 
ürüggyel -  leállították volna. Hogy 
akarták-e büntetni a várost baloldali- 
sága miatt? Igen. Ez egyébként be
vált módszerük volt. Felsorolhatok 
településeket, amelyeket az elmúlt 
négy év alatt a Fidesz kormány így 
vagy úgy megbüntetett. Talán még

emlékezetes, hogy Nyíregyháza ese
tében az autópálya nyomvonal tervét 
változtatták meg, így kanyarodott el a 
szocialista vezetésű várostól.

Mikor is van elseje?

-  Lát-e továbbra is esélyt a szo
cialista kormány által a Vértnek be
ígért tőkejuttatásra?

-  Medgyessy Péter, aki napokon 
belül az ország miniszterelnöke lesz, 
amikor tavaly itt járt a városban, kije
lentette: ha a szocialisták megnyerik 
a választást, és kormányt alakítanak, 
a költségvetésből támogatni fogják a 
retrofit programot, nem hagyják ma
gára a társaságot. Ebben mindenki 
bízhat. Lázár Mózes is tudná ezt, ha 
eljött volna arra a lakossági fórumra, 
ahol erről volt szó. Sajnos nem élt a 
felkínált lehetőséggel, pedig szemé
lyesen küldtem neki meghívót.

-  Nem gondolja-e, hogy együtt 
kellene örülni a térség megmara
dását hozó sikernek? Hiszen, ha a 
Fidesz nem valósítja meg, megcsi
nálták volna önök, de a lényeg 
ugyanaz, az itt élők nyernek, meg
maradnak a munkahelyek.

-  Valóban. Lesz retrofit, a bánya, 
erőmű termelni fog, az itt élők, a vá
ros lett a győztes. Akik becsülettel 
dolgoztak, akár kétkezi munkásként, 
akár irodistaként, ők lesznek a mi 
partnereink a jövőben. Akik tisztes

ségesen végezték a dolgukat, azok 
ma is a munkájukkal és nem a tiszto
gatásokról szóló híresztelésekkel 
vannak elfoglalva. Érdekes, hogy 
Ilyenkor nem a vájár, a lakatos vagy a 
villanyszerelő tart attól, hogy más ke
rül a helyére. Oroszlánnyal közös az 
örömöm, de néhány emberrel nem 
tudnék felhőtlenül együtt örülni. Pél
dául Lázár Mózes úrral, aki kevésbé a 
város, inkább a saját anyagi, politikai 
érdekeit tartotta fontosnak. Ha már 
róla esik szó, az elmúlt heti Krónikás
ban megjelent megjegyzésére és kér
désére szeretnék reagálni. Az állítja -  
Takács úr elmozdításától tartva -  
mást mondok négyszemközt és mást 
nyilvánosan. Én a vezérigazgató úrral 
a jövőjéről soha nem váltottam szót.

Az utóbbi időben valóban több
ször beszéltünk telefonon, kizárólag 
a retrofitról érdeklődtem, és tájékoz
tattam néhány aktuális eseményről. 
A kapcsolatunk, ahogy ő is fogalma
zott: korrekt volt.

Azt kérdezi Lázár Mózes: „akkor 
most hányadikán van elseje, tisztelt 
Keleti úr?” Elárulom. Elseje elsején 
van minden hónapban.

Talán könnyebben megérti, ha 
úgy mondom: azon a napon, amikor 
három és fél éven át, rendszeresen 
megérkezett a bankszámlájára az a 
120 ezer forint, amit törvénybe ütkö
ző módon kapott a Vértesi Erőmű 
Rt-től. Forgács József

Két általános iskola: túljelentkezés, 
középiskolák: ?

Április hónapban megtörtént az óvodás korú gyer
mekek beiratkozása. A jelenlegi állapot szerint a 
2002/2003. nevelési év várható létszáma 69 fővel 
csökken, 664 főre. (Az idei évben 733 gyermek jár 
óvodába.)

Az önkormányzat középtávú fejlesztési tervében 
jelzett tendenciát a konkrét helyzet igazolta, misze
rint 2002. szeptemberében az óvodai csoportok 
száma várhatóan kettővel csökkenthető.

Az általános iskolák április 24-én, 25-én és má
jus 7-én fogadták a beiratkozó első osztályos gyer
mekek* szüleit. Az Arany János Általános Iskolába 
73, a József Attila Általános Iskolába 75, a Ságvári 
Endre Általános Iskolába 87 gyermek jelentkezett. 
Az intézmények azonos szintű kihasználtsága ér
dekében a Ságvári 6 gyermeket az Aranyba, és 3 
gyermeket a Józsefbe irányított. A József Attila Ál
talános Iskola 4 gyermeket irányít az Arany János 
Általános Iskolába. Az Aranyban egy kis létszámú 
és három normál, a Józsefben és a Ságváriban 3-3 
első osztályos tanulócsoport indul a 2002/2003. 
tanévben. A tanulócsoportok átlagos létszáma 
23,5 fő. A beiratkozok száma sajnos igazolja az ön- 
kormányzat létszám-előrejelzését.

Az idei tanévben az általános iskolai tanulók kor
látlan számú középiskolai jelentkezési lapot nyújt
hatnak be. A középiskolák mérlegelték, hogy a 
jelentkezők közül kik felelnek meg az iskola által 
megkívánt követelményeknek, és rangsorba állí
tották a náluk felvételizett tanulókat. Ezt a jegyzéket 
megküldték az Országos Közoktatási és Értékelési 
Vizsgaközpontnak, mely számítógépes adatfeldol
gozás útján -  a tanuló által közölt külön rangsor
ban érvényesítette a legelső helyen megjelölt 
iskola felvételi kérelmét.

A Lengyel József Gimnázium és Szakközépisko
lába a négy évfolyamos képzésre 33, a hat évfolya
mos képzésre 14 a jelentkezők száma. Az OKÉV 
lista alapján az Eötvös Loránd Műszaki Középisko
lába 39 tanuló nyert felvételt. Ezek a mutatók lé
nyegesen kisebbek az önkormányzat által -  
2006/2007-es tanévig kimunkált -  tervezett lét
számnál. Az eredmény azonban nem tekinthető 
véglegesnek, ugyanis a miniszteri rendelet értel
mében, ha a felvehető tanulói létszám kevesebb, 
mint kilencven százalékát sikerült betölteni, rend
kívüli felvételi eljárást kell kiírni. Ez utóbbi május 
30-án zárul.

(testületi beszámoló alapján)

IGAZGATÓI
PÁLYÁZATOK

Idén több intézményvezető megbízatása is 
lejárt. Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola 
igazgatói álláshelyére Gruber György (jelen
legi igazgató-helyettes), a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskola vezetői állás
helyére az intézmény jelenlegi igazgatója 
Hrubi Gábor és az iskola igazgatóhelyettese 
Hadjadné Varga Andrea pályázott. A Pedagó
giai Szakszolgálat vezetését Bárány Lászlóné 
szeretné folytatni. Minden érintett intéz
ményben megalakultak az előkészítő bizott
ságok, melynek elnökei megkapták a 
pályázók szakmai programját. Az iskolák ne
velő testületé illetve a szakszolgálat alkalma
zotti közössége titkos szavazással alakítja ki 
véleményét az intézmény vezetésére vonat
kozó program és a szakmai helyzetelemzésre 
épülő fejlesztési elképzelések támogatásáról 
vagy elutasításáról. A képviselő-testület a jú
niusi testületi ülésen dönt a megbízásokról.

(Polg. Hív.)

TOROST TAXI 9 3 6 1 - 7 0 0  TOKOST TAXI 9 3 6 1 - 7 0 0 A dohányzás Károsítja az Ön és környezete egészségét!



Dr. Sunyovszki Károly
Oroszlány Város 
polgármestere 

2002. június 3-án, hétfőn 
13 órától 17 óráig tartja

Városi Gyermeknap

Május utolsó vasárnapján ismét Gyer
meknap lesz a sporttelepen!

Egész napos program várja a szülő
ket és gyerekeket. A már megszokot
tak mellett -  vidámpark, sportverse
nyek, kutyabemutató -  különlegessé
gekkel is -  sétarepülés, habparti, 
rendőrségi, katasztrófavédelmi bemu
tató -  találkozhatnak a látogatók, akik 
tavaly közel hétezren voltak.

Az elmúlt három évben a városban 
négy játszótér újult meg közel 80 mil
lió Ft értékben. Az önkormányzat a jö
vőben évente két játszótér és kör
nyezete felújítását tervezi. (Polg.Hiv.)

A „vásárlói” gyermeknap 
létrejöttének segítéséért köszönet 
az alábbi magánszemélyeknek és 

cégeknek, intézményeknek.
ÁGM Számítástechnika 
Baksa Zsolt 
Barakka Gáborné 
Bata István 
Beke Zoltánná 
Boldizsár Kft.
Cseresznyés Tibor 
Deák Eszter
Detrik és Zovits kér. Kft.
DIMENZIÓ zenekar 
DODY CSOKI 
Dór 2000 Bt.
Eötvös Loránd Műszaki Középiskola 
Gazdabolt, Kostyál Pálné 
Gecse László 
Geng Marcell
Horváth Zoltán, mesterszakács 
Junior Majorette Csoport, Oroszlány 
Kerschner Babett 
Kissné Lődi Ilona 
Kopcsándi Adrienn 
Körtvélyesi György 
Kretti Kálmán, fodrász 
Lengyel József Gimnázium 
Liptai Jánosné
Malomsori óvoda kollektívája 
METRA POWER Kft.
Művelődési Központ és Könyvtár 
Nedermann László, OMSZ, Tatabánya 
Nekernusz Noémi 
Nemes Hentes, Oroszlány 
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club 
Oroszlányi Szabadidő Egyesület 
Öreg István 
PC Plusz szaküzlet 
Pénzes Anna
Polgármesteri Hivatal, Oroszlány 
Polgárőrség, Oroszlány 
Rakó Hugi
Rendőrkapitányság, Oroszlány
Seeman Istvánná
Sisak Sándorné, Kertaljai lottózó
Széplaki Katalin
Tóth János
Transmit Power Bt.
Vackor Játszóbusz 
Varga Gábor, OMSZ, Oroszlány 
Varjú Zsuzsanna és Tóth Zoltán 
Városi Tűzoltóság, Oroszlány 
Vegyesbolt, Kiss Csaba 
Vértesi Erőmű SE Kajak Szakosztály 
Vincze és Tsa. Kft., Császár 
VITA-MIN vegyesbolt, Péter Józsefné 
Zalavári László, Pepsi Cola, Sz.fehérvár

Álmok a romok felett
Rogyadozik a volt Petőfi?

Az egykori Petőfi Művelődési Ház (volt zeneiskola és MHSZ 
székház is) felújítására vonatkozó terveket ismertette 
Bereznai Csaba, a mintegy 20 fős tagságú Majki Népfőisko
lái Társaság nemrégiben megválasztott új elnöke a Civil Fó
rum szerdai ülésén. A népfőiskola és a Rákóczi Szövetség 
oroszlányi szervezetének közös tulajdonába került ingatlan 
„kívülről szörnyű, belülről még szörnyűbb állapotban van” -  
hangzottéi.

-  A legsürgetőbb feladat a volt koncertterem és a homlok
zati szárny termeinek állagmegóvása, ugyanis ezek elkezd
tek ázni, s ha idén nyáron nem sikerül a helyreállításuk, 
valószínűleg le kell bontani az épületet-vázolta fel Bereznai 
Csaba a nem túl bíztató állapotot.

A tetőszigetelés 2-3 millió forint, a sátortető nagyjából en
nek a duplája. Jelenleg anyagi, pályázati források után kutat
nak és különböző építőipari vállalkozásokkal egyeztetnek az 
esetleges kivitelezésről. Az anyagiak előteremtése kemény 
dió, annál is inkább, mert a kormányváltás természetes fo
lyamata nehezíti a minisztériumi pályázati pénzekhez való 
hozzájutást. Az egyesületnek önmagában nincs erre anyagi 
ereje. Kérdés, hogy a városi építéshatóság meddig nézi el a 
balesetveszélyes állapotot.

Alapvetően egy képzési centrumot szeretne itt kialakítani 
az egyesület, de a tagok ötletbörzéjén számtalan más ötlet is 
körvonalazódott. Az épület, kihasználva a Vértes közelségét, 
a zöldturizmus kiindulópontja lehetne, kerékpárkölcsönző
vel és szervizzel. Az udvarra biogazdálkodási mintakertet, 
játszóteret, kempinget álmodtak. Felmerült az ifjúsági ház-, 
szállás, teleház ötlete is. A majdani funkciót lakossági, kö
zösségi fórumok után kívánják végleges formába önteni. 
Tervekben tehát nincs hiány... -fór-

alHIREK
TOP SECRET. Titokban Oroszlányon járt Vágsellye 
testvérváros polgármestere. A Polgármesteri Hiva
tal óvintézkedései nyomán a sajtó csak Julius 
Morávek távozása után kapott hírt az eseményről. 
Az esemény részleteit nyolcvan évre titkosították.

LUFI-D IFI. A PR-lufinak beharangozott kormány- 
határozatból Zeppelin léghajó lett -  mondta Takács 
Károly vezérigazgató miután a pénzügyminisztéri
um jóváhagyta a Vért hitelfelvételét. Minden nyertes 
oroszlányi azt reméli, a lufi nem a tűzvészben el
pusztult Hindenburg léghajó másává változott.

HULL A FÁRÓL... Az OTV nem közvetítette a leg
utóbbi testületi ülést, mert az értesítő levelet csak 
aznap délben bontották fel. A tévé közleményben 
kérte a bal- és tűzesetek elszenvedőit, az érettségi
zőket, az ikreket szülő nőket stb., hogy az esemé
nyeket lehetőleg késő délutánra időzítsék.

POLITIKAI MATEMATIKA. Keleti György egy pi
ros szegfűs naptárat ajándékozott Lázár Mózesnek. 
A gáláns gesztusra Lázár „Hányadikán van elseje, 
Keleti úr?” című kérdése után került sor.

BALLAGÁSI JÁTÉK. A gimnázium idén is meg
rendezte májusi össznépi társasjátékát. Akik a szűk 
iskolaudvaron ötperces szintidő alatt tudták átadni 
ballagó rokonuknak a virágcsokrot, egy-egy Sport 
szeletet kaptak ajándékba.

DROGSULI. Egy graffiti bölcsessége világosította 
meg az oroszlányi szakembereket, hogyan kerülhet 
drog az iskolákba. A falfirka így szól: „Olyanok ezek 
a tanárok, mint a drogkereskedők, folyton az anya
gon jár az eszük.”

Forgó-Morgó

Oroszlányi csillagok háborúja
2004. -  az Oroszlányi Erőmű és ezzel 
a bánya bezárásának időpontja az 
Európai Uniós norma sokszorosát 
meghaladó szennyezőanyag kibo
csátás okán. Aggodalommal emle
getett esztendő volt ezidáig az 
Oroszlányért felelősséggel tartozók, 
és az itt élők körében. Ma, öt év után, 
a két, sőt majdnem három kormány
zati cikluson átívelő tervezés-előké
szítés után végre az újságíró is 
ponttal a végén, sőt felkiáltójellel 
meri leírni az elmúlt években főként 
kérdőjellel végződő tőmondatot: 
Megvalósul a retrofit!

Ez már tény, a pártpolitikai csaták 
mégis dúlnak körülötte a különböző 
médiumokban. Ki a mellét döngeti, ki 
a másikat szapulja a szerinte elvesz
tegetett esztendők helybéliek idegeit 
marcangoló tétovázása miatt. De 
mindkettő a másikban véli felfedezni 
az ármánykodó sötét oldalt. A kam
pányban mindez talán érthető volt. 
De most? Legyünk őszinték, az em
ber, polgár, lakos -  nevezzük akár
miképpen -  alapvetően, legbelül 
sem nem vörös, sem nem narancs- 
színű. Valaki, aki élni szeretné az éle
tét, a lehető legjobb körülmények 
között. Feltehetően leginkább az ér
dekli, hogyan lesz tovább? Az talán 
kevésbé, hogy ennek, vagy amannak 
a társaságnak köszönheti-e sorsa

jobbra fordulását. A „Ki hozta el nek
tek a kánaánt?” című politikai hepaj 
valószínűleg csak annyira hozza láz
ba, mint matuzsálem korú bácsikát 
egy rövidszoknyás kislányka.

Azt mondják, az oroszlányiak nem 
tudnak örülni a sikernek, mert nem 
tudatosult bennük a ’mi lett volna, 
ha’ kérdése. Nem tudatosult, mert 
legbelül alighanem mindvégig re
ménykedtek. De az is lehet, hogy be
lefásultak a kampány központi 
témájává emelt üzengetésbe, bizony
talanságba: lesz retrofit, nem lesz 
retrofit!

Aztán az is lehet, hogy a zömében 
baloldali szavazójú városlakosság 
nem szívesen eszik a jobboldali te
nyérből, még ha onnan a legkiválóbb 
kaviárt is nyújtják elé. Fanyalogva fa
latozik, grimaszolva nyeli le, mint 
Bástya elvtárs a magyar narancsot.

Más meg úgy vélekedik, hogy te- 
átrális négy évet láthattunk, a legsza
bályosabban megkomponált beveze
téssel, cselekménnyel, tetőponttal és 
megoldással, úgy, hogy a darab vé
gére másodperc pontosan időzítet
ték a katarzist hozó megdicsőülést. 
Merthogy már a szereplőket bemuta
tó első mondatoknál, 1998-ban 
megindulhatott volna a 2014-ig több 
ezer család megélhetését biztosító 
környezetvédelmi korszerűsítés, a

drámai szerkezet felépítése nélkül, 
mondja a másik fél. Végül is az élet 
átírta a forgatókönyvet. Katarzis van, 
mi itt élők nyertünk, de a főszereplők 
megdicsőülése elmarad...

A lényeg azonban a pozitív végki
fejlet. Nem lesz rekordokat döntöge
tő munkanélküliség, a dominó-eiv 
nem dönti magával a Vérthez kötődő 
vállalkozásokat, vagy a Vért dolgozói 
biztosította keresletből élő szolgálta
tókat, kereskedőket. Nem hal ki a vá
ros, nem zárnak be boltok, talán 
újabb iskolák sem, tán a közbizton
ság sem romlik le drasztikusan, s a 
képviselő-testület sem züllik le tehe
tetlen csecsemők gyülekezetévé. 
Nem kell új fűtőművet építeni milliár- 
dokért a melegvíz nélkül maradt 
négyezer központi fűtéses lakásnak, 
és így tovább. És legfőképp nem kell 
nyelni tonnaszám a kéndioxidot, 
meg a port. Soha vissza nem térő 
sanszot kap a város az ipari szerke
zetváltás kiteljesítésére, hogy egy el
nyújtott átmeneti időszakban állítsa 
több lábra gazdaságát, miközben 
még az életminőség javítására is fi
gyelmet tud fordítani.

Azt gondolom ez a lényeg. És en
nek együtt örülhetünk az erő mindkét 
oldalán.

-gróf ács-
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HÍREK RÖVIDEN
- GALLIAI ÉRMEK. Dobogós helyezéssel tért 
haza a párizsi meghívásos nemzetközi ver
senyről az Oroszlányi Judo Club mind a nyolc 
kiutazott versenyzője. A versenyen négy or
szág hatszáznál is több sportolója mérte 
össze erejét május 19-20-án. Négy első he
lyezés született: Kunkli Roxána, Szigetvölgyi 
Brigitta, Szécsi Tamás, Zettisch Bálint. Ezüs
töt szerzett Holló Zsolt és Zubor Tímea, míg 
bronzérmet Varjas Nóra és Fucskó Nikoletta. 
Az eddig is számos sikert elért 11-14 éves if
jak összesítésben korosztályukban a második 
legjobbak voltak, de végül a szélesebb kor
osztályi merítésben a közel félszáz csapat kö
zül a hatodik helyen végeztek! Jutott idő 
városnézésre is, sőt Végh Tibor edző 
Eurodisneylandbe is elvitte a gyerekeket. Az 
augusztus végi oroszlányi Bányász Kupára 
franciákat és más külföldieket is várnak- ava
tott még be nyár végi terveikbe az edző.
- SZÖRFÖZÉS A KÖNYVTÁRBAN. Ingyene
sen kóborolhatnak a világhálón az MKK fel
nőtt könyvtári részlegébe beiratkozott 
olvasók. Akönyvtár nemrégiben hat számító
gépet nyert a Széchényi-terv pályázatán, egy
éves ingyenes Internet-használati lehetőség
gel. Egy olvasó egy nap maximum egy órát 
kutakodhat a világhálón, s mivel igen nagy az 
érdeklődés, célszerű előre feliratkozni. Július
tól húszórás internetes tanfolyamot is szer
veznek felnőttek számára -  tájékoztatott 
Szűcs Imréné, a könyvtár vezetője.
- IRÁNY A KUCKÓ! Játékkuckót építettek az 
MKK gyermekkönyvtárban a könyvtári dolgo
zók. Itt plüssállatok, leporellók, játékok között 
barátkozhatnak a tudás tárházával az ovisok 
és az alsósok. Szülőket, gyerekeket szeretet
tel várnak!
- ZÖLD SZÁM A VÉLEMÉNYEKNEK. Az itt élő
ket leginkább foglalkoztató közösségi problé
mák feltárására indít programot a városban a 
United Way - Vértes Vidéke Alapítvány. Aki
nek véleménye van Oroszlány egészségügyi, 
szociális, kulturális, környezetvédelmi, gaz
dasági vagy egyéb helyzetéről, fel szeretne 
vetni valamilyen orvoslásra váró gondot, az 
mostantól július 15-éig éjjel-nappal ingyene
sen hívhatja a 06-80/204-145-ös telefonszá

mot. A kiválasztott legjellemzőbb probléma 
megoldási javaslatát szakemberrel fogják ki
dolgoztatni, és a civil szervezetekkel megvita
tott dokumentációt eljuttatják a város 
döntéshozóihoz. Minderről Kovács Istvánná, 
a Nonprofit Szolgáltató Központ vezetője tájé
koztatta szerdán a Civil Fórum résztvevőit.
- PARÁDÉS ZONGORÁSOK. Könnyed, vidám 
zongorajátékra invitálta szerdán délután Me
zei Judit könyvtáros és az MKK dolgozói a fia
talokat, zeneszeretőket. Az előadók maguk is 
gyerekek voltak, a Bakfark Bálint Művészeti 
Iskola növendékei: Bákány Kitti, Gyuga Vero
nika, Gyuga Judit, Kulcsár Dávid, Krizsán 
Kornél, Mészáros Lilla, Nagy Anna, Nagy Ró
bert és a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola 
tanulója, Licsák Attila. A szülőkből, pedagó
gusokból, iskolatársakból álló közönség 
megtöltötte a kamaratermet, és hatalmas tap
sokkal jutalmazta a gyermeknapi rendezvény 
virtuóz zenésznövendékeit.
- SÚLYOS ÜTKÖZÉS. Május 17-én 9 óra 10 
perckor Oroszlányon a Kertalja és Tópart utca 
kereszteződésében közlekedett egy 40 éves, 
helyi lakos férfi gépkocsival, amikor elsőbb
ségadás nélkül behajtott a kereszteződésbe 
és emiatt összeütközött az ott közlekedő sze
mélygépkocsival. A baleset során a vétlen 
gépkocsivezető, egy 62 éves helyi lakos hölgy 
súlyos sérülést szenvedett. Az okozó gépko
csiban 500 000 Ft, míg a vétlenben 150 000 Ft 
kár keletkezett. (ORFK)
- 35 ÉVVEL EZELŐTT nyílt meg városunkban 
a Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona. 
Az évforduló alkalmából tíznapos programso
rozatot rendezett az intézmény kiállítással, ve
télkedőkkel, sporteseményekkel. A múlt hét 
csütörtöki születésnapi összejövetelen 
Hornyák József igazgató a budapesti önkor
mányzatjutalmát vette át, és elismerésben ré
szesültek az intézmény dolgozói is.
- GYERMEKNAPI AJÁNDÉK. Baseball sapkát 
ajándékoz a város óvodás és általános iskolás 
gyermekei részére az oroszlányi önkormány
zat. Május 21 -24. között közel háromezer da
rab Oroszlány címerrel és feliratozással 
ellátott fejfedőt adtak át az intézményeknek az 
önkormányzat nevében dr. Sunyovszki Károly 
polgármester, Rajnai Gábor alpolgármester 
és a képviselő-testület tagjai. A sapkák be
szerzését és feliratozását az önkormányzat és 
a város cégei támogatták.

V A R G A
AUTÓVILLAMOSSÁG

Intelligens adatbázis:
• Hibatároló
• Adatblokk olvasás
• Beavatkozó-teszt 
•Alapbeállítások
• Szerviz nullázás
• ECU-kódolás

• Számítógépes hibakód olvasás,
• Elektronikus benzin- és diesel

befecskendezök javítása,
• ABS számítógépes javítás

C ím : 2 8 4 0  O ro sz lán y , 
H a tá r ú t 44.

T e le fo n : 34/362-527

Töretlen
lendület,
növekvő

olvasótábor.

KRÓNIKÁS
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APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

OEladó jó állapotban lévő 
babakocsi állítható tolókar
ral, lábzsákkal, esővédővel. 
Érd.: Huber festékboltban 
Fürst S. út 13.
OTraktor derékban csukló 
U-vas alvázon Multicar mo
torral, Uaz hidakkal, hidrauli
kával bontott állapotban 
eladó. 30-499-7128 
OBokodon 1800m2-es terü
leten szőlő présházzal, közel 
a faluhoz eladó.
30-499-7128
OBokodon 2400m2-es terü
let magas művelésű szőlővel, 
gyümölcsfákkal, présházzal, 
teljes berendezéssel eladó. 
30-499-7128
^Elrepült egy kék színű hul
lámos papagáj a Lengyel 
10-esből. Szelíd, beszélő, 
vállra repül. Aki visszajuttatja 
pénzjutalomban részesül.
Tükörrel befogható. 
20-993-6631
0126-Polski, 1986-os,
2002. novemberig műszaki
val és zöldkártyával eladó. 
Ugyanitt Bakonyszombat- 
helyen szőlő és tetőtérbeépí- 
téses hétvégi ház eladó vagy 
tüzépi garázsra cserélhető 
értékegyeztetéssel, közmű 
nincs.
362-659; 20-367-9381

A Művelődési Központ és 
Könyvtár zenei ismeret- 
terjesztő sorozatának 

első programja:

Ismerkedés 
a komolyzenével
- Bevezetés a rézfúvós 

muzsika rejtelmeibe
- Hangszerismertető és

zenei illusztráció 
a reneszánsz zenétől -  

napjainkig 
Közreműködik 

a Gerecse rézfúvós 
kvintett 
Időpont:

2002. május 28.15 óra 
Helyszín: színházterem

1 Kedves Olvasóink!

A felsorolt helyeken 
kereshetik 

a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb (3000!) 

példányszámú lapját!

Polgármesteri Hivatal aulája 

Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 

Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyegbolt (Petőfi út)
Italshop ás fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron")

Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b, u.)
Kati csemege (Népek b. u.)

VITA-MIN vegyesbolt (Népek b, u.) 

Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes") 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub

Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)

Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u ) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S. u.)
Huber festékbolt (Fürst S u.)
Kolcsár pékség (FűrstS. u.)
Az d fa lu b a n  és kö rn yé ké n
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb kaz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)

A Borbála-telepen

Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arányú.) ,

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint létezik-e a 

korrupció az 
önkormányzat 

képviselő-testületében?

CT Nem korruptak

CT Kicsit

CT Nagyon

CT Sértő a felvetés

Várjuk szavazatát!
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WESLIN GYÁRAVATÓ
AWeslin Hungary Autóipari Rt. oroszlányi központtal 

2002. május 31-én hivatalosan is megnyitotta 
világszínvonalú öntödéjét és megmunkáló üzemét.

Megkezdődött a választási kampány

A négy évben először: 
egyhangú szavazások
A testület módosította bérlakás rendeletét

A Weslin Rt. vegyesvállalat, 
amelyet 1999-ben a Wescast 
Industries Inc. (TSX:WCS.A, 
NASDAQ:WCST) és a Linamar 
Corporation (TSX:LNR) alapította 
vasöntvények eladására, tervezé
sére és gyártására az európai autó
ipart megcélozva.

A Wescast Industries Inc. vi
lágelső az öntöttvas kipufogócson
kok gyártása területén a könnyű 
gépjármű és a tehergépkocsi - ipar 
számára. A cég eredetileg 100 éve 
alakult szén és fa tüzelésű kályha 
gyártóként az Ontario állambeli 
Wingham városában, amely a 
70-es években a dinamikusan fej
lődő autóiparra fordította figyel
mét. A Wescast Kanadában négy 
öntödét és három megmunkáló 
üzemet működtet, évi 15 millió ki
pufogócsonkot állít elő. Működnek 
vegyesvállalatai az Egyesült Álla
mokban, továbbá egy értékesítési 
irodája Németországban.

A Linamar Corporation a precí
ziós-megmunkált alkatrészek, önt
vények és szerelvények globális 
gyártója, elsősorban az autóipar 
számára. Tevékenységét 1966-ban 
kezdte meg, a 80-as évek közepén 
vált részvénytársasággá, ekkor 
kezdett az autóiparra koncentrálni. 
Sikerét olyan rendszereinek kö
szönheti, melyek központjában a 
vevők, a munkavállalók és a rész
vényesek különböző igényeinek 
megfelelő teljesítmények optimali
zálása áll. A vállalat kiemelkedő 
szaktudását igazolta, hogy a
2001-es Észak-amerikai ipari hul
lámvölgy idején is képes volt piaci 
részesedését tovább növelni. Hu
szonnyolc leányvállalata van Kana
dában, az Egyesült Államokban, 
Mexikóban és Európában.

Mindkét vállalat központja On
tario állam délnyugati részén talál
ható. A legnagyobb kanadai ipari 
befektetés Magyarországon, amely 
előnyös földrajzi helyzete miatt, (az 
M1 autópálya közelsége Budapest 
és Gytr között), a képzett munka
erő elérhetősége és az oroszlányi 
helyi önkormányzat jelentős támo

gatása miatt választotta Oroszlány 
városát helyszínül.

1999 szeptemberében a 
Wescast és a Linamar szerződést 
kötött közös gyár létesítésére Ma
gyarországon. 2000 februárjában 
megvásárolták a zöldmezős földte
rületet, és ugyanabban az évben, 
június 28-i alapkőletétel ünnepsé
ge után júniusban megkezdődött 
az építkezés. 2001 februárban az 
irodaépület és a 10,000 m2 terüle
tű megmunkáló üzem elkészült a 
CNC gépekkel, hegesztő, összesze
relő és teszt berendezésekkel 
együtt. Márciusban az öntöde is el
készült 450,000 m3 föld megmoz
gatása, 6,500 m3 beton 
felhasználása és 1,750 tonna acél- 
elem felállítása után. Az öntöde 
10,000 m2 területen évi 1.2 millió 
formaszekrény vagy évi 5 millió ki
pufogócsonk gyártási kapacitással 
rendelkezik. Az üzem négy darab 
12-tonnás 8MW-os indukciós ke
mencével van felszerelve, öntőro
bottal (amely még meglehetősen 
egyedi Európában), zártszekrényes 
formázósorral, amely nyershomok 
formázást alkalmaz. A gyár terve
zése lehetővé teszi az öntöde és a 
megmunkáló üzem területének 
vagy kapacitásának meghárom- 
szorozását. A vállalat első meg
munkálási jóváhagyása (PPAP)
2001-ben, míg az első öntés az ön
tödében 2001. augusztus 8-án tör
tént. Ez év januárjában a Weslin Rt. 
az ISO TS 16949 minőségi szab
vány szerint tanúsították.

A Weslin Rt. fő termékei tur
bóház, integrált turbóház és kipu
fogócsonk. Első vevői között a 
Ford, FIAT, a Volkswagen csoport, 
a Renault, a SATA, a BorgWarner 
Turbo Systems, a Peugeot és a 
Honeywell Garrett is megtalálható.

A Weslin Rt. világszínvonalú 
gyártóművé és európai piacvezető
vé kíván válni a kipufogócsonkok 
és kipufogórendszerek egyes al
katrészeinek piacán. A magyaror
szági gyár folyamatos fejlesztéssel 
a működési területének vezető be
szállítója, kiváló befektetési lehető
ség és vonzó munkáltató lesz.

Rövidebb-hosszabb csörtékben ütköz
tek meg egymással az Ady mozi, a 
retrofit és sajtóvisszhangjai, valamint a 
Krónikás egyik cikke ügyében város
atyáink a képviselő-testület keddi ren
des ülésén. A két ülés közti ese
ményekről szóló beszámolót másfél 
órásra duzzasztó polémia jelét adta an
nak, hogy megkezdődött az önkor
mányzati választásokat megelőző kam
pányidőszak.

Több képviselő is sértőnek minősí
tette (sic) a Krónikás cikkét, amely a vá
rosban terjesztett szóbeszédről, az 
állítólagos testületi korrupcióról kér
dezte az alpolgármester véleményét.

(Az írást előző számunkban olvas
hatták.) Juhász József szocialista kép
viselő szerint nekik, mint szem előtt 
lévő közszereplőknek jobban kell bírni
uk a kritikát, mint egy hétköznapi pol
gárnak.

Rajnai Gábor frakcióvezető dr. 
Sunyovszki Károly polgármesteren 
kérte számon a sajtókban megjelent 
nyilatkozatait, és jogi lépések megtéte
lének lehetőségét emlegette, míg vála
szában a megtámadott figyelmeztette 
az alpolgármestert, hogy aki valakit 
alaptalanul vádol meg, az maga is bűn- 
cselekményt követ el.

Folytatás a 2. oldalon

Polgári egyesület alakult
Oroszlányért Polgári Egyesület alakult 22 alapító és egy pártoló taggal május 
24-én. A Krónikásnak küldött tájékoztatás szerint az egyesület célja, hogy Orosz
lányban a polgári értékrendet képviselje és segítse a városban működő polgári kö
rök munkáját. A város lakóit a közéletben való aktív részvételre kívánja ösztönözni, 
segíteni akarja az oroszlányi vállalkozások fejlődését, hangot adva a helyi érdekek
nek a várospolitikában.

Az egyesület céljainak elérésére baráti találkozókat, közéleti fórumokat szer
vez, ismeretterjesztő előadásokat, rendezvényeket tart. Rendszeresen figyelem
mel kíséri az önkormányzat működését.

Az egyesület elnöke Nagy Jenő vállalkozó, az alapítás ötlete többek között 
Walcz Lászlóné könyvkereskedőtől, elnökségi tagtól indult ki, aki egyben a kap
csolatot is tartja az alapító és a leendő tagok között. A polgári értékek jegyében lét
rejött szervezet nem titkoltan segíteni kívánja a városi jobboldali mozgalom 
fejlődését. -f

Két forgalmi rend változás!
Az Alkotmány utca, Béke utca és Várdomb utca 
közötti szakaszán, a felújított játszótér mellett 
„Várakozni tilos” táblák kihelyezéséről döntött 
a képviselő-testület.

A Táncsics út lakóinak a zajterhelés miatt 
problémát jelent az Ipari Parkba irányuló teher
forgalom, amelyet nehéz gépjárművekkel, vagy 
szerelvényekkel végeznek, június 30-ától kitilt
ják a hét tonna összsúly feletti járműveket a 
Táncsics út Rákóczi út és Mester utca közötti 
szakaszáról. Kivételt képeznek az áruszállítást 
és kommunális szállítást végző járművek.

A szállítóüzem melletti út, a Szabadság út, 
ahová a nehézgépjárműveket terelik, ezentúl in
tenzívebb karbantartást igényel, és előbb- 
utóbb felújításra is szorul. Utóbbinak várható 
költsége 50-100 millió forintra becsülhető, -f

Már az oroszlányi könyves
boltokban is kapható 

Forgács József 
legújabb kötete:
Egy létnyivel 

a világ vége előtt 
-  versek ebből

és a másik világból -

Kedves Olvasóink!

A 4. oldalon felsorolt 
helyeken kereshetik 

a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb 

(3000!) 
példányszámú lapját! 

Lapunkban továbbra is 
ingyenes a lakossági 

apróhirdetés!



Folytatás az 1. oldalról

A négy évben először: 
egyhangú szavazások
A testület módosította bérlakás rendeletét

Villanyfényes, műfüves stadion
A képviselők döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az új 

ápolási fekvőbeteg-szakellátás kapacitására, valamint a Bozsik II. 
programhoz kapcsolódóan szintén pályáznak egy műfüves, villany- 
fényes sportpálya létrehozására.

Az álettárs is bérlőtárs
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéré

ről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása kapcsán Varga Já
nos előterjesztő úgy vélekedett, hogy valamennyi városlakó érdekét 
szolgálja e jogszabály módosítása. A cél a bérlakások állapotának ja
vítása és egy tetszetősebb városkép kialakítása. Nem kívánják to
vább növelni a be nem fizetett lakbéreket és közüzemi díjakat, ezért 
olyan bérlői állomány kialakítását segítik elő, ami ezt megakarja és 
meg is tudja fizetni. A jövőben is elsősorban szociális rászorultság 
alapján lesz lehetőség önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásá
ra, de szigorúbb feltételekkel. Például a jövőben a lakbér vagy köz
üzemi díj bármelyik bérlőtárstól teljes összegben követelhető és a 
jövedelemmel vagy vagyonnal rendelkező bérlőtárstól akár a teljes 
követelés behajtható. A bérlőtárs körét kibővítették az élettárssal is, 
mivel ennek hiányában az élettárs eddig nem felelt a bérlő kötele
zettségeiért.

Döntöttek, hogy az Oroszlányért kitüntetésekre érdemes szemé
lyekre július 12-én, déli 12 óráig lehet leadni írásbeli javaslatokat a 
Polgármesteri Hivatalban. A javaslatok elbírálására a képviselő-tes
tület augusztus 6-ai ülésén kerül sor.

Új kezelője van az ipari parknak
Egyhangúlag jóváhagyták a képviselők az Oroszlányi Szolgálta

tó Rt. Felügyelő Bizottságának és Igazgatóságának ügyrendjét, majd 
beszámolót hallgattak meg az OSZRT jogelődje, a Távhő Kft. 2001. 
évi gazdasági tevékenységéről.

Elfogadták az Oroszlány Város Térség és Gazdaságfejlesztő 
Kht., valamint az Oroszlányi Szolgáltató Rt. közötti feladat-átrende
zésről szóló előterjesztést. A közhasznú társaság az elmúlt években 
elsősorban az ipari park kezelésével kapcsolatos önkormányzati 
ügyek előkészítésével foglalkozott. A cél szerinti tevékenység végzé
sén túlmenően a Kht. folyamatosan egyéb feladatokat is kapott, 
mint pl. az üzemeltetésre átadott sportvagyon kezelése, az ehhez 
kapcsolódó önkormányzati rendezvények szervezése. Az ipari parki 
területek eladásával a Kht. ipari parkkal kapcsolatos feladata nagy
mértékben csökkent, ezért a vállalkozások menedzseléséhez szoro
san nem kapcsolódó, tevékenységeket (az ipari parki területek 
kezelése, a sportvagyon üzemeltetése) a városüzemeltetési felada
tok ellátására létrehozott OSZRT-nek adták át. Ezzel a Kht. feladatkö
re letisztult, tevékenységi körét a továbbiakban a város és 
vonzáskörzetének gazdaságfejlesztési képezi, amelyhez pl. a szol
gáltatóház projekt és a vállalkozási információs centrum működteté
se tartozik. A feladat-átrendezés indokai között szerepel, hogy az 
OSZRT, mint kezelő hatékonyabban tud közreműködni a távhőszol
gáltatás ipari parki (lehetőség szerinti) kizárólagossá tételében.

Vakáció és csirkebűz
Az egyebek napirendi pontban egyéni képviselők körzetük prob

lémáit vetették föl. Hartmann József felszólalása nyomán a polgár- 
mester megígérte, hogy anyagi források feltárása érdekében 
egyeztetni fog az iskolai sportudvarok felügyelet melletti megnyitása 
érdekében a nyári szünetre. (Az ötlet már tavaly ilyenkor is felvető
dött az ülésen, de utána semmi sem történt.) Juhász József a 10. 
számú választókörzet lakóinak panaszát tolmácsolta a szagokat 
árasztó borbálái csirketeleppel kapcsolatban. Elhangzott, hogy a 
funkció megváltozása hozhat megoldást. A tulajdonossal felveszik a 
kapcsolatot és tájékozódni fognak. Forgács J.

Negyven éves a Ságvári iskola
Mozgalmas volt az 1962-es esztendő a 
formálódó, állandóan építkező kamaszvá
ros életében. Nem véletlen, hogy az azo
nos című filmet is ebben az évben 
forgatták Oroszlányról. A gimnázium és a 
mai Ságvári Endre Általános Iskola kezde
tei is ekkorra nyúlnak vissza. A Ságvári ne
vet 1987-ben vette fel az intézmény, 
negyed századig 111. számmal jelölték. Az 
ún. 'A' épületszárnyat, a mai felső tagoza
tosok részét vehették 1962-ben birtokba a 
gyerekek és a tanárok, két hónappal a tan
évkezdet után. Az oktatás -  három műsza
kos tanítási rendben -  már szeptem
berben megindult az új intézmény égisze 
alatt, különböző helyszíneken (falusi isko
la, barakképületek).

Nyolcszáz gyermek okosodott itt akkor is, 
és ma is. Negyven év telt el azóta, az épület 
-  legalábbis belül -  sokat változott, a pe
dagógusok, a gyerekek kicserélődtek, de 
ez idő alatt csupán két igazgató vezette, 
vezeti az intézményt. Jó harminc évig Csá
ki László, majd pedig Hartmann József.
A Nyáreste dallal, muzsikával című zenés 
programját négy évtizedes múltja ünnep
lésének szenteli az iskola június 6-án, csü
törtökön 17 órától. Az eddigi kiállítások, 
találkozók, kulturális műsorok a centená
rium jegyében zajlottak, külön, nagy ren
dezvénnyel nem készülnek.

Hartmann Józseffel készült interjúnk a 3. 
oldalon olvashatják. -fór-

A gyerekeké volt a vasárnap
Immár második alkalommal rendeztek a 
sporttelepen nagyszabású városi gyer
meknapot május utolsó vasárnapján.

A szervezők az idei évben is sokféle 
programot biztosítottak a résztvevőknek, 
így mindenki megtalálhatta a neki tetszőt. 
Hat sportágban és a Szociális Szolgálat ál
tal szervezett vetélkedőkön mérhették 
össze ügyességüket a gyerekek, kataszt
rófavédelmi és tűzoltó bemutató színesí
tette a rendezvényt. A délután négyig 
ingyenes vidámparkban állandó volt a to
longás, de az ugyancsak ingyenes mini 
motornak és a mászófalnak is egész na
pos közönsége volt. A mintegy ezerötszáz 
gyermek és ötezer résztvevő minden lehe
tőséget örömmel fogadott, nagy volt a vi

dámság. Sikere volt a bohócműsornak, 
aerobik-bemutatónak, lovaglásnak, az ujj
lenyomat készítőknek, az arcfestő höl
gyeknek és a Garabonciás együttesnek.

A Polgármesteri Hivatal köszöni az 
Oroszlányi Szabadidő Egyesületnek és az 
Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfej
lesztő Kht-nak a színvonalas szervező 
munkát, valamint a szponzoroknak, hogy 
támogatásukkal örömet szereztek az 
oroszlányi gyerekeknek.

Mint a képviselő-testület ülésén elhang
zott, a rendezvény önkormányzati költsé
ge az iskolásoknak ajándékozott sapkák
kal együtt mintegy egymillió forint volt, és 
az oroszlányi vállalkozások 1,3 millió fo
rinttal támogatták. -f

írásbelik után, szóbelik előtt
Idén először írtak azonos érettségi vizsga- 
feladatokat a gimnáziumok és a szakkö
zépiskolák tanulói. A Lejós tanárok és 
diákok szerint-talán éppen emiatt-most 
valamivel könnyebb volt az írásbeli matú
ra. A központi dolgozatot (ami egyben fel
vételi is valamely felsőoktatási intézmény
be) íróknak ugyanakkor nehezebb felada
tokkal kellett megküzdeniük. Az írásbelik 
fennakadás nélkül zajlottak le. A 73 nappa
li tagozatos közül 61 fiatalnak (24 hat év
folyamos, 37 hagyományos négy 
évfolyamosba járónak) sikerült eljutnia az 
érettségi megmérettetésig. Néhányan 
vannak csak, akik sikertelenül szerepeltek, 
azonban a szóbeli vizsgán még kijavíthat
ják a magyar vagy matematika elégtelent.
A szóbeli vizsgákra június 12. és 21. kö
zött kerül sor a nappalisoknak, 24-25 kö
zött pedig az estiseknek és az ötödéves 
középfokú szoftverüzemeltető számítás- 
technikai képzésen résztvevőknek.

Az évzáró ünnepség június 14-én, 
pénteken 10 órakor lesz, a felvettek beirat
kozása június 26-án, szerdán. A hat évfo

lyamos tagozatban egy osztály keretszá
mának kitöltéséhez még egy tucat nebuló 
jelentkezését várják. Ahhoz, hogy a négy 
évfolyamos képzésben két osztályt indít
hassanak ugyanennyi tanuló felvétele 
szükséges -  tájékoztatott Hadjadjné Varga
Andrea igazgatóhelyettes.*

Az Eötvös Loránd Műszaki Középisko
lában a Veszprémi Egyetem műszaki in
formatikai mérnökasszisztens akkreditált 
felsőfokú képzésén 21 -en jutottak el az 
írásbeli vizsgákig. Június 17-18-án tesz
nek szóbeli képesítő vizsgát. Várhatóan 
egyharmaduk jut be felvételi nélkül az 
egyetem megfelelő szakának második év
folyamára. A szükségesnél kevesebb 
pontszámot elérőknek lehetőségük lesz 
ugyanitt vagy Pécsett felvételi nélkül be
iratkozni az első évfolyamra. Az idén vég
ző elsősök és a most beiratkozok 
ugyancsak húsz feletti létszámú osztá
lyokban folytatják, illetve kezdik meg a ta
nulást szeptembertől -  ismertette Rajnai 
Gábor igazgatóhelyettes. -fór-
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Negyven év -  két igazgató HÍREK RÖVIDEN
Hartmann József: A Ságvári vonzerejét a színvonalas tantestület adja
A Ságvári Endre iskola jelenlegi igazgatója e falak között töltötte élete első felét a hatvanas 

években. Akkor a padokat koptatta itt, 1993-tól pedig a katedrát. A kettő között másfél évtize
des kitérőt hozott a sors. Testnevelési Főiskola elvégzése után a tatai gimnáziumban, majd 

Kaposváron dolgozott feleségével, aki szintén testnevelő tanár. Somogy megyéből a nyolcva
nas évek közepén tértek vissza Oroszlányba. Hartmann József az Eötvös Loránd szakközépisko

lában eltöltött évek után pályázta meg a Ságvári igazgatói állását.

Achát az asztalon
-  Mi adta az indíttatást a vezetői szerep válla

lásához?
- A  két gyermekem itt tanult, ismertem az itte

ni pedagógusokat, és közülük sokan bíztattak, 
hogy induljak.

-  Nem volt ez túl mély víz vezetői múlt nélkül?
-  Korábban a szakközépiskola kollégiumában 

és a diákönkormányzat irányításában sikerült ta
pasztalatot szereznem arról, hogyan működik 
egy oktatási-nevelési intézmény. Akkor is az volt 
a véleményem és ma is, hogy a vezetőt -  bár 
adottság valószínűleg kell hozzá -  a közösség 
neveli ki és teremti meg önmagának. Ez azt jelen
ti, hogy vezetőtársaimat és az intézmény minél 
nagyobb körét igyekszem bevonni a döntésekbe.

-  Mi volt az első legnehezebb feladata?
-  Sokan szememre hányták, hogy szinte per

getem a szavakat, ezért meg kellett, tanulnom 
lassan és érthetően beszélni. Egy kollégám, aki 
annak idején a tanárom is volt itt, achátkövet 
adott azzal, hogy ha előttem van, lassabban be
szélek majd. Ma is itt van az asztalomon.

-  Tulajdonképpen ez volt az az időszak, ami
kor a régi tantestület folyamatosan lecserélő
dött, megfiatalodott.

-  Igen. Nagy örömömre szolgált, hogy olyan 
emberekkel dolgozhattam együtt, akik korábban 
engem neveltek, s akiknek egész életük ehhez az 
iskolához kötődik. Itt dolgozott akkor még 
Szórád Ferencné, Pataki Zoltánná, Kiss Barnáné, 
Palotai Lászlóné, Tóth József. Mindannyian 
nagyszerű tanáregyéniségek. Az én tisztem volt, 
hogy elbúcsúztassam őket. Tóth József tragikus 
halálát nehezen tudtuk feldolgozni.

Az időszak elején ki kellett alakítani egy új tan- 
testületi modellt, és tovább vinni a Ságvári régi 
lendületét. Az intézményrendszer átalakulóban 
volt, a közoktatási törvény is megváltozott. Érke
zésem előtt egy évvel indult a testnevelés mellett 
német nyelv és a matematika tagozat. A szülői 
igények a reáltantárgyak, a nyelvtanulás irányá
ba mozdultak el, a testnevelés háttérbe szorult. 
Az intézmény profilja így az emelt szintű német, 
és mellette a matematika-angol tagozattal telje
sedett ki. 1998-ban megszüntettük a testnevelés 
tagozatot, de ugyanakkor rendkívül széles kör
ben biztosítunk lehetőséget a mindennapos test
edzésre.

Ki kell emelnem, hogy egy rendkívül színvona
las tanári gárdával dolgozhatom együtt, ha a

Ságvárinak vonzereje van, az elsősorban nekik 
köszönhető.

Föld alatt, föld felett
-  Milyen egyéb lényeges változások történtek 

az elmúlt kilenc év alatt?
-  Idekerülésemkor azonnal sikerült megújítani 

a számítástechnikai részleget, és azóta többszö
rös csere, fejlesztés is történt. Idén végre csatla
kozhattunk a sulinet programhoz is. Megújítot
tuk a könyvtárat, bővítettük állományát és olva
sótermet alakítottunk ki, s még hosszan sorol
hatnám...

-  Közben a „föld alatt"is terjeszkedett az isko
la.

-  Igen, közel ötszáz négyzetméternyi pincehe
lyiséget építettünk be, elsősorban a testmozgás 
céljaira, szülők, vállalkozók, diákok, pályázatok 
segítségével. Nem számoltam még össze ponto
san, de az biztos, hogy több milliós értékkel gya
rapítottuk az iskolát. S hadd ragadjam meg az 
alkalmat, hogy köszönetét mondjak legfőbb tá
mogatóinknak, köztük is Búzer Tibor fuvarozási 
vállalkozónak.

Idén a sportudvart újítjuk fel a bányamentők 
segítségével, amihez közel kétmilliót nyertünk 
pályázaton. Önkormányzati segítséggel beren
deztünk egy új nyelvi labort, szekrények, abla
kok, padlózat cseréjét tudtuk elvégezni.

-  Hogy ne csak a pozitív dolgokat említsük, vi
szonylag gyakran felvetődik, hogy zsúfolt az is
kola. Valóban az?

-  Elismerem, a szünet időpontjában szinte ka
tasztrofális a helyzet, amit az épület szűk folyo
sói okoznak. Megjegyzem a többi intézmény 
adottságai is hasonlóak. Enyhíteni nem létszám- 
csökkentéssel, hanem a szaktantermekbe törté
nő szünetbéli vándorlás lecsökkentésével lehet. 
Egyelőre az órarend minél racionálisabb össze
állításával próbálunk jobbítani a helyzeten. Az 
osztályok átlaglétszáma egyébként az utóbbi 
időben csökkent.

-  Hogyan értékeled az idei beiskolázás tapasz
talatait a Ságvári szemszögéből?

-  Nagyobb a kereslet az iskola iránt, mint 
amennyit módunkban áll felvenni. Idén tíz gyer
meket kellett elutasítanunk. Végül is három el
sős osztály indul 78 gyerekkel, kitöltve a 
törvényileg előírt maximális 26 fős osztálylétszá
mot.

Forgács József

-SPORTBERUHÁZÁS. Oroszlány városa labdarúgó 
egyesületeivel közösen pályázik a Bozsik program ke
retében megvalósuló műfüves létesítmény fejleszté
sére. Ezzel a 80 millió Ft-ra tervezett beruházással az 
idén megkezdődhet a régi stadion melletti nagypálya 
rehabilitációja. Az önkormányzat az elmúlt években a 
felsőtelepi sportlétesítményekre, régi és új funkciók 
felélesztésére mintegy 80 millió Ft-ot költött. (Ezt az 
összeget többek között az uszoda fűtésére, és beüze
meltetésére, vizesblokkokra, tűzoltósági bázisra köl
tötték.) Ahhoz, hogy a sporttelep rendeltetését teljes 
mértékben betölthesse további hasonló mértékű be
ruházásra van szükség. (Polg. Hiv.)
-TÁNCOS SIKEREK. Megosztott első hely mazsorett 
kategóriában, második hely az ún. karakter kategóriá
ban. E szép eredményekkel a Geisztné Gogolák Éva 
vezette oroszlányi HÉBÉ tánccsoport térhetett haza a 
budapesti Ifjúsági Táncművészeti Fesztiválról. A 
Csáky Mária vezette Silhoutte balettcsoport három 
növendéke (Emődi Lilla, Geiszt Fanni, Mészáros Sza
bina) modern tánc kategóriában a második helyen vé
geztek. A Felnőtt Táncművészeti Fesztiválon is 
született oroszlányi siker. Lehoczky Nikolett, a HÉBÉ 
tánccsoport tagja második helyet szerzett egyéni kate
góriában.
-ÜTKÖZÉS BUSSZAL. Május 27-én 17.50-kor a 
Ságvári E. úti iskola előtti útszakaszon közlekedett egy 
51 éves oroszlányi lakos nő személygépkocsival, ami
kor figyelmetlen vezetés következtében hátulról neki
ütközött az út szélén szabályosan várakozó autóbusz 
hátuljának. A baleset következtében a személygépko
csit vezető hölgy súlyos sérülést szenvedett. (ORFK) 
-BALESET A KERTHELYISÉGBEN. Kisodródott egy fi
atalember gépkocsija múlt héten szerdán este a Kos
suth és Mészáros utca kereszteződésben. Az autó a 
McCayals büfé kerthelyiségébe hajtott és elütötte az 
egyik asztalnál ülő hölgyet, akit súlyos sérüléssel szál
lítottak kórházba.
-SZÉTSZEDIK A MOZIT? Az oroszlányi rendőrkapi
tányság eljárást folytat hajléktalan személyek ellen, 
akik május 29-én a hajnali órákban a Hunyadi János 
úton lévő volt Ady mozi épületéről horganylemezt kí
séreltek meg eltulajdonítani. A bejelentést követően az 
intézkedő járőr az elkövetőket elfogta, kihallgatásuk 
megkezdődött. A Krónikás jövő heti számában olvas
hatják oknyomozó riportunkat a filmszínház históriá
járól.
-VÉRESRE VERT ÉDESANYA. A nyolcadikosok a tan
év végén tanulják az 1956-os forradalom és szabad
ságharc eseményeit. A tananyaghoz kapcsolódóan 
Balogh Gyula, az ’56-os Szövetség Oroszlányi Szerve
zetének elnöke tartott előadást a diákoknak az általa 
átélt, ismert eseményekről. A legmegrázóbb szemé
lyes történet talán az volt, amikor elmesélte, hogy a 
Terror Házában csaknem ötven évvel az események 
után szembesülnie kellett véresre vert édesanyja fotó
jával. Szalai Imre tanuló írását jövő heti számunkban 
olvashatják.
-BETÖRTEK A HOROSZKÓPBA. Ismeretlen módon el
loptak egy Philips típusú rádiósmagnót május 23-ra 
virradóra egy a Népek barátsága út 33. szám előtti 
parkolóban álló személygépkocsiból. Alkalmi lopás 
módszerével ismeretlen tettesek eltulajdonítottak egy 
Samsung típusú pénztárgépet a benne lévő bevétellel 
együtt a Horoszkóp vendéglő külső faépületéből. A 
bűncselekmény május 25-én 23 óra körüli időben tör
tént.
A rendőrség kéri, hogy aki a fent említett bűncselek
ményekkel kapcsolatban érdemleges adattal tud szol
gálni, hívja a 107-es telefonszámot.

Dr. Sunyovszki Károly
Oroszlány Város 
polgármestere 

2002. június 3-án, hétfőn 
13 órától 17 óráig tartja 

fogadónapját hivatalában.

Az Oroszlányi Gyermekvédő Egyesület közhasznúsági 
jelentése 2001. évről

Számviteli beszámoló: Nyitó egyenleg 63.774 Ft.
2001. évi bevételek 126.497 Ft.
2001. évi kiadások 177.891 Ft. Záró egyenleg 12.380 Ft.
Az Oroszlányi gyermekvédő Egyesület költségvetési támo
gatásban nem részesül. Vagyonnal nem rendelkezünk.
Az egyesület semmilyen központi költségvetési szervtől, 
önkormányzattól, elkülönített állami pénzalaptól támoga
tásban nem részesült.A vezető tisztségviselők juttatásban 
nem részesültek.

Muhari Jánosné elnök
.3.



SPORT
Bakonyi Fruzsina a május 
24-26-án megrendezett Juni
or Duatlon Európa bajnoksá
gon csapatban bronzérmes, 
egyéniben hatodik helyezést 
ért el.

Fruzsina az Országos Baj
nokság megnyerésével vívta 
ki a jogot az EB-n való részvé
telre. Egyesülete a Buda- 
Cash Team, melynek felnőtt 
női csapatával, előző héten az 
Országos Csapatbajnoksá
gon ötödik helyen végzett.

Vállalkozói klubnap

Az Oroszlány Város Tér
ség- és Gazdaságfejlesz
tő Kht. 2002. június 
05.-én (szerda) 18,30-kor 
a Lurgl Lentjes Bischoff 
GmbH. előadásában az 
Oroszlányi retroiit beruhá
zás címmel vállalkozói 
klubot szervez a Sport ét
teremben.

OAz LLB cég rövid be
mutatása 

Z>A füstgáz-kéntelenítő 
projekt rövid ismertetése 

OA tervezett magyar 
beszállítás terjedelmének 
ismertetése 

Z>A beruházás alvállal
kozói struktúrájának is
mertetése 

^Lehetséges kapcsoló
dási pontok az oroszlányi 
helyi vállalkozók számára 

Z> A Lurgi Lentjes 
Bischoff GmbFI. cég üzlet- 
politikájának minőségi és 
egyéb követelményeinek 
ismertetése.
Információ kérhető: 34/ 
361-794;34/ 361-177; 
(www.ovic.hu)

a Pályázati felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata vállalkozót keres a 
tulajdonában lévő 4 darab (Kertalja utcai, Táncsics 

Mihály utcai, Dózsa György úti, Alkotmány úti) játszótér 
karbantartási munkálnak elvégzésére.

A munka tartalma:
Valamennyi felsorolt játszótéren, minimum heti 

rendszerességgel, de szükség szerint gyakrabban is:

-Takarítás, -szemetesek ürítése, -homokozók fellazítása, 
-játszóeszközök, felszerelési tárgyak karban tartása,
-növényzet és talaj ápolása, gondozása, védelme (kivéve a fák 
koronájának alakítása), -tavaszi-őszi nagytakarítás, 
-közlekedő utak gyomtalanítása, gereblyézése, elegyengetése, 
-felszerelési tárgyak állagának figyelemmel kísérése, kisebb 
hibák kijavítása
-a zárható létesítmények megfelelő időben történő nyitása és 
zárása (hétvégén is!)

Egyéb feltételek:
-A munkavégzéshez szükséges eszközökről és védőfelszerelések
ről a vállalkozónak kell gondoskodnia.
-A játszótereken összegyűjtött szemét és kaszálék elszállítása az 
Önkormányzat feladata.
-Komolyabb meghibásodásokat jelezni kell az Önkormányzat 
Városfenntartási osztálya felé.

A jelentkezővel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt 
1 évre, amely megfelelőség esetén meghosszabbítható. 
Jelentkezési határidő: 2002. június 14.14 óra 

A jelentkezéseket írásban kérjük leadni a Polgármesteri 
Hivatal földszinti információs szolgálatánál. 

Beadandó: -rövid szakmai önéletrajz, -rendelkezésre álló esz
közök felsorolása, -vállalási ár

Az elbírálás szempontjai:
-vállalási ár -műszaki alkalmasság

Érdeklődni lehet: Spitzner Csaba osztályvezetőnél 
(Polgármesteri Hivatal II. em elettel: (34) 361-182/153

GSra SZRKZGEH
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVIZ!

www.weststar.hu

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

üJestel
a Kapcsola t

> Oroszlány Petőfi udvari lakáso
mat, kiskertre, vagy tanyára cse
rélném, bárhol. Villany szükséges. 
30-48-03-542
> Eladó Oroszlány Erdész utcában 
900 négyzetméteres közművesí
tett építési telek, 600 l-es tölgyfa
szüretelő kád, 60 l-es öntöttvas 
alapú szőlőprés, alumínium szüre
telő puttony, 10 illetve 5 l-es fonott 
üveg ballonok, datolya pálma 
(180cm magas).
34-363-807
> Elrepült egy kék hullámos (be
szélő ) papagáj a lengyel 10-es 
bői. Aki vissza juttatja, pénzjutal
mat kap.
20-99-36-631, 30-50-11-799
>  Eladó Lada 1200-as személy- 
gépkocsi lejárt műszakival. 
362-270
>  1958-ban készített kombinált 
szekrény kitűnő állapotban eladó. 
362-636
>Eladó KCR-159 típusú 

KENWOOD autós rádíósmagnó 
levehető előlappal + hozzávaló 
műanyag tokkal, RDS, RCA kime
nettel. 30/947-1104

Oroszlányi 
Szolgáltató Rt.

Hibaelhárítás, ügyelet: 
@34 / 361-171,362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.

8361-111  
Nyitva: H-P: 9-17, Szó : 9-12.

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel.

SZŐSZALAGOS BÉLYEGZÓ:
12 gyakran használt szó egyszerű bélyegzéséhez.

nyomtatvány
A beállítható szavak: LÉG IPOSTA, 
S Ü R G Ő S , F IZE TVE . NYOM TATVÁNY, 
A JÁN LO TT, E XP R E S S Z , ÁR U M IN TA, 
M ÁSO LAT, TE R H E LÉ S . JÓ V ÁÍR Á S ,

STORNŰ trodot
M O N T Á Z S  P R E S S  KFT , 

ALKOTMÁNY U. 10. 34/367-444

Van aki 
nem 

olvassa, 
de

mindenki 
más igen!

KRÓNIKÁS

Ebéd 
házhoz szállítás 

cégek és 
magánszemélyek 

részére! 
Telefon:

8-15 óráig: 
34/302-650 

70/254-46-85

I Kedves Olvasóink!

A felsorolt helyeken 
kereshetik 

a KRÓNIKÁST,
a város legnagyobb (3000!) 

példányszámú lapját!

Polgármesteri Hivatal aulája 

Művelődési Központ 

Szakrendelő intézet
TOMI Írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 

Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyeg bolt (Petőfi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)

Mini ABC (a „maszeksoron")
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)

VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 

Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes") 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u,)
Bányász Klub

Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 

NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnál) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S. u.)
Huber festékbalt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ótaluban és kornyékén

Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)

Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)

A Bnrbála-teiepen

Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)

DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arany u.)

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronlkas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@pressktt.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

E heti kérdésünk:
Áldozzon-e pénzt az 

önkormányzat az iskola
udvarok szünidei 
megnyitására?

C* lsen

( 5  Egy fillért sem

€ 5  Anyagiaktól függően

€ 5  Nem kell megnyitni 

Várjuk szavazatát!

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc K20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József S70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kit. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
S367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.lerenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
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2002.23. hét 06.08.-06.14.
Szó 08. M edárd

V 09. Félix

H 10. M arg it, G réta

K 11. B arn abás

Sze 12. V i llő

Cs 13. A ntal, A nett

P 14. Vazu l

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 23. (181.) szám 2002. jún iu s 8. ® 367 -444
“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAIM, OTT A JOGNAK TÖBBE NINCS HATALMA.”

HÍREK Három arany Csehországból
-NYIT A STRAND. Június 8-án, szombaton nyit a városi strand. Lefes

tett medencével, kiszolgáló helyiségekkel, gyerekjátékokkal várja a für- 
dőzőket. Az üzemeltető Kostyál Lászlótól megtudtuk, hogy a fürdőhely 
délelőtt 9-től este 7-ig tart nyitva, a gyermekjegy 250, a felnőttjegy 350 
forintba kerül. A csúszda idén sem használható, az üzemeltetési költsé
gekből ugyanis a vállalkozó nem tudja fedezni a biztonsági követelmé
nyeknek megfelelő felújítást. Tavaly nyáron meglehetősen változékony 
idő volt, kevesen mentek strandfürdőzni, a látogatottsági csúcs 320 fő 
volt.

-  A haraszthegyi strand és a városi uszoda állapota sok kívánnivalót 
hagy maga után, jövőbeni felújítása olyan mérvű beruházást feltételez, 
ami összevethető a régi, sporttelep melletti fürdő helyreállításának költ
ségeivel. Ez lehetséges, hogy elgondolkodtatja majd a döntéshozókat -  
vélekedett Kostyál László.

-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. A Vértesi Erőmű Rt. valamint 
a Mányi Bányaüzem Munkástanácsa, a Dunántúli Villamosenergia-ipari 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Vért Műszakos Dolgozók Érdek- 
védelmi Szakszervezete, az Oroszlányi Bányász Szakszervezeti Szövet
ség, a BDSZSZ Tatabányai Szövetsége és a Márkushegyi Független 
Bányász Szakszervezet között június 4-én létrejött az idei évre szóló 
Együttműködési Megállapodás. A Megállapodást Takács Károly, a Vért 
vezérigazgatója és a reprezentatív szakszervezetek vezetői írták alá.

(Vért)
-MADEIRÁN A KOSARASOK. A Benedek Elek Általános Iskola nyolc 

diákja június 2. és 10. között a portugál Madeira szigetére utazott. Itt 
rendezik meg a fogyatékos gyermekek Kosárlabda Világbajnokságát, 
ahol az oroszlányi tanulók hazánkat képviselik.

-SZÁLLT A DAL. A fennállásának 40. évfordulóját ünneplő oroszlányi 
Ságvári Endre Általános Iskola június 6-án este zenés nyáresti progra
mot tartott verssel, muzsikával. A műsor előadói az iskola legeredmé
nyesebb szavaiéi, prózamondói, énekesei és muzsikusai voltak.

-SEGÍTENEK A LEJÓSOK. A Grease című musicalt mutatja be -  lap
zártánk után -  a gimnázium diákszínpada péntek este 18 órakor az 
MKK-ban. A jótékonysági előadás bevételét egy beteg oroszlányi kis
lány -  aki szeptembertől az intézmény tanulója lesz- gyógyszeres keze
lési költségeinek támogatására szervezték.

-MAZSÓ SIKEREK. A Bányász Fúvószenekar mindhárom korcsoport
ja részt vett a múlt hétvégén a Ráckevén megrendezett II. Országos 
Majorette Bajnokságon. A kadét korcsoportban (8-10 év) az oroszlányi 
együttes színpadi botos kategóriában a harmadik helyezést érte el, a ju
nior korcsoportban (10-13 év) ugyanebben a kategóriában ötödikek let
tek. Mindez óriási siker, hiszen az együttesek másfél éve alakultak és ez 
volt az első versenyük. A senior korcsoport (13 év felett) színpadi botos 
kategóriában harmadik, menettáncban és az összetett versenyben má
sodik helyet szerzett. A senior együttes eredményével jogot szerzett 
arra, hogy Magyarországot és Oroszlányt képviselje a lengyelországi 
Európa Bajnokságon. Az együttesek vezető koreográfusa Ráczné Fülöp 
Ilona, a kadét korcsoport asszisztense Kissné Geiszt Renáta.

-BETÖRÉS A TEMPLOMBA. Ismeretlen tettes eltulajdonított egy Phi
lips VR 170/58 típusú videomagnót a Kossuth Lajos út 1/E szám alatti 
lakásból május 31-én a déli órákban. A készülék értéke mintegy 50 ezer 
forint. Május 31-éré virradóra ismeretlen elkövető hatolt be az Alkot
mány úti evangélikus templomba ajtóbefeszítés módszerével. A benn 
talált perselyeket feltörte és kb. 20 ezer forint készpénzt tulajdonított el.

Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki a Dózsa Gy. u. 12. szám alatti 
lakásból alkalmi lopás módszerével elektromos láncfűrészt és arany ék
szert tulajdonított el, mintegy 76 ezer forint érékben. Az gyanúsított ki
hallgatása megtörtént, a láncfűrészt lefoglalták. Az Oroszlányi 
Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fent említett ismeretlen elkövető el
len folyamatban lévő büntetőügyekkel kapcsolatban érdemleges adattal 
tud szolgálni, hívja a 107-es telefonszámot. (ORK)

Három aranyérmet nyert Likerecz Gyöngyi oroszlányi súlyemelőnő a 75 kilo
grammosok versenyében a csehországi Havirovban megrendezett junior világ- 
bajnokságon, e héten kedden. Lökésben túlszárnyalta a kínai Szun Tian-ni 142,5 
kg-os eddigi felnőtt rekordját és 143 kg-ot emelt, új világcsúcsot állítva be az 
eredménnyel.

A háromszoros világ- és Európa-bajnok Gyöngyike már valamennyi korosztá
lyos vb-n szerzett aranyat, most végre a juniorban is sikerült neki. Az oroszlányi 
sportolónő lökésben, szakításban és összetettben is a dobogó legfelső fokára áll
hatott. A csodás eredményeket csuklósérülése ellenére sikerült elérnie.

Ha Gyöngyike az athéni olimpián is győz, eredményeit a rekordok könyvének 
lapjai is jegyezni fogják.

A vendég:Závada Pál

Könyvvásár, makettgaléria
Színes programokkal, hatalmas könyvvásárral várja az érdeklődőket az MKKa Fő té
ren, június 10-én, hétfőn. Az ünnepi könyvhét idei rendezvényén délelőtt tíztől dél
után ötig a kedvezményes vásár mellett Oroszlányról szóló helytörténeti könyveket, 
különböző folyóiratokat kínál a könyvtár. Lesz iparművészeti kiállítás, távcsöves 
csillagászati bemutató. A gyerekeket a budapesti makettgaléria kiállítására invitál
ják, ahol nemcsak megtekinteni lehet a kicsinyített érdekességeket, hanem azt is be
mutatják, hogyan készíthetők.

A rendezvényen megvásárolható lesz Forgács József ünnepi könyvhétre megje
lent verseskötete is, amit 14 órától a helyszínen dedikál alkotója.

A nap fénypontja a 17 órától kezdődő író-olvasó találkozó, ahol Závada Pál 
író-szociológust látják vendégül a könyvtár dolgozói az olvasóteremben.

Köszöntötték a pedagógusokat
Diákok műsorával színesített pedagógusnapi ünnepséget tartottak múlt héten pén
teken a gimnázium dísztermében. A Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvé
nyen Hrubi Gábor igazgató és dr. Sunyovszki Károly polgármester mondott 
köszöntő beszédet. Utóbbi az önkormányzat nevében fejezte ki, hogy elismerik és 
elégedettek színvonalas tevékenységükkel. A polgármester elmondta még, hogy ki- 
lencszáz közalkalmazottat tart el a város, s ezeknek nagy többsége pedagógus.

Kérte a jelenlévőket, a nevelés eszközeivel segítsék elő, hogy a végző tanulók maj
dan ide térjenek vissza, és tehetségükkel városukat gyarapítsák.

Az ünnepségen azalábbi pedagógusokat jutalmazták. 
Szolgálati emlékérem és 40 éves jubileumi jutalom:
Kostyál Pálné, Maller Károlyné (óvodák)
30 éves jubileumi jutalom: Kozák Tiborné (Arany J. 
isk.), Varga István, Czombál Endre, Szabó László (Eöt
vös L. középiskola)
25 éves jubileumi jutalom: Föidesné Boszkovics Anikó, 
Záborszky Ilona, Sárkány Attiláné, Tormáné Boros Éva, 
Kovács Józsefné (József A. isk.), Hartmanné Drexler Ilo
na (Lengyel J. gimnázium)
Kiemelten jutalmazottak: Bacsáné Bács Judit, Hidasi 
Zsoltné, Kertész Ágnes (Benedek E. isk.), Bajnóczki Já
nos, Grúber György (Eötvös L. középiskola), Boros 
Lajosné, Kucsera Csaba, Tóthné Gyurenka Ágota (Arany 
J. isk.), Czinder Józsefné, Grúber Zoltánné (József A. 
isk.), Fekete Ferencné, Udvardi Józsefné (óvodák), 
Huma Erzsébet, Scherlein Márta, Szemánné Dubovinszki 
Andrea (Ságvári E. isk.), Huma János, Nagy István, Né
meth Lászlóné (Lengyel J. gimnázium), Kriskó Zsuzsan
na (Ped. Szakszóig.), Milán Zoltánné (Bakfark B. iskola) 
Valamennyi intézményvezető is jutalmat vehetett át.

-t

Már az oroszlányi könyves
boltokban Is kapható 

Forgács József 
legújabb kötete:
Egy létnyivel 

a világ vége előtt 
-  versek ebből

és a másik világból -

Kedves Olvasóink!

A 4. oldalon felsorolt 
helyeken kereshetik 

a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb 

(3000!) 
példányszámú lapját! 

Lapunkban továbbra Is 
ingyenes a lakossági 

apróhirdetés!



„Ahol az ipar üzletet köt”
Az Industrián jelen van a Vértesi Erőmű Rt. is

Az idén május 28-31. között 10. alkalommal jelentkezik Közép-Kelet Eu
rópa egyik legrangosabb ipari fóruma, az Industria.
A Budapesti Vásárközpontban nyolc kiemelkedő fontosságú ágazat kiállí
tói mutatkoznak be egy Európa-szerte ismert és elismert szakkiállításon. 
Ebben az évben az Industria díszvendége - Magyarország egyik legjelen
tősebb gazdasági, kereskedelmi partnere -, Bajorország.

A bemutatkozó országok között van Ausztria, Csehország, Horvátor
szág, Lengyelország, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Romá
nia, Svájc, Svédország, Szlovákia és az USA.

A 737 -  ezen belül 613 magyar -  kiállító céget felsorakoztató ipari 
szakkiállítás idén várhatóan 30 ezer látogatót vonz.

A kiállítást konferenciák, szakmai fórumok, előadások kísérik. A nyitó 
napon kiemelt témaként szerepelt az energetika, a villamosenergia-piaci 
liberalizáció, a különböző energetikai cégek szerepe a piacnyitásban.

Hagyomány, hogy a szakkiállításon részt vesz az oroszlányi székhelyű 
Vértesi Erőmű Rt. is. A bányászattal- és energiatermeléssel foglalkozó, 
jelenleg 4300 főt foglalkoztató cég az MVM-csoport tagjaként hirdeti ki
tűzött célját az A pavilon 304/a standján: „Hazai szénből hazai energiát 
versenyképes áron!"

A szlogen alapját adja a Kormány március 26-ai határozata, melynek 
értelmében döntés született a Vértesi Erőmű Rt. hosszú távú továbbmű- 
ködését szolgáló retrofit programról.

Az Oroszlányi Erőműben megépül a füstgáz-kéntelenítő berendezés és 
a program része a Márkushegyi Aknaüzem fejlesztése is.

A döntés lehetővé teszi, hogy a többségi állami tulajdonú Vértesi Erő
mű Rt. Oroszlányi Erőműve és Márkushegyi Aknaüzeme 2014-ig, ver
senypiaci feltételek között is sikeresen működhessen, munkát és 
megélhetést biztosítva ezzel 2700 munkavállalónak, közvetve pedig 
20.000 oroszlányi lakosnak. L.A. (x)

Keleti levele 
a Gárdonyi ügyében

Keleti György, a térség országgyűlési képviselője egy levelet juttatott el dr. 
Sunyovszki Károly polgármesternek, amelyben arra kéri, hogy javaslata 
alapján a képviselő-testület tárgyalja meg az 1999-ben bezárt Gárdonyi Géza 
Általános Iskola ügyét.

A Krónikásnak is elküldött írásban egyebek közt ez olvasható: „A 2002. 
évi országgyűlési választási kampány során Oroszlányban, amint az a helyi 
sajtóból bizonyára Ön előtt is ismert, ígéretet tettem arra, hogy kezdeménye
zem az egykori Gárdonyi Általános Iskola bezárására vonatkozó városi ön- 
kormányzati testületi döntés felülvizsgálatát. (...) azt gondolom, hogy az 
említett iskolabezárás ügyének ismételt áttekintése már nem tűr halasztást, 
ezért felhasználva a levél adta lehetőséget, kérem, hogy az elkövetkező tes
tületi ülések egyikén, mint polgármester tegyen javaslatot e napirendi pont 
megtárgyalására. Tudom, hogy országgyűlési képviselőként közvetlenül 
nincs jogom és lehetőségem beleszólni az önkormányzati testület munkájá
ba, határozataiba. Csupán -  mint minden más állampolgár-véleményemet, 
javaslatomat mondhatom el, amit, ha helyesnek tartanak, figyelembe vesz
nek, hanem, attól függetlenül hozzák meg döntéseiket. (...) Mostani kezde
ményezésemről a városi önkormányzat MSZP frakcióját tájékoztattam, arra 
kérve őket, ha az iskolabezárásról szóló döntés felülvizsgálatát Ön javasolja, 
annak napirendre tűzését támogassák. (...) Meggyőződésem ugyanis, hogy 
ma már rendelkezésre állnak olyan adatok, információk, amelyek alapján 
független és kívülálló szakértők, akiket véleményalkotásukban helyi érdekek 
nem befolyásolnak, korrekt módon állást tudnak foglalni arról, hogy a kor- 
szerű'és kívánatos oktatási, nevelési célok, a város gazdasági érdekei és le
hetőségei, valamint más szempontok alapján szükséges és lehetséges-e az 
önkormányzat egykori döntésének megváltoztatása. (...) Természetesen az 
általam fent említett független szakértők felkérésében megkeresése alapján 
segítek. Amennyiben igényt tart rá, a munkájuk finanszírozásához szüksé
ges források előteremtésében is igyekszem közreműködni.”

Keleti György találkozót is javasol dr. Sunyovszki Károly polgármester
nek, aki, mint elmondta, válaszol a megkeresésre, de levelét nem kívánja 
nyilvánosság elé tárni, feltételezve, hogy azt majd megteszi a képviselő.

-fór-

Oroszlányiak a retrofitban
Az Oroszlányi Erőmű füstgáz-kéntelenítőjének kivitelezője, a német 
Lurgl Lentjes Bischoff GmbH. tartott előadást a retrofit beruházásról 

szerdán este a vállalkozói klubnapon.
A téma iránti nagy érdeklődést mu

tatta, hogy több mint hetven vállalko
zás képviselője töltötte meg 
zsúfolásig a Sport éttermet. A megje
lenteket Veilandics Béla a gazdaság- 
fejlesztő kht. ügyvezetője köszön
tötte, hangsúlyozva, hogy szervezete 
feladata lesz az információk folyama
tos áramoltatása a programhoz kap
csolódni kívánó oroszlányi vállal
kozók felé.

-Támogatjuka helyi és környékbeli 
vállalkozók részvételét -  hívta fel a fi
gyelmet Takács Károly, a Vért vezér- 
igazgatója. -  A Lurgival kötött 
szerződésbe bekerült, hogy a cég al
vállalkozói listáját jegyezni kell, és ha 
más irányú szerződést köt, azt be kell

mutatnia az önkormányzatnak. Ez a 
garancia adózási szempontból is ked
vező a városnak és lehetőséget teremt 
rá, hogy a kht.-n, illetve az önkor
mányzaton keresztül a helyi vállalko
zók akár kis üzletbe is bekapcsolód
hassanak.

A munka már megkezdődött, mert 
a Lurgi a tervek döntő részét elkészí
tette. Előlegként a Vért 2,3 millió 
eurót tesz le a Lurgi cég „asztalára” -  
mondotta a vezérigazgató.

Az est folyamán Johannes Görke, a 
Lurgi cég projekt menedzsere bemu
tatta cégét, és előadást tartott a füst
gáz-kéntelenítő beruházásról, vala
mint a helyi vállalkozók számára nyíló 
lehetőségekről. -tor-

A képviselő-testület 2002-ben az alábbi 
társadalmi célú pályázatokat támogatta 

(a Közigazgatási Bizottság 
döntése alapján elfogadott összegek)

Támogatást igénylő szervezet Megítélt összeg
Metabond Alapítvány 130.000
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete 200.000
Siketek és Nagyothallók OSz Megyei Szervezete 50.000
Mirandolina Tehetségkutató és Esztétikus Mozgásért Alapítvány 100.000
Mozgáskorlátozottak KÉM Egyesülete 70.000
Halley Csillagászati Egyesület 30.000
Oroszlányi Szabadidő Egyesület 261.000
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány 100.000
Szövöszakkőr 30.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Oroszlányi Csoportja 100.000
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 20.000
Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület 150.000
Magyar Karitász Munkás Szt. József Rk. Plébániahivatal 50.000
Papírmasé Szakkör 20.000
Fazekas Szakkör 20.000
Modellező Szakkör 20.000
Életreform Klub 20.000
Hölgyvilág Klub 20.000
Oroszlány Barátainak Köre Egyesület 50.000
Oroszlányi Gyermek Néptánc Együttes 20.000
Rozmaring Népdalkor 50.000
Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar 400.000
Magyar-Finn Baráti Kör 50.000
Bányász Népdalkor 50.000
Bányász Nyugdíjas Klub 50.000
Bányász Fúvószenekar Mazsorett Együttes 100.000
Kaié Lulugyi Együttes 40.000
Kék Duna Tánc Klub 40.000
Folt Varró Klub 20.000
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete 97.000
„OÁZIS" Rákbetegek Klubja 100.000
Nyugdíjas Értelmiségi Klub 40.000
Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület 400.000
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség 180.000
Evangélikus Ének- és Zenekar 150.000
Oroszlányi Brana Táncegyüttes 100.000
Városi Civil Fórum 112.000
Szlovák Klub Oroszlány 50.000
Városi Nyugdíjas Klub 50.000
Kertbarátok Köre 110.000
Oroszlány Város és térségének Közbiztonságáért Alapítvány 400.000
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák ONSZ Oroszlányi Szervezete 50.000
56-os Szövetség Oroszlány 50.000
Oroszlányi Cukorbetegek Klubja 50.000

A dohányzás, a sűrű füstöt arasztó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják az Ön és környezete egészségéti
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Vagyongazdálkodás és beruházások

Felpörgő részvénytársaság
Éppen három hónapja, hogy megalakult az égisze alatt városüzemeltetési feladatokat 

összevonó 750 millió forintos alaptőkéjű Oroszlányi Szolgáltató Rt.

-  Mi történt az elmúlt időszakban 
a társaság életében, és milyen fel
adatok előtt állnak a közeljövőben? -
kérdezzük Lazók Zoltánt, a városi 
szolgáltató cég vezérigazgatóját.

-  Létrejött a tulajdonos ügyveze
tő szerve, az igazgatóság (tagjai Ju
hász József, Modrián Vilmos és 
jómagam) és a felügyelő bizottság s 
mindkettő elkészítette ügyrendjét és 
munkatervét, amit a képviselő-testü
let legutóbbi ülésén elfogadott. A fel
ügyelő bizottság munkájának 
alapvető célja és rendeltetése, hogy 
az alapító-tulajdonos -  a város ön- 
kormányzata -  részére átfogóan el
lenőrizze a társaság igazgatósá
gának, illetve vezérigazgatójának 
munkáját, és a társaság működését.

A Távhő Kft. mérlege és 2001. 
évi pénzügyi beszámolója e két belső 
szervezet hozzájárulásával került a 
képviselő-testület elé. A belső ügy
rendi kérdésekben még zajlanak az 
egyeztetések.

Az ötödik üzletág
-  Teljes gőzzel működnek már a 

szolgáltatási, illetve üzletágak?
-  Ismert a távhőszolgáltatási, 

szennyvíz-csatorna, önkormányzati 
vagyongazdálkodási üzletág létrejöt
te. Ezen kívül kialakult a társaság 
pénzügyi-számviteli rendje és szer
vezete, melynek feladata a számlá
zással kapcsolatos teendők és az 
adminisztráció lebonyolítása is.

Az ötödik, a beruházási üzletág 
még az első lépéseit teszi, csapata 
nemrégiben állt össze. Fontos terület 
ez, mert a város fejlesztésében az ön- 
kormányzat szándéka szerint is 
kulcsszerepet kell betöltenie. Refe
renciamunkaként már bemutatta, 
hogy képes színvonalas építészeti ki
vitelezésre oroszlányi alvállalkozók 
bevonásával. A Volán telep melletti új 
önkormányzati tűzoltósági bázis tel
jes felújítása a nemrég lezajlott mű
szaki átadás alapján bizonyítja, hogy 
meg tudunk felelni a kihívásoknak.

Az OSZRT ugyanakkor sikerrel 
vette a Szakorvosi Rendelőintézet

bővítésére és a Gyógyház átalakítá
sára kiírt közbeszerzési pályázat első 
fordulóját, és olyan neves építőipari 
cégekkel maradt a ringben, mint a 
Strabag vagy a Baucont.

Barnamező: új cégeket vár
-  A képviselő-testület múlt heti 

ülésén az OSZRT-nek kezelésébe 
adta át a korábban a Térség és Gaz
daságfejlesztő Kht. menedzselte va
gyontárgyakat. Miért volt erre 
szükség?

-  Az ipari park gyakorlatilag be
telt. Eladandó zöldmezős terület nem 
maradt, a barnamezős területhez (a 
volt szénosztályozó) pedig kőke
mény érdekei fűződnek az OSZRT- 
nek, hiszen ott fut az ipari parkot ellá
tó távhővezeték. A cég és a város üz
leti érdeke is, hogy az oda majdan 
betelepülök erre a szolgáltatásra 
csatlakozzanak rá. Mi minden erőnk
kel ezt fogjuk segíteni.

A szállítóüzem területe jelenleg a 
Vértesi Erőmű Rt. tulajdona. Az el
bontás és rekultiválás fontos feladat.

Jó lenne, ha a város be tudna 
kapcsolódni a hasznosításba, 
majd sikerülne betelepíteni a 
területre további cégeket és 
termelő beruházásokat.

Ami a közhasznú társasá
got illeti, az a cél, hogy a jövő
ben azok a vállalkozók 
üzemeltessék, akik tagjai, s 

akiknek az érdekeit képviseli.

Uszoda-korszerűsítés
-  Eddig a volt Gárdonyi iskolát is 

a kht. üzemeltette, az is a cég kezelé
sébe került?

-  Igen. Hasznosításig racionali
záljuk az őrzési költségeit.

-  Mik lesznek a cég első feladatai 
az ún. sportvagyonnal, a sporttelep
pel és az uszodával, valamint a régi 
stranddal kapcsolatban ?

-  Konkrét terv, hogy a sport
uszoda fűtését még a'nyáron, a kö
vetkező fűtési szezon kezdete előtt 
korszerűsítsük. Ez várhatóan rövid 
távon megtérülő beruházás lesz.

A régi strand újjáélesztése a kép
viselő-testület által megfogalmazott 
távlati cél, része a gazdasági prog
ramnak. Megkezdjük az állapotfel
mérést és kidolgozzuk a lehetséges 
javaslatokat.

(PR)

„Lyukasóra” ’56-ról
Mán síeld Péter ás társai

Balogh Gyula, az oroszlányi ’56-os szövetség elnöke tartott előadást az 
1956-os forradalomról és szabadságharcról a Ságvári Endre Általános Iskolá
ban az eseményekkel ismerkedő-nyolcadikos diákoknak.

Októberben a mozgolódás a szegedi egyetemről terjedt át a fővárosra, s 
szinte minden egyetem megalkotta a maga 12,14 vagy 16 pontját. A forrada
lom legaktívabb résztvevői 13-21 éves fiatalok voltak. A legkisebbek, a 10-13 
évesek kezébe nem adtak fegyvert, ezek a gyerekek Molotov-koktélokat gyár
tottak, hogy megdobálják velük a szovjet tankokat. Az ifjak elszántságára jel
lemző volt a Medve utcai általános iskola kitartó védelmezése -  mesélte 
Balogh Gyula, hogy megértesse a hozzánk hasonló fiatalok hősiességét. A for
radalom legtöbb sebesültje fiatal volt, sokukat hátlövéssel vittek a mostani 
Szent Imre kórházba, amiből arra lehetett következtetni, hogy menekülés köz
ben sebesítették meg őket. A legtragikusabb sorsú ifjú mártír Mansfeld Péter 
volt, akit 15 évesen tartóztattak le az eseményekben való részvétele miatt, és 
gyalázatos módon megvárva, míg betölti 18. életévét, kivégezték.

Balogh Gyula a budaörsi híradós laktanyában volt sorkatona. Október 25-én 
avatkoztak be először a harcokba a Fehérvári úton, ahol a forradalmárok szó 
szerint megsemmisítették a többszörös túlerőben lévő orosz hadtestet. A lak
tanyába pár 18 év körüli egyetemista jött, hogy fegyvereket kérjenek, mert né
hány utcával odébb lőtték a fiatalokat. A laktanya parancsnoka fegyvert nem 
adott, de vállalta, hogy a sebesültszállításban segít. Ezért később felakasztot
ták.

A megtorlás Balogh Gyulát is érintette, két évig hurcolták fogdáról fogdára, 
és közben ütötték-verték. A nagyothalló készülék a fülében ma is erre emlékez
teti. Édesanyját is brutálisan megverték, mert nem árulta el (nem is tudta sze
rencsétlen!), hogy egy fővárosi templom 1945-ben elásott nemesfém ereklyéi 
hol rejtőznek. Érthető, hogy az internált, majd hazatért édesanya szigorúan el
tiltotta a politikától gyermekét, akinek apját is az oroszok gyilkolták meg.

-  Jól gondoljátok meg, hogyan alakítjátok a jövőt. Az ugyanis nem ne
künk időseknek, hanem nektek, fiataloknak a kezében van. Mindez a ször
nyűség nem ismétlődhet meg ú/ra/-zárta előadását a szervezet helyi elnöke.

Szalai Imre 8. osztályos tanuló - fór

.HÍREK
-HALMOZOTT BÜNTETÉS. A Fidesz büntetésből elhalasztotta, majd bünte
tésből megrendezte a retrofit alapkőletételét.
(Egy olvasónk küldte. Van önnek is álhíre? Küldje el!)

-A LEGVIDÁMABB BARAKK. A képviselő-testület új rendeletet alkotott a helyi 
sajtóról. Ezzel elejét veszik, hogy a jövőben esetleg sértő kérdéseket tegyenek 
fel a képviselőknek. Az engedélyezett kérdések között a következők szerepel
nek: Hogy van? Mi a kedvenc étele? Hogy bírja a rengeteg városért végzett 
munkát? Ugye önnek nincs párja a körzetében?
-INGBEN-GATYÁBAN. Az OTV főszerkesztője alkotta álhír: A május közepi 
rendkívüli testületi ülés elmaradt élő közvetítését egyetlen ember hiányolta a 
városban: Forgács József, a Krónikás szerkesztője, aki nem tudta otthon ing- 
ben-gatyában jegyzetelni a történéseket.
KONTRA: A szerkesztő szégyelli, hogy a városnak évi 16 milliójába kerül az ő 
kényelme.
-REHAB. Megkezdődik a régi stadion melletti nagypálya rehabilitációja. Nem
csak a pályát, de a focistákat is rehabilitálják korábbi be nem rúgott góljaikért. 
-SZELETELVE. A Táncsics úton ezentúl a hét tonna feletti járművek csak ton
nánkénti bontásban haladhatnak át.
-TAVASZI BURJÁNZÁS. Mit se sejt néven polgári kör alakult Oroszlányon. 
Akcióprogramjuk címe: Mit tehet a sejt? Forgó-morgó

Bajnok az ŐSZE serdülő labdarúgó csapata
A 2001/2002. évi NBIL, NBIII. labdarúgó bajnokságát nyerte meg az ŐSZE 
serdülő csapata, megelőzve több NBII-es hasonló korú csapatot. A csapat 
sikerét az adta, hogy szorgalom és fegyelem kísérte az edzéseken, mérkő
zéseken résztvevő játékosokat.

A bajnokságot nyert csapat névsora: Ferenci Dávid, Szántó Tamás, Né
meth Flórián, Danyi József, Guba Norbert, Beke Tamás, Balogh László, 
Licskó Levente, Bereczki Róbert, Kovács Attila, Kiss Csaba, Babér Dávid, 
Acsádi Balázs, Rácz Viktor, Sebestyén Szabolcs, Szabó Zoltán, Horváth 
Péter, Pintarics Péter, Kiss Tibor. Imre Mátyás, edző
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Kegyeleti megemlékezés
Június 2-án, vasárnap 11 órakor a Magyar Hősök Napja tiszteletére kegyeleti megemlékezést és ko
szorúzást tartottak az Evangélikus Templom első és második világháborús emléktábláinál. Nagy Csa
ba bevezetője után elsőként Nagy Elemér Attila köszöntő szavait hallhatták a megjelentek. Mint 
mondta, ötödik alkalommal tartottak megemlékezést a nyolcvanhét elesett tiszteletére.

Budai János, tatabányai költő Árvák és özvegyek című versét adta elő. Ezt követően Szemeti Fe
renc református tábori lelkész a Bibliából idézve visszaemlékezett azokra a háborús hősökre, akik 
másképp tervezték az életüket, nem akartak meghalni. Kérte, imádkozzanak azért, hogy ne pusztuljon 
több magyar harcban, csatában. Emlékük legyen áldott!

A lelkész megható szavai után került sora koszorúzásra. Először a Rákóczi Szövetség Millenniumi 
Alapítványa és Ifjúsági Tagozata helyezett el koszorúkat az emlékműveknél. Őket Huber Antal és Si
mon Ferenc követte. Majd a Vértesi Erőmű Rt. nevében Takács Károly rótta le tiszteletét. Ezután 
Modrián Vilmos és Lázár Mózes következett. Végül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, az Oroszlá
nyért Polgári Egyesület tagjai és Mészáros Éva, a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatónője adó
zott a hősök előtt tisztelettel. Csulik Andrea

Új kezdeményezés a 
komolyzene 

megszerettetésére az 
MKK-ban...

Mint a korábbi beharangozóban olvashatták, az 
MKK-ban május 28-án 15 órára várták a város is
koláiból a kis és nagyobb gyerekeket és pedagógu
sokat, a komolyzene iránt érdeklődő lakosságot.

Az esemény egy zenei ismeretterjesztő sorozat 
első programja annak érdekében, hogy valami ér
tékeset nyújtsunk ebben az értékek vonatkozásá
ban devalválódott világunkban.

Az MKK programjában a Gerecse Rézrézfúvós 
Kvintett segítségével -  amely a megye prominens 
művésztanáraiból alakult sikerült élvezhetőén, a 
gyerekeket is aktivizálva elérni azt a célt, hogy a fia
talok az értékes komolyzenével ismerkedhessenek 
meg a rézfúvós hangszerek segítségével.

A reneszánsz kortól napjainkig olyan populáris 
műveket választottak bemutatásra, amelyek közül 
jó néhány a nagyobb gyerekek számára is ismert 
volt. Ilyen volt Bizet Carmenjéből a Torreádor dalt 
is magába foglaló részlet, Offenbach Orfeusz az al
világból című operájából ismert kán-kán, vagy a 
Rózsaszín párduc című rajzfilm zenéje, hogy csak 
a legismertebbeket említsem.

Román Géza trombitaművész-zenetanár az is
mertető közben kérdéseket is feltett a gyerekeknek, 
és örömteli érzés volt, hogy a gyerekek sok eset
ben jól válaszoltak. Amikor lehetőséget adott arra, 
hogy a hangszereket megszólaltassák, sok bátor 
kisfiú és kislány állt sorba és bizony akadt, aki a ta
nár úr instruálására meg is tudta szólaltatni a 
hangszert. Máté, Laci, Odett, Attila és még sok-sok 
kisgyerek, akik a trombita közelébe kerültek, biz
tos, egy plusz élménnyel tértek haza.

A város iskolái közül a József Attila Iskolából 
Farkasvölgyi Ákosné, Klári néni hozta el a gyereke
ket, a Ságvári Iskolából Lantos Erzsi néni volt jelen 
sok-sok kisgyerekkel, a Gyermekotthonból is so
kan voltak kíváncsiak, azok, akik már játszanak va
lamilyen hangszeren, és azok is, akik 
intézményünk hívó szavára, és lelkes tanáraik ka- 
pacitálására voltak jelen.

Természetesen bízunk az őszi folytatásban. In
tézményünk nevében megköszönöm azoknak az 
iskolavezetőknek és tanároknak a fáradozását, akik 
szívügyüknek érezték, hogy a tanulóik eljöjjenek 
erre a rendezvényre, és társaiknak is elvigyék a jó 
hírét.

Román Gézáné Marika néni
kulturális menedzser, a program gazdája

Harmadiksori kertek
Karácsony után elkezdem várni a tavaszt.

Rakosgatom a vetőmagot, tervezem mit, hova 
ültetek. Lemegyek a kertbe, nézem, hogy duzzad
nak a rügyek az alma s körtefákon, hogy teleltek 
át évelő virágaim. Szegény tyúkocskák is vágya
kozva nézik a sarjadó zöld füvet a baromfiudvar 
kerítése mögül, ahol bizony már kikaparták a tö
vét is minden fűfélének.

Hej, nem így volt ez régenlŐsztől tavaszig a 
baromfiaké volt a kert, és a patakban, az árok vi
zében kacsák, libák úszkáltak. Nem volt akkor 
földipatkány, legalábbis a kertjeinkben nem. Ott 
tanyáztak a Kisbírórét tocsogóinak szélén a 
Pribracha, vagyis a három patak találkozásánál a 
vízpartok mentén.

Szentgyörgy napja után mindenki köteles volt 
az állatait az udvarán tartani. Előtte megjavították 
a kerítéseket, kapukat, és megtűzdelték ágas-bo- 
gas gallyakkal, hogy a tyúkok ne tudjanak átre
pülni. Szárnyukat nem vághatták le, mert akkor 
ködösként nem tudták volna betakarni a tojáso
kat. A még megmaradt libákat tömőbe tették. A 
kerteket felszántották, elvetették a kisborjúknak 
való sűrűkukoricát, salátát, marharépát a tömén
telen kacsa, liba számára.

Mikor június elején hazajöttünk -  mert hiába 
laktunk Pesten, Oroszlányba haza jöttünk -  az 
első üdvözlések után szaladtam a kertbe. Ha esős 
volt az idő, tavasszal ki sem látszottam a sűrűku
koricából, de emlékszem olyan nyarakra, hogy 
júliusban térdig ért, és összesodródott sárga le
velét siralom volt nézni. A templomban minden 
vasárnap esőért könyörögtek, és a családok es
ténként teljes létszámban levonultak locsolni a 
kertbe. Olyankor mi is mindnyájan sötétedésig -  
míg a szúnyogoktól már nem bírtuk tovább -  lo

csoltunk. A patakból az árokba vezettük a vizet 
egy mély lefolyóval, és ki lapáttal szórta az árok
ból egyenest, ki vödrökkel, kannákkal -  hordtuk a 
vizet az uborkára, paprikára és szinte mindenre.

A hidak töredezett betonaljzata alatt óriási lom
ha rákok tanyáztak. Ha a hátán megfogtuk, nem 
tudott megcsípni az ollójával, mi pedig szaladva 
vittük hazáig, s ha volt forró víz, már dobtuk is 
bele, és néztük, hogy pirosodik a páncélja.

Külön gyönyörűség volt a patakparti vegetá
ció. Fűzfák borultak a víz fölé, a meggyfák a vad
szederrel lugasokat alkottak, ahogy 
összefonódtak a víz fölött, majd naposabb rész 
következett, ahol szappanfű rózsaszín virágai bo
rították a partot és óriási kék szitakötőket lehetett 
fogni. Az árokpart mellett jegenyefasor állt. Azóta 
mindet kivágták, hírmondó sem maradt belőlük. 
És a patak -  nem patak az már, hanem egy kikö
vezett csúf vizesárok. Partja kopasz, környéke si
vár, kikövezett medrét benőtte a gaz, vize úgy 
elbújt alatta, mintha szégyellne magát, vidám 
csobogását sem hallani. Amikor 1934-ben elő
ször szabályozták már akkor veszített szépségé
ből. Erre azonban szükség volt, hogy a meder 
kimélyítésével megakadályozzák az esőzések 
alatti gyakori kiöntését.
Most se béka, se gólya, viszont megjelentek a 
földipatkányok. Mikor az építők elkezdték az első 
tízemeletes tömbhöz a pillérek leverését, kiszárí
tották a Kertaljai-patak mentén a tocsogós réte
ket, megemelték a patak partjait -  ezzel 
betemetve odúikat - ,  mind följebb húzódtak a 
part mentén és az árkok mellett, s most ők uralják 
a kertjeinket. Azóta semmiféle hagyma vagy gyö
kér nincs biztonságban. Keresztül-kasul behálóz
ták járataikkal a művelt területet. 
(Harmadiksornak a mai Takács I. utcát nevez
ték. -a  szerk.)

V.B.I.

Textilkönyvek kiállítása
Május 23-án nyílt Tóth Virág textilkönyveiből és Kovács Péter 
gyermekkönyv illusztrátor munkáiból kiállítás a MKK kiállító- 
termében. Szűcs Imréné, a könyvtár vezetője köszöntötte a 
megjelenteket. A kiállítást Mikolasek Zsófia, a komáromi Jó
kai Mór Városi Könyvtár gyermekkönyvtárosa nyitotta meg a 
következő szavakkal: -  „Gyereknek lenni jó. Lehet, hogy ezt 
most nem érzitek, hogy jönnek az év végi vizsgák, a nyári szü
net, amikor olvasni, játszani is lehet. Sokan kérdezik tőlem, 
mitől jó egy könyv? Erre válaszolni nem tudok, csak azt tu
dom, mitől rossz egy könyv. Rossz, ha unalmas a tartalma, az 
illusztrációja, csúnyák és nehezen olvashatók a betűi. Az sem

jó, ha túl sok kép van a könyvekben, az sem, ha csak betűten
gerből állnak. Az a jó, ha a kettő között található illusztráció 
bennük. Én azt szeretem, ha a rajzok nincsenek befejezve, to
vább lehet gondolni őket, történeteket szőni köréjük. Ilyenek 
Kovács Péter rajzai is. Tóth Virág textilkönyvei pedig szemé
lyesebbé, kedvesebbé, kézzel foghatóbbá, melegebbé teszik 
az olvasást. Nekik köszönhetően még jobb gyereknek lenni.”
A megnyitó után a zsúfolásig megtelt színházteremben a hét
vége ünnepeltjei, a gyerekek a Holló Együttes Regélő című ze
nés, vidám, gyerekdalokból álló előadását láthatták, 
hallhatták. Csulik Andrea

A Városi Vöröskereszt 
2002. június 11-én 

10-16 óráig, és 
június 13-14-én 

10-16 óráig 
a Művelődési Központ 

előtt nagyszabású új és 
használt ruha akciót 

szervez. Jó minőségű 
ruhákat érdemes meg
nézni és megvásárolni. 

Az akció bevételét 
szociális feladatok 

megoldására fordítjuk.
4.



A ZÉNÓN ENVIRONMENTAL INC. a világ vezető cége a vízkezelés, szennyvízkezelés 
területén alkalmazott membrán technológiák fejlesztésében és gyártásában. 

2002-ben elindítja a legújabb fejlesztésű membránok gyártását az oroszlányi gyárában.

ÚJ GYÁRUNKBA KERESSÜK AZ ALÁBBI KOLLÉGÁINKAT:
Pozíciók megnevezése

PÉNZÜGYI/ADMINISZTRATÍV TERÜLET:

Elvárások

Pénzügyi asszisztens 

Menedzserasszisztens

Felsőfokú szakirányú és mérlegképes könyvelői végzettség, 1-2 éves szakmai 
gyakorlat. BAAN vagy SAP ismeret, angolnyelv-tudás.

Felsőfokú vagy középfokú végzettség, tárgyalóképes angolnyelv-tudás, irodai 
szoftverek ismerete, 1 -2 éves asszisztensi gyakorlat.

LOGISZTIKA:
Beszerző Felsőfokú végzettség, kiváló angolnyelv-tudás, 2-4 éves tapasztalat, SAP, BAAN 

ismeret.

Fuvarszervező Felsőfokú vagy középfokú végzettség, kiváló angolnyelv-tudás, 2-4 éves tapasztalat, 
SAP, BAAN ismeret

Bejövő áru fogadó Felsőfokú vagy középfokú végzettség, kiváló angolnyelv-tudás, 2-4 éves tapasztalat, 
SAP, BAAN ismeret.

Raktárosok Középfokú végzettség, számítógépes ismeret, targoncavezetői engedély, raktárban 
szerzett 1 éves tapasztalat [folyamatos munkarendre (6 f-2)j.

TERMELÉS:

Folyamatmérnök Vegyészmérnöki végzettség, mm. 3 éves termelési, folyamatirányítási tapasztalat, 
társalgási angolnyelv-tudás.

SOP oktató Vegyészmérnöki végzettség, 2-3 éves oktatási tapasztalat, minőségügyi ismeretek.

Gépkezelők Min. 8 általános iskolai végzettség, textilipari gyakorlat, jó  kézügyesség és 
állóképesség [folyamatos munkarend (6+2)].

Míiszakvezetők Középfokú vegyipari vagy múszaki végzettség, 4-5 éves tapasztalat, alapfokú 
számítógépes ismeret [folyamatos munkarend (6+2)].

Csoportvezetők Középfokú vegyipari vagy műszaki végzettség, 1 éves tapasztalat, alapfokú 
számítógépes ismeret [folyamatos munkarend (6+2)].

Polimer előkészítők Vegyipari technikusi végzettség, legalább 3 éves vegyipari tapasztalat, alapfokú 
angol és számítógépes ismeret (12 órás munkarend).

Karbantartó technikusok Gépész vagy villamos technikusi végzettség, 4-5 éves karbantartói tapasztalat, 
társalgási angol vagy németnyelv-tudás.

A cégcsoportról tájékozódhat a www.zenonenv.com oldalon.

Wn'er fór ;oe woríd /

A fényképes pályázatokat, önéletrajzokat angol és magyar nyelven
a következő címen várjuk:

T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6 .1. em.

E-mail: t-hr@hu.inter.net



„a LÁB mindig 
KÉZnél van!”

Az ORTRI Császári Csemege 
közkívánatra idén is megren
dezi az elmúlt évben nagy si
kert aratott rendezvényét. A 
szabadidősport akció, mely a 
duatlon-triatlon klub toborzója 
is, június 26-ig tart, majd au
gusztus 20-tól folytatódik ok
tóbervégéig.

Minden kedden és pénteken 
várjuk a mozogni vágyókat a 
tópartra, a Tropical Biliárdsza
lon mögé. 17 és 18 óra között 
mindenki annyit fut, kocog, 
sétál, amennyit kedve, ideje 
vagy tüdeje engedi. A Vértesi 
Erőmű Rt.-nek, ami a rendez
vény kiemelt támogatója, és 
számos szponzornak köszön
hetően rengeteg díjat sorso
lunk ki a futások alkalmával, 
majd a tavaszi és őszi záró
rendezvényen, amikor átadjuk 
a felajánlott különdíjakat is.

Aki az év során legalább 130 
km-t fut (könnyen teljesíthető 
bárki számára) vagy rendsze
resen részt vesz a futásokon, 
azok között sorsoljuk ki az 
Unisport Kft. által felajánlott 
SAUCONY futócipőt, a TIMEX 
magyarországi képviselete ál
tal felajánlott sportórát és a 
Bagatell Telefonszaküzlet mo
biltelefonját.
Az akcióba bármikor be lehet 
kapcsolódni!
Inf.: 20/448-5404 
30/396-8048.

A Művelődési Központ és 
Könyvtár tisztelettel 

meghívja a sportszerető 
érdeklődőket 

2002. június 10-én 17 órára 
Molnár István 

sportfotó gyűjtő 
A világ futballcsillagai 

A-Z-ig
című dedikált képekből álló 

fotókiállítására.

A kiállítást megnyitja Molnár 
István tulajdonos-gyűjtő. 

Meghívott vendég: Sallói Ist
ván 13-szoros magyar válo

gatott a magyar U21 
válogatott menedzsere és 

Nagy Antal háromszoros vá
logatott belga gólkirály, több 
hazai és külföldi csapat válo

gatott játékosa.
A kiállítás június 11-20. kö

zött, hétfőtől szombatig 
10-12 és 14-18 óra között te

kinthető meg.

Pályázati felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata vállalkozót keres a 
tulajdonában lévő 4 darab (Kertalja utcai, Táncsics 

Mihály utcai, Dózsa György úti, Alkotmány úti) játszótér 
karbantartási munkálnak elvégzésére.

A munka tartalma:
Valamennyi felsorolt játszótéren, minimum heti 

rendszerességgel, de szükség szerint gyakrabban is:

-Takarítás, -szemetesek ürítése, -homokozók fellazítása, 
-játszóeszközök, felszerelési tárgyak karban tartása,
-növényzet és talaj ápolása, gondozása, védelme (kivéve a fák 
koronájának alakítása), -tavaszi-őszi nagytakarítás, 
-közlekedő utak gyomtalanítása, gereblyézése, elegyengetése, 
-felszerelési tárgyak állagának figyelemmel kísérése, kisebb 
hibák kijavítása
-a zárható létesítmények megfelelő időben történő nyitása és 
zárása (hétvégén is!)

Egyéb feltételek:
-A munkavégzéshez szükséges eszközökről és védőfelszerelések
ről a vállalkozónak kell gondoskodnia.
-A játszótereken összegyűjtött szemét és kaszálók elszállítása az 
Önkormányzat feladata.
-Komolyabb meghibásodásokat jelezni kell az Önkormányzat 
Városfenntartási osztálya felé.

A jelentkezővel az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt 
1 évre, amely megfelelőség esetén meghosszabbítható. 
jelentkezési határidő: 2002. június 14.14 óra 

A jelentkezéseket írásban kérjük leadni a Polgármesteri 
Hivatal földszinti információs szolgálatánál. 

Beadandó: -rövid szakmai önéletrajz, -rendelkezésre álló esz
közök felsorolása, -vállalási ár

Az elbírálás szempontjai:
-vállalási ár -műszaki alkalmasság

Érdeklődni lehet: Spitzner Csaba osztályvezetőnél 
(Polgármesteri Hivatal II. emelet)Tel: (34) 361-182/153

Qfa
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GSM SZAKÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOM1NO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVÍZI

www.weststar.hu
bfestiíl
a

-
Kapcsola t

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT29-31.

S361-111  
Nyitva: H-P: 9-17, Szó. : 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel.

Van aki 
nem 

olvassa, 
de

mindenki 
más igen!

KRÓNIKÁS

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

OMajk-Madárhegyen jó fek
vésű faház, pince, terasszal, 
villany, víz, szőlő, gyümölcsös 
eladó. 361-504,20-41-67-832

Oroszlányi 
Szolgáltató Rt.

Hibaelhárítás, ügyelet: 
S 3 4 /  361-171, 362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
® 36 7 -44 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

® 367 -444

I Kedves Olvasóink!

A felsorolt helyeken 
kereshetik 

a KRÓNIKÁST,
a város legnagyobb (3000!) 

példányszámú lapját!

Polgármesteri Hivatal aulája 

Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 

Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szönyegbolt (Petőfi út)

Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron")
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 

Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes”) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub

Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)

Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 

DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S. u.)

Huber festékbolt (Fürst S, u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén

Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II, Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)

Felhívás a város közös
ségeinek és lakóinak!

Az United Way-Vértes Vidéke 
Alapítvány a város közösségei
vel, tagjaival közös programot 
indít a következő céllal:

Tárjuk fel az Önöket leginkább 
foglalkoztató közösségi problémát 
a város egészségügyi, szociális, 
kulturális, környezetvédelmi, gaz
dasági... egyéb területeiről!

Dolgozzuk ki a kiválasztott prob
léma megoldásának lehetőségeit!

A megoldás érdekében találjuk 
meg a megfelelő utat a döntésho
zókhoz, az önkormányzathoz!

A fenti cél érdekébeni ingyenes 
zöld számot biztosítunk a vélemé
nyek összegyűjtésére. A kiválasz
tott probléma megoldási javas
latának elkészítéséhez szakember 
közreműködését kérjük.

A civil szervezetek által megvita
tott és a megoldási javaslatokkal 
alátámasztott dokumentációt el
juttatjuk a döntéshozóknak.

Reméljük, hogy ezen az egyedi 
programon keresztül sikerül kidol
goznunk egy modellt, amit a köz
reműködők más esetekben is 
hasznosítani tudnak.

Mindezt csak közösen valósít
hatjuk meg, ezért kérjük együtt
működésüket:

Telefonáljanak július 15-ig a 
megadott ingyenes zöld számra: 
06-80/204-145 (folyamatos üze
netrögzítő), küldjenek e-mailt: 
uwtatab@axelero.hu, levelet: 
Köre 2841 Oroszlány, Pf.: 6/A

Információkért személyesen ke
ressék meg Elekes Lászlónét! 
(Oroszlány, MKK, 360-652)

A Borbála-telepen

Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.) 
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.) 
ANIABC (Arányú.)

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint kik nyerik 

az őszi önkormányzati 
választásokat?

e >  Független jelöltek

C *  Civil szervezetek 
jelöltjei

€ 3  Pártok képviselői

€ 5  Teljesen mindegy 

Várjuk szavazatát!
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVOT 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ARC.: 

MONTÁZS PRESS K ft.

IV. évfo lyam , 24. (182.) szám
Alkotmány u. 10.

2002. jún iu s 15. Sf367-444
“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAIM, OTT A JOGIMAK TÖBBÉ IMIMCS HATALMA.11,^ ,

HÍREK RÖVIDEN Ünnepi Könyvhét -  Závada Pállal
- NYEREMÉNYKONCERT. Első helyet szerzett négy Lejós 
diák a tej világnapja alkalmából rendezett országos versen
gésen. Németh Ágnes, Sulyok Blanka, Pula Kata és Richter 
Zoltán nem akármilyen jutalmat kapott: kiválaszthatta, hogy 
melyik honi popegyüttest látná szívesen Oroszlányban. A fia
talok körében népszerű Zanzibár szerdán járt a városban.

A diákok Agboca Marianna felkészítő tanárral városnézés
re invitálták a zenészeket, megmutatva nekik építészeti re
mekünket, a majki műemlékegyüttest is. Délután háromtól 
fergeteges koncert következett az MKK-ban, melynek végén 
a rajongó ifjak jókora sort álltak kedvenceik autogramjáért.
- BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT. Oroszlány Város Önkormányza
tának Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az Egész
ségbiztosítási Pénztárhoz a városban megvalósításra kerülő 
új ápolási intézet többletkapacitásának növelésére. A döntés 
meghozatalát követően optimális esetben 2003. év végéig 
megvalósulhat a hetven ággyal működő ápolási otthon, 
amely hiánypótló ellátást valósít meg megyénkben.
- HETEN SZEPÍTKEZNEK. „Szebb, emberibb környezet kiala
kítása” címmel hirdetett pályázatot az önkormányzat lakókö
zösségeknek a 2002-es évre. A cél az volt, hogy segítse a 
lakó- és társasházközösségeket közvetlen környezetük esz
tétikusabbá tételében. Hét közösség nyújtott be pályázatot 
fák, cserjék és virágok ültetéséhez. Az önkormányzat az érté
kelést követően összesen 135 ezer forint támogatásban ré
szesítette a kérelmezőket, akik a munkát megkezdték, 
öntevékenyen szépítve a város környezetét.
- KÖZTESTÜLETI TŰZOLTÓSÁG ALAKUL. Június 15-én, 
szombaton délelőtt közgyűlés keretében alakítja meg a Tűz
oltó Egyesület Oroszlány és az önkormányzat a köztestületi 
önkéntes tűzoltóságot a Polgármesteri Hivatalban. Az ese
mény jelentőségéről jövő heti számunkban beszámolunk. 
CIVIL FÓRUM. Június 19-én 17 órakor tartja következő 
összejövetelét a társadalmi szervezetek kerekasztala az 
MKK-ban. A találkozón értékelik az első félévben elvégzett 
munkát és megbeszélik a hátralévő feladatokat. Tájékoztató 
hangzik el a civil szervezetekkel foglalkozó fórumokról, vala
mint javaslatot tesznek az városért díjak kitüntetettjeire is.
- ÁROKBA HAJTOTT. Június 10-én hajnali 5.15-kor az 1-es 
számú főútvonal 41+950 km szelvényében közlekedett egy 
31 éves oroszlányi lakos férfi személygépkocsival, amikor a 
fenti helyen a vizes úton megcsúszott és a vízelvezető árokba 
hajtott. A baleset során a gépkocsi vezetője és két utasa sú
lyos sérülést szenvedett. Á gépkocsiban kb. 700.000.-ft 
anyagi kár keletkezett. (ORFK)
- FUTBALLCSILLAGOK. Molnár István sportfotó gyűjtő kiál
lításának megnyitóján maga a tulajdonos ajánlotta az érdek
lődők figyelmébe a képeket. Mint azt a negyvenegy éves 
futballrajongó elmondta, 1975-ben kezdte a gyűjtést, öt kon
tinens hetven országából. Gyűjteményének tagjai Európa- és 
világbajnokok, kupagyőztesek, köztük Sallói István 13-szo- 
ros magyar válogatott, a magyar U 21 válogatott menedzse
re és Nagy Antal háromszoros válogatott belga gólkirály, 
akik jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát. Nagy 
Antalnak külön örült Molnár István, mert régóta kereste már. 
A dedikált képekből álló fotókiállítás június 20-ig, hétfőtől 
szombatig 10-12 és 14-18 óráig tekinthető meg. (Cs.A.)
- ELLOPOTT AUTÓ. Meglovasítottak egy lezártan parkoló 
Peugeot 305 típusú gépkocsit június 13-án, csütörtökön 
reggelre a Mátyás király útról. Értéke: 850 ezer forint. Rend
száma: EET-448.

A 73. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Művelődési Központ és Könyvtárban június 10-én dél
előtt könyv- és folyóiratvásárt, valamint képzőművészek vásárral egybekötött bemutatkozá
sát láthatták az érdeklődők. A Könyvhét fénypontja a délután öt órakor az Olvasóteremben 
kezdődő író-olvasó találkozó volt, amelyre Závada Pál írót, szociográfust hívták meg.

A rendezvényen elsőként az író család- és fa
lutörténeti szociográfiájáról beszélt. Mint 
mondta, a novella szülőfaluja 1945-56 közötti 
történetét mutatja be. Középpontjában a csa
ládban talált dokumentumok és a nagymamá
jától kapott levelek állnak. 1996-ban jelent 
meg novelláskötete, majd egy évvel később 
első regénye a Jadviga párnája.

Závada Pál ezzel bebizonyította, hogy ma 
is lehet családregényt írni, meg lehet jeleníte
ni valódi figurákat, el lehet mondani egy törté
netet, amely rabul ejti az olvasót. Ugyanakkor 
a „posztmodern elbeszélő stratégiák” híveit is 
kielégíti, mivel a történetet nem a klasszikus 
epika narrátora mondja el, hanem a különbö
ző szereplők naplóbejegyzései adják ki: a fele
ség utólag beleír férje naplójába, házas
ságtörésének gyümölcse, a család utolsó tag
ja magyarázó jegyzetekkel látja el, mintegy 
sajtó alá rendezi és kiegészíti ezt az életanya
got a saját „szánalmas békaperspektívájából” .

Végül is az olvasóra hárul, hogy eldöntse, mit 
fogad el igaznak mindebből. A három felől 
összeálló kép három nyelv, három beszéd
mód összjátéka is, amit érdekesen színez a 
szereplők etnikai-nyelvi helyzete, mert ma
gyarországi szlovákok.

Olvasói kérdésre válaszolva elmondta: 
meglepődött, hogy ilyen hamar megfilmesí
tették a regényét. Majd új könyvéről, a 
Milotáról és a női lelkek jó ismerőjéről faggat
ták. Az est zárásaként frissen kiadott regényé
ből olvasott fel az író.
Závada Pál 1954-ben született Tótkomlóson. 
A pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen 
majd az EL TE szociológia szakán szerzett dip
lomát. 1982-83 között az MTA Szociológiai 
Kutató Intézetében szociológus. 1990-től a 
Holmi folyóirat szerkesztője. Számos díj (Mó
ricz Zsigmond, József Attila, Déry Tibor, 
Krúdy Gyula, Márai Sándor) tulajdonosa.

Csulik Andrea

Elhalasztott közgyűlés Nem bűnös
Június 14-re, a volt ÁPV Rt. vezérigazgató által „a tulajdo
nosi érdekek messzemenő képviseletének elősegítésére” 
hivatkozással összehívott rendkívüli Vért közgyűlést napi
rendcsere és érdemi tárgyalás nélkül felfügesztették, és jú
lius 12-re újra összehívták.

Pénz a kábítószer elleni harcra. Az ifjúsági és 
Sportminisztérium évi 875 ezer forinttal támogatja a 
kábítószer ellen küzdő városi Fórum folyamatos 
működtetését 2002-2003-ban.

A győri bíróság június 14-én 
jogerős ítéletében felmentet
te dr. Sunyovszki Károly pol
gármestert az ellene indított 
büntetőügyben.
Az ítélet szerint nincs bizo
nyíték arra, hogy korábban, 
még ügyvédként hamisan ta
núzott volna.
Az ügyész az ítéletet tudomá
sul vette.

Vandálok a játszótéren
Az okozott kár százezer forint

A legújabb, Táncsics úti játszótéren rongálások történtek, ismeretlenek ellopták a 
drótkötélpálya ülőkéjének láncát, tönkretették a faházikó oldalát, valamint a fapado
kat. Az okozott kár közel százezer forint.

Az önkormányzat feljelentést tett és intézkedett a játszóeszközök javíttatásáról -  ez
ebben az esetben nem garanciális - ,  ami várhatóan két héten belül megtörténik. Kérik a 
szülőket, hogy a nyári szünet folyamán is fordítsanak figyelmet a játszótéren történtek
re, hiszen a cél az, hogy ezek a játékok sokáig álljanak a gyermekek rendelkezésére!

Spitzner Csaba a Városfenntartási Osztályvezetője kérdésünkre elmondta, hogy egy kö- , 
zelmúltbeli bejáráson jelezték a kivitelezőnek az apróbb hiányosságokat, így azt is, hogy a 
tér közepén megáll a víz. A cég helyreállítja a területet, ahová egyben nagy nedvszívó ké- [ 
pességű növényeket is ültetnek.________________________________________________ I

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST, 
_______________a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját!________________



utazás a lét és nemiét határán 3Q0 éve tanítanak a településen
Forgács József: égi tűz lobog benne a falusi iskola és a folyamatos oktatás Oroszlányon

„Fogd meg a kezem, csillagból vagyok / régtől lobog bennem égi tűz” -  
Írja Forgács József legújabb kötete egyik filozofikus ihletésű költemé
nyében.

A csillagbarát földrajz-történelem szakos tanár évtizedek óta az égi 
csodák szerelmese. Másfél évtizede tart csillagászati szakkört fiatalok
nak az oroszlányi Művelődési Központban. Titkára a Halley Csillagászati 
Egyesületnek, mely számos ismeretterjesztő programot szervezett már 
Komárom-Esztergom megyében. Amatőrcsillagászként rendszeresen 
távcsöves megfigyeléseket végez és ismeretterjesztő előadásokat tart. 
Eddig megjelent könyvei:
•^Teljes napfogyatkozás Magyarországon -AKG kiadó, 1999 
•^Oroszlánkörmök -  (Tárnok Mihállyal közösen) Montázs Press Kft., 
WMagyar csillagversek (szerk.) -  Halley Cs.E., 2000 
•^Történelmi képkockák Oroszlányról -  internetes kiadás, Montázs 
Press Kft. 2001
•^Vértesalja kalendáriuma (szerk.) -  Szabolcs és Társa Bt., 2002 
•iEgy létnyivel a világ vége előtt -  Montázs Press Kft., 2002 
Az Egy létnyivel a világ vége elölt címmel született kötetről így vall a 
szerző:
„A cím utalás a létezés kozmikus kiszolgáltatottságára, emberi létünk 
törpeségére, s az ebből a felismerésből fakadó makacs reményre, hogy 
a bennünket körülvevő és szorongató tér és időbeli nihil ellenére is em
bernek kell maradnunk. Ezért is ajánlom elhunyt édesanyám emlékének 
és lányomnak e kis könyvecskét.”

„A kötet tulajdonképpen egy meglehetősen lazán összefüggő verscik
lus. A harminchárom vers az alkotó életének harminchárom évét, s egy
fajta fejlődést jelképez, de nem didaktikusán követi és képezi le élete 
fontosabb állomásait. A költemények hangulata csapongó, előrehaladva 
egyre inkább elkomoruló, egyre inkább bölcselkedő. Utazás a kozmikus 
forrásokból táplálkozó emberi tartás és a mindent átható kételkedés, re
ménytelenség határmezsgyéjén.” .

A verseskönyvet Appel Béla budapesti grafikus munkái illusztrálják, a 
borító Kuris Zsuzsanna oroszlányi gimnazista tehetségét dicséri. Az or
szágos terjesztésű mű már kapható az oroszlányi könyvesboltokban és 
az MKK információjában.

Lapunk szerkesztőjének további tervei is vannak, jelenleg egy mese
könyvön és egy regényen dolgozik, melyek témája mi is lehetne más, 
mint a csillagászat és a sci-fi. M.F.

Közmeghallgatás
Június 18-án, kedden 17 órától közmeghallgatás lesz a Művelődési 
Központ és Könyvtár színháztermében.
Tájékoztató a képviselő-testület állandó bizottságainak munkájáról.

A Krónikás korábbi számában „Negyven 
éves a Ságvári iskola”, és „Negyven év -  
két igazgató” címmel Hartmann József
fel készült interjú olvasható, Forgács Jó
zsef tollából.

Ha a cikket és az interjút végigolvas
suk szinte magunk előtt látjuk, átéljük az 
oktatással kapcsolatos negyven év alatt 
történt eseményeket, az iskola nyitását, 
terjeszkedését és gyarapodását, a kor 
követelményeinek megfelelő fejlődését. 
Elismeréssel adózunk igazgatóinak, és 
tisztelettel emlékezünk nyugalomba ke
rült és elhunyt, volt pedagógusaira.

Az igazán szép megemlékezést olvas
va eszembe jutott a szegényes külsejű, 
toldott-oldott, falusi iskolaépület, mely a 
maga primitív egyszerűségében 
1703-tól a József Attila iskola felépítésé
ig egyetlen iskolaépülete voltatelepülés- 
nek s még azután is jó pár évig helyet 
adott a Kisegítő Iskolának, mert olyan 
gyors volt az oktatás fejlődése, a gyer

meklétszám gyarapodása, hogy a város 
vezetősége sokáig nem tudta követni a 
követelményeket.

Egyébként a História és a levéltári ada
tok szerint a lakosság letelepedése utáni 
évben, 1702-ről kezdve volt prédikátora 
és iskolamestere. Az idén tehát az elemi 
szintű oktatás folyamata pontosan há
romszáz éves városunkban. Büszkék le
hetünk erre a körülményre, mert nem 
minden -  a török kiűzése utáni -  telepü
lés mondhatja el ezt magáról!

Jómagam, s azok, kiknek elei és/vagy 
saját maguk ennek az iskolának a falai 
között tanultak, örömmel és hálával em
lékezünk erre az oroszlányi első, sok vi
szontagságot megért iskolaépületre, 
mely megérdemelne egy emléktáblát. Az 
oktatás folyamatának háromszáz éves 
évfordulója pedig -  mely Oroszlánnyal 
egyidős, megérdemelné megünneplé
sét.

V.B.I.

Idősek juniálisa
Juniálist rendeztek az Idősek Átmeneti Otthonában június 11-én délután. A progra
mon részt vettek az otthon lakói valamint a városban működő két Idősek Klubjának 
tagjai is. A közönséget a Lengyel József Gimnázium diákjai és a Bányász Klub Ala
pítvány énekkara szórakoztatta.

Az önkormányzat lehetőségeihez mérten mindent megtesz azért, hogy a rossz 
egészségi állapotú és nehéz szociális körülmények között élő idős emberek meg
nyugtató körülmények között éljenek. 2000 októberében költözött új helyre a 30 fé
rőhelyes Idősek Átmeneti Otthona. Ez az ellátási forma igen népszerű a városban, 
több személy várakozik az elhelyezésre. Ez az épület ad otthont az Idősek Nappali 
Klubjának is. Az itt élőket kényelmes, jó felszereltséggel működő intézményben lát
ják el.

Az elmúlt években (2000-2002. között) 26 millió forintot fordított az önkormány
zat az intézmény felújítására, mely további nyolcmillió forint pályázati támogatással 
egészült ki. 2000-ben ételszállító gépkocsi és 2001. év végén egy személyautó vá
sárlására került sor, mely jelentősen megkönnyítette az itt élők ellátását. (Polg. Hiv.)

SZÜNIDEI PROGRAMOK GYEREKEKNEK

Segítsenek!
Kicsák Ágnes mozgásszervi be
tegségben szenvedő súlyosan be
teg oroszlányi kislány évek óta 
rendszeres orvosi és gyógyszeres 
kezelésre szorul. Hogy állapotában 
javulás állhasson be, hárommillió 
forintot meghaladó injekciókúrára 
van szüksége, amit a háromgyer
mekes családnak szinte lehetetlen 
előteremtenie. Ágika jövőre a gim
názium diákja lesz, ezért a müsical 
tagozatosok a múlt héten jóté
konysági koncerttel gyűjtöttek jö

vőbeni diáktársuk javára. A 
Grease előadás bevétele megkö
zelítette a 200 ezer forintot.

A segíteni tudó és akaró embe
rek, intézmények, vállalkozások 
adományaikkal az itt megadott 
számlaszámon segíthetnek.

Címzett: Mozgáskorlátozottak 
KÉM Egyesülete, 2800 Tatabá
nya, Madách u. 7-9. .-Számla- 
szám: 63300109-18006630 
Kérjük, a csekk illetve az átutalás 
közlemény rovatában tüntessék 
fel: adószám: 19143293-1-11 - 
Kicsák Ágnes.

Afrikai harcsa
Az OHE értesíti tagjait, hogy június 18-án déli 12 órától lehet afrikai 
harcsára horgászni a majki felső tavon!

Diákstreetball torna
Helyszín a József Attila Általános Iskola, 
időpont: június 16. vasárnap 8 óra. Ne
vezés 3+1 fős csapatokkal a helyszínen, 
három korcsoportban.
Ősi kultúrák -  nagy uralkodók 
Manuális foglalkozás a Gyermekkönyv
tárban június 18. és 21. között, délután 
14 órától. Téma: Vikingek.
Nyári kézműves tábor 
Üvegfestés, agyagozás, szövés. Június 
24-28-ig a Gyermekkönyvtárban. 
Káptalanfüred
A legelső turnusban, június 17. és 24. 
között még számos üres hely betöltésre 
vár. A többi turnusban is van még kiadó 
szoba. MKK. S361-327 
Papírvarázs játszóház 
Szeretnél részt venni egy kiállításon? De 
nincs mit kiállítanod? Akkor téged is vár 
a Papírvarázs játszóház, amit minden hé
ten megrendezünk az MKK-ban.

Az alkotásaitokból a nyár végén kiállítást 
rendezünk!
Megbeszélés: MKK, június 20.14 óra 
Információk az MKK-ban Laskai Tündé
nél, vagy a 360-652-es telefonszámon. 
Sajtkukac tábor
„Rágjuk át” magunkat Oroszlány és Ko
márom-Esztergom megye történetén jú
lius 1-je és 5-e között.
A tábor minden nap 8 órakor nyit és dél
után 16 órakor zár.
8-12 éves gyerekek jelentkezését várjuk. 
Fizetős. Jelentkezni az MKK Gyermek- 
könyvtárában lehet (tel.: 361-327).
Nyári szörfözés a Neten 
A MKK Internetes tábort szervez július 
8-tól 12-ig. minden délelőtt 8 és 12 óra 
között. Helyszín a felnőtt könyvtár, ahová 
a 10-14 éves korú fiatalokat várják. Fize
tős.
Érdeklődni a Gyermekkönyvtárban lehet.

A aodanvzas. a slíni Füstöt árasztó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják az un és környezete egészségét!



Termelés 70 ezer négyzetméteren

A város izmosodó új iparáról
Magyarországon az ezredfordulóra kialakult és megszilárdult az Ipari Parkok 
rendszere. Jelenleg már az ipari parkok adják a termelés egyötödét és az ipari 
export több, mint egyharmadát. Az elmúlt időszakban a zöldmezős ipari parki 
fejlesztéseket döntően a külföldi működőtőke-bevonás és a területfejlesztés 
szempontjai motiválták és végbementek az indításhoz szükséges infrastruktu
rális fejlesztések. Az így született ipari parkok képezik ma az ipari parkok első 
generációját, melynek körébe tartozik az Oroszlányi Ipari Park is.

A betelepülések nagyrészt az utolsó három évben zajlottak le.
Ez mellett nagyon fontos esemény a város számára, hogy a Vértesi Erőmű Rt. 
retrofit programja megvalósulhat. Az Ipari Park betelepültsége és a Vértesi Erő
mű Rt. továbbélése együttesen jelentik a város gazdasági fejlődésének zálogát. 
A 2014-ig továbbélő Vért lehetőséget ad a korrekt iparszerkezet váltásra.

Az Oroszlányi Ipari Park létrehozásának elsődleges célja a befektetők szá
mára ideális körülmények biztosítása révén a város hagyományosan egyoldalú 
iparszerkezetének modernizálása.

Oroszlány az elsők között szerezte meg a hivatalos címet 1997-ben, de az 
ipari park gondolata és elindítása 1992-re nyúlik vissza. Ennek ellenére 
1999-ig mindössze két korábban épült cég végzett termelési tevékenységet 
az ipari parkban. Azóta pedig a 62 hektáros zöldmezős területet értékesítet
tük és a 15 ipari parki cégből 8 már termelő munkát végez.

Az úgynevezett barna mezős területeken (nagyrészt a Vértesi Erőmű Rt. 
tulajdona) három új cég végzett beruházást az utóbbi két évben, itt még kb. 
ötven hektár hasznosítható terület van. Emellett hat hektárral bővültek a zöld
mezős területek is. Az Oroszlányi Ipari Parkban eddig összesen közel 50 000 
m2 új csarnok épült meg, a szerződések alapján a további közel 20 000m2 
csarnok építése biztosított. Az ipari parki beruházások mértéke a prognózis 
szerint meghaladja a harminc milliárd forintot, az ipari parkban működő tár
saságok éves árbevétele pedig -  valamennyiük teljes készenléte esetén -  
várhatóan meg fogja haladni negyven milliárd forintot.

Ez a teljesítmény egyúttal kétezer fő foglalkoztatását feltételezi. Az ipari 
parki cégek jelentős tartalék területekkel rendelkeznek, melyek lehetőséget 
biztosítanak további saját beruházások, fejlesztések megvalósítására. Ezek 
mértéke a fentiekben vázolt összegző értékek 2-4-szeresét tehetik ki az elkö
vetkezendő öt-tíz évben.

Tizenhárom fecske
Koloman Handler Fémárugyár Kft.:
Az iratgyűjtő mechanikák gyártásával 
foglalkozó cég a kilencvenes évek 
elején két lépcsőben 6000 m2 csar
nokot épített. 2002-ben egy hosz- 
szabb távú fejlesztésbe fogott a tulaj
donosi kör, melynek célja, hogy 
2005-2006-ra Oroszlányban alakul
jon ki a közép-európai központ. E fej
lesztés eleme a most épülő közel 
3000 m2-es csarnok, valamint a test
vércégnek számító KRAUSE részére 
történt ipari parki ingatlanvásárlás. A 
Koloman Kft. az építkezéseihez a ko
rábbi csarnokait is bővítette.

Mindez szerencsés fordulat a cég 
életében, mivel 2001-ben csődbeju
tott az osztrák anyacég, ez veszélyez
tette az oroszlányi érdekeltséget is. 
Fordulatot a tulajdonosváltás jelen
tett.
Bebusch Hungária Kft.:
1997-ben bérelt telephelyen (Távhő 
Kft. csarnoka) kezdte meg oroszlányi 
tevékenységét, majd 1999. nyarán 
indította az ipari parki beruházását. 
2000. februártól termel az új helyen, 
majd 2002-ben megépült egy újabb 
csarnoka is. Az autóipar számára 
gyártott műszaki műanyagok, elekt
ronikai komponensek az anyacégtől 
független biztos piacot jelentenek a 
cég számára.
Metall Glas 2000 Kft.:
A székesfehérvári anyacég magyar 
tulajdonban van. Ismert, hogy az Ipa
ri Park egy korábbi cége a Szint Cipő 
Kft. 1999-ben megszűnt a tulajdonos 
Börker Rt. csődje miatt. A jelenlegi 
tulajdonos 2000. év végén szerezte 
meg az ingatlant, ahol üvegipari gé
pek gyártására, gépi forgácsolásra, 
vasszerkezetek készítésére rendez
kedett be.
GMD Hungary Kft.:
A francia tulajdonú cég elektronikai 
és számítástechnikai termékek fém
alkatrészeit gyártja. A 2000-ben 
megkezdett tevékenységének felfut
tatásában folyamatos piaci problé
mák jelentenek nehézséget. A kft.

2001-ben megvásárolta a mellette 
lévő ingatlant is, ahol galvanizáló 
üzemet kíván a későbbiekben építeni. 
Frimo Oroszlány Ipari Kft.:
1999-ben vásárolta meg a német 
Frimo cégcsoportot az Oroszlányi 
Gépgyártó Kft-t, ahol még abban az 
évben 3000 m2 csarnokot is épített. 
A BMW-nek gyártanak gépjármű tar
talék alkatrészeket. A hagyományos 
profilból a villanymotorok javítási te
vékenységét 2000-ben üzemcsar
nokkal együtt eladták az L-MO 2001 
Kft.-nek.

L-MO 2001 Kft.:
Az 500 m2-es üzemcsarnokban hu
szonhárom fő végzi a javítási tevé
kenységet. A tulajdonosváltás 2001. 
végén történt.
EG Üvegedánytető-gyártó Kft.:
2000-ben építette fel üzemépületét 
az izraeli tulajdonú vállalkozás. A 
technológia telepítése elsősorban a 
hazai előírások szerinti megfelelőség 
miatt hosszabb időt vett igénybe, így 
a háztartási edények üvegtetőgyártá
sa csak 2001. végén indult.

Vértes Beton Kft.:
A magyar tulajdonú cég barnamező': 
beruházás keretében hozta létre br 
tonkeverő üzemét, elsősorban az 
ipari parki beruházások és egyéb 
oroszlányi vagy városkörnyéki ige 
nyék kielégítésére. 
BorgWarnerTurbosystems Kft.: 
2000. év végén vásárolt ingatlant, 
majd 2001-ben megépítette csarno
kát és megkezdte termelését a né
met-amerikai érdekeltségű, benzin
üzemű gépkocsikhoz turbófeltöltő
ket gyártó cég. Az alkatrészek öntött
vas házát a Weslin Rt. szállítja, a 
termékeket pedig az Audi győri gyá
rába viszik.
Weslin Rt.:
Az Ipari Park legnagyobb cége két 
kanadai vállalkozás, a Linemar és a 
Wescast közös beruházásának ered
ménye. Az első “kapavágás” 2000. 
június 28-án volt, 2001. elején a 
megmunkáló üzem már részlegesen 
termelt. Az öntödében 2001. végén 
kezdték meg a próbaüzemelést,
2002-ben pedig az üzemszerű ter
melést. A hivatalos gyáravatóra 
2002. május 31-én kerül sor. A több 
mint 20 milliárd forintos beruházás 
elsősorban gépkocsikipufogó torkok 
gyártását célozza meg, de más, gép
kocsikhoz használható öntvény al
katrészeket is forgalmaznak.
Mipa Coatings Kft.:
A német festékgyár néhány év alatt 
kívánja felépíteni 5-6 ezer m2-es 
üzemét, amely közép-európai köz
pontja lesz a cégnek. A beruházás 
kezdete 2002 májusában várható. A 
cég 2001 óta üzemeltet a városban 
egy kutató-fejlesztő csoportot.
Unip Kft.:
A török cég 2000 m2-es csarnok épí
tését tervezi még ebben az évben. 
Ipari fonalak gyártásával foglalkozik, 
melyből zsákok, ponyvák készíthe
tők.
Zebra Vámügynökség Kft.:
2001-ben kezdte meg oroszlányi 
működését, majd 2002 áprilisától a 
Koloman Handler Kft. telephelyén, 
ezáltal az Ipari Parkban végzi tevé
kenységét.

Az elnémított költő 
elnémított versei

A Rákóczi Szövetség június 6-ai összejövetelén 
Budai János Géza, tatabányai költő előadását hall
gathatták meg a jelenlevők. Fiatalon zenélni tanult, 
majd asztalos inasnak állt 1957-ben.

Első szerelmes versét 1960-ban írta és úgy 
gondolta, a versírás később elmarad, csak fellán
golás egy 18 éves fiatalembernél. De nem így tör
tént -  mint mondta, ezért Győrbe ment a Kisalföld 
szerkesztőségébe, ahol versei megnyerték a tet
szését a főszerkesztőnek. „Példaképem Petőfi 
Sándor, az ő stílusában írok én is. Ez annyira nem 
imponált a főszerkesztőnek, ezért egy könyvet kap
tam tőle a versírás mesterségéről.” Ebből megta
nulta, hogy a versnek legyen ritmikája, lüktetése,

mondanivalója. Ennek eredményeképpen -  
stílusának megváltoztatása után -  két versét is 
megjelentették az újság hasábjain. Mivel egy évvel 
később, 1961-ben a szabadság vágyáról írt, de fél
reértelmezték gondolatait, börtönnel fenyegették.

Megijesztették, de annyira nem, hogy felhagyjon 
a versírással. Továbbra is szeretetből, szívből, de 
önmagának írt, saját maga kritikusa lett. Mint 
mondta, ma is inkább romantikus-klasszicista stí
lusban dolgozik. Szeretné megváltoztatni a mai 
írók, költők sablonos gondolkodását, a népnek, 
magyarul írni, az egységet, összefogást képviselni 
munkáiban. Első, önmaga által kiadott verseskö
tetének címe: Az elnémított költő, elnémított ver
sek. Témáit az életből meríti, könnyen, gyorsan 
szállja meg az ihlet.

Az előadás végén Budai János előadta néhány 
versét, melyek nagy sikert arattak, majd dedikálta 
könyvét. Cs. A.

Egy polgármesterjelölt már van
Dr. Sunyovszki Károly, a város polgármestere -  a 
sajtóban megjelenteket megerősítve -  tájékoztatta 
a polgármesteri hivatal munkatársait arról, hogy 
indul az őszi polgármester választáson.
Közölte, hogy a város képviselő-testülete teljesí
tette 1998-ban a választási kampány során megfo
galmazott programját, és ami ennél fontosabb a 
város „élethalálharca” befejeződött a Vért retrofit 
programjának megvalósulásával és az ipari park 
betelepítésével. Évente -  2000-2004. között -  a 
megkötött szerződések alapján mintegy 500 ezer 
forint beruházás jutott, illetve jut minden oroszlá
nyi lakosra. Megköszönte az elmúlt négy év meg
feszített munkáját és kérte munkatársait, hogy a 
jövőben is tegyenek meg mindent a város kivívott 
rangjának megőrzése és emelése érdekében.
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Ajánlattételi (elhívás! 
Oroszlány Város 
Önkormányzata 

ajánlatot kér 
kivitelezési munkára, 

a Balatonalmádi, Tábor u. 6. 
számú Ingatlanán lévő 
Ifjúsági tábor szociális 
épületének felújítására 

Az ajánlati dokumentáció bruttó 
25000,- Ft-ért megvásárolható 

az oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti pénztárában 
2002. június 14-étől a hivatal 

nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 

2002. július 19-én, 
pénteken 11 éra.

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása: 2002. július 19-én, 

pénteken 11 órakor.
Az eredményhirdetés határide- 
je: 2002. július 29-éig írásban.

Már az oroszlányi 
könyvesboltokban is 

kapható 
Forgács József 
legújabb kötete: 
Egy létnyivel

- vernek ebből 
és  a másik világból-

fs Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzatának 

Képviselő testülete a 22/1991. (IX. 1.)
OK rendeletében 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 város lakosságát, a települési 

képviselőket, hogy 2002. július 12-én-péntek-12 óráig a 
kitüntetettek személyére vonatkozó, indoklással ellátott 

javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” 
megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.)
Idézet a rendelet 4. §-ábél 

„(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 elismerésére a 
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető 

díszoklevelet alapít.
(3) „OROSZLÁNYÉRT VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 

adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 

életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 

amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem a 

városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar állampolgár 
személyek részére adományozhatok.

(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben 
az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés 

nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják)

OEIadó 1 db Hajdú mosógép 
és 1 db hajdú centrifuga jó ál
lapotban lévő 3 évet használt. 
363-067
OTakarítást vállalok intézmé
nyeknek és magánszemélyek
nek egyaránt. Precíz, pontos 
munka. 361-723 
OKétszobás erkélyes első 
emeleti felújított lakás a Tópart 
úti négy emeletesben eladó. 
20-33-28-792

A felsorolt helyeken 
kereshetik a KRÓNIKÁST,
a város legnagyobb (3000!) 
példányszámú lapját!
Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyegbolt (Petőfi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron”)
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b u.)
Kati csemege (Népek b .u .)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes") 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u )
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnál) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fűrsl S. u .)
Hu bér festékbolt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb koz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-tBlBpBn
Mini vegyes ke rés kedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.) 
ANIABC (Arany u.)

BETON-STAHL DUATLON OB
Az utóbbi évek legerősebb mezőnye gyűlt össze legutóbb a rövidtávú 
egyéni és csapat duatlon országos bajnokságon.
Keleti György országgyűlési képviselő rajtjelére 86-an indultak el a 10 
km futásból, 40 km kerékpározásból és 5 km futásból álló verseny. Az 
U 23-as korosztályban Erdős Ibolya révén hazai siker született. A fel
ajánlott díjakat Matajsz Gábor, a WESLIN Hungary Rt. képviselője, 
Rajnai Gábor alpolgármester és Keleti György adta át a helyezettek
nek. A rendező egyesület, az ORTRI Császári Csemege szervezésből 
idén is jól vizsgázott.________________________________________

Banki termék (lakásfinanszírozási 
hitelek) értékesítéséhez 

lehetőleg pénzügyi területen 
szerzett gyakorlattal és vállalkozói 

igazolvánnyal rendelkező 
munkatársat felveszünk.

Önálló munkavégzés,
kreativitás szükséges. 

Képzésünk magasszintű és díjtalan. 
Felvételi beszélgetésre jelentkezés: 

________  (06) 20/9287-791

GSM SZAKUZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizető! kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

T ÁTVEVŐ SZERVÍZ! "j mm
www.weststar.hu

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.

®361-111 
Nyitva: H-P: 9-17, Szó . 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

tamináit parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg,

Továbbra is a megszokott 
helyen bővüli árukészlettel.

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

$34/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitei

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek
>  lízingszerződések 
/-vállalkozói hitelek 
/-lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>-gépjármű biztosítás

Osztrák-magyar 
pénzintézet 

legalább közép
fokú közgazdasági 

végzettségű 
munkatársakat 

keres alkalmazotti 
munkaviszonyba.

Időpont

(06) 20/411-40-64

Oroszlányi 
Szolgáltató Rt. 

Hibaelhárítás, ügyelet: 
S 3 4 /3 6 1 -1 7 1 , 362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE
m m - m

KONYVKOTESZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

® 36 7 -44 4

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft 

«367-444

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint hány óráig 

kellene nyitva lenniük a 
városi kereskedó'knek?

► 17 óra
► 18 óra

► 19 óra

► M indegy, vidékre  
járok vásárolni

Várjuk szavazatát!

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc $20-454-35-41 Szerkesztője: Forgács József $70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
$ 3 6 7-44 4  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 

ISSN:1419 4305 Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában Oroszlány. Alkotmány út 10. (A Czermann vendénlőnél)
Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2500.-Ft+Afa/szám; négy számban: 2250,-Ft+Afa/szám. Vállalkozói telefonszámok 4 számban: 1600,-Ft+áfa.
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

@ 367-444
“AHOL A HATALOMNAK JOGA VAIM, OTT A JOGNAK TÖBBE INIIIMCS HATALMA.”, ^

HÍREK r ö v id e n
- KORSZERŰSÖDŐ KÁBELRENDSZER. Kilencmillió forintot nyert az 
ORITEL Kft. a Széchenyi terv keretében, az Informatikai Kormánybiztosság 
pályázati programján. Az összeg törtrésze annak a kb. 60 millió forintos 
beruházásnak, amire a cég készül. Terveik szerint a rendelkezésre álló 
pénzből megkezdik egy városi információs adatátviteli rendszer kiépítését. 
A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a jelenlegi kábelhálózatba fokozato
san olyan korszerű digitális technika épül be, amely lehetővé teszi a kétirá
nyú adatátvitelt. A rendszeren eddig tévé- és rádiójelek mentek egy 
irányba, ezután szakaszosan a város egyre több területén nyílik majd lehe
tőség távvezérlésre (pl. távhő), Internet-csatlakozásra, később esetleg te
lefonálásra -  tájékoztatta lapunkat Kormos Ferenc üzletágvezető.
- SKÓT VENDÉGEK. Már több mint tíz éves az oroszlányi Lengyel József 
Gimnázium és a skóciai Dalkeith High Scool nevű középiskola diákcsere 
kapcsolata, amelynek keretében június 15-25 között ötödször vendéges
kednek skót diákok Oroszlányban. A vendégek tíz napot családtagként töl
tenek a vendéglátóknál. Zömében olyan fiatalok, akik már másodszor 
járnak városunkban. Autóbuszos kiránduláson vettek részt Herenden és 
Budapesten. Egy napot töltenek a Balatonnál, készülnek a Dunakanyarba 
és Komáromba. A baráti kapcsolatokon túl az oroszlányi diákok számára 
az angol nyelv gyakorlására is lehetőség nyílik.
- SZÜNIDEI PROGRAMOK GYEREKEKNEK. Nyári kézműves tábor az 
MKK-ban: Július 18-tól 12-ig agyagozás, papírmasézás, papírhajtogatás, 
üvegfestés, szövés, majki kirándulás, fürdés a tatai Fényesen és sok egyéb 
meglepetés.
A Szociális Szolgálat vakációs programjai: Helyszín: Fürst S. u. 20. 
Nyári tábor július 1 -tői július 5-ig. A programok naponta 9 órakor kezdőd
nek és 16 óráig tartanak. 12.00-13.00-ig ebédszünet (igény szerint térítés 
ellenében az ebéd biztosítható).
Jelentkezni a Szociális Szolgálat információján lehet.
A folyamatos táplálkozások július 8-tól augusztus 20-ig tartanak.
- SÉRÜLT EMLÉKMŰ. A falusi Emlékkút felső részén ez év februárjában 
észlelt kb. 10 cm hosszúságú és 1 cm széles repedés javítása anyaghiány 
következtében ezidáig nem történt meg. A helyszíni javítás költségeit a 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra viseli, s tájékoztatásuk szerint mindent el
követnek az anyag külföldről történő beszerzéséhez. A javítás megtörtén
téig a szökőkutat nem működteti a Polgármesteri Hivatal.
- SZIGETI KOSÁRSIKER. A Benedek Elek Általános Iskola diákjai június 
2-10. között Portugáliában Madeira szigetén a fogyatékos gyermekek Ko
sárlabda Világbajnokságán képviselték hazánkat. A lelkesen küzdő orosz
lányi lányok 8., a fiúk 7. helyezést értek el. A versenyek mellett 
megismerték a sziget szépségeit és életre szóló élményeket szerezve, ma
rad meg emlékezetükben az itt töltött egy hét.
- FELNYÁRSALTA MAGÁT. Június 17-én, hétfőn egy 44 éves hajléktalan 
férfi a Műszaki Szakközépiskola kerítésén akart átmászni, lába azonban 
megcsúszott és a 25 cm-es vastüske a bal oldali lengőbordája alatt a test
be hatolt. A férfi így szó szerint felnyársalva állt a kerítés mellett mintegy fél 
órán keresztül. A balesetről 11 óra 24 perckor kapta a bejelentést a mentő- 
szolgálat. A tűzoltók körbevágták a kerítést és levágták a vastüskét. A férfit 
így azzal együtt szállították be a kórházba, ahol műtéttel távolították el az 
idegen anyagot. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság államigazgatási eljárás 
keretében megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását. Nem tudni, 
hogy a férfi miért a kerítésen átmászva akart az intézmény területére bejut
ni fényes nappal, annak ugyanis valamennyi kapuja nyitva volt. (ORFK)
- KIEGÉSZÜLT... Eddigi feladataikat összegezte, és a jövőbenieket ismer
tette Elekes Lászlóné koordinátor a Civil Fórum szerdai összejövetelén. 
Iglói Gyula felvetette, hogy örvendetes lenne, ha a város bányásznyugdíja
sai részére buszjáratokat szerveznének a majki bányászati múzeum megte
kintésére. Elhangzott az is, hogy ha lehetőség lesz rá, a civileket bemutató 
kiadványt felhelyezik a város valamelyik honlapjára. Az ülés után kiegészült 
a város csonka Közművelődési Tanácsa, mely szeptembertől megújulva, 
friss erővel kíván élni e területre kapott jogkörével.

Köz(meg)hallgatás volt

„Damoklész kardja 
már nem függ fölöttünk”

A negyedik közmeghallgatásra várta ebben a ciklusban a képviselő-testület a 
város polgárait kedden délután az MKK-ba. Az érdeklődés szokásosan csekély 
volt, az intézményvezetőkön, hivatali dolgozókon kívül alig húsz kíváncsi vá
roslakó foglalt helyet a színházterem nézőterén. A megjelölt téma a képvise
lő-testület bizottsági munkájának ismertetése volt.
-  Négy évvel ezelőtt, amikor ez a testü
let megkezdte munkáját, Oroszlányról 
nem túl hízelgő képet festett a sajtó -  
értékelte a kiinduló helyzetet dr. 
Sunyovszkí Károly polgármester. -  A 
város tizenöt éve húzódó élethalálhar
ca befejeződött, ma már nem kérdés, 
hogy bíztató időszak elé nézünk. Da
moklész kardja eltűnt a fejünk fölül.

Feladat van még bőven, de most már 
a békés hétköznapok következnek -  
foglalta össze a négy év eredményeit, 
kiemelve, hogy a fejlődés a város 
összefogása révén indulhatott be.

Varga János, az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke azt hangsú
lyozta, hogy törekvésük nem a mérték
telen segélyosztogatás, hanem a szoci
álpolitika aktív kezelése volt, munka
helyteremtéssel. Eredménynek ítélte, 
hogy a bölcsődei férőhelyek számát 
110 fős kapacitással tudta megtartani a 
város.

Elismerés a hivatalnak
Szedlák János a Városfenntartási Bi
zottság vezetője az útberuházások, ját
szóterek, emlékművek, a közvilágítás 
korszerűsítése és az ipari parki terüle
tek kijelölése terén végzett munkájukra 
hívta fel a figyelmet.

A Pénzügyi Bizottság kiemelt felada
ta volt a költségvetés tervezésében 
módosításában, a beszámolók elfoga
dásában, az önkormányzati vagyon 
alakulásában végzett tevékenysége -  
mondotta Lazók Zoltán elnök. Mindezt

természetesen a számok fényében 
világította meg: minden évben három- 
milliárd forint fölé emelkedett a költ
ségvetés, a beruházások összege 
elérte ennek a 25-30 %-át, és saját for
rásokhoz igen sok pályázati pénzt sike
rült biztosítania az önkormányzatnak.

A Művelődési, Oktatási és Sport Bi
zottság elnöke, Modrián Vilmos beszá
molójában elhangzott: az intézmény- 
hálózat átszervezését sikerült a törvé
nyi keretek között végrehajtani. Az el
nök a bizottság által érintett sportkon
cepció és a közművelődési rendelet 
kapcsán úgy vélekedett, hogy mindket
tő esetében jelentős szerepe volt a tár
sadalmi vitának. Ezek és a külső 
szakértők segítségével alaposan előké
szített anyagokat vittek a testület elé.

A Közigazgatási Bizottság eredmé
nyeit Takács Károly elnök summázta. 
Tevékenységük súlypontja a működés 
szabályszerűségére vonatkozik, hang
súlyozta. Szerencsésnek ítélte, hogy 
viszonylag kevés munkájuk akadt. Mint 
mondta, ez jót jelent, mert a bizottság 
alapvetően a szabálytalanságokkal és a 
problémákkal foglalkozik. Az elnök hiá
nyolta a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat aktivitását.

Valamennyi elnök méltatta a hivatal 
munkájukhoz adott segítségét.

Balogh György képviselő is felszó
lalt, a sikerek mellett felhívta a figyel
met a megoldandó problémákra is.
A jelenlévők kérdés, hozzászólás nélkül 
zárták le a közmeghallgatást .Forgács J.

Zenei fesztivál Majkon
Júliusban hatodik alkalommal rendezik 
meg Majkon a Zenei Fesztivált és Nem
zetközi Énekes Mesterkurzust Orosz
lány Város Önkormányzata, a Majki 
Műemlékegyüttesért Alapítvány és a 
Magyar állami Operaház támogatásá
val. A mesterkurzusra nem csak ha
zánkból, hanem külföldről is érkeznek

hallgatók. A július elsejei ünnepélyes 
megnyitót követően július 3-ától július 
13-áig Oroszlányban és környékén a 
kurzus hallgatói tartanak hangver
senyt. Július 6-án -  szombat -  Majkon 
a Csárdáskirálynő című operettet mu
tatják be, az operagála csúcspontja jú
lius 13-án lesz.

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST,
___________ a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját!___________



Testületi ülés lesz kedden

Új igazgatókról is 
döntenek

Június 25-én 16 órakor tartja következő ülését a város 
képviselő-testülete. A tárgyalandók között szerepel a 
2002. évi költségvetési rendelet módosítása, a házior
vosi körzetekről szóló rendelet megalkotása, a Szolgál
tató Rt. átalakulási zárómérlegének és 2002. évi üzleti 
tervének elfogadása. Módosítani tervezik az Oroszlány 
Város Térség- és Gazdaság- fejlesztő Kht. alapító okira
tát.
A képviselők egy tájékoztató kapcsán véleményt nyilvá
níthatnak a polgármesteri hivatal tevékenységéről. A 
személyi kérdések napirendi pontban az Eötvös Loránd 
Műszaki Középiskola igazgatójának, a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának megvá
lasztása, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének kine
vezése, címzetes igazgatói cím adományozása valamint 
az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 
ügyvezetője megbízásának módosítása szerepel.
A testületi anyagot az interneten a www.oroszlany.hu 
alatt eiovashatják.

Nyári munkák 
diákoknak

Nem minden diák számára jelenti a felhőtlen
pihenés, szórakozás, üdülés időszakát a szünidő.
Többen vállalnak munkát, hogy előteremtsék a 

zsebpénzt éppen az üdülésre vagy egy olyan vágyott 
dologra, amit szüleik nem tudnak számukra 

biztosítani.
A nyári vakáció ideje alatt a tizenötödik életévüket 
betöltött nappali tagozatos tanulók létesíthetnek 
munkaviszonyt. (Tizenhat éves korig a törvényes 
képviselő hozzájárulása is szükséges!) Naponta 
legfeljebb nyolc órát, hetente 40 órát dolgozhatnak, 
éjszakai műszakot egyáltalán nem végezhetnek.

Mint a Munkaügyi Központ Oroszlányi Kiren
deltségén megtudtuk Oroszlányban nem keresnek 
fiatalkorúakat szezonális munkára. Aki dolgozni 
szeretne, legcélszerűbb, ha a tatabányai Meló-Diák 
szövetkezethez fordul. A munkavállaló diák a munkaerő 
kölcsönző iskolaszövetkezettel köt szerződést s ez 
garancia arra, hogy fizetéséhez mindenképpen 
hozzájut. A munkavállalás (Meló-Diák tagsági viszony) 
feltételei: betöltött 16. életév, nappali tagozatos 
diák/hallgató jogviszony, iskolalátogatási igazolás, 
egyszeri részjegy: 1000 Ft, amit kilépésnél visszaadnak, 
folyószámla bármely pénzintézetnél, adóigazolvány, 
TÁJ szám.

A szervezet jelenlegi kínálatában szerepel 
szórólapterjesztés kötetlen munkaidőben, teljesít
ménydíjazással. Címkézésre is lehet jelentkezni, ez 8 óra 
délelőtt illetve délután ugyancsak teljesítmény
díjazással. A matricázás, csomagolási és árufelöltési 
munka díja 288 Ft/óra. A szövetkezet telefonon a 
312-061-es számon érhető el, e-mailen a 
melo-diak.tatab@axelero.hu címen kereshető.

Néhány korábbi munkavállaló felhívta a 
figyelmünket, hogy a tanulók (és szüleik) alaposan 
tanulmányozzák át a megkötendő munkaszerződést, 
mert előfordult már, hogy bizonyos cégek -  
törvénytelenül -  napi három műszakban dolgoztattak 
fiatalokat. Forgács J.

Szelet vetett -  vihart aratott
A Vért oroszlányi erőművébe szervezett 
tanácskozást az MVM Rt. Környezet- 
védelmi Klubja abból a célból, hogy 
megismertesse az érdeklődőkkel a retrofit 
beruházást.

A szakmai előadásokat Takács Károly a 
Vért, és Valaska József, a Mátrai Erőmű Rt. 
vezérigazgatói tartották. Mindketten érté
kelték a most induló Vért, illetve a 
megvalósult visontai beruházás ered
ményeit. A már működő visontai kéntelenítő 
működésének eredményei és az újonnan 
jelentkező gipsz elhelyezési gondoknak az 
ismertetése után, a ME Rt. vezérigazgatója 
elmondta, hogy gazdaságosan tudnak 
termelni villamos energiát.

A szakmai érvek után futurisztikus 
előadás részesei lehettek az érdeklődők.

Szelet vetett -  vihart aratott

Ámon Ada az Energia Klub ügyvezetője úgy 
gondolja, e beruházás helyett inkább 
szélerőművet kellene építeni. A hölgy szerint 
a számításaik alapján semmi nem indokolja, 
hogy érdemes figyelembe venni mintegy 
háromezer ember foglalkoztatását, az 
energiapiac stabilitását, a hazai villa
mosenergia 4 %-át adó oroszlányi erőmű 
gazdaságos működését.

Mindent összevetve mint „környezet- 
védő", úgy gondolja, jobb lenne az erőművet 
bezárni.

E kijelentést ki-ki vérmérséklete szerint 
fogadta.

Oroszlány és a környező települések 
polgármesterei visszautasították a szélbázi
sú erőműre való áttérés felvetését. Hang
súlyozták, a meglévő és a majdan jelentkező 
környezetvédelmi gondok ellenére is fontos 
szerepe van a Vértnek a környék életében.

Nem lesz stratégia váltás

Katona Kálmán, az MVM Rt. vezérigazgatója la
punknak nyilatkozva elmondta, hogy a most in
duló beruházás már régen késésben van. 
Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy ren
geteg érv szólt a bezárás mellett, de ugyanennyi 
a retrofit megvalósítása mellett is. E két érvcso
magot megvizsgálva, plusz foglalkoztatás-poli
tikai kérdésekkel kiegészítve döntöttek a 
beruházás megindítása mellett. Szerinte az 
Energia Klub vezetője a tények ismerete nélkül 
tartotta meg előadását.

Elismerte, hogy szükségesek az új, környe
zetbarát (megújuló) energiahordozók (szél, víz) 
hasznosításának lehetőségeit vizsgálni, de arra 
is figyelemmel kell lenni, hogy mi ma a realitás. 
A hazai villamos piacnak három lábon kell állnia, 
és ebben szerepe van Paksnak és Oroszlánynak 
is.

Szerinte a mai kormány tovább viszi a 
beruházást, sőt, talán kiváltja a már felvett hitelt, 
és évekre leosztva tőkejuttatást biztosít a 
Vértnek. Ezzel nagyon kedvező szintre 
hozhatnák -  a ma nem rossz, de nem is jó -  
oroszlányi árat. 18-20 milliárd forintos tulaj
donosi támogatással 10-14 évig gazdaságosan 
termelhet az oroszlányi erőmű.

Katona Kálmán szerint a most következő 
MVM Rt. és Vért közgyűlések nem hoznak stra
tégiai változásokat a Vért tekintetében, de míg 
az MVM Rt.-ben jelentős személycserék lesznek 
-  mely az ő menesztését is jelenti, addig a 
Vért-nél bizalmi okokból az igazgatósági tagok 
egy részét cserélik csak le, hiszen az elmúlt idő
szak Vért vezetői végrehajtották a tulajdonosok 
döntéseit.

Indokolatlannak és igazságtalannak tartaná 
az elnök és a vezérigazgató eltávolítását, hiszen 
jó szakmai munkát végeztek.

Molnár Ferenc

Szavazás Oroszlányról -  a világhálón

Nyissák meg az iskolaudvarokat!
Lapunk Internetes kiadásán két hónappal ezelőtt közvéleménykutató rovatot indítottunk. A 
hétről hétre más és más közérdeklődésre számot tartó kérdéseket nyomtatott kiadásunk hát
lapján is olvashatják. Az érdeklődés egyelőre csekély, átlagosan húsz szavazat érkezik 
egy-egy feltett kérdésre.

A leghosszabb ideig (kb. egy hónapig) szereplő első kérdésre érkezett értékelhető mennyi
ségű szavazat, összesen 74 db. A többség (43) tíz évnél távolabbra helyezte azt az időpontot, 
amikor az Oroszlányt Mórral összekötő vasútvonal megépülhet. 27 szavazat szerint soha nem 
épül meg, s csupán négy bizakodik abban, hogy öt éven belül mégiscsak megvalósul.

Arra a kérdésre, hogy kik nyerhetik az őszi önkormányzati választásokat a többség a telje
sen mindegy választ adta. Ha ez az apátia jellemző, vajon mi lehet az oka?

A képviselő-testületi korrupciót firtató kérdés kapcsán oszlottak meg leginkább a válaszok. 
Pontosan annyi szavazat vélte korruptnak a testületet, ahány nem, s ugyanannyiszor kattintot
tak a sértő kérdés gombjára.

Érdekes, hogy az iskolaudvarok szünidei megnyitása kapcsán 70 % úgy vélekedik, erre ál
doznia kellene az önkormányzatnak.

Hasonló arányban vélekednek úgy, hogy a fürdőnek a régi strand területén lenne a legjobb 
helye.

Ugyancsak meghatározó többség ítélte úgy, hogy a Vért megmaradásának azért van a vá
rosra nézve jelentősége, mert megmarad 2500 oroszlányi munkahelye, és ide folyik be az adó.

A dohányzás, a sűrű füstöt árasztó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják az Ön és környezete egészségét!



A százforintos mozi kálváriája
Az okirat tanúsága szerint 1996. április 2-án láttákéi kézjegyükkel a Ma
gyar Technikai Múzeum Alapítvány képviselői, valamint Székely Antal 
polgármester azt az adásvételi szerződést, mely szerint az alapítvány 100 
forintért tulajdonába kapta a volt Ady filmszínház épületét és a mellette 
lévő közparkot. Nem ezzel kezdődött, de ezzel folytatódott az 1993-ban 
bezárt mozi kálváriája, mely ma is tart.

Mi vezetett, ahhoz a helyzethez, hogy az önkormányzat száz forintért elkó
tyavetyélt egy többmilliós vagyontárgyat, amelynek hasznosítására ma már 
szinte semmilyen befolyása nincsen? Miért áll ma is romjaiban? Ezt járja kö
rül riportunk.

A két „főszereplő'’ nyiltkozatát eltérő betűtípussal szedtük, hogy vélemé
nyük egyértelműen elkülönüljön. Dr. Sunyovszki Károlyét dőlUel, Székely 
Antalét “normállal” .

1998: nincs ok a visszavásárlásra

Az alapítvány két évig működtette az 
épületben figyelemreméltó technika- 
történeti tárlatát. Azért kapta meg jel
képes árért az épületet, hogy műve
lődési célú nonprofit intézményként 
működtesse. A szerződésben kötele
zettséget vállalt arra, hogy az Ady 
mozit saját költségén felújítja, és az 
állandó kiállítás jelleggel megnyitott 
múzeumban elősegíti a környék is
kolái számára különböző órák meg
tartását. A szerződés alapján az 
önkormányzat a megkötéstől számí
tott 25. és 27. hónap vége között 
(1998-ban) egyoldali nyilatkozattal 
(tehát függetlenül a tulajdonos aka
ratától) élhetett volna a visszavásár
lási jogával.

Dr. Sunyovszki Károly jelenlegi 
polgármester abban a ciklusban kép
viselő von. így emlékezik erre az idő
szakra.

-A  visszavásárlási jog időtartama 
alatt interpellációt nyújtottam be, az 
alapítványi szerződés teljesítésének 
hiányosságai (külső állagmegóvás 
elmaradása) miatt, de érdemben 
nem foglalkozott vele az akkori vá
rosvezetés. Ez, véleményem szerint 
alapot adhatott az egyoldalú vissza
vásárlásra. Mire választ kaptam, le
tek e jog határideje. Száz forintért és 
az épületen történt fejlesztések elis
merésével egyoldalúan visszavehet- 
tük volna az Adyt.

Székely Antal akkori polgármester 
szerint nem volt ok élni a szerződés 
nyújtotta visszavásárlási lehetőség
gel, hiszen a technikai múzeum mű
ködött, vállalt kötelezettségeit addig 
teljesítette. Szerinte Dr. Sunyovszki 
Károly interpellációja a közterület át
adása miatt született, visszavásárlás
ról nem volt szó.

-  Az épületet a múzeum folyama
tosan újította fel, őrizte is. Egyre több 
iskolai csoport látogatta -  különösen 
az emeleti fizikai bemutatókat. Annak 
megválaszolására nem én vagyok 
illetékes, hogy miért szűnt meg a 
múzeum.

1999-2000: nincs megegyezés
1999-re a múzeum bezárt. Időköz
ben új képviselő-testület és városve

zetés állt fel. 1999 nyarán a tulajdo
nos alapítvány visszavásárlásra aján
lotta fel az az önkormányzatnak.

Székely Antal úgy véli, az épület 
visszavásárlási szándékáról az új, 
1998 őszétől felálló testület lemon
dott. (Ezt egy két ülés közötti esemé
nyekről szóló határozat rögzíti -  a 
szerk.) -  Én úgy értékelem, az ilyen -  
visszavásárlási joggal kötött megál
lapodás -  biztonságos megoldás. Ha 
valakik lemondanak erről, lemonda
nak az ingatlanról is. Ettől kezdve az 
ő felelőségük az épület sorsa, hiszen 
az alapítványnak ők adnak lehetősé
get a továbbadásra.

1999-től többszöri egyeztetés is 
volt az alapítvány és az önkormány
zat között a visszavásárlásról. Juhász 
József szocialista képviselő az 1999. 
szeptember 9-i pénzügyi bizottsági 
jegyzőkönyvben azt találta, hogy dr. 
Sunyovszki Károly az alapítvány ké
résre írásban rögzítette, hogy az ön- 
kormányzatnak nincs visszavásárlási 
szándéka.

Dr. Sunyovszki Károly: -  Kis híján 
sikerült megegyeznem az alapít
vánnyal a vételárban, bár részükről 
még egy irreális 7,6 milliós igény is 
felmerült. Az említett jegyzőkönyv
ben az ilyen magas áron történő (!) 
visszavásárlást nem fogadtuk el. Ké
sőbb sikerült leszorüani az összeget 
2,3 millió forintra, aztán -  vélhetően 
„bosszúból"- a mi tudomásunk nél
kül, valamikor 2000 nyarán eladták a 
mozi épületét a Lombardnak talán 
százezer forinttal többért, mint amit 
az önkormányzat ígért -  ismerteti, 
hogyan került másik kézbe az Ady.

„Bosszú” ás ürügy?

Dr. Sunyovszki Károly polgármester 
az alapítvány „bosszúját” emlegeti. 
Értesülésünk szerint az alapítvány 
arra hivatkozva költöztette el a mú
zeumot, mert a mozi melletti közpar
kot -  ami szerves része lett volna az 
intézménynek - , nem kaphatta tulaj
donba.

A Közigazgatási Hivatal ugyanis 
megtámadta az adásvételi szerző
dést, mivel a város Általános Rende
zési Tervének módosítása nélkül 
közterület nem adható magántulaj

donba, legfeljebb bérbe. A Tatabá
nyai Városi Bíróság jogerős ítélettel 
1999-ben a szerződés erre vonatko
zó részét megsemmisítette, így a 
közpark visszakerült az önkormány
zathoz. Az alapítvány ezt sérelmes
nek tekintette. Úgy vélte, ellehe
tetleníti tervei megvalósítását, ami
hez talán anyagi támogatást is remélt 
a városvezetéstől.

Sunyovszki úgy véli, a közterület 
használata ügyében megegyezhettek 
volna. A szög szerinte azzal bújt ki a 
zsákból, hogy a szervezetnek nem 
von pénze a működtetésre, ezért egy
fajta ürügyet kreált a közpark eladá
sára vonatkozó tiltásból.

Juhász József képviselő szerint, az 
alapítvány nem bosszúból adta el 
másnak az ingatlant, nem is lehet 
megvádolni azzal, hogy nem járt el az 
önkormányzattal szemben korrektül, 
hiszen a szerződés szerinti határidő 
után nekik is fel ajánlotta megvételre 
a mozit.

A szerkesztő kérdése: -  A Krónikás 
közreadta hír szerint az alapítvány 
utáni tulajdonos Lombard Kft. most 
továbbadja a mozit. Bíró Péter ügy
vezető lapunknak adott nyilatkozatá
ból kiderül, hogy ebben szerepet 
játszik, a helyi Polgármesteri Hivatal, 
illetve hatóságainak „piszkálódása".

-  Örültem volna, ha sikerűi meg
valósítani a szabadidőház kialakítá
sára vonatkozó elképzelésüket, de 
sajnos az elmúlt évek alatt semmi 
sem történt -  reagál a hírre dr. 
Sunyovszki Károly. -  Közben képvi
selőiinterpelláció és egy tucat lakos
sági panasz is érkezett a mozi 
elhanyagoü állapotára vonatkozóan. 
Ezek után kénytelen volt fellépni a vá
rosi építéshatóság, hogy a cég szün
tesse meg a balesetveszélyt.

A jövő?

A szándék mindkét ciklusban a meg
felelő hasznosítás volt, de pénz sem 
akkor, sem ma nem volt az önkor
mányzati üzemeltetésre, felújításra, 
ahogy elképzelés sem a funkcióra.

A még regnáló és az egykori pol
gármester valószínűleg egyetért ab
ban, hogy a hasznosítás megvalósult 
módja kényszerű, de megteendő lé
pés volt. Hogy később elveszítették 
az épületet, nem az önkormányzat hi
bája.

Ez a történet csak egy az átalakuló 
város üresen álló épületeinek (város
kapu, régi strand, Petőfi Művelődési 
Ház) meghurcoltatásai közül. Tizen
két évvel a „szocialista ipar" szétzül- 
lése, a régi struktúrák lebomlása 
után nem lehet csodát várni! Majd ha 
a helyi gazdaság magára talál (amire 
igen jó esély van immár), és az itt 
élők fizetőképessége, életszínvonala 
nőni fog, kapkodni fognak az ilyen 
épületekért. Szórakoztatóközpont?. 
Áruház? Szálloda? Múzeum? Talán 
már itt erősödik az ipari parkban, aki 
szponzorálni fogja beruházóit, aki 
megfizeti a majdani szolgáltatás 
igénybevevőit, s ennek révén igényt 
és keresletet támaszt, hogy amiért 
most kevesek távolabbi nagyváros
okba zarándokolnak, az majdan so
kak számára helyben is elérhető 
legyen. Talán már csak néhány esz
tendő...
(Bíró Györgyöt, az alapítvány ügyve
zetőjét lapzártáig nem sikerült elér
nünk.) Forgács J.

aHÍREK
- TÖKÉLETES ÁLHÍR. A múlt héten 
az éjszaka leple alatt ismeretlenek 
százezer forint értékű játszóesz
közzel gazdagították Oroszlány 
legújabb játszóterét.
- ARANYOS. Az alaszkai arany
ásók gutaütést kaptak a hír halla
tán: Likerecz Gyöngyi három 
arannyal tért haza Csehországból.
- SULIBULI. Keleti György levelé
ben a Gárdonyi újranyitása mellett 
tör lándzsát. A hírnek a gyerekek 
nem örülnek, mert az a pletyka ter
jedt el, hogy mindenkinek abban 
az évfolyamban kell folytatnia, 
ahol annak idején abbahagyta.
- FÖLDALATTI. Elterjedt, hogy a 
frissen alakult polgári egyesület 
földalatti mozgalom szervezésébe 
kezd. A szervezet vezetője cáfolta a 
hírt, mondván a földalatti helyek 
már foglaltak, s nem akarnak a bá
nyával konkurálni.
- EVANGÉLIUM. A polgármester 
megfenyegette a hivatal dolgozóit: 
amennyiben nem dolgoznak ren
desen, újra indul a polgármester 
választáson.

Forgó-Morgó

ZÉNÓN 
- a tizennegyedik fecske

Előző lapszámunkban az oroszlányi ipari parkról és a betelepült cégekről ir
tunk. A tizenhárom fecske után atizennegyedikaZENON Kft. membránmodul 
gyára, aminek alapkövét ez év januárjában rakták le. A cég 2002 szeptembe
rére befejezi a közel 12 000m2-es csarnokának építését, és december végéig 
végeznek a próbaüzemmel is. A víztisztítási membránszűrőket gyártó kanadai 
óriás az első fázisban mintegy 150 embernek kínál munkalehetőséget. Beru
házásnak értéke hárommilliárd forint. -f



Ajánlattételi felhívás! 
Oroszlány Város 
Önkormányzata 

ajánlatot kér 
kivitelezési munkára, 

a Balatonalmádi, Tábor u. 6. 
számú ingatlanán lévő 
Ifjúsági tábor szociális 
épületének felújítására 

Az ajánlati dokumentáció bruttó 
25000,- Ft-ért megvásárolható 

az oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti pénztárában 
2002. június 14-étől a hivatal 

nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 

2002. július 19-én, 
pénteken 11 óra.

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása: 2002. július 19-én, 

pénteken 11 órakor.
Az eredményhirdetés határíde- 
je: 2002. július 29-áig írásban.

Már az oroszlányi 
könyvesboltokban is 

kapható 
Forgács József 
legújabb kötete: 
Egy létnyivei 

a világ vége előtt 
-  versek ebből 

és a másik világból -

Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 22/1991. (IX. 1.)
ÖK rendeletében rendelkezett városi kitüntetések 

alapításáról.
A rendelet 4. § (9) bekezdése alapján augusztus 20-án 

1 darab” OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím elismerést,
1 darab „OROSZLÁNYÉRT” vésető aranygyűrű kitüntetést,

5 darab „ OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevelet 
adományozhat a testület.

Felhívjuk a városban mőküdő pártok, szervezetek, egyesületek, 
közösségek tagjait, a város lakosságát, a települési 

képviselőket, hogy 2002. július 12-én-péntek-12 óráig a 
kitüntetettek személyére vonatkozó, indoklással ellátott 

javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” 
megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(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 elismerésére a 
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető 

díszoklevelet alapít.
(3) „OROSZLÁNYÉRT VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 

adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 

életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 

amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem a 

városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar állampolgár 
személyek részére adományozhatok.

(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben 
az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés 

nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

♦  Eladó 1200-as Lada 
műszaki nélkül. Ár mege
gyezés szerint. 
20/34-40-728
♦  Eladók tolidunyhák és 
párnák. 362-270 
♦Eladó OLIMPIA gáztűz
hely, nyomáscsökkentővel. 
366-646, 30/507-2325 
♦1501 hűtő olcsóm eladó. 
20/585-7799

A felsorolt helyeken 
kereshetik a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb (3000!) 
példányszámú lapját!
Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyegbolt (Petőfi út)
Itaishop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron”)
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes'1) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fiirst S. u.)
Huber festékbolt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arányú.)

Felgyújtották a buszt
A szakközépiskola irodahelyiségéből eltulajdonítottak egy 
irattárcát a benne lévő iratokkal és 30 ezer forintnyi készpénz
zel június 14-én 12.30 és 13.00 között. Június 16-ára virradó
ra a Táncsics M. út 25. szám elől ellopták az ott álló CBG-844 
rendszámú gépkocsit. Ismeretlen tettes felgyújtotta a Mészá
ros L. úton parkoló kisbuszt jún iusi 8-ról 19-re virradó éjsza
ka 19 és 2 óra között. A kár 700 ezer forint.
Aki információval tud szolgálni, hívja a 107-et!

Szakképzés itthon!
Az oroszlányi Eötvös Loránd Műszaki Középiskola felvételt hirdet a 
következő szakirányokra:

Oszakképző tanfolyam 10. osztályt végzetteknek (géplakatos, esz
tergályos, mechanikai műszerész, nőiruha-készítő szakmákra) 

^érettségizetteknek (az Országos Képzési Jegyzék szerint: vámke
zelő, informatikai mérnökasszisztens -  akkreditált felsőfokú képzés) 

Otechnikus képzés (érettségi után: fémipari minőségbiztosítási 
technikus, ipari elektronikai technikus, mechatronikai technikus) 

^szakmunkások szakközépiskolája (felnőttképzés nappali és leve
lező tagozaton).

A szakképző évfolyamra jelentkezők tankönyvtámogatást és mun
karuha-hozzájárulást kapnak!

A kollégiumba jelentkező diákoknak ingyenes elhelyezést és ked
vezményes étkezést biztosítunk!

Jelentkezni lehet személyesen az intézményben. Információ kér
hető a 34/361-600-as telefonszámon.

Ci^ll
WFSTSTRF

GSM SZAKÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

l ÁTVEVŐ SZERVÍZ!

www.weststar.hu

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.

8361-111  
Nyitva: H-P: 9-17, Szó 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59.

834 /360-063 , 20/372-5392

>Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
^lízingszerződések 
> vállalkozói hitelek 
>  lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

Osztrák-magyar 
pénzintézet 

legalább közép
fokú közgazdasági 

végzettségű 
munkatársakat 

keres alkalmazotti 
munkaviszonyba 

Időpont 
egyeztetés: 

(06) 20/411-40-54

C Oroszlányi 
T’ Szolgáltató Rt. 

Hibaelhárítás, ügyelet: 
8 3 4 /3 6 1 -1 7 1 , 362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

E heti kérdésünk:
Miről szeretne többet 

olvasni a 
KRÓNIKÁS-ban?

► hírek
► önkormányzati 

munka
► portrék, riportok

► programajánlatok 
Várjuk szavazatát!Továbbra is a megszokott 

helyen, bővült árukészlettel

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József S70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
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2002.26. hit 06.29.-07.05.
S z ó 2 9 . P é te r ,  P á l

V 3 0 . P á l
H 0 1 . T ih am ér, Annam ária
K 0 2 . O ttó
S z e 0 3 . K o rn é l , S o m a

C s 0 4 . U lr ik

P 0 5 . E m e s e , S a r o lta

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 26. (184.) szám  2002. jún ius 29. @ 367-444

HÍREK r ö v id e n
- A MÁSODIK INDULÓ. A Munkáspárt oroszlányi tagszervezeté
nek gyűlése múlt héten pénteken tárgyalta az önkormányzati vá
lasztásokra való felkészülés kérdéseit. A tagság úgy döntött, a 
pártszervezet önállóan indul a választásokon és mind a tíz egyéni 
körzetben állít jelöltet. Polgármesterjelöltjük a párt jelenlegi listá
ról bejutott képviselője: Varga János lesz.
- MSZP-JELÖLTEK. Még folynak az egyeztetések az MSZP városi 
szervezetében az őszi önkormányzati választásokra való felkészü
lésről. Az első a programalkotás, azt követően és ahhoz rendelten 
keresik meg majd a megfelelő személyeket -  tájékoztatta lapunkat 
Székely Antal, a szocialisták városi elnöke. A pártszervezet várha
tóan július közepéig fogadja el a városi programot és dönt a pol
gármesterjelölt személyéről. A későbbiek során választja ki a 
pártszervezet tagsága a képviselőjelölteket. Kérdés, hogy egyedül 
vagy valamelyik párttal közösen indítják-e jelöltjeiket.
- MUSICAL-GÁLA. Musicalrészletekből adott gálaműsort hétfőn a 
Lengyel József Gimnázium musicalcsoportja. A tehetséges diákok 
eddig három teljes zenés darabot állítottak színpadra: a Valahol 
Európában, a Dzsungel könyve és a Grease címűeket, de számos 
egyéb mű részleteit is megtanulták. Ilyen évzáró gálát elsőként ál
lított színpadra a gimnázium...
- MARIHUÁNA. A rendőrség eljárást folytat N. Csaba oroszlányi 
lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok alapján az elmúlt négy 
hónapban több oroszlányi lakosnak több alkalommal kábítószer 
tartalmú cigarettát értékesített. A bíróság előzetes letartóztatását 
rendelte el. Ezen eljárás során további négy személy gyanúsítotti 
kihallgatására került sor.

Orvosok
fehér asztal mellett

Baráti beszélgetésre hívta a város háziorvosait az önkormány
zat -  dr. Sunyovszki Károly polgármester és Varga János a 
Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke -  részvételével 
szerdán este a Czermann vendéglőben. A találkozó apropója az 
orvosokkal kötött szerződések aktualitásokhoz igazított meg
újítása volt. Egyértelműsítették az okiratokban, hogy mi tekint
hető az önkormányzattól bérelt rendelők állagmegóvásának és 
mi felújításnak. Ez évben az önkormányzat elvégzi az állagfel
mérését, aminek alapján jövőre felújítási terv készül.

A találkozón fehér asztal mellett beszélték meg a jövő fel
adatait, s kinyilvánították, hogy az összejövetelt egy lépésnek 
tekintik a naprakészebb kapcsolatok kialakításához.

A polgármester elmondta, hogy a jövőben a város kiemelt 
figyelmet szentel a humánpolitikai fejlesztéseknek, s nagyobb 
megbecsüléssel kíván fordulni a helyi orvos társadalom és az 
értelmiség felé. (Elhangzott egy adat: a megye hasonló nagysá
gú városaival összevetve Oroszlányban mindössze hatvan szá
zalékot képvisel az értelmiség.) Színvonalas munkájáért 
köszönetét fejezte ki az egészségügyi alapellátás valamennyi 
dolgozójának.

Dr. Mátics István főorvos a szakrendelő átépítésének fo
lyamatáról adott tájékoztatást, kérve a háziorvosok megértését 
azon nehézségek miatt, ami a felújítás ideje alatt jelentkezhet a 
szakrendelésekben.

Dr. Brunner Róza városi tisztifőorvos szakmai szempont
ból értékelte, és jónak minősítette a háziorvosok munkáját.

-for-

Az első fecske

Kettőmilliós adomány
Csütörtökön a polgármesteri hivatal ta
nácstermében tartotta ünnepi ülését a Heu
réka Egészségügyi Közalapítvány. Az ülé
sen részt vett Alfréd Weber úr, a Borg- 
Warner Turbo Systems Kft. ügyvezető igaz
gatója és a cég képviselői is, akik a város la
kosságának egészségügyi ellátását javító 
alapítványi támogatásról tettek bejelentést.

Az igazgató kettőmillió forintos ado
mányról szóló csekket adott át dr. Mátics 
Istvánnak, az alapítvány vezetőjének. (A 
pénz már meg is érkezett számlájukra.)

Ezzel az aktussal az első, nagy összegű 
támogatás történt meg a városba nemrég 
betelepült cégek részéről. A cég vezetője la
punk kérdésére elmondta, hogy előzetes 
egyeztetés után az új röntgengép beszerzé
sére fogják fordítani ezt az összeget is. A 
német BorgWarner cég számára természe

tes, hogy munkatársai és a működésüket 
biztosító település fejlődését nem csak 
adójukkal támogatják.

(Reméljük, a közeljövőben a többi ipari 
parki cég hasonló, nemes akciójáról is 
beszámolhatunk. MF.)

Városunk polgármestere viszonzásként 
egy, „oklevelet” adott át a cég vezetőinek, 
melyben jelképesen Oroszlány polgárává 
fogadta a BorgWarner Turbo Systems-t.

A Heuréka Egészségügyi Közalapítvány 
célja a város közigazgatási területén műkö
dő valamennyi háziorvosi, házi gyermekor
vosi szolgálat és a szakorvosi ellátás 
részére szükségessé váló beruházás meg
valósítása. Felvállalta a meglévő eszközál
lomány felújítását, valamint a Szakorvosi 
Rendelőintézet korszerűbb eszközökkel 
történő ellátottságának növelését. IVI.F.

Megtámadták az orvost
A rendőrség eljárást folytat M. M.-né oroszlányi lakos ellen, aki e hét keddjén 16.20 kö
rüli időben a Fürst S. úti rendelőben tettleg bántalmazta az ott dolgozó közfeladatot ellá
tó orvosnőt. Nevezett gyanúsítotti kihallgatása megtörtént, vele szemben dr. 
Sunyovszki Károly polgármester gyorsított bírósági eljárást kezdeményezett.

Vita a közmeghallgatásról

Több mint 300 milliós 
kormányzati támogatást nyertünk

Teljes számban megjelentek a képviseló'k a félév utolsó rendes testületi ülésén.
Dr. Sunyovszki Károly egy „szenzációs” bejelentéssel kezdte: a Kormány döntése 

révén a város több mint 375 millió forintnyi céltámogatást nyert (ez eddig a legnagyobb 
összegű!) a szennyvíztisztító-telep 877 milliós rekonstrukciójára.

A beruházási fennmaradó másik felére is pályázatokat nyújtott be az önkormányzat. 
2003 végére ennek nyomán ivóvíz minőségű tisztított szennyvíz kerül majd ki az Ál- 
tal-érbe -  emelte ki a felújítás környezetvédelmi jelentőségét a polgármester.

folytatás a 2. oldalon

FORRÁS ESTEK
Hűvös terem, családias hangulat fogadta azokat, akik a forró péntek este vendégei vol
tak a Vértesi Erőműnek a majki kastély refektóriumában egy nagysikerű hárfa és dales
ten. A FORRÁS ESTÉK-nek keresztelt négy előadásból álló sorozatot a Vért 
mindazoknak ajánlja, akik szeretik a komolyabb műfajt és a forró nyári estéken is sze
retnének kikapcsolódni, szórakozni a városhoz közeli Majkon.
Vigh Andrea hárfaművésznő a sorozat főszereplője, akinek alkalmanként más-más ne
ves zenész, énekes művész az előadó társa. Itt lesz augusztus 2-án Gulyás Dénes éne
kes is.
A négy előadásból álló ingyenesen látogatható programok az EWALD rézfúvósok sze
replésével augusztus 9-én, este hét órától fog záródni.

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST,
_____________ a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját!______________



Vita a közmeghallgatásról

Több mint 300 milliós 
kormányzati támogatást nyertünk
Folytatás az 1. oldalról Kht.-ról az OSZRT-re ruházta át a

Az első általános napirend kapcsán 
Balogh György támadta a polgár- 
mestert, többek között azzal, hogy 
szerinte az aktuális polgármesterek 
félnek a közmeghallgatáson várható 
botrányoktól, ezért „langyos" témá
kat dobnak be, hogy kevesen jöjjenek 
el. Javasolta, hogy érdekesebb témá
kat vessenek fel, és vigyék ki az ilyen 
eseményeket az érintett városrészek
be. Dr. Sunyovszki Károly úgy véle
kedett, hogy kísérleteznek a helyszí
nekkel, igyekszenek színesebbé tenni 
a közmeghallgatásokat, de ebben 
semmilyen politikai hátsó szándék 
nincs, visszautasította a képviselő 
vádját. Szerinte országszerte jellem
ző, hogy ezt a jogintézményt érdekte
lenség kíséri.

A két ülés közötti eseményekről 
szóló beszámoló elfogadásával a 
rendőrség létszámhiányának a 
csökkentése érdekében egy évre al
bérleti támogatásban részesített két 
Oroszlányba telepedő rendőrt a kép
viselő-testület.

Összeférhetetlenség?

Az ülésen korrigálták a költségve
tést is, ami többek között a beterve
zett és időközben elnyert pályázati 
pénzek miatt vált szükségessé. A 
folytatásban törvényi kötelezettség 
alapján kisebb változtatással foglalta 
rendeletbe a testület a háziorvosi 
körzetekről szóló határozatát, vala
mint elfogadta az Oroszlányi Szolgál
tató Rt. átalakulási zárómérlegét és 
2002. évi üzleti tervét.

Mint korábban tudósítottunk róla, 
a sporttelep és egyéb ingatlanok 
hasznosítási jogát, az ipari park keze
lési feladatait a -Gazdaságfejlesztő

testület. A sporttelepet érintőén a 
szerződést azóta megkötötték. Az ily 
módon profiltisztításon átesett 
kht.-ben ennek ellenére ezen tevé
kenységeket jövőbeni lehetőségként 
benne hagyták, s ez kisebb vitát vál
tott ki. Rajnai Gábor és Szedlák János 
képviselők felvetettek egy összefér
hetetlenségi vélelmet Veilandics Béla 
esetében, aki a kht. megbízott ügyve
zető igazgatója marad, miközben az 
OSZRT alkalmazottja is, vagyongaz
dálkodási üzletágvezetőként.

Szerintük a két szervezet közötti 
üzleti kapcsolat felvethet egy ilyen 
jogi problémát. Dr. Sunyovszki Kár
oly polgármester annak adott han
got, hogy az összeférhetetlenség 
csak a kht.-n belüli „visszafoglalkoz- 
tatásra” vonatkozik, erre az esetre 
nem. Úgy vélte, nem életszerű a 
problémafelvetés, mert a két cég kö
zött kapcsolt tevékenység nem for
dulhat elő.

Egyhangúlag fogadták el a képvi
selők a polgármesteri hivatal tevé
kenységéről szóló tájékoztatót, 
méltatva a dolgozók munkájukat se
gítő erőfeszítéseit.

Hínár ás illemhely

Az egyebek napirendi pontban 
Jugovics József az egyre hínárosodó 
városi Alsó-tó helyzete felől érdeklő
dött -  válaszként elhangzott, hogy 
hamarosan pályázatot írnak ki az 
OHE által tavaly visszaadott tó hasz
nosítására. Orosz Árpád nyári locso
lókocsit, Balogh György nyilvános 
illemhelyet hiányolt. Flartmann Jó
zsef arról tájékoztatott, hogy az ŐSE 
kosarasai a Haraszthegy volt vidám
parkjában kosárpalánkok létesítését 
tervezik. F.J.

Kinevezés 
titkos szavazással

Új vezetők a középiskolák álén
Zárt ülésen döntöttek személyi kérdésekről a keddi testületi ülésen.
Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola igazgatójának Gruber Györgyöt, 
korábbi igazgató-helyettest választották meg, Varga Istvánnak pedig, aki 
három évtizede dolgozik az intézménynél, s 15 évig vezette az intézményt, 
címzetes igazgatói címet adományoztak.
A Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának (titkos 
szavazással!) Hadjadjné Varga Andreát választották, aki a korábbi igazga
tó, Hrubi Gábor helyettese volt. A Pedagógiai Szakszolgálat vezetését to
vábbra is Bárány Lászlóné folytathatja.
Az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. eddigi ügyvezető
je, Veiiandics Béla a jövőben megbízottként, ideiglenesen látja el felada- 
tát. Az összeférhetetlenség kérdése nem merült fel.____________

A Vért megkapta az 
ISO 9001:2000 tanúsítványt

A Vértesi Erőmű Rt. Minőségirányí
tási Rendszerének áprilisi tanúsítási 
auditja eredményes volt. Ennek alap
ján a Magyar Szabványügyi Testület 
Tanúsítási Bizottsága úgy döntött, 
hogy a Vért részére 3 éves időtartam
ra kiadja a Társaság Minőségirányí
tási rendszerének megfelelőségét 
igazoló tanúsítványt, illetve a tanúsí
tás nemzetközi elismertségét biztosí
tó IQNet tanúsítványt.

E szerint a Vértesi Erőmű Rt. minő
ségirányítási rendszere megfelel a 
szabvány követelményeinek a villa
mos- és hőenergia termelés, erőmű
vi karbantartás területén.
A tanúsítvány ünnepélyes átadására 
június 25-én került sor a Társaság 
Minőségügyi Tanács értekezletén, az 
Oroszlányi Erőműben.
A tanúsítványt Pónyai György, a Ma
gyar Szabványügyi Testület ügyveze
tő igazgatója adta át. L.A.

Likerecz Gyöngyi: 
három arany az igazság

Likerecz Gyöngyi három aranyat szerzett a csehországi junior súlyemelő 
VB-n, sőt lökésben megjavította az eddigi felnőtt világcsúcsot. A sikerről 
ás az előtte álló nyárról faggattam Gyöngyit.

-  Sokaknak itt a vakáció. Neked 
mennyi időd jut a pihenésre, szóra
kozásra?

-  Sajnos kevés. A VB után egy hetet 
töltöttem a Balatonon. Most azonban 
újra kezdődnek a kemény edzések, 
igaz, ez a csuklósérülésem miatt ne
hezebben megy. Augusztusban a ta
tai edzőtáborban folytatom.

-  Beszéljünk kicsit a verseny előt
ti időszakról. Milyen reményekkel 
utaztál ki Csehországba?

-  Mindenképpen meg akartam 
nyerni, ezért is áldoztam fel az EB-t. 
Igaz, féltem, hogy a csuklósérülésem 
akadályozni fog, de végül is sikerült.

-  Gondoltad-e, hogy megdöntőd a 
felnőtt világcsúcsot?

-  Reménykedtem, hogy lökésben 
sikerül jó eredményt elérnem.

-  Hányadik érmedet szerezted 
összesen?

-  EB-n és VB-n ezekkel 27-re emel
kedett a számuk.

-  Mit csinálnak most testvéreid, 
Attila és János?

-  János segít nekem és a gyerekek
nek az edzésben, míg Attila készül az 
őszi varsói felnőtt VB-re, amin per
sze én is ott leszek, és remélem 
újabb érmet, esetleg érmeket hozha
tok haza.

-  Két év múlva olimpia. Mit vársz 
Athéntól?

-  Mindenképpen éremszerzés a cé
lom, de hogy milyen színű lesz, azt 
nem merném megjósolni. A legfon
tosabb, hogy dobogós helyen végez
hessek.

Szalai Imre

„BÁNYÁSZ KLUB NYÁR 2002”, 
avagy vasárnap délutáni szabadidős program 

az intézményben és környékén
Június 3o. vasárnap 16.3o az Oroszlányi 
Gyermek Néptánc Együttes műsora, majd 
táncház. 17.3o-2o.3o-ig zene, tánc Heer 
Gyula szintetizátoros, énekessel 
Július 07. vasárnap 16.3o a Kék Duna 
Tánc Klub műsora. 17.oo-2o.3o-ig 
zene,tánc a Dimenzió tánczenekarral 
Július 14. vasárnap 16.3o a Bányász 
Népdalkor műsora. 17.oo-2o.3o-ig zene, 
tánc a Minka zenekarral 
Július 21. vasárnap 16.3o a Rozmaring 
Népdalkor műsora. 17.oo-2o.3o-ig zene, 
tánc a Dimenzió tánczenekarral 
Július 28. vasárnap 16.3o a Bányász 
Koncert Fesztivál Fúvószenekar és a 
majorettek műsora. 18.oo-2o.3o-ig zene, 
tánc a Fúvószenekar kispartyjával. 
Augusztus 04. vasárnap 16.3o a Puszta- 
vámi Fúvószenekar műsora.

17.3o-2o.3o-ig zene, tánc Heer Gyula 
szintetizátoros, énekessel 
Augusztus 11. vasárnap 16.3o a Gánti 
Fúvószenekar műsora. 17.3o-2o.3o-ig 
zene, tánc a Minka zenekarral 
Augusztus 18. vasárnap 16.3o Sztárven
dég (szervezés alatt). 17.3o-2o.3o-ig 
zene, tánc a Dimenzió tánczenekarral

A Művelődési Központ és Könyvtár 
gazdasági csoportvezetőt keres. 

Feltétel:
-szakirányú felsőfokú végzettség 
-költségvetési területen eltöltött 

3 éves szakmai gyakorlat 
A jelentkezéshez részletes 

szakmai önéletrajzot kérünk.
Bérezés: 

a KJT rendelkezései szerint.

A dohányzás, a suril (üstöt árasztó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés kárnsitiák az Ön és környezete egészségét!
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Csúszik a bázis birtokbavétele

Gondok 
a formálódó tűzoltóság körül

Már kész az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltóság mintegy negyven millióért 
megépített Táncsics úti laktanyája, szervezete pedig köztestületi for
mában a múlt héten jött létre a helyi önkormányzat és az Önkéntes Tűz
oltó Egyesület közös alapításával. Az alakuló közgyűlés csak második 
nekifutásra, egyhetes kényszerű halasztás után tudta megválasztani 
vezetőségét, ami azt jelzi, hogy nincs minden rendben a tűzoltóság 
szénája körül. Az első közgyűlésen a szakmai irányító parancsnok sze
mélye váltott ki vitát, a tagság önkéntes tűzoltókból álló többsége 
ugyanis Hubacsek Antalt támogatta, míg az önkormányzat képviselői 
más személyt javasoltak.
A második közgyűlésen hosszú huzavona alakult ki, mert dr. Sunyovszki 
Károly polgármester, aki ekkor már nem is volt jelen, nem vállalta a köz
testület elnöki posztjára való jelölést. Végül Orosz Árpád képviselőt vá
lasztották elnöknek, mellé Berzovicz Istvánt alelnöknek -  mindkettő 
társadalmi megbízatás. A testület szakmai munkáját irányító parancsnok 
Hubacsek Antal lett, aki hosszú évek óta szervezi az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületet is. (Vele készült riportunkat a február 2-i számban olvashat
ták.)
Az alakuló közgyűlésen jelen volt a köztestület szakmai felügyeletét ellátó 
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője Czibik József tűzoltó ez
redes is, valamint Busa János a megyei Tűzoltó Szövetség elnöke. Mind
ketten azon véleményüknek adtak hangot, hogy a szervezet alkalmas 
Oroszlány tűzoltási és megelőzési feladatainak ellátására, hiszen többen 
alapfokú képzésen estek át az elmúlt időszakban. A jövőt illetően azonban 
borúlátásuknak adtak hangot, mert sok harcot kell még megvívni, hogy a 
tűzoltóság az elképzelések szerint működhessen.
-  Ön is aggódik a jövőt illetően?-kérdezzük Hubacsek Antalt.
-  Inkább úgy mondanám: gondjaim vannak. Például hat hete nem vehet
jük át a már elkészült laktanyát. Még a garázs előtti kifutó sincs kész, tehát 
kocsival nem lehet beállni. A tűzoltó egyesület eszközei és felszerelései 
most szanaszét vannak a városban. Ezeket le kellene próbálni, jegyző
könyvezni stb. A tervek szerint július elején költöztünk volna, de ez már fi
zikai lehetetlenség. Ezzel a próbaüzem is csúszik.
-  Van más probléma is?
-  Igen. Nem kaptuk meg a szükséges működési támogatást, ami a rend
szer beindításához lenne szükséges. Márciusban azt kértük, hogy a költ
ségvetésben a második félévre tervezett összegből hozzanak előre 
valamennyit. Ebből fedeztük volna a Rába tűzoltókocsi átíratását a Tiszai 
Vegyi Kombináttól, a műszaki vizsgák költségeit, megkötendő biztosítá
sokat, s nem sorolom. Azt gondolom a finanszírozás most már megvaló
sul, de mindenképpen csúszást okoz. Reményeim szerint szeptembertől 
már vonulni tudunk.
-  Ha jól tudom, a köztestület négy tűzoltót fog készenléti szolgálatban 
alkalmazni három műszakban, s ennek a bérköltsége legalább 12 mil
lió forint. Ez biztosítva lesz az induláskor?
-  Amit ön említ az a minimum létszám. A bérrel kapcsolatos dolgok, majd 
a köztestület bírósági bejegyzése után lesznek aktuálisak. Mindenesetre 
nem feltétlenül az önkormányzattól várjuk ennek költségeit, mert különbö
ző állami pályázatokból és más forrásokból is megoldható. Ez ügyben én 
akkor tehetek majd komoly lépéseket, ha megtörténik a kinevezésem.
-A  köztestület közgyűlése már megválasztotta, de még kinevezésre is 
szükség van. Ki nevezheti ki önt?
-  A város képviselő-testülete.
-  Dr. Sunyovszki Károly kérdésünkre azt válaszolta: azért nem vállalta 
az elnökséget, mert nem érzi úgy, hogy a jelenlegi összetételű vezető
séggel hatékonyan tudna együttműködni. Nem fogja ez hátráltatni a 
tűzoltóság működését?
-  Azt gondolom a puding próbája az evés. Ki fog derülni, hogy életké
pes-e, s tud-e így működni a szervezet.
-  Mi van, ha nem? Csak azért kérdem, mert negyven millióért már kész 
a bázis.
-  Biztos, hogy ennek működnie kell. Valamennyi jövendő tűzoltónk jól 
képzett szakember. Ez a lényeg.
(Mikor költözhetnek be a tűzoltók a laktanyába? Spitzner Csaba, a 
Városfenntartási osztály vezetője elfoglaltságai miatt e héten nem tudott 
reagálni kérdésünkre.)

Forgács J.

Ahol az első oroszlányi bányászok tanultak

És a barakkiskola?
Engedjék meg, hogy némi észrevételt 
fűzzek a Krónikás 182. számában leír
takhoz, vagyis a „300 éve tanítanak a 
településen" című V.B.I. aláírással 
megjelent cikkecskéhez.

A falusi iskolaépület valóban a Kozár 
Laci bácsi és felesége által működte
tett legrégibb, de nem egyetlen iskolá
ja volt a településnek. A bányatelepen 
ugyanis a „Fess diszkont" barakképü
letében Inotai Lajos, Inotai István, 
Balassa Krisztina, Baricska Sarolta, 
Karádi Katalin, Poprádi Ferenc (és le
hetne tovább sorolni a pedagógusok 
nevét) a MÁK bánya által működtetett 
Állami Általános Iskolában tanították a 
diákokat az 1940-es években.

Ma is élnek még többen azok közül, 
akiknek szép diákévek emlékei fűződ
nek ahhoz az iskolához, amely a József 
Attila iskola elődje volt. Ezért tartottam 
szükségesnek a fent említett cikket ki
javítani.

Richter János
*

Köszönjük Richter János észrevétel
é t! Fent idézett írásában Végvári 
néni nem tévedett: a falusi iskola- 
épület a József A. iskola felépítésé
ig valóban egyetlen iskolaépülete 
(tehát, ami eleve annak épült) volt a 
településnek. Az ún. bányatelepi is
kola korábban más célokat szolgált. 
Ha már idén 300 éves az oktatás, ta
lán megérdemli ez az évforduló, 
hogy Ugrik Aliz tanárnő, helytörté
net-kutató kiváló könyve segítségé
vel felidézzük az iskolák helyzetét az 
1940-es években. A részlet egyben a 
barakkiskola születését is bemutat
ja. -  a szerk.

*

(Részlet Ugrik Aliz „Egy iskola gyö
kerei és fejlődése Oroszlányon” 
című munkájából.)
„Az 1938-as év döntő jelentőségű 
Oroszlány fejlődése szempontjából. A 
silány, termelésre alkalmatlan, agya
gos, homokos dombok mélyéről meg
kezdődik az értékes bányakincs 
kiaknázása. A Magyar Általános Kő
szénbányák megkezdte az értékes bar

naszén feltárását. 1938-ban még 
ugyan alig 60 a bányász dolgozók szá
ma, ezek a falusi családokhoz betele
pedve általában a katolikusok lélek- 
számát növelik. Ez teszi szükségessé 
az 1938/39-es tanévben a második 
számú felekezeti iskola megnyitását a 
katolikus gyermekek részére Kulka 
Jánosné, majki lakos Oroszlány Fő ut
cai házában. Az új iskolának 30 tanuló
ja volt, l-VI. osztályosok. Itt kezdte 
munkásságát Inotai Lajos, a bányatár
sulati, illetve később a József Attila is
kola első igazgatója.
Ez ideig a kis számú katolikusság gyer
mekei a 2,5 km távolságban lévő majki 
6 osztályos osztatlan uradalmi iskolá
ba jártak (körülbelül 15-20 gyermek). 
(...)
A második világháború kitörése ösz
tönzőleg hat a bányaművelésre. 
1940/41-ben a romániai Petrozsény- 
ből és Lupényböl a hitlerista vasgár
disták által kiüldözött 60-70 magyar 
bányászcsaládot irányítottak ide. Ők 
képezik az oroszlányi bányásztársada
lom magvát. Nagy részük a felsőtelepi 
barakkokban nyert elhelyezést, több 
család is egy-egy barakklakásban szo
rongva. Az ő gyermekeik számára vált 
szükségessé 1942-ben Felsőtelepen 
egy egytanerős iskola beindítása a 
felsőtelepi bútorüzlet helyén lévő la
kás céljaira épült helyiségben. Ez a 
Magyar Általános Kőszénbányák ke
zelésében működő társulati iskola 
volt. Vezetésével Inotai Lajost bízták 
meg.
A bányászmunka és a lakáshoz jutás 
lehetősége egyre több embert vonzott 
ide. így rövidesen szűknek bizonyult 
ez az iskolaépület, áthelyezték az is
kolát az Alsótelepen, vagyis a mai 
Táncsics úton lévő hajdani Kárpitos 
és Asztalos Ktsz helyén két, ugyan
csak lakás céljaira készült barakk- 
épületbe. Ekkor már két tanerővel 
működött: Szöcsény Mária az l-ll- lll. 
osztályt vezette 85(!) tanulóval, Inotai 
Lajos pedig a IV-VIII. osztályt 61 tanu
lóval. 1944-ben a tanulócsoportok és 
a tanerők száma 3-ra növekedett.

Szakképzés itthon!
Az oroszlányi Eötvös Loránd Műszaki Középiskola felvételt hirdet a következő szak
irányokra:

^szakképző tanfolyam 10. osztályt végzetteknek (géplakatos, esztergályos, mecha
nikai műszerész, nőiruha-készítő szakmákra)

^érettségizetteknek (az Országos Képzési Jegyzék szerint: vámkezelő, informatikai 
mérnökasszisztens -  akkreditált felsőfokú képzés)

^technikus képzés (érettségi után: fémipari minőségbiztosítási technikus, ipari 
elektronikai technikus, mechatronikai technikus)

^szakmunkások szakközépiskolája (felnőttképzés nappali és levelező tagozaton).
A szakképző évfolyamra jelentkezők tankönyvtámogatást és munkaruha-hozzájáru

lást kapnak!
A kollégiumba jelentkező diákoknak ingyenes elhelyezést és kedvezményes étkezést 

biztosítunk!
Jelentkezni lehet személyesen az intézményben. Információ kérhető a 

34/361-600-as telefonszámon.
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Ajánlattételi felhívás! 
Oroszlány Város 
Önkormányzata 

ajánlatot kér 
kivitelezési munkára, 

a Balatonalmádi, Tábor u. 6. 
számú ingatlanán lévő 
Ifjúsági tábor szociális 
épületének felújítására 

Az ajánlati dokumentáció bruttó 
25000,- Ft-ért megvásárolható 

az oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti pénztárában 
2002. június 14-étől a hivatal 

nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 

2002. július 19-én, 
pénteken 11 óra.

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása: 2002. július 19-én, 

pénteken 11 órakor.
Az eredményhirdetés határide- 
je: 2002. július 29-éig Írásban.

Tájékoztatjuk 
tisztelt 

ügyfeleinket, 
hogy a 

polgármesteri 
hivatal 

2002. július 1-én 
(hétfőn) 

zárva tart.

Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testiilete a 22/1991. (IX. 1.)
ÖK rendeletében rendelkezett városi kitüntetések 

alapításáról.
A rendelet 4. § (9) bekezdése alapján augusztus 20-án 

1 darab” OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím elismerést,
1 darab „OROSZLÁNYÉRT” vésető aranygyűrű kitüntetést,

5 darab „ OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevelet 
adományozhat a testület.

Felhívjuk a városban működő pártok, szervezetek, egyesületek, 
közösségek tagjait, a város lakosságát, a települési 

képviselőket, hogy 2002. július 12-én-péntek-12 óráig a 
kitüntetettek személyére vonatkozó, indoklással ellátott 

javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” 
megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(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 elismerésére a 
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető 

díszoklevelet alapít.
(3) „OROSZLÁNYÉRT VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 

adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 

életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 

amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem a 

városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar állampolgár 
személyek részére adományozhatok.

(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben 
az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés 

nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

OEIadó Oroszlányban, 1 db Hajdú 
mosógép és 1 db centrifuga. Jó 
állapotban lévő, 3 évet használt. 
363-067,
OHasznált működőképes 3 lapos 
villanytűzhely olcsón eladó.
366-811
OKőszegen 3 szobás összkom
fortos családi ház eladó.
20-96-62-815
SLada 2105-ös 1987. évjáratú 
2003.05.-hóig műszakival, 
vonóhoroggal, rádiósmagnóval, 
riasztóval eladó. 20-96-62-815

A felsorolt helyeken 
kereshetik a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb (3000!) 
példányszámú lapját!
Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyegbolt (Petőfi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron”)
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes”) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnál) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fúrst S. u.)
Huber festékbolt (Fürst S, u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban ás környékén
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.) 
ANIABC (Arányú.)

Az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. díjmentesen re
gisztrálja azon oroszlányi vállalkozásokat, akik érdeklődnek a Vértesi 
Erőmű Rt. retrofit beruházása iránt. Az ehhez szükséges adatok közlése 
személyesen, telefonon, faxon vagy e-mail segítségével is lehetséges.
A következőket kérjük: - cég neve, címe, képviselő neve, elérhetősége, 
(tel ,fax stb..), tevékenységi köre. A beruházás során szálláshelyekre is 
szükség van, ezért ugyancsak díjmentesen regisztráljuk a kiadó ingatla
nok adatait: név, cím, szálláslehetőség ismertetése (pl.: 2 szobás la
kás), elérhetőség. Külön kérés esetén az adatokat vagy azok egy részét 
bizalmasan kezeljük. Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő 
Kht.Tel. /  fax: 34/ 361 -794, e-mail: ovic@ovic.hu. www.ovic.hu

Oroszlány Város önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi in
gatlanok nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére.

- Oroszlány, Rákóczi F. u. 41. IV. 3., 1 szobás, 27 m2-es összkom
fortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.822. 500 Ft
- Oroszlány, Táncsics M. u. 35. X. 4., 2 szobás, 53 m2-es össz
komfortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 2. 915000 Ft
- Oroszlány, Petőfi S. u. 5. fsz. 4., 1 szobás, 37 m2-es félkomfortos 
komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.295. 000 Ft

Az ingatlanok 2002. július 3-án 10-11 óra és 2002. július 
12-én 14-15 óra között tekinthetők meg.

A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele: 2002. július 
12-én 12 óra. 50.000 Ft bánatpénz befizetése.

A versenytárgyalás időpontja: 2002. július 18-án 8,30 óra 
A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az Oroszlányi Szolgál
tató Rt. végzi, ezért a pályázatok benyújtásának és a versenytár
gyalásnak a helyszíne az Rt. székháza (Oroszlány, Bánki D. u. 2.), 
ahol a pályázattal kapcsolatos részletes információk a 34/361-171 
telefonszámon kaphatók.___________________________________

KE11EN

c
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GSM SZAKUZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVÍZ!

www.weststar.hu

Osztrák-magyar Oroszlányi 
Szolgáltató Rt. 

Hibaelhárítás, ügyelet: 
© 3 4 /3 6 1 -1 7 1 , 362-146

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÓT 29-31 

©361-111  
Nyitva: H-P: 9-17, Szó 9-12

PVC-padlő, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

©34/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek
>  lízingszerződések 
Válla lkozó i hitelek
>  lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

legalább közép
fokú közgazdasági 

végzettségű 
munkatársakat 

keres alkalmazotti 
munkaviszonyba.

Időpont 
egyeztetés: 

(06) 20/411-40-54

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft.

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetente 
más más kérdésre szavazhat
nak. Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, és ha 
úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése 
van és szeretné tudni, hogy ar
ról mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szava
zásra.

E heti kérdésünk:
ÖN TANÍTTATNÁ-E 

GYERMEKÉT (TANULNA-E) 
A HELYI 

KÖZÉPISKOLÁKBAN

Hgen
>Nem , mert rossz a hírük 
>Nem , mert másutt jobb 

az oktatás 
>Mindegy, mert 

mindenütt tanulni kell

Várjuk szavazatát!
@ 367-444

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc ©20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József ©70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
© 367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@pressklt.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN.1419 4805__________Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdáiéban: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2500,-Ft+Áta/szám; négy számban: 2250,-Ft+Áfa/szám. Vállalkozói telefonszámok 4 szambán: 1600,-Ft+áfa.
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S z ó 0 6 . C s a b a
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 27. (185.) szám  2002. jú lius  06. S 3 6 7 -4 4 4

HÍREK RÖVIDEN CSÚCSTECHNIKA A SZAKRENDELŐBEN
- SZÜNIDEI MATEKSIKER. Szép eredményt értek el a 
Ságvárisok a június végén Nyíregyházán megrende
zett országos Kalmár László matematika versenyen. A 
3. évfolyamosok között hatodik lett Krcsma Patrícia, 
míg Czéllai-Vörös Anna negyedikes tanuló a kiváló 
második helyezést érte el. Felkészítő tanáruk 
Scherlein Márta.
- EGYMILLIÓS LOPÁS. Június 15. és 22. közötti idő
ben a Táncsics M. út egyik lakásába hengerzártörés 
módszerével hatolt be az ismeretlen elkövető és on
nan értékpapírokat, készpénzt, aranyékszert tulajdoní
tott el mintegy 1 millió 289 ezer forint értékben. (ORK)
- ÉDES SZÍVEK. A Jó éjszakát édes szívek zenekar 
adott koncertet június 28-án este a Művelődési Köz
pontban. Az eredetileg szabadba tervezett fellépést a 
kedvezőtlen időjárás miatt a színházteremben tartot
ták meg. A nem túl nagy számú, de annál lelkesebb 
közönség nagyon jól fogadta a csapatot, akik harma
dik alkalommal mutatkoztak be városunkban. Prog
ramjuk elsősorban a rockzene szeretőinek szólt. Az 
együttes a saját számain kívül, meglepő hitelességgel 
játszotta a Kispál és a Borz, a Hiperkarma, a Hobo Blu
es Bánd és Bob Marley dalait. A koncert sikerrel zárult, 
a csapat a közönség megelégedésére ráadást is adott.

(Laskai Tünde)
- NYÁRHALÁL. A Népek barátsága utca 5. számú épü
let mögötti nyárfát baktérium támadta meg, melynek 
következtében a nyárfa elveszítette szilárdságát. Mivel 
a fa egy játszótér szélén emelkedett, ezért sürgősen 
gondoskodni kellett kivágásáról. A fa nagy -  18 m -  
magasságára való tekintettel a tűzoltóságtól bérelt ko
saras géppel, és ún. lebontásos technológiával szün
tették meg a balesetveszélyt. A tapasztalatok alapján a 
nyárfák kevésbé ellenállóak a városi ártalmakkal 
szemben, ezért figyelemmel kísérik a még mindig 
nagy számú, s többségében kiöregedett nyárfák álla
potát. A vágásérett nyárfák leváltásra kerülnek, hason
lóan az előző évekhez.
- SZAKMAI NAPot tartott Oroszlányban a Hajléktalan 
és Utcai Szolgálatok Észak-Dunántúli Regionális 
Egyesülete a Szociális Szolgálat szervezésében. A ren
dezvényen az önkormányzat szociálpolitikáját, a szo
ciális biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében tett erőfeszítéseit ismertették, és bemutat
ták a Szociális Szolgálat tevékenységét, az itt dolgozók 
munkáját. Az önkormányzat célja a szociális intéz
ményrendszer továbbfejlesztése.
- AUTÓSOK FIGYELEM! Országos szintű, fokozott el
lenőrzésen vett részt a Közterület-felügyelet az Orosz
lányi Rendőrkapitányság állományával közösen június 
elején. Az ellenőrzésen a Vám- és Pénzügyőrség is 
képviseltette magát. A cél a közterületen elkövetett 
szabálysértések felfedése és hatékony, gyors intézke
dések foganatosításával azok megszüntetése volt. A 
két nap alatt jelentős számú szabálysértést sikerült fel
deríteni, s megszüntetni. Az akció nyitánya lehet egy 
közös, havonta történő együttműködésnek, s hozzájá
rul ahhoz, hogy a jövőben a rendőrség és a Közterü
let-felügyelet azonos módon lépjen fel a szabály- 
sértőkkel szemben. Várható az is, hogy a megyei Köz
lekedési Felügyelet szakembereinek bevonásával fog
ják ugyancsak havi rendszerességgel ellenőrizni a 
járműtárolási kötelezettségek betartását!___________

Megérkezett a Szakorvosi Rendelőintézetbe az új 
tüdőszűrő berendezés. A mai legmodernebb 
technikát képviselő közel 29 millió Ft értékű di
agnosztikus röntgenkészülék 18 éve használt ál
lapotban érkezett és a mára elavult régit váltja le.

Bekerülési költsége nagy részét állami és me
gyei pályázati pénzekből fedezték. Különböző 
szakhatósági engedélyek beszerzése után az őszi 
szezonban már ezzel végzik a város és a környe
ző települések lakosainak kötelező szűrését.

Mint Dr. Mátics István igazgató-főorvos el
mondta az új gép teljesen automatizált, fenntar

tása olcsóbb, megbízhatóbb és részletgazda
gabb képet ad. Előnye az is, hogy a besugárzott 
dózissal a korábbihoz képest kisebb léptékekben 
képes alkalmazkodni a vizsgált páciens testtö
megéhez. A dolgozókat érő sugárterhelés koráb
ban is a határérték százada alatt maradt, e 
készülék azonban még ennél is kevesebb sugár
zást bocsát ki a külvilágba.

Az OREL cég szállította berendezés fő egysé
gei a Canon kamera, a hazai gyártású sugárvédő 
kabin, az OREL gyártmányú nagyfrekvenciás ge
nerátor és a svájci röntgensugárcső. -f-

Sunyovszki kiáll Takács mellett

Levél Medgyessyhez
Dr. Sunyovszki Károly Oroszlány polgármestere 
levelet írt Medgyessy Péter miniszterelnöknek. A 
Krónikás birtokába jutott június 26-i keltezésű 
dokumentumban Sunyovszki arra kéri a minisz
terelnököt, hogy a Vértesi Erőmű Rt. július 12-én 
esedékes közgyűlésén az állami tulajdont képvi
selő részvényesek erősítsék meg Takács Károlyt 
a Vért vezérigazgatói tisztségében.

Mint ismeretes, az azóta lecserélt vezetésű 
ÁPV Rt. június 14-ére hívta össze a társaság köz
gyűlését, melynek napirendjéül többek között új 
igazgatósági tagok választását tűzte ki. Ezt a köz
gyűlést napirendcsere és érdemi tárgyalás nélkül 
felfüggesztették, és július 12-ére (jövő hét pén
tekre) hívták össze újra.

Levelében Sunyovszki utal rá, hogy helyi szo
cialista személyiségek egyértelmű utalást tettek 
arra (amit szerinte a város közvéleménye csakis 
politikai tisztogatásként értékelhet), hogy Takács 
Károlyt le kívánják váltani. A polgármester védel
mébe veszi a vezérigazgatót, és többek között ezt 
írja: „Takács Károly, a részvénytársaság vezér- 
igazgatója eddigi áldozatos munkájával nagy
mértékben hozzájárult a társaság pénzügyi,

gazdasági stabilizálásához, tovább a Kormán 
által támogatott környezetvédelmi (retrofit) be
ruházás megvalósulásához. (...) a Társaság (az 
ő) vezetésével megszabadult hitelállományától, 
nyereséges, és az ezévi időarányos eredménye a 
tervezett időarányos eredmény háromszorosa."

Odébb Medgyessy korábbi nyilatkozatait citál
ja a polgármester: „Tudomásom szerint oroszlá
nyi, a cégnél tett látogatása során Ön elismerően 
nyilatkozott a Vezérigazgató Úr munkájáról, ké
pességeiről, vezetői, szakmai rátermettségéről. 
Ön többször nyilatkozott nyilvánosan és a vá
lasztások időszakában hozzám is megküldött le
velében a közös országépítés, a párt
hovatartozástól független együttműködés fon
tosságáról, illetve arról, hogy kormányra kerülé
sük esetén a szakmai hozzáértés, az elért 
eredmények lesznek a meghatározóak a szemé
lyi döntések során. Úgy vélem Takács Károly Úr 
ezeknek a feltételeknek megfelel... írja levelé
ben a polgármester.

(A Népszabadságban e héten megjelent írás 
szerint vezetőváltások várhatóka Vért-nél.)

MÁJ KI NYÁR 2002
A . ' Í V  Július 1-én, hétfőn az oroszlányi 

Lengyel József Gimnázium dísz
termében Lázár Mózes, a me
gyei közgyűlés elnöke nyitotta 

J meg a Nemzetközi Énekes Mes
terkurzust. A Majki Zenei Feszti

vál keretén belül immár hatodik alkalommal 
megrendezésre kerülő kurzuson közel 100 tehet
séges hazai és külföldi (török, izlandi, svájci, ro
mán, német és belga) fiatal énekes kap 
lehetőséget arra, hogy nemzetközi, világhírű mű
vészek segítségével fejleszthessék énekhangju
kat a Magyar Állami Operaház kitűnő 
korrepetitorai segítségével.

A legkiválóbb hallgatók az előadói azoknak a 
hangversenyeknek, amelyeket oroszlányi és a 
környékbeli műemléktemplomokban tartanak jú
lius 3-a és 12-e között, valamint a hagyományos 
Operagálán, július 13-án, szombaton is a legte
hetségesebb növendékek kapnak fellépési lehe
tőséget.
A majki műemlékegyüttes szabadtéri színpadán 
kerül megrendezésre a gála, valamint az igen 
nagy érdeklődéssel várt operett előadás is július 
6-án, szombaton este 8 órakor. Kálmán Imre 
Csárdáskirálynő című 3 felvonásos operettjét 
Leblanc Győző főszereplésével és rendezésében 
mutatják be.

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST, 
___________ a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját’___________



Önkormányzati tűzoltóság a 24. órában I Lázár Mózes parlamenti munkájáról
Csak Dad és Kecskéd csatlakozik g < *  helyhatósági választásokról

-  Hol tart a tűzoltósági laktanya ki
alakítása, mikor költözhet be a fris
sen megalakult köztestület? -
kérdeztük a téma hivatali felelősét, 
Spitzner Csaba osztályvezetőt.

-  A munkák, a beüzemelés folya
matos, ezekben a napokban az épület 
berendezése, a hiánypótlás zajlik. A 
hírrendszer kiépítése ügyében még 
egyeztetünk. Több pályázatot is be
nyújtottunk a költségek előteremté
sére, ezek elbírálására várunk. Terve
ink szerint szeptembertől a 
TETRA-rendszer biztosítaná a hírköz
lését a mi tűzoltóságunknak is. Egy
általán nem mindegy, hogy mi 
állítunk fel egy antennaárbocot vagy 
a TETRA teszi ezt meg saját beruhá
zásban. Jelenleg e körül folynak a tár
gyalások.

-  Csúszik a tűzoltók költözése?
-  Szó sincs erről. Szeptember ele

jéig teljes mértékben birtokba vehe
tik, fel tudják szerelni a bázist. A 
hivatalnak lényeges szempont volt, 
hogy legyen kinek átadni az épület- 
komplexumot. Miután a köztestület 
alakulása két hete megtörtént, immár 
van olyan jogi személy, akivel szer
ződhetünk, és felelősséget vállalva 
átveheti tőlünk. Az átadás-átvételi 
szerződést már előkészítettük.

Most dől el minden
Mint a Krónikás megtudta, már a 

megyei Katasztrófavédelmi Igazgató
ságnál van az önkormányzati tűzoltó
ság működési területének kijelölését 
kérelmező dokumentum. A szakmai 
felügyeletet ellátó szervezetnek július

15-ig kell ezt továbbküldenie a 
Belügyminisztériumhoz. A tárca au
gusztus végéig dönt a kérelem elfo
gadásáról. Amennyiben az elbírálás 
pozitív, 2003. január elsejétől hivata
los engedéllyel kezdheti meg műkö
dését a köztestületi tűzoltóság.

Az elmúlt időszakban csupán két 
település, Dad és Kecskéd nyilvání
totta ki csatlakozási szándékát. A töb
biek távolmaradása csökkenti azt az 
állami normatívát, amihez az ellátott 
lakosságszám után hozzájuthat az 
oroszlányi tűzoltóság.

Czibik József, a megyei Katasztró
favédelmi Igazgatóság vezetője úgy 
véli az ügy a 24. órában van, és ko
ránt sincs minden rendben. Szerve
zete feladata, hogy a feltételek 
meglétét vizsgálja, és szakmailag vé
leményezze a kérelem megalapozott
ságát. Munkatársai hiányosságokat 
tapasztaltak a felszereléssel kapcso
latban, amit több ízben jelentettek is. 
Az ezredes legnagyobb gondnak az 
anyagi támogatottság hiányát látja, 
mert ebből fakad, hogy egyes beren
dezések még nincsenek bevetésre 
kész állapotban. Igaz, hogy a jövő év 
elejétől kell kezdeni az üzemszerű 
működést, de augusztusban ajanuári 
időpontnak megfelelő állapotban kell 
felállni, különben előfordulhat, hogy 
a minisztérium nem fogadja el kérel
münket, és akkor legközelebb csak 
jövő nyáron nyílik hasonló ablak. A 
következő egy hónapban alaposan 
bele kell húzni, hogy ne csússzon egy 
évet a tűzoltóság működésének meg
kezdése. -for-

Semmelweis napi elismerések
Lapzártánk után, pénteken délután kerül sor a Szakorvosi Rendelőintézetben az idei 
Semmelweis napi ünnepségre. A városi hagyományokhoz híven a jutalmazások át
adása után fogadáson köszöntik a város egészségügyi dolgozóit.

Jubileumi jutalmazottak:

25 éves: Pis Pálné, Dr. Vas Teréz 
30 éves: Hatala Mihályné 
40 éves: Dr. Vesztergomi Helén 
Az egészségügyben eltöltött idő alap
ján jutalmazottak:
10 éves: Szakálné Répási Ildikó

20 éves: Balogh Enikő, Bereczkiné 
Horváth Katalin, Bíró Csilla,
Blaschekné Tóth Mária, Döbröntei 
Józsefné, Hegyaljainé Bors Márta, 
Sztruhárné Nádas Éva, Tóthné 
Schullig Gabriella
35 éves: Nyitra Jánosné, Dr. Várnagy 
Magdolna, Dr. Zimonyi Gabriella

Aki betegen is gyógyít
A jutalmazottak között van Dr. Kalocsai Márta pszichiáter-főorvos is, aki a múlt 
héten Budapesten Csehák Judit minisztertől az egyik legrangosabb országos 
egészségügyi kitüntetést, a Pro Sanitate díjat vehette át. Az elismerést a pszi
chiátria és a neurológia területén évtizedeken át végzett kimagasló és lelkiis
meretes tevékenységével érdemelte ki, különös tekintettel arra, hogy idült 
betegségével 1989-ben nyugdíjba vonult, de tatabányaiként azóta is Orosz
lányban dolgozik, szinte teljes munkaidőben. A főorvosnő szakterületén or
szágos tekintélynek örvend. -for-

Körzetiinkért, városunkért ebben a parlamenti ciklusban is két képviselő 
tevékenykedik az új országgyűlésben. Keleti György, a 3. számú választó
kerület képviselője és Lázár Mózes, aki a Fidesz pártlistáról nyert mandá
tumot. Mindkettejüket arra kértük, hogy ismertessék meg választóikkal 
jelenlegi országházi feladataikat. Elsőként Lázár Mózes jutatta el hozzánk 
válaszait.

-  Ismételten a Parlament Gazda
sági Bizottságában dolgozom, 
amelynek összetétele lényegében 
alig változott -  tájékoztat Lázár Mó
zes-tehát remélhetőleg a megfelelő, 
érdemi munkának nem lesz személyi 
összetételi akadálya. A Fidesz frakci
óban két témakörrel foglalkozom 
közvetlenül: energetika és területfej
lesztés (vállalkozásélénkítés, befek
tetésösztönzés, infrastruktúrafej
lesztés stb.). Lényegében az elmúlt 
négy esztendőben is e területen dol
goztam közvetlenül s remélem, nem
csak én érzem úgy, hogy azért 
mindkettőnek komoly eredményei 
vannak Oroszlányban és környékén.

-  Jelenleg van-e olyan előterjesz
tés, célkitűzés, amelyen Oroszlányért 
munkálkodik?

-  Sokan gondolják úgy, hogy a 
retrofit érdekében már nem kell külö
nösebben tenni semmit, már elindult 
és megy a maga útján. Ez nem igaz, 
súlyos tévedés. Folyamatosan kell a 
Vértnek bizonyítania életképességét. 
Mindig lesz árharc, konkurencia és 
változások várhatóak az energiaszek
torban. A Vért privatizációját ellenez
tem, és minden eszközzel igyekszem 
-  adott esetben -  megakadályozni. 
Mindebből az következik, hogy 
2014-ig sok a teendője egy ország- 
gyűlési képviselőnek is. Én ellenzéki 
képviselőként is ugyanolyan intenzi
tással fogok küzdeni Oroszlányért és 
a Vért-ért, mint ahogy azt tőlem ed
dig is joggal elvárták az itt élők. Az

más kérdés, hogy nem honorálták a 
választásokon. Ennek ellenére senki 
se gondolja, hogy feladtam, sőt, 
soha ilyen nagy számban nem sza
vaztak rám eddig, és még van mit fej
lődni.

Nagyon örülök, hogy a szennyvíz- 
tisztító támogatását szakmailag és a 
közigazgatás útvesztőiben elő tudtuk 
úgy készíteni, hogy az új kormány 
már nem tehetett mást, csak rábólin
tott. Ez újabb közös sikerünk.

-  Mint az oroszlányi Fidesz elnökét 
arra kérjük, tájékoztasson bennün
ket, hogy mikor döntenek az őszi 
helyhatósági választások helyi jelölt
jeiről és a polgármesterjelölt szemé
lyéről.

-  A polgármesterjelölt személye
nem kérdés számunkra: dr.
Sunyovszki Károly. Rátermett és bi
zonyított. Minden segítséget meg 
fog kapni a polgári erőktől a választá
sokon. Remélem a választók első
sorban az eredményekből fognak 
kiindulni, melyben Károlynak komoly 
szerepe volt a „csapatban” .

A többi egyéni jelölt személyéről 
még folynak az egyeztetések, de itt is 
az elvégzett eddigi munka és az alkal
masság lesz az elsődleges szem
pont.

Más pártokkal és szervezetekkel 
össze akarunk fogni, olyanokkal, akik 
a mi értékeinket képviselik, de úgy 
gondolom a Fidesz lesz a meghatáro
zó erő az összefogásban.

Forgács J.
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A dohányzás károsítja az Ön és környezete egészségét!
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Még egyszer a falusi iskoláról

Tisztelt Richter János Úr!
Engedje meg, hogy tisztázzam az 
általam írt cikknek (Krónikás 182. 
szám) azt a részét, mely félreveze
tő lehet.

Cikkemben először nem iskolá
ról írtam, hanem iskolaépületről, 
majd az oktatás folyamatosságá
ról. A köznyelvben, ahol folyama
tos oktatás folyik, általában iskolát 
említenek, mint pl. Oroszlányban, 
a falusi iskolával párhuzamosan 
működő katolikus, felsőtelepi, 
majki és barakkiskolát.

Valóban, Oroszlányban a múlt 
században több helyen volt elemi

szintű oktatás különböző, -  átme
netileg -  erre a célra kijelölt, vagy 
bérelt épületben, mint pl. az ön ál
tal említettben, mely a felépült Jó
zsef A. iskola használatbavétele 
után még továbbra is egy ideig 
még barakkiskolaként működött.

Tény, hogy a József A. iskola fel
építése előtt, iskola céljára épített 
épülete mindössze egy volt Orosz
lánynak, a Fő utca 40., ma Alkot
mány u. 67. szám alatti 
úgynevezett falusi iskola, melyben 
majd kétszázötven évig egyfolytá
ban folyt oktatás. A falusi iskola 
épülete ma is áll, csak más célokra 
használják.

V.B.I.

A dohányzás, a sűrű füstöt árasztó városi buszok, a szellemi körnvezetszennvezés károsítják az Ön és környezete egészségét!
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Nyugdíjas bányászok találkozója
Családias hangulatú nyugdíjas napra várta tagjait szombat dél
után az Arany iskola udvarán a Bányász Nyugdíjas Szakszerve
zet. A rendezvényen a Bányász Klub Alapítvány biztosította a 
műsort, melyben oroszlányi művészeti csoportok léptek fel, 
többek között a gyermek néptánc együttes, a bányász fúvósze
nekar és a majorettek, a Bányász- és a Rozmaring népdalkor, a 
Brána táncegyüttes. Bonnal beváltható étel és ital, és késő estig 
tartó zene-tánc gondoskodott róla, hogy a kétévente megtartott 
találkozón mindenki jól érezze magát. A programot a Vért és a 
helyet adó Arany iskola támogatta.

Van, akinek gyógyszerre sem te lik
Bolya Lajos 1989 óta titkára a Bányász Nyugdíjas Szakszervezetnek. 

Korábban a vállalati szakszervezeti bizottságban dolgozott. Tizenhét évet 
töltött az érdekvédelem területén.

-  Kétezer tagunk van, köztük oroszlányiak, bokodiak, kecskédiek, 
környeiek, akik valamikor az Oroszlányi Szénbányáknál dolgoztak, 
Busszal szállítotuk ide őket, s ki-ki hozhatta családtagját, gyermekeit, 
unokái, barátait.

-  Miért csak kétévente találkoznak?
-  Leginkább a pénzhiány miatt. Az esztendő során a segélyezés kime

ríti a pénztárcánkat. Ennek a rendezvénynek az is a célja, hogy azok az 
emberek, akik évközben nem szorulnak anyagi segítségre, és befizették 
az évi hétszáz forintos tagdíjat, itt jól érezhessék magukat, beszélgesse
nek egyet a régi munkatársakkal, felelevenítve a régi emlékeket. Ilyenkor 
előkerülnek a családi fényképalbumok, büszkén mutatják egymásnak az 
unokák, gyermekek fotóit.

-  Kik szorulnak a leginkább segélyre?
-  Az özvegyek, az egyedül maradottak, Közü lük is 2-300 tagunk éi sa

nyarú körülmények között, Épp valamelyik nap járt nálam egy asszony, a 
férje nemrégiben halt meg, s behozta nekem a nyugdíjas szelvényét, 
amin írd és mondd 16 900 forint szerepel! Hogyan lehet ebből megélni? 
Még a lakásrezsire sem futja.

Minden év végén, karácsony előtt osztunk támogatást, de egyre töb
ben jönnek be hozzám rendkívüli segélyért gyógyszerekkel teli szatyor
ral, mutatva a még kiváltatlan recepteket, amire már nem futja a szűkös 
nyugdíjból.

- A  legnépszerűbb, legtöbb embert mozgató programjuk az üdülte
tés. Kapnak elég beutalót?

-  Nem mondhatnám, s ez ügyben már levelet váltottam a vezérigaz
gató úrral. Szívesen vennénk, ha nyugdíjasaink több beutalóhoz jutná
nak különböző gyógyüdülőkbe, s nem csak az elő- vagy utószezonban. 
Tudja, az az ember, aki harminc-negyven évet lehúzott a bányában, ma 
mindenféle ízületi betegséggel küzd, fájnak a csontjai, és nagyon igény
li, hogy gyógyfürdőkben enyhíthesse panaszait. Összességében meg 
kell köszönnöm a Vért támogatását, de azt kell mondanom, hogy ennél 
többet is szívesen fogadnánk. -/-

Jelentős terv-túlteljesítés
Igazgatósági ülés a Vért-nél

A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága június 
28-án ülésezett, ahol szó volt többek kö
zött a Társaság l-V. havi műszaki és gazda
sági eredményeiről. Az Igazgatóság 
rögzítette, hogy a Vért 857,5 M Ft-os mér
leg szerinti eredménnyel jelentősen túltel
jesítette az időarányos tervcélkitűzését. A 
Társaság jó pénzügyi helyzetben is van, hi
szen nincs rövid lejáratú hitelállománya, s 
pénzeszközei több mint 1 Mrd Ft-ban áll
nak rendelkezésre.

A Társaságnak sok munkát ad a retrofit 
megvalósítása. Az Igazagtóság meghallga
tott egy nagyon részletes, áttekintő képet a 
füstgáz-kéntelenítő, a kazánok- és a villa
mos irányítástechnikai rendszer felújításá
ról.

Konkrét építési szakaszba lépett a füst
gáz-kéntelenítő, melynek látványos jele, 
hogy a munkaterület júliusi átadásának 
előkészítő munkái már folynak.

Az oroszlányi Erőmű 3-as számú kazán
jának felújítása: szeptember 2-án kezdő
dik és a beruházás november 24-én 
fejeződik be.

Kiírásra került a villamos erősáramú 
tender, melyre hat pályázó jelentkezett. A 
kiértékelés folyamatban van. A döntés lé

nyeges, hogy ezt az 1 Mrd Ft értékű beru
házást ki nyerje el, ki építse meg a kéntele
nítő villamos betáplálását, illetve ki 
végezze el a segédüzemi javításokat.

Flamarosan befejeződik az Oroszlányi 
Külüzem teljes körű márkushegyi átköltöz
tetése. Ennek során egy földalatti újszerű 
szénosztályzó létesül. Ezt a folyamatot a 
Bányászati Igazgatóság vezeti. Sajnálatos 
módon 150 munkavállalótól kell megválni. 
Az ő sorsukról, munkájukkal kapcsolatos 
körülményekről az Üzemi Tanáccsal egyet
értésben kell megoldást találni, végkielégí
tést fizetni.
A Társaság 2002. I-V. havi eredménye 
857,5 M Ft, szemben a 168,1 M Ft-os terv
vel szemben.
A rövid lejáratú kötelezettségek 848,5 M 
Ft-os csökkenést mutatnak a 2002. január 
01-jei nyitó értékhez képest.
2002. évben a Vért teljes fejlesztési prog
ramja 7 796,2 M Ft.
2002. I-V. havi szinten a teljes munkaidő
ben foglalkoztatottak statisztikai átlagos 
állományi létszám 4 216 fő, ami 2,38%-kal 
csökkent a 2001. évihez képest.

Lovasi Andrea

Oroszlány Város Önkormányzata  
nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az

Oroszlány, M átyás k irály u.
1 -3 -5 . szám a la tti a lábbi ingatlan jait:

1- 0roszlány, Mátyás király u. 5. szám alatti, 825 m2 területű, szálló és a Mátyás király u 3. szám alatti, 85 m2 terüle
tű, üzlethelyiség. Induló vételára: 37.200000 - Ft + 25 % ÁFA
Mátyás király u. 3. szám alatti, 532 m2 területű, vendéglő. Induló vételára: 15.000000.- Ft + 25 % ÁFA
2- 0roszlány, Mátyás király u. 1. szám alatti lépcsőházban lévő (6db) 314 m2 összterületű, lakás(okat).
Induló vételára: 18.900000.- Ft
3- 0roszlány, Mátyás király u. 3. szám alatti lépcsőházban lévő (6db) 314 m2 összterületű, lakás(okat).
Induló vételára: 18.900000.- Ft + 25 % ÁFA
Licitlépcső: Ingatlancsoportonként: 500000- Ft. Ajánlati biztosíték ingatlancsoportonként 1.000000 - Ft 

Az ajánlati biztosíték (ingatlancsoportonkénti) befizetésének határideje: 2002. július 15-én déli 12 óra 
a versenytárgyalás időpontja, helye:

2002. július 16-án 10 óra, Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóterme.
Részletes pályázati felhívás a hivatal hirdetőtábláján olvasható, további felvilágosítás 

a 34/ 361-444/ 152-es telefonon kérhető.
Az ingatlan megtekintésére 2002. július 8-án 10 órakor biztosítunk lehetőséget.

Felhívás a város 
közösségeinek és lakóinak!

Az United Way-Vértes Vidéke Ala
pítvány a város közösségeivel, tag
jaival közös programot indít a 
következő céllal:
Tárjuk fel az Önöket leginkább fog
lalkoztató közösségi problémát a 
város egészségügyi, szociális, kul
turális, környezetvédelmi, gazdasá
gi . egyéb területeiről!
Dolgozzuk ki a kiválasztott problé
ma megoldásának lehetőségeit!
A megoldás érdekében találjuk meg 
a megfelelő utat a döntéshozókhoz, 
az önkormányzathoz!
A fenti cél érdekében 
Ingyenes zöld számot biztosítunk a 
vélemények összegyűjtésére.
A kiválasztott probléma megoldási 
javaslatának elkészítéséhez szakem
ber közreműködéséi kérjük.
A civil szervezetek által megvitatott 
és a megoldási javaslatokkal alátá

masztott dokumentációt eljuttatjuk 
az illetékes döntéshozóknak. 
Reméljük, hogy ezen az egyedi 
programon keresztül sikerül kidol
goznunk egy modellt, amit a közre
működők más esetekben is 
hasznosítani tudnak.
Mindezt csak közösen valósíthatjuk 
meg, ezérl kérjük együttműködésü
ket:
Telefonáljanak július 15-ig a meg
adod ingyenes zöld számra: 
06-80/204-145 (folyamatos üzenet- 
rögzítő), küldjenek e-mailt:, levelet: 
Köre 2841 Oroszlány, PL. 6/A 
Információkérl személyesen keres
sék meg partnerünket, Elekes 
Lászlónét! (Oroszlány Művelődési 
Központ és Könyvtár Fő tér 1 , tele
fon: 360-652)
Jelentkezését, javaslatát bizalmasan 
kezeljük, a név nélkül érkező jelzé
sek is értékesek számunkra!

Oroszlány Város Önkormányzata nyilvános 
versenytárgyaláson értékesíti 

az alábbi ingatlanait:
1- 0roszlány, Április út 5. fsz. 1. szám alatti, magasföldszinti 55 m2 területű jelenleg telekkönyvi lég rendezetlen lakás
ként értékesítésre kerülő ingatlan. Induló vételára: 3.150000.- Ft
Megtekintési lehetőség: 2002. július 8-án 14 órakor.
2- 0roszlány, Gönczi Ferenc út 11-13. szám alatti, 198 m2 területű üzlethelyiség és 179 m2 területű műhely, toldalék- 
rész. Induló vételára: 7.144000 - Ft + 25 % ÁFA
Megtekintési lehetőség: 2002. július 10-én 10 órakor.
3- Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 71. szám alatti, földszinti 32 m2 területű üzlethelyiség
Induló vételára: 1.792000 - Ft + 25 % ÁFA. Megtekintési lehetőség: 2002. július 10-én 14 órakor.
4- Oroszlány, Takács I. út 8/5. szám alatti, földszinti 18 m2 területű garázshelyiség
Induló vételára: 630000.- Ft + 25 % ÁFA. Megtekintési lehetőség: 2002. július 11-én 14 órakor.
5- 0roszlány, Kecskédi úti Itp. Beépítetlen terűlet:2609/1 hrsz-ú 889 m2 területű építési telek
Induló vételára: 1.778000 - Ft (2000.- Ft/m2-es fajlagos áron). Megtekintési lehetőség: 2002. július 11-én 10 órakor. 

Licitlépcső: Az 1-2 számú ingatlanok esetében: 100000.- Ft. A 3-4-5 számú ingatlanok esetében: 50000.- Ft 
Az ajánlati biztosíték ingatlanonként: 500000 - Ft 

Az ajánlati biztosíték befizetésének határideje: 2002. július 15-én déli 12 óra 
A versenytárgyalás időpontja, helye. 2002. július 16-án 14 óra, Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóterme. 

Részletes felhívás a hivatal hirdetőtábláján olvasható, további felvilágosítás a 34/361-444/152-es telefonon kérhető.
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Panaszok a középiskolára

Zűrzavar és 
szervezetlenség?

Lehrreich Árpádné megkereste szerkesztőségünket. Fia, Zsolt idén 
végzett, mint minőségbiztosítási számítástechnikus az Eötvös Lo- 
ránd Műszaki Középiskolában. Megvárta, míg leérettségizik, a fel
gyűlt panaszokkal ezután fordult nyilvánossághoz, nehogy a fiát 
retorziók érjék. Az anyuka talán indulatosabb, mint a fiatalember, 
úgy érzi elvesztegetett négy év volt, amit gyermeke az intézmény
ben töltött el. Mindketten hosszan sorolják sérelmeiket.

-  Nézze, azt gondolom, ha valaki minőségbiztosítási számítás- 
technikusnak tanul, elengedhetetlen, hogy mélyreható számítás- 
technikai ismereteket szerezzen. Ehhez képest Zsolték a négy évből 
csupán egyetlen esztendőt töltöttek a számítógépes ismeretek el
sajátításával. Tudomásom szerint minőségbiztosítást sem tanultak 
-  valami méregetés volt ugyan az utolsó év végén -, de üzemláto
gatáson, pedig azokból akad bőven itt a környéken, egyszer sem 
voltak. A minőségbiztosítási technikusokat sem vitték el a 
Koloman Handler Kft-be ígért gyakorlatra. Kérdem én, mit ér így az 
ő végzettségük?

De mindez csak hab a tortán, én az egész intézményben valami
féle zűrzavart, szervezetlenséget észlelek. Úgy érzem, hogy a taná
rok nem állnak helyzetük magaslatán és nem mutatnak jó példát a 
gyerekeknek, nevelésükkel -  tisztelet a kivételnek -  szinte meg 
sem próbálkoznak.

Nincsenek színvonalas iskolai rendezvények, amik erősíthetnék 
a gyerekek kötődését az intézményhez, alig vannak értelmes vagy 
egyáltalán bármilyen elfoglaltságot adó délutáni programok, amik 
közösségeket kovácsolhatnának.

-  Bennünket egyetlen szervezett kirándulásra sem vitt el az osz
tályfőnök -  veszi át a szót Zsolt. -  Egyfolytában a kis fizetésre, a 
pénz hiányára panaszkodott. Még a fáklyás felvonulásra sem jött el 
velünk, ezért egy másik, kedveltebb tanárunkat kértük meg, hogy 
kísérjen el. Ha közösségi programot akartunk, magunk szerveztük 
meg. Semmilyen kötődésem nincs ehhez az iskolához! -  legyint 
lemondóan a fiatalember. -  Gátolta a tanulást, hogy a tanárok ál
landóan cserélődtek. Valamelyik évben a fizika például két hónapig 
elmaradt, mert a tanár beteg volt, s nem helyettesítette senki. Ez 
hosszabb-rövidebb időre más tantárgyakból is előfordult. Az érett
ségire való felkészülés is elcsúszott, kapkodás jellemezte az egé
szet. Örülök, hogy vége.

-  Jelezték az iskolavezetésnek a problémáikat?- kérdezem az 
anyukát.

-  Nem. A fiam nem túl jó tanuló, attól tartottam, hogy emiatt 
nem vennék komolyan a kifogásainkat. S azt sem akartam, hogy a 
gyerek igya meg a levét az észrevételeinknek.

-  Mindezek az ön és fia egyedi gondjai lennének?
-  Biztos, hogy nem. Több szülővel beszéltem a fiam osztályából 

is, akikkel egyezik a véleményünk.

Szerkesztőségünkben több hasonló jelzést kaptunk a gimnázium
mal kapcsolatban is. Cikkünk megjelentetéséhez semmi köze 
sincs annak, hogy igazgató váltás történik a középfokú intézmé
nyekben. A panaszos most merte vállalni névvel kritikai észrevéte
leit. (A szerkesztőség)

*

Gruber György igazgató-helyettes tiszteletben tartja a szülői és ta
nulói véleményt, és az objektív tájékoztatás érdekében az érettségi 
jegyzőkönyv kivonatával kíván reagálni észrevételeikre. Ebben az 
érettségi elnök a következőket írta le:

„Összefoglalva elmondhatom, hogy jól szervezett, a SZÉV elő
írásainak mindenben megfelelő érettségin vettem részt. A tanulók 
komolyan vették a vizsgát, és szorgalmuknak, képességeiknek 
megfelelő eredményt értek el. Ha a megszerzett tudást, a kialakított 
képességeket, készségeket a tanulók adottságaihoz, kezdeti szint
jükhöz viszonyítjuk, akkor látszik a „hozzáadott érték", a tanári 
munka eredménye. Az osztály tagjai hálásak lehetnek tanáraiknak, 
iskolájuknak, hogy idáig eljutottak."

Gruber György hozzátette még, hogy az itt felvetett képzési for
ma nem zárul le négy év után, mert csak alapozás. A szakirány el
sajátítása az érettségi utáni két évben kezdődik, éppen az 
átjárhatóság miatt. Egyébként ez az első olyan technikusi osztály, 
amelyik hatéves képzésben vesz részt. Az igazgató-helyettes saj
nálja, hogy a panaszos szülő nem tudja, milyen képzésre íratta be 
gyermekét. F.J.

Iskolában nincs helye politizálásnak
Minden téren nyitottabb lesz az Eötvös

Gruber Györgyöt, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola oktatási igazgató-helyettesét -  mint egyetlen pályá
zót - ,  júniusi ülésén választotta az intézmény új igazgatójává a város képviselö-testülete. Kinevezése szep
tember 1-töl lép hatályba. A kecskédi általános iskolai évek után több mint egy évtizede a középiskolában 
dolgozó magyar-történelem szakos tanár egyetemi végzettségű. Közoktatásvezetői diplomája mellett neve az 
Országos Képzési Jegyzékben is szerepel, mint érettségi vizsgaelnök.

Egyedül nem megy
-  Miért indulta vezetői posztért?
-  1992 óta vagyok igazgató-helyettes, teljes egé
szében átlátom az intézmény működését és kollé
gáim száz százaléka biztosított a támogatásáról. 
Magaménak érzem az iskolát, és nagy kihívás, 
hogy előse- gítsem a fejlődését. Az intézmény 
többre érdemes annál, mint hogy egy idő után be
zárják vagy összevonják egy másikkal. Meg kell te
remteni a nimbuszát, és egy jó középiskolává kell 
alakítani.
-  Az egyik testületi ülésen vita folyt arról, hogy ér
demes-e az önkormányzat által önként vállalt fel
adataként fenntartott iskolát évi húszmillió forinttal 
támogatni. Ön hogyan látja a finanszírozás kérdé
seit?
-  A megyében egyetlen középiskola sem működik 
önkormányzati kiegészítés nélkül, s végre el kell 
fogadni, hogy itt sem működhet. Más megyei kö
zépiskoláknak fedezik a dologi kiadásait, így a 
szakképzési alap legnagyobb részét ott arra költhe
tik, amire az való, eszközbeszerzésre, fejlesztésre. 
Az állami normatíva még a bérköltség fedezésére 
sem elegendő. Ha az intézmény nem kap kiegészí
tést, csak halmozza, görgeti a közüzemi díjtartozá
sokat, és a működése ellehetetlenül.
-  Az anyagi gondokon túl mit volt az elmúlt évek 
legkomolyabb problémája?
-  A szaktanárhiány, amit végül is száz százaléko
san sikerült megoldanunk. Igaz, voltak olyan idő
szakok, amikor tanulmányi szabadság miatt 
számos kollégánk hiányzott, órák is elmaradtak. 
Azonban a negyedikesek az érettségire való felké
szüléshez az óraterven felül plusz órákat kaptak 
nyelvből, matematikából, fizikából és magyarból. 
Ami elmaradás tehát év közben volt, azt célzottan 
pótoltuk az utolsó időszakban.

Program: a nyitottság
-  Mik a lényegi újdonságok az ön elképzeléseiben 
az iskola vezetéséről a korábbi időszakhoz képest?
-  Mindenféleképpen a nyitás. Először is az önkor
mányzat felé, hogy jobban belelássanak a műkö
désünkbe, és tájékozottabbak legyenek az itt folyó 
munkáról. Visszahozzuk korábban már jól működő 
programunkat, a szakképzési konferenciát, amely
ben a környék gazdálkodó egységeit meghívjuk az 
intézménybe és tájékoztatjuk elképzeléseinkről és 
arról, hogy az általa ide befizetett szakképzési hoz
zájárulás mire fordítódott. Nyitunk a szülők és az 
általános iskolák felé is. Pályaválasztási ankét ke
retében vendégül látjuk őket, s itt a szülők is felte
hetik kérdéseiket, megismerhetik az intézményt. A 
harmadik terület a belső nyitás. Évek óta szorgal

mazom, de most már megérett rá a helyzet, hogy beve
zessük a diákönkormányzatot, elősegítve ezzel a tanu
lóink tájékozottságát, és a felelősségvállalást iskolájuk 
iránt.
-  A korábbi években nem tartották karban megfelelően 
az iskola imidzsét?
-  Nos, az előző időszaknak magam is részese voltam, 
mint vezető. Igaz, nem mindig az én elképzeléseim va
lósultak meg. Most viszont úgy gondolom, így lesz. 
Arról a tantestületi közösség biztosított, hogy a nyitás 
megvalósításában is partnerek lesznek.
-  A megye más középiskolái elszívják a tehetségesebb 
fiatalok zömét. Hogyan lehet tenni e folyamat ellen?
-  Az idén a 270 végzett oroszlányi általános iskolásból 
ide hozzánk első körben alig negyven gyerek jelentke
zett, ami jelzi, hogy nincs megfelelő kapcsolat az okta
tás két foka között. Ezen a már említett arculatváltás, 
nyíltabbá válás segíthet. A rendkívül csekély arány 
azonban az önkormányzati inspiráció hiányát is jelzi. 
Úgy vélem, helyi érdek, hogy az általános iskolákra 
költött évi sok tízmilliós támogatás később ne más vá
rosokban hasznosuljon, ne mások eredményeit gyara
pítsa.

A politika száműzve
-A z iskolához óhatatlanul hozzákötődik a politika, hisz 
egyes alkalmazottai részesei a város közéletének, ami 
egyfajta billogot is ragasztott az Eötvösre. Mit lehet ez
zel kezdeni a jövőben?
-  A bélyeget nem mi ragasztottuk magunkra, ezt kívül
ről tették rá az intézményre. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy amennyire lehet, a falakon kívülre vigyük a politi
kát. Itt nincs helye politizálásnak. Nekem meggyőző
désem, hogy az érintett kollégáim itt tanárokként 
dolgoznak, nem pedig városi pártelnökként vagy frak
cióvezetőként. Úgy gondolom, ez így volt eddig is, és 
így lesz a jövőben is.
-  Jövőre újra dönthet a képviselő-testület, hogy lead
ja-e a megyének a középiskoláit. Mit gondol erről? 
-A  városnak feltétlenül szüksége van szakképző intéz
ményre. Ha az itteni cégekkel közösen tudjuk megfo
galmazni a szakképzés vonulatát, akkor saját 
szakembereinkkel tudjuk feltölteni a meglévő munka
helyeket, itt tudjuk tartani a fiatalokat, ami az önkor
mányzatnak is kiemelten fontos. Az ipari park 
fellendüléséhez és hosszútávú működéséhez pedig 
szükség van jó szakemberekre.
Mindez együttműködésen, közös munkálkodáson ala
puló feladat, mindhárom főszereplő (a város, a cégek 
és az iskola) aktív részvételével. Meggyőződésem, 
hogy hosszú távon meg lehet teremteni egy igen kor
szerű és eredményekre épü lő szakképzést, amely szak
mai tartalmával jól szolgálhatja a város fejlődését.

Forgács J.

Nyáresti hangversenyek 
a Majki Nyár keretében

Július 3-án, szerdán 19 órakor: Várgesztesen, a Római Katolikus Műemléktemplomban 
Július 5-én, pénteken 19 órakor: Vérteskozmán, a katolikus kápolnában 
Július 7-én, vasárnap 10 órakor az oroszlányi római katolikus templomban 
Július 7-én, vasárnap 19 órakor: Csákváron, a kastély dísztermében 
Július 12-én, pénteken 19 órakor: az oroszlányi evangélikus templomban 
Fellépnek a Nemzetközi Énekes Mesterkurzus művésztanárai és legkiválóbb hallgatói. 

A belépés a templomi hangversenyekre díjtalan!
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Ajánlattételi felhívás! 
Oroszlány Város 
Önkormányzata 

ajánlatot kér 
kivitelezési munkára, 

a Balatonalmádi, Tábor u. 6. 
számú ingatlanán lévő 
Ifjúsági tábor szociális 
épületének felújítására 

Az ajánlati dokumentáció bruttó 
25000,- Ft-ért megvásárolható 

az oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti pénztárában 
2002. június 14-étől a hivatal 

nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 

2002. július 19-én, 
pénteken 11 óra.

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása: 2002. július 19-én, 

pénteken 11 órakor.
Az eredményhirdetés határide- 
je: 2002. július 29-éig írásban.

Eletbefektetés
Versenyképes hozam 

házhoz szállítva 
8,65 %  

Konkurencia: 
Postabank: 7,55 % 

K&H: 6,25 %
BB: 6,7-7%

OTP: 6,5-6,9%  
Érdeklődjön: Sárosdi 
Tünde fiókvezetőnél 

20-41-14-054

Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 22/1991. (IX. 1.)
ÖK rendeletében 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 város lakosságát, a települési 

képviselőket, hogy 2002. július 12-én-péntek-12 óráig a 
kitüntetettek személyére vonatkozó, indoklással ellátott 

javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” 
megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(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 elismerésére a 
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 
kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT" elnevezésű kitüntető 

díszoklevelet alapít.
(3) „OROSZLÁNYÉRT VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 

adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 

életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 

amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem a 

városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar állampolgár 
személyek részére adományozhatok.

(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben 
az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés 

nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. 

nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

052 éves gyermekszerető 
rokkant nyugdíjas asszony 
gyermekfelügyeletet (pótma- 
maságot) vállalna albérle
tében. Jelentkezni lehet Se
bestyénné Sunyovszki Anná
nál: Gönczi F. u. 1. fsz. 2. 
OLada 1200-as lejárt műsza
kival eladó. Ár megegyezés 
szerint.
362-270, 20-34-40-728 
OToll ágynemű eladó, új és 
használt is. 362-270

A felsorolt helyeken 
kereshetik a KRÓNIKÁST, 
a város legnagyobb (3000!) 

példányszámú lapját!
Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ 
Szakrendelő intézet
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyegbolt (Petőfi út)
Italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron”)
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b, u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-MIN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tizes”) 
Sakk matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S, u.)
Huber festékbolt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
Az ófaluban és környékén
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Hercules vegyesbolt (Várdomb köz)
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arányú.)

Figyelem!
Stresszes az élete?

Elégedetlen a közegészségügyi ellátással? 
Szállodai körülmények között szeretne gyógyulni? 

Mindhárom kérdésére válaszolunk: 
Exkluzív Menedzser Biztosítás 

Hívja: Sárosdi Tünde fiókvezetőt 
20-41-14-054

Oroszlány Város önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi in
gatlanok nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére.

- Oroszlány, Rákóczi F. u. 41. IV. 3., 1 szobás, 27 m2-es összkom
fortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.822. 500 Ft
- Oroszlány, Táncsics M. u. 35. X. 4., 2 szobás, 53 m2-es össz
komfortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 2. 915000 Ft
- Oroszlány, Petőfi S. u. 5. fsz. 4., 1 szobás, 37 m2-es félkomfortos 
komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.295. 000 Ft

Az ingatlanok 2002. július 3-án 10-11 ára és 2002. július 
12-én 14-15 óra között tekinthetők meg.

A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele: 2002. július 
12-én 12 óra. 50.000 Ft bánatpénz befizetése.

A versenytárgyalás időpontja: 2002. július 18-án 8,30 óra 
A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az Oroszlányi Szolgál
tató Rt. végzi, ezért a pályázatok benyújtásának és a versenytár
gyalásnak a helyszíne az Rt. székháza (Oroszlány, Bánki D. u. 2.), 
ahol a pályázattal kapcsolatos részletes információk a 34/361 -171 
telefonszámon kaphatók.______________

| r a n i GSM SZAKUZLET
I J L S i l á J l  Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 
Q t S S u l  Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVIZ!

www.weststar.hu WFSTSTBR

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.

B361-111 
Nyitva: H-P: 9-17, Szó : 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel.

KE1IEN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063 , 20/372-5392

>Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
lízingszerződések 
V álla lkozó i hitelek 
>lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

KE11EN
A Retten Kft. 

munkatársakat keres, 
feltétel: min. 

középfokú végzettség.
Jelentkezés, 

időpont egyeztetés: 
De:34/360-063, 
20-36-54-668, 
20-37-25-392

G Oroszlányi
Szolgáltató Rt. 

Hibaelhárítás, ügyelet: 
S 3 4 /3 6 1 -1 7 1 , 362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon heten
te más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a 
www. oroszlányi-krónikás, 
hu címen lévő oldalainkat, 
és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre 
számotfartő kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról 
mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és 
lehetőséget biztosítunk a 
szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön miből szerez 
információkat 

a városról?

^megyei lapok
^KRÓNIKÁS
>OTV
'-egyéb forrás 

Várjuk szavazatát!
Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 870-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 

8  367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőd S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.terenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyl-kronlkas.hu 
ISSN:1419 4805 Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. IA Czermann vendéglőnél)

Hirdetési díj: 1/20 oldal: 2500,-Ft+Áta/szám; négy számban: 2250,-Ft+Áfa/szám. Vállalkozói telefonszámok 4 számban: 1600,-Ft+áfa.



2002.28. hét 07.13.-07.19.
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfo lyam , 28. (186.) szám  2002. jú lius 13. @ 367-444

Három polgármesterjelölt már van
Rajnai Gábor az MSZP polgármesterjelöltje

M int arról m ár hírt adtunk, a F ID ESZ dr. Sunyovszki Károlyt, 
míg a M unkáspárt Varga Jánost je lö lte  a po lgárm ester-választásra.

HÍREK RÖVIDEN
- PÉNZ ISKOLÁRA, ÓVODÁRA. Idén közel 16 millió 
forintot fordíthat a város a nevelési-oktatási intéz
mények felszerelésének és berendezésének fejlesz
tésére. Az önkormányzat ugyanis ez év áprilisában 
pályázatot nyújtott be a megyei Közoktatásért Köz- 
alapítványhoz, melyen a költségvetésben saját for
rásként biztosított 11.5 millió forint mellé közel 4.5 
millió forint támogatást kapott. A három általános is
kola 12.5 millió forinton osztozik, az óvodák másfél- 
millióval fejleszthetnek, a Középfokú Kollégium 
egymilliót, a Benedek iskola 728 ezer forintot kap.
- VÉDJÜK KÖRNYEZETÜNKET! Július 4-étől Orosz
lányban is lehetőség nyílt a hulladék szelektív gyűjté
sére. A város tíz pontján kék színű konténerek 
kerültek kihelyezésre, amelyekbe külön lehet elhe
lyezni a hulladék papírt, színes üveget és a műanyag
palackot. A beruházás megvalósításához az 
önkormányzat négymillió forint támogatásban ré
szesült. A gyűjtőszigetekről készült propaganda
anyag Oroszlány minden háztartásába el fog jutni. A 
hulladék szelektív gyűjtésével hozzájárulhatunk a 
környezet védelméhez, hiszen a különválasztott 
anyagok újrahasznosításával csökken a szemét 
mennyisége.
- ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Július 22-től augusztus 
20-áig a könyvtár zárva tart. Szűcs Imréné, a könyv
tárvezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy olvasói 
észrevételek nyomán ez idő alatt lehetővé teszik az 
aktuálisan érkező folyóiratokhoz való hozzáférést. Az 
MKK aulájában olvasósarkokat alakítanak ki, ahol 
böngészhetők lesznek az információból kikért napi
lapok és ejjyéb friss periodikák.
- A KÖLTŐ SIKERE. A Hegyaljai Alkotók Társulása 
„Hidak” címmel irodalmi pályázatot hirdetett. Tárnok 
Mihály oroszlányi költő versekkel és novellával neve
zett rá, s a szerencsi eredményhirdetésen két díjat is 
elnyert. A nyugdíjas erőműi dolgozó nyáron alkotó
borról alkotótáborra jár, s találkozik a magyar irodal
mi élet színe-javával. Első kötete tavaly jelent meg 
Izzásban címmel. Most 2000 után született költemé
nyeit rendezgeti, amiket egy vaskos kötetben ez év 
karácsonyán szeretne megjelentetni.
- MEGFÚJT MAGNÓ. Július 5-re virradóra a Kertalja 
u. 8. szám előtt parkoló személygépkocsiból ajtóab
lak betörés módszerével egy rádiómagnót tulajdoní
tott el az ismeretlen elkövető. A lopással okozott kár 
kb. 30 000 Ft.
- LOPÁS A TÓNÁL. A mindszenti bányatónál július 
6-án 17.00 és 18.00 közötti időben egy lezárt sze
mélygépkocsiból 2 db mobiltelefont és egy rádiós 
magnót tulajdonított el ismeretlen elkövető. Az oko
zott kár 100 000 Ft. A rendőrség kéri, hogy aki a fent 
említett két ismeretlen személy által elkövetett bűn- 
cselekménnyel kapcsolatban érdemleges adatta! tud 
szolgálni, a 107-es telefonszámon tegye azt meg.
- LEFÜLELT BETÖRŐ. Július 10-én lakossági beje
lentést követően éjjel 2.30-kor a Bánki D. úton tetten 
érte a járőr l\ly. Gy.-t, aki egy lezártan álló személy- 
gépkocsit egy speciálisan kialakított eszköz segítsé
gével kinyitott, és abból megkísérelte a kalaptartót 
kettő hangfallal együtt eltulajdonítani. A gyanúsítot
tat őrizetbe vették.

A szocialisták Rajnai Gábor, jelenlegi alpol
gármestert indítják polgármesterjelöltként 
az őszi önkormányzati választáson.

Az oroszlányi pártszervezet szerda esti 
közgyűlésén titkos szavazással két jelölt kö
zül választott a tagság. Székely Antal (a 
szocialisták helyi elnöke, egykori polgár- 
mester) 23, Rajnai Gábor (a szocialisták 
képviselő-testületi frakcióvezetője, alpol
gármester) 27 szavazatot kapott. A Rajnai

„A nemzetiségünkért” elnevezésű kitünte
tést kapott az Országos Szlovák Önkor
mányzattól Varga Istvánné, Mariska néni, 
aki tizenöt évi szolgálat után idén, 83 éve
sen vonult vissza a falusi Tájház gondnoki 
állásából. Az elismerést a hagyományápo
lásban végzett félévszázados lelkiismere
tes tevékenységéért kapta. Eddigi élete 
során fáradhatatlan lelkesedéssel adta át a 
fiatalabbaknak a szlovákság helyi szokása
it, verseit, dalocskáit, meséit, hiedelmeit, 
egyszóval folklórját. Nagy szerepe volt ab
ban, hogy a gazdag tartalmú tájházi kiállítás 
tárgyai összegyűljenek.

Július 5-6-án, a szlovákság számára az 
írást és a kereszténységet elhozó Cirill és 
Metód hittérítők napján tartja minden évben

Bolyongó, bántott állatokkal nap, mint nap 
találkozni városszerte. Csak nem mindenki 
figyel fel reájuk. Lapunkban is többször leír
tunk már elszomorító történeteket, legutóbb 
télen Csövi históriáját.

Nyáron a városban csellengő gyerekek 
-  nem lévéné elég értelmes elfoglaltságuk -  
szolgáltatják a legtöbb ilyen esetet, miköz
ben kiélik a családban, s az erőszakfilmek 
nézése közben bennük felgyülemlett fe
szültséget.

Pár napja a mögöttünk lévő játszótéren 
kiesett a fészekből egy madárfióka. Az ép
pen ott játszó „ügyeletes” lurkó egy botot

köré szerveződő csapat, a helyi képviselő- 
jelöltek személye a hónap végéig fog eldől
ni.

Az estébe hajló programon jelen volt Ke
leti György országgyűlési képviselő, a párt 
megyei elnöke is. Másik napirendi pontja 
keretében a közgyűlés javaslatot tett a me
gyei listán indítandó személyekre. A megyei 
szervezet erről jövő héten dönt.

a magyarországi nemzetiség a Szlovákok 
Napját. Az idei pilisszentkereszti rendezvé
nyen átadott díjra az oroszlányi Szlovák Ki
sebbségi Önkormányzat, a Szlovák 
Érdekképviseleti Szervezet egyesülete és a 
szlovák klub tagsága javasolta Mariska né
nit, akit tizennégy jelölt közül szavazással 
választottak ki a kitüntetésre. A pilisi falucs
ka templomában tartott istentisztelet után 
Ján Fűzik, az Országos Szlovák Önkor
mányzat elnöke adta át a dísztárgyakkal és 
pénzjutalommal járó oklevelet.

Dr. Sunyovszki Károly polgármester a 
kitüntetés alkalmából levélben köszöntötte 
Varga Istvánnét.

szorított a torkának és azt ordibálta: Te 
akartad! Megérdemelted! -  és szorította, 
amíg meg fulladt. Vajon melyik esti film kép
sorait játszotta át a valóságba?

A kánikula nem csak bennünket viselt 
meg. Torokszorító volt látni azt a puliszerű 
vastagbundás kóbor kutyát, amelyik az 
egyik hentesüzlet mellett feküdt a klímabe
rendezésből kifolyó vízből összeállt tócsá
ban, hogy hűsítse magát. Ki is adott volna 
neki egy korty vizet, nemhogy ennivalót... 
Jövő heti számunkban a városban kóborló 
ebek helyzetének szentelünk egy oldalt.

-eff-

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST,
___________ a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját!___________

- f -

Kitüntették a szlovák hagyományok 
leglelkesebb ápolóját

-fó r -

Bolyongók



Az Oroszlányi SZE és az NBIII.

Jöttek, játszottak, 
bennmaradtak

Június 16-án véget ért az NBIII-as futball bajnokság. Az Oroszlányi SZE csapa
ta a kezdeti nehézségek után 10. helyezést ért el. A csapat múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről kérdeztem Sáltól István szakosztályvezetőt.

-  Milyen volt az NBIII-ban játszani a megyei első osztályhoz képest?
-  Sokkal nehezebb, mert ebben a magasabb osztályban természetesen 

jobb képességű játékosok vannak, és a mezőny is erősebb, kiegyensúlyozot
tabb. A csapatok itt tényleg komolyan veszik a labdarúgást, és minden erejüket 
beleadva küzdenek.

-  Hogyan illeszkedtek be az új játékosok?
-  Kilencven százalékban a tavalyi bajnokcsapatból állt a játékoskeret, na

gyon kevés az új labdarúgó, de azokat hamar befogadták a többiek.
-  Volt egy időszak, amikor a csapat hullámvölgybe került, de aztán si

keresen kilábalt belőle. Miért történt ez?
-  Tavasszal edzőt váltottunk Lakatos Károly személyével. Ő más taktikát 

alkalmazott, mint Mészáros István, s ezt a fiúk csak a 7.-8. forduló felé értették 
meg.

-  Most a bajnokság végén, hogyan értékeli a csapat eredményét?
-A z t hiszem nem mindenkiben tudatosult, hogy már NBIII-ban játszunk! 

Persze az őszi és a tavaszi szezonban is voltak jó és rossz mérkőzések egy
aránt. Sajnos olyan meccs nem volt ahol mindenki jól szerepelt volna. Mégis 
sokan úgy vélik, hogy a 10. helyezés újoncként nagyon is elfogadható 
eredmény. Én azonban nem tartom kiemelkedőnek, mivel a csapatban ennél 
több volt. Sokallom a hazai pályán elhuilajtott pontokat, ami a szurkolóknak is 
csalódást okozott.

*

Dr. Veréb Attilát, az Oroszlányi SZE csapatkapitányát kérdezem.
-  Hogyan ítéli meg az idei szereplést, és mit vár a jövőtől?
-  Előrébb is végezhettünk volna. Úgy, hogy jó pár játékos nem veszi ko

molyan a mérkőzéseket, nehéz nyerni. Sajnos a sors is közbeszólt: eltiltások, 
sérülések, munka és családi problémák szűkítették egyre kisebbre a keretet. 
Ám a hullámvölgy utáni fél tucat mérkőzést tényleg szívvel-lélekkel játszotta 
végig a csapat. Ha egész évben így küzdöttek volna talán a hatodik vagy hete
dik helyet érjük el. Ezért persze magamat is hibáztatom, és ígérhetem, még na
gyobb odaadással, lelkesedéssel fogjuk végigharcolni a jövő szezont.

*

-Várhatóak-e új játékosok, és ha igen, honnan?-faggatomújra Sáliéi 
Istvánt.

-  Egészen biztosan, mert a bajnokság vége felé a játékoskeret különböző 
okok miatt 15 főre fogyatkozott, és ennyivel kellett végigjátszanunk az utolsó 
négy-öt mérkőzést. Azt még nem tudom, hogy honnan igazolunk játékosokat, 
de öt-hat új emberre szükségünk lesz, és elképzelhető, hogy az ifikből is felho
zunk néhány tehetséges játékost.

-  Mit üzen a szurkolóknak?
-  Köszönöm, hogy kitartottak mellettünk. Magam és a csapat nevében

ígérem, hogy a következő szezonban az Oroszlány eredményesebben fog sze
repelni. Szalailmre

Juliális a Márkushegyen
Immáron harmadik alkalommal rendezte meg nagy érdeklődésre számot 
tartó júliálisát a márkushegyi BDSZ az elmúlt hét szombatján a bányaüzem 
szabadidőközpontjában. Közel ezer résztvevője volt az eseménynek, me
lyen a sok-sok érdekes program (szöszmötöiő, korongozás, lövészet, asz
talitenisz és kosárlabda) a kicsiknek és nagyoknak is egyaránt kellemes 
kikapcsolódást nyújtott. A rendezvényen családjával Keleti György ország- 
gyűlési képviselő is jelen volt.

-  Milyennek találja a programokat? -  kérdeztük a térségi honatyát.
-  A felnőttek kultúrált szórakozási lehetőségek közül választhatnak, és 

örülök, hogy a gyerekekre is gondoltak. Szerencsére a jó idő sem maradt 
el. Remélem, jövőre hasonlóan színvonalas programmal várják a Vért dol
gozóit és családtagjaikat.

Szalai Imre

Betti néni, a brigadéros
Gaál József né kerek egy évtizede a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet kirándu
lásszervezője. Gyógyvizek szempontjából úgy ismeri az országot, mint a te
nyerét. Szinte nincs fürdő, amiről ne tudná, hol található, mennyi a belépője 
vagy éppen milyen betegségekre javallott a vize.

-  Melyek a legkedveltebb gyógyfürdős célpontjaik?
-Télen Mosonmagyaróvár, nyáron inkább Komárom. Igény szerinti idő

pontokban buszra ülünk, s visszük magunkkal az unokákat is. Ezen kívül az or
szág különböző fürdőibe szervezek utakat, Tamásiba, Igalra, Zalakarosra, 
Hévízre és még sorolhatnám. Most július elején a minden évben szokásos két
napos kirándulásra indulunk, melynek célja ezúttal Miskolc-Tapolca és Aggte
lek. Sajnos az üzemanyag, a belépők ára egyre emelkedik, és mind 
kevesebben tudják kispórolni maguknak a részvételt. Alaposan oda kell figyel
nem, hogy mindent a lehető legolcsóbban hozzak ki. De még így is tagjaink 
több mint egyharmada legalább egyszer eljön egy ilyen útra.

Nehezükre esik már a mozgás, ezért többnyire olyan látnivalót választok, 
aminek nem okoz gondot a megközelítése. A busz is a fürdő kapujában áll 
meg. No, amikor már ott vagyunk, néha úgy kell kikönyörögnöm a vízből 
nyugdíjasainkat, mint egy magáról megfeledkezett kisgyereket. Ha olyan a 
csapat összetétele, egy-egy strapásabb programmal is megpróbálkozunk.

-  Kik vesznek részt a kirándulásaikon, férfiak vagy nők?
-  A legtöbb az idős özvegyasszony. A férfiak, úgy látom, még vállalnak 

itt-ott munkát, és általában többet járnak emberek között. Az asszonyok a 
négy fal közé húzódnak, a kertben dolgozgatnak és inkább a nyugdíjas klubot, 
vagy a mi programjainkat választják.

-  Hogyan bírja a sok szervezési feladatot, hiszen maga is betegséggel
él?

-  Valamikor brigadéroztam, azaz szocialista brigádot vezettem a régi
rendszerben. Akkor együtt dolgoztunk, és együtt szórakoztunk. A csapatszel
lem, a közösségi összetartás ma is fontos a számomra Szívvel-lélekkel csiná
lom a szakszervezeti munkát, és elmondhatom, hogy szinte mindenkit 
személyesen ismerek. A hétköznapokban ki-ki elbújik a saját kis kertjébe, s 
alig lehet onnan kimoccantani. A mai világban már a szomszéd sem törődik 
azzal, hogy mi van a másikkal. Sokuknak az is boldogság, ha valaki megkérde
zi: hogy vagy, mi újság, mi történt veled mostanában? Átkos vagy nem átkos 
az előző rendszer, a régi csapat, az ma is csapat. Ezért szeretem ezt a felada
tot. -for-

t + + t + + t + t t + t t t t + t + t t t t t t t
A dohányzás károsítja az Ön ás környezete egészségét!
t + + t + + + t + + + + tt+ t+ + + + t+ tt t t+ t+ t+ + + ttt t+ t t+ t

Múlt héten közöltük az Eötvös Műszaki Középiskolával kapcsolatos diák 
és szülői észrevételt, és az iskola megválasztott igazgatójának reagálását. 
Az abban megfogalmazottakra tér vissza a „panaszos".

Tisztelt Gruber Úr!

Válaszolva az utolsó mondatára: “ ... a panaszos szülő nem tudja, milyen 
képzésre íratta be gyermekét. ”

Beiratkozás előtt volt egy tájékoztató az intézményben, ahol elmondták a 
6 éves képzés menetét. Sőt, még a számítógépeket is láttuk, amit igen jól 
felszereltnek találtunk. Ennek reményében és hitében néztünk a jövőbe. De 
az évek teltek a hit elfogyott, és már csak a remény maradt meg. Mivel ta
nárok mentek, jöttek, de inkább mentek. Ez a folyamat komolyan kihatott 
az oktatásra és a diákságra. Ezt a hiányosságot tükrözte a gyors, szervezet
ien ballagás menete is. Pedig igen sokan megtisztelték az iskolát jelenlét
ükkel. Igazgató úr sok feladatot tűzött ki, amihez nagy kitartást és sok erőt 
kívánok.____________________________Tisztelettel: Lehrreich Árpádné

A Szociális Szolgálat nyári szünidei programjai
Folyamatos foglalkozások július 8-tól augusztus 10-ig.
Hétfőnként: Kreatív klub 14.00- 15.00-ig
Keddenként: Szabadidő klub 14 .00 -16 .00-ig
Csütörtökönként Szabadidő klub 9.00 -1 1 .00-ig és 14.00- 16.00-ig
Nyári tábor: augusztus 12-től 16-ig. A programok naponta 9.00-től 16.00-ig
tartanak.
Jelentkezni a Szociális Szolgálatnál lehet a Fürst S. u. 20-ban.

A dohányzás. a sűrű füstöt okádó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják  az Ön és környezete egészségét*



Nagyapáink, nagyanyáink idejéből

Aratás (zsatva) idején
Az aratási munka fázisai: kötélfonás, aratás, be- 
hordás, cséplés, vagy ahogy Oroszlányon 
mondták masinázás.

A kötélfonást általában az öregek és a fiatal 
gyerekek végzik hajnalban, mert akkor 
könnyebb dolgozni, mint harmincfokos meleg
ben.

Mi is fogadkoztunk testvéremmel, hogy se
gítünk dedicskónak kötelet fonni és kimegyünk 
hajnalban a konopnicára. Úgy is történt.

-  Gyerekek, keljetek fel, már két óra van -  
rázott fel minket még sötétben nagyapánk. -  
Tudjátok, hogy megyünk kötelet fonni.

Pisti ásított egy nagyot és a másik oldalára 
fordult, de kis idő múlva csak feltápászkodott és 
negyed háromkor már készen álltunk az indulás
ra, s mire kivilágosodott teljesen kinn voltunk a 
Szárazberekben kévekötözőt csavarni.

Korán, míg harmatos a növény, addig kell 
ezt elvégezni, mert ha kisüt a nap egykettőre ro
pogós, törékeny lesz a kötélnek való gabonaszár 
és kipereg belőle a szem. Márpedig ez nagy kár 
lett volna, mert csépléskor a kötelet is bele
eresztik a dobba, hogy a benne lévő szemek is 
szaporítsák a terméseredményt.

A rozs szára hosszabb, mint a búzáé, ezért a 
rozstáblához megyünk. Nagyapám kiválaszt egy 
helyet, ahol a legmagasabbra nőtt a gabona, le
kaszál gyorsan egy 10x10 méteres területet. 
Azon megállva két marokra fog egy-egy szépen 
hosszában eligazított csomót és kalásszal szem
ben egymásra téve a végét addig csavarja ellen
tétes irányban, míg egymásra hajtva szépen 
összetekeredik a két csomóból összesodort kö
tél. Mi, gyerekek is csináljuk.

folytatás a 4. oldalon

Vezérigazgató 
nélkül a Vért

Nincs oroszlányi a Vért vezetésében

Az ÁPV Rt. és az MVM Rt. vezetői, a július 12-i 
közgyűlésen a Vértnél is a jelenlegi kormányzó 
pártok érdekeinek megfelelően menesztette az 
igazgatóság tagjait, mellyel megszüntette Ta
kács Károly vezérigazgató munkaviszonyát is. 
Az új tagok között mára egy oroszlányit sem le
het találni. A kormány az előző ciklusban igaz
gatósági tagságot betöltötték egy részét hozta 
vissza.
A közgyűlésen Oroszlányt képviselő dr. 
Sunyovszki Károly tartózkodott a személyi kér
dések szavazásánál.

Velencén edzőtáboroztak a judosok

Minden szinten eredmény
A múlt hetet velencei edzőtáborban töltötték az Oroszlányi Judo Klub ver
senyzői. Szlovákiában megismert sporttársaikkal közösen katonásan be
osztott napi program szerint igyekeztek tökéletesíteni a japán eredetű 
küzdősportban megszerzett technikai tudásukat. Reggel hétkor ébresztő, 
aztán gimnasztika és futás a kamping árnyas parkjában. Délelőtt irány a 
tatami, edzés a tornateremben, de a spártai szigorral zajló gyakorlás után 
belefér a programba egy kis strandolás, és néhány kirándulás is.

Káptalanfüreden, egyszerűen a tábor 
adottságai miatt, nem volt mód ilyen 
jó körülmények között edzeni. Itt a 
szivacsszőnyeget nem kell naponta 
hurcolni, és ide-oda átpakolni. Végh 
Tibor edző tehát elégedett, s nem 
csak a körülményekkel. Ez évi kiváló 
teljesítményük alapján büszkén ló
gathatná a lábát valahol a tengerpar
ton. Mégsem teszi.

Negyven versenyen vannak túl, 
de már a vakáció alatt is az őszi mér
kőzésekre, és az övvizsgára készül
nek.

Jánoki Lászlóné, Erika az egye
sület elnöke kísér be az edzésre. Út
közben elmeséli, hogy hajókirán
duláson is jártak, megismerkedtek 
Pákozd nevezettességeivel. Odabenn 
a gyerekek éppen fogásbontást gya
korolnak. Összekapaszkodnak egy 
körben, a többieknek pedig kívülről 
kell szétráncigálni a földön ülőket. Ha 
tudják. Aztán lazítás és levezetés, 
majd a fürdés előtt irány az étterem.

Tibi bácsi megkéri a hat legjobb 
versenyzőt: a tollforgató kedvéért 
maradjanak még egy kicsit. A gyere
kek szinte „vigyázülésbe” várják, míg 
másikukat faggatom eredményeiről. 
Igen, ez a sport önfegyelemre is ne
vel.

Egy sportág -  két szervezet

Végh Tibor a hatvanas évek vé
gén birkózással kezdte sportpályafu
tását Durzák Bandi bácsinál. A 
szakosztály megszűnése után tért át 
a dzsúdózásra -  akkor még csel
gáncsnak nevezték -  s azóta a sport
ág rabja. 1981 óta edzősködik. Mint 
mondja, minden évben sikeresebb 
évet zárnak mind taglétszámban, 
mind eredményekben. A 90-es évek 
végén, az OTSC megszűnésekor ala
pítványt hoztak létre, ami biztosítot
ta, hogy megszakítás nélkül

folytatódjon a sport oroszlányi 
oktatása. Tavaly egyesületet is szer
veztek, mert minisztériumi támoga
táshoz csak ezáltal lehet hozzájutni. 
Kényszerű lépés volt, hiszen koráb
ban hasznosulatlanul elvesztek a ver
senyeken elért sok százezer forintot 
érő pontjaik. Ma már tehát kétféle 
társadalmi szervezet is segíti a judo
sportot (az Oroszlány Judosportjáért 
Alapítvány és az Oroszlányi Judo 
Club egyesület), s ezzel tágabbra 
nyílt a pályázati pénzekhez való jutás 
lehetősége. Működtetésükhöz széles 
körű segítő stábra van szükség. Vala
mennyi tisztségviselő keményen dol
gozik, hogy előteremtsék az edzések, 
a nevezések, az utazás költségeit.

Éremeső és éremeső

-  Mik az elmúlt évek legnagyobb 
sikerei?- kérdem az edzőt.

-  Tavaly huszonöt igazolt ver
senyzőnk volt, ennek éppen a fele ért 
el dobogós helyezést az országos 
bajnokságon. A mögöttünk hagyott 
félévben a legkisebbektől a legna- 
gyobbakig mindenkit megmozgat
tunk, negyven versenyen jártunk. 
Klubunk megítélése országszerte 
igen jó, bármerre megyünk verse
nyezni, mindenhol szívesen fogad
nak, mindenhonnan kupát, első 
helyezést, vagy valamilyen díjat ho

zunk el. Nemrégiben például 
Párizsban több száz versenyző közül 
a serdülő korosztály második helye
zést ért el, összesítésben a hatodikak 
lettünk. Tavaly Ausztriába hét ver
senyzőt vittünk, közülük öten hoztak 
haza aranyérmet s mellé még egy 
ezüstöt is! A Budapest Kupán nyolc
száz versenyző között indultunk, s 
több első hellyel tértünk haza. Jelen
leg három válogatott versenyzőnk 
van: Jánoki László, Szigetvölgyi Bri
gitta és Holló Zsolt.

-  Hol álltok jelenleg az országos 
pontversenyben ?

-  Magyarországon 118 dzsúdó 
klub van, köztük a huszonhetedikek 
vagyunk. Ehhez azonban hozzátarto
zik, hogy más klubok több pontot 
hozó felnőtt és nemzetközi eredmé
nyekkel kerültek elénk. Míg egy diák 
magyar bajnok 7 pontot kap, egy fel
nőtt országos bajnok 112-t. Nekünk 
egyetlen junior korú versenyzőnk 
van Jánoki Laci személyében, aki az 
idén nemzetközi minősítést fog sze
rezni. Laci indul felnőtt versenyeken 
is, az első osztályú felnőtt minősítési 
szintje már megvan.

Sajnos a nálunk kinevelődött 
sportolók továbbtanulás és munka- 
vállalás miatt Oroszlányból elkötöz
nek, nem itt folytatják a sportpálya- 
futásukat, s ezért nem a mi pontjain
kat gyarapítják. Ez külső körülmény,

nehéz ellene tenni. A felnőtteket nem 
számítva tehát, a serdülő korosztály
ban országosan az 5.-6. helyen va
gyunk.

A sikerek kulcsa

-  Minek köszönhetők ezek a ki
váló eredmények?

-  Részben talán a nagy merítés
nek, annak, hogy a tömegsportot is 
támogatni akarjuk, ezért ősszel 
sok-sok gyereket csábítunk a tata
mikra. A lemorzsolódás rendszerint 
magas, de mindig sikerül találni te
hetségeket. Például Kopasz Gábor is 
számos versenyt nyert, de vannak 
már mögötte álló gyerekek, akik szé
pen jönnek fel. Ez azért is fontos, 
mert versenyre készülve olyan part
nerekkel gyakorolhatnak, akik egyen
lő ellenfeleik.

-  Milyen stílusra oktatsz?
-  Távol áll tőlem, a főleg Kö

zép-Kelet Európára jellemző úgyne
vezett „dzsungeldzsúdó” , amelynek 
legfőbb célja az, hogy a másikat ki
szorítsák a szőnyegről. Ez a tiszta 
technikát blokkoló kabátrángatás -  
noha a szabályokba belefér -  az én 
elveimmel nem fér össze. Tény, hogy 
sokszor könnyebb nyerni vele, de ezt 
a gyerekeimtől csak elvétve lehet lát
ni, ami úgy vélem, felértékeli elért 
helyezéseinket. Sikereinkhez hozzá
járul, hogy nem vagyunk eredmény- 
centrikusak. Ha egy kezdő diák-kor- 
osztálybeli versenyző hatodik hellyel 
tér haza, nem szúrom le. Vallom, 
hogy nem a diák korosztályban kell 
az eredmény, hanem később a juni
orban. Aki ugyanis addig megmarad, 
az már komolyan veszi a sportot, és 
négy-öt év után beérve hozni fogja az 
eredményeket. A taktikánk tehát több 
generáció folyamatos nevelésére 
épít.

F.J.

.3.



Nagyapáink, nagyanyáink idejéből

Aratás (zsatva) idején
Folytatás a 3. oldalról

Mire a nap felragyog az égen és melegen kezd sütni, meg
van az aznapi mennyiség, melyet árnyékos helyre teszünk és 
beborítunk vizes lazsnakkal a felhasználásig.

Mikor végeztünk, mi gyerekek hazamegyünk reggelizni, 
dedicskónak meg kivisszük a reggelit és kezdődhet az aratás.

Az aratás nagyon nehéz munka volt, amíg kézzel végezték. A 
kaszások lehetőleg derék legényfiúk és jó erőben lévő férfiak 
voltak, a markot pedig erős, fiatalabb nők szedték fel, ha volt 
olyan a családban.
Előfordult azonban, hogy öregedő házaspárok küszködtek kis 
gabonájuk learatásával.

Mikor testvéremmel 10-12 évesek voltunk, két erős kaszás 
volt a családunkban, azok vágták a rendet aratáskor. Dedicskó, 
aki aratás előtt naphosszat kalapálta a kaszákat, javította a ge- 
reblyéket és favei Iákat, már nem kaszált -  az ő erejét már kiszív
ta az amerikai gyáróriásban ledolgozott tizenöt esztendő ő 
komótosan járkált a tarlón és kötözgette a kévéket.

A levágott gabona úgy dőlt le, mint a felállított dominók, mi
kor meglökjük az utolsót. Andika (nagybátyánk felesége) és 
babicska -  aki már nem volt fiatalnak mondható - , szedték a 
markot. Őket fel-felváltotta anyám és én is megpróbálkoztam 
vele, általában azonban köteleket teregettem, testvérem pedig 
férfimunkában tette hasznossá magát. Segített dedicskónak 
összehordani a kévéket és gereblyézett a két méter széles nagy- 
gereblyével. Közben pedig ugrottunk a vízzel vagy mentünk érte 
a forráshoz, mely a környei és oroszlányi határ mezsgyéjén a 
dadi malom és a majki erdő közötti részen csillogtatta vizét a 
szomjazóknak. Közben pacsirtafészek is akadt -  kis félkör alakú 
mélyedés -  pici tojásokkal, vagy tátogó, kis tehetetlen fiókákkal 
a tarlón. Óriási zöld szöcskéket fogdostunk, néha sáskát is, és 
néztük a pirinyó békák ugrándozását, s ezerféle érdekesség kö
tötte le figyelmünket. Meztelen lábunkszára és karunk vöröslőit 
a szúnyogok csípésétől, meg a száraz, törekes gabonaszár szú
rásaitól, de jutott a ruházatunk alá is, állandóan vakaróztunk, de 
nem panaszkodtunk. Sajnáltuk az arató hozzátartozóinkat, akik 
fáradhatatlanul döntögették a gabonát kaszáikkal, s fenés köz
ben törülgették a szemükbe folyó izzadtságot, meg a hajladozó 
marokszedőket, akik kendőbe, hosszú ujjú réklibe dolgoztak a 
forróságban. Tudtuk, ha nem vagyunk ott kötelet teregetni, azt 
is a hátukra kötik, s minden maroknál előbb kihúznak és leterí
tenek egyet maguk elé, hogy rá tudják tenni, ezért szívesen, 
készségesen segítettünk, ami erőnkből tellett.

Tíz óra körül babicska hazament, hogy készre főzze a reggel 
feltett ebédet és megetesse az éhes aprójószágot, vágjon egy ki
csit a sűrűkukoricából a kisborjúknak. Azután bekészítette a 
dvojicskába és karkosárba az ebédet, az aratók részére, és vitte 
nekik gyalog a poros környei úton. Sietett, mert tudta, hogy na
gyon várják, megéheztek a nehéz munkában. Ha a ribnikai föl
deken arattunk, onnan kocsival jöttek az ebédért, mert az 
nagyon messze volt.

Ebéd után egy kis pauza, az idősebbek elszunyókáltak egy 
csenevész fa árnyékában, mi pedig a forrásnál tekeregtünk ad
dig. Henteregtünk a selymes fűben, nagyokat kukorékoltunk két 
fűszál segítségével.

A munka délután alkonyodásig vagy a teljes befejezésig tar
tott. Ha a kaszálás megvolt, mindenki igyekezett dedicskónak 
segíteni a kötözésnél és összehordásnál. 13 kéve (sznop) alko
tott egy kepét és két kepe volt egy kereszt.

Utoljára tisztára összegereblyéztük a területet és a kuszá
ikbó l is kévét kötöttek, ha hiányzott a kepéből, azzal kiegészí
tették, a maradékot pedig a kepe alá tették, arra került kalásszal 
befelé az első két kéve, s ugyanúgy rá a többi, és a tizenharma
dikkal befejezték.

„Hvala Pána Bohu!” (Hála az Úristennek!) -  mondta 
dedicskó -  ez már megvan, mehetünk haza.

V.B.I.
(folytatjuk)

A já n la tté te li fe lh ív á s
O ro s z lá n y  V á ro s  Ö n k o rm á n y z a ta  a já n la to k a t  k é r

- O roszlány, Szep tem ber 6. utcai be lte rü let 406/1 hrsz-ú já tszó tér
- O roszlány, Fürst Sándor utcai be lte rü le t 581/47 hrsz-ú já tszó té r
- O roszlány, Fürst Sándor utcai park
engedélyezési tervdokum entációnak m egfelelő  felújítására.

A z ajánlati dokum entációk  
m egvásáro lhatók egyen ként bruttó  25.000,-F t-ért 

A z oroszlányi Po lgárm esteri H ivatal 
ügyfélszolgálati irodáján 2002. jú lius 15-étől.

A z ajánlattételi határidő: 2002. augusztus 5 .1 2  óra 
A z ajánlatok nyilvános fe lbontása: 2002. augusztus 5 .1 3  óra

O ro s z lá n y  V á ro s  Ö n k o rm á n y za ta  
n y ilv á n o s  v e rs e n y tá rg y a lá s o n  

é rté k e s íti az
O roszlány, M átyás király u. 1-3-5. szám  alatti a lábbi ingatlanjait:

1- O roszlány, M átyás király u. 5. szám  alatti, 825 m2 terü letű , szálló és a M á
tyás király u. 3. szám  alatti, 85 m2 terü letű , üzlethelyiség. Induló vételára: 
37.200000.- Ft + 25 % ÁFA
M átyás király u. 3. szám  alatti, 532 m2 terü letű , vendéglő . Induló vételára: 
15.000000.- Ft + 25 % ÁFA
2- O roszlány, M átyás király u. 1. szám  alatti lépcsőházban lévő (6db) 314  
m 2 összterü letű , lakás(okat).
Induló vételára: 1 8 .9 0 0 0 0 0 .-Ft
3- O roszlány, M átyás király u. 3. szám  alatti lépcsőházban lévő (6db) 314  
m 2 összterü letű , la k á s (o k a t).
Induló vételára: 18.900000.- Ft + 25 % ÁFA
Licitlépcső: Ingatlancsoportonként: 500000.- Ft. A ján lati b iztosíték ingat
lancsoportonként: 1 .0 0 0 0 0 0 .-Ft
Az ajánlati biztosíték (ingatlancsoportonkénti) befizetésének határideje: 

2002. jú lius  15-én déli 12 óra 
a versenytárgyalás időpontja, helye:

2002. jú lius 16-án 10 óra, Po lgárm esteri Hivatal II. em eleti tárgyalóterm e. 
Részletes pályázati fe lh ívás a hivatal h irdetőtáb láján olvasható, további 

fe lv ilágosítás a 34 / 361-444/ 152-es telefonon kérhető.
Az ingatlan m egtekintésére 2002. jú lius 8-án 10 órakor b iztosítunk lehetőséget.

Oroszlány Város Önkormányzata nyilvános 
versenytárgyaláson értékesíti 

az alábbi ingatlanait:
1- Oroszlány, Á prilis  út 5. fsz. 1. szám  alatti, m agasfö ldszinti 55 m2 területű je len leg  
te lekkönyvileg rendezetlen lakásként értékesítésre kerülő ingatlan. Induló vételára: 
3 .1 5 0 0 0 0 .-Ft
M egtekintési lehetőség: 2002. jú lius 8-án 14 órakor.
2- Oroszlány, Gönczi Ferenc út 11-13. szám  alatti, 198 m2 terü letű  üzlethelyiség és 
179 m2 területű m űhely, to ldalékrész. Induló vételára: 7 .144000.- Ft + 25 % ÁFA  
M egtekintési lehetőség: 2002. jú lius 10-én 10 órakor.
3 -  Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 71. szám  alatti, fö ldszinti 32 m2 területű üz le the ly i
ség
Induló  vételára: 1.792000.- Ft + 25 % Á FA. M egtekintési lehetőség: 2002. jú lius 10-én  
14 órakor.
4 - Oroszlány, Takács I. út 8/5. szám  alatti, fö ldszin ti 18 m2 terü letű  garázshelyiség  
Induló  vételára: 630000.- Ft + 25 % Á FA. M egtekintési lehetőség: 2002. jú lius 11-én  
14 órakor.
5 - Oroszlány, K ecskédi úti Itp. Beépítetlen terület:2609/1 hrsz-ú 889 m2 terü letű  ép í
tési te lek
Induló  vételára: 1 .778000.- Ft (2000.- Ft/m 2-es fajlagos áron). M egtekintési lehető
ség: 2002. jú liu s  11-én 10 órakor.

Licitlépcső: Az 1-2 szám ú ingatlanok esetében: 100000.- Ft.
A  3-4-5 szám ú ingatlanok esetében: 50000 .- Ft 

Az ajánlati b iztosíték ingatlanonként: 500000 .- Ft 
A z ajánlati b iztosíték befizetésének határideje: 2002. jú lius  15-én déli 12 óra 

A versenytárgyalás időpontja, helye: 2002. jú lius  16-án 14 óra, Polgárm esteri H i- ! 
vatal II. em eleti tárgyalóterm e.

Részletes fe lh ívás  a hivatal h irdető táblá ján o lvasható, további fe lv ilágosítás a 
34/361-444/152-es te lefonon kérhető.

4.



A ZÉNÓN ENVIRONMENTAL INC. a világ vezető cége a vízkezelés, szennyvízkezelés

területén alkalmazott membrán technológiák fejlesztésében és gyártásában. 
2002-ben elindítja a legújabb fejlesztésű membránok gyártását az oroszlányi gyárában.

UJ GYÁRUNKBA KERESSÜK AZ ALABBI KOLLEGÁINKAT:
Pozíciók megnevezése Elvárások

PÉNZÜGYI TERÜLET:

Könyvelő Mérlegképes könyvelői végzettség, 1-2 éves ipari könyvelői gyakorlat, 
tárgyalóképes angolnyelv-tudás.

LOGISZTIKA:

Stratégiai beszerző Felsőfokú végzettség, kiváló angolnyelv-tudás,
3 éves beszerzői tapasztalat, SAP, BAAN ismeret.

MÉRNÖKSÉG:

Folyamatmérnök Gépészmérnöki végzettség, tárgyalóképes angolnyelv-tudás, legalább 3 éves 
termelési tapasztalat.
Feladat: kapcsolattartás a evártás, felhasználás és a kutatásfejlesztés (K+F) között. 
Előnv: membrán területen szerzett svakorlat

TERMELÉS:

Bevonó anyaggyártó Vegyipari szakközépiskolai végzettség, vagy vegyipari környezetben 
szerzett gyakorlat. 6+2 folytonos munkarend vállalása. 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk 
Előnv: veevész technikusi vészettsée.

Operátor Min. 8 általános iskolai végzettség, jó  kézügyesség, 
6+2 folytonos munkarend vállalása.

Takarítógép-kezelő Min. 8 általános iskolai végzettség, precizitás, 6+2 folytonos munkarend vállalása.

EGYÉB:

Ápolónő Felsőfokú vagy középfokú szakirányú végzettség 1 üzem egészségügyi képesítés. 
2-3 éves ápolónői tapasztalat, (

Gondnok Szakmunkás végzettség, min. „B” kategóriás jogosítvány, oroszlányi lakhely.

A cégcsoportról tájékozódhat a www.zenonenv.com oldalon.

A fényképpel ellátott önéletrajzát a következő címen várjuk:

T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6 .1. em.

E-mail: t-hr@hu.inter.net WoU'r fór wzrhi !



2 3 Ajánlattáteli felhívás!

Oroszlány Város 
Önkormányzata ajánlatot 
kér kivitelezési munkára, 
a Balatonalmádi, Tábor u. 
6. számú ingatlanán lévő 

Ifjúsági tábor szociális 
épületének felújítására 
Az ajánlati dokumentáció 

bruttó 25000,- Ft-ért 
megvásárolható az 

oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal II. emeleti 

pénztárában 2002. június 
14-étől a hivatal 

nyitvatartási idejében.
Az ajánlattételi határidő: 

2002. július 19-én, 
pénteken 11 óra.

Az ajánlatok nyilvános 
felbontása: 2002. július 

19-én, pénteken 11 órakor. 
Az eredményhirdetés 

határideje:
2002. július 29-éig írásban.

PIZZAFUTAR
@360-802

Felhívás
Oroszlány Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 22/1991. (IX. 1.)
ŐK rendeletében 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 város lakosságát, a települési 

képviselőket, hogy 2002. július 12-én-péntek-12 óráig a 
kitüntetettek személyére vonatkozó, indoklással ellátott 

javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” 
megjelöléssel nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára 

(Oroszlány, Rákéczi 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 elismerésére a 
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű 

kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető 
díszoklevelet alapít.

(3) „OROSZLÁNYÉRT VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím 
adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki 

valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy 

nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 

példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
(5) A kitüntetések az Oroszlányban élő -kivételesen nem a 

városban lakó, vagy a városból elszármazott- magyar állampolgár 
személyek részére adományozhatok.

(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó, külföldi személy is megkaphatja a kitüntetéseket, de ebben 
az esetben pénzdíj nem adományozható, és az átadott kitüntetés 

nem terheli a (9) bekezdésben megállapított keretszámokat.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft. 
nyomdájában 
lehet leadni 

minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel 
tízezren olvashatják!

OEIadó 6 fiókos Privileg tí
pusú fagyasztó szekrény. 
30/435-7683
ODiákok korrepetálását 
vállalnám angolból, ma
gyarból és történelemből. 
20/485-7217
OSimson S51N motor el
adó. Érdeklődni 16 óra 
után: 361-724.

A felsorolt helyeken 
kereshetik a KRÓNIKÁST, 

a város legnagyobb (3000!) 
példányszámú lapját!
Polgármesteri Hivatal aulája 
Művelődési Központ, Szakrendelő intézet 
TOMI írószer és ajándékbolt (Rákóczi út) 
Klári Csemege (Rákóczi út)
IPC Padló, szőnyeg bolt (Petőfi út) 
italshop és fodrászat (Rákóczi u.)
Mini ABC (a „maszeksoron")
Kiss Csaba vegyesboltja (Népek b. u.)
Kati csemege (Népek b. u.)
VITA-M IN vegyesbolt (Népek b. u.) 
Élelmiszer minidiszkont („lengyel tízes") 
Sakk-matt vegyes bolt (Dózsa u.)
Bányász Klub
Center Plusz Mini Markét (Táncsics u.) 
NON-STOP bolt (Táncsics u.)
Tej-kenyér bolt (Táncsics gyógyszertárnái) 
DEPÓ TRADE diszkont (Táncsics u.) 
SAROK ABC (Petőfi u.)
Panem élelmiszerbolt (Fürst S. u.)
Huber festékbolt (Fürst S. u.)
Kolcsár pékség (Fürst S. u.)
A2 ó fa luban és környékén
Betty vegyesbolt (a kontyos házaknál)
II. Rákóczi F. klubkönyvtár 
Liget presszó, Hercules vegyesbolt 
Coop élelmiszerbolt (Kossuth u.)
Bagaméri cukrászda (Haraszthegyi u.)
A Borbála-telepen
Mini vegyeskereskedés (Dózsa u.)
DEPÓ TRADE diszkont (Karinthy u.)
ANI ABC (Arany u.)

O P E R A G Á L A
Július 13-án, szombaton 20 órakor 

a majki műemlékegyüttes 
szabadtéri színpadán.

Rossz idő esetén az előadás a Művelődési 
Központ és Könyvtárban kerül megrendezésre.

Oroszlány Város önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi in
gatlanok nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére.

- Oroszlány, Rákóczi F. u. 41. IV. 3., 1 szobás, 27 m2-es összkom
fortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.822. 500 Ft
- Oroszlány, Táncsics M. u. 35. X. 4., 2 szobás, 53 m2-es össz
komfortos komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 2. 915000 Ft
- Oroszlány, Petőfi S. u. 5. fsz. 4., 1 szobás, 37 m2-es félkomfortos 
komfortfokozatú lakás. Induló vételára: 1.295. 000 Ft

Az ingatlanok 2002. július 3-án 10-11 óra és 2002. július 
12-én 14-15 óra között tekinthetők meg.

A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele: 2002. július 
12-én 12 óra. 50.000 Ft bánatpénz befizetése.

A versenytárgyalás időpontja: 2002. július 18-án 8,30 óra 
A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az Oroszlányi Szolgál
tató Rt. végzi, ezért a pályázatok benyújtásának és a versenytár
gyalásnak a helyszíne az Rt. székháza (Oroszlány, Bánki D. u. 2.), 
ahol a pályázattal kapcsolatos részletes információk a 34/361-171 
telefonszámon kaphatók.____________________________________

Illésiül
a Kapcsolat

IGSM SZA K ÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVIZ!

www.weststar.hu
QP1
WES1STHH

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.

S361-111  
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12.

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel.

KEUEN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063 , 20/372-5392

>Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
>lízingszerződések 
>vállalkozói hitelek 
>  lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

KE11EN
A Kelten Kft. 

munkatársakat keres, 
feltétel: min. 

középfokú végzettség.
Jelentkezés, 

időpont egyeztetés: 
De:34/360-063, 
20-36-54-668, 
20-37-25-392

Oroszlányi 
Szolgáltató Rt. 

Hibaelhárítás, ügyelet: 
» 3 4 / 361-171, 362-146

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KONYVKOTESZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon heten
te más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas. 
hu címen lévő oldalainkat, 
és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról 
mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban cí
münkre
(kronikas@presskft.hu) és 
lehetőséget biztosítunk a 
szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint a 

polgármester személye 
meghatározó-e a város 

fejlődéseben?
> igen, felgyorsíthatja 

a fejlődést
>  nem
>  nem, mert a pártok 

szerepe a fontos
>  nem, mert a képviselők 

személye a döntő

Várjuk szavazatát!
Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 870-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
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Randalírozás, szemetelés, életveszély

Szigorú ellenőrzés 
és büntetések a bányatónál

Vas László 
megbízott 

vezérigazgató 
a Vért élén

A Vértesi Erőmű Rt.-nél július 12-én lezajlott rend
kívüli közgyűlésén a tulajdonosok több, a társaság 
vezető testületéit érintő döntést hoztak. Takács 
Károly vezérigazgató távozik a Vért-tői, a társasá
got a következő Közgyűlésig Vas László megbízott 
vezérigazgatóként vezeti.

Az APV Rt. május elején kezdeményezte a Vérte
si Erőmű Rt. Rendkívüli Közgyűlésének június 
14-ére történő összehívását, melyet akkor az ÁPV 
Rt. indítványára felfüggesztettek és július 12-ére 
napoltak el. A munkáját pénteken folytató Közgyű
lésen valamennyi napirendi pontban döntés szüle
tett.

A Közgyűlés az igazgatósági tagok közül vissza
hívta Takács Károly vezérigazgatót, Hornyák Ist
vánt, Szentai Györgyöt és Szalai Jánost. A 
Közgyűlés az Igazgatóság tagjának megválasztotta 
három évre Szigethy Istvánt, dr. Tóth Ervint, Szán
tó Istvánt és Vas Lászlót.

A Közgyűlés után összeült igazgatósági ülés Vas 
Lászlót megbízta a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazga
tói teendőinek ellátásával. A társaság új vezettje ko
rábban már állt a Vért élén, az elmúlt négy évben 
pedig létesítményi igazgatóként dolgozott a cégnél.

A most leköszönt vezérigazgató, Takács Károly 
1998 decembere óta vezette a Vértesi Erőmű Rt.-t. 
Ezen időszak alatt gyorsult fel az Oroszlányi Erőmű 
és a Márkushegyi Aknaüzem hosszú távú tovább- 
működését és munkavállalóinak továbbfoglalkoz
tatását jelentő környezetvédelmi beruházás, a 
retrofit program. Ezen időszakban a cég nyeresé
gessé vált és rövidtávú hitelállománya mára nullára 
csökkent.

Takács Károly részére megbízott létesítményi 
igazgatói állást ajánlott fel az igazgatóság elnöke, 
melyet a leköszönő vezérigazgató nem fogadott el, 
így szükségessé vált munkaviszonyának rendes 
felmondással történő megszüntetése.

A társaság Igazgatóságának továbbra is tagja 
Holló Vilmos és Wéber György. Holló Vilmos, az 
MVM Rt. vagyongazdálkodási igazgatója a további
akban is betölti a társaság igazgatóságának elnöki 
tisztét.

A Közgyűlés a korábban 8 fős felügyelő bizottsá
got egy fővel kibővítette, megválasztva Szentai Pé
tert új tagnak.

Vas László megbízott vezérigazgató a közgyűlést 
követten elmondta: a cég elé kitűzött stratégiai cé
lokon nem kíván változtatni. ígérte: a retrofit prog
ram folytatódik, hiszen a társaság rendelkezik az 
induláshoz szükséges előfeltételekkel, további fel
tételei pedig biztosíthatónak látszanak.

Lovas i Andrea
(Mint megtudtuk, az augusztus közepére össze
hívandó újabb közgyűlésen választják meg a ve
zérigazgatót. -a sze rk .)

A természet és a természetkedvelők védelmében 
közösen lépnek fel az oroszlányi rendőrség és az 
erdészet munkatársai. Az egész nyárra kiterjesztett 
akció oka a mindszenti bányatónál történő randalí- 
rozások. Mostantól szigorúan ellenőrzik, hogy az 
erdészet területére a különböző mellékutakon kik 
és milyen járművel kívánnak behajtani.

A szabályszegők büntetésre számíthatnak. A tó
hoz vezető földutakat beszántással tették személy- 
gépkocsik számára járhatatlanná. A tópartra újra 
kihelyezik az időközben eltüntetett „Fürdeni tilos!” 
táblákat és ellenőrzik a szemetelés, a tűzgyújtás, a 
fürdés tilalmát megszegőket.

A tóra az ott történt gépkocsifeltörések és az er
dészet jelzései irányították a rendőrség figyelmét. 
Ebben a kánikulában egy kipattanó erdőtűz óriási 
katasztrófát okozhat. Megtudtuk, hogy a mind
szenti erdészeti útra vezető sorompó, ahol számos 
strandoló hajt be autóval, azért nincs lezárva, mert 
egy erdei baleset, vagy tűz kipattanásakor lehetővé 
kell tenni a gyors megközelítést a mentők és a tűz
oltók számára.

Az egykori külfejtési gödröt visszafoglaló termé
szet csodás oázissá változtatta az embej által évti
zedekkel ezelőtt a tájba vágott sebet. Ám nyáron 
éjjel-nappal hatalmas forgalmat lebonyolító „mini 
Balatonná” alakult a bányató, ahol a kulturáltan 
fürdőzni akarók mellett italozó, szemetelő, zenét 
bömböltető fiatalok verik fel a Vértes rengetegének 
csendjét. A tavon jetsky, szörf, vitorlás kishajó, gu
micsónak és még ki tudja miféle alkalmatosságok 
jelentek meg. A sátorral, lakó- kocsival, áramter
melő aggregátorral és a technikai egyéb vívmánya
ival felszerelt modern Robinsonok nemcsak 
Oroszlányról, hanem Fejér megyei helységekből is 
érkeznek. Éjszaka három-négy tábortűz is lobog a 
tóparton, s vannak, akik kifejezetten éjjelre „ugra
nak ki” egy kis dorbézolásra.

Mérhetetlen mennyiségű szétdobált cigaretta- 
csikk, műanyagflakon e látogatások „ott- felejtett 
eredménye". A magukat rombolásban kiélő rabló
turisták a közeli leshelyek használatát is lehetetlen
né teszik a vadászok számára.

Az egyébként kristálytiszta vizű, majdan idegen- 
forgalmi értéket rejtő tó a kulturált gyalogos, ke
rékpáros turistának nem jelent veszélyt. Nem 
minden bányató automatikusan életveszélyes, 
szinte mindig a részeg, felelőtlen, vitézkedő maga
tartás oka a tragédiáknak. A felhevült testtel, itta
san vízbeugrókat éri leggyakrabban baleset. A 
bányatavak ugyanis rendszerint hirtelen mélyülnek 
és csupán a legfelső vékony rétegük melegszik fel, 
alatta pedig igen hideg víztömeg van. Egy fejesug
rás tehát könnyen végződhet szívgörccsel, halál
esettel. Különösen, ha gyakorlatlan úszó 
merészkedik a vízbe. Ez a tó egyébként meredek 
partú és legnagyobb mélysége a harminc métert is 
eléri. Vizében egy közeli búvár klub tagjai gyakorol
ják a merülést. A pletykák szerint a műveléshez 
használt munkagépek ma is ott rozsdásodnak a fe
nekén. -for-
Szerkesztőtársam fent leírt gondolatainak többsé
gével egyetértek.
De

lhiiért van az, ha megtaláljuk azt a pontot e kis 
hazában, mely környezetében még „szép", nyu
galmat árasztó, a lakhelyünkhöz közel van, s 
„birtokba vesszük” (hiszen úgy gondoljuk, hogy 
a mienk), néhányj?) őrült, eszement ember mi
a tt egyből a tiltás jön, és mások sem élvezhetik 
a természetes környezet nyújtotta kikapcsoló
dási lehetőségeket, miközben látszik, hogy a 
városba telepített szörnyszülött, a strandnak 
nevezett valami nem vonzza a városlakókat.

Talán eljön az idő, mikor már nem csak a vá
ros magjának szépítésére, az utak állapotának 
javítására tudunk majd gondot fordítani, hanem 
az Oroszlányt körülölelő tavak, erdei pihenők 
kulturális, szabadidős felhasználásra, a lkal
massá tételére is képesek leszünk.

Addig is valamilyen kompromisszumot kelle
ne találnia az üzemeltetőnek, a város vezetésé
nek, a rendért őrködőknek, a tavakat normá
lisan használni akaró polgároknak azért, hogy 
élvezhessék a természet nyújtotta lehetősége
ket. MF

Újranyitás -  átalakítás után
Párnapos zárva tartás után kedden délután dr. 
Sunyovszki Károly jelenlétében szűk körben 
adták át a beruházók az üzemeltetőnek a kí- 
vül-belül átalakított PROFI áruházat.

A nem csak külcsínében, de árukészletében 
is megújult bolt nagyobb eladótérrel, légkon
dicionálóval lett ellátva, mely ebben a kániku
lában az üzemeltetők erényét dicséri.

M

Itt az új Merkurius!
Megjelent a Halley Csillagászati Egyesület kedvelt isme
retterjesztő folyóiratának idei második száma. Olvashat
nak benne a kazahsztáni katasztrófáról, az űrhotel 
tervéről, megismerhetik belőle a magyar fejlesztésű Pille 
történetét és a Fekete lyuk csapdája című sci-fi novellát. 
Ezen kívül táboraink, sikereink, terveink és szép fotók a 
tatabányai csillagvizsgálóból. Az ingyenes, lap a szün
időben az MKK információjánál és a TOMI 
fotó-papír-játék boltban kereshető.

Kedves Olvasóink! A 4. oldalon felsorolt helyeken kereshetik a KRÓNIKÁST,
a város legnagyobb (3000!) példányszámú lapját!



Az új igazgató terveiről

LEJÓ: A jót megtartani, 
az alapképzést eró'síteni

Váltás lesz a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola élén. Városunk képviselői legutób
bi ülésükön Hadjadné Varga Andrea igazgatóhelyettes mellett tették le a voksukat Hrubi Gábor 
pályázóval szemben, aki tíz évig irányította az intézményt. Hadjadjné kinevezése szeptember el
sejétől lép érvénybe.

Az előzmények meglehetősen viharosak, a tantestületet személyi ellentétek osztották ketté, s 
még a tanulók is két pártra szakadtak, lándzsát törve az igazgatói posztra pályázók egyike mel
lett. Tény, hogy az elmúlt hónapok indulatokat korbácsoló eseményei nem tettek jót a felboly- 
dult iskola presztízsének. Szerettük volna Hrubi Gábor igazgatót is megszólaltatni, ő azonban, 
amint más sajtóorgánumoknak sem, a Krónikásnak sem kívánt nyilatkozni.

HÍREK r ö v id e n

-LOPOTT JÁRMŰVEK. Július 10-ére virradóra az Iskola 
u. 7. szám előtti területről ismeretlen elkövető eltulajdo
nított egy Romét típusú motorkerékpárt. Értéke 15 ezer 
forint.

Július 13/14 éjjelén 22.30 és 01.30 közötti időben a 
Kossuth L. útról ismeretlen módon loptak el egy lezárt 
állapotban álló Opel Combó típusú gépkocsit, mintegy 
egymillió forintos kárt okozva.
-RABLÓK ELŐZETESBEN. Július 15-én 23.20 körüli 
időben a Táncsics M. u. 38. számú lépcsőház melletti 
területen ismerteden elkövetők bántalmaztak egy járó
kelőt, majd elvették tőle a zsebében lévő háromezer fo
rint készpénzt. Az eljárás során három főt állítottak elő, 
akik részleges beismerő vallomást tettek az ügyben. Az 
őrizetbe vett személyek előzetes letartóztatását elren
delte a Tatabányai Városi Bíróság. Negyedik társuk még 
szabadlábon van.

A rendőrség kéri, hogy aki a fenti bűncselekmények
ről érdemleges adattal tud szolgálni, hívja a 107-es tele
fonszámot.
-JÁRDAFELÚJÍTÁS. Az oroszlányi önkormányzat meg
bízásából az OTT Rt. 13 millió forint értékben megkezd
te az ez évi járdafelújításokat.
Idén a Haraszthegyi és Alkotmány utca közötti, a Fővá
rosi Gyermekotthon előtti, a Táncsics udvar 25-26., a 
Takács I. u. 18. előtti és a Rákóczi utca egyes szakasza
in a járdák felújítása történik meg.
Az illetékesek szerint az önkormányzat figyelembe véve 
a lakosság elvárását, törekszik arra, hogy megőrizze az 
országosan is kivívott előkelő helyét az utak, járdák jó 
állapotát tekintve.

Elfújta a szél
A nagy érdeklődéssel kísért Operagála zárta a kéthetes 
Majki Zenei Fesztivált. Az előadást néhány ária elhang
zása után a hirtelen jött vihar miatt meg kellett szakítani. 
A szereplők, az énekes mesterkurzus legkiválóbb hall
gatói, valamint a nézők érthető csalódását látva dr. 
Sunyovszki Károly polgármester még az előadás hely
színén kijelentette: mindent elkövet annak érdekében, 
hogy az Operaház szimfonikus zenekarával történt 
egyeztetést követően, várhatóan augusztus második fe
lében újra megrendezik az Operagálát, hogy kárpótolják 
a lelkes közönséget és az ifjú énekeseket is.

Semmilyen zavaró körülmény nem volt viszont az 
egy héttel korábbi operett előadáson, amikor Kálmán 
Imre Csárdáskirálynő című nagyoperettjét mutatták be 
a majki szabadtéri színpadon. Leblanc Győzőt, Csonka 
Zsuzsát és a többi kiváló énekest Nagy Ferenc vezényle
tével a Magyar Állami Operaház zenekara kísérte. A ki
váló hangulatú előadást hosszas tapssal jutalmazta a 
több száz fős közönség.

Hasonlóan színvonalas hangversenyek színesítették 
a Nemzetközi Énekes Mesterkurzust, hiszen Várgeszte
sen, Vérteskozmán és Csákváron, valamint az oroszlá
nyi katolikus és evangélikus templomban tartott 
koncerteken kaptak bemutatkozási lehetőséget a legte
hetségesebb ifjú növendékek, akik között nem csak ha
zai, de számos külföldi kiválóság is helyet kapott, 
hiszen a korábbi évekhez hasonlóan izlandi, dán, ro
mán, német, svájci és török fiatalok is részt vettek a kur
zus munkájában.

Vadászat tanárok után
Hadjadné Varga Andrea eredetileg kutató-bioló
gus végzettségű. Lányai születése után hívták a 
gimnáziumba tanítani és ezután végezte el a ta
nár szakot. E csábítás nyomán megszerette a 
pedagógus hivatást, de a családjáról való gon
doskodás is arra ösztönözte, hogy helyben vál
laljon munkát. Kémiát és biológiát tanít.
-  Vakáció van, csendes az iskolaépület, de va
jon elcsendesedtek-e a veszedelmes viszo
nyok is?

-  Úgy érzem, hogy igen.
A záróértekezletünkre a polgármester úr is el

jött és nyomatékosan kérte a tantestületet, hogy 
próbáljon együttműködni, és az iskola érde
kében tegye félre az ellentéteket. Talán nem le
het egy éven belül csodát várni, de most bizo
nyítanunk kell, és ez egy olyan motiváló erő lesz, 
amit a tantestület tagjai megértenek. Ahhoz, 
hogy az önkormányzat fenntartásában marad
junk és itt a jövőben is tartalmas munka folyjon, 
össze kell fogni. A konfliktushelyzeten feloldha
tó, most már egyszerűen a jövőbeni feladatokra 
kell koncentrálnunk.
-  Mi a garancia rá, hogy szeptembertől nem 
izzik fel újra a parázs?

-  A biztosítékot abban látom, hogy a tantestü
let nagy része engem támogatott és támogat. A 
tanév végén két kivétellel mindenki írásban je
lezte, hogy maradni kíván. Hrubi Gábor igazgató 
úr távozik, egy kolléganő pedig gondolkodási 
időt kért. A pedagógus etika szerint nyáron illik 
bonyolítani a munkahely változtatást, nem tar
tok attól, hogy szeptemberben valaki megvál
toztatná a döntését.
-  Ha már a távozók kerültek szóba, van üres 
álláshely, tanárhiány?

-Sajnos, igen. Például matematika-fizika sza
kos tanárra lenne égető szükségünk. Ezzel a 
problémával nem állunk egyedül. Egyetemi vég
zettségű nyelvtanárra, számítástechnika tanárra 
megye-, sőt országszerte szabályos hajtóvadá
szat folyik a középfokú intézményekben is.

Óra nem maradhat el
-A zt gondolom, mint minden Intézményről, a 
gimnáziumról Is él egy leegyszerűsített kép a 
városlakókban. Ennek negatív összetevője, az 
óraelmaradások problémája, a pozitív pedig a 
művészeti nevelés, ami egyedi és sajátos ar
culatot adott az iskolának. Van-e ebben a 
summázásban valami igazság?

-  Ennél azért sokrétűbb a működésünk, és az 
említett probléma is összetett. Az óraelmaradá
sok oka leginkább a pénzügyi fedezet hiánya. A 
rendelkezésre álló keretből nem tudjuk kifizetni 
a helyettesítő kollégák bérét. Úgy gondolom

azonban, hogy gazdálkodásban található erre 
megoldás. A tantárgyfelosztáskor kénytelenek 
leszünk lecsípni egy kicsit a felzárkóztatásra és a 
differenciálásra (korrepetálások, osztályok ket
téosztása bizonyos órákon -  a szerk.) szánt óra
keretből. Úgy nem mehet haza a diák, hogy csak 
mondjuk 3-4 órát tartottak meg neki a hatból 
vagy hétből.

Ami a művészeti képzést illeti, az elért ered
ményeket, sikereket szeretnénk megtartani, ezt 
a tantestület felvállalja. A köztudat a művészeti 
képzést személyekhez köti, de úgy vélem, ez az 
iskola egészének érdeme és folytatni kell akkor 
is, ha ehhez szakemberre lesz szükség.

A jövőben másfajta művészeti oktatást is sze
retnénk meghonosítani. Jelenleg egy ötödéves 
OKJ-s képzőművészeti képzésben (grafikus, ke
ramikus) gondolkodunk. Szerintem, erre van 
igény a kisrégióban, hisz legközelebb a főváros
ban, Győrben és Székesfehérváron kínálnak ha
sonlót.

Versenyre kelve
-  S mi lesz ezentúl a fő csapásirány?

-A z t hiszem, mindenki érzi, hogy az alapkép
zést kell erősítenünk. Nem a több száz éves gim
náziumokkal akarunk vetekedni, de úgy vélem, 
hogy jó lenne az oroszlányi gyerekeket itt tarta
ni, hogy ne menjenek el Tatára vagy Tatabányá
ra, mert ugyanolyan színvonalon helyben is 
továbbtanulhatnak. Persze, nem akarom a mű
vészeti képzést szembeállítani a humán és reál
tárgyak fontosságával, de a cél az alapok 
erősítése az eredmények és a régi értékek meg
tartásával. Fontos, hogy visszaszerezze az iskola 
azok bizalmát, akik nem hozzák ide a gyermekei
ket.
-  Hogyan szállhat versenybe a Lejó a környező 
jó hírű gimnáziumokkal?

-  Először talán pedagógiai munkánk jó szín
vonalát kell elfogadtatni az általános iskolákkal. 
Ezután nyilván a szülők is nagyobb bizalommal 
lesznek irántunk, és a pályaválasztáskor ben
nünket jelölnek meg.
-  Mit emelne még ki a vezetési modelljéből?

-  Szeretném erősíteni az iskolán belüli műhe
lyeket, szakmai munkaközösségeket. Úgy vé
lem, az ott felszínre jövő ötletek csak javára 
válhatnak az intézménynek.
-  Hány osztály fog indulni a következő tanév
ben?

-  Egy csoport a hatosztályos tagozatban, ami 
OKJ vizsgával zárul. Ezen kívül kettő négy évfo
lyamos osztály indul, valamint két csoport gyűlt 
össze ötödéven a középfokú számítástechnikai 
szoftverüzemeltető képzésre.

ForgácsJ.
A dohányzás, a sűrű  fü s tö t okádó  városi buszok, a szellem i környezetszennyezés károsítják  az Ön é s  környezete egészségé t!



A kisbéri kutyakolbász története

A főállatorvos szerint fejlődött az állattartási kultúra
Dr. László Tibor városi főállatorvos úgy vélekedik a vá
rosban ás környékén elvétve találkozni csak állatkín
zással, kegyetlenkedéssel. Sorozatos, kirívó esetek 
nincsenek.

-  Úgy vélem, évek hosszú sora alatt pozitív irányba vál
tozott a szemlélet. Ma már falun is jellemzően hobbiból 
tartanak kutyát, rendszerint tenyésztett fajtákat, s ezekre 
jobban vigyáznak. A kutya újra megbecsült állat lett, 
visszanyerte régi „rangját", mint társállat. Még olyan em
ber is, akiről tudom, hogy szívesebben költi alkoholra a 
pénzét, kihív, hogy altassam el a kutyáját.

Humánus hozzáállás a helyi Polgármesteri Hivatal ré
széről, hogy Oroszlányban ingyenessé tette az ebek elal- 
tatását, ha az a gyepmesteri telepen történik. Erre 
egyébként a kóbor ebek elszaporodásának megakadályo
zása végett áldoz az önkormányzat.
-  A gyep mester által begyűjtött ebeknek mi lesz a sorsa?

-  A telepre kerülnek, ahol nyolc nap után elaltatjuk, ha a 
gazda nem jelentkezik.
-  Milyen indokkal kérik öntől a háznál történő elaltalást?

-  A legtöbbször a beteg, kiöregedett állatokhoz hívnak. 
Ritkán az agresszívvá vált jószágtól akarnak kényszerűen 
megszabadulni. Vannak azonban egészen furcsa, kényes 
esetek is. Egy ismerősöm keverék kiskutyája például 
rendszeresen zaklatta a hölgyeket. Ha szoknyában érke
zett a vendég, szegény kutya minden alkalommal alábújt 
és ott szaglászott. Szerették a kutyát, de képtelenek voltak

„Fejszével mészárolta le megkötözött kiskutyáját”

Jól csak a szívével lát az

kinevelni ebből a kellemetlen szokásából és végül nehéz 
szívvel, de az elaltatását kérték.
-  Látott már olyan esetet, amikor lefejeztek egy kutyát?

-  Nézze, ezt nem olyan egyszerű végrehajtani, mint 
ahogy képzelik. Számomra még speciális eszközökkel is 
nehéz a fej leválasztása, ha erre szükség van, de egy csa
pással ez egyszerűen lehetetlen. Nem állítom, hogy nincs 
olyan ostoba ember, aki erre ne lenne képes, de azt gon
dolom az ilyen történetek, szerencsére csak pletyka útján 
születnek. Kisbéren például egyszer tönkretettek egy pe
csenyesütőt, mert elhíresztelték róla, hogy kutyakolbászt 
dolgoz fel. Gondoljon bele, micsoda abszurditás ez! A ku
tyán alig van hús, annak pedig igen körülményes a lefejté
se. A csontok eltüntetéséről nem is beszélek. Az emberek 
egy része azonban hiszékeny az efféle rémhírekre.
-  Mit tanácsol a fölös szaporulat elkerülésére, ami növel
heti a kóborlók számát?

- A  nőstények műtétes ivartalanítása a megoldás.
-  Ön mit tapasztal, nyáron az üdülések, a családi háztól 
való gyakoribb távoliét miatt valóban megnő a kicsapott 
kutyák száma?

-  Nem jellemző ez sem. Csak ismételni tudom, egyre
többet áldoznak rájuk, egyre jobban ragaszkodnak hozzá
juk. Véleményem szerint, a városban csatangoló ebek 
többsége kiszökött, eltévedt s nem elűzött állat. Ennek el
lenére megoldást hozhatna egy panzió vagy menhely léte
sítése. Legközelebb Tatán van ilyen. Forgács J.

ember...
„ Talpalt a kiskutya, egyre fárad
tabban és egyre éhesebben...

-  Én most már semmit se félek -  
pislogott és megnyalta a szalonna- 
szagú eres, öreg kezet. Ez a kéz ké
sőbb lassan megmozdult, megsimo
gatta a kiskutya fejét, megvakarta az 
állát, és Bogáncs érezte szívében a 
fáradtan lüktető erekből áradó jóság 
tiszta érzését.... és fejét az öregem
ber térdére hajtotta. Aztán -  mint aki 
hazaérkezett valami nagy útról -  
hosszat sóhajtott.”

Valahányszor felolvastam fekete 
István szívszorítóan szép regény- 
részletét, döbbent csendben, léleg
zetvisszafojtva hallgatták a gyerekek, 
és a végén szinte hallani lehetett 
megkönnyebbült sóhajukat.

Mint pedagógus is hiszem, hinni 
akarom, hogy az emberi lélek nyitott 
a szépre, jóra.

Ebben az eldurvult világban leg
védtelenebbek a gyerekek és az álla
tok. Sajnos, városunkban is aggasz
tóan megnőtt a kitett, -  gazdájuk jó
voltából -  „kóborló" kutyák száma. 
Olyan megdöbbentő, kegyetlen ese
mények történtek Oroszlányban, 
amelyek minden jóérzésű embert 
megráznak.

Felnőtt „ember” kegyetlen módon 
fejszével mészárolta le megkötözött 
kiskutyáját. Szerencsétlen pára már 
vértócsában feküdt, amikor láttam. 
Egy másik primitív érzelmi világú 
„ember” egy előzőleg már borzal

masan megkínzott ebet akart 
kalapáccsal megölni. A látványtól 
mélységesen felháborodott kama
szok futottak hozzám segítségért. 
Soha nem felejtem el azt a fájdalmas 
tekintetet, mely mintha kérdezte vol
na: „Miért tettétek ezt velem?"

Két évvel ezelőtt, karácsony előtt 
egy héttel a csirketelep akkori bérlője 
(a mostani példamutatóan gondos
kodik róluk), nyolc kutyát hagyott 
hátra, hármat kikötve. Képes volt a 
szeretet ünnepén leülni a karácsony
fa alá, miközben ezek a szerencsétle
nek megfagytak és éhen haltak volna. 
A Tappancs Állatotthon vezetőjének 
segítségével sikerült őket megmen
teni.

A Nyíres-dűlőben nagyon sokan 
télen magukra hagyják az állatokat, 
akik tavaszra kínok-kínját szenvedve 
pusztulnak el. Sorolhatnám hosszan 
ezeket az aljas, embertelen tetteket.

Sajnos Magyarország állattartási 
kultúrája balkáni szinten van. Van 
egy német mondás: Mutasd meg, 
hogy tartod az állatodat, megmon
dom milyen ember vagy. A lelki intel
ligencia egyik legjobb fokmérője ez.

Pár évvel ezelőtt felvettem a kap
csolatot a Brit Állatvédő Egyesület 
budapesti székhelyű vezetőjével. Ők 
egy olyan programot dolgoztak ki, 
amely már több honi városunkban 
működik. Elsősorban pedagógusok
ra számítanak a megvalósításban, 
egyelőre osztályfőnöki órák kereté

ben foglalkoznak állatvédelemmel. 
Ők vállalják a pedagógusok kikép
zését, tananyagot, segédeszközö
ket stb. bocsátanak rendel

kezésükre. Sajnos, a volt iskolám be
zárásával meghiúsult ez a terv. Úgy 
gondolom azonban, hogy a kellő fel
világosítás, a szép szó előbb-utóbb 
meghozza az eredményt. Nagyon so
kat segíthet ebben az állatvédelmi 
törvény megismertetése az emberek
kel.

A legtöbbet azonban mi magunk 
adhatunk azzal, hogy nem megyünk 
el szótlanul a barbár tettek mellett, 
hanem tiszta szívvel s lélekkel próbá
lunk segíteni az elesetteken.

Haller József né

.HÍREK
-KÉMHISTÓRIA. A 00-ás ügynök be
költözik a Polgármesteri Hivatalba, 
derült ki a testületi ülésen. Nyilvános 
illemhelyet ugyanis egyelőre csak itt 
alakítanak ki.
-MŰSORVÁLTOZÁS! Leveszi műsor
ról a gimnázium drámatagozata a Ve
szedelmes viszonyok című darabot. 
Az új igazgató a Csendes Don színre- 
vitelét szorgalmazza. 
-MESTERDALNOKOK címmel a 
Varga-Rajnai-Sunyovszki trió lép fel 
a Majki Nyár ráadás koncertjén au
gusztus végén a műemlékegyüttes 
udvarán.
-DROGFÜGGÉS. A rendőrség letar
tóztatott egy fiatal férfit, aki képtelen 
leszokni a televízióban hónapok óta 
futó Mari és Huána című szappan- 
operáról.
-BANYA A TÓBAN. Ugyancsak rend
őrségi hír. A helyi kapitányságé az 
ORFK kommandósai lezárták a mind
szenti tavat és környékét. A mind
szenti rémként elhíresült szörnyeteg 
felkutatására a CIA műholdas felderí
tését is igénybe veszik.

Forgó-Morgó

High-tech 
a kutyák védelmére

A mikroelektronika elősegítheti az el
csatangolt kutyák hazatalálását. Ta
lán a nem túl távoli jövőben fájda
lommentesen apró chipet juttatnak 
be a háziállat bőre alá. A parányi szer
kezet afféle vonalkódként, ujjlenyo
matként működik majd, amelyből 
egy leolvasó segítségével megtudha
tók a kutya fontosabb adatai, így az 
is, hogy ki a gazdája, mi a származási 
helye. A gyepmester az így azonosí
tott kutyát azonnal gazdájához viheti 
vissza. Elképzelhető, hogy egy-két 
évtized múlva a kötelező oltás során 
vagy a vásárláskor már ilyen chipet 
ültetnek a kedvenceinkbe. -f-

A többséget nem a sintár gyűjti be
1998-ban hozott törvényt az országgyűlés az állatok védelméről és kíméle
téről. Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kioltani nem 
szabad -  áll a 11. paragrafusban. Kivételt képez többek között a haszonál
latok levágása, a fertőzésveszély megszüntetése, támadás elhárítása.

Az állat életének kioltása -  bizonyos egyértelmű kivételekkel -  kizárólag 
kábítás útján történhet. Amennyiben ezt a jogszabályt valaki megszegi ál
latvédelmi bírságot köteles fizetni, amelynek összege ötezertől százötven- 
ezer forintig terjedhet. A bírság kiszabását állatvédelmi szervezet is 
kezdeményezheti.

Bírságot a város jegyzője is kiszabhat, hatáskörében a Polgármesteri Hi
vatal szabálysértési osztálya jár el. Itt réges-régen bírságoltak már állatkín
zás miatt. Az esetek, ha vannak, többnyire nem jutnak tudomásukra. A 
szemtanúk nem veszik a fáradtságot a bejelentésre, no és a bizonyítás 
szinte lehetetlen.

Megtudtuk azt is, hogy az elmúlt két esztendőben évente 180-190 eb ke
rül a gyepmesteri telepre. Ezeknek az állatoknak a 10-15 %-a utcáról be
gyűjtött kóbor állat, a többit a gazdák különböző okokból adják le. Évente 
több, mint száz kutyát kényszerülnek elaltatni, s csak kevesebb, mint a fe
lét sikerül kihelyezni új gazdához. -f-

.3.



Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér

- Oroszlány, Szeptember 6. utcai belterület 406/1 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai belterület 581/47 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai park

engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő felújítására.
Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók egyenként bruttó 25.000,-Ft-ért az 

oroszlányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján július 15-étől.
Az ajánlattételi határidő: 2002. augusztus 5 .1 2  óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2002. augusztus 5 .1 3  óra

Választási közlemény
Helyi Kisebbségi-Önkormányzati Választás kezdeményezéséről

A Helyi Választási Irodavezetője tájékoztatja Oroszlány város választójoggal 
rendelkező polgárait, hogy a választójog szabályai értelmében a Helyi Ki
sebbségi Önkormányzati választások kitűzéséhez annak kezdeményezése 
szükséges.
A helyi Kisebbségi Önkormányzati választást akkor kell kitűzni, ha azt leg
alább öt fő, magát azonos kisebbséghez tartozónak valló és a településen ál
landó lakhellyel rendelkező választópolgár kéri.

A kitűzés kezdeményezésének végső és jogvesztő határideje:
2002. július 22-én (hétfő) 16 óra.

A kezdeményezéshez szükséges 1993. évi LXXVII. Törvény 1.számú mel
léklete szerinti iratminta átvételének, valamint annak a fenti határidőn belüli 

leadásának helye:
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala, II. emelet 66. számú iroda.

A Vértesi Erőmű RT
megvételre felajánlja az alábbi ingatlanait:

Település Helyrajzi
szám

Megnevezés Terület
(m 2 )

Irányár (Ft)

Pilismarót 1721/1 Felnőtt 
és gyerek tábor 

(lakás, etterem, konyha, 
faházak, medence)

15301 65 000 000,- 
+ felépítmények 

utáni AFA

Zamárdi
(Szántód)

3933/2 üdülő épület, étterem 
(üresen all, a két szintes 

üdülő épület 
hasznos alapterülete 670 m]

3283 86 000 000,- 
+felépítmények 

utáni ÁFA

Balatonalmádi 1647,
1648,
1649,

„Villa Pax” üdülő 
(berendezéssel együtt, a két
szintes épület hasznos alap

területe 618 m)

2823 60 000 000,-
ek

Tatabánya 0240 Gyep (termőföld elővásárlási
_________Í2S)_________

19776 9 900 000,-

Tatabánya 2062/3
2063/1

Ipartelep, 
Gazdasági épület 

és udvar

7215 49 000 000,- 
•rfelépítmények 

utáni AFA
Oroszlány 0177/3 Erdészház 

és gazdasági épületek
3532 9 500 000,-

ek

A vételi szándékot, a vételár és a fizetési feltételek megjelölésével 
az alábbi címre kérjük megküldeni:

Vértesi Erőmű RT, Gazdasági Igazgatóság, 2841 Oroszlány Pf. 23.

Spindler sikere
A II. osztályú Magyar Rallye 
Bajnokság 4. futamát ren
dezték meg nemrégiben 
Veszprémben.
Az oroszlányi Spindler Jenő 
és navigátora, Pap Kálmán e 
versenyen megnyerte az ab
szolút összesítés és az l\l/2 
kategória első helyét.
Ezen eredményükkel az Or
szágos Bajnokság abszolút 
második helyén állnak.
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A legtöbben innen 
tájékozódnak!

Érthető.
Mert érthető!

KRÓNIKÁS
IPC OROSZLÁNY

PETŐFI SÁNDOR ÚT 29-31.
8361-111  

Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12.

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉSI 
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában, 
illetve az interneten a 

www.oroszlányi-kronikas. hu-ról 
lehet leadni minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén közel tízezren olvashatjákl

Beküldési határidő: 2002. július 31.
Az eladó több ajánlat beérkezése esetén újabb ajánlatkérés 

illetve licit útján történő értékesítés jogát fenntartja.
Az ingatlanok előzetes telefonos egyeztetés alapján megtekinthetők. 

További részletes információt a társaság Ingatlanhasznosítási csoportja ad a 
34/360-255/33-05 illetve 20/480-90-27 telefonszámokon.

OGYED-en lévő hölgy házimunka 
mellett, otthon végezhető, napi 
egy-két órás elfoglaltságot jelen
tő munkát keres. 70-240-45-37 
OEIadó Fürst S. út 14/1 alatt két 
szoba egy nagy konyha, egyedi 
fűtéses, teljesen felújított lakás. 
364-188
OEIadó Nyíresdülőben családi 
ház. Új épület 3 szoba + konyha + 
fürdő, melléképületekkel. 
30-97-36-818
^Oroszlányon eladó 1db hajdú 
mosógép, és 1 db centrifuga, jó 
állapotban lévők. Három évet 
használt. 363-067_____________

iKEllENl
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063 , 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek
> lízingszerződések 
>vállalkozói hitelek 
>lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

i m P * ™  SZAKÜZLET■ . i .u r r iu ia  cím. 284D oroszlány, Fürst S. u. 13.
Telefon: 06-34-366-170a Kapcsolat

G S #

Weste előfizetői kártyák és 
3j|ciós készülékcsomagok 

DOM1NO kártyák 
,készülékcsomagok 
o^ékok széles választéka

Á T V E V Ő SZERVIZ!

www.weststar.hu
■ n  :
■ a ■ ||■ i ■ n

WlSfSTRR
Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság
PIZZAFUTÁR
@360-802

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon heten
te más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas. 
hu címen lévő oldalainkat, 
és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról 
mások miként vélekednek, 
úgy küldje el emailban 
címünkre
(kronikas@presskft.hu) és 
lehetőséget biztosítunk a 
szavazásra.

E heti kérdésünk:
A mindennapok szolgáltatója!

Bánki D. u. 2. 
Hibabejelentés: 

361-171,360-246 
Fax: 360-270 

Email: tedina@oszrt.hu 
Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

Helyesli-e 
a bányató körül szervezett 
természetvédelmi akciót?

>  igen, elég a rombolásból
>  nem, a hatóság csak a reni
tensekkel szemben lépjen fel
>  nem tudom, de mindenki
nek saját felelőssége, hogy mit 
tesz az erdőben
>  igen, menjenek a strandra 
fürdeni, a tó veszélyes
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Kormos Ferenc: hol a hölgyek, hol a férfiak „morognak”

Új műsorok miatt emelt árat az Oritel
Az Oritel Kft. augusztus 1-től emelte a városi kábelrendszeren fogható televíziós programcsomagok 
árát. Egyedül az ún. minimál-csomag tarifája nem változott, a többinél az alapcsomagba bekerüli 
Sportl adó okozott drágulást. Kérdéseinkkel Kormos Ferencet, a cég üzletágvezetőjét kerestük meg.

HÍREK RÖVIDEN
-ELHUNYT A VÁROS ELSŐ ORVOSA. Elhunyt Dr. Ba
logh György, aki 1945-től dolgozott Oroszlányban 
bányaorvosként, később belgyógyász főorvosként. 
1945-tól 1956-ig egyedüli orvosként látta el feladatát, 
szükség szerint járta a bányát, fogat húzott, szülést 
vezetett. Nyugdíjba vonulása után 1993-ig gyógyított. 
Munkája elismeréseként Pro Űrbe díjjal tüntették ki, 
1996-ban pedig Oroszlány Város Önkormányzata 
Díszoklevéllel ismerte el sok évtizedes tevékenységét. 
-BŐVÜL A KÖZVILÁGÍTÁS. 2000-ben korszerűsödött 
a város közvilágítási hálózata. A jobb megvilágítási 
szintet biztosító rekonstrukcióval egyidejűleg felére 
csökkent a fogyasztás, s az így képzett megtakarítás 
lehetőséget teremtett a közvilágítás bővítésére. Idén 
a korábban felmerült igények egy részét tudja kielégí
teni az áramszolgáltató, így év végéig hat helyen szű
nik meg az éjszakai sötétség. Ezek: a városi 
temetőhöz vezető útszakasz, a Népek barátsága út 
5-19. közötti terület, a Táncsics M. út külterületi sza
kasza, a Szent Borbála út a Weslin Rt. telephelyéig, 
valamint a Mester utca és a Handler Kálmán utca 
megvilágítatlan szakaszai. A beruházás értéke har
mincmillió forint.
-KÖZBESZERZÉSI EREDMÉNYHIRDETÉS. A Szakor
vosi Rendelőintézet bővítése és a Gyógyház átalakítá
sa ápolási intézetté beruházás kivitelezőjét két 
szakaszból álló közbeszerzési eljárás keretében vá
lasztja ki az oroszlányi önkormányzat. Az eljárás má
sodik szakaszában négy kivitelezési ajánlat érkezett, 
melyeknek az elbírálása folyamatban van. Az ered
ményhirdetés július 26-ára (lapzártánk után) várható. 
Értesülésünk szerint az ad hoc bizottság döntése nyo
mán a Bayer cég nyeri el a kivitelezést. A mintegy 520 
millió forintos beruházáshoz 257 millió forint címzett 
támogatást nyert az önkormányzat.
-LIPCSEI VENDÉGEK. Az elmúlt napokban városunk 
polgármesterével és az Oroszlányi Szolgáltató Rt. ve
zetőjével tárgyaltak a lipcsei szolgáltató vállalat veze
tői. A tárgyaláson az Oroszlányi Szolgáltató Rt. 
tevékenységének bővítéséről, az ehhez szükséges 
tőke biztosításának lehetőségéről egyeztettek. Konk
rét megállapodás a társaság műszaki-gazdasági átvi
lágításáról, illetve az ehhez szükséges fedezetnek a 
lipcsei Stadtverke általi biztosításról született. 
-„ARANYOS” LÁNYOK. Eredményekben gazdag he
tet tudhat maga mögött az ORTRI Császári csemege. 
A XVI. Palóc Triatlonnak otthont adó Balassagyarma
ton a lányok csapatversenyeben aranyérmet szerzett 
a Mihalek Zsófia -  Kostyál Ágnes -  Laczó Zsuzsanna 
trió, míg egyéniben Laczó Zsuzsi ötödik, Mihalek 
Zsófi hatodik, Kostyál Ági tizenhetedik lett.
A hétvégén Licskó Csaba tanítványai a tatai 
maratonváltón 1 perces előnnyel győztek. Az Erdős 
Ibolya -  Vattai Nikoletta -  Laczó Zsuzsanna -  Mihalek 
Zsófia -  Csornai Erika -  Kostyál Ágnes alkotta hatos 
fogat bebizonyította, hogy az ORTRI-s lányok időn
ként verhetetlenek. (Szalai Imre)
-NYERTES PÁLYÁZAT. Oroszlány Város Önkormány
zata áprilisban döntött arról, hogy pályázatot nyújt be 
a város idegenforgalmi programja előkészítésének 
támogatására a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz
tési Tanácshoz. A tanács a pályázatot 3,8 millió forin
tos összeggel támogatta.

-  Úgy láttam, van mit magyarázkodniuk az 
ügyfélszolgálaton. Miért kell a cégnek féléven
te árat emelnie?

-  Cégünk év elején az infláció mértékénél ki
sebb áremelést végzett, ugyanis nem emeltük ak
kor sem a minimál-csomag árát, amely így is 
legalacsonyabb az országban. Sehol nem adnak 
178 Ft-ért kábeltelevíziós szolgáltatást. A pénz
romlásnál kisebb mértékben emeltük januárban 
az alapcsomag árát is, csak a prémium-csomag 
díja emelkedett jobban, de az azért, mert meg
szűnt a prémiumcsomag reklám-ára. Magyarul 
egy árengedményt szüntettünk meg ekkor.

Most, augusztus 1-től új műsorokat indítunk 
az alapcsomagban, a SPORT-1-et, és a HTV-t. 
Pontosabban az előbbit már június 1-től elindí
tottuk, de két hónap ingyenességet tudtunk elérni 
a tárgyalásokon. A Sport 1 magyar gyártású 
sportcsatorna, és mivel már szinte minden kör
nyező településen fogható, előfizetőink követel
ték, hogy nálunk is legyen.

-  Valóban olyan nagy nyomás nehezedett 
volna az Oritelre, hogy kikerülhetetlen volt en
nek a rétegműsornak az alapcsomagba tétele?

-  Előfizetőink folyamatosan reklamáltak, -  
persze elsősorban férfiak -  hogy csak Oroszlány
ban nem lehet máraSport-1-et nézni, és emellett 
a városi képviselőtestületben is több interpellá
ció hangzott el, követelve a műsor bevezetését. 
És hogy rétegműsor? Valójában egy-két kivételé
vel mindegyik az, hiszen az előfizetőink egy része 
sportot akar nézni, más része sorozatokat, har
madik része természetfilmeket, negyedik része 
híreket, stb., stb. Most elsősorban a hölgyek ki
fogásolták a sportcsatorna bevezetését, amikor 
viszont sorozatokat tartalmazó csatornával bőví
tettük a kínálatot, akkor a férfiak „morogtak” .

-  Miért nem lehetett a Sportl-et feljebb, 
mondjuk az HBO-s prémiumcsomagba tenni, 
hogy ne érintse azokat is a változás, akik hátuk 
közepére sem kívánják a sportcsatornát?

-  Minden műsor tulajdonosa jogosult meg
szabni, hogy fizetős csatornaként (mint a HBO) 
vagy csomagban lehet elosztani a műsort. Á 
Sportl-et csak csomagban oszthatjuk el.

-Jelenleg négy programcsomag közül lehet 
választani. Miért nem alakítanak ki többet, 
hogy nagyobb választékkal az eltérő nézői igé
nyek jobban lekövethetők legyenek?

-  Szeretnénk, mert az igazságos az lenne, ha 
mindenki összeválogatná, milyen műsorokat kí
ván nézni, és csak azok után fizetne. Sőt: valójá
ban az lenne az igazi, ha azon belül is csak annyit 
fizetne, amennyit néz. Ezek megvalósításához 
már létezik műszaki megoldás a világban, de saj
nos olyan magas áron, hogy nálunkez még meg
fizethetetlen. Amely országokban már működik 
ilyen rendszer, ott a kábeltelevíziós alapdíj 
négy-ötszöröse az itteninek. De hát az ottani fize
tésekből meg lehet fizetni a sokkal magasabb, de 
igazságosabb díjat.

Magyarországon még sehol nem működik 
ilyen rendszer. Több csomagot viszont a jelenlegi 
technikai megoldással nem lehetséges kialakíta
ni.

Hozzá kell tennem, hogy már a jelenlegi kor
szerűsítés, az úgynevezett csillagpontosítás is te
temesen emelte a költségeinket, és itt nem csak 
az átépítés költségeire kell gondolni, hanem a há
lózat megnövekedett energiaigényére is, vala
mint arra, hogy az áramszolgáltató-oszlopok 
használatáért jelentős összegeket kell kifizet
nünk.

-f-

KÉK HÍREK
- AUTÓS KÁROK. Július 17-én 0.30 körüli időben a Kossuth L. u. 
8. szám előtt parkoló Suzuki személygépkocsi szélvédőjét rongál
ta meg ismeretlen elkövető, mintegy 150 ezer forint kárt okozva a 
sértettnek. Július 21-én 13.30 és 15.25 közötti időben a Mind
szenti bányató melletti területen egy lezárt gépkocsiból ablakbe
törés módszerével egy CD-lejátszót tulajdonított el az ismeretlen 
elkövető. A lopási kár: kb. 40 ezer Ft.
- ERŐSZAKOS TOLVAJ A BOLTBAN. Július 23-án 16 óra körüli 
időben a Klári Csemegében lopási szándékkal tartózkodott egy el
követő, aki a dolgozók észlelését követően nem adta meg az ada
tait. Amikor a hatóság értesítését meghallotta erőszakosan lépett 
fel és két dolgozót tettleg bántalmazott. A gyanúsítottat lakossági 
bejelentést követően elfogták.Kihallgatása megtörtént.
Aki e cselekményekről információt tud adni, hívja a 107-et.

Baleset 
a vadászaton

A hétvégén, egy vadászaton 
való vendégeskedés során a 
magaslesről való lejövetelkor 
bokáját törte dr. Sunyovszki 
Károly.

A tatabányai kórházban meg
műtötték, állapota kielégítő.

Kérdésünkre elmondta, hogy 
feladatait kórházi tartózkodása 
alatt is ellátja, csupán néhány 
személyes találkozóját kell kb. i 
egy héttel elhalasztania.
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Feszített a költségvetés, de csődtől nem kell tartani

Rajnai: Tervszerűbb városfejlesztést
és párbeszédet!

Sunyovszki: ez még nem a lazítás ideje

„A lakásadó 
nélkülözhetetlen bevétel”

A beszélgetőpartner Rajnai Gábor alpol
gármester, a kép viselőtestiilet szocialista 
frakciójának vezetője. Többek között a la
kásadóról, az önkormányzat pályázati 
politikájáról és a mögöttünk hagyott 
négy évről kértük a véleményét.

-  A szocialista frakció elutasította a 
lakásadó jelenlegi formájú bevezeté
sét. Fenntartják ezt az álláspontjukat?

-A z  adóbevételre szükség van, de mi 
más konstrukcióban, kommunális adó 
formájában szorgalmazzuk a beszedését, 
lehetővé téve az arányos köztehervise
lést. Azt szeretnénk, ha a szociális hely
zetet is figyelembe venné a megfizetendő 
adóösszeg nagysága, s például egy idős 
kisnyugdíjas mentességet élvezhetne. A 
pontos megoldás még kidolgozás alatt 
áll. Az biztos, hogy az elkövetkező idő
szakban kieső bevételeket nem lehet a 
város lakosságára hárítani.

-  Hogyan hidalnák át akkor ezt a pár 
szűk esztendőt?

-  A költségvetés tervezésénél az a gya
korlat nem követhető, hogy a bevételi ol
dalt az önkormányzat vagyonának 
értékesítésével növeljük. A jövőben hatá
rozottan ki kell tűzni azokat a célokat, 
amelyeket az ismert anyagi lehetőségek 
keretein belül lehet elérni.

-  Ez azt is jelenti, hogy ha ön kerülne 
a polgármesteri székbe, akkor egy fel
tételezett szocialista többséggel vál
toztatna a város jelenlegi bátor 
pályázati politikáján?

-  Erről már többször elmondtam a vé
leményem. Nagyon jó dolog, hogy a vá
ros pályázatok útján pénzekhez jut, és ez 
megmutatkozik a település fejlődésében. 
A jövőben azonban olyan pályázati lehe
tőségeket kell keresni, amelyek a kitűzött 
céljaink megoldását segítik elő, és nem 
fordítva. Egyszerűbben, mi nem a vélet
lenre, az éppen befutó pályázatok sike
rességére alapuló, hanem tervszerű, a 
legégetőbb problémák felszámolására 
koncentráló, jól leszakaszolható város- 
fejlesztést szorgalmazunk. Ezzel nem vo
nom kétségbe a szakrendelő, vagy a 
szennyvíztisztító telep rekonstrukciójá
nak fontosságát, de arra fel kell hívnom a 
figyelmet, hogy mindeközben elsikkadt 
például a volt Gárdonyi iskola, a Barbara 
szálló hasznosításának, valamint a Zene
iskola elhelyezésének ügye.

-  Keleti György országgyűlési képvi
selő nyílt levélben vetette fel, hogy a 
képviselőtestület vegye napirendjére a 
Gárdonyi iskola bezárásnak kérdését. 
Önök egy pártban politizálnak. Egyezik 
a véleményük?

-  Keleti úr nem az iskola megnyitását 
szorgalmazza, csupán a körülmények 
megvizsgálását kéri: milyen megtakarí
tást hozott a bezárás és az mire fordító
dott. 1998 előtt a csökkenő gyerek

létszámot érzékelve már a szocialista 
frakció is felvetette egy iskola bezárásá
nak elkerülhetetlenségét. Az lehet, hogy 
nem volt szerencsés épp a Gárdonyi be
zárása, de ugyanígy járhattunk volna egy 
másikkal is.

Az értékesítést sajnos nehezíti egy 
esetleges lakossági ellenszenvtől való fé
lelem, ugyanakkor magasak az őrzési 
költségek. A problémának azon két-há- 
rom fő célkitűzés között a helye, amire a 
következő testületnek megoldást kell ta
lálnia. Arra igen kevés esélyt látok, hogy 
az iskola eredeti formájában újra indul
hasson.

-  Végül is miért akar Keleti úr vizsgá
lódni? Kérdezze meg a helyi szocialis
tákat, gondolom minden információt 
meg tudnak adni neki. Nem?

-  A frakció többször elmondta neki ál
láspontját. Ugyanakkor Keleti György 
önálló személyiség, bizonyos dolgokat 
másképp lát. Szíve-joga ilyen felvetése
ket tenni. Demokratikus párt vagyunk.

-  Más. Ön szerint lehet valós háttere 
azoknak a városban keringő vádaknak, 
melyek szerint a közbeszerzési pályá
zatok elbírálása kapcsán korrupció 
gyanúja is felmerülhet?

-  Utcai pletykák mindig voltak és lesz
nek. Én azt mondom: tessék letenni az 
asztalra a bizonyítékokat és megindítható 
a megfelelő eljárás. Ilyen eddig még nem 
történt.

-  Végezetül, megfogalmazná miben 
tér el lényegesen a véleménye az el
múlt négy év megítélésben a polgár- 
mesterétől?

-  Említettem, hogy elismerem a pályá
zati stratégia eredményességét, de tuda
tosságát hiányolom. Örülök a játszótér
rekonstrukciónak is, ám a kevés számú 
nagy volumenű felújítás helyett több ki
csit szorgalmaznék. A sportudvarokat 
szintén bevonnám e programba.

Nagyon neheztelek azért, hogy a város 
különböző létesítményeire vonatkozó 
testületi döntéseket egyszerűen nem haj
tottuk végre. Egy példa erre a zeneiskola 
kollégiumba költöztetésének csiki-csuki 
megoldása.

Idén rendkívül feszültnek érzem a költ
ségvetést, s most úgy látszik, nem tudjuk 
hozni a tervezett bevételeket. Mégis, hoz
zá kell tennem, az elmúlt nyolc évben 
egyetlen év zárása sem volt könnyű fel
adat. Csőd azonban eddig sem volt és 
meggyőződésem, hogy ezután sem lesz.

A lényeg az, hogy én, és azt gondolom, 
a szocialista párt is más stílusú politizá
lást szeretne meghonosítani. Ez a párbe
széden, az egyeztetésen, és a döntések 
szélesebb körére támaszkodó előkészíté
sén alapul, szemben a jelenlegi kézi irá
nyítási vezetési modellel.

F.J.

-  Nem mondhatjuk, hogy osztatlan öröm kísérte városlakók részéről 
a lakások helyi adójának bevezetését. Mennyire igazolta az elmúlt 
négy év, hogy erre az új adótípusra szükség volt? -  kérdezzük dr. 
Sunyovszki Károly polgármestert.

-  Egy meghökkentő ténnyel kezdem: a Vért városnak fizetett ipar
űzési adója és a környezetvédelmi bírság idén az 1998-as szint alá 
csökkent. Ma e kettő alig éri el a költségvetés 10 %-át. Azt gondolom, 
jól prognosztizáltunk, amikor azt mondtuk, hogy ezt a kieső bevételt a 
városnak előre ki kell váltania. Most mindenképpen két-három nehéz 
esztendő következik, amíg az idetelepült ipari cégek jelentős része 
végre adózni kezd, és ez kompenzálja a kiesést.

Emiatt a lakásadóból származó évi 35 millió forint bevételre nagy 
szükségünk van. Egyébként a mostaninak a kétszerese fog befolyni 
néhány év múlva a nyolcvanas években épített családi házak adó- 
mentességének lejártával.

-A z elmúlt négy évben folyamatosan kritika érte az önkormány
zatot, hogy túl sok pénzt költ pályázatokra és azok előkészítésére. 
Mennyire igazolják az eredmények az "ugrásra készen” kifejezés
sel jellemezhető stratégiát?

- A  pályázatok költsége nem számottevő, az ezzel kapcsolatos ki
adás inkább a tervezésekre fordított munkában érhető tetten. Ne fe
lejtsük el azonban, hogy ez a munka, az elmúlt években különböző 
célokra elnyert, összességében másfél milliárd forinttal busásan 
megtérült a városnak. A másfélmilliárd forint pedig több mint három
milliárdnyi fejlesztést tett lehetővé. Érdekes, ha e mellé odatesszük 
azt az adatot is, hogy 1990-ben Oroszlány nettó költségvetésének 
alig 10%-a származott helyi forrásokból, ma pedig a fele.

Magas, hatvanmillió forintos tervezési költségünk egyetlen évben 
volt. Ez az első esztendő volt, amikor megpróbáltuk pótolni az előző 
ciklusra jellemző tervhiányt. Utána kiegyenlített mértékű tervezési 
költséggel folytattuk, ami az éves beruházásokhoz képest nem jelen
tett többet 1-2 százaléknál.

-  Közbeszerzési pályázatok. Pletykák, hátsó gondolatok, táma
dások kísérik, ezek elbírálása kapcsán a polgármestert. Milyen 
szerepe van ebben önnek?

-  Nagyon kevés. A rendeletünk alapján összeállított ad hoc bizott
ságok bírálják el az általunk kiírt különböző pályázatokat. A bizottsá
gokban az elmúlt évek során milliárdos nagyságrendben hoztak 
döntést. A közbeszerzési kategóriákba tartozó pályázatoknál a bizott
sági előterjesztés alapján dönt a polgármester. Eddig minden eset
ben a bizottsággal szinkronban döntöttem.

-A z  ad hoc bizottság tagjai kikből állnak össze?
-  A Városfejlesztési és a Pénzügyi bizottság mindig képviselteti 

magát. Rajtuk kívül az ágazatilag illetékes bizottság, valamint a konk
rét intézmény vezetője van benne.

-  Mi a helyzet a zeneiskolával? A város egy éve megvette a volt 
Sajó varroda épületét, de azóta is üresen áll.

-  A Területfejlesztési Tanácstól pályázott 35 millió forint jelentheti 
itt az előrelépést. Az idei tanévben ezzel lehetővé válhat, hogy a meg
vásárolt épületben legalább egy szinten megkezdődjön a tanítás.

-  Gárdonyi iskola. Úgy tűnik, ma már az emberek beletörődtek a 
bezárásba, ellenben hasznosulatlansága továbbra is beszédtéma.

Újabb százmillió Oroszlánynak
A képviselőtestület pályázati stratégiájának eredményeként ez év
ben a város már eddig is százmilliókat nyert el, s most újabb száz
millió érkezik a városba.

A héten döntöttek a Területi Kiegyenlítő Keretre benyújtott pá
lyázatokról. Itt oroszlány a Szakrendelő Intézet felújítására 60, míg 
a zeneiskola kialakítására 35 millió forintot nyert el.

A CDE pályázaton az Arany iskola részleges felújítására közel 
egymillió forintot kap a város, míg a városkaput szállodává tervező 
Építők forrása Kft. 15 millió forintot fordíthat terveinek megvalósí
tásra a TC keretéből.

A dohányzás. a sűrű Füstöt okádO városi buszok, a szellemi R w oj'eiel^zennverés Károsítják az Ön és tóra jeze te  egészségét!



-  Ki kell mondani, hogy ez 
nem sikerült. S azt hiszem, 
ebben komoly szerepük van 
azoknak, akik újból és újból a 
döntés felülvizsgálatát emle
gették, ami kifejezetten gátol
ta a hasznosítást. Ennek 
ellenére az épület nincs az 
ebek harmincadján, fenntartá
sáról gondoskodunk és leg
alább a sportlétesítményeit 
használni tudjuk.

-  A bezárás nyomán 
mennyivel tudott többet for
dítani az önkormányzat az 
oktatásra?

-  Ez idáig úgy százhúszmil
lió forint megtakarítást ho
zott, ami maradéktalanul 
visszakerült az ágazatba. Eb
ből tudtuk fedezni azokat a le
maradásokat, amik az intéz
ményrendszer napi működé
séhez voltak szükségesek. 
Mindez észrevehetően javítot
ta az általános körülményeket.

-  Önt sokan autokrata, 
egyszemélyi vezetőnek tart
ják. Vajon miért?

-  Minden véleményt meg
hallgatok, alaposan felkészü
lök a döntésekre, és a 
végrehajtásban is igyekszem 
következetes lenni. Az én dön
téseim a képviselőtestület 
döntéseivel összhangban 
vannak, és azt hiszem az eddi
gi működésemet igazolják az 
eredmények.

Úgy gondolom, hogy a pol
gármester felelőssége min
den szinten megvan, külö
nösen, ami a város pénzügye
inek naprakész ismeretét, 
gazdálkodását jelenti.

Példaként megemlítem, 
hogy a mostani megbízásom 
kezdetén fél évbe tellett, mire 
a város tényleges pénzügyi 
helyzetével, elkötelezettsége
ivel tisztába lehettem. Meg
döbbentő volt, hogy a korábbi 
városvezetés kezéből kicsúsz
tak a szálak, a város anyagi 
helyzetéről nem voltak megfe
lelő, percre pontos adatok.

Ez nem fordulhat soha töb
bé elő.

És igenis, az első számú ve
zetőn múlik, mit követel meg 
a kollégáitól. Ez nem csak po
litikai, szakmai felelősség, ha
nem büntetőjogi is.

Biztos vagyok abban, hogy 
a gazdálkodás felelőssége 
előbb-utóbb nem a polgár- 
mesternél lesz, hanem a jegy
zővel azonos rangú hivatal
nokhoz kerül át.

Ekkor lehet majd a polgár- 
mester jópofa, anekdotázó, és 
ekkor mehet majd el minden 
rendezvényre.

Most azonban a kemény 
munka ideje van, és ezt az em
ber vagy vállalja, vagy meg
szökik.

M.F.-F.J.

Fiatal atléta
a siker küszöbén: 
Kocsis Alexandra

Szandra immáron hét éve kitartóan edz Varga Mihálynál a 
Lengyel ŐSE színeiben. A legutóbbi Országos Bajnokságon 
bronzérmet szerzett. Sikeresen vette és veszi az akadályokat, 
de még hosszú, kemény munka áll előtte, hogy -  amint sze
retné -  híres sportoló lehessen. Idén végezte el a hetedik 
osztályt a Ságváriban.
-  Osztálytársaim és jó barátnőim a Czentár-ikrek csaltak le 
edzésre. Ők már óvodáskoruk óta atletizálnak -  meséli Szandra, 
hogyan került kapcsolatba a sporttal. -  Elsőre nagyon kemé
nyek voltak az edzések, de mára nem bántam meg, hogy marad
tam.
-  E hét év alatt a fejlődésed, eredményeid nagy részét Varga Mi
hálynak köszönheted. Milyen edzőnek tartod őt?
-Aranyos, kedves, kiváló edző. Büszke vagyok rá, hogy ő indí
totta el útjára Szabó Zsuzsát, fedett pályás rúdugró világbajno
kunkat.
-  Újabban a kisöcséd Tomi is atletizál. Még csak hétéves, de 
már úgy hallom az 1,15-öt is viszi magasugrásban. Családi ha
gyomány nálatok a sport?
-  Apukám régen az egyik budapesti válogatottban focizott, 
anyukám pedig sokáig futott.
-  Mik a jövő nagy célkitűzései számodra?
-  Természetesen további sikereket szeretnék elérni, és a nagy
álom a világbajnoki cím megszerzése. Ami a tanulmányokat ille
ti, előbb a LEJÓ-ban, majd a Testnevelési Egyetemen szeretnék 
továbbtanulni. Szalailmre

Sunyovszki és Rajnai a Vért-beli vezetőváltásról

Oroszlánynak fontos a jó viszony
A Vértesi Erőmű Részvénytársaságban történt vezetőváltás kapcsán a polgármestert és a?, 
alpolgármestert arra kértük, hogy értékeljék, mit jelent ez a változás Oroszlány számára.

-  Félretéve a politikát, a város számára fon
tos-e az, hogy ki tölti be a Vért vezérigazga
tói tisztét?

dr. Sunyovszki Károly polgármester:
-  Először is, Takács Károly távozásával 

olyan szakembert veszített el a cég, aki nél
kül nem lesz könnyű végigvinni a retrofitot.

A mi szempontunkból távozása felveti, 
hogy egy időre beszűkül a város és a cég 
között korábban kialakult -  egyébként sem
mi elvtelenséget nem tartalmazó -  szemé
lyes kapcsolatrendszer. Ennek révén idáig 
viszonylag egyszerű volt a két fél között fel
merült problémák megoldása. Vas László 
személyében semmi zavarót nem találok, 
de az egészen biztos -  egyszerűen a szemé
lyes ismeretség szintje m iatt-, hogy a ko
rábbi kapcsolat egy másik bizalmi szinten 
fog folytatódni. Időt igényel a város és a 
Vért viszonyában, míg a vezetők közötti 
összecsiszolódás bekövetkezik. Mindezt 
azonban még a választási időszak is bonyo
lítja.

-  Mennyire befolyásolja a város működé
sét a jó vagy rossz kapcsolat?

- 1 998-ban a Vért olyan gesztusokat gya
korolt a város felé, ami segített, hogy a kilá
balhassunk az emlékezetesen nehéz pénz
ügyi helyzetből. Nem volt mindegy például, 
hogy egyáltalán fizeti-e, és mikor a környe
zetvédelmi bírságot, az adót, a szakképzési

hozzájárulást az erőmű, figyelembe veszi-e 
a fizetés időpontjában a város igényeit, 
szükséghelyzetét.

Remélem a korábbi jó együttműködés
folytatódik, hiszen ez kölcsönös érdekünk.

*

-Hogyan értékeli a Vértesi Erőmű Rt.-né! 
lezajlott vezetőváltást?

Rajnai Gábor alpolgármester:
-  Nézze, minden politikai kurzus végén 

elkerülhetetlen, hogy az új kormányzó erők 
olyan embert tegyenek a fontos állami cé
gek élére, akikben feltétlen bizodalmuk van. 
A most megbízott vezérigazgató egy koráb
bi időszakban már bizonyított: 1997-ben az 
ő vezetése alatt kezdődött el a retrofit beru
házás előkészítése. Az igazgatóság tagjai
nak az összetétele illetve a várható 
vezetőváltások biztosítják, hogy továbbra is 
jó maradjon a város kapcsolata a Vérttel.

-  Az igazgatóságban nincs oroszlányi 
tag. Ez nem hátrányos nekünk?

-  Van oroszlányi, például Szigethy Ist
ván, aki úgy tudom, az elmúlt időszakban 
költözött Oroszlányról Bokodra. De én nem 
ebben keresném a kapcsolat minőségének 
meghatározóit. Úgy vélem, a város legna
gyobb gazdasági egysége lehetőségeihez 
mérten mindenkoron segítő partner volt az 
esetleges gondok megoldásában.

M.F.-F.J.

„És még bambi is kapható...”

Kézműves táborból kis család
A fenti cím akár mottója is lehetne annak a 
július 8-12-ig tartó programnak, amely ér
demes arra, hogy jövőre folytatása legyen.

Az MKK felhívására 12 gyermek jelentke
zett 8 és 11 év közötti kisfiúk és kislányok. A 
tábort kézműves táborként hirdettük meg, 
de a nyár adta örömök, mint például a 
strandolás a tatai Fényesen, a majki egész 
napos program, a sakkozás, egyéb játékok, 
a daltanulás mind-mind gazdagították, él
vezhetőbbé tették a napokat.

Hornyákné Sebestyén Éva vezetésével is
merkedtek a papírmasézással és a saját ma
guk által elkészített napocska, amit szépen 
ki is festettek, szobájuk díszévé válha- 
tott.Széplaki Kati néni az agyagozás és az 
üvegfestés rejtelmeivel ismertette meg az 
érdeklődőket. Egy-két kivétellel szívesen 
hajtogattak papírból kedves tárgyakat Las- 
kai Tünde kolléganőnk irányítása alatt. 
Kissné Maja néni a szövés alapjait mutatta 
be a gyerekeknek.

A nagy kánikulában a tatai Fényesen töl
tött csodás nap volt az egyik legkedvesebb 
program és bár a majki kiránduláson jól el
fáradtak itt is sok élménnyel gazdagodhat
tak. A bányászati múzeumot és a majki 
műemlékegyüttest is megnéztük közösen, 
de volt játék, focizás, kincskeresés.

Kolléganőmmel Tóthné Marával iparkod
tunk, hogy örömteli és emlékezetes legyen 
az öt nap valamennyiünk számára. A pan
csoló kislány című örökbecsű slágert meg
tanítottuk a gyerekeknek, s bár először 
kuncogtak rajta (meg is kérdezték hogy mi 
volt az a bambi?), de otthon anyunak apu
nak elmesélték és a nagyszülőknek, akik ve
lük együtt énekelték a kedves dalt.

A nagy meleg ellenére egy nagyon jól 
összekovácsolódott helyes kis családdá 
formálódtunk a végére. Az utolsó napon KI 
MIT TUDÓT szerveztünk részükre, intézmé
nyünk nagyszínpadán látni kellett volna a 
sok kedves, szép produkciót, amivel elkáp
ráztatták egymást és bennünket is.

A tábor befejezéseként személyre szabott 
oklevelet adtunk át a gyerekeknek, azokkal a 
rájuk legjellemzőbb tulajdonságoknak eré
nyeknek a megjelölésével, amik a pozitívu
mokból adódtak.

A gyerekek elmondása szerint nagyon jól 
érezte magát a kis csapat, jövőre újra sze
retnének jönni, de az ősszel induló kézmű
ves szakkörbe is jó néhányan jelentkeztek.

A jövő évi viszontlátásig szeretet
tel puszil benneteket:
a cikkíró Román Marika néni és a Balatonon 
üdülő Mara néni is.

.3.



Ajánlattételi felhívás
í  v  Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér

- Oroszlány, Szeptember 6. utcai belterület 406/1 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai belterület 581/47 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai park

engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő'felújítására.
Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók egyenként bruttó 25.000,-Ft-ért az 

oroszlányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján július 15-étó'l.
Az ajánlattételi határidő': 2002. augusztus 5 .12  óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2002. augusztus 5 .13  óra

AJANLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az Arany János Általános Iskola igazgatója 

ajánlatot kér az alábbi intézményi munkálatok elvégzésére: 
-Tizenegy tanteremben parketta csiszolása és lakkozása 
-Az iskola utcai bejárati kapualj mennyezetének burkolása, szigetelése. 

Ajánlati dokumentációk átvehetők az iskola titkárságán, naponta 8-13 óráig. 
Ajánlattételi határidő: 2002. július 30 .12  óra.

Ajánlatok nyilvános felbontása: 2002. július 3 0 .12  óra 30 perc. 
Eredményhirdetés: 2002. augusztus 2-ig írásban

0HE Horgászverseny!
Ezúton is tájékoztatjuk tagságunkat, hogy a 2D02 évre meghirdetett 
egyesületi horgászversenyt augusztus 10-én a öokodi Öregtavon ren
dezzük meg Jelentkezés a helyszínen Az első hat helyezettet, vala
mint az iíjúsági első három helyezést elért versenyzőt értékes 
díjazásban részesítjük.
Gyülekező a tóparton hat órai kezdettel.
Az eredményhirdetés, valamint a díjak átadása ntán a versenpőket 
megvendégeljük egy borjúpaprikással
Felhívjuk a tagok figyelmét, hogy telepítés miatt augusztus 8-9-én a 
bokodi Öregtóra horgászati tilalm at rendelünk el.

Mente Ferenc titkár

SZENT ISTVÁN NAPI ELŐZETES
Az idei Szent István Napi rendezvények helyszíne a katolikus templom  

környéke, A reggeli szentmisét követően 10 őrá 30 perckor kezdődik az 
ünnep: kepviselő-testületi ülés és városi ünnepség a Millenniumi Emlék
műnél, ahol átadásra kerülnek a városi kitüntetések A megemlékezést 
követően 1 1 -1 9  óráig helyi amatőr művészeti csoportok, illetve országo
san is ismert művészek szórakoztatlak majd a közönséget a katolikus 
templom mögötti területen felállított szabadtéri színpadon.

A rendezvény helyszínén a kirakodóvásár és a hinták mellett etel- és 
italfogyasztásra is lehetősége lesz az érdeklődőknek, akik sötétedés után 
tűzijátékban is gyönyörködhetnek, végül pedig 23 éráig tartó utcabál je- 
lenthet kellemes kikapcsolódást

Újdonságok a világhálón
www.oroszlanyi-kronikas.hu

Lapunk internetes változatát látogató olvasóink már láthatják, hogy több, 
új szolgáltatást találhatnak oldalainkon.

így többek között apróhirdetés adhatnak fel, web címtárbejegyzést 
tehetnek, Oroszlányról képeslapot küldhetnek, szavazhatnak a hét 
kérdésére, valamint az elmúlt 40 hét számait is megtalálják és egyes 
cikkeinket ki is nyomtathatják.
AZ EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK A PROGRAMAJÁNLÓBA BEJEGYEZ

HETIK ÉS MÓDOSÍTHATJÁK AKTUÁLIS RENDEZVÉNYEIKET!
Újraindítjuk „ Vigadó’ néven fórumunkat, valamint a jövő héttől kezdve 
„Fogadónkban’’ kérdéseket tehetnek fel egy héten keresztül a hét 
vendégének, aki a hétvégén a neten válaszol kérdéseikre.

Keressék fel! Érdemes! www.oroszlanyi-kronikas.hu

O sztályzónái aknás garázs eladó! V illany van! 
20/454-35-41

TERÜLETI KÉPVISELŐ
MUNKAKÖR 

BETÖLTÉSÉRE 
KERESÜNK

CÉGES KAPCSOLATOKKAL 
RENDELKEZŐ ÜZLETKÖTŐT - 

HIRDETÉSSZERVEZŐT, 
AUTÓSTÉRKÉP KIADÁSÁHOZ. 
K IE M E L T  B É R E Z É S !

Érdeklődni: LAP-DUO BT 
Tel.: 06 (30) 9385 -573

INGYENES LAKOSSÁGI i 
APRÓHIRDETÉSI 

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft 
nyomdájában, illetve az 

interneten a 
oroszlányi-kronikas hu-rol i 

lehet leadni minden hél 
szerdájáig, 

és a hétvégén 
közel tízezren olvashatták!
Eladó 126 P Fiat, elfogadható 
állapotban. Novemberig van 
műszakija.
30-856-71-31

Válaszra várunk
Olvasóink érdeklődtek, hogy mikor közöljük lapunkban Kele
ti György térségi országgyűlési képviselő parlamenti mun
káját bemutató interjúnkat, amint azt a július eleji, Lázár 
Mózes képviselővel hasonló témában készített cikkünkben 
megígértük.
Nos, Keleti Györgynek másfél hónappal ezelőtt (június 
10-én) küldtük el kérdéseinket, majd a világhálón többször 
egyeztettünk vele, arra kérve, hogy az időközben történt 
újabb, városunkat érintő eseményekről is fejtse ki vélemé
nyét. Két hete egy személyes találkozás során sok elfoglalt
sága miatt kérte a Krónikás olvasóinak türelmét, megígérve, 
hogy amint időt tud szakítani, elküldi válaszait.
Várjuk, és természetesen, amint megérkezik, közzé tesszük. 
_____________________  -for-

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon heten
te más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a 
www.oroszlanyi-kronikas.hu 
címen lévő oldalainkat, ás 
ha úgy gondolja, hogy köz
érdeklődésre számottartó 
kérdése van és szeretné 
tudni, hogy arról mások 
miként vélekednek, úgy 
küldje el emailban címünk
re (kronikas@presskft.hu). 
Lehetőséget biztosítunk a 
szavazásra.
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PVC-padló,
szőnyeg,

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni

Továbbra is a megszokott 
helyen bővült árukészlettel

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59.

$34/360-063 , 20/372-5392

r-Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
^lízingszerződések 
> vállalkozói hitelek 
>  lakásbiztosítás 
>-élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:
Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig
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-^360-802
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E heti kérdésünk:
ÖN SZERINT A VÁROS 

KÖZTEHERVISELÉSÉBEN 
MINDENKINEK RÉSZT 

KELL-E VENNIE?
»■ igen, egységesen
> igen, de a „kispénzűek” fi

zessenek kevesebbet
> nem, meri nem kell a 

feilasztés
*  nem, a vállalkozók tartsák 

el a várost
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RÖVID HÍREK A legjobb ajánlatot egy pécsi cég adta

Indul a szakrendelő átépítése-KÉSZ A CSAPAT. A Magyar Szocialista Párt helyi 
szervezete megnevezte az önkormányzati választá
sokon egyéni képviselői körzetekben indítandó je
löltjeit. Korábban már csaknem mindegyikük 
betöltött valamilyen választott tisztséget a helyi poli
tikai életben. A jelöltek nevei: 1. sz. vk.: Szabó 
Istvánná, 2. sz. vk.: Torma Lajos, 3. sz. vk.: Székely 
Antal, 4. sz. vk.: Rajnai Gábor, 5. sz. vk.: Molnár Fe
renc Béla, 6. sz. vk.: Metzger Gyula, 7. sz. vk.: 
Jugovics József, 8. sz. vk.: Módi Miklós, 9. sz. vk.: 
Mészáros Szilárd, 10. sz. vk.: Juhász József. A pol
gármesterjelölt neve már ismert: Rajnai Gábor. 
-KÉRELEMÖZÖN. Oroszlány város polgármesteri hi
vatalát az elmúlt hetekben több százan keresték fel, 
hogy beszerezzék és igazoltassák a nyugellátás mél
tányossági alapon történő emelésére benyújtható 
kérelmeket. A hivatal ezidáig 1300 nyomtatványt 
adott ki ügyfelei számára. A nagy ügyfélforgalomra 
való tekintettel az adatok igazolását a Lakossági Osz
tály Szociális Csoportjának munkatársai végzik, akik 
szükség esetén segítséget nyújtanak az adatlap kitöl
tésében.
-GYÖNGYI NEM INDUL A VB-n! Likerecz Gyöngyi vi
lágklasszis súlyemelőnk kihagyja a novemberi var
sói VB-t, ugyanis mindkét csuklóját elviselhetetlenül 
fájlalja. Hétfőn feküdt be a Sportkórházba, ahol több
ször is megvizsgálták. (SZ.I.)
KORSZERŰSÖDIK KÁPTALANFÜRED. A káptalan

füredi ifjúsági tábor szociális épülete felújítására kiírt 
pályázatra három kivitelezési ajánlat érkezett. A be
ruházásokat előkészítő ad hoc bizottság ezeket elbí
rálta, és mint összességében a legjobb ajánlatot, az 
oroszlányi LORD-Mex Kft. ajánlatát fogadta el. A 
bruttó kivitelezési összeg: 8,7 millió forint, a megva
lósulási határidő: 2002. december 15.
-VÉRT KÖZGYŰLÉS. Mint ismeretes a Vértesi Erő
mű Rt. július 12-i rendkívüli közgyűlésén azÁPV Rt. 
kezdeményezésére a közgyűlés leváltotta Takács 
Károly vezérigazgatót. A következő közgyűlést au
gusztus 23-ára hívták össze, melynek napirendje az 
alábbi: 1. Döntés vezérigazgatói munkaviszonnyal 
kapcsolatos kérdésekben, 2. Felügyelő bizottsági ta
gok visszahívása és megválasztása, 3. Igazgatósági 
tagok mandátumának meghosszabbítása. 
-KEVESEBB BEVÉTEL. Az Észak-Dunántúli Környe
zetvédelmi Felügyelőség, mint első fokú környezet- 
védelmi hatóság a Vértesi Erőmű Rt-t a 2001. évi 
káros légszennyezés miatt a korábbi 302.198.000 Ft 
helyett 233.910.000 Ft bírság megfizetésére kötelez
te. A környezetvédelmi hatóság a befolyt összeg 
30%-át utalja át az oroszlányi önkormányzat részé
re. Városunkat és az Oroszlányi Városkörnyéki Terü
letfejlesztési Társulás tagönkormányzatait is 
érzékenyen érinti a csökkentett mértékű bírság. 
-EZERÉVES TESTVÉRVÁROS. Június végén Orosz
lány Város Önkormányzatának küldöttsége -  Rajnai 
Gábor, Hartmann József és Veilandics Béla települé
si képviselők -  részt vettek a Vágsellye város fennál
lásának ezer éves évfordulója alkalmából megren
dezett ünnepségen. A millenniumi rendezvénysoro
zatra meghívást kapott az oroszlányi Kék Duna Tánc- 
együttes is, akik műsorukkal nagy sikert arattak.

Heteken belül elkezdődik a Szakorvosi Rendelőin
tézet átépítése, miután múlt héten pénteken kihir
dették az épület felújítására és a Gyógyház ápolási 
intézetté való átalakítására kiírt önkormányzati 
közbeszerzési pályázat eredményét.

A négy versengő ajánlattevő közül a kivitele
zési munkák nyertese a pécsi Bayer Center Építő
ipari Kft. lett -  jelentette be Varga János képvi
selő, az beruházásokat előkészítő ad hoc bizott
ság tagja, a Varga Szilárdné beruházási ügyintéző 
és Dr. Mátics István intézményvezető-főorvos je
lenlétében rendezett sajtótájékoztatón. A nyertes 
céggel augusztus 5-én írják alá a szerződést.

A benyújtott négy ajánlatot sok szempont 
alapján bírálták el, s ezek között az ajánlati ár és a 
befejezésre vállalt határidő nyomott a legtöbbet a 
latban. Ennek alapján a Bayer cég érte el a legma
gasabb pontszámot, második a szegedi KÉSZ 
Kft., harmadik a STRABAG Kft., negyedik az 
Oroszlányi Szolgáltató Rt. ajánlata lett. Mint Dr. 
Mátics István elmondta a három sikertelen 
ajánlattevő, hasonló pályázatokkal egy bolyban 
maradt le a győztes mögött. Az OSZRT ajánlata 
nem volt rossz, de úgy tűnt, a frissen alakult cég
nek még nincs meg a pályázati gyakorlata, így 
hajszálakkal csúszott le a munka elnyeréséről.

A Szakrendelő és a Gyógyház átalakítása 514 
millió forintba kerül, s ennek az összegnek a felé-

Augusztus 6-án, kedden 16 órakor tartja követ
kező rendes ülését városunk képviselőtestüle
te.

KÉK HÍREK
Tizenegy román állampolgárt állítottak elő az 
Oroszlányi Rendőrkapitányság járőrei enge
dély nélküli árusítás miatt, akiket a BM Be
vándorlási és Állampolgársági Hivatala az 
országból kiutasított. Az árusok kereskedel
mi tevékenységre vonatkozó vízummal, en
gedéllyel nem rendelkeztek.

Július 28-ra virradóra az Április u. 7. 
szám alatti lépcsőház egyik lakásába isme
retlen tettes tört be, és onnan arany ékszere
ket, gázpalackot és egy színes televíziót 
tulajdonított el 95 ezer forint értékben. Júli
us 23-án 01.20 és 01.50 közötti időben a 
Rákóczi F. úton lévő AGIP benzinkútról al
kalmi lopással ismeretlen tettes eltulajdoní
tott 3 db, egyenként 50 kg-os gépjármű
olajokat tartalmazó hordót.

A hatóság kéri, hogy, aki érdemleges 
adattal tud szolgálni, hívja a 107-es telefon
számot.

re állami támogatást nyert az önkormányzat, va
lamint nemrégiben újabb hatvanmillió forintot a 
megyei Területfejlesztési Tanácstól. Ezzel együtt 
a város kasszáját a jelenlegi állás szerint (újabb 
pályázati összegek elnyerése ugyanis még lehet
séges) mintegy kétszázmillió forinttal terheli a be
ruházás.

A beruházás teljes összegéből 317 millió fo
rintért végzi el a komplett kivitelezést a Bayer cég, 
a fennmaradó közel 200 milliót a járulékos költsé
gek mellett az épületek berendezésére fordítják.

A kivitelezési határidő a szakrendelő esetében 
mintegy négy hónap, így a tetőtér beépítése ez év 
végére várhatóan elkészül. A két beruházás teljes 
befejezésének határideje 2003 szeptembere, ez
után tehát az intézményeknek rendeltetésszerűen 
kell működniük.

Az átépítés-felújítás időszaka alatt sok nehéz
séggel fognak szembesülni betegek és gyógyítók 
egyaránt -  mondta Dr. Mátics István, türelmét és 
megértését kérve minden érintettnek. Mialatt a 
tetőtérben a gyógyház helyét alakítják ki, szaka
szosan felújítják a szakrendelések helyiségeit, és 
ez folyamatos költözködést igényel.

A pillanatnyi állapotot, a rendelések helyszí
neit majd a Krónikásban is nyomon követhetik.

-for-

A tárgyalandó napirendi pontok: szociális igaz
gatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása, a digitális térkép és az ingatlanva
gyon kataszter működtetéséhez szükséges ön- 
kormányzati térinformatikai rendszer beve
zetése, az Oroszlányi Szolgáltató Rt. 2002. évi 
üzleti terve, az Oroszlány Város Térség- és Gaz
daságfejlesztő Kht. alapító okiratának módosítá
sa .

Ezeket követően az alábbiakat tárgyalják: 
javaslat városi kitüntetésekre, a Helyi Választá

si Bizottság tagjainak megválasztása.
A személyes gondoskodást nyújtó intézmé

nyek intézményi térítési díjai az előterjesztésben 
szereplő javaslat alapján a következőképpen vál
toznának:
-általános iskolai menza: 119,-Ft/nap
- általános iskolai napközi: 180,-Ft/nap
- középiskola: 129,-Ft/nap
- gimnázium: 129,-Ft/nap
- középiskolai kollégium:

reggeli 81,-Ft/nap 
ebéd 129,-Ft/nap 
vacsora 110,-Ft/nap 

Balogh György képviselő írásban benyújtott in
terpellációját is megvitatja a testület.

Kedden újabb képviselő-testületi ülés lesz

Változnak a térítési díjak



Veszély két keréken Gonda Laci, a sakkbajnok súlyemelő
A 13 éves Gonda Laci azon kevesek közé tartozik, akik egyszerre két, méghozzá merőben külön
böző sportágat űznek. Édesapja nyolcévesen ismertette meg vele a sakk alapjait, néhány hó
napja pedig a súlyemelőkhöz jár, hogy testi erejét is kipróbálja.

A meleg évszak beköszönte óta egyre-másra látja-ol- 
vassa az ember, hogy városszerte megszaporodnak a 
közúti balesetek. A tragédiával, de szerencsére legtöbb
ször csak kisebb sérüléssel végződő hírekben a kétke
rekűek szinte mindig érintettek. Sajnos azt tapasztalni, 
hogy ők éppúgy vétkesek, okozók lehetnek, mint a gép- 
kocsizók.

Hányszor, de hányszor látni a járdán, s hányszor az 
egyirányú utcákban menetiránnyal szemben közlekedni 
a nyár kedvenc nyerges járgányán tekerőt. Aki pedig 
szóvá meri ezt tenni a szabálysértőnek, az vagy korho- 
lást, vagy üres tekintetet és süket füleket kap válaszul.

Persze végül is érthető, a biciklit tekerni macerás, 
Oroszlányban sok az egyirányú utca, nehogy már fél 
városrészt kelljen megkerülni azért, ha az ember a kö
zeibe igyekszik. Egyszerűbb, „biztonságosabb” - a  nye
regben ülőnek!-a járdán, mint a gépjárművek között az 
úton. A „Behajtani tilos!” tábla pedig nem lehet akadály, 
figyeljen a szabályosan szembe jövő, a kerékpár úgyis 
vékonyka, csak elfér a behemót akárhányüteműekkel 
szemben.

A körforgalom különösen veszélyes terület: baleset 
okozója lehet, ha a jármű nem várja meg míg a benn 
közlekedő kijön, vagy ha kijövetele előtt elmulasztja az 
irányjelzést, biciklista pedig a karjelzést. Volt már ebből 
pár csattanás és „nyolc napon belül és túl gyógyuló” , 
meg idegborzoló, egymás felmenőinek emlegetésével 
végződő eset.

Hányszor is mekkora árat kell fizetni azért, hogy fi
gyelemmel és a szabályok ismeretében, azok betartásá
val közlekedjenek?

E gondolatok írója nem kerékpárosgyűlölő, de nem 
ártana, ha a jogosítvány nélkül közlekedők is belátnák, 
hogy szabálytalan magatartásukkal nemcsak saját, ha
nem mások épségét is fenyegetik. -Brain-

Szent István Nap 
a Haraszthegyen

Az idei évi Szenti István Napi rendezvények programjá
nak összeállítása megtörtént. Az ünnepi képviselő-tes
tületi ülésre és városi ünnepségre a Millenniumi 
Emlékműnél 10 óra 30 perckor kerül sor. A megemléke
zést követően 11 órától este 9 óráig a Haraszthegyen, a 
katolikus templom mögötti füves területen felállított 
szabadtéri színpadon oroszlányi amatőr művészeti cso
portok, illetve országosan ismert művészek szórakoz
tatják a közönséget. Az érdeklődők a sötétedést 
követően tűzijátékban is gyönyörködhetnek, végül 23 
órakor utcabál zárja a programot.

Részletes program:
9 .30 - 10.15 Zenés ébresztő: Fúvószenekar és mazsorettek, 
mise
10.15- 10.30 Népdalkörök műsora:

Bányász Népdalkor, Rozmaring Népdalkor 
10J0.11.15 Ünnepi testületi ülés -  kitüntetések átadása
11.15- 11.55 A Bányász fúvószenekar és a mazso- rettek felvo
nulása a színpadhoz és műsoruk
12.00-12.30 Silhouette balett csoport táncjátéka
12.30- 12.45 Gyermek néptánccsoport

-  Sakkban a Dunaharaszti csapatánál ver
senyzői. Felfigyeltek rád, vagy merő véletlen, 
hogy hozzájuk kerültél?

-  Hát, mondjuk úgy, hogy mindkettő, ugyanis 
a volt edzőm tehetséget látott bennem és ő aján
lotta, hogy ebben a csapatban játsszak.

-  Hol, és kivel szoktál edzeni?
-  Otthon, és talán meglepő, de a számítógép

pel sakkozom. Egy kicsit személytelen így az 
edzés, de már ehhez szoktam hozzá.

-  Kitől jött az ötlet, hogy elkezdj súlyt is emel
ni?

-  Ez is édesapám fejéből pattant ki, szerinte az 
alkatom alkalmassá tesz rá, hogy sikeres súly
emelő lehessek. Van, aki szerint nehéz egyszer
re mindkét sportágban helytállni, én azonban 
úgy vélem, hogy jól kiegészítik egymást, mivel

12.45-13.00 Kaié Lutugyi
13.00- 13.15 Kék Duna Táncegyüttes 
13.15-13.50 T-Style tánc és mozgásstúdió előadása
14.30- 15.50 SÁRGA TAXI rock and roll show
16.00- 16.40 Defekt Duó zene-humor 
16.40-17.20 lllényi Katica hegedűművész
17.30- 17.50 DRUMMAN -  Banai Szilárd dobshowja
18.00- 18.40 FOUR FATHERS énekegyüttes
19.00- 19.30 4U  popegyüttes 
19.40 FAVORIT együttes: utcabál 
21.30 Tűzijáték

az egyikhez inkább ész kell, a másikhoz pedig 
erő. Amikor a sakkban kifáradok, az izmaim még 
terhelhetők és fordítva.

-  Milyen eredményeket értél el idáig a sakko
zásban?

-  2000-ben magyar bajnok lettem és a világ- 
bajnokságon második helyezést értem el, a ta
valyi VB-n pedig harmadik lettem. Ebben az 
évben ismét elnyertem a magyar bajnoki címet, 
s mosta novemberi nemzetközi mesterverseny
re készülök. A súlyemelésben még nincsenek 
komoly eredményeim, de remélem, hogy a ki
tartó edzés majd meghozza gyümölcsét.

Az edző ifj. Likerecz János lát fantáziát az új
donsült súlyemelőben. Laci nővére, Piroska is 
súlyt emel és nagyon büszke öccse eddig elért 
eredményeire. Szalai Imre

E heti kérdésünk:
Egyet ért-e azzal, hogy az önkor

mányzat kilakoltatja bérlakásaiból 
a jogcím nélküli lakáshasználókat?

>- igen 
^ nem 

igen, de csak ott, 
ahol nincs gyerek 
igen de ne csak őket. hanem a 
lakásokat rendeltetés ellene
sen” használókat is

Várjuk szavazatát!

FIGYELEM! AUTÓVERSENY!
Autóverseny kerül megrendezésre Oroszlány-Bányagarázs-Szépvizér-Kőhányás 

útvonalon, 2002. augusztus 11-én, vasárnap, A lezárás 7D0-1600 óráig tart!
Az arra közlekedők szíves megértését eló're is köszönjük! Rendezőség

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Majkon
Hét évvel ezelőtt emléktáblát helyezett el Majkon a Rákóczi Szövetség, a névadó II. Rákóczi Fe
renc fejedelem tiszteletére, a volt kamalduli kolostor templomának falán. Idén, július 26-án, 
délután öt órakor vette kezdetét a VII. Majki Rákóczi Nap. A már hagyományossá vált rendezvény 
fővédnöke Németh Zsolt, a parlament külügyi bizottságának elnöke volt.

A megemlékezésen a Bányász Koncert Fesztivál Fúvós Zenekar közreműködésével felcsendült a 
Rákóczi induló, Rákóczi megtérése és a Himnusz is. Ezt követően Nagy Elemér Attila, a Rákóczi Szö
vetség elnökének köszöntője hangzott el, amelyben üdvözölte az előadókat, valamint a határon túli 
települések képviselőit is. Lévai József Mikes című versét Lazók Mátyás tolmácsolta. A balesetet 
szenvedett dr. Sunyovszki Károly polgármester helyett Rajnai Gábor alpolgármester mondott né
hány szót a képviselők nevében: „Oroszlány fiatal város, nincs műltja, de Majk összeköt bennünket 
nemzetünk múltjával” . Emellett II. Rákóczi Ferencnek két nagyszerű tulajdonságát emelte ki: önfelál
dozását és hűségét. Az ünnepség részeként Szlovéniából érkezett Völgyfalusi Népdalkor műsorát 
hallhatták a jelenlevők.

Bartal Csaba Rákóczi-kutató, egyben a TV2 munkatársa, Borbelitz Pál, egyetemi tanár és ifj. 
Gyüszi László, a tatai könyvtár igazgatója emlékeztek a szövetség névadójára: Bartal Csaba kért és 
bíztatott mindenkit, hogy „teremtsünk divatot újra” Rákócziból, emlékezzünk rá mindig, ne csak jö
vőre, a 300 éves évfordulón. Szó esett még a fejedelem 
vallásosságáról, a Benes dekrétumról is. A fejtegetések 
között a programra kilátogatok élvezhették a Vajdasági 
Magyar Művelődési Szövetség műsorát; két szlovén hölgy 
muravidéki költők verseit szavalta, valamint a Bozai test
vérpár előadásában hallhattuk a Honfoglalás c. film betét
dalát és A költő visszatér című dalt.

Az ünnepségsorozat végén koszorúkat helyeztek el az 
emléktáblánál és felcsendültek a Szózat jól ismert hangjai 
is. Csulik Andrea

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más 
más kérdésre szavazhatnak. 
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, 
hogy közérdeklődésre számot- tartó 
kérdése van és szeretné tudni, hogy 
arról mások miként vélekednek, úgy 
küldje el emailban címünkre 
(kronikas@presskft.hu) és lehetősé
get biztosítunk a szavazásra.

A dohán zás. „  surű füstöt okádo varas) buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják az On és környezete egészségét!



Mindenbe 
„beleütötték az 

orrukat”
Nem szokványos olvasótáborra hívta a 8-12 év közötti gyere
keket az MKK könyvtáros csapata. A jelentkezők Szlezákné 
Molnár Katalin vezetésével izgő-mozgó sajtkukacokként fúrták 
bele magukat a megye legizgalmasabb történelmi érdekessé
geibe. Ez is volt az egyhetes időtöltés címe: Sajtkukac tábor. 
Minden elismerés megilleti a szervezőket a tartalmas szünidei 
program létrehozásáért. Kiderült: nem kell drága pénzért a Ba
latonra vagy a tengerpartra utazni azért, hogy a vakáció élmé
nyekben gazdagon teljen. íme a beszámoló.

“Az első napon Oroszlány köztéri szobraival ismerkedtünk. 
Megnéztük a legújabb alkotásokat is: a Topolya-emlékkutat, a 
Millenniumi Emlékművet és a Kossuth szobrot. A legérdeke
sebb a katolikus templom melletti temetőkert volt. Feliratai, a 
sok-sok szlovák név, a falu száz-százötven évvel ezelőtti lakóit, 
tiszteletreméltó őseinket idézik. A Tájházban elődeink népvise
letét, életkörülményeit ismertük meg és rajzokat is készítet
tünk. Bányában is jártunk, igaz „csak” a majki Bányászati 
Múzeum tárnájában, de az élmény olyan volt, mintha valóban a 
föld mélyébe ereszkedtünk volna le.

Másnap Komáromban emeltük fel a sajtkukacos lobogót. 
A monostori erődben igazi kalandban volt részünk. Egy hivatá
sos katonatiszt vezetésével megtudhattuk a védmű százötven 
éves történetét és bemerészkedtünk a sötét kazamaták labirin
tusába. Szerencsére ottfelejtett szovjet katonával nem talál
koztunk.

Tata látnivalói közül a várat és a vármúzeumot, és az an
golparkban lévő barokk műromot látogattuk meg a 
Cseke-tónál. Jártunk a Talentum iskola kézműves táborában 
és még a városnéző kisvasúira felülni is jutott időnk.

A várgesztesi vár éppen zárva volt, mikor odalátogattunk, 
mégis talán ez a nap nyújtotta a legnagyobb élményt. Misi bá
csi, az erdész lovas kocsijával vadregényes erdei tájakon vág
tunk át, s meglestük az utunkba akadó vadakat. Még a 
muraközi lovak hátára is felpattanhattunk. A fáradalmakat pik- 
nikezéssel pihentük ki a várréten.

A majki műemlékegyüttest vettük célba az utolsó napon. A 
remeteség és a templomtorony panorámája csodálatos, büsz
kék lehetünk rá, hogy Oroszlány mellett ilyen látványosság ta
lálható. Az angolpark gondozatlansága és az idegenvezető 
hűvös közömbössége azonban szomorúsággal töltött el ben
nünket. Többet érdemel ennél Majki Végül azonban a kincske
resés izgalmai elfeledtették velünk ezt.

Jövőre újra kukacoskodunk, maradt még a környéken elég 
felfedezni való!”

Kéttucat Sajtkukac

Helytörténeti vándortábor a könyvtárosokkal

i iM igSM SZAKUZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok

GSM tartozékok széles választéka

[ ÁTVEVŐ SZERVIZ? 

www.weststar.hu

Licskó Csaba „aranycsapata”
Számtalan versenyen járt idén az ORTRI Császári Csemege csapata, de a megméretteté
seknek és programoknak még korántsincs vége, sőt, még csak most jön a java! A csapat 
ügyes-bajos dolgairól kérdeztem Licskó Csabát, az egyesület vezetőjét.

Spanyol vendégeket fogadnak az ORTRI-sok

-  Balassagyarmaton, a lányok csapat- 
váltójában nem a tavalyi csapat indult, hi
szen Kostyál Ági mellett Mihalek Zsófia és 
Laczó Zsuzsanna tatabányai versenyzők 
szerepeltek. Milyen a kapcsolat az új ta
gokkal?

-  Kiváló, hiszen korábbról már ismertük 
őket, így nagyon gyorsan be tudtak illesz
kedni s ezt leginkább csapatelsőségük bizo
nyítja.

-  Nemrégiben Spanyolországban jár
tatok, s akkor szó volt róla, hogy vendéglá
tóitok viszonozzák a látogatást. Mikor kerül 
erre sor?

-  A múlt héten érkeztek, és igyekszünk 
kitenni magunkért: programhegyeket szer
vezünk a számukra. Történelmi helyekre, 
szép tájakra -  a Mátrába, a Visegrádi-hegy
ségbe -  invitáljuk őket, és természetesen 
megismertetjük velük hazánk gasztronómiá
ját is. A kulturális programokon kívül renge
teg sportesemény is lesz, például indulnak a 
fad-dombori triatlon OB-n

-  Milyen eseményeket terveztek még 
az elkövetkező néhány hónapban?

-  Mi is indulunk a fad-dombori, illetve a 
többi triatlon OB-n, aquatlonon, a 
mini-marathonon és a megyei diákolimpián. 
A vállalásoknak se szeri, se száma: szeret
nénk megrendezni a duatlon megyei diák
olimpiát, október 30-án a trambulin futást, 
november 9-én a kecskédi repülőtéren a me
zei EB-re való felkészülési és EB válogató 
duatlont, s persze folytatjuk a „A láb mindig 
kéznél van...” elnevezésű tömegsport akci
ónkat is -  sorolja terveiket Licskó Csaba.

-  Mi a helyzet az utánpótlással?
-  Szakmailag és anyagilag is sokat te

szünk azért, hogy minél több fiatallal kedvel- 
tessük meg a triatlont, a duatlont, az 
aquatlont, illetve a futást. Ez meg kell hozza 
az eredményét.

-  Hogyan értékeled az elmúlt félévet?
-  Nagy boldogság számomra, hogy

ezidáig 14 országos bajnoki érmet szerez
tünk, ebből hét arany. Azt gondolom, ez ma
gáért beszél! Szalai Imre

(Árpád vezér... Élűdnek, Szabolcs apjának nagy erdőt adott, melyet most Vértesnek hív
nak a németek otthagyott vértjeiről.)

Anonymus

Túraútvonalak a Bodok erdejében
I-  _  j .  az erdőt, hegységet a névtelen jegyző kora vagy tán a legendás csata előtt Bodoknak 
1 1_ [nevezték. Ha nyakunkba vesszük a lábunkat nemcsak hűvös cseres tölgyes, bükkös, 

gyertyános völgyeit, természeti értékeit, védett növényeit csodálhatjuk meg, hanem 
a régmúlt dicsőségét idéző történelmi emlékeit is.
A hegységre vonatkozó legrégibb írásos utalása veszprémvölgyi apácamonostor alapítóleve
lében található, melyben adománybirtokként említik Gerencsér fazekas falut. A települést ma 
már a föld mélye rejti, de a középkorban e területet birtokló Csákok építette Gerencsérvár 
romjai még megtalálhatóak. A hajdanvolt lakótornyos vadászlak diplomáciai találka helyszíne 
is volt, itt fogadta a török ellen készülő Nagy Lajos királyunk a velenceiek követeit. Később itt 
pihent meg a csecsemő V. László és édesanyja, amint a Kottaner Ilona által ellopott Szent Ko
ronával Fehérvárra tartottak. A Pusztavámra vezető aszfaltúton kerékpárral is megközelíthető. 
A telefonháznál (ma már nem áll) balra fordulva egy kilométer tekerés után S kanyarhoz 
érünk, majd jobbra a zöld jelzésen pár perc alatt elérhető.

A
[ -  l .  e túrával összekötni a felújítás alatt álló vértesszentkereszti ben-
L  I Q G iTl G Sc®s aPatsa9 maradványainak megtekintését. A telefonház után öt

ven méterrel jobbra kanyarodva műúton haladunk tovább, és a 
II.-es fogadóállomás szállítószalagja mögött felvezető murvás úton jutunk fel hozzá. A román 
és koragótikus építészeti stílus elemeit ötvöző épületegyüttes első formájában a 12. század
ban épült. Az 1700-as években az Eszterházy család leromboltatta és darabjait a tatai angol
park műromjába építtette be. Egyes díszítőelmei a tatai Kuny Domokos Múzeumban 
tekinthetők meg. A kolostor jelentősége rendkívüli, rokonságot mutat a jáki templommal is. 
Sokféle útvonalon (a Mindszenti úton, a Községi-legelőn át vagy a Kőhányásra vivő úton) jut
hatunk el a Csáki-várromhoz, gyalogosan úgy két óra alatt. A tervútról, egy nagy tölgynél nyí
lik az aszfaltra festett, már kissé lekopott nyíllal jelzett bejárat. A meredek emelkedőn állt -  
egyesek szerint a városunknak nevet adó -  Oroszlánkő vára, melynek alapfalai még éppen ki
vehetőek. A várhegytől kijjebb két évtizede felhagyott kőbánya van, dolomitjában sok millió 
éves tengeri sün kövületek, kagylók gyűjthetők. A kőfejtés fölé kapaszkodva széles panoráma 
nyílik Oroszlányra, s e karsztbokros fennsík alatt a vár irányában az Oroszlán-barlang hűvösé
be is be lehet merészkedni. F.J.

.3.



A HELYZET KOMIKUMA
Nyílt napra hívja a városlakókat a szakrendelő intézet. Miu
tán a hamarosan kezdődő felújítás nem kis felfordulással 
fog járni, az orvosok az épület előtti parkban az átmeneti 
időszak módszereiről tartanak bemutatót. A látogatók így 
többek között megtekinthetik a lombfűrészes amputálást 
és azt, hogy az új asszisztens, Fekete László, hogyan végzi 
az érzéstelenítést a franciakulccsal végrehajtott foghúzások 
előtt. A közeli Tájház udvarán tartandó gasztroenterológia 
szakrendelésen kerti slaggal várják a vastagbéltükrözésre 
beutaltakat. A pszichológiai szakrendelésen BEST OF cím
mel vetítik a képviselő-testület üléseit, hogy diagnosztizál
ják a páciensek idegállapotát. A három órán felül teljesítők 
grátisz ellátogathatnak Lipótmezőre. Vérvételre a romániai 
Draculea városából hívtak meg szakembereket.

Forgó-Morgó

Van kérdése? 
Tegye fel!

Lapunk internetes változatában, egy új rovatot indí
tunk. Hetente, más-más személynek tehetnek fel 
kérdéseket, melyre a következő héten válaszol a 
megszólított.

Első alkalommal Takács Károlynak, 
a Vért volt vezérigazgatójának tehetik fel 

kérdéseiket, melyre augusztus 14-én válaszol.

A következő vendégünktől a jövő héttől kérdezhetnek.

Bedarált szavazólapok
A 2002. évi országgyűlési kép
viselőválasztás szavazólapjai 
(választási iratai) -  a szavazó
köri jegyzőkönyvek kivételével 
- jú liu s  22. napján teljes mér
tékben megsemmisítésre ke
rültek. Oroszlány város jegy
zője a Szavazatszámláló Bizott
ság választott tagjaiból 3 fős 
bizottságot hozott létre, akik a 
megsemmisítésnél jelen vol
tak, és e tényt jegyzőkönyvbe 
foglalták. A szavazóköri jegy
zőkönyvek a választási eljárás
ról szóló törvényben foglaltak 
szerint a megyei levéltárba ke
rültek.

Aratás (zsatva) idején 2.
Nagyapáink idejében keményen megdolgoztak, hogy legyen új kenyér

Oroszlányon -  mielőtt megindult a 
bányaművelés - ,  sok volt az agrár
proletár, akinek nem volt saját földjén 
aratnivalója és otthonában a sok éhes 
száj kenyeret kért, ők kénytelenek 
voltak részesaratást vállalni. Volt elég 
jelentkező erre a nehéz munkára is, 
válogathatott az uradalom a jelentke
zők közül. Nyaranként többször lát
tam az uradalom aratóbandáját 
dolgozni a majki erdőszélen. A mai 
Majki utca dombjáról éppen ráláthat
tunk a lankás gabonatáblára, az egy
más után járó, ütemesen kaszálók, 
egyszerre hajladozó marokszedők kí
gyózó sorára. Mesébe illően szép lát
vány, de próbálja csak ki, aki még 
nem csinálta.

A könyörtelenül tűző napon szinte 
megállás nélkül egyfolytában, a 
hosszú tábla egyik végétől a másikig

csak a legerősebbek bírják jól. A kö
zepes erejűeket bizony megviseli, a 
gyengébb fizikumúak pedig, ilyen 
bandában való munkára nem is vál
lalkozhatnak. Az egyénileg aratókat is 
meghajszolja a munka, de a bandá
ban aratókon rajta a kasznár szeme 
is. Nincs pardon -  az első kaszással 
lépést kell tartani - ,  aki vállalta, annak 
bírni kell. Egy ilyen megerőltető ara
tás után 5-10 kilót leadtak a súlyukból 
a vállalkozók, -  de mit számít az, au
gusztus végén már ott sorakoztak a 
kamrában a tele gabonás zsákok, s 
bennük egész évre való „élet” !

A gondos háziasszonyok aratás 
előtt minden évben újra feltapasztot
ták a padlásteret, ahová a frissen ki
csépelt gabonát öntötték a zsákosok, 
hogy száradjon és a szérűnek azt a ré
szét, ahová az asztag került. Erre

azért volt szükség, mert a keményre, 
fényesre száradt felületet nem tudták 
könnyen átfúrni az egerek, vagy más 
kártevők. Eső esetén a vizet sem szív
ta magába, kifolyt a gabona alól. Per
sze ha kéthetes eső adódott, csak 
kicsírázott a szem az alsó kévék kalá
szaiban, ezért a behordást csak akkor 
végeztek, mikor már várható volt, 
hogy a cséplőgép egy héten belül 
házhoz jön. A gépekkel először az 
uradalmak pusztáin csépeltek, csak 
azután a falvakban.

A behordáshoz felszerelték a sze
kérre a vendégoldalt, hogy több ga
bonát tudjanak egyszerre hazahozni, 
és mindig két ember kellett a rako
dáshoz. Jó magasra megrakták a sze
keret, minden gyermek örült, ha 
megengedték, hogy az emeletnyi ma
gas gabona tetejére üljön hazafelé

menet. A vendégoldal és a lőcs közé 
mindenhová egy farudacskát szerel
tek, rakodáskor abba szúrták bele az 
első kévét, amely azután segített tar
tani a többit a lecsúszástól. Ha az út 
nagyon rázós volt, az egyik ember 
gyalog ment a megrakott szekér mel
lett, a kocsis pedig elől, és ha kátyú 
elé értek jelzett, s akkor a dőlés felőli 
oldalon egy favillával alátartotta hátul 
menő, így védekeztek a felborulás el
len. Ritkán fordult elő, hogy valaki fel
dőlt, a szűk és lejtős udvarokon át a 
szérűskertig lejutni sokszor még na
gyobb elővigyázatosságot igényelt. 
Ha az összes hazahordott gabona 
már asztagban állt, akkor letakarták 
ponyvával, melyet négy sarkán rögzí
tettek, hogy eső, szél ne tehessen 
nagy kárt benne, és várták a cséplő
gépet. (folytatjuk a cséplésselj V.B.I.

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlatokat kér
- Oroszlány, Szeptember 6. utcai belterület 406/1 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai belterület 581/47 hrsz-ú játszótér
- Oroszlány, Fürst Sándor utcai park engedélyezési tervdokumentációnak megfelelő felújítására.

Az ajánlati dokumentációk megvásárolhatók egyenként bruttó 25.000,-Ft-ért az oroszlányi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati irodáján július 15-étől. Az ajánlattételi határidő: 2002. augusztus 5 .12 óra 

Az ajánlatok nyilvános felbontása: 2002. augusztus 5.13 óra

KE11ENJ P G  OROSZLÁNY 
PETŐFI SÁNDOR ŐT 29-31

Nyitva H-P: 9-17 Szó. 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
helyen, bővült árukészlettel

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-D63, 20/372-5392

^Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
> lízingszerződések 
>vállalkozói hitelek 
/-lakásbiztosítás 
V-élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

/ > -  Oroszlányi
:( , Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

PIZZAFUTÁR
@360-802
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Emberöltő óta nem volt hasonló

Tucatnyi helyet árasztott el a nagy záporHÍREK RÖVIDEN
- MENNYIT IS NYERTÜNK? Még ez évben kezde
tét veszi a város jelenleg legnagyobb összegű be
ruházása, melynek során korszerűsítik a 
szennyvíztisztító-telepet. A különböző sajtóorgá
numokban eltérő számok jelentek meg a több 
mint 700 millió forintos fejlesztéssel kapcsolat
ban -  szerepelt például 438 milliós állami támo
gatási összeg. Ennek oka az, hogy időközben 
kiderült, az állami céltámogatásra csak a lakossá
gi szennyvíz mennyisége alapján nyújtható be 
igény, ipari szennyvíz után nem. Korrigált 
igénybejelentésssel a beruházás összköltsége 
718 millió forint lesz s a kormány döntése nyo
mán ennek a felét, mintegy 359 millió forintot 
kaphat meg Oroszlány.
- LEZÁRULT AZ ÚTBERUHÁZÁS. A 2000-es év
ben közel félmilliárd forint értékben megújultak 
városunk egyes közútjai. A fejlesztést 142 millió 
forinttal támogatta a megyei Területfejlesztési Ta
nács területi kiegyenlítést szolgáló alapja. A szer
vezet ezen a héten utalta át a támogatási összeg 
utolsó részletét Oroszlánynak, ezzel az útberuhá- 
zás pénzügyi szempontból is lezárult, az önkor
mányzat költségvetését többé nem terheli.
- PROGRAMFÜZET jelent meg a város nyárvégi 
programjairól az önkormányzat kiadásában. A 
színes kiadványban részletesen megtalálhatók a 
Szent István Nap, a Falunap és a Bányásznap 
részletes programjai, valamint egyéb sportren
dezvények időpontjai. Olvashatók benne érdekes 
oroszlányi személyiségekkel készült miniportrék, 
írások is. A füzetben Barabás Marianna balett-te
hetség, Imre Mátyás és focicsapata, Végh Tibor 
dzsúdósai, valamint Tóth László bajnok kosara
sai mutatkoznak be, Juhász Attila fotóművész ví
zimalmába invitálja az olvasót, Kőbányai Ferenc 
pedig a Bányászati Múzeumban tart tárlatveze
tést. A Koporsóhegy titka című írás egy régészeti 
rejtélyre hívja fel a figyelmet.
- MELEG ÉTEL A RÁSZORULÓKNAK. A Szociális 
Szolgálat szervezésében átlagosan, naponta 89 
gyermek kap meleg ebédet a Gasztronómia Kft. 
által üzemeltetett étteremben augusztus 1-től 
31-ig, munkanapokon. Az étkeztetés abból a 
mintegy 550 ezer forintból valósul meg, melyet 
az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisz
tériumtól kapott az önkormányzat a nyáron ellá
tatlanul maradt gyerekek közétkeztetésének 
támogatására.
- FINN TESTVÉRVÁROSUNKBÓL, Kuhmóból ér
kezett 11 fős delegáció Kari Nikulainenen igazga
tó lelkész vezetésével az Oroszlányi Evangélikus 
Egyházközséghez augusztus 5-én. A vendégeket 
az egyházközség elnöksége és a város vezetése 
köszöntötte. A látogatók megismerkedtek a tele
pülés és a gyülekezet történetével, meglátogatták 
a Tájházat, majd a Bányászati Múzeumot is meg
tekintették. Városunk egyházközsége egyre is
mertebb hazánkban és a szomszédos 
országokban is, hiszen július 21-én élő, egyenes 
adásban közvetítette a Magyar Rádió Kossuth 
adója a vasárnapi istentiszteletet.

A szerda délutáni óriási felhőszakadás nyomán szí
nültig teltek a patakmedrek. Az alacsonyan fekvő 
területekről összesen húsz bejelentés érkezett, 
hogy az ingatlant esővíz árasztotta e l .

A vadul hömpölygő és megáradt Labanc-patak 
és a mögötte lévő felduzzadt tavacska elöntötte a 
Macsár család házát a hajléktalan szálló mellett. A 
vihar közepén a tulajdonosok arra lettek figyelme
sek, hogy a kertben a vakondtúrásokból zubog fel a 
víz. Negyed óra alatt elöntötte az udvart az áradat, 
de szerencsére csak a használaton kívüli pincébe 
tört be. Tatabányai és bokodi tűzoltók vonultak ki a

Dicsőség van, tábla lesz-e?

Az ülés elején az oroszlányi sportembereknek 
emléket állító dicsőségtábla augusztusra tervezett 
állítása kapcsán bontakozott ki polémia. Jugovics 
József képviselő amellett emelt szót, hogy a tábla 
tavaly határozatba foglalt felállítása a határidőre 
történjen meg és az erre tervezett ötszázezer forint
tal ne a Rákóczi Szövetség aradi vértanúknak állí
tandó emlékművét támogassák. Jugovics 
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nemesnek és tá
mogatandónak tartja az emlékmű ötletét is. Leg
alább hárommillió forintot igényel a sportdicsőség 
tábla méltó kivitelezése -  indokolta az előterjesztő 
dr. Sunyovszki Károly polgármester, miért javasol
ja más célra az összeget, hozzátéve, hogy ez „vala
minek a rovására” előteremthető a költségvetésből. 
A jelenlévő képviselők többségének tartózkodásá
val végül a testület a tábla megvalósítására vonat
kozó eredeti határozatot hagyta érvényben.

Balogh György kezdeményezésére a továbbiak
ban a tűzoltó egyesület ügyes-bajos dolgai és Ta
kács Károly, a Vért volt vezérigazgatójának 
leváltása került szóba (lásd írásunkat a cikk végén).

Kardics István képviselő járdaépítésre tett ja
vaslatot a Bokodi út egy részére és a Bányamentő 
állomástól a Weslinhez vezető útszakaszra vonat
kozóan. Dr. Sunyovszki Károly válaszában rámuta-

helyszínre, majd a Vízmű Rt. szakemberei, és hat 
szivattyúval apasztották le az udvaron közel egy 
méter magasságúra duzzadt sártengert. Komo
lyabb kár nincs, de a Macsár család már megsíny
lette a szeszélyes nyári időjárást, mert kéthéte egy 
becsapó villám okozott kárt a berendezéseikben.

Ezen a napon egyébként folyók hullámzottak a 
város utcáin, mert a csatornák torka nem bírta el
nyelni a hatalmas mennyiségű csapadékot. Az au
tók helyenként félméteres vízben araszoltak előre. A 
városi tavak szintje rövid idő alatt egy métert emel
kedett. Harminc éve nem történt ilyen. -for-

tott, hogy a Városfejlesztési bizottság már eldön
tötte az idei fejlesztéseket, így a hiányolt járdák 
megépítésére már csak jövőre lesz lehetőség.

Megemelt térítési díjak

Csaknem egy óra hosszat tárgyalta a testület a hoz
zászólásokkal, kérdésekkel szokatlanul bőven tarkí
tott általános első napirendi pontot. Ezután 
villámgyorsasággal születtek egyhangú döntések a 
további konkrét ügyekben.

Egy év után eltelte után emelték a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmények térítési díjait, 
amit a minimálbér, az élelmiszerek és az energia 
árának 2002. évi emelkedése tett indokolttá. Az in
tézményi térítési díjak átlagosan13,6%-os növe
kedtek. Előző számunkban közöltük a konkrét 
összegeket.

A képviselőtestület felhatalmazta a polgármes
tert, hogy folytasson tárgyalást a GISPÁN Integrált 
Önkormányzati Térinformatikai Rendszer megvá
sárlása és bevezetése ügyében a Rudas & Karig 
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel. Városunk nemrégiben elkészült digitális 
nyilvántartó térképének üzemeltetéséhez szüksé
ges a kiépítendő térinformatikai rendszer, mellyel a 
település területének szinte minden négyzetmétere 
számítógépre kerül. folytatás a 2. oldalon

Tízezer forint az iskolakezdésre
Adómentes iskolakezdési támogatást nyújt az önkormányzat a város intézményei és a polgármesteri hi
vatal munkatársainak. Összesen 412 gyermek részére négymillió forintot meghaladó értékben adnak 
segítséget. A támogatás összege gyermekenként 10 ezer forint, mely tankönyv, taneszköz, ruházat vá
sárlására fordítható. Az önkormányzat reméli, hogy az oroszlányi munkáltatók is élnek ezzel az adómen
tes támogatási lehetőséggel és még augusztus hónapban hozzájárulnak munkavállalóik gyermekeinek 
beiskolázási költségeihez._____________________________________________________

Jövő héten, kedden rendkívüli ülés

Ilyen még nem volt: egyelőre 
nincs döntés a városi kitüntetettekről
Néma felállással adóztak a város nemrég elhunyt kitüntetettjeinek ülésük kezdetén a képviselők. 

Kertész Imre, Kertész Imréné és Dr. Balogh György már nincsenek az élők sorában.



Jövő héten rendkívüli ülés
Ilyen még nem volt:

egyelőre nincs döntés a
városi kitüntetettekről

folytatás az 1. oldalról

Egyhangúlag fogadták el az Oroszlányi Szolgáltató Rt. 
2002. évi üzleti tervét, melyről a polgármester úgy véle
kedett, hogy visszaigazolja azt a várakozást, hogy egy 
racionálisan működő, több feladatot ellátó, a költsége
ket és eredményeket tevékenységi körönként korrektül 
elkülönítő, a városi fejlesztéseket elősegítő társaság jöj
jön létre.

Kampány van, elismerés nincs

Balogh György képviselő a bezárt Gárdonyi Géza Általá
nos Iskola újranyitása vagy hasznosítása és a helyi la
káscélú ingatlanadó visszavonására tett javaslatot 
írásban előre megküldött interpellációjában. Az inter
pellált polgármester is írásban válaszolt, szóban azzal 
egészítve ki, hogy nem tartja időszerűnek a kérdések 
felvetését.

Juhász József a városi kullancsirtás szükségessé
gét vetette fel, Jugovics József a zajos szórakozóhelyek 
elleni hivatali és rendőrségi fellépést szorgalmazta, va
lamint a bokodi tó partja és az oroszlányi kiskertek kö
zötti magánkézben lévő műveletlen terület okozta 
problémák orvoslását kérte a hivataltól, melyre szerinte 
már egy éve kér orvoslást.

A nyilvános rész utáni zárt ülésre már egyértelműen 
rányomta a bélyegét a választási kampány, hiszen olyan 
dolog történt, ami eddig még soha a képviselő-testület 
történetében. A hagyományosan Szent István Nap al
kalmából átadandó városi kitüntetések személyeiről 
nem alakult ki konszenzus, így egyetlen kitüntetett 
sincs az idei listán. Jövő héten, kedden rendkívüli ülé
sen újra tárgyalnak a javaslatokról.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztá
sa ugyanakkor megtörtént. F.J.

A politika hozta, a politika vitte, de...

Takács Károlyt, a Vért volt vezérigazgatóját a társaság 
júliusi közgyűlésén felmentették a vezérigazgatói állá
sából. A képviselőtestület ülésén emondta, szerencsét
lennek tartja, hogy ott kerül szóba a dolog, de válaszol 
Balogh György személyes hangvételben feltett kérdése
ire. Azért nem fogadta el a felajánlott létesítmény-igaz
gatói munkakört -  mondotta - ,  mert azt számára csak 
két hónapra ígérték s végül arra sem volt semmilyen 
garancia. Felmondásával nem a végkielégítésre pályá
zott, hiszen szerette volna folytatni a megkezdett mun
kát, a retrofit véghezvitelét. A kollektív szerződésben 
lefektetett összeghez és elődje végkielégítéséhez képest 
csupán annak a felét kapja meg. Menedzser-szerződése 
nem volt, szó sincs tízmilliós végkielégítésről.

Elismerte, hogy 1998 végén politikai támogatással 
nyerte el a vezérigazgatói széket, de úgy vélekedett, 
hogy kinevezésekor többet nyomot a latban az erőmű
nél eltöltött 22 éves szakmai tapasztalata. Ennek az el
múlt három és fél évben azzal is bizonyítékát adta, hogy 
vezetőtársaival sikeres pályára állította a céget, ledol
gozva a 3 milliárdos hitelállományt, miközben a cég üz
leti eredménye plusz 1,2 milliárd forintra növekedett.

Takács Károly szerint sorsa az ominózus közgyűlés 
előtti éjszakán dőlt el egy telefonbeszélgetésen, mely-

A Munkáspárt a szociáldemokratákkal közösen indul

Varga János: 
a lakásadót fokozatosan csökkenteni kell

A lakásadó az önkormányzati választások egyik központi témája. Van, aki ennek jelenlegi szin
ten való megtartását szorgalmazza, van, aki kommunális adóvá változtatná, más pedig eltöröl
né a föld színéről. Varga János, a Munkáspárt városi elnöke és polgármesterjelöltje a fokozatos 
csökkentés híve. A képviselőt programjáról és a közvéleményt leginkább foglalkoztató témákról 
faggattuk.

-  Adózni kell, mert a város
nak ilyen típusú bevételre 
szüksége van -  szögezi le rög
tön a képviselő. Azonban az 
adónem 115 Ft/m2-es nagysá
gát sokallom. A Munkáspárt 
ezt néhány éven belül a felére 
szeretné mérsékelni, mert a 
hetvenes évek végén épült la
kások adómentessége hama
rosan lejár s a folyamat végén 
a jelenleg befolyó adóösszeg a 
harmadával fog nőni. Ezért 
ahogy az adóalanyok száma 
növekedik, annak mértékében 
kívánjuk csökkenteni az adót, 
és ez garantálja, hogy a város 
ezen adóbevétele reálértékben 
a mostani szinten maradjon. A 
Vért-tői származó adó és 
egyéb bevételek csökkenését 
nem lehet a lakosságra háríta
ni.

-  A lakásadó bevétel csu
pán a költségvetés egy száza
lékára rúg. Valóban oly nagy 
szükség van erre? Nem vált
ható ki mással?

-  Igaz, csepp a tengerben ez 
a 38 millió forint, de a Munkás
párt ott kívánja felhasználni, 
ahol képződött, és újabb milli
ókat kíván vele megmozgatni. 
Az adóból egy alapot képez
nénk, melyre a társasházak, 
szövetkezeti épületek, majd 
később a családi házak tulajdo
nosai pályázhatnának, hogy a 
leromlott állapotú épületek 
homlokzatát felújítsák.

Benedeket a Gárdonyiba
-  A választások egy másik 

előtérben lévő kérdése bizo
nyos intézmények körül fo
rog, ezek közül is a bezárt 
Gárdonyi iskola kerül szóba a 
leggyakrabban.

-A z  épületkomplexumot vé
leményem szerint újra oktatási 
célokra kell visszaalakítani, ne
vezetesen ide kell költöztetni a 
Benedek Elek iskolát és a Ne
velési Tanácsadót. Az elmúlt 
évtizedben megkétszereződött 
a Benedek iskola tanulóinak 
száma, és ez a tendencia ma is 
nyomon követhető. Az intéz
mény kinőtte magát a jelenlegi 
épületből s már elkészült a te
tőtér beépítésére vonatkozó 
terve. Ez rendben is volna, 
azonban az iskolaudvar kicsi. A 
volt Gárdonyi ellenben minden 
szempontból kielégítené a ne
velési- oktatási szükségleteket. 
A megürült Benedek iskola al
kalmas lenne egy alapszintű 
idősek bentlakásos otthona ki
alakítására, mert ma több mint 
száz várakozó van erre az ellá
tási formára. Szeretném hang
súlyozni, hogy ezek nem a 
választásokra szóló kampány
fogások, előbb-utóbb a város- 
vezetésnek foglalkozni kell 
velük.

De ha már a kampányt hoz
tam szóba, a Munkáspárt a vá
ros minden területét érintő 
programtervezetet dol
gozott ki. Ebben többek 
között az is szerepel, 
hogy a Kecskédi úti la
kótelepen élők kedélyét 
borzoló tyúkfarmot 
vásá- rolja meg az ön
kormányzat, megszűn
tetve ezzel a 
kellemetlen szagok for
rását.

-  Ne csapongjunk 
ennyire, maradjunk az 
intézményrendszer
nél. A másik slágerté
ma a zeneiskola.
Azzal hogyan tovább?

-  Most ugyan nyertünk az 
átépítéshez 35 millió forintot, 
de megítélésem szerint a zene
iskola volt Sajó varrodába való 
költöztetése a képviselőtestü
let elhibázott döntése volt. Kö
rülbelül százhúszmillió 
forintba kerül ottani kialakítá
sa, amikor sokkal kisebb költ
ségen el lehet helyezni a volt 
Gárdonyi felső szintjén. A var
rodaépület megvásárlása 
ugyanakkor szükséges volt, hi
szen a városnak a kötelező fel
adata megoldani a fogyatékos 
gyermekek nappali ellátását. 
Erre véleményem szerint ideá
lis az épület.

Tornaterem a moziból
-  Állnak a városban még 

üres épületek, igaz nem 
mindegyik önkormányzati tu
lajdonban van. Ezekre van-e 
valamilyen elképzelésük?

-  Kezdjük az Ady mozival. 
Jelenleg az Új Lombard Kft. tu
lajdonában van, mi szeretnék 
ezt visszavásárolni, és tornate
remmé alakítanánk át az Arany 
iskola számára. Ami az uszo
dát illeti, nagy költséggel

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más 
más kérdésre szavazhatnak. 
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, 
hogy közérdeklődésre számot- tartó 
kérdése van és szeretné tudni, hogy 
arról mások miként vélekednek, úgy 
küldje el emailban címünkre 
(kronikas@presskft.hu) és lehetősé
get biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön minek alapján

ben fontos szerepet játszott Keleti György országgyűlési 
képviselő is.

A volt vezérigazgató úgy vélekedett, hogy az MSZP 
mohósága nagyobb mint a bölcsessége. Ha ugyanis az 
utóbbira helyezne hangsúlyt, akkor magévá tehetné a 
társaság által elért eredményeket s megfontolná azon 
igazságot is, hogy a győztes csapaton nem érdemes vál
toztatni. Márpedig a gazdasági igazgató tervezett leváltá
sa, az igazgatósági tagok megszaporítása szerinte nem a 
sikeres működés folytatását vetítik előre.

osztaná ki a 
városi kitüntetéseket?

r  politikai szempontok szerint
>  eredményes munka azonnali 

elismeréseként
> 'életműért”

nem keltene osztani 
kitüntetéseket

Várjuk szavazatát!

A dohányzás, a sünt! füstöl okád6 városi buszsíi, a szellemi környezetszennyezés károsítják az Ön es környezete egészségéi!



ugyan, de szükséges a felújítá
sa, de a stranddal együtt, 
melynek jelenleg igen szeren
csétlen a kialakítása. Ott a me
dencét kilencven fokkal 
elfordítva kellene újjáépíteni 
fürdőt, hiszen a Haraszthegy 
kihasználatlan hatalmas park
felülete kínálja magát a terjesz
kedésre.

-  A testület gazdasági 
programjában a régi strand 
részben eredeti funkciójában 
való rehabilitációja szerepel. 
Ezt önök elvetik?

-  A finn faházakat ehhez 
nem sikerül megvásárolni. Ez a 
közterület az ipari park szom
szédságában van, s azt gondo
lom, miután önkormányzati 
tulajdonú, kézenfekvő, hogy ne 
vegyünk drága pénzen a bőví
téshez területeket, hanem ezt 
minősítsük át az ipari park ré
szévé.

Baloldali Koalíció

-  Ön a Munkáspárt helyi el
nöke, hogy állnak a jelöltállí
tással?

-  Mi azt szerettük volna, ha a 
szocialistákkal és a szociálde
mokratákkal közösen indíthat
tunk volna jelölteket.

Megkeresésemre az MSZP 
helyi elnöke halogató válaszo
kat adott, majd a taggyűlés
ükön kiderült, hogy mi szóba 
sem jöttünk, mint koalíciós 
partner. Négy évvel ezelőtt volt 
ugyan írásos megállapodá
sunk, de akkor is kútba esett az 
együttműködés. így Baloldali 
Koalíció néven a szociál- de
mokratákkal állítunk közösen 
jelölteket a tíz körzetben. Két 
héten belül a jelöltek személye 
is eldől.

-  Akkor ön most azért indul 
polgármesterjelöltként, hogy 
borsot törjön a szocialisták 
orra alá és szavazatokat szip- 
kázzon el?

-  Nem erről van szó. Négy 
évvel ezelőtt jelöltjeink polgár
mesterjelölt, húzóember hiá
nyában nem tudták eléggé 
bemutatni magukat és prog
ramjukat. Most másképp lesz.

-  Tegyük fel, hogy nyer. 
Nyugdíjas már, túl a hatva
non, ön a testület korelnöke 
is. Bírná a megterhelést?

-  Úgy érzem szellemileg 
friss vagyok, a jelenleg ismert 
jelöltek közül pedig talán ne
kem a legjobb a fizikális és 
mentális állapotom.

Forgács J.

Megvan a negyedik:
SzDSz jelöltje: Kardics István

i
|

A Szabad Demokraták Oroszlányi Szervezete a 2002. október 20-ára kitűzött önkor- i 
mányzati választásokon 10 helyi önkormányzati képviselőjelöltet és polgármesterje- ' 
löltet indít.
Az SzDSz oroszlányi polgármesterjelöltje: Kardics István.

Megkötötték a szerződést -
rövidesen állványozzák a szakrendelőt

Mint múlt héten hírül adtuk: a pécsi Bayer 
Center Építőipari Kft. alakítja át a Szakor
vosi Rendelőintézetet és a Gyógyházat, mi
után 317 és fél millió forintos ajánlatával 
megnyerte a közbeszerzési pályázatot.

A másik három ajánlattevő 40 millióval 
többért vállalta volna a feladatot. A kivitele
zési szerződést hétfőn délben látta el kézje
gyével a cég tulajdonos-ügyvezetője Bayer 
József és dr. Sunyovszki Károly polgár- 
mester. A társaság a munkaterület átvétel
ét követően 132 napon belül elvégzi a 
rendelőintézet felújítását és bővítését, 
majd a gyógyház átalakítását, így a teljes 
beruházás kivitelezését 375 napon belül 
vállalta.

Egy hét múlva felvonulnak a szakembe
rek, felmérik a területet majd újabb egy hét 
után elkezdődik a tényleges átalakítás. 
Bayer József kiemelte, hogy a munka min
den fázisát egyeztetik Dr. Mátics István

igazgató-főorvossal és pontos menetren
det dolgoznak ki a zökkenőmentes 
járóbeteg ellátás, a lehető legkisebb zavar 
érdekében. A cégnek van gyakorlata az 
egészségügyi intézmények működés köz
beni felújításában: Pécsett a gyermekklini
kán és a sugárterápián valamint a győri 
vérellátóban már bizonyítottak.

Bayer József elmondta még, hogy egy 
helyi fiatal mérnököt is alkalmazni kíván
nak a vezetésben, aki számára ez kihívás és 
tanulási lehetőség. A város ezáltal beláthat 
a kulisszák mögé és a munkák elkészülte 
után rendelkezik olyan emberrel, aki egy 
felmerülő probléma esetén tudja, hová kell 
nyúlni.

A szakrendelő húsz éve épült, a félmilli
árdos felújítás tehát az elmúlt két évtized 
legnagyobb egészségügyi beruházását je
lenti Oroszlányon.

-fór-

Az OSZRT első külföldi partnere a 
lipcsei Stadtverke

Mint már hírül adtuk, nemrégiben az Oroszlá
nyi Szolgáltató Rt. vezetőjével tárgyaltak a lip
csei szolgáltató vállalat vezetői. A tárgyaláson 
konkrét megállapodás született a társaság 
műszaki-gazdasági átvilágításáról, melyhez a 
lipcsei Stadtverke biztosítja a szükséges fede
zetet.

A lipcsei Stadtverke szakmai tőkebefekte
tőként jelent meg hazánkban kifejezetten a 
távhőszolgáltatás területén. Az Európai Unió 
ugyanis adókedvezményekkel bíztatja a tagál
lamok energetikai cégeit, hogy a felzárkózó 
országokban tőkét fektessenek be. A szolgál
tatási díjak szinten tartása érdekében a lakos
sági fogyasztóknak alapérdeke a 
távhőrendszer bővítése, azonban az állami

források jelenleg ehhez hiányoznak, a banki 
hitelek pedig túl drágák. Marad tehát a tőkebe
vonás lehetősége. Az ilyen befektetés -  mint 
általában valamennyi az energetika területén -  
csak hosszú távon megtérülő, az említett EU-s 
kedvezmények azonban kifejezetten erre ösz
tönzik a nyugat-európai vállalkozásokat.

A lipcsei Stadtverke megvizsgálja a piaci 
és a műszaki fejlesztési lehetőségeket, hogy 
kiderüljön érdemes-e ide behoznia a tőkéjét. 
Hogy milyen formában, tőkebevonás vagy hi
tel formájában fektet-e be, az még eldöntendő 
kérdés. Az OSZRT mindenképpen nyer a kap
csolaton, hiszen átláthatóbb lesz a távhő üz
letág egésze, és ezzel a fejlesztési irányok is 
könnyebben kijelölhetők. -for-

Szakképzés itthon!
Az oroszlányi Eötvös Loránd Műszaki Középiskola felvételt hirdet a következő szakirányokra: 
szakképző tanfolyam 10. osztályt végzetteknek (géplakatos, esztergályos, mechanikai mű
szerész, nőiruha-készítő szakmákra)
érettségizetteknek (az Országos Képzési Jegyzék szerint: vámkezelő, informatikai mérnök- 
asszisztens -  akkreditált felsőfokú képzés)
technikus képzés (érettségi után: fémipari minőségbiztosítási technikus, ipari elektronikai 
technikus, mechatronikai technikus)
szakmunkások szakközépiskolája (felnőttképzés nappali és levelező tagozaton).
A szakképző évfolyamra jelentkezők tankönyvtámogatást és munkaruha-hozzájárulást kap
nak! A kollégiumba jelentkező diákoknak ingyenes elhelyezést és kedvezményes étkezést 
biztosítunk! Jelentkezni lehet személyesen az intézményben. Információ kérhető a 
34/361-600-as telefonszámon.________________________________________ _

Nagyszabású
csatornafelújítás

Amint az árkok is jelzik, az Oroszlányi Szolgáltató Rt. meg
kezdte a Petőfi Sándor utca és Petőfi udvar rendkívül el
öregedett szennyvízcsatorna-hálózatának rekonstrukció
ját. A létesítmény az ötvenes évek elején épült s az akkor 
lefektetett betoncsövek mára javarészt felrepedeztek, szi
várognak, a téglából rakott rogyadozó aknák pedig patká
nyoknak szolgálnak búvóhelyül. Közegészségügyileg, 
műszaki biztonság és üzemeltetés szempontjából a szó 
szoros értelmében összeomlás szélére került a hálózat. 
Ennek oka részben az idő vasfoga, másrészt a nem egé
szen rendeletetésnek megfelelő és igen intenzív használat.

A város legkritikusabb állapotban lévő csatornarend
szerét ez év végéig teljes körűen felújítják, és néhány eset
ben új szakaszokat is beépítenek, összesen mintegy 6-7 
millió forintos értékben. Mindezt a lakosságtól beszedett 
csatornadíjból képződő, fejlesztésére fordítható pénzalap
ból teremti elő a társaság. Ebből az idén az OSZRT már 
végrehajtott egy jelentős felújítást a Rákóczi, a Fürst és a 
Népek barátsága út egy részén.

Bár Oroszlányban az ingatlanok 99 %-a már rákötött a 
szennyvízcsatorna hálózatra vagy erre lehetősége van, 
mégis akadnak még olyan területek, ahol a rendszer nincs 
kiépítve. Ilyen például a Haraszthegyi út vagy az Ó-Takács 
utca. A cég jelenleg egy programtervet készít, hogy állami, 
banki, helyi források és saját erő igénybevételével miként, 
milyen ütemben célszerű felújítani a csatornarendszert, il
letve megépíteni a hiányzó törzsszakaszokat. Egy biztos, a 
legsürgetőbb az ötvenes években épített hálózatok felújí
tása, melyek, lévén hogy a város akkor született, nagy ré
szét teszik ki a szennyvíz elevezetésére szolgáló földalatti 
labirintusnak.

-f-



Kis Gergő, az amatőrcsillagász
Gergő 14 éves, de már több éve komolyan érdeklődik a csillagászat iránt. Nemrégiben a 
Magyar Asztronautikai Társaság fiatalok számára kiírt űrkutatási pályázatán sikert aratott 
írásával, melyet a Halley Csillagászati Egyesület lapjában, a Mercuriusban lehetett olvas
ni. Pályázatával egy soproni csillagászati táborban való részvétel lehetőségét nyerte el. 
Sajnos oda nem tud elmenni, de emiatt nem szomorkodik, ezekben a napokban éppen a 
Gerecse Dunára néző végén, a megyei amatőrcsillagászok ellepte Kő-hegyen táborozik.

-  Mikor kezdett el foglalkoztatni a csillagok világa?
-1999-ben egy barátom vitt el a Művelődési Központ csillagászati szakkörére. Az első al

kalom után megszerettem a foglalkozásokat és azóta rendületlenül részt veszek rajtuk.
-  Hogyan készültél fel a pályázatra, és mi volt a témája?
-  Főleg a világhálóról gyűjtöttem anyagokat, de a könyvtárban is keresgéltem. A magyar 

fejlesztésű Pille kozmikus sugárdózismérő történetét dolgoztam fel. Az ötlet és a kivitelezés 
mind a saját kútfőmből származik.

-  Most ballagtál. Melyik iskolában tanulsz tovább?
- A  tatabányai Árpád Gimnáziumban matematika szakon folytatom a tanulmányaimat.
-  Felnőtt korodban is csillagászattal szeretnél foglalkozni vagy esetleg más vágyaid 

vannak?
-  Részben igen, részben nem, inkább programozó szeretnék lenni. De ez még a jövő titka, 

s addig is keményen tanulok, hogy minél jobb eredményeket érjek el és megvalósítsam álmai
mat.

-  A számítástechnika és a csillagászat szeretete találkozik nálad valahol?
-  Igen. A szakkörvezető engem bízott meg az egyesület honlapjának felújításával. Érdekes

munka volt és sokat tanultam belőle. Akit érdekel a végeredmény, megtekintheti a 
www.liquid2k.com/halley internetes címen. Szalai Im re- F.J.

Szent István Nap 
a Haraszthegyen

Az idei évi Szenti István Napi rendezvé
nyek programjának összeállítása meg
történt.

Az ünnepi képviselő-testületi ülésre és 
városi ünnepségre a Millenniumi Emlék
műnél 10 óra 30 perckor kerül sor.

A megemlékezést követően 11 órától 
este 9 óráig a Plaraszthegyen, a katolikus 
templom mögötti füves területen felállí
tott szabadtéri színpadon oroszlányi 
amatőr művészeti csoportok, illetve or
szágosan ismert művészek szórakoztat
ják a közönséget.

Az érdeklődők a sötétedést követően 
tűzijátékban is gyönyörködhetnek, végül 
23 órakor utcabál zárja a programot.

9 .30- 10.15 Zenés ébresztő: Fúvószenekar és 
mazsorettek, mise
10.15- 10.30 Népdalkörök műsora:

Bányász Népdalkör, Rozmaring Népdalkor
10.30.11.15 Ünnepi testületi ülés -  kitünteté
sek átadása
11.15- 11.55 A Bányász fúvószenekar és a 
mazso- rettek felvonulása a színpadhoz és 
műsoruk
12.00- 12.30 Silhouette balett csoport táncjá
téka
12.30- 12.45 Gyermek néptánccsoport 
12.45-13.00 Kaié Lulugyi
13.00- 13.15 Kék Duna Táncegyüttes
13.15- 13.50 T-Style tánc és mozgásstúdió

előadása
14.30- 15.50 SÁRGA TAXI rock and roll show
16.00- 16.40 Delekt Duó zene-humor 
16 .40-1720 lllényi Katica hegedűművész
17.30- 17.50 DRUMMAN -  Banai Szilárd 
dobshowja
18.00- 18.40 FOUR FATHERS énekegyüttes
19.00- 19.30 4U popegyüttes 
19.40 FA VORIT együttes: utcabál 
21.30 Tűzijáték

|PQ OROSZLÁNY
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PVC-patUó, 
szőnyeg, 

laminált parketta.
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokott 
halyen bővült árukészlettel

Oroszlány polgármeste
re, dr. Sunyovszki Károly, 
soronkövetkező fogadó
napját 2002. augusztus 
15-én, csütörtökön, 13 
órától 15 óráig tartja a II. 
Rákóczi Ferenc Klub- 
könyvtárban.___________

Miéit szeretem 
a Krónikást?

Mert röviden mindent.
de mindent 

megtudhatok belőle. 
Benne van a lényeg 

Kiss Csaba vegyesboltos

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

Van kérdése? 
Tegye fel!

Lapunk internetes változatában,a “F0GADÚ”-ban he
tente, más-más személynek tehetnek fel kérdéseket, 

melyre a következő héten válaszol a megszólított. 
Első alkalommal Takács Károlynak, a Vért volt 

vezérigazgatójának tehetik fel kérdéseiket, 
melyre augusztus 14-én válaszol.

A következő vendégünk Lázár Mózes, 
a megyei Közgyűlés elnöke, ogy. képviselő, 

aki augusztus 21-én írja meg válaszait, 
majd 28-án Kormos Ferenc az Oritel Kft. 

főszerkesztője, üzletág vezetője válaszól kérdéseikre.

Kedves szülők, 
gyerekek!

Közeledik a pótvizsga ideje. A Művelődési 
Központ és Könyvtár augusztus 14-éig, 
hétköznapokon 14-16 óráig térítésmentes 
korrepetálást biztosít a rászorulóknak:
- alsó tagozat - magyar
- matematika - kémia
- biológia 
tantárgyakból.
Érdeklődés és jelentkezés az MKK infor
mációján személyesen vagy a 360-652-es 
telefonszámon.

INGYENES l a k o s s á g i 
APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft 
Nyomdájában, illetve az 

interneten a 
.www oroszlányt-kronikas. 
hu”-rol lehel leadni minden 

hét szerdájáig, 
és a hétvégén kezel tízezren 
_______ olvashatják1_______

PIZZAFUTÁR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
8 3 6 7 -4 4 4  

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

8 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

8 3 6 7 -4 4 4

=>Építési telek eladó. Este: 
365-572
=>Eladó 1200-as Lada lejárt 
műszakival, gáztűzhely pa
lackkal valamint toll ágyne
mű, új és használt. 
06-203-440-728 
=>Garázs eladó a vasúti felül
járónál. Villany, akna, padlás 
van.: 365-657, délután 
=>Osztályzónál aknás garázs 
eladó. Villany van. 
20/454-35-41
=>1200-as Lada, lejárt mű
szakival, alkatrésznek is el
adó. 30-91-62-280 
=>Eladó 4 részes gardróbos 
szekrénysor, dohányzóasz
tallal. 20-97-87-805 
=>Peugeot versenykerékpár 
bolti ár alatt eladó. 362-323 
=>4 lapos Elekthermax típu
sú villanytűzhely, 320 literes 
Gorenje fagyasztóláda, pony
vagarázs vasajtóval és fém
vázzal, matrózblúz 164-es 
méret eladó. Garázs a tüzép 
soron kiadó. 20-47-67-277
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HÍREK RÖVIDEN Sok aknát kell hatástalanítani”
-IDÉN NINCS DÍSZPOLGÁR. Kedden délután rövid 
rendkívüli zárt ülést tartott a képviselőtestület, miután 
egy héttel ezelőtt nem jutott dűlőre a 2002. évi városi 
kitüntetettek személyéről. Most megszületett a döntés. 
A díszpolgári címet idén nem adják ki. Aranygyűrűvel 
Benedek János olimpiai helyezett súlyemelőt jutalmaz
zák, míg oklevelet kapnak: Adorján Attiláné pénzügyi 
osztályvezető, dr. Nemes Ferenc volt rendőrkapitány, 
Slezák Józsefné nyugdíjas tanárnő, Dr. Vas Teréz ideg
gyógyász-pszichológus és Végváriné Babirák Ilona 
helytörténet-kutató. Ilonka néni rendszeresen publikál 
lapunkban is. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
-RINGBE SZÁLLT AZ ÖTÖDIK. Balogh György telepü
lési képviselő hétfőn tájékoztatta a Krónikást, hogy 
meg kívánja magát méretni a polgármester választá
son. Indul körzetében, az 1. számú választókörzetben 
is, mint független képviselőjelölt. Rajta kívül dr. Su- 
nyovszki Károly (Fidesz), Rajnai Gábor (MSZP), Varga 
János (Baloldali Koalíció) és Kardics István (SZDSZ) 
polgármesterjelöltek neve vált eddig ismertté. 
-JELÖLTEK TALÁLKOZÓJA. Múlt héten dr. Sunyovszki 
Károly polgármester hivatalában látta vendégül az ad
dig ismertté vált polgármesterjelölteket. Mint elhang
zott, a találkozó célja az, hogy valamennyien egyenlő 
esélyekkel indulhassanak az októberi megméretésen. 
Ehhez a jelöltek kérésre minden a kampányhoz szüksé
ges önkormányzati-hivatali információt megkapnak a 
város jegyzőjétől. Legközelebb -  vélhetően akkor már 
öten -  a jövő héten találkoznak, amikor a polgármes
terjelöltekre vonatkozó etikai kódexet írnak alá. Ebben 
többek között szerepel, hogy a jelöltek tartózkodnak az 
ellenfelek lejáratásától és tisztességes eszközökkel, a 
választók szembeállítása nélkül küzdenek meg egy
mással.
-EGYELŐRE CSAK EJNYE-BEJNYE. Augusztus 10-én 
éjszaka a polgármesteri hivatal közterület-felügyelete a 
rendőrséggel közös ellenőrzést végzett a városban. A 
vendéglátóipari egységek által kibocsátott zaj szintjét 
vizsgálva két helyen tapasztaltak a jogszabályban meg
határozott határérték feletti szintet. Az érintett vendég
lők üzemeltetőinek figyelmét felhívták a zaj és 
rezgésvédelmi határértékek betartására.
A lakossági panaszok elkerülése érdekében a jövőben 
a közterület-felügyelet a rendőrséggel közösen rend
szeres ellenőrzést fog tartani. Amelyik egység szabály- 
sértést követ el, bírságra és többszöri felszólítást 
követően a nyitvatartási idő korlátozására számíthat. 
-LEÉGETT EGY AUTÓ. Augusztus 9-ére virradóra a Ta
kács I. u. 8. szám előtti parkolónál (a Pennynél) álló 
személygépkocsi ismeretlen módon kigyulladt és ki
égett, a rongálással okozott kár mintegy egymillió fo
rint.
-LOPÁSOK. A Rákóczi út egyik földszinti lakásából a 
nyitott ablakon keresztül egy mobiltelefont és ezüst ék
szereket tulajdonított el ismeretlen elkövető augusztus 
10-én 18.15 és 21.30 közötti időben. A kár mintegy 30 
ezer forint. Ugyancsak elloptak egy Simson B50 
segédmotorkerékpárt a Bánki Donát úti parkolóból au
gusztus 11-éré virradóra. Értéke mintegy 50 ezer fo
rint.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fenti 
bűncselekményekkel kapcsolatban érdemleges adattal 
tud szolgálni, hívja a 107-es telefonszámot.

Keleti György: megoldandó a bányász nyugdíj ügye
Keleti György, térségi országgyűlési képviselőnek hetekkel ezelőtt juttattuk el kérdéseinket, el
sősorban parlamenti munkája felől érdeklődve. A honatyát sajnálatos családi tragédia is akadá
lyozta, hogy ezekre válaszoljon. Mára az aktuális, őt érintő kérdéseket is belevettük az interjúba.

-  Az új országgyűlésben milyen feladatok
hoz jutott, milyen bizottságban tevékenykedik 
és miből áll ott a munkája?

-  A Honvédelmi Bizottság elnökévé választott 
az országgyűlés. Szerintem ez, az egyik legfon
tosabb területet felügyelő parlamenti bizottság. 
A bizottsági munka szervezése és irányítása a 
feladatom, ami nem ígérkezik könnyűnek. A 21 
fős testületből 11 kormánypárti, 10 pedig ellen
zéki képviselő. Ilyen szoros összetétel mellett 
arra akarok törekedni, hogy a honvédelem ügyé
ben konszenzusra jussunk. Meggyőződésem 
ugyanis, hogy akár a NATO tagságunkból eredő 
feladatok, akár a hadseregfejlesztés ügyében 
megegyezésre kell törekedni. Bizottsági elnök
ként számos rendezvényen veszek részt, például 
augusztus 20-án a tisztavatáson, a hónap végén 
pedig Lengyelországban, egy éles lőgyakorla- 
ton. Külföldiekkel találkozom, de itthonról is so
kan megkeresnek a hadiiparral, a hadsereggel 
kapcsolatos ügyekben. Rendszeresen találko
zom a Honvédelmi Minisztérium vezetőivel.

Az országgyűlés immár hetenkénti munkájá
ban is részt veszek. Eddig minden plenáris ülé
sen ott voltam, a parlament megalakulása óta 
egyetlen szavazatom sem hiányzik. Pedig a 100 
napos programunkhoz szükséges törvények 
megalkotásához jó néhányszor kellett szavazni,

hogy a nyugdíjasok megkaphassák a 19 ezer 
forintos egyszeri kifizetést, vagy hogy szeptem
bertől 20 százalékkal emelkedhessen a családi 
pótlék.

-  Dolgozik-e jelenleg Oroszlány számára 
fontos vagy a várost, az itt élőket érintő prog
ramon, előterjesztésen, feladaton?

-  Legfontosabb a választókerületemmel kap
csolatos feladatok, ügyek intézése. Ebbe nem 
csupán Oroszlány tartozik, bár kétségtelenül, a 
legjelentősebb település. Külön program most 
nem foglalkoztat, de az itt élőket érintő kérdések 
igen. Például a bányász nyugdíj ügye, amiről a 
sajtóban is lehetett olvasni. Ha nem történik jog
szabályi változás -  ugyanis az előző kormány el
hanyagolta ezt a kérdést -  az év végén ez a 
kedvezmény megszűnik. Nem az eddig meg
szerzettjogok sérülnének, hanem ilyen címen a 
jövő évtől nem lehetne kedvezményesen nyug
díjba menni. Ezen változtatni kell.

-  A választási ígéretek között elhangzott a 
Vért retrofitjához nyújtandó 20 milliárdos álla
mi tőkejuttatás, amelyet most gyakran emle
getnek.
Ebben van-e fejlemény?

-  Vannak, akik olyanokra emlékeznek, ame
lyek el sem hangzottak.

folytatás a 2. oldalon

Vasi Csaba tortúrája a bortúrán

Oroszlányt „megszállták” a spanyolok
Spanyol triatlonisták vendégeskedtek Oroszlányban, az ORTRI Császári Csemege 

sportegyesület spanyolországi látogatásának viszonzásaként.
A búcsúünnepség a környei Vasmacskában volt, 
ahol a magyarok természetesen gulyást kínáltak, 
a spanyolok pedig fergeteges tánctudásukból 
adtak ízelítőt. Meglepetés volt, hogy a hispánok 
több magyar mondókát is megtanultak.

A 15 fős Puerto de Alicante Triatlon Club tré
nere elégedetten nyilatkozott a programokról:

-  Nagyon tetszik Magyarország, különösen 
kerékpárral bejárva gyönyörűek a tájai. Örülünk 
annak is, hogy részt vehettünk a tiszaújvárosi vi
lágkupán. Meggyőződtünk róla, hogy az ORTRI 
igen magas színvonalat képvisel a triatlonban.

-  Elképzelhető, hogy még szorosabbra fűző
dik ez a barátság?

-  Nagyon szeretnénk, és már évekre előre ter
vezzük a programokat. Reméljük a szponzoraink 
is segítenek ebben.

-  A látogatás alatt nem állt meg a sportélet, 
sőt. Milyen eredményeket értetek el ez idő 
alatt? -  kérdezem Licskó Csabát, az egyesület 
vezetőjét.

-  Az aquatlon Országos Bajnokságon (futás, 
úszás, futás) Szegeden Kostyál Ágnes a gyer
mek korcsoportban harmadik, míg Erdős Ibolya 
az U23 korcsoportban első lett. De annak még 
jobban örülök, hogy a felnőtteknél bronzérmet 
szerzett. A tatai minimarathonon Kostyál Tamás 
2. helyezést ért el. A csapat nagyon jó formában 
van, ezért reménykedünk, hogy a fadd-dombori 
OB-ról érmet hozunk haza.

Drukkolunk Vasi Csabának is, aki különle
ges vállalást tett, összekapcsolva a bor és a ke
rékpározás szeretetét. Augusztusban a hegy 
levének biciklis nagyköveteként végigteker Ma
gyarország híres borvidékein. A háromezer kilo
méternek már több mint a felén túl van, de eddig 
sajnos az időjárás nem fogadta a kegyeibe. Tel
jesítménye irigylésre méltó, s az ötlet különle
gessége klubunknak is magas reklámértéket 
jelent. Reméljük sikeresen és egészségesen tér 
haza!

Szalai Imre - F.J.



Egy pályázat tanulságai
Az OSZRT sikerei a vállalkozóknak is jók

Az Oroszlányi Szolgáltató Rt. is indult a szakrendelő és a gyógyház fel
újítására kiírt közbeszerzési pályázaton. Az eredmény ismert, ajánlatát 
nem részesítették előnyben, mivel a győztes negyvenmillióval keveseb
bért vállalta a kivitelezést. Pedig sokan, mint biztos befutóra tettek volna 
a cégre, mondván, hogy az önkormányzat meg akarja erősíteni az építé
szetben eddig kevés gyakorlatot szerzett társaságát, aminek egyébként 
is jól jönne a referenciamunka. Ráadásul a vállalkozás árbevétele, ered
ménye helyben képződött volna, a város hasznára, és az sem mellékes, 
hogy nagyobbrészt helyi alvállalkozók jutottak volna megrendeléshez, 
munkához.

Hogyan látja a sikertelen szereplés okait? -  kérdeztük Lazók Zoltán 
vezérigazgatót.

-  Korábban nyertünk már el nagyobb -  bár volumene miatt még nem 
a közbeszerzési törvény hatálya alá eső -  pályázatot az építészet terüle
tén (például a helyi tűzoltó bázis kialakítása), de ez volt az első közbe
szerzési pályázat, amin az OSZRT elindult. Azt mindenképpen el kell 
ismerni, hogy a cégnek ilyen szempontból van még mit tanulnia. Mégis 
azt mondom: teljes tartamát tekintve, a mi pályázati anyagunk roppant 
alapos volt.

-  Bocsánat, és a legdrágább!
-  Igen, de a kiírt pályázati anyag nem érintette a beruházás műszaki 

tartalmát, ezért azt állítom, hogy mi jártuk körül a legalaposabban a té
mát. A közismert szólással élve: néha a drágább az olcsóbb. Persze 
nem zárom ki, hogy a nyertes cég, egyszerűen nagyságánál és jól kiépí
tett kapcsolatrendszerénél fogva ugyanezt olcsóbban meg tudja valósí
tani.

-  Milyen tanulságokat vontak le a pályázati szereplésből?
-  Legközelebb több céget fogunk bevonni. Most csak azokat kértük 

fel, akikkel volt már valamilyen korábbi kapcsolatunk. Nos, ezt a kap
csolatrendszert bővíteni, építeni kell. Sajnos az oroszlányi vállalkozói 
háttér még nem elég erős. Azonban a mi későbbi sikereink elősegíthetik 
az ő fejlődésüket is.

Az bíztató, hogy cégünk a távhő- és a csatornaépítésben már igazi 
versenyben is megállja a helyét, amit elsősorban az ipari parkban vég
zett munkáink igazolnak. Ezeken a területeken jó esélyek kínálkoznak, 
hogy kilépjünk a város határain túlra. F.J.

Lakásadó most és a
A lakáscélú építményadó alakulása 2000-:

jövőben
■2002. években

ÉV MENTES LAKÁSOK (db) KIVETETT ADÓ (E Ft) szponzornak köszönhetően számtalan
2000. 1931 30 863 díjat sorsolnak ki a futások alkalmával.
2001. 1908 34 705 Minden teljesített 2 km után egy pleesni
2002. 1833 37149 jár, a 25. és az 50. pleesni után pedig

meglepetés. A legtöbb plecsnit össze
Az adókötelessé váló lakások számának és az építményadó kivetésének gyűjtő futók a felajánlott különdíjakat az
alakulása 2003-2014. években őszi zárórendezvényen vehetik át a tava

KIVETÉSEK szi és őszi összteljesítmény alapján.
ÉVEK ADOKOTELESSÉVÁLÓ ALAKULÁSA Aki az év során legalább 130 km-t sza

a 2002. évi lad (könnyen teljesíthető bárki számára)
LAKÁSOK CSALÁDI HAZAK (db) adómértékkel (E Ft) vagy rendszeresen részt vesz a futáso

2003. 83 23 37 886 kon, azok között értékes díjakat sorsol
2004. 84 23 38 604 nak ki. Az akcióba bármikor be lehet
2005. 83 39 39 315 kapcsolódni.
2006. 286 60 41 639 -A z  őszi akció még nagyobb szabású
2007. 149 39 42 929 lesz, mint az eddigiek -  ígéri Vasi Csaba
2008. 20 24 43 294 főszervező. -  Célját mér elérte, hiszen
2009. 212 52 45 094 szlogenünk fogalommá vált a városban:
2010. 225 60 47 053 „a LÁB mindig KÉZnél van!” . Most már
2011. - 90 47 974 nem állunk meg, amíg széles tömegeket
2012. - - 47 974 felvonultató sportmozgalom nem lesz a
2013. 177 - 49 032 kezdeményezésből. Lelkesedésünk tö
2014. 39 - 49 265 retlen, továbbra is szeretnénk tömeg-
(lakások esetében 52 m2-es átlaggal, családi házak esetében 89 m2-es 
átlaggal számolva)

A dohányzás, a sSrS füstöt okádó városi bus/ak.

Keleti: Sok aknát kell hatástalanítani
Folytatás az 1. oldalról

Medgyessy Péter, akkor még 
miniszterelnökjelölt, és én is azt mond
tuk: szükség van a retrofitra, és ahhoz a 
Vért költségvetési támogatásra számít
hat. A Bányász Nap után ez ügyben Pál 
Lászlóval leülünk, ennek időpontját a 
napokban egyeztetjük. Azt szeretném, 
ha ezen a megbeszélésen a Vért vezeté
se is részt venne.

-  Hol tart a Vért emelkedő környe
zetvédelmi bírságának ügye, mely a 
retrofit egyik kerékkötője lehet?

-  Ugyanennek a megbeszélésnek 
lesz a tárgya. Sok aknát kell hatástalaní
tani, amiket a Fidesz hagyott hátra.

-  Mi a véleménye a Vért igazgató
ság lecseréléséről? Takács Károly 
több helyen is nyilatkozott, említve az 
Űn nevét is, mint aki az ominózus köz
gyűlés előtti éjszakába nyúló telefon
konferencián a sorsát (politikai 
bosszúból?) eldöntötte. Többen -  
még az MSZP-szimpatizánsok közül is 
- ,  felvetik, hogy miért kellett leváltani 
azt az embert, akinek szakmai hozzá
értése elismerésre méltó, bármilyen

is a politikai hovatartozása. 
Hivatkoznak Medgyessy miniszterel
nök úr választási ígéretére, miszerint 
a jó szakembereket az új kormány 
posztján kívánja tartani.

-  Takács úrnak rosszak az informáci
ói. Semmiféle, az ő sorsát eldöntő tele
fonkonferenciának nem voltam része
se. Még az utolsó éjszakán sem. Tudnia 
kéne, hogy az igazgatóság összetételé
ről, benne a megmaradókról is már ko
rábban döntés született. Ehhez a 
döntéshez az is hozzá tartozott, hogy 
számára a vezérigazgatói szék helyett 
más felelős beosztást ajánlottak, amit 
tudtommal, az ominózus közgyűlés 
reggelén mondott vissza azzal, hogy in
kább a meglehetősen nagy összegű 
végkielégítést választja.

A retrofit ügyét, úgy látszik csak a ve
zérigazgatói székben tartotta fontos
nak. Azt a pedagógust juttatja eszembe, 
aki a gyerekek nevelését csak iskola 
igazgatóként tekinti hivatásának, tanár
ként már nem. Lehet, hogy az illető va
lójában nem is pedagógus? F.J.

Tavaly a Himalájáig futottak

Öltsön nyúlcipőt!
Az ORTRI Császári Csemege augusztus 20-tól folytatja az elmúlt évben nagy sikert 
aratott és idén tavasszal közkívánatra újra megrendezett szabadidősport rendezvé
nyét. A futóakció, mely a duatlon-triatlon klub toborzója is egyben, október végéig 
tart. Tavaly az akció több mint száz oroszlányi résztvevője két hónap alatt a Himalá
jáig szaladt el.

Kedden és pénteken várják a mozogni vágyókat a tópartra a Tropical Biliárdsza
lon mögé. 17 és 18 óra között mindenki annyit fut, kocog, sétál, amennyit kedve, 
ideje vagy tüdeje enged.

A Vértesi Erőmű Rt.-nek, a rendezvény 
kiemelt támogatójának és számos

sport lehetőséget adni a város lakóinak a 
teljesítmény elismerésével. -for-

Tisztelt Olvasóink!

Internetes lapunkon hetBntB más más 
kérdésre szavazhatnak.
Látogassa mag a
Www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, 
hogy közérdeklődésre számottartó kér
dése van és szeretné tudni, hogy arról 
mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget 
biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ün szerint tisztességes eszközökkel 

vívják meg az önkormányzati
választási kampányt az ellenfelek?

>  igen, nem lehet kétséges
>  nem, mert „vérre megy” a dolog
>  muszály nekik, mert a választók a 

programokra kíváncsiak
>  az országos politikai események 

fogják meghatározni

_____ Várjuk szavazatát!
környezetszennyezés károsítják ar. ön  és környezete -ge> -eaéít



A FIDESZ Magyar Polgári Párt és az MDF 
oroszlányi szervezete közös jelölteket indít 

az önkormányzati választásokon.
A választási szövetséget az MKDSZ és 

a Közös Jövőnkért Egyesület is támogatja.

Végre rend lesz
Megkezdték és a hónap végére 
befejezik a temetőnél lévő volt 

Kerfa telep elbontását.

H  m a $ i n á z á §
nekünk, gyerekeknek az aratásnál is 

sokkal izgalmasabb dolog volt a masi- 
názás. Már a látvány is, ahogy az utcán 
vontatták a hatalmas cséplőgépet, meg a 

gőzerejű hajtógépet-hát még ha már nálunk 
folyt a munka!
Hozzánk a Lahvicskáéktól vagy a Hanzlikéktól 
jött át a cséplőgép. A szomszédok: 
Pukanecék, lllegék, Habakuszék a mi szérűnk 
mellé hordtak be és a mienk után nálunk csé
peltették le a gabonájukat.
A Krcsmáék és a Krizsánék pedig ugyanígy a 
Hanzlikéknál, de voltak közös szérűk is, pél
dául a dohánypajtánál, akinek kevés gaboná
ja volt, vagy a gép nem fért be a telkükre, azok 
ott csépelteitek. Micsoda izgalom fűtött min
denkit, mikor vontatták a gépeket egyik ház
tól a másikig. A gyerekeknek csak élmény, de 
a gazdáknak az volt a fontos, hogy baj nélkül 
beálljanak, el ne vigyék a kapufélfát vagy a 
körtefát az udvaron.
Ha nagy hórukkozás, kiabálás, izgalom után 
végre helyén állt a cséplő és a gőzgép, akkor 
már csak azért imádkoztak, hogy jó idő le
gyen, szárazon kerüljön a zsákba a termény, 
ne szakadjon el, és el ne kapjon senkit a gép
szíj.
Mikor a munka végeztével már kifele vontat
tak, még nagyobb volt a hórukkozás, mert a 
lejtős udvarokból, különösen eső után, négy 
pár ló is alig bírta kivontatni a nehéz gépeket.

z etető bandagazda komoly, kiegyen
súlyozott, rendszerint középkorú férfi, 
mert a dob mellett vigyázni kell, nem 

lehet bolondozni munka közben. Az asztagos 
feldobja, az adogató kioldja és továbbítja az 
etetőnek a kévét. Ahogy az asztag fogy, úgy 
nő a kazal, melyhez a petrencések hordják a 
géptől a szalmát és a kazlasok hozzáértő ke
zekkel és favillával szép formásra igazgatnak. 
A cséplőgép nyeldesi a bontott kévéket és 
okádja magából hátul a szalmát, elől pergeti a 
gabonaszemeket, és szemlátomást telnek a 
zsákok, alul pedig a rosta rázza kifelé a goly
vát puha halmokba, nagy porfelhő kíséreté
ben.
A polyvaszedők amolyan 14-16 év közötti lá
nyok vagy fiúk, félrészesek. Nem nehéz mun
ka a polyvahordás, de mégis elég kibírni, ezt 
saját tapasztalatból tudom. A polyvát egyéb
ként valami hordágyszerű alkalmatosságra 
lapátoltuk és a polyvaházba hordtuk, mely 
minden szérűskert tartozéka. Négy nagy osz
lopfán nyugvó lapos tető, mellé rakják a kaz
lat, mely a tetejét is beborítja. Oldala vékony 
deszkafal, elől nyitott.
Csak tudnám, minek az a vacak polyva, do
hogtam este a vacsoránál. Babicska kiokosí
tott.
-  Szükség esetén a takarmányba keverik, de 
az agyagfalú házak tégláinak anyagába is 
polyvát kevernek, ha nem így lenne, hamar 
szétmállanának a falak. Mikor a padlást és a 
szérűt tapasztottam, abba is tettem polyvát,

csak a tetejét simítottam el tiszta 
agyagpéppel, hogy sima legyen. Majd figyeld 
meg, mikor a barmánál téglát vetnek, miből 
csinálják, milyen anyagból van a vályogtégla, 
melyből a házakat építik Oroszlányban.
A cséplést naponta hajnalhasadtával kezdték, 
s bizony sokszor majdnem sötét volt mire be
fejezték. Dél és egy óra között volt ebédszü
net. Reggelit és ebédet, s a messze lakó 
munkásoknak vacsorát is hordtak. A gépész
nek és a fűtőnek a gazda köteles volt ugyan
ezt adni. Csend és béke honolt délidőben a 
cséplőgép környékén. Erőt kellett gyűjteni.
A cséplőgép elejére -  ahogy megteltek -  sor
ba függesztették fel az üres zsákokat, melye
ket a háziasszonyok gondosan kifoltozva 
odakészítettek, a házigazda pedig bűvölve 
nézte, hogyan telnek meg. „Jako plati 
svager?” Hogyan fizet sógor? -  kérdezgették 
a gazdát az ott ácsorgó ismerősök.

Y~M zsákosok, a legerősebb férfiak, pe- 
J |  helyként kapták a vállukra a 70-80 kilo

grammos teli zsákokat. Szaladva vitték 
a padlásajtóig és onnan fel a padlásra, ahol 
szétterítették száradni. Olyan is akadt, aki két 
vállára vett egy-egy zsák gabonát, arra ke
resztbe a nyakszirtre még egyet, és úgy vitte 
fel a padlásig.
Ha esős volt az idő az nem tett jót a gaboná
nak. Hiába takarták ponyvákkal, egyhetes eső 
után már csírázott, kéthetes esős idő hatásá
ra, mire végre lecsépelték, már zöldült a ga
bona a szerű talaján.
Akinél tovább állt a gép, az rosszul járt, mert 
tovább kellett élelmezni a vezérkart és szem
mel tartani a háztájat. Mikor végre kigördült 
az udvarból mindkét gép, az utolsó bámész
kodó gyerek is áttette székhelyét a következő 
helyre, és az utolsó szakértő is lehajtotta a 
neki járó pohár bort, hogy utána iramodjon a 
többinek, nagy kő esett le a gazdáék szívéről. 
„CHVALA PANA BOHU! Llzs jé v nútér 
zsivot.” HÁLA AZ ÚR ISTENNEK! Már bent 
van az élet.

*

z aratás végeztével az aratóbandák 
tagjai többnyire valamelyik cséplő
géphez szerződtek. A szerződésben 

foglaltak szerint a munka hibátlan végzéséért 
a bandagazda felelt. Naponta feljegyezte 
mindnyájuk globális járandóságát, mely ara
tásnál minden 9,10-ik vagy 11 -ik kereszt volt, 
cséplésnél pedig -  egy 1910-ből való cséplé- 
si szerződés szerint -  minden 26-ik rész. A 
megegyezés rendszerint a várható termés- 
eredmények függvénye volt.
A munkák befejeztével összesítették, egyez
tették járandóságukat, és hazaszállítva ott
hon osztották fel az egész és félrészesek 
között. Miután a cséplés mindenütt befejező
dött, hálaadó istentiszteletet tartottak a temp
lomban, és aratómulatságot a fiatalok 
örömére. V.B.I.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testület? 
tisztelettel meghív minden városlakót az augusztus 2G-. 

Szent István Nap városi rendezvényeire!

2002. augusztus 20. 
Szent Istoán Dap

a Haraszthegyen,a római katolikus templom környékén

9.15 Zenés ébresztő- Bányász Koncert Fesztivál Fúvós Zenekar
9.30 Ünnepi mise a katolikus templomban
10.30 Ünnepi megemlékezés és kitüntetések átadása 

a Millenniumi emlékműnél
11.30 Oroszlányi csokor

Hhelyi amatőr művészeti együttesek műsora 
a katolikus templom mögötti szabadtéri színpadon 
-Bányász Koncert Fesztivál Fúvós Zenekar és a 
mazsorettek
-Silhouette balett csoport 
-Gyermek néptánccsoport 
-Kaié Lulugyi 
-Kék Duna táncegyüttes 
-T-Style tánc-és mozgásstúdió 
-Sárga Taxi rock and roll show 

Szórakoztató műsorok
16.00 Detekt duó-humo,zene
16.40 lllényi Katica hegedűművész előadása
17.30 Drumman- Banai Szilárd dobshowja
18.00 Four Fathers énekegyüttes műsora
19.00 4U popegyüttes műsora
19.30 Haraszthegyi utcabál a Favorit együttessel
21.30 Tűzijáték 
Sörsátor, étel, ital egésznap!

Baráti körök első megyei találkozója
Közel tíz éve működik az Oroszlány Barátainak Köre azzal a 
céllal, hogy a várost szerető lakosságot, és az elszármazot
takat összefogja a város gazdasági és szellemi értékeinek 
fejlődéséért. Hasonló törekvésekkel az országban és me
gyénkben is több civil szervezet működik. -  Már évekkel 
ezelőtt felmerült az a gondolat, hogy hasznos lenne eszme
cserét folytatnunk a baráti körök munkájának tapasztalatai
ról, tevékenységünk továbbfejlesztéséről, valamint tisztázni 
azt, hogy napjainkban mi a baráti körök helye és szerepe a 
helyi civil szervezetek között -  indokolja Elekes Lászlóné, az 
egyesület titkára, hogyan jutott eszükbe a baráti körök veze
tői első megyei találkozójának megszervezése.
Helyszín a Művelődési Központ, aug. 24-én, szombaton
10.00- 13.00: megnyitót tart Nagy István, az Oroszlány Bará
tainak Köre elnöke, köszöntőt mond dr. Sunyovszki Károly 
polgármester
13.00- 14.00: tanácskozás, a baráti körök bemutatkozása
14.00- 16.00: a Bányászati Múzeum és a majki 
műemlékegyüttes megtekintése
16.00: látogatás a Falunap programjaira
Tisztelettel várja a rendezvényre jelentkezőket az Oroszlány
Barátainak Köre vezetősége!

lüeslel GSM SZAKÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Westel előfizetői kártyák és 
akciós készülékcsomagok 

DOMINO kártyák 
és készülékcsomagok 

GSM tartozékok széles választéka

ÁTVEVŐ SZERVIZ!

www.weststar.hu WtSTSTHff
.3



Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános választását 
2002. október 20-ára (vasárnapra).

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy (igazolással) a bejelentett tartózkodási helyén lehet.

A választói névjegyzék 2002. augusztus 21-étől augusztus 28-áig 
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.

A névjegyzék elkészültével egyidőben, legkésőbb 2002. augusztus 23-áig 
a választópolgárok értesítést kapnak a névjegyzékbe történt felvételükről.

A névjegyzékbe való felvétel, illetve az abból történt kihagyás miatt 
2002. augusztus 28-áig lehet kifogással élni a lakóhely szerint illetékes 

jegyzőnél. Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fordulni.
Ha a választópolgár bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, 

legkésőbb 2002. október 18-án 16.00 óráig személyesen, vagy 
2002. október 15-éig a polgármesteri hivatalba beérkező ajánlott levélben 

kérhet igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.
A választásra jelölteket ajánlani 

2002. szeptember 27-éig ajánlószelvényen lehet.
Az ajánlószelvényeket a választópolgárok az értesítővel együtt kapják meg. 

A választópolgár az ajánlőszelvénnyel egy jelöltet, 
illetőleg listát támogathat.

Ezt a jogot csak a lakóhely szerinti választókerületben lehet gyakorolni. 
Részletes tájékoztatásért a 

Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda

Oroszlány város polgármestere, dr. Sunyovszki Károly, 
soron következő fogadónapját 2002. augusztus 22-én, csütörtökön, 

13 órától 15 óráig tartja a Borbálái Idősek Klubjában.

ta d a í-

A Perfekt Oktató RT. 
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 

és PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 
ÜGYINTÉZŐI tanfolyamot indít az 

oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Megbeszélés szeptember 10-én (kedden) 

16 órakor az MKK-ban. 
Jelentkezés és felvilágosítás: 

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4.
Tel ./fax: 34-384-461

KRÓNIKÁS 
KRÓNIKÁS 
KRÓNIKÁS 
A HÍREK 
LAPJA

m A Vértesi Erőmű Rt.
megvételre felajánlja az alábbi ingatlanait:

Település Helyrajzi
szám

Megnevezés Terület
(m2)

Irányár (Ft)

Pilismarót 1721/1 Felnőtt 
és gyerek tábor 

(lakás, etterem, konyha, 
faházak, medence)

15301 65 000 000,- 
+ felépítmények 

utáni AFA

Zamárdi
(Szántód)

3933/2 Üdülő épület, étterem 
(üresen áll, a két szintes 

üdülő épület 
hasznos alapterülete 670 m)

3283 86 000 000,- 
r-felépítipények 

utáni AFA

Zamárdi
(Szántód)

Zamárdi
(Szántód)

4003 Vízparti telek 849 25 000 000,- 
+ felépítmények 

utáni AFA
4004 Vízparti telek 848 20.000 000,-

Balatonalmádi 1647,
1648,
1649,

„Villa Pax” üdülő 
(berendezéssel együtt, a két
szintes épület hasznos alap

területe 618 m)

2823 f 60 000 000,-
+felépítmények 

utáni AFA

Tatabánya 0240 Gyep (termőföld elővásárlási
jog)

19776 9 900 000,-

Tatabánya 2062/3
2063/1

Ipartelep, 
Gazdasági épület 

és udvar

7215 49 000 000,- 
r-felépítmények 

utáni AFA
Oroszlány 0177/3 Erdészház 

és gazdasági épületek
3532 9 500 000,- 

+felépítméjiyek 
utáni AFA

Mány 0185/9 Építési terület 
(jogi jelleg: Bányatelek)

18433 1 600 000,-

Felépítmény:
Oroszlány 0264/2 Ingatlanon található Hidro- 

glóbusz
" 800 000,- 

+ felépítmények 
utáni AFA

A vételi szándékot, a vételár és a fizetési feltételek megjelölésével 
az alábbi címre kérjük megküldeni:

Vértesi Erőmű RT, Gazdasági Igazgatóság, 2841 Oroszlány Pf. 23. 
Beküldési határidő: 2002. augusztus 30.

A Zamárdi (Szántód) 4003, 4004 hrsz-ú ingatlanok esetén a  pályázatok elbírálásánál 
előnyben részesítjük a mindkét lelket egyben megvásárolni szándékozó pályázót. 

Az eladó több ajánlat beérkezése esetén újabb ajánlatkérés 
illetve licit útján türtánő értékesítés jogát fenntartja.

Az ingatlanok előzetes telefonos egyeztetés alapján megtekinthetők. 
További részletes információt a társaság Ingatlanhasznosítási csoportja ad a 

34/360-255/33-05 illetve 20/400-90-27 telefonszámokon.

Hirdetmény
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, mint 
első fokú környezetvédelmi hatóság a Bákány Centrál 
Kft. (2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 92.) részére évi 
40.000 m3 homok kitermelésére a Környe I. 
(Környebányaüzem) -  homok elnevezésű bányatelken 
Környezetvédelmi engedélyt ad.
A fenti engedély, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal 
Építéshatósági Csoportjánál (I. emelet 36. szoba) 2002. 
augusztus 28-ig.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft Nyom
dájában, illetve az interneten 
a www oroszlányi-kronikas. 

hu-ról (ehet leadni minden bét 
szerdájáig, és a hétvégén kö- 

zeltizezren olvashatták?

IPC OROSZLÁNY
PETŐFI SÁNOOR ÚT 29-31.

® 361-111 
Nyitva: H-P 9-17, Szó 9-12

PVC-padló, 
szőnyeg, 

laminált parketta. 
Egyiptomi, soproni 

futószőnyeg, 
darabszőnyeg!

Továbbra is a megszokod 
helyen, bővült árukészlettel.

„Nagyon profi kis 
újság, a cikkek 
érdekesek és 

a riporter mindig 
rákérdez arra, 
amire az olvasó 

kíváncsi.” 
Egy bejegyzés a 
KRÓNIKÁS 
honlapjáról

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

PIZZAFUTAR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK

S 367 -44 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

S 3 67 -44 4

EGYEDI NYOMTATVÁNYOK! 
MONTÁZS PRESS Kft.

®  367-444

- Jó állapotban lévő Lehel 
300 literes fagyasztó láda 
eladó. 360-637
-Eladó Bakonyszombat- 
helyen 1133 m2 szőlő, 
gyümölcsös hétvégi ház
zal, terméssel. 
34-364-205
- Eladó 1 kukoricadaráló, 
1 kisméretű szőlődaráló, 
1 gyermek BMX kerék
pár. 361-555
- Garázs az osztályzónái 
eladó.
Villany, akna van. 
20-454-35-41

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc $20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József $70-240-45-37  Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Mnlnár Csaba ügyvezető. 
$36 7-44 4  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2B40 Oroszlány, Petőfi S u. 20., E-mail: kroiiikas@pressklt.liu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
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NYOMDA! MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ A M l :  

MONTÁZS PRESS Kft . 
Alkotmány u. 10.

IV. évfolyam , 34. (192.) szám  2002. augusztus 24. 8367-444

Ezrek a Szent István Napon
A tavalyihoz hasonlóan idén is a Haraszthegy oldalában állított millenni
umi emlékmű adott helyszínt a nemzeti ünnep alkalmából rendezett ün
nepségnek, s a szokásostól eltérően (ünnepi testületi ülés) itt adták át a 
városi kitüntetéseket is.

-  Eddig valahogy megfeleltünk a 
gyors változások diktálta kérdésekre 
s talán nem is rosszul -  emelte ki 
ünnepi beszédében dr. Sunyovszki 
Károly polgármester. -  Akárhogy is 
szól az értékelés a közeljövőbeli po
litikai megmérettetések során, vagy 
öt-tíz év múlva, reális távlatból, arra 
kérem önöket, lássák tisztán: a vál
tozások folytatódnak. Az önök meg
ítélésén múlik alkalmazkodásunk 
sikere. Ha közös hitünkké válik, 
hogy az ország igenis képes a nem
zetépítő összefogásra, a vetélytár- 
sakkal vívott gazdasági versenyben 
is nyertes lesz. Ha Oroszlány végre 
elhiszi, hogy földrajzi adottságai, ki
épült infrastruktúrája és eddigi fejlő
dése szilárd alap a kitörés után az 
előretörésre is, az itt élők komfortja, 
gazdagsága sokak számára talán 
meglepő módon fog javulni, nőni.

Kitüntetések
A beszédek elhangzása után a képvi
selőtestület tagjai átadták a városi 
díjakat.

Oroszlányért vésetű aranygyűrű
vel jutalmazták Benedek János 
olimpiai helyezett súlyemelőt, vala
mint Oroszlányért kitüntető díszok
levelet kaptak: Adorján Attiláné, dr. 
Nemes Ferenc, Slezák József né, 
Dr. Vas Teréz és Végváriné 
Babirák Ilona.

Tárgyjutalomban részesítették 
Hrubi Gábor, leköszönő gimnáziumi 
igazgatót, akinek hétfőn Magyar 
Köztársasági Érdemkeresztet ado
mányoztak és Szigetvári Jánosnét, 
a 6-os számú óvoda vezető óvoda- 
pedagógusát, aki egykori tanítvá
nyával együtt vehette át a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét 
(lásd róluk készített írásainkat). A si
kert sikerre halmozó Likerecz 
Gyöngyi olimpiai helyezett súlyeme
lő is elismerésben részesült.

Az új kenyeret Kutschi András 
prépost áldotta meg, majd a Falu 
Hagyományőrző Egyesület tagjai kí
nálták körbe a jelenlévőknek.

Az idei jobb volt
Déltől a római katolikus templom 
mögötti zöld területen a szabadtéri 
színpad műsora mindenféle ízlésvi
lágot kielégítően nyújtott egész na

pos szórakozást a kikapcsolódni vá
gyóknak.

A helyi amatőr együttesek igen 
színvonalas műsorára már százak 
ültek ki a szánkópálya lapályára. 
Délután háromtól a Haraszthegyi úti 
kirakodóvásáron át óriási tömeg 
szivárgott a színpad elé. A székesfe
hérvári Sárga Taxi rock’n roll zene
kar rázásra ingerlő játéka után a 
Defekt duó frenetikus poénbombái 
már sokezres nézőseregben rob
bantottak az arcokra felhőtlen ka
cajt. A legtöbben lllényi Katica 
virtuóz hegedűművész előadására 
voltak kíváncsiak, ugyanakkor nagy 
sikert aratott a hetvenes évek pop
slágereit is felelevenítő vokál- 
együttes, a Four Fathers. A fiatalok 
legújabb sztárzenekara a négy fiúból 
álló 4U már a tinédzsereket is a térre 
vonzotta, fellépésük után autogram
kérő lányok özöne árasztotta el őket. 

*
Az esti „utcabálra” soha nem lá

tott nézősereglet, hat-nyolcezer em
ber lepte el a Haraszthegyet. A nap 
folyamán ennél többen is megfor
dultak itt. Az egyedül árválkodó 
sörsá- tor nem bírta kiszolgálni a 
megszomjazókat. A Favorit együttes 
szolgáltatta talpalávaló a göröngyös 
talaj ellenére is mindenféle korosz
tályt táncra vonzott, bár néhányan 
bosszankodva jegyezték meg, hogy 
itt nehéz bokaficam nélkül megúszni 
a zenés testmozgást. Ennek ellenére 
az igen jó hangulatú program végén 
a felettébb látványos tűzijáték fény
robbanásai elégedett tekinteteket vi
lágítottak meg. Innen nem „a tavalyi 
jobb volt” szokásos morgolódásával 
távozott a közönség, noha csiszolni- 
való -  főképp, ami a gyepes „tánc
parkettet” illeti -  akad még a dolgon, 
s ez elsősorban az ötletgazda pol
gármesteri hivatal számára tanul
ság. Akadtak olyan vélemények is, 
hogy a templom környezetében 
nem volt szerencsés egy ekkora tö
megrendezvény lebonyolítása.

Elszomorító ugyanakkor, hogy -  
ez pedig már egyáltalán nem a szer
vezők asztala -  mérhetetlen mennyi
ségű eldobált hulladékot kellett 
másnap a környékről összegyűjte
ni...

F.J.

Az 52. Bányásznapra
Az idei Bányásznap eltérő az előző évekbeliekhez képest.

Ha visszatekintünk, 1997-ben második esetben fordult elő, hogy a 
Vértesi Erőmű Rt. a bezáráshoz közel jutott. Most mégis kijelenthetjük: 
van rá remény, hogy 2014-ig az oroszlányi bányában kitermelt szénva- 
gyonból villamos áramot tudjunk termelni. Köszönettel tartozunk azok
nak, akik 1997 óta bíztak abban, hogy van jövőnk, és meg tudjuk 
valósítani piaci körülmények között a foglalkoztatást. Pihenésre nincs le
hetőség, mert az erőmű korszerűsítését 2003-ban be kell fejezni, és köz
ben rendezni kell a foglalkoztatást és a szociális ellátást a kikerülő 
munkavállalók érdekében.

Az érdekképviseleteknek -  hasonlóan az előző évekhez olyan megál
lapodásokat kell kötniük, amivel minimálisra csökkenthetik az ellátatlan 
munkavállalók körét. Erre rövidesen meg lesznek a kormánygaranciák is, 
azzal hogy a bányászkedvezmények továbbra is érvényben maradnak. 
Jó szerencsét! Kovács István, BDSz elnök

Köztársasági 
Arany Érdemkeresztes 
oroszlányi pedagógus

Tanár. Ezt hallva-olvasva biztosan mindenkinek eszébe jut valamely kedves 
vagy kevésbé szeretett oktatója. Egy személy, akit lehet kedvelni vagy „ki 
nem állhatom” jelzővel illetni. Egy ember, akit szubjektív módon, mindenna
pi munkája, magatartása, közvetlensége, szigora vagy engedékenysége 
alapján ítélünk meg, tesszük a jó vagy a rossz skatulyába.

Igazán szerencsés az, kit az iskolában „jó tanárhoz” osztottak be, s az 
első 8 osztály, majd a középiskola meghatározó éveire szívesen emlékszik 
vissza esztendők múltán is. Mert úgy érzem, hogy ebben meghatározó sze
repe van a tanári karnak, kiváltképp az osztályfőnöknek. Rajta múlik, hogy 
milyen társasággá kovácsolódik össze a seregnyi ifjonc, hogy az osztályába 
járó nebulók szívesen kelnek-e ki az ágyból az iskolai hétköznapokon, vagy 
nyűgösen várják a péntek délutánt. Személyisége -  nem feledve persze a 
család pótolhatatlan szerepét meghatározó lehet egy életen át.

Higgyék el, van olyan, hogy az ember már az augusztus 20-ai ünnep tá
ján készül az iskolára, örömmel rakosgatja tanszereit, s várva-várja, hogy is
mét találkozzék osztálytársaival, hogy megoszthassa velük a nyári 
szépségek varázsát, a vándortáborok tapasztalatát, az első randevúk, az örö
mök és bánatok élményét. Higgyék el, van olyan, hogy ez az érzés nem egy
szeri, hanem végigkíséri az alma mater kötelékében töltött éveket; sőt, az 
összetartozás élménye sok évvel az érettségi után is eltart.

Persze, ehhez kell egy útmutató, aki segít a szürke hétköznapok kiszíne
zésében. Egy tanár, egy osztályfőnök, aki az oktatást-nevelést nem munká
nak, sokkal inkább hivatásnak tekinti, aki összetartó erővel bír.

Egy olyan pedagógusról szólnak e sorok, akinek „osztályfőnökös- 
ködése” alatt a diákok nagy hévvel jelentkeztek az iskolai 24, majd 48 órás 
kosármeccsre, akinek ötleteit kitörő örömmel fogadták, s járták a gimnázi
um életében először műsoros esten a Palotást, aki soha nem fogyott ki a tip- 
pekből, ha a 2-3 napos osztálykirándulás úticéljáról volt szó, aki frappáns 
gondolatokkal segítette diákjait, ha felmerült a kérdés: „Mit adjunk elő a Mi
kulás Esten?” . Olyan emberről van szó, akit féléves külföldi tartózkodása so
rán diákjai mind jobban visszavártak, s hatalmas éljenzések közepette 
fogadtak a Ferihegyi Repülőtéren. Aki nem csak kiváló közösséget teremtett, 
de embereket is formált diákjaiból.

Hrubi Gábor, az oroszlányi Lengyel József Gimnázium leköszönő igazga
tója, érdemes és eredményes munkája elismeréseként a Magyar Köztársa
sági Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta az augusztus 19-ei budapesti, 
országos ünnepségen. LovasiAndrea



HÍREK RÖVIDEN „Annál teljesebb az ember, minél hiánytalanabbá szétosztja magát szüntelen.”

A Köztársasági 
Bronz Érdemkeresztes óvónő

Miniszteri elismerés Szigetvári Jánosnénak

-KÖZÖSEN INDULNAK. A Munkás
párt és a Magyarországi Szociálde
mokrata Párt közösen indít 
jelölteket az őszi helyhatósági vá
lasztásokra. A jelöltek: 1. számú vá
lasztókörzet: ifj. Fidrich Tibor
MSZDP, 2. sz. vk.: Zsidai Béla Mun
káspárt, 3. sz. vk.: Szentgyörgyi 
László Munkáspárt, 4. sz. vk.: Varga 
Sándor MSZDP, 5. sz. vk.: Nagy Ti
bor Munkáspárt, 6. sz. vk.: Varga 
János Munkáspárt (egyben polgár
mesterjelölt), 7. sz. vk.: id. Fidrich 
Tibor MSZDP, 8. sz. vk.: Dalosné 
Gordos Erika Munkáspárt, 9. sz. vk.: 
Domina József Munkáspárt, 10. sz. 
vk.: Szeles Mihály Munkáspárt.
-TÍZ HÓNAPI BÖRTÖN. Az Oroszlá
nyi Rendőrkapitányság nyomozást 
rendelt el K.Gy. román állampolgár 
ellen, aki augusztus 9-e és 15-e kö
zötti időben a Dózsa György úton 
lévő családi ház emeleti helyiségébe 
ismeretlen módon behatolt és on
nan egymillió forint készpénzt vitt el. 
A gyanúsítottat hamarosan őrizetbe 
vette és kihallgatta a rendőrség, 
majd bíróság elé állítását kezdemé
nyezte. Augusztus 16-án a bíróság 
az elkövetőt tíz havi börtönbüntetés
re ítélte, amit négy évre felfüggesz
tett. Az eljárás során az 
eltulajdonított pénz nagy része meg
térült.
LÓERŐK ÖSSZECSAPÁSA. Orszá

gos meghívásos autós rallye ver
senyt rendezett amatőr és profi 
versenyzők részére vasárnap és hét
főn a Spindler Autósport Egyesület. 
Mindkét napon tömegekkel telt meg 
az erdőgazdaság útjainak széle, so
kakat vonzott az először megrende
zett éjszakai verseny is.
Oroszlány Város XII. Nagydíját egy 
vándorserleg formájában idén a Te
lek Zoltán -  Gyalókai Gábor páros 
nyerte Peugeot 106-os gépkocsijá
val. Szépen szerepelt Opel 
kadettjével a Kapás János -  Fenyve
si Zsolt alkotta oroszlányi duó is, ők 
a H10-es kategória első helyét sze
rezték meg. Dobogós helyen végzett 
még egy oroszlányi páros is, az A5 
kategóriában Pusztai Ferenc és Fa
ragó Ferenc ért el harmadik helye
zést, Lada 2101-es gépkocsival. Az 
abszolút győztes a jól ismert licen-

ces pécsi páros lett: Németh Péter 
és Béres Attila, akik Skoda Feliciával 
vették az akadályokat. A hétfő esti 
ünnepélyes eredményhirdetésen 
több különdíjat is kiosztottak.
-EGY PARK, EGY JÁTSZÓTÉR. 
Oroszlány önkormányzata pályáza
tot írt ki a Fürst S. utcai park- és ját
szótér, valamint a Szeptember 6. 
utcai játszótér felújítására. A beérke
zett pályázatok elbírálása megtör
tént, melynek eredményeként a 
Fürst S. utcai park felújítását az 
Oroszlányi Szolgáltató Rt., a játszó
tér felújítását pedig a Pannon Park 
Forest Kft. nyerte el. A Szeptember 
6. utcai játszótér pályázatát a bizott
ság eredménytelennek minősítette, 
a közeljövőben újabb pályázat kiírá
sára kerül sor. A tervek szerint a 
program részeként további játszóte
rek és parkok kaphatnak a fejlődő 
városhoz méltó külsőt. 
-STREETBALL. Tóth László, az ŐSE 
LIONS kosárcsapat edzőjének ötlete 
volt, hogy a FHaraszthegy oldalában, 
az egykori vidámpark területén ko- 
sárpalánkokat állítsanak fel, kielégí
tendő az egyre népszerűbb sportág 
ifjú rajongóinak testmozgás iránti 
igényét. A tervet hamarosan a tett 
követte és a polgármesteri hivatal 
kezdeményezésére a bányaüzem se
gítségével a Ságvári iskolában 
összeállították, majd a volt gokart 
pálya betonjára július végén kihe
lyezték a palánkokat, amelyek már 
csak arra várnak, hogy a fiatalok bir
tokba vegyék.
-BETÖRÉSEK. Augusztus 15-ére 
virradóra a Szállítóüzem területén 
lévő P3-as átadóállomás egyik iro
dájába hatolt be ismeretlen módon 
az elkövető és onnan 
számítógépalkatrészeket tulajdoní
tott el, mintegy hatvanezer forint ér
tékben.
Augusztus 16-ára virradóra ajtóbe- 
feszítéssel a Petőfi udvar 2. szám 
alatti lépcsőház egyik lakásába ha
tolt be ismeretlen elkövető, ahonnan 
egy gázpalackot lopott el.
A rendőrség kéri, hogy aki a bűncse
lekményekkel kapcsolatban infor
mációval tud szolgálni, hívja a 
107-es telefonszámot.

„A 2002. évi Államalapító Szent 
István Ünnepe alkalmával kitünte
tésben részesítem, melynek át
adására tisztelettel meghívom.”
-  ennyi állt abban a levélben, melyet 
múlt héten dobott be a postás az 
oroszlányi Szigetvári Jánosné 
újságosládájába. Az ismert pedagó
gus, Jolika néni számára első olva
satra meseszerűnek tetszett ez a 
nem mindennapi invitálás. Bár 42 
éve van a pályán, nem számított 
ilyen elismerésre.

A kitüntetésre való felterjesztés 
kezdeményezője Kis Balázsné óvo
davezető volt, s a helyi önkormány
zat támogatta a javaslatot. így 
augusztus 19-én a budapesti Nép
rajzi Múzeumban Dr. Magyar Bálint 
minisztertől átvehette a Magyar 
Köztársaság Bronz Érdemkereszt 
kitüntetést. Ezen a napon 150 peda
gógust, illetve az oktatásügyben 
dolgozót tüntettek ki, de az elismer
tek között az oroszlányi pedagógus
sal együtt is mindössze három 
óvónő volt.

Jolika néni érdemes és eredmé
nyes munkássága az esztergomi ta
nítóképző elvégzése után a József 
Attila Általános Iskolában kezdő
dött.

-  Kollégáim nagyon sokat segí
tették a munkámat, a mai napig tisz
telettel és szeretettel gondolok 
rájuk. Szép indíttatás volt, 13 évig 
ott dolgoztam. Ezután a Városi Ta
nácsra kerültem tanulmányi fel
ügyelőnek, majd 1979-ben 
elvégeztem az óvónőképzőt. Ak
kor voltam 37 éves. Elkezdtem 
egy új pályát a Brunszvik Teréz 
Óvodában, majd később 16 évig 
vezettem a 6. sz. Óvodát. Mind a 
mai napig itt dolgozom.

Ez a munka nem olyan látvá
nyos, mint az iskolai oktatás, hi
szen itt nincs számonkérés, 
értékelés, nem szólal meg 45 per
cenként a csengő, nem sürget az 
idő. Ez a nevelés hosszabb távú 
folyamat.

Én hiszek abban, hogy a neve
lés fontosabb, mint az oktatás. 
Egy jól nevelt társadalom, egy jól 
nevelt ifjúság később sok-sok 
mindent megtanulhat. Az ismere
teket az ember haláláig tudja pó
tolni, de a jó nevelést nem -  vallja 
Jolika néni, aki maga is igyekszik 
megragadni minden lehetőséget 
ismeretei frissítésére. Idén janu
árban is államvizsgára készült, 
közel 60 évesen újabb képesítést

szerzett: közoktatási szakértő cím
mel is büszkélkedhet.

-  Fia az embert érdekli, amit csi
nál, azt egy életen át tanulni kell 
Csak így tudja a munkáját napról 
napra mindig igényesen végezni. 
Szakmai csúcson az ember nem fia
talkorában van. Én hiszek abban, 
hogy az életbölcsesség, a szakmai 
tudás és tapasztalat egyenesen ará
nyos az évek múlásával. Úgy érzem, 
50 év körül érik meg az ember 
annyira, hogy kijelentheti: talán tu
dom a szakmát. Hiszen mindennek 
vannak fortélyai. A pedagógiának is. 
Mert lehet szuper tárgyi tudásom, 
de ahhoz, hogy rám figyeljenek a 
gyerekek, ahhoz pedagógiai művé
szet kell.

-  Ebben a kitüntetésben a férjem 
is nagyon benne van. Mindig örült a 
sikereimnek, maximálisan kivette 
részét két gyermekünk neveléséből, 
besegített a háztartási munkába, 
sőt, többször -  elképzeléseim szá
mítógépes megvalósításával -  gya
korlati tevékenységet is vállalt az 
óvodai munkából. Vallom: ha az em
ber családi háttere kiegyensúlyozott 
és olyan a szakmája, amit 
nagy-nagy örömmel végez, akkor 
boldog embernek mondhatja ma
gát. Teljesen mindegy, hogy szak
munkás vagy professzor, csak 
szeresse, amit csinál.

Lovasi Andrea

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más 
kérdésre szavazhatnak.
Látogassa meg a
Www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, 
hogy közérdeklődésre számottarté kér
dése van és szeretné tudni, hogy arról 
mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget 
biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
ÖN SZERINT HOL LEGYEN A 

HELYSZÍNE 
A SZENT ISTVÁN NAPI VÁROSI 

RENDEZVÉNYNEK?
>  ahogy idén: a Haraszthegy
>  ahogy régebben: Majk
>  az MKK és az uszoda közötti tér
>  a sporttelep és környéke 

 Várjuk szavazatát!

FIDESZ-jelölt két volt MSZP-frakció tag
Összeállt a Fidesz-MDF oroszlányi szervezeteinek közös listája az önkor
mányzati választásokra, melyet az MKDSZ és a (kisgazda szellemiségű) 
Múltunk és Jövőnk Egyesület is támogat.
A jelöltek: 1. sz. vk.: Vargáné Vojnár Katalin, 2. sz. vk.: Veilandics Béla, 3. 
sz. vk.: Huber Antal, 4. sz. vk.: Takács Károly, 5. sz. vk.: Orosz Árpád, 6. 
sz. vk.: Hartmann József, 8. sz. vk.: Lázár Mózes, 9. sz. vk.: dr. Sunyovszki 
Károly, 10. sz. vk.: Gyuga Mihály.
Pénteki sajtótájékoztatójában dr. Sunyovszki Károly polgármesterjelölt 
azt hangsúlyozta, hogy a városért tenni akaró jelölteket állítottak, akik po- 
litikai nézeteiktől függetlenül összefogással a városért kívánnak dolgozni.

A a o h a n y /á s , a  sd rü  fü s tö t okádó  városi óus/ oh, a  are tienu  K örnyezetszennyezés KarositiáK a* ö n  é s  környezető  egészségé t!



Harcihelikopterek a kecskádi repülőtéren

Készenlétben
A dunai ár tetőzése tette szükségessé a Magyar Honvédség kijelölt alakulata
inak bekapcsolódását a katasztrófa-elhárításba. A kecskédi repülőtérre múlt 
hét szombaton kihelyezett erők parancsnoka, Sós Péter alezredes, az MH 
89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred 2. Zászlóajának parancsnoka a Kró
nikásnak adott interjújában elmondta: jelenleg hetven fővel állomásoznak itt. 
Szolnokról hatvanan, Szentkirályszabadjáról, a Bakony Harcihelikopter Ez
redtől tízen érkeztek. így két Mi-8-as és egy Mi-17-es helikopter, kiszolgá
ló-személyzetük és a katonai sátortábor nyújt nem mindennapi látványt az 
erre haladóknak.

-A z  árvíz miatt vezényeltek minket ide. Ha szükség van ránk, bármikor be 
tudunk kapcsolódni a mentésbe, a különböző munkálatok elvégzésébe. Oda 
hívnak bennünket, ahol leginkább elkél a segítség, ahol legnagyobb gondot 
jelenti a Duna áradása. Ha minket hívnak, nagyon sokrétű feladatot meg tu
dunk oldani. Embereket tudunk kimenteni olyan helyekről, ahol körbefogta a 
víz a települést. A gépek úgy vannak felszerelve, hogy hordágyakat is tudunk 
szállítani, tehát életmentést, kórházba szállítást is végzünk szükség esetén. 
Ha a helyzet kevésbé súlyos, evakuálni nem kell, élelmiszert tudunk vinni 
oda, ahová ezt más eszközzel már nem lehet megtenni. Feladataink között 
szerepel a felderítés is, valamint homok és kő szállítása vízbetörések lokali
zálására. Ezeket a társaság gyakorolta a tiszai árvíz idején is. A hadsereg a 
legjobb felszereltséggel jelenik meg ezeken a helyeken -  tájékoztatott az al
ezredes.

-  Jelenleg hol a legveszélyesebb a helyzet?
-  Legjobb tudomásom szerint Visegrádnál, Szentendrénél és a Margitszi

getnél, de a folyó már apad, óránként öt centimétert.
-  Az eltelt két napban volt akciójuk?
-  Nem, hál’ Istennek egyelőre nem volt szükség a bevetésünkre. De ter

mészetesen állandó készenlétben vagyunk. Hogy várhatóan meddig, azt 
nem lehet tudni, a készenléti állapot megszüntetéséről a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság dönt.

S hogy miért éppen a kecskédi reptérre esett a választás? Erre Kovács At
tila, a reptér vezetője adta meg a választ:

-  Élő szerződésünk van arra, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezt a 
repteret igénybe veheti. Rendkívül alkalmas logisztikai célok ellátására, ka
tasztrófa-megelőzés céljára. Ide ki lehet telepíteni nagyon sok embert, ha ka
tasztrófahelyzet állna elő. Annak örülünk, amíg nem kell mozogni az 
uraknak, mert addig nem olyan az országban a helyzet, ami ezt indokolttá 
tenné. Fontos szempont volt az is, hogy ez a reptér nagyon közel van a Duná
hoz, Komáromhoz, Győrhöz, és mégsem veszélyeztetett terület.

Lovasi Andrea

Fantasztikus látvány 
a Bányásznapon 

az MKK-ban
Egy igazi különlegességgel találkozhat az igényes szórakozást kedve
lő közönség a bányásznapon.

A Halley Csillagászati Egyesület Galaktikus utazás címmel nagyszabá
sú látványelemekre és zenére építő műsort visz színre az MKK színház- 
termében. Az országban példátlan, s jobb híján látványshow névre 
keresztelt produkció első verzióját két évvel ezelőtt tekinthették meg az 
érdeklődők Tatán és Oroszlányon, s már akkor is nagy sikert aratott. Idén 
jelentősen megújult az előadás, és most öt vetítővásznon elegyednek a 
csillagok valódi világának és a fantasztikumnak a képei. A látvány ezúttal 
kilép a harmadik dimenzióba is, sőt a negyedikben könnyed és szórakoz
tató formában találkozik a költészettel, a tánccal és a filozófiával. A magá
val ragadó instrumentális zene a sokféle képzettársításra, 
továbbgondolásra ad lehetőséget és nem csak a retináknak, hanem a fo
gékony elméknek is hosszú időre szóló útravalót ad. Igazi csemege a bá
nyásznap színvonalas programjai között.

Szórakoztatás, ismeretterjesztés, művészet, látványelemeket halmozó 
vizualitás ötvöződik a produkcióban. Három videoprojektor, egy tucat 
számítógép, diavetítők, különféle fényeffektusok gondoskodnak a közön
ség elvarázsolásáról a planetáriumi lézershow-val rokonítható előadás
ban. S ha mindez nem elég, még Barabás Marianna nagyszerű 
balettelőadása is színesíti az ötvenperces csillagközi utazást.

8. falunap augusztus 24-én, szombaton
Négy helyszínen várják a szervezők az érdeklődőket. A Petőfi óvodánál a 
gyerekeknek a játszóház kínál időtöltést. Délelőtt főzőverseny, termék- 
bemutató lesz a Tájház udvarán. Az Evangélikus Egyház gyülekezeti 
termeiben oroszlányi alkotóművészek kiállítása, valamint a magyaror
szági szlovák népviseleteket bemutató babakiállítás nyílik. Délután há
romtól az Erzsébet-ligetnél felállított szabadtéri színpadon művészeti 
együttesek lépnek fel, vendég lesz Ihos József, a falu Kató nénije és Ker- 
tész Zsuzsa is. Az utcabál este nyolckor kezdődik.__________________

Támad a parlagfű -  írmagját is irtsuk ki!

Félezer oroszlányi asztmában szenved
Világszerte egyre több az allergiás, az asztmás beteg. A legújabb adatok 
alapján az elmúlt közel egy évtizedben százezer lakos közül 65-ről 165-re 
emelkedett hazánkban a regisztrált asztmások száma, így ma már 120 ezren 
lehetnek. Allergiában ennél lényegesen többen, csaknem kétmillióan szen
vednek.

A legfőbb légúti allergén növé
nyünk a parlagfű (Ambrosia elatior), 
népiesen vadkender. Az Észak-Ame- 
rikából behurcolt gyomnövény 
gyors alkalmazkodó képességgel 
rendelkezik. Hazánkban az 1920-as 
években terjedt el. Megyénk a köze
pesen fertőzöttek közé tartozik.

A gyom elterjedésének okai kö
zött szerepel a mezőgazdasági föl
dek parlagon hagyása, a nem 
megfelelő és nem időben végzett 
gyomtalanítás, a lakókörnyezet el
hanyagolása és az irtás szükséges
ségét felismerő szemlélet hiánya. 
Különösen virágzáskor, azaz július 
közepétől októberig nehezíti meg 
sok ember hétköznapjait. Éppen 
ezért fontos, hogy ne várjuk meg ezt 
az időszakot, még előtte irtsuk a 
rendkívül veszélyes gyomot, mert 
így megkönnyíthetjük az allergiások 
életét. A leghatásosabb mód a kesz
tyűben végzett gyökerestől történő 
kitépés, illetve a virágzás előtti rend
szeres kaszálás. A megművelt szán
tó, a gyepesített közterület, a 
pázsitos, virágos kert a legjobb vé
dekezés a parlagfű és a többi gyom 
ellen!

Mi is az allergia?
Az emberi szervezet védekező 

rendszerének kóros túlműködése, 
amelynek legjellemzőbb tünetei 
megegyeznek a felső légúti megbe
tegedések tüneteivel. A szénanátha 
esetén gyakori még a szem kötőhár
tyájának gyulladása is.

Mindegyik tünetre létezik terápia, 
amely többé-kevésbé megkönnyíti 
az allergiások életét.

Sajnos az allergiára való hajlam 
öröklődik is. Egyes vizsgálatok ki
mutatták, hogy azokban a családok
ban, ahol az egyik vagy mindkét 
szülő allergiás a gyerekek is na
gyobb valószínűséggel lesznek be
tegek. Emellett a környezeti hatások 
játszanak fontos szerepet az allergia 
kialakulásában.

Éppen ezért fontos, hogy az emlí
tett tünetek gyakori jelentkezésénél 
a beteg minél előbb forduljon orvos
hoz, hogy a gyógykezelést mielőbb 
el lehessen kezdeni.

Veszélyeztetett gyerekek
Súlyosabb légúti allergiás beteg

ség az asztma, amelynek gyakorisá
gáról pontosabb képünk van. Az 
oroszlányi házi gyermekorvosi szol
gálatokhoz bejelentett asztmás 
megbetegedések 1999. és 2001. évi 
adatai alapján megállapítható, hogy 
városunkban az 5-14 év közötti kor
osztály szenved leginkább e beteg
ségben. Számuk emelkedő, és a 
százhoz közelít. A trendet figyelem
be véve az összes 18 év alatti fiatal 
közül 2002-ben majd’ 150 asztmás 
van Oroszlányban.

A felnőtt háziorvosi szolgálatok
hoz bejelentett asztmás megbetege
dések csúcsa a 45-64 év közötti 
korosztályban jelentkezik. A 19 év 
felettiek közül összesen csaknem 
négyszáz ember küszködik ezzel a 
légúti allergiával. A fiatalkorúaknál a 
fiú-, a felnőtteknél a nőbetegek szá
ma valamivel magasabb.

Egymilliós bírság is lehet
A Növényegészségügyi és Talaj- 

védelmi Állomások (NÖVAL) hatás
körébe tartozik a településeket 
körülvevő mezőgazdasági területek 
felügyelete, míg a belterületen törté
nő intézkedés az illetékes önkor
mányzat jegyzőjének feladata.

(Dr. Brunner Róza városi 
tisztifőorvos és Fülöp Zsolt egész
ségnevelő, összeállítása alapján)

*
Amennyiben közterületen parlagfü
vet észlelnek, a közterület-felügye
lőknél vagy a polgármesteri hiva
talban a 361 -444/142-es telefonszá
mon jelenthető be Pis Jánosnál.

A hatóságok által kiszabható bír
ság összege húszezer forinttól egy
millió forintig (!) terjed. Informáci
óink szerint bírságot eddig még 
nem szabtak ki, ugyanakkor a ható
ságok élhetnek a tulajdonos költsé
gére történő gyommentesítéssel is. 
Valószínűleg az utóbbi lesz a gyako
ribb. A városban számos parlagfűtől 
burjánzó közterület található. Vajon 
mennyi bírságot kellene kiszabnia 
az önkormányzatnak saját magá
ra?

-for-
3.



Ha újra kezdené, 
akkor is bányász lenne

M észáros István brigádja országos első volt

Alacsony, mokány ember Mészáros István, amolyan tipikus 
bányászaikat. Apja lelkére kötötte még suhanc korában, 
hogy csak bányásznak ne menjen -  persze, hogy az lett be
lőle. Harminc évet húzott le odalenn, s még a szerencsések 
közé tartozik, mert nem Toppantotta meg a kemény fizikai 
igénybevétel. ízületeire, csontjaira nincs panasza, csak a 
fülei zúgnak máig is: a kíméletlen földalatti gépzaj, a zaka
tolás, a huzat, a nyomáskülönbség életre szóló fájdalmas 
ajándéka ez.

A forradalom után falujából, a Békés megyei Vésztőről vo
nult be katonának és leszerelés után -  merthogy odahaza nem 
akadt munkalehetőség Oroszlányban bányásznak állt. A fa
lusi legények példáját követte, őket is az ekkor jó megélhetést 
nyújtó nehéz munka csábította ide. Mit tudott tizenéves alföldi 
fiúként a bányászkodásról? Jószerivel semmit. Aztán csak 
megszerette ezt a szénporos világot -  ott is emberek dolgoz
nak, s legalább egyről kettőre juthat az ember -  csitítgatta ott
hon morgolódó édesapját. Közben teltek az évek, családot 
alapított- ma már négy unoka van - , és fokról fokra kitanulta a 
mesterség csínját-bínját. Lenn végigjárta a bányabéli beosztá
sok lehetséges lépcsőit: csillésként kezdte, majd segédvájár 
aztán lőmester lett, és végül frontmesterként vonult nyugdíjba 
1989-ben. A kocsedóként elhíresültXVIII-as aknán, később a 
XVII-es, majd a XXII-es aknán szállt nap mint nap a mélybe.

-  A brigádjáról akkoriban sokat lehetett hallani. A Rákóczi 
úti termelési hirdetőtáblákon állandóan ott szerepeltek.

-  Igen, mi voltunk a XXII-es akna híres Komszomol brigád
ja. Országos szinten elsők voltunk, mi termeltük ki a legtöbb 
szenet. A termelési rekordunk 500 ezer tonna per év volt. Máig 
is büszke vagyok arra a hatalmas kitüntetésre, amit ennek elis
meréseként 1981-ben kaptam. Csak úgy mondom: Farkas 
Bertalannak is ez van.

-  Mi lenne az?
-  A szocialista munka hőse aranycsillaggal. Más rendszer 

volt az igaz, de az elvégzett munkát, a teljesítményt ma sincs 
okunk szégyelleni. Tettük a dolgunkat.

-  A gépek? Az emberek? Mi van e nagy teljesítmény mö
gött?

- A  XXII-es akna 1969-ben a legmodernebb berendezések
kel indult. Azért is lettünk Komszomol brigád, mert a híres 
szovjet GS marógépekkel dolgoztunk. Ezekkel óriási teljesít
ményt lehetett elérni. A brigádnak 53 tagja volt, az én szakom
ban dolgozók nagyobb része Mórról és Pusztavámról járt be; 
őket az ott megszűnő aknákból irányították a XXII-esre. A töb
bi szakban főleg oroszlányiak voltak.

-  Összejárnak még a régiekkel?
-Ritkán. Épp most szervezek egy brigádtalálkozót, hogy fel

elevenítsük a régi emlékeket -  mondja Mészáros István, aztán 
sóhajt egyet. -  Tudja az mégiscsak bánt, hogy egyszerűen el 
vagyunk felejtve. Például a Kuruc Jani, aki állami díjas volt, és 
még sorolhatnám. Ma már semmire nem becsülik, amit akkor 
a két kezünkkel véghezvittünk. Pedig mennyi társadalmi mun
kát végeztünk! Munkaidő után építettük a parkot a sporttelep 
körül, és a sportcsarnokban is benne van a kezünk munkája. 
Ebesen egy iskolát patronáltunk, a brigád pénzalapjából, jutal
mából. Építettük az országot a magunk lehetőségeivel.

-  Volt lenn a bányában amióta nyugdíjba ment?
-  Igen, a Márkushegyen. Hát, fejlettebb a technológia, de 

azért olyan eget verő különbséget nem látok. Ma 
Glinik-pajzsokat használnak, mi még a VOB-pajzsokkal indul
tunk, mert széles, úgynevezett úszóhomok volt felettünk, ami 
könnyen befolyt.

Száz szónak is egy a vége: sokat szenvedtünk, sokat kínlód
tunk, de mégis azt mondom, szépek voltak azok az esztendők. 
Ha újra '59-et írnának, és választanom kellene, akkor is csak 
bányász lenne belőlem.

Forgács J.
4 .__________________________________________________

52. Bányásznap
KOSZORÚZÁSOK

Helyszín Időpont
Verebély-szobor, Bánhida 08. 30. péntek, 12.00
Márkushegyi Aknaüzem 08. 30. péntek, 13.30
Vértanúk tere. Tatabánya 08. 30. péntek, 15.00
Fő tér, Oroszlány 08.30. péntek, 18.00
Bányász Kegyeleti Emlékmű, Tatabánya 08. 31. szombat, 15.00

KULTURÁLIS PROGRAMOK
TATABÁNYA Szabadtéri Bányászati Múzeum
Augusztus 30. /péntek/ 15.45
13.00 „A TATAI SZÉNMEDENCE 100 ÉVE” C.
BÁNYÁSZ SÍROK ÉS EMLÉKHELYEK ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
KOSZORÚZÁSA a városban 17.00
Vértanúk tere Ünnepi műsor
14.45 Fellépnek: BÁNYÁSZ TÁNCEGYÜTTES
BÁNYÁSZ CÍMER AVATÁSA „ÖREG” TÁNCOSAI, a volt BÁNYÁSZ
KÖZPONTI KOSZORÚZÁS SZÍNPAD TAGJAI, BÁNYÁSZ DALKÖR,
Térzenét ad a BÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR FÚVÓSZENEKAROK
Május 1. Park Kísérő program: kirakodóvásár
18.00-22.00
Színpadon a TARJÁNI FIÚK és EDIT, vala- BÁNHIDA
mint a VÁROSI FÚVÓSZENEKAR Augusztus 31. /szombat/

Vért Sporttelep
Augusztus 31. /szombat/ 14.00
Május 1. Park FORMÁCIÓS TÁNCEGYÜTTES
10.00 16.00
VÁSÁRMEGNYITÓ OROSZLÁNYI SILHOUTTE
Köszöntőt mond: TÁNCEGYÜTTES
Térzenét ad a BÁNYÁSZ FÚVÓSZENEKAR 17.00
11.00 KOÓSJÁNOS SHOW MŰSORA
Bemutatkozik az AXY FITNESS STÚDIÓ 18.00
12.00 BACH SZILVIA HUMORISTA
BÁRDOS LAJOS VEGYESKÓRUSÉRT 20.00 - 24.00
ALAPÍTVÁNY műsora ZENE, TÁNC A PUSZTAVÁMIFÜLÖP
13.00 ZENEKARRAL, közben TŰZIJÁTÉK
BÁNHIDAI FÚVÓSOK KONCERTJE
14.00 OROSZLÁNY
Bűvészvarázs -  PETRONELLA műsora Augusztus 31. /szombat/
15.00
Zene Ecuadorból, Peruból, Bolíviából -  a Fő tér
LOS ANDINOS EGYÜTTES 10.00-18.00
17.00 JÁTSZÓHÁZ, szöszmötölő, arcfestés,
Színpadon a Jászai Mari Színház, Népház gyermek néptánc, gumi ugráló, körhinta,
SHOW FORMÁCIÓS EGYÜTTESE kisvasút
18.00 -  22.00 Koncert és utcabál - 15.00
MEMORY BÁND PINOKKIÓ BÁBSZÍNHÁZ

Sörsátor
Szeptember 01. /vasárnap/ 14.00
7.00 WESTERGOM COUNTRYZENEKAR
ZENÉS ÉBRESZTŐ 16.00
Május 1. Park BÁNYÁSZ KONCERT FESZTIVÁL
10.00 FÚVÓSZENEKAR MŰSORA
CSEPŰRÁGÓ FESZTIVÁL 17.00
Bohócok, artisták, akrobaták délelőttje GALAKTIKUS UTAZÁS - LÁTVÁNYSHOW
13.00 (Művelődési Központ)
SHAOLIN és KUNG-FU BEMUTATÓ 17.30
14.00 BÁNYÁSZ KLUB ALAPÍTVÁNY
VÁROSI FÚVÓSZENEKAR és a FORMÁCIÓS ÉS MAJORETTE
MAZSORETTEK EGYÜTTESEI
15.00 18.30
Énekkel, zeneszóval, hegedűvel “Mindenki kedvére” . Sztárvendégek:
Bemutatkozik ILLÉNYI KATICA DEFEKT DUÓ humoristák,
16.00 SÓLYMOS TÓNI koncert
MELLÉKVONAL country-rock zenekar 20.00-23.00
18.00 SÖRZENE A FÚVÓSZENEKAR KIS
BÁNYÁSZNAPI TOMBOLA PARTIJÁVAL
NYEREMÉNYHÚZÁS folytatás az 5. oldalon
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OROSZLÁNY
Szeptember 01. /  vasárnap/

10.00-18.00
JÁTSZÓHÁZ, szöszmötölő, foltvarrás
09.00 - 18.00

Vért-sporttelep
08.00
KISPÁLYÁS ÜZEMI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
14.30
Után kisdöntő

VACKORBUSZ, agyagozás, arcfestés, gyermek 
néptánc, gumi ugráló, körhinta, kisvasút 
Sörsátor
14.00
OKLAHOMA COUNTRY ZENEKAR
16.00
“Az Andok zenéje” - LOS ANDINOS KONCERT
18.00
“ Mindenki kedvére” : ROKKER ZSOLTI humoris
ta, KRISZ RUDOLF és AUTH CSILLA
20.00- 23.00
SÖRZENE A DIMENZIÓ TÁNCZENEKARRAL
21.00
TŰZIJÁTÉK
Kísérő programok: kirakodóvásár, kertészeti ki
állítás.

BÖKÖD
Augusztus 31. /szombat/
Lakótelep
14.00
GÁNTI FÚVÓSZENEKAR MŰSORA
15.30
KOÓSJÁNOS SHOW MŰSORA
16.30
BACH SZILVIA HUMORISTA
18.00
OROSZLÁNYI SIL.HOUTTE TÁNCEGYÜTTES
20.00 - 24.00
Zene, tánc: GYURKOVSZKI-NÉMETH DUÓ, - 
közben TŰZIJÁTÉK

SPORTPROGRAMOK

TATABÁNYA
Augusztus 30. ás 31. /péntek, szombat/
Sportcsarnok
Albert Miklós és Schalkhammer Antal 
KÉZILABDA EMLÉKTORNA a Carbonex Kupáért 
Hazai és külföldi csapatok részvételével

Szeptember 01. /vasárnap/
Stadion
16.30
Bajnoki NB l/B labdarúgó mérkőzés 
FC TATABÁNYA-HÉVÍZ

BÁNHIDA
Augusztus 31. /szombat/
07.00
EGYÉNI HORGÁSZVERSENY

Részt vehet a Vért minden munkavállalója, vala
mint a Vért területén állandó telephellyel rendel
kező munkáltató dolgozói (Villkesz, Bányagép). 
Nevezési határidő: 2002. augusztus 28., 14.00 
óra
Jelentkezés és információ:
Kardics István 
Torma Lajos 
Csákvári János 
Benkő Zoltán 
Kemenesí Sándor

tel.: 34/361-122/11-71 
tel.: 34/361-122/24-25 
tel.: 34/360-255/32-32 
tel.: 34/ 311-566/49-41 

tel.: 34/360-255/31-50

10.00-15.00
LÉGPUSKALÖVÉSZET
Nevezés:
a helyszínen, ifj. Molnár Miklós lövészvezetőnél 
Kategóriák:
Gyermek: fiú-leány 14 éves korig 
Felnőtt: férfi-női 14 éves kor felett 
A versenyen részt vehet a Vért minden munka- 
vállalója, nyugdíjasa és azok családtagjai. 
Minden korcsoport első 3 helyezettje díjazásban 
részesül.

OROSZLÁNY 
Augusztus 31. /szombat/

Városi Sportcsarnok, Fő tér
NEMZETKÖZI BÁNYÁSZ KUPA JUDO VERSENY
09.00 -10.00: Mérlegelés, 10.30: Kezdés

Rendezők:
Oroszlányi Judo Club, BDSzSz, OTTO Környe
zetvédelmi Rt.
Résztvevők:
DIÁK „C” 1992-ben született Lányok- Fiúk 
DIÁK „B” 1991-ben született Lányok -  Fiúk 
DIÁK „A” 1990-ben született Lányok- Fiúk 
(Súlycsoportok az MJSZ szabályai szerint) 
Lebonyolítás 3 tatamin 
l-lll. helyezett érem díjazásban részesül 
Pontverseny számítása:

1. helyezés: 7 pont
2. helyezés: 5 pont
3. helyezés: 4 pont 

Súlycsoportonként 3 induló szükséges a pont- 
számításhoz
1 versenyzőnek csak 1 eredménye számít.
Bírót mindenki hozzon magával 10 fő versenyző 
után!
Nevezési díj: 600Ft/fő 
Indulási feltétel:
Orvosi igazolás, MJSZ tagsági igazolvány, Diák- 
igazolvány

JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ az 1993-ban született Lá
nyok -  Fiúk részére
Súlycsoportok: 24, 26, 28, 30, 32, 34,36, 40,
+40 kg
Információ:
Végh Tibor (tel.: 34/ 362-846; mobil: 
30/363-8292

V & A i

VÉRTESI ERŐMŰ RT.

Augusztus 31. -  szeptember 01.

BÁNYÁSZNAPI FELKÉSZÜLÉSI KOSÁRLABDA 
TORNA az ŐSE rendezésében 
Ünnepélyes megnyitó: augusztus 31.9.30 
Résztvevő csapatok: Miskolc NB l/B., Budafok 
NB l/B., Bonyhád NB II., Oroszlányi SE NB II.

BÖKÖD
Augusztus 31. /szombat/
Bokodi-tó, völgyzáró gát
07.00-11.00
CSALÁDI HORGÁSZVERSENY 
Nevezés:
-Egy csapatban 1 fenekező és úszós készség
gel lehet horgászni.
-Egy csapat min. 2 fő legyen (max. létszám- 
korlátozás nincs).
-Részt vehet a Vért minden munkavállalója, 
nyugdíjasa és azok családtagjai, valamint a 
Vért területén állandó telephellyel rendelkező 
munkáltató dolgozói (Villkesz, Bányagép). 
-Horgászengedély nem kell.
-Nevezési díj: 100 Ft/ botonként.
-Nevezés: a helyszínen reggel 06.00 órától az 
erőműi stég előtt.
A versenyen minden kifogott hal számít, de a 
méreten aluli, mérletkorlátozás alá eső hala
kat a mérlegelés után vissza kell engedni a 
tóba.
Információ:
Kemenesi Sándor (tel.: 34/ 360-255/ 31-50) és 
Kemenesi Sándorné (tel.: 34/ 360-255/33-82)

Sportpálya
08.00
KISPÁLYÁS ÜZEMI LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG
14.30
Után döntő
Részt vehet a Vért minden munkavállalója, vala
mint a Vért területén állandó telephellyel rendel
kező munkáltató dolgozói (Villkesz, Bányagép). 
Nevezési határidő: 2002. augusztus 28., 14.00 
óra
Jelentkezés és információ:
Kardics István tel.: 34/361-122/11-71 
Torma Lajos tel.: 34/361-122/24-25
Csákvári János tel.: 34/360-255/32-32
BenkőZoltán tel.: 34/ 311-566/49-41
Kemenesi Sándor tel.: 34/360-255/31-50

.5.



Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az Önkormányzati Képviselők ás Polgármesterek általános 
választását 2D02. október 20-ára (vasárnapra).

A szavazás 6.00 árától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy (igazolással) a bejelentett tartózkodási helyén lehet.

A választói névjegyzék 2002. augusztus 21-ótól augusztus 28-áig 
tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban.

A névjegyzék elkészültével egyidőben, legkésőbb 2002. augusztus 
23-áig a választópolgárok értesítést kapnak a névjegyzékbe történt 
felvételükről. A névjegyzékbe való felvétel, illetve az abból történt 

kihagyás miatt 2002. augusztus 28-áig lehet kifogással élni a lakóhely 
szerint illetékes jegyzőnél.

Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fordulni.
Ha a választópolgár bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, 
legkésőbb 2002. október 18-án 16.00 óráig személyesen, vagy 
2002. október 15-éig a polgármesteri hivatalba beérkező ajánlott 
levélben kérhet igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől.

A választásra jelölteket ajánlani 
2002. szeptember 27-éig ajánlószelvényen lehet.

Az ajánlószelvényeket a választópolgárok 
az értesítővel együtt kapják meg.

A választópolgár az ajánlószelvénnyel egy jelöltet, 
illetőleg listát támogathat. Ezt a jogot csak a lakóhely szerinti 

választókerületben lehet gyakorolni.
Részletes tájékoztatásért a 

Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodához lehet fordulni.
Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda Közleménye
jelölő szervezet, jelölt, lista bejelentése 

a jelöléshez szükséges ajánlószelvények száma
I. A jelölő szervezet bejelentése

Azt a jelölőszervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésé
nek hiteles másolatával keli bejelenteni az alábbiak, szerint:
a) ha több megye területen kíván jelöltet vagy listát állítani: az Országos Választási 
Bizottságnál,
b) ha csak egy megye, de több település területén kíván jelöltet állítani: a Területi 
Választási Bizottságnál,
c) ha csak egy településen kíván jelöltet állítani a: Helyi Választási Bizottságnál, 
Ac) pontban meghatározott bejelentéshez szükséges 20/2002. (VIII. 1.) BM rendelet
2. melléklet 1. minta szerinti formanyomtatvány Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatal 66, számú jegyzői irodájában átvehető.

II. A jelölt, lista bejelentése
Az egyéni választókerületben induló képviselő, a polgármester, a helyi kisebbségi 
Önkormányzati képviselőjelölteket a 2. melléklet 2., 3., 4., 5. számú nyomtatványo
kon legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A képviselő, a 
polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek bejelentéséhez az 
ajánlószelvények átadása, a települési kompenzációs lista állításához a jelölő szerve
zet nyilvántartásba vétele és a szükséges számú jelölt megnevezése szükséges.
A Helyi Választási Bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, il
letőleg listát a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba vesz.

III. Ajánlószelvények száma
Az egyéni választókerületben a jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószeivények 
száma:

1. számú választókerület: 18 db 2. számú választókerület: 15 db
3. számú választókerület: 17 db 4. számú választókerület: 16 db 
5. számú választókerület. 17 db 6. számú választókerület: 16 db 
7. számú választókerület: 18 db 8. számú választókerület: 18 db 
9. számú választókerület: 16 db lO.számú választókerület: 12 db
A polgármester jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények száma: 326 db. 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelöléshez minimálisan szükséges 
ajánlószelvények száma: 5 db.

IV. Kompenzációs lista
A kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább 1/4-ében jelöltet állított. Azok ajelölő szervezetek, amelyek az egyéni válasz
tókerületek legalább 1/4-ében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs lis
tát állíthatnak.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető man
dátumok száma, A listán állítható jelöltek száma ezért maximum 21 fő.

Választási etikai kódexet írt alá az öt polgármesterjelölt
Balogh György (független), Kardics István 
(SzDSz), Rajnai Gábor (MSZP), dr. Sunyovszki 
Károly (FIDESZ-MDF) és Varga János 
(Munkáspárt) polgármesterjelöltek hullámzó han
gulatú, hol feszült, hol már-már mosolyogtató 
showelemeket tartalmazó beszélgetésen találkoz
tak a helyi sajtó képviselőinek jelenlétében.

Kezdetben úgy tűnt nem lesz megállapodás, 
mert a felek egy része egymás fejére hánytorgatta 
vélt vagy valós sérelmeit, melyek szerintük a még 
alá sem írt politikai tízparancsolatba ütköznek.

Varga János azonnal kételyeinek adott hangot: 
a Fidesz és az MSZP (nemrég megjelent kam
pánykiadványaiban is) máris tisztességtelen esz
közökhöz nyúlt. Varga a kódexben foglaltakkal

ellentétesnek vélte, hogy valakik az augusztus 
20-ai városi ünnepség helyszínén a Fidesz Forrás 
címet viselő választási lapját osztogatták. Felve
tette még, hogy az egyik párt etikátlan módon 
megállapodást kötött a LÉT (a társasházak érdek- 
védelmét ellátó) egyesülettel, anélkül, hogy ehhez 
a tagság, vagyis a társasházak lakói belegyezésü
ket adták volna. (Lapzártánkig az érintetett szerve
zetet nem értük el.)

Rajnai Gábor elutasította a felvetést, hozzátéve, 
hogy minden párt magánügye, hogy kivel állapo
dik meg. A jelölt ezen kívül elmondta, hogy nem 
sikerült együttműködésre lépniük sem a Munkás
párttal, sem az SzDSz-szel. Rajnai aláírásra aján
lotta a szocialisták által felvázolt etikai kódexet.

Balogh György a szövegben azt a kiegészítést 
javasolta, hogy ne lehessen sem a templomok
ban, sem az iskolákban kampányolni. Annak adott 
hangot, hogy nincs meggyőződve arról, hogy ezt 
társai be fogják tartani.

Dr. Sunyovszki Károly úgy vélekedett, hogy a 
Varga János által említett kiadványokban használt 
jelzők még beleférnek a tisztességes kampány ke
reteibe, akár az ő vezetői stílusát érintő megjegy
zések is. Ezeket legfeljebb cáfolni fogják. 
Elmondta, a FORRÁST csak az ünnepségről távo
zók között óhajtották ki osztani.

Kardics, Sunyovszki és Rajnai aláírták az etikai 
kódexet, majd némi hezitálás után Balogh és az 
aláírástól mindvégig elzárkózó Varga is. -for-

A Perfekt Oktató RT. 
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 

és PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 
ÜGYINTÉZŐI tanfolyamot indít az 

oroszlánja 
Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Megbeszélés szeptember 10-én (kedden) 

16 órakor az MKK-ban. 
Jelentkezés és felvilágosítás: 

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 
Tel./fax: 34-384-461
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Jó szerencsét!
Köszönetét mondani sokféleképpen le
het. Átadni annak valódi tartalmát nem 
könnyű. Mégis, hiszem, hogy szeptem
ber első hétvégéje kiváló lehetőséget 
nyújt erre. Módot, hogy köszönetét 
mondjunk a két szakmakultúrához tar
tozó munkatársaknak, az elmúlt évek 
embert próbáló változásai közepette is 
helytálló kollégáknak, a bányákban és 
erőművekben nap, mint nap komoly fel
adatot ellátó dolgozóknak. Nem feled
kezhetünk meg a széncsaták során, 
munkájukért életüket áldozó embertár
sainkról.

Az idei, 52. Bányász- és 10. Villamos 
Napot beárnyékolja a néhány nappal ez
előtt történt márkushegyi bányabaleset, 
melynek során négyen sérültek meg. Ne
kik kívánok mielőbbi felépülést, s e gon
dolatok jegyében, egyúttal minden 
szakmatársamnak Jó szerencsét!

Vas László, vezérigazgató
Vértesi Erőmű Rt.

Kedves tanévkezdő Diákok, 
Szülők és Pedagógusok!

Oroszlány város igyekezett nyáron, kisebb rész
ben szeptemberben is folytatódó felújításokkal 
felkészülni iskoláink, tantermeink megfelelő ki
alakítására annak érdekében, hogy a tanuló diák
sereg jó körülmények között végezhesse 
feladatát, felkészülését az életre.

A pedagógusok bérezésének feltételrendszere 
is jelentősen javul, reméljük, hogy ennek hatása 
erősíti az oroszlányi gyerekek esélyeit, városunk 
versenyképességét.

Sok sikert, jó egészséget, és türelmet kívánok 
a 2002/2003-as tanévhez!

dr. Sunyovszki Károly 
polgármester

KÉK HÍREK
- Augusztus 25-én a Polgármesteri Hivatal előtti 
területen ismeretlen elkövető a sértett kezében 
lévő táskát a benne lévő készpénzzel együtt eltulaj
donította, közel tízezer forint kárt okozva.
- 600 folyóméter kábelt tulajdonított el augusztus 
27-ére virradóra a Vért külüzem K-3-as szállító 
szalagjától ismeretlen elkövető. Az okozott kár 
több százezer forintra tehető.
A rendőrség kéri, hogy aki a fenti két ismeretlen el
követő végrehajtotta bűncselekménnyel kapcso
latban érdemleges adattal tud szolgálni, a 107-es
telefonszámon tegye azt meg.________________
Oroszlány város polgármestere, dr. Sunyovszki Ká
roly, soron következő fogadónapját szeptember 
5-én, csütörtökön, 13 órától 15 óráig tartja az Idősek 
Napközi Otthonában (volt Kossuth Óvoda)._________

Több százezres kárt okoztak a vandálok

Az iskolákban sok 
felújítás történik önerőből
Hétfőn becsöngetnek, kezdődik az új tanév. A szülőket most 
elsősorban az izgatja, hogyan tudják fedezni a tízezrekre rúgó 
beiskolázási költségeket. A gyerekek új taneszközöket kapnak, 
de hogy mire futja az iskoláknak, ennek jártunk utána.

Négy és félmillió forint támogatást kapott az önkormányzat 
a megyei Közoktatásért Közalapítványhoz benyújtott pályáza
tára. A költségvetésben saját forrásként biztosított 11,5 millió 
forinttal együtt az idén közel 16 millió forintot fordíthatunk a 
város nevelési-oktatási intézményei felszerelésének és beren
dezésének a fejlesztésére.

Az Arany János iskola 3,5 millió forint értékben hat tanterem 
és az intézmény ebédlőjének bútorzatát cserélheti ki. A Bene
dek iskola három tantermének a berendezését újíthatja fel, 
728 ezer Ft értékben. A József Attila iskola hat tantermének és 
az ebédlőjének a berendezésére, számítástechnikai és szem
léltető eszközök vásárlására összesen közel 4,2 forintos támo
gatásban részesült. A Ságvári Iskola a tizenegy új burkolattal 
ellátott tartermébe vásárolhat berendezést majdnem ötmillió 
forintért. A Középfokú Kollégium egymillió forintot kapott a ta
nulószobák felújítására. Óvodáink 1,5 millió forint értékben 
fejleszthetik a szemléltetőeszközük állományát. Ezek a munká
latok, cserék szeptember-októberben valósulnak meg.

Spitzner Csaba, a polgármesteri hivatal városfenntartási 
osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy nemrég pá
lyázattal újabb összegeket nyert el az önkormányzat, ezúttal a 
megyei területfejlesztési alaptól. A pénzt a kollégium padló- 
burkolatának, a Ságvári iskola kerítésének és az Arany iskola 
lépcsőjének és éttermi padlózatának felújítására fordítják. 
Megtudtuk, hogy a remélthez képest ez évben kevesebb pá
lyázati pénzt sikerült elnyerni, ezért a városnak kicsit mélyeb
ben a zsebébe kell nyúlnia, hogy a tervezett feladatok 
megvalósuljanak. Mégis idén volumenében hasonló összeg 
fordítódik az intézményekre, ami annak köszönhető, hogy 
azok pénzmaradványaik terhére, illetve támogatások bevoná
sával maguk is különböző fejlesztésekbe fognak. így például a 
Ságváriban a felső tagozatos termeket festik ki, a Józsefben 
pedig az iskolaudvar szépül meg.

Az Arany iskola rongálás miatt kényszerült rá, hogy a vaká
ció alatt kicserélje az Iskola utcai bejáratnál nyíló kapualj 
mennyezeti burkolatát, amit még május elején vandálok tettek 
tönkre. Az iskola több százezer forintot költött saját forrásaiból 
az életveszélyes elemek kicserélésére -  tájékoztatott Csőre 
Imréné igazgató. Emellett 12 tanterem parkettáját csiszolták 
és lakkozták le, volt festés, meszelés és tetőjavítás is, mindez 
összesen kétmillió forintot meghaladó értékben, saját forrás
ból. -for-

A Bakfark Bálint Művészeti Iskola közleménye

Régi növendékeink pótbeiratkozása:
Szeptember 3. (kedd) 14.00-18.00-ig 

Új növendékeink alkalmassági vizsgája és beiratkozása: 
Szeptember 5. (csütörtök) 16.00-17.00-ig 

Évnyitó ünnepély és órabeosztás:
Szeptember 5. (csütörtök) 17 órakor a Lengyel József 

Gimnázium dísztermében. 
Kérjük növendékeinket, hogy az órabeosztás miatt az álta
lános iskolai órarendet hozzák magukkal!

Tisztességes
kampány?

A választásokon ígéretek, vélemé
nyek hangzanak el, mely alapján 
dönthetünk a jelöltek között.

Dönthetünk akkor, ha a jelölt 
valóban arról szól, hogy mit sze
retne megvalósítani, avagy más
ként végezni az elkövetkező négy 
évben.

De vajon mit kezdjen az ember 
azzal, ha azt hallja, hogy ez vagy 
az a jelölt lopott, sikkasztott, bűnt 
követett el, ilyen-olyan gazdasági 
érdekeltsége, háza, stb-je van?

S mindezt a „jelölt-kolléga” ter
jeszti.

Csak úgy, suttogva, mint benn
fentes adja az információt, vagy 
olyan plakátot, szórólapot készít
tet és helyez ki, mely alkalmas a 
választók megtévesztésére.

Akik nem ismerik a tényeket, 
könnyen elhiszik, mert az elmúlt 
évtizedek meggyőzték arról, hogy 
„nem zörög a haraszt, .. .” , és 
köpködnek, átkozódnak.

Meggyőzték őket, hogy az a 
másik jelölt egy gazember.

Az, hogy egy szó sem igaz a 
suttogó propagandából, már nem 
is jut el a tudatokig, elhiszik, hi
szen Ők „szegények” , a másik 
meg megszedte magát.

A suttogó meg bátor, hiszen 
beszél az állítólagos sumák dol
gokról, és kiáll a „kisemberért” . E 
demagóg, és primitív politikai 
játszmát „bátran” játssza, hiszen 
nevét nem adja, a nyilvánosság 
elé nem lép, csak úgy „kiscsopor
tos foglalkozások” keretében.

Még van idő a választásokig, és 
mindenki megteheti, hogy a nyil
vánosságot vállaló jelölteknek 
szemtől szemben feltegyék a kér
dést: igazak a vádak?

Mert ekkor, a valós tények is
meretében lehet majd önvizsgá
latra kényszeríteni a suttogó 
propagandát folytatókat, megkér
dezve: miért hazudtál?
(Tényleg! Miért?)

És remélhetjük, hogy ezek után 
-  amennyiben á sérelmek még 
megengedik -  már a valódi prog
ramokról tudnak majd vitázni. 
Ami ugye, talán mégis csak fonto
sabb...



HÍREK RÖVIDEN Molnár József lelkész a múltról,
- BALESET A MÁRKUSHEGYEN. Kőomlás történt kedden 
délután a márkushegyi bányaüzemben egy használaton kí
vüli járatban. Egy méteres kődarab és annak törmeléke 
szakadt az ott dolgozó négy bányászra. A legsúlyosabban 
sérült 50 éves várpalotai bányásznak a kulcs-, a lapocka-, a 
síp- és sarokcsontja törött el, valamint bordatöréseket és 
lábszártörést szenvedett. A sorozat-bordatörést következ
ményeként légmell alakult ki nála. Továbbra is az intenzív 
osztályon ápolják, de már nincs közvetlen életveszélyben, 
állapota stabilizálódott, a körülményekhez képest, jól van. 
Egy másik bányász medencetörést, a harmadik könnyű 
végtagsérüléseket szenvedett -  őt orvosa már a hétvégén 
hazaengedi a székesfehérvári kórházból. A negyedik bete
get Tatabányára szállították, és elsősegélynyújtás után el
mehetett. A sérültek között nincs oroszlányi.
- KINEVEZTÉK VAS LÁSZLÓT. A Vértesi Erőmű Rt. Rend
kívüli Közgyűlésén személyi kérdések voltak napirenden. 
Döntés született az egy hónappal ezelőtt megbízott vezér- 
igazgatói posztra megválasztott Vas László vezérigazgatói 
kinevezéséről, munkaszerződésének lényeges eleméről.
A Közgyűlés felmentette Felügyelő Bizottsági tagságából 
Papp Katalint, dr. Sipos Árpádot és dr. Molnár Attilát. He
lyettük Laki Árpádot, Miklós Ákost és Németh Ferencet vá
lasztotta meg. Visszahívták Igazgatósági tagsági 
tisztségéből Szántó Istvánt, utódjául dr. Esztó Pétert ne
vezték ki. A Közgyűlés módosította a cég Alapító Okiratát, 
az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok megbízási 
időtartamának egységesítése érdekében is. (Vért)
- MEGÚJULÓ KÖZTEREK. Feltúrt terep, földbuckák és ki
fordított gyökerű fák jelzik a Városkapu mellett, hogy el
kezdődött a tér felújítása. Várhatóan október közepéig 
visszakerül helyére az évekkel ezelőtt leszerelt Korsós lány 
című alkotás, és előtte, a régóta virágágyásnak használt 
medencében kis szökőkút fog csobogni. A park ízléses kő- 
és gyepburkolatot kap, padokat helyeznek ki, körben kis 
támfalak és nyitott lugasok épülnek. A felújítás költsége 18 
millió forint. Ezzel egy időben megszépül a Malomsori 
óvoda mellett lévő, igen elhanyagolt állapotban lévő Fürst 
Sándor úti játszótér is. Az új szabványoknak megfelelő, ha
gyományos játszóeszközök (csúszda, homokozó, hinta, 
mászóka) kerülnek ki. A talajt kicserélik, járdákat és egyéb 
térburkolatokat fektetnek le. A mintegy 15 millió forint ér
tékű átalakítás várhatóan október folyamán fejeződik be.
- LEDŐLTEK A FALAK. Megkezdődött a temető melletti ro
mos, valamint járvány- és életveszélyes elhagyott ipartelep 
épületeinek elbontása az önkormányzat költségére. A kör
nyék lakóinak nyugalmát elsősorban az itt tanyát vert haj
léktalanok zavarták, de a sírkertbe kegyeletüket leróni 
igyekvőket is felháborították az áldatlan állapotok. Hosszú 
út vezetett idáig, hogy az oroszlányi építéshatóság bontási 
határozata végre érvényre juthatott, hiszen az egykori tu
lajdonos KERFA Kft. jogutód nélküli megszűnésével a terü
let gazdátlanná vált, s nem volt kin „elverni a port” a terület 
állapota miatt. A furcsa jogi állapot továbbra is fennáll. A 
területnek ugyan van a hatóság által „gyámul” kinevezett 
ügygondnoka, de tulajdonosa továbbra sincs. Ha a helyzet 
tisztázódik, például az önkormányzat tulajdont szerez, a 
város rendezési terve alapján közparkká kívánják alakítani 
a területet.
- ÖREGFIÚK BAJNOKSÁGA. Augusztus 26-án, az őszi for
dulóval elindult az öregfiúk futballbajnoksága. Oroszlány 
együttese Környét fogadta. A fölényben játszó hazai csapat 
könnyedén verte az időnként gyengélkedő Környét. Már az 
első félidőben bebiztosította magának a vezetést, amelyet 
a második játékrészben még növelni is tudott. Győzelmé
hez semmi kétség sem férhetett. ŐSZE - Környe 7:1 (3:0). 
Gólok: Tamás (3), Purger (2), Zsidó, Pálvölgyi illetve Tö
rök. (Szalai Imre)

a jelenről, és a jövőről
Éppen 215 éve épült a sok hányattatást megélt, de ma virágzó oroszlányi evangélikus gyü
lekezet temploma, melynek tornya ma is irányjelzőként mutatja, merre van a település 
szíve. Beszélgetőtársunk Molnár József evangélikus lelkész.

-  A falunap, melyben település-alapító őse
inkre emlékezünk, alkalom a számvetésre is. 
Az oroszlányi evangélikus gyülekezet új év
századot kezdett, hiszen kerek háromszázat 
már maga mögött tudhat. Mi ezeknek a hátra
hagyott esztendőknek a legfőbb tanulsága?
-  Az 1701 óta itt élő egyházközség az évszá
zadok sodrában sok kihívásnak felelt meg. A 
történelmi viharok, a változó politikai (egy
házpolitikai) helyzet új és új lehetőségeket 
nyitottak meg, vagy éppen zártak be előttünk. 
Gyülekezetünk azonban összefogásból min
dig jelesre vizsgázott, melynek leglátványo
sabb eredményét, ősi templomunkat 
1787-től láthatja a település. Bár iskolánkat 
elvesztettük és a világégések sem kíméltek 
bennünket a gyülekezet tovább élt és alkal
mazkodva a megváltozott viszonyokhoz mind 
a mai napig fennmaradt.
-  Mi mindenben teljesedik ki a hitélet a gyüle
kezetben?
-  A legújabb kori gyülekezet, mi élők átvettük 
és folytattuk őseink hagyományait, megőriz
tük hitünket és mi is reménységgel tekintünk 
az eljövendő felé. A gyakorlatban ez azt jelen
ti, hogy valamennyi általános iskolában vé
gezzük a hitoktatást, felnőtt bibliaórákat 
tartunk rendszeresen, s vasárnapról-vasár- 
napra hívogatjuk haragunk szavával a város 
lakosságát Isten Igéje köré. Konfirmációra 
segítjük a fiatalokat, kereszteljük a gyermeke
ket (és egyre több felnőttet is), megáldjuk a 
jegyeseket, temetünk és vigasztaljuk a szo- 
morkodókat.

-  Állandóság és folyamatos megújhodás 
egyszerre jellemzi tehát a gyülekezetei. A 
megújulásra azonban nem csak szellemi-lelki 
értelemben van szükség.
-  Ahhoz, hogy ennyiféle szolgálatot tudjunk 
végezni, szükséges, hogy épületeinket időről 
időre karban tartsuk, renováljuk. Négy éve 
épült korszerű Gyülekezeti házunk nemcsak a 
hitélet, de a kultúra és az ismertterjesztés 
szolgálatában is áll. Ebben az esztendőben 
pedig teljesen felújítottuk és átépítettük Gyü
lekezeti termünket, mely mint galéria is funk
cionál. Ehhez a munkához anyagi segítséget 
nyújtott nekünk a Magyarországi Evangélikus 
Egyház, a Polgármesteri Hivatal, megannyi 
helyi vállalkozó és természetesen a gyüleke
zet tagsága.
-  A falakon kívül milyen feladatok várják a 
gyülekezetei?
-  Külföldi kapcsolatainkat folyamatosan
ápoljuk, hiszen néhány hete járt nálunk finn
országi testvérvárosunk, Kuhmo gyülekeze
tének delegációja, s várjuk énekkarunk 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából 
hozzánk érkező plochingeni (Németország) 
vendégeinket. Részt vállalunk a helyi ökume
nikus munkában, ádventben és böjt idején 
egy hetes sorozatra hívjuk az érdeklődőket, 
koncertjeinkre pedig távolabbról is szívesen 
látogatnak hozzánk. Személyes jövőmet és az 
egyházközségünk jövőjét Isten kezébe ajánl
va ezzel az Igében látom: „Azokra a dolgokra 
törekedjünk tehát, amelynek a békességét és 
egymás építését szolgálják.” -se-

Reakció múlt heti cikkünkre

Az ÉLET egyetlen pártnak sem kötelezi el magát
Múlt heti számunkban hírül adtuk, hogy a polgár
mesterjelöltek találkozóján Varga János azzal vá
dolta meg az Érdekvédelem a Lakosságért 
Egyesülés Tatabányán (ÉLET) egyesület oroszlányi 
tagozatát (társasházak érdekvédelmét ellátó, közös 
képviselőket tömörítő szervezet), hogy a lakók be
leegyezése nélkül szóban, választási megállapo
dást kötött az egyik párt helyi szervezetével. 
Időközben Varga jelölt-képviselő megkereste a 
Krónikást és elmondta, hogy az egyesület elnöke 
és titkára őt szóban úgy tájékoztatta, hogy ez a párt 
az MSZP. Varga különösen azt nehezményezi, 
hogy mindez szerinte a társasházközösségek háta 
mögött történt s a kampány etikájába is ütközik.

Németh Józsefné, a szervezet titkára és Bús Mi
hály elnök határozottan cáfolta Varga János állítá
sait.

Birtokunkba került az ÉLET oroszlányi tagozata 
vezetőségi ülésének július 19-i jegyzőkönyve, 
melyből kiderül, hogy a szervezet korábban önálló 
jelölteket kívánt állítani a helyhatósági választások
ra, azonban szponzorok hiányában visszaléptek et
től a szándékuktól.

Bús Mihály elnök elmondta, hogy tavaszi köz
gyűlésükön a tagságtól felhatalmazást kaptak a je

löltállításra. Miután ez nem sikerült a vezetőség 
megbízta az elnököt, keresse meg annak a lehető
ségét, hogy képviselőjelölt híján érdekvédelmi te
vékenységük hatékonyabb megjelenítése 
érdekében egy-két képviselőtestületi bizottságba 
külső tagként bekerüljenek. Azt a feltételt kötötték 
ki, hogy a pártsemlegesség elve ne sérüljön. Idézet 
a jegyzőkönyvből:...... a vezetőségnek az a vélemé
nye, hogy mindenki arra a jelöltre szavaz, akinek a 
programja a legjobb. Egyetlen párt felé sem köte
lezzük el az egyesületet!!”

Bús Mihály azt is elmondta, hogy még a válasz
tások előtt vagy után mindkét mérvadó pártot azzal 
a kéréssel keresik meg, hogy a szakmai bizottsá
gokba biztosítsanak számukra helyet.

Németh Józsefné titkár szerint Varga János kép
viselő fél- és álinformációkat terjeszt, vélhetően jól 
felfogott politikai érdekéből. Az egyesület már a 
döntéshozatal folyamán szeretne véleményt nyil
vánítani a társasházak lakóit érintő kérdésekben, 
ezért célja a bizottságokba való bejutás, de semmi
lyen politikai játszmának nem kíván részese lenni -  
hangsúlyozta a titkár.

Forgács J.

A dohányzás, i sűrű füstöt okádó városi buszok, a szellemi környezetszennyezés károsítják az Ön és környezete egeszseqétl



„A falu megérdemli az odafigyelést...”

Falunap -  tisztelgés alapító őseinknek
Szom bat dé le lő tt m ár roskadozott a kertészeti te rm énybem uta tónak helyet 
adó pajta a fö ldm űve lők  gondosságát, szakérte lm ét d icsérő fo rm ás és mé
retes zöldségektő l és gyüm ö lcsöktő l. A Tájház udvarán a bográcsokban To
tyogó finom ságok körü l gyerm ekek és fe lnő ttek  kezében egyaránt szaporán 
fo rg o tt a fakanál -  javában illa tozo tt a Jókai bableves, páro lódo tt a vargá- 
nyás lecsó, a hagymás bab és vendégm araszta ló paprikás k rum p li. A te rü lj, 
te rü lj asztalkám ról nagyanyáink csábító s m égo ly  ízletes, fogyókúrás  süte
ményei kellették magukat.

A nyo lcad ik fa lunap szélesebb közönséghez szóló program ja i a hagyom á
nyoknak megfelelően kora délután vették kezdetüket. Szabó Istvánná, a 
Szlovák Kisebbségi Ö nkorm ányzat elnöke szlovák nyelven köszöntötte a 
megjelenteket, majd Kertész Zsuzsa, a p rogram  elm aradhatatlan vendége 
dr. Sunyovszki Károlynak adta át a szót. A po lgárm ester ö röm m el adott han
go t azon vélekedésének, hogy a fa lu nagyobbik  része végre úgy néz ki, 
ahogy annak kell: eddig az önkorm ányzat százm illió  fo rin tná l is többe t kö l
tö t t az A lko tm ány utcára. A  fa lu m egérdem li az odafigyelést, hisz összetartó 
közösségének hatása a városra is k isugárz ik  -  m ondotta.

Képekés babák
A beszédek elhangzása után versenyeredm ényeket h irdették ki. A szép 

elökertek versenyében a zsűri Pis János A lko tm ány út 81., Szöllősi Péter Er
dész u. 20., Zalavári István Majki út 21., P risznyák Ferenc Eszterházy út 70. 
és Kocsiczki János Haraszthegyi út 5. szám alatti ke rtje it ítélte kiemelésre 
m éltónak. A pajtában harm incán á llíto tták ki ez évi te rm ényeiket és kézim un
káikat. A  term énykategóriában dr. M agyar Henrik, Bíró Józsefné és 
Fenyvesiné, a kézim unkázok közül Papp Lajosné, Kovács Ferencné, Schöller 
Gábor és Sárkány Im réné k iá llíto tt tárgyai kaptak e lism erést.

A helyi evangélikus közösség szépen fe lú jíto tt gyülekezeti term eiben 
megrendezett k iá llításokra Lázár Mózes országgyűlési képviselő, a megyei 
közgyűlés elnöke invitá lta  a vendégeket. Párhuzam ot von t a híres képzőm ű
vészeti iskolának helyet adó erdélyi Nagybánya és Oroszlány művészeti élete 
között, kiemelve, hogy városunkban egyre több  tehetség bukkan fel. Az 
egyik helyiségben a helyi a lkotóm űvészek, Szedlák Jánosné, Végh Józsefné, 
Zsom bolyai M ária és az időközben e lhunyt Viczena Istvánná tájképei és 
csendéletei, va lam int Kungl G yörgy szobrocskái kaptak helyet. A másikban 
az ország szlovákok lakta v idéke inek díszes, csipkés, fodros, szalagos, v irá 
gos, gyöngyös népviseletét m utatja be egy érdekes babakiállítás. M indkettő  
szeptem ber 8-ig  lá togatható péntek, szom bat és vasárnapi napokon.

Ötezren látogatták
A fe llépők a délután közepére menetzenével érkeztek a Topolya e m lé k k ő 

höz, ahol hagyom ányterem tő m ódon koszorúk elhelyezésével tiszte legtek az 
alapító ősök emléke előtt.

A hazai és Szlovákiából érkezett ku ltu rá lis  együttesek m űsorfo lyam át Ke
leti György országgyűlési képviselő ünnepi beszéde indíto tta  el. A színpadi 
program nak és a kirakodóvásár forgatagának helyet adó Erzsébet-liget va ló 
ságos kis prom enáddá vá ltozo tt késő délutánra. Ezrek keresték fel családos
tu l a helyszínt, ahol a gyerekeket édességek, légvár, lovaglás, kisvasút, 
óvodai szöszm ötölés várta. A falu Kató nénijét, Ihos Józsefet is fe lvonu lta tó

színpadi m űsor után 
a fe lnő ttek  hajnali 
ne- gyedhárom ig dá- 
ridóztak a piliscsabai 
S w ing együttes m u
zsikájára. -for-

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése van és szeretné tudni, 
hogy arról mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre (kronikas@presskft.hu) és lehető
séget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
ÖN SZERINT NYÚJTOTT-E A VÁROS ELEGENDŐ 
SZÜNIDEI ELFOGLALTSÁGOT A GYEREKEKNEK?

>  igen, bőségesen
>  nem, sok gyerek céltalanul lófrált
>  igen, de csak egyes intézmények
>  ez a szülők feladata

Várjuk szavazatát!

Kertész Zsuzsa már nem kertészkedik
A Falunap programjainak konferálója idén is a népszerű -  igaz a képernyőkről sokak 
sajnálatára néhány éve hiányzó műsorvezető -  Kertész Zsuzsa volt. Az esztendők so
rán barátságok, ismeretségek szövődtek itt, s az utcán sétálva már úgy iidvözlik, mint 
a látogatásra hazaérkezett távoli rokoni. Nem véletlenül, hiszen országszerte ismert 
személyiség, mégis egyszerű és közvetlen a modora, a beszédstílusa, s könnyű szóba 
elegyedni vele. Nincs benne semmilyen sztárallűr. Nem is kedveli ezt a ma divatos 
szót: sztár.
Kutyafuttában, a Tájháztól az evangélikus lelkészlakig sétálva készüli ez az interjú.

-  Megengedi, hogy feliegyek né
hány kérdési?

-  Hogyne. Csak azt ne kérdezze, 
hanyadjára já rok  itt. A fa lunapok és 
a szeretőim  számát nem szám olom !
-  Gondolom, nem muszáj elvállalnia 
ezt a felkérést. Mi húzza vissza évről 
évre Oroszlányba?

-  A kapocs szám om ra Kis Im réné 
Ani. Az ő kedvéért m ind ig  szívesen 
jövök, hívása szám om ra szent. A cé
génél ta rtok  tréningeket, és innen az 
ism eretségünk. De szívesen jövök  
itten i barátaim : Mariska néni, J u lis 
ka, Betka m iatt is. Aztán várnak a 
pajtások is! És ez a szójáték helyén
való, hiszen ennek az összejövetel
nek a hangulata nekem valahogy a 
pajtában testesül meg. Csuda do
log, ahogy o tt m indenki m egm utatja  
a maga kincseit. És m indenki ö rü ln i 
tud annak, hogy hozott egy sava- 
nyúságos üveget, egy gyönyörű  ké
zim unkát. Nekem van egy olyan 
gyanúm , hogy erre az a lka lom ra kü
lön készítenek is va lam it, hogy érde
mes legyen kitenni. Ennek a 
szellem isége fo g o tt meg.

-  A név kötelez. Művel ön otthon 
kiskertet, ahol hasznosítani tudja az 
itt ellesett praktikákat?

-  Ma m ár nem. A m iko r gyerekek 
vo ltunk , akkor a nagym am ával m in 
dig kertészkedtünk, szóval tudom  
m ire való a kapa meg a gereblye, s 
meg is ism erem . Itt m ind ig  a nagy
m am ám  tündérkertje  ju t az eszem
be. Az, hogy a term észetes és az 
egyszerű a jó. Egyet s m ást ennek a 
gondola tnak a jegyében rendeztem 
át a lakásom ban.

-  Jár Oroszlányban a Falunap al
kalmán kívül is?

-  Aniék meghívására, igen. És Ta
tabányán is sűrűn fo rd u lo k  meg, 
hogy trén ingeket tartsak.

GSM SZA K UZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

W estel előfizetői kártyák  és 
akciós készülékcsom agok 

DOM1NO kártyák 
és készülékcsom agok 

GSM tartozékok  széles vá lasz téka

ÁTVEVŐ SZERVÍZ!

www.weststar.hu WLXlSTÍlfl

-  Másodjára említi a tréninget. 
Nem állom meg, hogy meg ne kér
dezzem, mi az?

-  Beszéd- és szem élyiségfejlesz
tő , közszereplésre felkészítő fog la l
kozásokat ta rtok  különböző 
cégeknek, válla latoknak. Van, aki 
azért kéri, hogy segítsem a csapat 
összekovácsolását, más az ügyfe
lekkel való bánásm ódban szeretne 
elérni javulást.

-  Szóval ön is vállalkozó lett. El
lenben a tévében régen láttam.

-  M ár nem do lgozom  fo lyam ato 
san, legfe ljebb nyila tkozom , ha kér
deznek.

-  Sokan hiányolják!
-  Tudja, ez jó l is esik. Rendre 

m egkérdeznek az utcán: m iért nem 
te tszik  lenni? Ilyenkor csak olyan 
félválaszokat tudok adni. Szóval, két 
évvel ezelőtt vo lt egy vezetőváltás és 
kölcsönösen úgy éreztük, hogy nem 
tud u n k  egym ással dolgozni. M ost 
ú jra vezetőcsere várható. Hát, m in 
den m egtörténhet. M eglátjuk m ilyen 
lesz az új csapat! Végül is a Magyar 
Televízió az egyetlen olyan tévé, 
am inek m egadatik az a lehetőség, 
hogy a kezdetektől o tt lévőkkel rek
lámozza, je lenítse meg magát. 
K ud lik  Ju li, Kovács P. Jóska, s talán 
szem élyem  is ehhez az „öreg nem 
zedékhez” tartozunk. Legalább há
rom  korosztá ly nő tt fel a meséinken. 
A kereskedelm i tévék korunknál fo g 
va sem érdeklődnek irántunk. No, 
nem m ondom , hogy nem kerestek 
meg, de tudja, az a világ nekem nem 
tetszik. Rengeteg do lgom  van nél
küle is, s m ost jó l érzem így magam.

-  Családja van?
-  Van egy fiam . Évekig élt és do l

gozott Olaszországban és ebből k i
fo lyó lag m os t kapott egy csodaszép 
fe lkérést. A Pál utcai fiú k  újabb, 
o lasz-m agyar koprodukcióban ké
szülő mozis fe ldolgozásában a ren
dező m unkatársa lesz.

-  A fia rendező?
-  A végzettsége szerint színész. 

O laszországban já rt iskolába és 
m indent m egtanu lt a m esterségről. 
Jó l beszél olaszul és angolu l. Társu
latokat szervez, rendezvényeket bo
nyo lít le, a nemzetközi Menuhin 
alapítványban dolgozva segíti a ze
nei tehetségek fejlesztését, s még az 
én trén ing je im en is oktat. Szívesen 
büszkélkedem  vele. Olyan anyja 
gyereke, ő sem sokat ül a fenekén 
egy he lyben...

Forgács J.
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Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános 
választását 2002. október 20-ára (vasárnapra).

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy (igazolással) a bejelentett tartózkodási helyén lehet.

A választói névjegyzék 2002. augusztus 21-étő l augusztus 28-áig 
tek in thető  meg a Polgárm esteri H ivatalban.

A névjegyzék elkészültével egyidőben, legkésőbb 2002. augusztus 
23-áig a választópo lgárok értesítést kapnak a névjegyzékbe tö rtén t 
fe lvé te lükrő l. A  névjegyzékbe való fe lvéte l, illetve az abból tö rtén t 

kihagyás m iatt 2002. augusztus 28-á ig lehet kifogással élni a lakóhely 
szerint illetékes jegyzőnél.

Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fo rdu ln i.
Ha a vá lasztópolgár bejelentett ta rtózkodási helyén kíván szavazni, 

legkésőbb 2002. október 18-án 16.00 óráig szem élyesen, vagy 
2002. október 15-éig a po lgárm esteri hivatalba beérkező a ján lo tt 
levélben kérhet igazolást a lakóhelye szerin t illetékes jegyzőtő l.

A választásra jelölteket ajánlani 
2002. szeptember 27-éig ajánlószelvényen lehet.

Az ajánlószelvényeket a vá lasztópo lgárok 
az értesítővel együ tt kapják meg.

A választópolgár az ajánlószelvénnyel egy jelöltet, 
illetőleg listát támogathat. Ezt a jogot csak a lakóhely szerinti 

választókerületben lehet gyakorolni.
Részletes tá jékoztatásért a 

Polgárm esteri H ivatalban a Választási Irodához lehet fo rdu ln i.
Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda Közleménye
je lö lő  s z e rv e z e t ,  je lö l t ,  l i s t a  b e je le n té s e  

a  j e lö lé s h e z  s z ü k s é g e s  a já n ló s z e lv é n y e k  s z á m a
I. A je lö lő  s z e r v e z e t  b e je le n té s e

Azt a jelölőszervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésé
nek hiteles másolatával kell bejelenteni az alábbiak szerint:
a) hatóbb megye területén kíván jelöltet vagy listát állítani: az Országos Választási 
Bizottságnál,
b) ha csak egy megye, de több település területén kíván jelöltet állítani: a Területi 
Választási Bizottságnál,
c) ha csak egy településen kíván jelöltet állítani a: Helyi Választási Bizottságnál.
A c) pontban meghatározott bejelentéshez szükséges 20/2002. (VIII. 1.) BM rendelet
2. melléklet 1. minta szerinti formanyomtatvány Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatal 66. számú jegyzői irodájában átvehető.

II . A je lö l t ,  l i s t a  b e je le n té s e
Az egyéni választókerületben induló képviselő, a polgármester, a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselőjelölteket a 2. melléklet 2., 3., 4., 5. számú nyomtatványo
kon legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A képviselő, a 
polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek bejelentéséhez az 
ajánlószelvények átadása, a települési kompenzációs lista állításához ajelölő szerve
zet nyilvántartásba vétele és a szükséges számú jelölt megnevezése szükséges.
A Helyi Választási Bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, il
letőleg listát a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba vesz:

III. A já n ló s z e lv é n y e k  s z á m a
Az egyéni választókerületben a jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények 
száma:

1. számú választókerület: 18 db 2. számú választókerület: 15 db
3. számú választókerület: 17 db 4. számú választókerület: 16 db
5. számú választókerület. 17 db 6. számú választókerület: 16 db
7. számú választókerület: 18 db 8. számú választókerület: 18 db
9. számú választókerület: 16 db 10.számú választókerület: 12 db
A polgármester jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények száma: 326 db. 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelöléshez minimálisan szükséges 
ajánlószelvények száma: 5 db.

IV. K o m p e n z á c ió s  l i s ta
A kompenzációs listát az ajelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább 1/4-ében jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni válasz
tókerületek legalább 1/4-ében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs lis
tát állíthatnak.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető man
dátumok száma. A listán állítható jelöltek száma ezért maximum 21 fő.

Tisztelt Választópolgár!

M in d e n  v á la s z tó p o lg á r  p o s ta i ú to n  
2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 3 - ig  k a p  a já n ló 
s z e lv é n y t,  é s  é r te s í té s t  a r ró l,  h o g y  
a  v á la s z tó k  n é v je g y z é k é b e  fe lv e t 

té k . A k i n e m  k a p ja  m e g  a z  é r te s ítő t ,  
a  v á la s z tó jo g o s u lts á g á t  a  n é v je g y 

z é k e n  e lle n ő r iz h e t i.
A  n é v je g y z é k  k ö zs z e m lé re  té te lé 
n e k  és a  m ó d o s ítá s ra  v o n a tk o zó  

ig é n y  b e je le n té s é n e k  h e lye  és  
ide je:

O ro s z lá n y  V á ro s  P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  O k m á n y iro d a  fs z .  2 . sz . 

2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 8 - ig  
(n a p o n ta  8 -1 6  ó ra  k ö z ö tt) .  

J e lö lte t  a já n la n i:  s z e p te m b e r  2 7 - ig

le h e t  a  k i tö ltö t t  a já n ló s z e lv é n y n e k  a 
je lö lt ,  v a g y  je lö lő s z e rv e z e t  k é p v is e 

lő je  ré s z é re  tö r té n ő  á ta d á s s a l.
A z  a já n lá s  n em  v o n h a tó  v is s za .

A  H e ly i V á la s z tá s i B izo tts á g  
v á la s z to tt  tag ja i:
Kiss Ferencné dr.
Dr. Magyar Henrik 
Barassevics Jenő 
Scháffer György

A  H ely i V á la s z tá s i Iro d a  v e ze tő je :  
Dr. Judi Erzsébet jegyző

(O ro s z lá n y  V á ro s  P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  2 8 4 0  O ro s z lá n y ,  R á k ó c z i 

F e re n c  ú t 7 8 . II. e m e le t  6 6 . S z . 
T e le fo n :  3 6 1 -4 4 4 )

V á la s z tá s i In fo rm á c ió s  S zo lg á la t:
O ro s z lá n y  V á ro s  P o lg á rm e s te r i H i

v a ta la  2 8 4 0  O ro s z lá n y ,  R á k ó c z i F e 
re n c  ú t 7 8 . O k m á n y iro d a  fs z . 2 . 

T e le fo n :  3 6 1 -4 4 4 /1 8 5  
J e g y z ő i ir o d a  II. e m e le t  66. 

T e le fo n :  3 6 1 -4 4 4

A  V á la s z tá s i In fo rm á c ió s  S z o lg á la t  
b á rm e ly ,  a v á la s z tá s s a l k a p c s o la to s  

k é rd é s b e n  s z e m é ly e s e n ,  írá s b a n , 
v a g y  a  fe n t i te le fo n s z á m o k o n  

k é s z s é g g e l á ll a  v á la s z tó p o lg á ro k  
re n d e lk e z é s é re .  

P ro b lé m á ja  e s e té n  k é r jü k , fo rd u ljo n  
h o z z á n k  b iz a lo m m a l.

H ely i V á la s z tá s i Iroda

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 
és PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐI tanfolyamot indít az
oroszlányi 

Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Megbeszélés szeptember 10-én (kedden)

16 órakor az MKK-ban.
Jelentkezés és felvilágosítás: 

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 
Tel ./fax: 34-384-461

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 46  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfélszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -16-ig 
Szerda: 8 -16-ig 
Péntek: 8 -12-ig

PIZZAFUTÁR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
E 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

^ 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kft.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft 
Nyomdájában lehet lead
ni minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén közel tízez

ren olvashatják.

*24 csöves Turbó Szolárium 
eladó. 360-495 
‘ Eladó 1 db 5 ágú üveg húros 
csillár, 1 db szép kovácsolt
vas előszobafal olcsón. 
360-495
'Építési telek eladó a Vár
domb utcában. Érdeklődni: 
este 365-572
‘ Malacok eladók. Oroszlány, 
Béke u. 25. 362-110 
'Garázs az osztályzónái el
adó; nagyméretű, biztonsá
gos. 364-036
'Gáztűzhely új, négyégős, 
palackkal eladó. 364-036 
'Eladó 20 colos 10 sebes
ségváltós fiú kerékpár Neuzer 
teljes felszereléssel.
30-99-40-336
'Hajdú Zerowatt elöltöltős, 
3,5 éves automata mosógép, 
gyönyörű állapotban eladó. 
20-58-81-177
'Osztályzónái aknás garázs 
eladó. Villany van. 
20/454-35-41
'Eladó egy alig használt 137 
l-es, fagyasztós GORENJE 
hűtőszekrény. 366-139, 
70-240-4537.

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc *20 -454-35-41  Szerkesztő: Forgács József *70 -240 -45 -37  Kiadja: MONTÁZS PRESS Kit. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
*3 6 7 -4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@pressklt.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszIanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN:1419 4805__________Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában; Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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HÍREK RÖVIDEN Önerőből fe jleszt az OSZRT

Ősztől űj lakások csatlakozhatnak a távfűtésre
Lezárult a távhőkorszerűsítási program, amellyel négy év alatt 800 vegyes tüzelésű óvárosi lakás
ban nyílt meg a lehetőség a távfűtés igénybevételére. Ezekből eddig körülbelül a harmadában 
dobták ki, és cserélték radiátorokra a régi kályhákat. Ugyanakkor még 1200 lakás vár az erőműből 
származó hőenergiára. Állami támogatás már nincs ilyen fejlesztésre, de a szilárd tüzelőanyagok 
árának erőteljes emelkedését követően sokan kérdezgetik: meddig kell még őszre szénnel feltöl
teni a pincét?

-MEGÚJULÓ INTÉZMÉNY. Harm adik üteméhez 
érkezett a Bányász Klub (egyébként 1937 óta álló) 
épületének az 1974-es alapítás óta legjelentősebb 
fe lújítása. Két éve a tetőszerkezetet és a nyílászá
rókat cserélték ki és vakolatpótlás tö rtén t, tavaly 
pedig többek között a te ljes e lektrom os hálózatot 
és a központi fű tés i rendszert korszerűsítették. A 
m ost szeptemberben m eginduló uto lsó fázisban a 
nagyterem egésze új pad lóburko la to t kap, helyre
á llítják a vizesb lokkokat és modern szellőztető be
rendezéseket szerelnek fel az épületben. 
Renoválják a bejárat e lő tti té rbu rko la to t és szep
tem ber m ásodik felében m egszépítik az u tca fron t
ra néző parkot is, m elyet é lősövény fog díszíteni. A 
fe lú jításra a V ért és az intézm ény pályázaton el
nyert összegei b iztosítják a keretet. A klub háta 
m ögö tti közterületen lévő parkolókat -  az önko r
mányzattal közösen várhatóan a tavasszal kez
dődő fe lú jítás során szilárd burkolatta l látják el. 
-TÁBOROZÓ GÓLYÁK. Egy ideje szünetelő hagyo
m ányát elevenítette fel a héten a Lengyel József 
g im názium . A hatosztályos tagozatra já ró  kezdő f i
atalok, vagyis a gó lyák számára szervezett ism er
kedő tá b o rt a Gerecsében, Tarján m elle tt. Az öt 
nap program ja i között szerepelt drám apedagógia, 
tanulásm ódszertan, rengeteg vetélkedő, k irándu
lás és számos mókás játék. A gólyaavató tábo rt a 
résztvevők által közösen előadott, nagy s ike rt ara
tó  m űsor zárja.
-KULTURÁLIS ELISMERÉS. A bányász hagyom á
nyok ápolása terü letén végzett közel két évtizedes 
munkásságáért nívódíjja l ju ta lm azták a gyöngyösi 
központi bányásznapon Szikszai Istvánnét, a Bá
nyász Klub gazdasági vezetőjét. A  díjat az országos 
bányászszakszervezet adományozta.
-MARICA OROSZLÁNYON. Az operettszínház tá r
sulata szeptem ber 23-án 19 órátó l m utatja be az 
M KK-ban Kálmán Im re Marica g ró fnő  c ím ű ope
re ttjé t. A főszereplők: Csonka Zsuzsanna, Leblanc 
Győző, Bozsó József, Benkóczi Zoltán, Kalmár 
Magda.
-ZÁMBÓ KORNÉL oroszlányi festőm űvész kiá llítá 
sa nyílik meg szeptem ber 10-én, 17 órakor az 
MKK-ban., m elyet Benkó Sándor ajánl az érdeklő
dők figyelm ébe. Pajzán gra fiká iró l így vall a m ű
vész: „Sokfélék, sokszínűek, de főleg egyediek 
vagyunk. Együgyű, gonosz, szeretetrem éltó, Is
ten t félő és tagadó, naiv, in fan tilis  figu rák  a m o- 
de llje im . Néhány évtizednyi em beri létünk sokszor 
emberhez m éltatlan, azonban m égis em beri hü- 
lyéskedéseinkről szól az egész.”
-KRITIKA A MÉDIÁNAK. Az O roszlányért Polgári 
Egyesület tiltakozó levelet ju tta to tt el szerkesztő
ségbe, melyben úgy vélekednek, hogy az OTV au
gusztus 26-a i adásában a m űsorvezető rossz
hiszem űnek m inősíthető  megjegyzéseket te tt dr. 
Sunyovszki Károly polgárm esterre l szemben. Az 
egyesület szerint a po lgárm ester ju ta lm ának szán
dékos félrem agyarázásával, a polgári, nemzeti o l
dal, illetve a város i összefogás po lgárm ester
je lö ltjének, ille tő leg képvise lő je lö ltje inek befeketí- 
tése tö rtén t. A tévé hétfői adásában kom m entár 
nélkül olvasták fel a levél te ljes szövegét.

- A  gerinchálózat építésénél m ind ig  az a p rob lé 
ma, hogy nem lehet előre pontosan fe lm érn i, a 
lakosságnak v iszonylag rövid időn belül hány 
százaléka fog élni a távhőrendszerre való rákö
téssel -  avat be az OSZRT fejlesztési d ilem m ájá
ba Lazók Zoltán vezérigazgató. -  Az önkor
mányzat az idén lezárult négyéves program  kere
tében 30% -os állam i tám ogatás m elle tt saját 
maga tudta  fe lvá lla ln i a finanszírozást, hiszen 
százm illió fo r in to t hitelezett meg a lakosságnak.

A fo lytatáshoz szükséges anyagiakat az 
OSZRT önerőből nem tudja előterem teni, ezért 
különböző bankokkal tá rgyalunk, hogy a gerinc
vezeték építéséhez h ite lt vegyünk fel. Jelenleg 
azonban olyan kicsi a fa jlagos rákötési igény, 
hogy a bank számára ez nem elegendő biztosíték.

Ennek ellenére egy k icsivel m os t is tovább
haladunk: a Petőfi utca újabb szakaszán szep
tem berben belső fo rrása inkbó l m egkezdjük a 
gerincvezeték lefektetését, és még az idén k iépít
jük  a belső fű tés i hálózatot is. Az újonnan kiépí
tendő rendszer előnye, hogy a fogyasztó a fűtési 
energiát a saját igényének megfelelően szabá
lyozhatja, fogyasztása nem függ  az épületben 
lévő több i lakóétól. M indenki kizárólag a saját fo 
gyasztott hőenergiáját fizeti meg.

Részletfizetési lehetőség
-  Hány lakást érint ez? Mennyibe fog kerülni ott 
a rácsatlakozás a korábbiakhoz képest?
-  A Petőfi Sándor utca 32-38 . szám alatti lépcső
házakban 32 lakás távhővel való ellátása valósul 
meg. A bekerülési költség a rácsatlakozási díjjal

A Vértesi E rőmű Rt. az MKK és az uszoda közötti 
téren fe lá llíto tt hatalmas sörsátorban látta vendé
gül do lgozó it és a város lakó it a Bányász- és 
V illam osnapok hétvégéjén. Neves előadók, 
együttesek jö ttek  el szórakoztatni a színpadra, 
többek között itt já rt a Los A ndinos, a fia ta lok 
kedvéért Rokker Zsolti, Krisz R udolf és A uth C sil
la, a nosztalgiázni vágyóknak pedig S ólym os 
Tóni és zenekara húzta a ta lpalávalót. Emlékeze
tes színfo ltja  vo lt a szom bat délutánnak a Halley 
egyesület csillagászati lá tványshow ja is.

-  Idén m ind a három helyszínen (Tatabánya, 
Bököd, Oroszlány) a gyerm ek és családi m űsor- 
kínálatra helyeztük a hangsúlyt -  ism erte ti M o l
nár Ferenc a Bányász Klub A lapítvány ügyveze
tője, a program ok szervezője, m iben té rt el e ren
dezvény a korábbiaktó l. -  A színes e lfog la ltságo
kat kínáló játszóház segítségével a gyerekeken át

együtt a lakás m éretéről függően 3-500  ezer 
fo r in t körü li összeg lesz. Cégünk ennek ötven 
százalékáig részletfizetési kedvezm ényt nyújt 
-Viszik-e a melegvizet is?
-  A használati melegvíz hálózat e fe jlesztés kere

tében -  ahogy korábban sem -  nem tö rtén ik  
meg.
-  Mit tegyen most az a lakó, aki szeretné beköt
tetni a távfűtést?
-  Először az Oroszlányi Szolgáltató R t.-nél vagy 
az Oroszlányi Polgárm esteri hivatalnál beszerez
hető csekken a 138 125 Ft/lakás összegű csatla
kozási díjat kell befizetnie. A befizetést igazoló 
szelvénnyel keresse fel az OSZRT Távhő Üzlet
ágat, ahol a további részleteket személyesen tu d 
ja megbeszélni. Egyébként tervezzük, hogy 
szóró lapokon a szükséges in fo rm ációka t e lju tta t
juk az érintetteknek.

Lakóközösségek pályázhatnak
-  Hogyan halad a már meglévő hálózatok kor
szerűsítése?
-  Az érdeklődés viszonylag nagy. A lakóközössé
geken belü li érdekegyeztetés problém ai m iatt 
azonban lassú az előrehaladás, noha 30 % -os 
alapítványi tám ogatás nyerhető a kö ltségm eg
osztók, egyedi mérők felszereléséhez. Ennek el
lenére s ike rü lt m egállapodnunk új lakóközös
ségekkel is. Ők a m egtakaríto tt pénzüket kiegé
szítik  az alapítványtól nyert összeggel, míg a har
m adik részt az OSZRT hitelezi meg. Hamarosan 
részletes tájékoztatást ju tta tunk  el az érdekeltek
hez. -f-

„csa ltuk ”  a helyszínekre a közönséget. M inden 
korosztá ly számára p ro fi színvonalú előadókat 
kértünk fel, és a p rodukc iók között m aradt idő 
egy kis szusszanásra is, am iko r a család körbe
járhatta az árusok kínálatát, cseveghetett egyet 
az ism erősökkel. Ú jdonság vo lt, hogy s ike rü lt a 
bányásznap égisze alá vonnunk sportrendezvé
nyeket. A judo bányász kupa ekkori megrendezé
se m ár hagyomány, de ezen kívül m ost a 
m eghívásos kosárlabda torna is a p rogram vá
lasztékot színe- sítette.

A csillagászati show  színházi előadással egé
szítette ki m indezt.
(Sajnálatos, hogy a rendezvényt -  augusztus 
20-ához hasonlóan -  oda nem illő viselkedésével 
itt is megzavarta egy kisebbség”, elrontva véle 
sok ezer kulturáltan szórakozó ember hangulatát. 
-  a szerk.)

A Vért volt a házigazda



Az ipari park a távhőt választja Évi egymilliárd forint a tét
Márkushegy a leghosszabb életű szénbánya lesz

Az ipari parkban való terjeszkedés fontos az Oroszlányi Szolgáltató Rt., 
de leginkább a lakosság számára, hiszen ezzel szinten tartható a 
távhődíjak mértéke. Hol tart jelenleg ez a folyamat? -  kérdeztük Lazók 
Zoltánt az OSZRT vezérigazgatóját.

- A  Zénón cégnél nemrégiben fejeztük be a rendszer kiépítését, jelenleg az 
ELMO hőközpontjának kivitelezésén dolgozunk és a FRIM O-ét tervezzük. A 
Kolom an Handler Kft. hagyom ányosan táv fű tés t vesz igénybe, új csarnoká
ban is ezzel kíván fű ten i, a rendszertervezése fo lyam atban van. Eredmény az 
is, hogy a Metál Glass K ft.-t s ike rü lt m egtartani a táv fű tés t használók köré
ben.

Bízunk abban, hogy az ipari parkba újonnan betelepülő cégek továbbra is 
bennünket választanak. M iután a gáz ára az ipari fogyasztóknak várhatóan 
je lentősen emelkedni fog, talán a még gázzal fű tő  cégeknek is érdemes el
gondo lkodn iuk  a távfűtésre való á tté ré se n -tá jé k o z ta t a vezérigazgató. -for-

Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve 
a 2003. évre ezennel kiírja az Oroszlány területén állandó lakóhellyel rendel
kező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók („A” típus) és fel

sőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok („B” típus) számára 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati űrlapot a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet 
beszerezni. A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázóval egy háztartásban élők 

havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolással.
A pályázat benyújtási határideje: 2002. október 11.

A pályázat részletes kiírása a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján megte
kinthető, további információ a hivatal I. emelet 32. szobájában kérhető.

Két év m úlva Kocs lesz a vendéglátó

Lokálpatrióták találkozója
Jelentős megyei kezdeményezésre vá lla lkozo tt az O roszlány Barátainak 
Köre. Első a lka lom m al rendezte meg a m egyénkben m űködő baráti körök 
vezetőinek ta lá lkozó já t augusztus 24-én. A M űvelődési Központ és Könyvtár 
kam araterm ében megjelentek Füzitő, Kocs, K om árom , Környe, Tarján, Tata
bánya baráti köreinek képviselői, akik megértve a szándékot, ö röm m el fo 
gadták el a meghívást.

Nagy István, az Oroszlány Barátainak Köre elnöke m egnyitó jában kiem el
te, hogy a hasznos eszmecsere a baráti körök tevékenységéről segíti tisztáz
ni azt, hogy napjainkban m i a baráti körök helye és szerepe a településeken 
és a c iv il szervezetek között. Köszöntötte a m egjelenteket dr. Sunyovszki 
Károly polgárm ester, aki visszaem lékezett az O roszlány Barátainak Köre 
megalakulására, m elynek elnöke v o lt, majd tá jékozta tást adott városunk 
m ú ltjá ró l, fe jlődéséről és je lenéről. Rajnai Gábor a lpo lgárm ester a baráti kö
rök és a c iv il szervezetek je lentőségét emelte ki a te lepü lések életében.

A bem utatkozások során k itűnt, hogy rendkívül sokszínű a baráti k ö rö k te - 
vékenysége. Sok ku ltu rá lis  program , fesztivál szervezői, ta rtják a kapcsola
to t az elszárm azottakkal, őrzik a m agyar és a nemzetiségi hagyományokat, 
fe ladatuknak tek in tik  a környezetvédelm et, a te lepülés szépítését, fe jleszté
sét, ső t a lkalm i kiadványokat is m egjelentetnek. Fontos szerepet válla lnak fel 
az em beri kapcsolatok jobbításában, fenntartásában és a c iv il szervezetek 
együttm űködésben. Szinte valam ennyi közösségben gond, hogy a fiatal ko r
osztá lyt nem sikerü l bevonni a közösségek tevékenységébe.

A ta lá lkozót Bordi András, az O roszlány Barátainak Köre tagja, a Magyar 
Rádió bem ondója színesítette nagysikerű m űsorával: m egzenésített verse
ket énekelt.

A résztvevők jó  ötletnek ta rto tták  a talá lkozó megszervezését, hasznos ta 
pasztalatokat adónak és természetesen fo lyta tandónak. A Kocsi Baráti Kör 
képvise lő i vá lla lták el, hogy két év múlva o tt ta lá lkozunk. A résztvevők bíznak 
abban, hogy a sikeres oroszlányi ta lá lkozóró l több  baráti kör is kap tájékoz
ta tást a megyében és csatlakoznak a program hoz.

A Bányászati Múzeum és a M ajki M űem lékegyüttes meglátogatásával zá
ru lt a baráti körök igazán baráti körben m egtarto tt első talá lkozója Orosz
lányban.

Köszönhető m indez a rendezvény tám ogató inak, akik: Oroszlány Város 
Önkorm ányzata, Művelődési Központ és Könyvtár, Kom árom -Esztergom  
Megyei Önkorm ányzat, V ág-D una-lpo ly  Eurorégió Fejlesztési Kht.

Elekes Lászlóná, az Oroszlány Barátainak Köre titkára

Koszorúzással tisztelegtek a településünket felvirágoztató szakmakultúra 
emlékműve előtt országgyűlési képviselők, a megye, a megyeszékhely 
és városunk, valamint a Vértesi Erőmű Rt. vezetői és az érdekvédelmi 
szervezetek képviselői az 52. Bányász és 20. Villamosnapok alkalmából 
rendezett Főtéri ünnepségen.

Havelda Tamás a V ért bányászati igazgatója hagyom ányos bányászkö
szöntéssel nyito tta  meg a rendezvényt. Úgy vélekedett, az összevont cég 
eredményesen gazdálkodásával m egterem tette a lehetőséget a fe jlesztések 
elindításához, az erőm ű-bánya integráció 2014-ig  való továbbéléséhez.

-  P rogram unk m egvalósításához m egnyugtató hátteret b iztosít az a tény, 
hogy a tüzeléshez szükséges barnaszén term elése M árkushegyrő l fo lyam a
tosan, kedvező önkö ltséggel rendelkezésre áll. Ki kell em eljem  a Kőhalm i be
ruházás m egvalósítását, ahonnan mára m ár fe jtési tapasztalatokkal is 
rendelkezünk. A jó  előkészítés, a szakszerű fron tv ite l, a m egnövelt szárny
hossz és fejtési m agasság, va lam in t a két telep egybefejtése sok más ténye
zővel együ tt hozza a kívánt fa jlagosokat, am i a lapot ad egy versenyképes 
v illanyáram ár eléréséhez. M agyarországon elsőként fö ld alá te lep íte ttünk 
egy palatörő m űvet, megszüntetve ezzel annak összes környezetszennyező 
hatását, -  az O roszlányiak nagy megelégedésére -  je lentősen tovább csök
kentve a fa jlagos költségeinket.

Az igazgató m egem lékezett a keddi om lásos baleset sérü ltje irő l, m iham a
rabbi gyógyu lást kívánva nekik. M egköszönte m indenki fáradozását, aki te tt 
azért, hogy a Vértesi Erőmű R t.-nek legyen hosszú távú jövőképe.

Szalay Gábor a Gazdasági és Közlekedési M in iszté rium  politika i á lla m tit
kára a magyar korm ány nevében üdvözölte a je lenlévőket. Kifejezte azon vé
leményét, hogy az iparág nem tú l rózsás hazai környezetében bíztató 
jövőképpel van jelen a V ért és a vele in tegrá lt M árkushegyi bánya, mely 
u tóbbi a balinkaival együ tt az ország leghosszabb kifutású m élym űvelésű 
szénbányája. M in t e lm ondta a V ért m ostani perspektíváját annak köszönhe
ti, hogy m indenkori vezetése m ind ig  időben lépni tudo tt.

-  M ost az van soron , hogy a gazdasági és pénzügyi tárca vezetői a rész
vénytársaság tőkeem elésének lehetőségét v izsgálják meg ez év novem ber 
30-áig bezárólag. Tegnap pedig e lm e n ttő lü n k , a G KM -tő l a Környezetvédel
mi M in iszté rium hoz az a levél, am elyben kértük és javasoltuk, hogy a 
2005-ig  terjedő időszakban ne a 2002-es, hanem a 2001 -es környezetvédel
mi norm ákat és büntetéseket alkalmazzák, ami évente kb. egym illiá rd  fo r in t
nyi könnyebbséget je len t a Vértnek. Reméljük sikerü l megegyezni -  
m ondotta az á llam titká r, majd beszédében k ité rt a bányászok sorsá t javító 
korm ányzati csom ag ism ertetésére is.

(A kitüntetettek nevét a jövő heti számunkban közöljük.) -tor-

Ságváris sereg Seregélyesen
Esztendőről esztendőre az ország más-más pontja ira viszi táborozn i a 
ságvárisokat a nyári szünidőben Szemánné Dubovinszki Andrea. Tavaly 
Ő riszentpéterre látogattak. Idén rekord számú jelentkező, félszáz tanu ló  szá
mára szerveztek term észetvédelm i tábo rt pedagóguskollégáival a Velen
cei-tó  partján. Seregélyesen és környékén rengeteg élménnyel gazdagodtak 
a gyerekek: m egtekintették a kastélyt, a tájházat, lovagoltak kézm űves fo g 
lalkozásokon vettek részt.
-  Környezetét óvó, értékeinkre vigyázó fia ta l abból lesz, aki ism eri is a kö rü 
lötte lévő v ilágo t -  m ondja  a fö ld ra jz -b io lóg ia  szakos tanárnő. -  A d innyési 
fe rtőn  m egism ertük, hogyan gyűrűz ik  az o rn ito lógusok a madarakat, és kü
lönböző v izsgálatokat is végeztünk, melyek a talaj és a víz á llapotáró l adnak 
tájékoztatást. A gyerekek fe lm érték a savas eső hatásait és zuzm ótérképet 
á llíto ttak össze. A környék élővilágát jó l ism erő szakemberek előadásaiból 
képet a lkothattak e gyönyörű  tá jegység értékeiről.
Tengernyi élm énnyel té rhettek haza a nebulók, hiszen a program okbó l a 
sp o rt és a mozgás sem hiányzott. A teherautóval a táborhoz szá llíto tt b ic ik 
likkel bekerekezték a tópa rto t. V o lt rengeteg fürdőzés és kenukban evezve 
még vízi felfedezésen is részt vehettek. Jártak a csókakői várban, a híres 
pákozdi ingóköveknél, a Csákvári Geszner-házban, Gánton barlangba eresz
kedtek le, és egy este még az égbolt rejte lm eibe is betekintést nyertek. A ta r
ta lm as hetet ismeretösszegző vetélkedő zárta, am iko r a p rogram ok során 
g y ű jtö tt öko-érm eket ajándékokra vá ltha tták be.
A fo tókbó l term észetesen iskolai k iá llítást állítanak össze, és ahogy az már 
évek óta szokás, decem berben egy nemzetközi tapasztalatcserén a legügye
sebb résztvevők előadásban összegzik m egfigyeléseiket. -f-

A doRÚRjias. a  (UrŰ tu s tö t okádí> varas! buszok, a szellem i k Orrive re  (szennyezés károsítják  az Ön é s  környezete eg é sz ség é  ti



Újra startoló oroszlányi űrhajó
A Halley Csillagászati Egyesület eddigi legnagyobb 
méretű és sikerű rendezvényét bonyo líto tta  le 
szom bat délután a bányásznapon. Az ingyenes Ga
laktikus utazás teltház e lő tt za jlo tt, majd az ism ét
lésre is jó kétszázan vo ltak  kíváncsiak.
Köszönet az a lkotóknak és kivite lező stábnak, akik 
valam ennyien tiszte letdíj nélkül a szabadidejüket ál
dozták fe l a m űsor sikere érdekében!

Köszönet a Vértesi E rőm ű Rt.-nek, aki tám ogatá
sával lehetővé tette, hogy a bányásznap p rogram ja
it színesíthessük a csillagászati show-va l! Köszönet 
a szervező Bányász Klub m inden segítségéért!

Köszönet a helyszínt adó M űvelődési Központ és 
Könyvtárnak és do lgozó inak -  k iem elten Hüttner 
Kálmánnak!

Köszönet a tám ogatóknak: Kom árom -Esztergom  
Megyei Tudom ányos Ism eretterjesztő Társulat, 
Oritel Kft. (külön köszönet Korm os Ferenc üzletág 
vezetőnek) Oroszlány Város Önkorm ányzata, 
Oroszlányi Szolgáltató Rt., Péch Anta l Műszaki 
Szakközépiskola, Tatabánya, Redalko Kft. (Kostyál 
László).

Am ennyiben sikerü l m ecénást ta lá lnunk, a nagy 
érdeklődésre való tek in te tte l közkívánatra ham aro
san m egism éte ljük az előadást.

Forgács József, titká r

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata ajánlattételi pályá
zatot hirdet az alábbi, saját tulajdonát képező 12 db 
ingatlannak az együttes megvásárlására.
Az ajánlattétel tárgya:
Az Oroszlány, Takács Imre úti garázstelepen található 
oroszlányi, belterületi, 4644, 4645, 4646, 4647,
4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655

2helyrajzi számú, egyenként 40 m területű, garázs- 
épület megnevezésű ingatlanok, amelyek a valóság
ban a garázsok telkét jelentik, tehát értékesítésre a 
földterület kerül, melyre építési engedély alapján ga
rázsépület építhető.
Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri 
Hivatal pénztárában vásárolható meg bruttó 5000,- Ft 
áron, 2002. szeptember 2-án 13 órától.
Az ajánlattétel határideje:
2002. szeptember 17. kBdd, 15 óráig. 
Eredményhirdetés postai úton történő értesítéssel: 
2002. szeptember 18.____________________________

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése van és szeretné tudni, 
hogy arról mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre (kronikas@presskft.hu) és lehető
séget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
ÖN SZERINT LEHET-E BÍRÁLNIA VALAMELY 
SAJTÓ ÍRÁSÁT, MŰSORÁT SZEMÉLYEKNEK, 

EGYESÜLETEKNEK?
> igen
>  nem
>  igen, de csak személyeknek
>  nem, mert a sajtó munkatársai 

bírálhatatlanok
___________Várjuk szavazatát!__________

Háromezer kilométer a hegy tevéért

Hordónyi bort gyűjtött Vasi Csaba
Korábban m ár írtunk  az oroszlányi Vasi Csaba különös válla lkozásáról. A sportem ber nem régiben fe 
jezte be országos bortúrá já t, m elynek során 3018,6 k ilom étert teke rt kerékpárral hazánk híres bo rv i
dékei között. Útja során naponta 176km -t kerekezett, átlagosan öt p incét lá togato tt meg naponta, 56 
te lepülésre ju to tt el, és közel kétszáz féle finom  bort kósto lt meg.

-  Honnan, s hogyan jött ez a merész és külö
nös ötlet?

-  Egyszerű: szeretem a jó m agyar bo rt s rend
szeresen kerékpározom . Tavaly nyáron pattant ki 
a fe jem ből, hogy végig kerekezek a híres term e lő 
helyeken s közben iszok egy jó frö ccsö t vagy egy 
pohár jó bort. Idén nyárra s ike rü lt megszervezni.

-  Nem öntöttél fel közben a garatra?
-  Nem, nem. M indenü tt csak kósto ltam  s nem 

ittam  a bort. Féltem ugyan, hogy a sok kósto lás
tó l is elzsibbadhatok, de szerencsére nem így 
tö rtén t.

-  És Élettek a borok?
-  Hogyne! A m agyar borok kivá lóak s szinte 

m indenhol nívós nedűket ízlelgettem.
-  Kimerített a sok biciklizés?
-  Furcsamód nem. Pedig lelkileg felkészültem  

m inden rosszra, de még ho ltpontom  sem vo lt.

M inden reggel frissen ébredtem  s nem vo lt nyűg 
a nyeregbe ülni.

-  Kísérőid, segítőid voltak?
-  Személyautóval végig a nyom om ban voltak, 

ebben szállíto tták a cuccaim at és a begyű jtö tt pa
lackokat. Sokat segített Polonkay Sándor a szer
vezésben és köszönöm  a szponzora im nak is.

-  A környezetedben hogyan fogadták a hírt?
-  Indulás e lő tt csak három em ber és a csalá

dom tu d o tt róla. A médiának köszönhetően o r
szágszerte híre m ent a vállalkozásnak.

-  Tervezel még valami hasonlót?
-A n n y i élm ényem  gyű lt össze, hogy m egerő

södö tt bennem az elhatározás: ezt fo lyta tn i kell. 
A m it k iö tlö ttem  abban benne van a bor és a ke
rékpár is. Hogy ez pontosan m i lesz, az legyen a 
jövő titka.

Szalai Imre

FRANCIA VENDÉGEK FOGADÁSA
A bányásznapi versenyen résztvevő francia judosokat fogadta a város 
polgárm estere, dr. Sunyovszki Károly, aki tá jékoztatót adott a város 
rendszerváltás utáni átalakulásáról, fe jlődéséről, kiemelve a sportcé
lú tám ogatások alakulását. A város egyik legsikeresebb sportága ma 
a judo, és a sportegyesü le t nemzetközi kapcsolata, hírneve hasznára 
vá lhat a városnak is -  emelte ki a polgárm ester. A kupán egyébként 
szám os aranyérm et szereztek az Oroszlányi Judo Club versenyzői.

MOST Ml VAN?
A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a Nemzeti Területfejlesztési 
Hivatal elnökhelyettese augusztus 31 -ei hatállyal felmondta a Magyar- 
országon tevékenykedő valamennyi kistérségi megbízott megbízási 
szerződését, így a városfenntartási osztályt vezető Spitzner Csabáét is.
A területfejlesztéssel foglalkozó megbízotti munkára új pályázatot írtak 
ki, melynek elbírálása szeptember közepén lesz. Addig ezzel a tevé
kenységgel hazánkban e formában senki nem foglalkozik.
Mint megtudtuk, Spitzner Csaba újra pályázik.

Oroszlány város polgármestere, dr. Sunyovszki Károly, soron követke
ző fogadónapját 2002 szeptember 11-án, szerdán 13-15 óráig tartja a 
Brunszvik Teréz Óvodá bán ________

Eboltás
Felhívjuk Oroszlány város ebtartóinak figyelmét, hogy az ebek 
2002. évi veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi he
lyeken és időpontban lesz:
2002. szeptem ber 10. (kedd) 8-12 óráig és 14-17 óráig 
A lkotm ány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút) 
2002. szeptem ber 12. (csü tö rtök) 8-12 óráig és 14-17 óráig 
Vasutas Szálló (Borbála-telep)
2002. szeptem ber 13. (péntek) 9 -10  óráig A lkotm ány u. és Kos
suth L. u. kereszteződése (régi benzinkút)
10 .30-11.30 óráig Vasutas Szálló 
Pótoltás: 2002. szeptem ber 20. (péntek)
9-10  óráig A lko tm ány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi 
benzinkút)
A fenti időpontban m inden eb tu la jdonos köteles 3 hónapnál idő 
sebb kutyáját kü lön értesítés nélkül az oltás helyére elővezetni.
Az ebek veszettség elleni oltási díja ebenként 1000 Ft, melyet 
az ebtulajdonosnak az oltás helyszínén kell kifizetni. Az oltás
kor az előző évi oltási igazolványt hozza magával.
Az eboltás elmulasztása szabálysértési e ljárást von maga után. 
__________________________________ Polgármesteri Hivatal

MOBILIZÁLT
MOBILOK

Augusztus 30-án a Fürst 
S. úton lévő W eststar 
szaküzlet v itr in jé b ő l ism e
retlen m ódon egy m ob ilte 
lefon készüléket tu la jdo 
n íto tt el az ism eretlen el
követő ezzel, m integy 
68.000 .- Ft kárt okozva.

Szeptem ber elsején a 
déle lő tti órákban, a bá
nyásznapi forgatagban 
egy 15 ezer fo r in t értékű 
S iemens m ob il te lefon ké
szüléket tu la jd o n íto tt el az 
ism eretlen elkövető.

Az Oroszlányi Rendőr- 
kapitányság kéri, hogy aki 
a fent em líte tt két ism eret
len e lkövető ellen indíto tt 
bűncselekm énnyel kap
csolatban érdemleges 
adattal tud  szolgálni, a 
107-es te lefonszám on te 
gye azt meg.

K E 1 1 E N
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ I80DA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

^Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól
>szabad-felhasználású hitelek
> lízingszerződések 
> vállalkozói hitelek 
>■ lakásbiztosítás
>  élet, balesetbiztosítás 
^gépjármű biztosítás

.3.



Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános 
választását 2002. október 20-ára (vasárnapra).

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy (igazolással) a bejelentett tartózkodási helyén lehet.

A választó i névjegyzék 2002. augusztus 21-étő l augusztus 28-áig 
tek inthető meg a Polgárm esteri H ivatalban.

A névjegyzék elkészültével egyidőben, legkésőbb 2002. augusztus 
23-áig a választópo lgárok értesítést kapnak a névjegyzékbe tö rtén t 
fe lvé te lükrő l. A névjegyzékbe való felvétel, illetve az abból tö rtén t 

kihagyás m ia tt 2002. augusztus 28-áig lehet kifogással é ln i a lakóhely 
szerin t illetékes jegyzőnél.

Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fo rdu ln i.
Ha a vá lasztópo lgár beje lentett tartózkodási helyén kíván szavazni, 

legkésőbb 2002. október 18-án 16.00 óráig személyesen, vagy 
2002. október 15-éig a polgárm esteri hivatalba beérkező ajánlott 

levélben kérhet igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtő l.
A választásra jelölteket ajánlani 

2002. szeptember 27-éig ajánlószelvényen lehet.
Az ajánlószelvényeket a választópo lgárok 

az értesítővel együtt kapják meg.
A választópolgár az ajánloszelvánnyel egy jelöltet, 

illetőleg listát támogathat. Ezt a jogot csak a lakóhely szerinti 
választókerületben lehet gyakorolni.

Részletes tájékoztatásért a 
Polgárm esteri H ivatalban a Választási Irodához lehet fo rdu ln i.

Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda Közleménye
jelölő szervezet, jelölt, lista bejelentése 

a jelöléshez szükséges ajánlószel vények száma
I. Ajelölő szervezet bejelentése

Azt a jelölőszervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésé
nek hiteles másolatával kell bejelenteni az alábbiak szerint:
a) ha több megye területén kíván jelöltet vagy listát állítani: az Országos Választási 
Bizottságnál,
b) ha csak egy megye, de több település területén kíván jelöltet állítani: a Területi 
Választási Bizottságnál,
c) ha csak egy településen kíván jelöltet állítani a: Helyi Választási Bizottságnál.
A c) pontban meghatározott bejelentéshez szükséges 20/2002. (VIII. 1.) BM rendelet
2. melléklet 1. minta szerinti formanyomtatvány Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatal 66, számú jegyzői irodájában átvehető.

II. Ajelölt, lista bejelentése
Az egyéni választókerületben induló képviselő, a polgármester, a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselőjelölteket a 2. melléklet 2., 3., 4., 5. számú nyomtatványo
kon legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A képviselő, a 
polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek bejelentéséhez az 
ajánlószelvények átadása, a települési kompenzációs lista állításához ajelölő szerve
zet nyilvántartásba vétele és a szükséges számú jelölt megnevezése szükséges.
A Helyi Választási Bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, il
letőleg listát a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba vesz.

III. Ajánlószelvények száma
Az egyéni választókerületben a jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények 
száma:

1. számú választókerület: 18 db 2. számú választókerület: 15 db
3. számú választókerület: 17 db 4. számú választókerület: 16 db 
5. számú választókerület. 17 db 6. számú választókerület: 16 db 
7. számú választókerület: 18 db 8. számú választókerület: 18 db 
9. számú választókerület: 16 db 10.számú választókerület: 12 db
A polgármester jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények száma: 326 db. 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelöléshez minimálisan szükséges 
ajánlószelvények száma: 5 db.

IV. Kompenzációs lista
A kompenzációs listát az ajelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább 1/4-ében jelöltet állított. Azok ajelölő szervezetek, amelyek az egyéni válasz
tókerületek legalább 1/4-ében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs lis
tát állíthatnak.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető man
dátumok száma. A listán állítható jelöltek száma ezért maximum 21 fő.

Tisztelt Választópolgár!

M in d e n  v á la s z tó p o lg á r  p o s ta i ú to n  
2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 3 - ig  k a p  a já n ló 
s z e lv é n y t,  é s  é r te s í té s t  a rró l, h o g y  
a v á la s z tó k  n é v je g y z é k é b e  fe lv e t 

té k . A k i n e m  k a p ja  m e g  a z  é r te s ítő t ,  
a  v á la s z tó jo g o s u lts á g á t  a  n é v je g y 

z é k e n  e lle n ő r iz h e t i.
A  n é v je g y z é k  k ö zs z e m lé re  té te lé 
n e k  és a m ó d o s ítá s ra  v o n a tk o z ó  

ig é n y  b e je le n té s é n e k  h e ly e  és  
ide je:

O ro s z lá n y  V á ro s  P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  O k m á n y iro d a  fs z . 2 . sz. 

2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 8 - ig  
(n a p o n ta  8 -1 6  ó ra  k ö z ö tt) . 

J e lö lte t  a já n la n i:  s z e p te m b e r  2 7 - ig

le h e t a  k i tö ltö t t  a já n ló s z e lv é n y n e k  a 
je lö lt ,  v a g y  je lö lő s z e rv e z e t  k é p v is e 

lő je  ré s z é re  tö r té n ő  á ta d á s s a l.
A z  a já n lá s  n em  v o n h a tó  v issza .

A  H e ly i V á la s z tá s i B izo ttság  
v á la s z to tt  tag ja i:
Kiss Ferencné dr.
Dr. Magyar Henrik 
Barassevics Jenő 
Scháffer György

A  H ely i V á la s z tá s i Iroda  v e ze tő je :  
Dr. Judi Erzsébet jegyző

(O ro s z lá n y  V á r o s  P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  2 8 4 0  O ro s z lá n y , R á k ó c z i 

F e re n c  ú t 78 . II. e m e le t  6 6 . S z . 
T e le fo n :  3 6 1 -4 4 4 )

V á la s z tá s i In fo rm á c ió s  S zo lg á la t:
O ro s z lá n y  V á ro s  P o lg á rm e s te r i H i

v a ta la  2 8 4 0  O ro s z lá n y , R á k ó c z i F e 
re n c  ú t 78 . O k m á n y iro d a  fs z . 2. 

T e le fo n : 3 6 1 -4 4 4 /1 8 5  
J e g y z ő i iro d a  II. e m e le t  6 6 . 

T e le fo n : 3 6 1 -4 4 4

A  V á la s z tá s i In fo rm á c ió s  S z o lg á la t  
b á rm e ly ,  a v á la s z tá s s a l k a p c s o la to s  

k é rd é s b e n  s z e m é ly e s e n ,  í rá s b a n , 
v a g y  a  fe n t i te le fo n s z á m o k o n  

k é s z s é g g e l á ll a  v á la s z tó p o lg á ro k  
re n d e lk e z é s é re . 

P ro b lé m á ja  e s e té n  k é r jü k , fo rd u ljo n  
h o z z á n k  b iz a lo m m a l.

H ely i V á la s z tá s i Iro d a

A Perfekt Oktató RT. 
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 

és PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 
ÜGYINTÉZŐI tanfolyamot indít az 

oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Megbeszélés szeptember 10-én (kedden) 

16 órakor az MKK-ban. 
Jelentkezés és felvilágosítás: 

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 
Tel./fax: 34-384-461

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 46  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -16-ig 
Szerda: 8 -16-ig 
Péntek: 8 -12-ig

PIZZAFUTÁR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK
TERVEZÉSE
8 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

8 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kft.

INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!
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monitorral, programokkal 
együtt eladó. 363-824 
-3 db zebrapínty kalitkával 
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RÖVID HÍREK
-HALÁLOS GÁZOLÁS. Feltehetően szep
tem ber 5-én, csütörtökön 20 óra körü li idő
ben ism eretlen személy által vezetett 
ism eretlen típusú szem élygépkocsi közle
kedett Környe és Oroszlány között a 8135. 
számú úton Oroszlánytól kb. 590 méterre, 
am iko r a gépkocsivezető egy jobbra ívelő 
kanyar után (Vajda kanyar) későn észlelte a 
vele azonos irányban kerékpárral közlekedő 
52 éves oroszlányi lakos fé rfit, ak it e lü tö tt, 
majd a gépkocsivezető segítségnyújtás nél
kül továbbha jto tt Oroszlány irányába. A ke
rékpáros fé rfi a helyszínen életét veszítette. 
A gépkocs it pénteken m egtalálták Orosz
lány belterületén sérü lt állapotban, a gépko
cs it vezető személy kiléte azonban egyelőre 
ism eretlen. A rendőrség megkezdte a bal
eset körü lm ényeinek kivizsgálását. (ORFK) 
-AKI FIZET, BESZÉLHET. Választási m űsor
ban m utatja  be az Oroszlányi Televízió a 
képvise lő- és polgárm esterje lö lteket. A kép
v ise lő je lö ltek  körzetenként szerepelnek az 
előre fe lve tt m űsorban, szám ukra 3-3 perc 
áll rendelkezésre, míg a po lgárm esterje lö l
teknek 5 perc. A kam pányesem ényekről h ír
értéktő l függően tudósít a televízió. Az 
eseményeken ingyenesen a je lö ltekkel nem 
készül ripo rt. Azon je lö ltekrő l, akik önko r
mányzati képviselők is egyben, a tévé nem 
ad le a kam pányidőszak a latt önkorm ányzati 
szerepükkel kapcsolatos ingyenes h irdeté
seket, az esélyegyenlőség érdekében. 
-TIZENEGY MILLIÓ FELETT. Idén 9,6 m illió  
fo r in to t oszto tt el tá rsada lm i- és sportcé lok  
megvalósítására a képviselőtestü let. Még az 
idei évben további 236 ezer fo r in to t fognak 
odaítélni. A település várossá válásának és a 
K Ö M I-tábor történetének feldolgozására k i
írt pályázatok díjazottal egym illió  fo r in t tá 
mogatásban részesülnek. Az oroszlányi 
önkorm ányzat pályázatot h irde te tt továbbá 
a szebb, em beribb környezet m egvalósítá
sát szolgáló 500 ezer fo r in t önkorm ányzati 
tám ogatás elnyerésére, melynek célja a la
kóközösségek és társasházak közvetlen 
környezetének felújítása, szépítése vo lt. Az 
e lm ú lt évekhez képest Oroszlányban az idei 
évben felosztható pályázati pénzek je len tő 
sen m egnövekedtek, te ljes összegük 11 
m illió  fo r in t fe letti.
-80 ÉVES Oroszlány Város Díszpolgára: Né
meth Sándor. Dr. Sunyovszki Károly po l
gárm ester a születésnap alkalm ából 
köszöntö tte  Németh Sándort, akinek a vá
ros képviselőtestü lete 1998-ban díszpolgári 
c ím et adom ányozott. A k itün te te tt négy év
tizeden keresztül tevékeny részt vá lla lt 
O roszlányban a gazdasági- és közélet alakí
tásában. Á llam igazgatási, közigazgatási te 
vékenysége révén a közérdek szolgálatával 
sokat te tt a város fejlődése érdekében. E hé
ten kedden átadták Slezák Józsefné nyugdí

jas pedagógus részére is a Szent István Nap 
a lka lm ából odaítélt k itünte tő  díszoklevelet. 
Az ünnepi ülésen a tanárnő nem tu d o tt jelen 
lenni.
-ÉRTÉKELÉSRE KÉSZÜLNEK. A város el
m ú lt négy éve közm űvelődési helyzetének 
értékelésére gyű lt össze szerdán a c ivil szer
vezetek képviselő iből álló Közművelődési 
Tanács. A beszélgetésen m egfogalm azó
do tt, hogy igény van egy összehangolt vá ro 
si program ra  s, hogy fon tos lenne újra 
alkalm azni a hivatalban egy közm űvelődési 
referenst. Az önkorm ányzat ku ltúra és köz- 
m űvelődés terén végzett m unkájáról írásos 
anyagot állítanak össze, m elyet m eg ism er
tetnek a szeptem ber 25-ére összehívandó 
Civil Fórum résztvevőivel. A javaslatokkal, 
vélem ényekkel kiegészített értékelést eztán 
m iham arabb e lju tta tják az önkorm ányzat
hoz. Közel egy éves Csipkerózsika á lom ból 
ébredve m egúju ln i és erősödni szeretne a 
szervezet, hogy hangját hallassa a helyi m ű
velődési kérdésekben.
-AZ ŐSÖKNEK TISZTELEGTEK. 215 évvel 
ezelőtt a Szenthárom ság ünnepe utáni 15. 
vasárnapon szentelték fel Oroszlány falu 
evangélikus közösségének ma is álló tem p
lom át. Az idén a búcsú napjára eső em lék
napon koszorúzással, ünnepi beszédekkel 
em lékeztek az eseményre a Topolya-kútnál 
fe lá llíto tt em léktáblánál az Evangélikus Egy
házközösség, a c ivil szervezetek és az ön- 
korm ányzat képviselői. Szabó Istvánná, a 
Szlovák Kisebbségi Önkorm ányzat elnöke 
e lm ondta, hogy ezentúl m inden évben elhe
lyezik itt a tisz te le t v irága it a tem plom  fe l
szentelésének ünnepén. Kezdeményezik az 
önkorm ányzatnál, s az illetékes bizottság 
m ár tárgya lja , hogy a Kungl György alkotta 
em lékm ű környéke a Topo lya-lige t elneve
zést k a p ja -tá jé k o z ta to tt Kiss Imréné, a Falu 
Flagyományőrző és Kulturá lis  Egyesület el
nöke
-GROTESZK RAJZOK cím m el nyílt Zámbó 
Kornél festőm űvész kiállítása szeptember 
10-én 17 órakor a Művelődési Központ és 
Könyvtárban. Mészáros Éva igazgatónő kö
szöntő szavai után Benkó Sándor, v ilágh írű  
zenész és a művész barátja m egnyitó beszé
dét hallhatták a megjelentek: -  Nem tud juk, 
hogy Zám bó Kornél m it gondolt, am ikor 
ezeket a képeket rajzolta. E lsőként a hum ort 
fedezi fel az ember, ha végignéz rajtuk, en
gem azonban nem nevettetnek meg munkái. 
Keresést érzek bennük, azt hogy m ú lik  az 
élet. A kiállítás három részre tago lód ik: dr. 
Bíró Gábor körorvos portré it, Zámbó Kornél 
gyerm ekkori zsengéit, va lam in t a papok éle
tével, a ko losto rok  v ilágá t fogla lja  magába 
ez a tárlat. Hogy a szerzetesek így élnek-e, 
ahogyan a festőm űvész látja, nem tud juk. 
De ők is em berből vannak, ők is éreznek.
A tá rla t m egtekinthető szeptem ber 18-ig 
hé tfő tő l-péntekig  10-12 és 14-18 óráig és 
szom baton 8-16 óráig. CS.A.

Szervezeti és személyi 
változások a Vért-nél

A V értesi E rőmű Rt. Igazgatósága 2002. szeptem ber 9-ei ha
tá llya l a Gazdasági Igazgatóság szervezetei egység helyett 
létrehozta az Á ltalános Igazgatóságot és a Pénzügyi Igazga
tóságot.
Az álta lános igazgató, Szegedi T ibor irányítása alá ta rtozik  
ezentúl a Terv és C ontro lling  Osztály, a Hum ánpolitika i Osz
tá ly és az Igazgatási és Rendészeti Osztály.
A pénzügyi igazgató, Hornyák István irányítja a következő ve
zetői m unkaköröket, illetve szervezeti egységeket: Főköny
velő, Szám viteli Osztály, Pénzügyi Osztály, Bérelszám olási 
Osztály, Számítástechnikai Osztály.

Siker a felsőfokon -  
mindenki elhelyezkedett
Bővül a technikusképzés az Eötvösben

Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola új igazgatója, 
Gruber György lapunknak adott nyári interjújában megfo
galmazta, hogy nyitottabbá kívánják tenni az intézményt. 
Most arról érdeklődtünk, hogyan vág neki az évnek az is
kola, milyen tervek körvonalazódtak a nyári előkészítés 
során.
A Veszprém ből akkreditá lt fe lsőfokú műszaki in fo rm atika i 
képzés első évfolyam a sikeresen vizsgázott, és az osztályból 
öten fo lyta thatják tanulm ányaikat az egyetem m ásodik évfo
lyamában, a több iek  különböző környékbeli cégeknél helyez
kedtek el -  v ilágosít fel Rajnai Gábor, műszaki 
igazgatóhelyettes, a képzés iskolai koord inátora.

-  A m unkát vá lla lt m űszaki in form atika i m érnökasszisz
tensek azokhoz a cégekhez nyertek fe lvételt, ahol a két év so
rán a gyakorla to t tö ltö tték . Ez egyben az itten i képzés 
színvonalának elism erése is. folytatás a 3. oldalon

KEK HÍREK
-HÁTULRÓL ÜTÖTT LE egy helyi lakost a Haraszthegyi úton 
ism eretlen elkövető szeptem ber 7-én, majd a m ob ilte le fon já t 
és a karórá ját elragadta tő le. Az Oroszlányi R endőrkapitány
ság fo rró  nyom on, üldözés során elfogta Sz. L. oroszlányi la
kost, aki alaposan gyanúsítható a bűncselekm ény 
elkövetésével. Az ille tő a kihallgatás után őrizetbe került, 
majd előzetes letartóztatását rendelte el a Tatabányai Városi 
Bíróság
-LOPÁSA HÁZIBULIN. Szeptember elsejére v irradóra  a Rad
nóti M ihá ly utca egyik családi házában ta rto tt házibuli során 
húszezer fo rin tos  m ob ilte le fon t tu la jdon íto tt el ism eretlen el
követő.
-NÉGY GARÁZST feszített fel ism eretlen elkövető szeptem 
ber 6-ára v irradóra  a M indszenti úton lévő garázstelepen. A 
garázsok közül három nak máig sem tudták k ideríteni a tu la j
donosát.
A rendőrség kéri, hogy aki a két ism eretlen e lkövetőrő l és 
bűncselekm ényeikrő l érdem leges adattal tud  szolgáln i, ille t
ve ism eri a sérte tt garázstu la jdonosokat, hívja a 107-es te le
fonszám ot.



M érlegen a négy esztendő

„Három ás fél milliárddal gazdagodott a város
Sunyovszki: A közös erőfeszítések eredményt hoztak

Végéhez közeledik az 
1998-2002-es önkormányzati cik
lus. Az utolsó szó jogán, a 
polgármesterjelölés hivatalos lezá
rulta előtt kérdeztük dr. Sunyovszki 
Károly polgármestert, hogy értékel
je a mögöttünk hagyott esztendők 
eredményeit.

-  Tegyük fel, hogy van önnek 
egy külföldi nagybácsija. Ha egy 
telefonbeszélgetésen úgy melles
leg megkérdezné: „ Na, öcsém, mit 
tettél a városért az elmúlt négy év
ben?”, nagyon röviden mit vála
szolna neki?

-  Nem jó a kérdés, m ert tényleg 
van egy ilyen nagybácsim , aki azon
ban ötvenhatban m ent ki, és neki 
m inden új, am i azóta tö rtén t. De ér
dem ben válaszolva, azt gondo lom  a 
legm arkánsabb változás az ipari 
park tényleges kiépülése. A sem m i
ből egy m inden összehasonlítást k i
álló, jelenleg is fe jlődő ipari parkot 
te rem te ttünk. A másik m indenki 
számára érezhető átalakulás a vá
rosképben tö rtén t: fo ltokban ugyan, 
de az e lm ú lt húsz év kopottságát 
végre üdítő színek váltják fel. M ind 
eközben az in tézm ényrendszert hoz
zá igazítottuk a település teherbíró 
képességéhez és az elért m egtakarí
tásbó l je lentős belső fe lú jítások va
lósu ltak meg. Óriási eredm ény az is, 
hogy a V ért még hosszú ideig fon tos  
munkaadó lesz és gyakorlatilag meg 
fog szűnni a levegőszennyezése.

PÉNZ, PÉNZ, PÉNZ
-  Hogyan bánt ebben a ciklus

ban a polgármester vezette képvi
selőtestület a pénzünkkel? A 
közösségi kassza, amit önökre 
bíztunk, jó kezekben volt-e?

-  Jó l m egforgattuk, és jó l befek
te ttük. M inden fo rin thoz nagyjából 
90 fi llé r t s ike rü lt szerezni pályázati 
fo rrásokbó l, s hozzáteszem, hogy ez 
nem a m agyar átlag. Szerencsénkre 
közben csökkentek a hite lkam atok 
is, és ez a város terhe it csökkente t
te. Önerőből, pályázati pénzekből és 
h ite lbő l, kom oly beruházásokra fu 
to tta , am i összességében megha
ladja a három  és fél m iiliá rdo t -  
ennyivel lett gazdagabb a város. 
M ondhatnám , hogy havonta közel 
százm illió  fo r in t értékkel gyarapod
tunk. Az in fras truk tu rá lis  beruházá
sok (ú tp rogram , közvilágítás 
fe lú jítása) a vagyon növekedése 
m elle tt megtakarítást is eredm énye
zett, am it újabb fejlesztésekbe fo r 
d ítha ttunk  vissza. Talán em iatt is

három -négyszer többe t ér ma egy 
ingatlan a négy évvel ezelőtti áránál.

-A  hitelállomány hogy alakult? 
Nagyon eladósodtunk?

-  Egyáltalán nem. A hite lá llom ány 
reálértékben valam elyest em elke
dett, jó llehe t a költségvetés egészé
hez m érten kisebb, m in t négy éve 
vo lt. Azt pedig nagyon lényegesnek 
ta rtom , hogy a fe lve tt kö lcsönöket 
fe jlesztésre fo rd íto ttu k  és nem m ű
ködésre, ahogy az megelőző c ik lus 
végén bizony e lő fo rdu lt.

ÖLBE HULLOTT?
-  Munkahelyteremtés. Sokak 

szerint a mostani vezetés ölébe 
hullottak az eredmények. Hogy le
het ezzel szemben, hogy Oroszlány 
7-8 százalékos munkanélküliségi 
rátája így is a legmagasabb a me
gyében és mindig sokan ingáznak 
a környező ipari üzemekhez?

-  Ne fe le jtsük el, hogy a helyi gaz
daság az e lm ú lt 12 évben ötezer 
m unkahely megszűnésével kom oly  
krízisen m ent át, am ibe az ön ko r
m ányzatnak alig vo lt beavatkozási 
lehetősége. A m unkanélküliséget 
ehhez kell v iszonyítani. Hogy ö lünk
be hu llo ttak  az eredm ények azt nem 
állítanám . Ta lpaltunk, do lgoztunk 
eleget érte, am inek eredm ényeként 
a 2000-es év óta fo lyam atos az üze
mek betelepülése és felfutása. 35 
m illiá rd  fo r in t tőkebefektetés ide- 
vonzásával m os t ezer fog la lkozta
to ttná l ta rtu n k  és a prognózis 
alapján ez rövid időn belül m egdup
lázódik.

A m i tö rté n t kisebbfa jta  csodaként 
értékelhető, és ezt Oroszlányban né
hány éve senki sem merte vo lna e lő
re jelezni. Ráadásul három olyan 
nagy, tőkeerős term e lő  (!) cégünk 
van (Kolom an Handler, W eslin, 
Zénón), am elyek nem mennek el in 
nen Kelet felé o lcsóbb m unkaerőt 
keresve, vagy más m egfonto lásból. 
Velük az oroszlányi befektetésekben 
a term előtevékenység tőkearánya 
m integy három negyedet tesz ki. Ez 
hosszútávra stabilizá lja  az ipari par
kot.

NÉPSZERŰTLEN FELADAT
-  Iskolabezárás. Sosem volt 

kétsége afelől, hogy a testület 
többségével egyetértve szükséges 
volt-e ez a lépés? Hiszen többen 
ezt város- és oktatásellenes lé
pésnek bélyegezték.

-  Sohasem . V ita thata tlanu l oko
zo tt b izonyos feszültséget a bezá
rás, de ezen az m egkerülhetetlen 
átm eneti időszakon rem ényeim  sze

rin t m ár tú l vagyunk. Az idő közben 
igazolta a döntést, hiszen a gyerek
létszám sajnos az előre je lze tt m ély
repülésbe ta rt. Ennek m ár az előző 
képvise lő testü le t is nek ifu to tt, de 
nem lévén elég elszántsága, ránk 
hagyta e népszerűtlen fe ladatot.

A bezárásból képződött m egtaka
rítást a m egm aradt iskolák kö rü lm é
nyeinek javítására fo rd íto ttu k , s 
ennek látható és egyre inkább érez
hető eredm ényei vannak. Az, hogy 
egy iskolában zsú fo ltságra  panasz
kodnak nem ennek a következm é
nye, hiszen a másik kettőben erről 
közel s incs szó.

-  Közelítsük meg másképp. Ha 
Nostradamus meglátogatta volna 
önt 1999. elején és azt mondja: 
meg fogsz bukni a 2002-es válasz
táson, ha iskolát zártok be. Nos, 
akkor is megtette volna ezt a lé
pést?

-  Én arra esküdtem  fel, hogy a vá
ros érdekeit képviseljem . A testü le t 
nem hatalm i m ániából, nem szemé
lyes érdekek m ia tt zárta be az intéz
ményt, hanem szükségszerűségből. 
A lépés hosszú távú várospo litika i 
érdek vo lt, am i ü tközött a rövidtávú 
érdekekkel. Ez egy v ilágos és vá lla lt 
kon flik tus  vo lt, és m eggyőződésem , 
hogy a jövő  igazolja e lkerü lhete tlen
ségét, akár bünte t em iatt a választó, 
akár elfogadja érveim et.

KOMPROMISSZUMOK
-  A választások közeledtével 

sokan morfondíroznak azon, hogy 
a jelöltek vajon megválasztásuk 
után is oly nagy empátiával és kí
váncsisággal tudakolják-e majd a 
véleményüket a döntéselőkészí
tés, a működés során, mint mosta 
kampányban. Eléggé odafigyelt 
ön és a testület a köz hangjaira ?

-  Nehéz erre k im erítő  választ 
adni. Az biztos, hogy a tes tü le t 80 
százalékban egyhangúlag hozta 
meg a döntéseit. Azt is á llítom : e 
m ögö tt va lóságos konszenzus vo lt, 
am it alapos előkészítés e lőzött meg 
m indenféle szinten. Ez az egyetértés 
a képviselőkön keresztül megjelení
tette a választó i akaratot. Igaz, a kí
vü lá lló  számára az előzetes 
egyeztetés m ia tt ta lán kissé unal
mas, v itam entes tes tü le ti üléseket 
közvetített a te levízió.

A testü leten kívüli egyeztetésnek 
nem nagyon vannak k ia laku lt fo r
mái, de igyekeztünk lehetőséget 
adni szem élyeknek, a társada lm i 
szervezeteknek, hogy különböző fó 
rum okon m eg ism erjük a vélem é
nyüket és ők is tá jékozódhassanak

Dr. Sunyovszki Károly mint „műkö
dő” polgármester lapunkban utol- 
szor szólal meg a választásokig. A 
záró-, értékelő riportot színesítendő 
megkértük a (még nem hivatalos) 
polgármesterjelölteket, Kardics Ist
vánt, Balogh Györgyöt, Rajnai Gá
bort és Varga Jánost, hogy érté
keljék a négy évet ás Sunyovszki tel
jesítményét. Balogh és Varga jelöl
tek éltek a lehetőséggel (a 3. 
oldalon).________________________

te rve inkrő l. A város vezetése n y ito tt 
vo lt, hiszen m ár három  éve jó l m ű
köd ik  az internetes honlapunk, ahol 
m ár a testü le ti ülések e lő tt 9 -10 
nappal olvashatóak az e lőterjeszté
sek, ezekről előzetesen vélem ényt 
m ondhatnak, és e llenőrizhetik, hogy 
a m eghozott döntéseket m iként ta r 
to ttu k  be.

-  Rendben. De talán mégiscsak 
van abban önnek is felelőssége, 
hogy a helyben képződő energiák, 
felvetések utat találjanak a min
denkori vezetés felé.

-  Én azt hiszem ez elég jó l s ike
rü lt, m erítettünk a fogadónapok ta 
pasztalataiból, egyesületek által 
rendszeresen fe lve te tt p roblém ák 
katalógusából. Például a szakrende
lő fe lújítása és új ápolási o tthon léte
sítésére éppen azért ke rü lt m ost sor, 
m e rt'a  közvélem énykutatás egyér
te lm űen azt az eredm ényt hozta, 
hogy a város polgárai leginkább az 
egészségügy fejlesztését ta rtják  a 
legfontosabb közügynek. Vélem é
nyem szerint egyébként az e lm ú lt 
négy évben nem tisz tán  az én elkép
zeléseim , polgárm esteri p rogra
m om  va lósu lt meg, hanem a 
város lakók és az ő érdekeiket m eg
jelenítő képvise lő testü le t akarta, 
persze a hivatal szakmai vé lem ényé
nek figyelem be vételével. Közös 
erőfeszítéseink révén Oroszlány a 
„ fu to tta k  m ég” kategóriából a fe lk i
áltó je lle l jegyzettek közé került. Arra 
kérek m indenkit, m ie lő tt indulatból 
értékelné a jelen nyilvánvalóan léte
ző és m egoldandó hiányosságait, 
gond ja it, egy pillanatra emlékezzen 
vissza 1998-ra, akkori érzéseire és a 
város akkori jövőképére. Gondolta 
vo lna? Forgács József

Felhívás
A Polgárm esteri H ivatal tá jékoz
tatja a tisz te lt lakosságot, hogy 
Oroszlány város terü le tén, a Né
m et-dű lőben építm ényadó- ellen
őrzést fo lytat.
Felhívjuk azoknak az inga tlan-tu 
la jdonosoknak a figye lm ét, akik 
bevallási kötelezettségüknek 
még nem tettek eleget, hogy azt 
2002. szeptem ber 30-áig 
a Polgárm esteri H ivatal adócso
portjánál jogkövetkezm ény nélkül 
pótolhatják._____________________

A dohányzás, a  sűrű fü s tö t  ohádo városi o u s io k . a  siettetni hóraveietiaennyetés károsítják ar. Ön é s  környezete egészségét!



Sose legyen rosszabb! Siker felsőfokon -  mindenki elhelyezkedett
Dr. Sunyovszki Károly négy éves m unkájá t összességében 
nagyon pozitívnak ítélem meg, annak ellenére is, hogy a kez
det kezdetén k ics it nehezen lendü lt bele. Nem vo lt olyan 
rossz az önkorm ányzat anyagi helyzete, m in t ahogy ő azt vé l
te. Erre azt hiszem később maga is rájöhetett, hiszen a jöven
dő költségvetésben lévő tarta lékokat sikeresen kiaknázta.

A depónia bérleti díjra gondo lok, am inek körü lbelü l száz
m illió  fo rin tos  összegét be lehetett vonn i a költségvetésbe. 
P illanatnyi nehézségek ugyan vo ltak a beruházás kifizetésé
nek dolgában, de azt a Fidesz-korm ány idézte elő. M egnyer
tünk  ugyanis pályázaton négyszázm illió fo r in to t, am inek a 
lehívása késlekedett, s ez okozott m inden kalamajkát.

A későbbiek során aztán nagyon harm onikus együttm űkö- 
d é s ttu d o tt kialakítani a képvise lő testü le t tagja iva l. Nem lehe
te tt m egállapítani a kívülállónak, hogy ki m elyik párthoz 
tartozik.

Az egész négy éves képvise lő testü le ti tevékenységet na
gyon k iegyensúlyozottnak és eredm ényesnek ítélem. Sose 
legyen rosszabb!

Varga János

Történelmi jelentőségű...
Oroszlány számára az 1998-2002-es időszak tö rténe lm i je 
lentőségűnek tek in thető . A város m unkaerőhelyzetét is je len
tősen befo lyásoló bányászati iparág s tab ilizá lódott. Ezzel 
párhuzamosan az Ipar Parkunk je lentős cégekkel, kom oly 
iparválla latokkal gazdagodott.
Oroszlány g lobá lis  fe jlődése azonban a m indennapokban ke
vésbé érzékelhető. Az Ipari Park az e lő irányzo tt 2000 m unka
hely helyett, csak m integy 500 fő t tud  fog la lkozta tn i.

A városkép je lentősen m egváltozott. Ezzel e llentétben a 
polgárok szám os esetben tanú i lehettek, a kapkodó, tervsze
rűtlen és egyoldalú városfejlesztésnek, m iközben építm ény
adó megfizetésével nehezítik az am úgy sem csekély 
terheiket.

Oroszlány polgárai joggal érezhették akaratuk sem m ibevé
te lé t a Gárdonyi Géza Á lta lános Iskola bezárása kapcsán. A 
döntés egyik köve tke zm é n yé t-vá ro s  iskoláiban tapasztalha
tó oktatási színvonal csö kke n é sé t-, úgy gondo lom , m inden
ki érezhette. Az iskolabezárás, az egyenlőtlen és kapkodó 
városfejlesztés, va lam int az építm ényadó a je lenlegi polgár- 
mester három  legnagyobb kudarcának tek inthető.

A következő évek vélem ényem  szerin t a polgárok és csa
ládjaik é letkörü lm ényeik javítását célozza meg, egy d inam i
kus, de egységes városfejlesztés megvalósításával.

Balogh György

Oroszlány Város Önkormányzata 
az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2003. 

évre ezennel kiírja az Oroszlány területén állandó lakó
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső

oktatási hallgatók („A” típus) és felsőoktatási 
tanulmányaikat kezdő fiatalok („B” típus) számára a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati űrlapot a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, 
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, 
a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó átlagjö

vedelméről szóló igazolással.
A pályázat benyújtási határideje: 2002. október 11.
A pályázat részletes kiírása a polgármesteri hivatal 

hirdetőtábláján megtekinthető, 
további információ 

a hivatal I. emelet 32. szobájában kérhető.

Bővül a technikusképzés az Eötvösben
A Veszprém ből akkred itá lt fe lső fokú műszaki 
in form atika i képzés első évfo lyam a sikere
sen vizsgázott, és az osztá lyból öten fo ly ta t
hatják tanu lm ánya ika t az egyetem m ásodik 
évfolyam ában, a több iek  különböző környék
beli cégeknél sikeresen elhelyezkedtek -  v ilá 
gosít fel Rajnai Gábor, m űszaki igazgató- 
helyettes, a képzés iskolai koord inátora .

-  A m unkát vá lla lt m űszaki in form atika i 
mérnökasszisztensek azokhoz a cégekhez 
nyertek fe lvéte lt, ahol a két év során a gya
korla to t tö ltö tték . Ez egyben az itteni képzés 
színvonalának e lism erése is.

Az eredm ények alapján idén 15-20 fő 
kezdi meg tanu lm ánya it a kétéves fe lsőfokú 
képzésen. Ezzel a szakkal is azt próbáltuk 
megcélozni -  am it m ár 1987 óta következe
tesen képvisel az iskola vezetése - ,  hogy a 
környező ipari s truktú ra  igényeihez tud juk  
igazítani a tanu ló ink  kezébe adott szakképe
sítést.

*

-  A legfeszítettebb terü leteken s ikerü lt 
m egoldanunk a szaktanár e llá to ttságot -  tá 
jékoztat Gruber György Igazgató. -  Két főá llá 
sú angoltanárra l, és egy in form atikussa l, 
va lam in t a tanm űhe ly  karbantartását ellátó 
kollégával e rősödö tt tantestü le tünk. így az 
oktatás m inden terü letén megfelelő szakkép
zettségű pedagógusok dolgoznak, tehát 
nincs olyan problém ánk, am i bárm ilyen m ó
don akadályozná a képzést.

Az iskolai élet hétköznapjai megújulnak. 
A nyolc óra tíz perces órakezdés e tanévtől 
kereken nyolc órára kerü lt át. Szerveződik a 
d iákönkorm ányzat, amely egy segítő tanár 
közrem űködésével rem élhetőleg tartalm as

program okat fog szervezni diákjainknak. 
Ehhez külön hely iséget b iz tosíto ttunk szá
mukra. Befejezés alatt van a Borbáláról be
költöztetett tanm űhe lyünk kialakítása is.

Novem ber közepén pályaválasztási an- 
kétot szervezünk, ahová m eghívjuk az összes 
általános iskola igazgatóját és pályaválasztá
si fe le lősét. Ezt követően a szü lők számára is 
lehetőséget kívánunk adni az iskola által kí
nált képzési fo rm ák  megism erésére.

-Mekkora mosta tanulói létszám?
-  A levelezősökkel együtt 430 fő körü li, 

17 osztályban. Némi változást okozhat még 
az elkészült órarendben, hogy szeptem ber 
végén, október elején nagyjából egy osztály
nyi fiatal átjelentkezése várható más intéz
ményekből. Tapasztalataink szerint egy 
hónap leforgása alatt sokan ráeszmélnek, 
hogy nem érdem es bejárni a környező vá ro 
sokba azokért a szakmákért, am it itt helyben 
is elsajátíthatnak.

-  Újdonságok vannak-e a képzésben?
- A z  idén e lsőként indítunk fe lnőttek szá

mára levelezős szakközépiskolai oktatást. Az 
igény m eglehetősen nagy, ezért valószínűleg 
két osztály alakul.

Am ennyiben a képviselőtestü let jóvá 
hagyja alapító ok ira tunk m ódosítását, a 
2003-2004-es tanévtő l új OKJ-s képzéseket 
tervezünk indítani. Ezek a gép ipari- műszaki- 
és az ipari szám ítástechnikai techn ikus, to 
vábbá lányoknak a szociális m unkás és gon 
dozó szakirány. Felméréseink szerint az 
u tóbbira a városon belül is je lentős igény 
van. V izsgáljuk a CNC-program ozó nappali 
és fe lnő tt képzés m egvalósításának lehető
ségét is. -for-

Bírság az önkormányzatnak
Jú lius végén h irdette ki a szakrendelő és a gyógyház felújítására k iírt közbeszerzési pályázat 
eredm ényét a képvise lő testü le t beruházási bizottsága. A győztes a m indenkinél m integy 
negyvenm illió  fo rin tta l o lcsóbb ajánlatot adó pécsi Bayer Center Kft. lett, s augusztusban 
megkezdte a m unkálatokat. M indeközben a m ásodik helyre ke rü lt szegedi Kész Kft. jo g o r
vosla ti e ljárást kezdeményezett a Közbeszerzési D öntőbizottságnál. Varga János az elbíráló 
beruházási b izottság tagja arró l tájékoztatta a Krónikást, hogy a fellebbezés eredm ényeként 
közbeszerzési tö rvény megsértése m iatt három m illió  fo r in t bírságra ítélték önkorm ányzatot. 
Ez ellen fellebbezésnek helye nincs. A Közbeszerzési Döntőbizottság szerin t nagyobb súllyal 
ke lle tt volna m érlegeln i a beérkezett a jánlatokban a munka elvégzésére vá lla lt határidőt. A 
bírság kiszabásánál a döntőbizottság figyelem be vette az oroszlányi önkorm ányzat érvelését 
is, amely szerin t az ár a legfontosabb részszempont, ezért a lkalmazta a törvényben meghatá

rozo tt m axim álisan 30 
% -os m értékű bírsággal 
szemben az 1 % mérték 
alatti összeget.
A KÉSZ Kft. 90 napra, a 
Bayer Center Kft. valam ivel 
hosszabb időre válla lta  a 
kivitelezést, u tóbbi ajánlata 
azonban sokkal olcsóbb 
vo lt és az önkorm ányzati 
b izottság ezt részesítette 
e lőnyben. A döntés m egtá
madása „várható  v o lt” , h i
szen a KÉSZ Kft. alig nyolc 
pontta l m aradt le a nyertes 
m ögött.

- t -

felel IGSM SZAKUZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

SIEMENS M35/SL DOMINO CSOMAGBAN: 

19 900 Ft

SIEMENS M 1’50/SI. DOMINO CSOMAGBAN:

29 900 Ft
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Végváriné Babirák Ilona: legyünk büszkék őseinkre
Újabb könyveken dolgozik az aranygyűrűvel kitüntetett településkutató

Ilonka néni különleges asszony. Pedig nem kellene, hogy az legyen, hisz 
élettörténete alig különbözik azokétól, akik itt ették meg a kenyerük javát. 
Három gyermeket nevelt fel, dolgozott látástól vakolásig, élte az asszo
nyok dolgos hétköznapjait. Mégis annak az eszménynek a megtestesítője, 
amit ma az oktatási rendszerünk kitűzött célként hangoztat, s amely a fel
fedező embertípus mindenkori legfőbb ismérve. Ez pedig az élethosszig 
tartó, kutató-matató, makacs érdeklődés a világ dolgai iránt. Ilonka néni

túl jár a nyolcvanon de hajlott kora ellenére ma is éppoly fogékony sző
kébb hazája múltbéli kincsei iránt, mint tizenévesen volt. Kíváncsisága 
olthatatlan, s évtizedek alatt összehordott ismerettára sem merül ki, ha 
Oroszlány helytörténetéhez kapcsolódó probléma, kérdés kerül elő. 
Oroszlány-egy falu igaz története és legendája, az e cím alatt nemrégi
ben kiadott vaskos kötet méltó bizonyítéka e fáradhatatlan elme fogyni 
nem akaró kutatószenvedélyének.

Végváriné Babirák Ilona 
édesapja, Babirák István, 
gyermekkorában teljesen 

elárvult. Gyámjai hamar megsza
badultak tőle, más faluba küldték 
szolgagyereknek, vagyonát elté- 
kozolták, soha többé nem látta 
otthonát. Mostohaanyjának is el 
kellett hagynia a házat: Buda
pestre került egy ottani bérkocsis 
feleségeként és rövidesen magá
hoz vette mostohafiát. Babirák 
István is bérkocsis lett, majd 
gépkocsivezetőként tartotta el 
családját, és taníttatta két gyer
mekét.

A nyári vakációkat mindig 
Oroszlányon, anyai nagy- 
szüléiknél töltötték, ahol 

megismerték a falusi élet nehéz 
munkáját és szépségeit, az akkor 
élt emberek gondolkodásmódját 
és a lakosság múltból megőrzött 
emlékeit. Ilona 1939-ben, a kö
zelgő háborús események miatt 
abbahagyta felsőbb iskolájának 
utolsó évét, s csak húsz év múlva 
szerezte meg az érettségi bizo
nyítványt. Nem sokkal később 
férjhez ment. A ház, amelyben 
laktak 1943-ban találatot kapott, 
semmijük sem maradt, így férjé
vel, két gyermekével Oroszlányra 
jött és a szeretett nagymamánál, 
akit babicskának hívtak (számos 
írásában megemlékezik róla) ta
láltak menedéket. Édesapja 
nyugdíjképes lett, s mivel min
den álma az volt életében, hogy 
majd egyszer visszajön Orosz
lányra és gazdálkodni fog, ők is 
hazaköltöztek. Földet szerzett és 
valóban gazdálkodni kezdett.

Az álmot, a napfény ízét 
azonban széttörte a törté
nelem: nehezen meg

szerzett földjeit, állatait az 
erőszakos téeszesítés során el
vették... Egy csepp a história ten
geréből, amely simogató és 
dühös is tud lenni egyszerre, s 
amelybe Ilonka néni, mint csodá-
4___________________________________

kát kereső Cousteau kapitány, 
évtizedek óta elmerült.

-  A hányattatások közepette 
mi vitte arra, a tizenéves kis 
Ilonkát, hogy részletesen meg
figyelje, kutassa és jegyezze 
kortársai és ősei életmódját, 
történetét. Miből fakad az indít
tatás?

-  Nehéz kérdés! Azt hiszem 
részben spontán dolog volt. De 
sokat köszönhetek fiatal és na
gyon művelt tanárnőmnek a pol
gáriból, aki az irodalmat és a 
történelmet tanította. Ő alapozta 
meg az intellektuális érdeklődé
semet. Nagyon szerettem olvas
ni, főleg történelmi regényeket, s 
azon kívül mindent. A családunk
ban több pedagógus, értelmiségi 
is volt. Talán ők is hatottak rám. 
Nagyanyámék heten voltak test
vérek és közülük öt család itt la
kott. Én mindannyiuknál 
megfordultam, így öt gazdaság
ba voltam bejáratos. Ismertem a 
szomszédságukat, rokonságu
kat. Ennek révén felkeltette ér
deklődésemet a családtörténet 
is.

-  Netán kikutatta a saját 
családfáját is?

-  Hogyne! Anyai és apai vo
nalon is. 1728-ban itt kötött há
zasságot egy Babirák, innen 
kezdődik a családfánk. Érdekes
ség, hogy apámat Babirák Ist
vánnak hívták és Szlovákiában 
ráleltem egy családkutatóra, akit 
ugyanígy hívnak és sokat segített 
nekem.

-  Számos írásában a har
mincas évek Oroszlányát idézi 
fel kis életképekben. Ezek 
olyan éles kontúrokat rajzol
nak, oly láttatóan mondanak el 
egy-egy történetet, mintha teg
nap estek volna meg. Ilyen jó a 
memóriája?

-  Tudja, amikor az ember 
megöregszik, a memória vissza
felé halad. De én már egész ifjú

koromban is írogattam, csak úgy 
a magam kedvére, a fióknak. A 
nyári ittlét mozgalmas volt, s én 
lány létemre minden munkát ki
próbáltam. Maradandó nyomot 
hagytak bennem az oroszlányi 
nyarak kalandjai, a nagy kirándu
lások a Vértesben, fürdés 
Majkon és az oroszlányi Öregtó
ban, minden évben két hét a 
dinnyeföldi tanyán Dubinában, 
kocsikázás a határban szanaszét 
lévő földjeinkre, a csodálatos 
nyári esték a ház előtti kispadon 
ülve, alvás a kazalnál, a csillagos 
ég alatt...

-  Mikor kezdte el a telepü
lés történeti emlékeinek tuda
tos összegyűjtését?

-  1981-től, amikor meghalt 
az édesanyám, a lányaim pedig 
már mind férjnél voltak. Akkor 
már betöltöttem a hatvanat. Fia
talkorom óta ösztönös késztetést 
éreztem, hogy kutassak és írjak. 
Tudja, mindig furdalt a kíváncsi
ság, hogy honnan kerültek ide az 
oroszlányiak. Vártam és vártam, 
hogy egy oroszlányi végre meg
írja a falu históriáját Én arra gon
doltam, hogy romantikus 
stílusban vetem papírra a letele
pedés történetét. Végül a kutatá
saim során mind mélyebbre és 
mélyebbre ástam. Éveken át sok 
időt töltöttem különböző levéltá
rakban s annyi tényanyag került 
a birtokomba, amit ennél komo
lyabb formába kellett önteni. Ak
tív éveim alatt dolgoztam a 
községi elöljáróságnál és az adó
hivatalban. Adót fizetni mindig az 
idősek jártak. Ott jól elbeszélget
tünk a nagyanyámmal egyidős 
vagy korosabb öregasszonyok
kal és eközben rengeteg helybéli 
szájhagyományt meséltek el. Ké
sőbb kimentem hozzájuk, ahol 
még énekeltek is nekem. így 
kezdtem el szlovák dalokat gyűj
teni. Ma száznál is többet őrzök 
hangszalagon.

-  Van-e olyan momentum a 
helytörténeti kutatómunkájá
ban, ami ön által került a nyil
vánosságra?

- A  19. századi polgári átala
kulást betetőző úrbéri rendezés, 
amit évtizedekig tartó per előzött 
meg. Ennek oly bőséges és hite
les adathalmazát tártam fel, ami
ből a per lefolyását, az egy 
évszázadig meghatározó birtok- 
viszonyokat értelmezni lehetett. 
Erre büszke vagyok, mert úgy ér
zem hibátlanul sikerült elvégez
nem.

-A z  életműnek is tekinthető 
településtörténeti könyvön kí
vül több publikációja jelent 
meg újságokban (lapunkban is 
V.B.I. aláírással), kalendáriu
mokban és javarészt az ön mun
kája a nemrég megjelent 
Oroszlányi fotográfiák című ki
advány is...

-  Meg akartam írni az orosz
lányiaknak, hogy volt, honnan 
jöttek, kik voltak az őseik, és, 
hogy erre legyenek büszkék.

-  Van-e most olyan téma, 
ami nagyon foglalkoztatja?

-  Jelenleg egy szakács
könyvön dolgozom “Az árpale
pénytől a fehérkenyérig” címmel. 
Ebben a falu lakóinak táplálkozá
si, főzési szokásait mutatom be a 
kezdetektől. A végén egy recept
gyűjteményben foglaltam össze 
a jellegzetes oroszlányi ételeket. 
Remélem, találok rá majd kiadót. 
A településtörténet folytatása
ként pedig -  ha még ád az Isten 
éveket -  szeretném befejezni a 
néprajzi részt, csatolva hozzá a 
dalgyűjteményt.

Nagy baj, hogy a szemeim el
romlottak, nem tudok gépelni, a 
gépeltetés költségeit pedig nem 
tudom fedezni. Ezt a munkát 
azonban nagyon szeretném befe
jezni, kiegészíttetni vele a telepü
léstörténetet.

Forgács J.



A 2002. évi Bányász 
és Villamossiapi kitüntetettek

A bányászatban nehéz fizika i m unkát végzők és köz
vetlen te rm elésirányítók az ünnepnap alka lm ából a 
gazdasági m in iszte r által a lap íto tt „.Kiváló Bányász" 
kitüntetésben részesült: Haszon Sándor 
A Vértesi Erőmű Rt. igazgatósága által alapított 
Verebály díjat kapta:
Dávid László, H orváth István, Igari Béláné, Mezősé
gi Mátyás, Nagy Dániel
Vezérigazgatói Elismerő Oklevél Kitüntetésben 
részesült:
Bányászati Igazgatóság részéről:
Adorján A ttila , Agárdi Zoltán, Balogh Károly, 
Böröczki A ttila , Csákvári István, Gebri László, 
Gyimesi V ik to r, Győrik Pál, Hadnagy Imre, H indrich 
László, Horváth István, Horváth Istvánná, Horváth 
László, Keczán M ihály, Koroknyai János, Kórós Jó
zsef, Kovács Péter, M ilchram  Csaba, Nagy János, 
Nagy László, P in tér Gábor, S chü lle r András, Skoda 
Ferenc, S om ló i György, Szalai Olga, Szegedi Lász
ló, Técsi Tamás, Turcsán László, Vajda László, 
Z ipperer József 
Erőműi Igazgatóság részéről:
Fodor János, Fodor Tamás, Orosz Árpád, Sebes
tyén László, Szászvári Zoltán, id. Szilágyi Zsig- 
m ond, Szűcs Erzsébet, W ittm ann Tamás 
Létesítményi Igazgatóság részéről:
Bakonyi János, Lehrreich József, Dedicsné 
Gabricsevics Erna, S ógor István, Vargáné 
Sztavinivszki Cecília 
Gazdasági Igazgatóság részéről:
Kristyák István, O toltics Istvánná, Dr. Szamos 
György, Szigetvári V ilm os 
40 éves Jubileumi Elismerő Oklevélben része
sült:
Bányászati Igazgatóság részéről:
Czetli József, Horváth Ernő, Schreck M ihá ly 
Erőműi Igazgatóság részéről: Auer János 
Létesítményi Igazgatóság részéről:
Gyertyák László, K irisz János, Szabó Tamás 
A gyöngyösi Központi Bányásznapi Ünnepségen 
Gyöngyösön „Kiváló Bányász” kitüntetésben ré
szesült:
Kis Csaba, Lőrincz István, Vasas M ihá ly  
Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült:
Dörner János
20 éves Bányamentő Szolgálati Oklevél kitünte
tésben részesült: Krüpl János 
20 éves Bányász Szolgálati oklevél kitüntetésben 
részesült: Szabó József

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre sza
vazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen 
lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdek
lődésre számottartó kérdése van és szeretné tudni, 
hogy arról mások miként vélekednek, úgy küldje el 
emailban címünkre (kronikas@presskft.hu) és lehető
séget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
ÖN HOL LÉTESÍTENE OROSZLÁNYBAN 

SPORTCENTRUMOT?
>  a Haraszthegyen, a strand környékén
>  a sporttelepnél, a régi strand mellett
>  szavazásra bocsátanám a kérdést
>  nem kell sportcentrum, bővítsük és újítsuk fel 
a meglévő létesítményeket

___________ Várjuk szavazatát!____________

Sportfórum:
összeragasztani, ami eltörött?

Egyáltalán n incs rózsás helyzetben az oroszlányi 
spo rt tá m o g a tá s a -ta lá n  ez lehetne az a mondat, 
am ivel m indenki egyetérte tt az Oroszlányi Sza
badidő Egyesület által megszervezett szerdai 
spo rtfó rum on . Az elsőként rendezett eseményre 
az öt po lgárm esterje lö lte t hívták meg, hogy is
m ertessék a spo rtta l kapcsolatos program jukat, 
és egyben tájékozódjanak az érin te ttek p rob lé
m áiró l.

A je lenlegi po lgárm ester szerin t ma évi száz
m illió t kö lt a város sportcé lokra  s ez ötödé an
nak, am ihez a rendszerváltás e lő tt ju th a to tt ez az 
ágazat. M in t elm ondta az e lm ú lt években je len
tős  előrelépés tö rté n t ugyan, szégyenkezésre 
m égsincs ok, noha az összeg tovább i ugrásszerű 
növekedése a közeljövőben nem várható. Szép 
eredm ény, hogy a nemrég még „rogyadozó” 
sportte lepet korszerűsítették.

Balogh György majd m ások is fe lvetették, 
hogy szükség lenne egy sportre ferensre, illetve 
olyan szem élyre, aki összekötő kapocsként köz
vetítene az önkorm ányzat és a klubok, egyesüle
tek között. A fó rum on  je lenlévő sportszervezetek 
képviselői többen hangot adtak annak is, hogy a 
fragm en tá lódo tt sporté le t összefogására újra 
egy gyű jtő , segítő szövetséget kellene alakítani.

Kardics István úgy vélekedett, hogy az után
pótlás és a tö m egspo rt tám ogatása kiemelendő 
önkorm ányzati fe ladat, a m inőségi sp o rt azon
ban m ár nem fér bele a kasszába.

Rajnai Gábor az a lu lró l jövő kezdeményezé
sek fe lkaro lását szorgalm azta. Úgy vélte a segítő 
szándék nem m egkérdőjelezhető, a lehetőségek 
azonban behatároltak. Az elvárható ráfordítás a 
sportra  a költségvetés 4 -5  % -a lenne.

A je lö ltek között ku ltu rá lt, érvekre építő vita 
za jlo tt. Szó esett egy jövőbeni spo rtcen trum  lét
rehozásáról is, am it szinte m indegyik  je lö lt más 
helyszínre javasol.

Varga János a meglévő létesítm ények fe lú jí
tása m elle tt tö r t lándzsát. Ő sportcé lokra  hasz
nosítaná az egykori Ady mozi épületét is és 
helyrehozatná a bezárt Fő té ri uszodát. Hangoz
tatta, hogy p ro filtisztítás  után értékesíteni kelle
ne a sportvagyon nem e célokat szolgáló részeit.

A jövőben az önkorm ányzat legfőbb gondja a 
kü lönböző létesítm ények (sportte lep, uszoda, 
régi strand) sorsának rendezése lesz, s ezért elég 
mélyen a zsebébe kell nyúlnia. A je lenlegi anyagi 
tám ogatáson felül legfeljebb a helyi vállalkozók, 
cégek sportm ecenatúrára  ösztönzésével segít
het, s úgy tű n t ezt igen szívesen fogadnák a helyi 
spo rté le t m egjelent képviselői. -for-

Az SZDSZ oroszlányi szervezetének jelöltjei a 
2002. október 20-ai helyhatósági képviselő'választásra 

Polgármesterjelölt: Kardics István
Képviselőjelöltek:

1. választókerü let: Viczena M iklósné 
3. választókerü let: Tóth Attila
5. választókerü let: Tóth Timea
6. választókerület: Tarján Lászlóné
7. választókerület: Horváthné Fapál Csilla
8. választókerület: Kardics István
9. választókerület: Agboca-Beck Mariann

■ » m  M  M I  mm ■  m m ■gyutt működünk
i  i  i  1  SZDSZ

( ^ T ? 7 b ~
Ajánlattételi felhívás

Oroszlány Város Önkormányzata ajánlattételi pályázatot hirdet az alábbi, saját tulajdonát képező 12 db in
gatlannak az együttes megvásárlására.
Az ajánlattétel tárgya: Az Oroszlány, Takács Imre úti garázstelepen található oroszlányi, belterületi, 4644, 
4645,4646,4647, 4648,4649,4650, 4651,4652,4653, 4654,4655 helyrajzi számú, egyenként40 m2 terü
letű, garázsépület megnevezésű ingatlanok, amelyek a valóságban a garázsok telkét jelentik, tehát értéke
sítésre a földterület kerül, melyre építési engedély alapján garázsépület építhető.
Az ajánlati dokumentáció az oroszlányi Polgármesteri Hivatal ____________________________
pénztárában vásárolható meg bruttó 5000,- Ft áron, 2002. szeptember 
2-án 13 órától.
Az ajánlattétel határideje: 2002. szeptember 17. kedd, 15 óráig.

Eboltás

KE1IEN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

Felhívjuk Oroszlány város ebtartóinak figyelmét, hogy az ebek 
2002. évi veszettség elleni kötelező pótoltása az alábbi helye
ken és időpontban lesz:
2002. szeptem ber 20. (péntek) 9 -10  óráig A lko tm ány u. és Kos

suth  L. u. kereszteződése (régi benzinkút)
Az ebek veszettség elleni oltási díja ebenként 1000 Ft, melyet 
az ebtulajdonosnak az oltás helyszínén kell kifizetni. Az oltás
kor az előző évi oltási igazolványt hozza magával.
Az eboltás elm ulasztása szabálysértési e ljárást von maga után. 
__________________________________ Poloármesteri Hivatal

^Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tő!
>szabad-felhasználású hitelek 
> lízingszerződések 
^vállalkozói hitelek 
^lakásbiztosítás 
Szélet, balesetbiztosítás 
^gépjármű biztosítás
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Hirdetmény
A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte 

az Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek általános 
választását 2002. október 20-ára (vasárnapra).

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén 
vagy (igazolással) a bejelentett tartózkodási helyén lehet.

A választói névjegyzék 2002. augusztus 21-étő l augusztus 28-áig 
tek in the tő  meg a Polgárm esteri Hivatalban.

A névjegyzék elkészültével egyidőben, legkésőbb 2002. augusztus 
23-á ig a vá lasztópolgárok értesítést kapnak a névjegyzékbe tö rté n t 
fe lvé te lükrő l. A névjegyzékbe való felvétel, illetve az abból tö rté n t 

kihagyás m iatt 2002. augusztus 28-áig lehet kifogással élni a lakóhely 
szerint illetékes jegyzőnél.

Ennek elutasítása esetén bírósághoz lehet fo rdu ln i.
Ha a vá lasztópo lgár bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, 

legkésőbb 2002. október 18-án 16.00 óráig személyesen, vagy 
2002. október 15-éig a polgárm esteri hivatalba beérkező a ján lo tt 

levélben kérhet igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtő l.
A választásra jelölteket ajánlani 

2002. szeptember 27-éig ajánlószelvényen lehet.
Az ajánlószelvényeket a választópolgárok 

az értesítővel együtt kapják meg.
A választópolgár az ajánlószelvénnyel egy jelöltet, 

illetőleg listát támogathat. Ezt a jogot csak a lakóhely szerinti 
választókerületben lehet gyakorolni.

Részletes tájékoztatásért a 
Polgárm esteri H ivatalban a Választási Irodához lehet fo rdu ln i.

Helyi Választási Iroda

Helyi Választási Iroda Közleménye
jelö lő  szervezet, je lö lt, lista bejelentése 

a jelöléshez szükséges Eu'ánlószelvények száma
I. Ajelölő szervezet bejelentése

Azt a jelölőszervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésé
nek hiteles másolatával kell bejelenteni az alábbiak szerint:
a) ha több megye területén kíván jelöltet vagy listát állítani: az Országos Választási 
Bizottságnál,
b) ha csak egy megye, de több település területén kíván jelöltet állítani: a Területi 
Választási Bizottságnál,
c) ha csak egy településen kíván jelöltet állítani a: Helyi Választási Bizottságnál.
A c) pontban meghatározott bejelentéshez szükséges 20/2002. (VIII. 1.) BM rendelet
2. melléklet 1. minta szerinti formanyomtatvány Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatal 66, számú jegyzői irodájában átvehető.

I I .  Ajelölt, lista bejelentése
Az egyéni választókerületben induló képviselő, a polgármester, a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselőjelölteket a 2. melléklet 2., 3., 4., 5. számú nyomtatványo
kon legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A képviselő, a 
polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek bejelentéséhez az 
ajánlószelvények átadása, a települési kompenzációs lista állításához ajelölő szerve
zet nyilvántartásba vétele és a szükséges számú jelölt megnevezése szükséges.
A Helyi Választási Bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, il
letőleg listát a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba vesz.

I I I .  Ajánlószelvények száma
Az egyéni választókerületben a jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények 
száma:

1. számú választókerület: 18 db 2. számú választókerület: 15 db
3. számú választókerület: 17 db 4. számú választókerület: 16 db
5. számú választókerület. 17 db 6. számú választókerület: 16 db
7. számú választókerület: 18 db 8. számú választókerület: 18 db
9. számú választókerület: 16 db 10.számú választókerület: 12 db
A polgármester jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények száma: 326 db. 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelöléshez minimálisan szükséges 
ajánlószelvényck száma: 5 db.

IV .  Kompenzációs lista
A kompenzációs listát az ajelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább 1/4-ében jelöltet állított. Azok ajelölő szervezetek, amelyek az egyéni válasz
tókerületek legalább 1/4-ébcn közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs lis
tát állíthatnak.
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető man
dátumok száma. A listán állítható jelöltek száma ezért maximum 21 fő.

Tisztelt Választópolgár!

M in d e n  v á la s z tó p o lg á r  p o s ta i ú to n  
2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 3 - ig  k a p  a já n ló 
s z e lv é n y t,  é s  é r te s í té s t  a rró l, h o g y  
a v á la s z tó k  n é v je g y z é k é b e  fe lv e t 

té k . A k i n e m  k a p ja  m e g  a z  é r te s ítő t ,  
a v á la s z tó jo g o s u lts á g á t  a n é v je g y 

z é k e n  e lle n ő r iz h e t i.
A  n é v je g y z é k  k ö zs z e m lé re  té te lé 
n e k  és  a m ó d o s ítá s ra  v o n a tk o zó  

ig é n y  b e je le n té s é n e k  h e lye  és  
ide je:

O ro s z lá n y  V á r o s  P o lg á rm e s te r i 
H iv a ta la  O k m á n y iro d a  fsz . 2 . sz. 

2 0 0 2 . a u g u s z tu s  2 8 - ig  
(n a p o n ta  8 -1 6  ó ra  k ö z ö tt)  

J e lö lte t  a já n la n i:  s z e p te m b e r  2 7 - ig

le h e t  a  k i tö ltö t t  a já n ló s z e lv é n y n e k  a 
je lö lt ,  v a g y  je lö lő s z e rv e z e t  k é p v is e 

lő je  ré s z é re  tö r té n ő  á ta d á s s a l.
A z  a já n lá s  n em  v o n h a tó  v issza

A  H ely i V á la s z tá s i B izo tts á g  
v á la s z to tt tag ja i:
Kiss Ferencné dr.
Dr. Magyar Henrik 
Barassevics Jenő 
Schaffer György

A  H ely i V á la s z tá s i Iro d a  v e ze tő je : 
Dr. Judi Erzsébet jegyző
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A  V á la s z tá s i In fo rm á c ió s  S z o lg á la t  
b á rm e ly , a v á la s z tá s s a l k a p c s o la to s  

k é rd é s b e n  s z e m é ly e s e n ,  írá s b a n , 
v a g y  a fe n t i te le fo n s z á m o k o n  

k é s z s é g g e l á ll a  v á la s z tó p o lg á ro k  
re n d e lk e z é s é re . 

P ro b lé m á ja  e s e té n  k é r jü k , fo rd u ljo n  
h o z z á n k  b iz a lo m m a l.

H ely i V á la s z tá s i Iroda

A Perfekt Oktató RT. 
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐI 

és PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 
ÜGYINTÉZŐI taní’olyamot indít az 

oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtárban. 
Megbeszélés szeptember 10-én (kedden) 

16 órakor az MKK-ban. 
Jelentkezés és felvilágosítás: 

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 
Tel./fax: 34-384-461

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság
PIZZAFUTÁR
£360*802

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -16-ig  
Szerda: 8 -16-ig  
Péntek: 8 -12-ig

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
8 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

8 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVANYOKI 

MONTÁZS PRESS Kft.

INGYENES LAKOSSÁGI 
APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS 
Kft Nyomdájában le
het leadni minden hét 

szerdájáig, 
es a hétvégen közel 
tízezren olvashatják

-Eladó 1981-es acélkék Ford 
Taurus kombi, friss fényezés, 
műszaki vizsga, zöldkártya, 
sok alkatrész. 30-22-71-551 
-1988-as évjáratú Skoda S 
105 L típusú személygépko
csi, lejárt műszaki vizsgával, 
betegség miatt olcsón eladó. 
-20-34-70-449 
Tükrös, tolóajtós, spotlám- 
pás beépített szekrény eladó. 
361-081,30-55-74-969 
-Eladó garázs a vasúti felüljá
rónál. 20-36-10-802, 
361-762
-Jó állapotú páncéltőkés pia
nínó eladó. Tel.: 363-825 
-Eladó egy alig használt 137 
l-es, fagyasztós GORENJE 
hűtőszekrény. 366-139, 
70-240-4537
-Eladó 3 éves hajdú centrifu
ga. 363-067
-Garázs az osztályzónái vil
lannyal, aknával eladó. 
20/454-35-41

Felelős szerkesztő. Molnár Ferenc 3  20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 3  70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
336 7-44 4  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.lerenc@presskft.hu Internet; www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN.1419 4805__________HirJeléslelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)



2 0 0 2 .3 8 . h é t 0 9 .2 1 .-0 0 .2 7 .

S z ó 2 1 . M á té . M ir e l la

V 2 2 . M ó r ic

H 23. T e k la

K 2 4 . G e l lé r t ,  M e r c é d e s z
S z e 2 5 . E u fr o z in a , K e n d e

C s 2 6 . J u s z t in ja

P 2 7 . A d a lb e r t

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMBA! MUNKÁM RÖVJO 
HATÁR!DövEL, KEDVEZŐ ÁROK 
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HÍREK RÖVIDEN
-BÍRSÁG A VÍKENDHÁZAKNÁL. A bokodi tópa rt terü letén ta lá l
ható hétvégi házak adóztatásának vizsgálata során a po lgárm es
te ri hivatal adócsoportja  m egállapította, hogy az e llenőrzött 429 
kertben 326 adóköteles építm ény ta lá lható. Az adózók számá
hoz v iszonyítva 22 % az eddig nem adózta to tt építmények szá
ma. A m egállapíto tt bírság összege 200 ezer fo rin t, a 
visszam enőleges adó összege 582 980 Ft. E lőkészületi m unkák 
fo lynak a N ém et-dűlőben található építm ények ellenőrzésére. 
-FRAKCIÓ AKCIÓ. M in t lapunk m egtudta, a szocialista frakció  a 
c ik lus jövő hét keddi uto lsó tes tü le ti ülésén kizárni készül so ra i
ból az önkorm ányzati választásokon a Polgári összefogás képvi
se lő je lö ltje ikén t indu ló  Hartmann Józsefet és V ojnár Katalint. Ők 
ketten függetlenként, de az MSZP tám ogatásával ju to ttak  m an
dátum ukhoz, s m in t itt is hírül adtuk, m ost egy m ásik po litika i 
csoport tám ogatásával szállnak újra ringbe. A testü le ti ülésen 
m ár valószínűleg nem az M SZP-frakció tag ja i között fognak he
lyet fog la ln i.
-ÚJ ÜZLETSOR ÉPÜLHET? Szerződéskötés e lő tt áll az önko r
mányzat. M egvásároln i szándékozza Vértes Volán Rt. és a Hun
gária Biztosító tu la jdonában lévő a P rofi kö rü li terü leteket. A 
terü letekre, va lam in t az A lko tm ány utcai te lekvégre készülő be
építési tervet követően a telkek központi fekvésük m ia tt értéke
síthetők. A beépítési te rve t -  a benyú jto tt a jánlatokat értékelve -  
az AXIS Építészetiroda Kft. készíti. Az egykori buszfordu lóbó l 
valószínűleg parkoló lesz, környezetében pedig üzleti célokat 
szolgáló épületek készülhetnek.
-NEM NYELNEK TOVÁBB. A v o lt szénosztályozó m elle tt új, ko r
szerű átadó állom ás épül, am ely megfelel a környezetvédelm i 
előírásoknak is. Ezzel végérvényesen m egszűnik a Borbála te le
pet és a Táncsics u ta t évtizedek óta szennyező porkibocsátás. 
-ÚJUL A TÁBOR. M egkezdődött a kápta lanfüredi ifjúsági tábo r 
szociális épületének (zuhanyzók, illem helyek) fe lú jítása, korsze
rű átépítése. A pályázaton m unkát nyert Lord-M ex Kft. szeptem
ber első hetében vette át a m unkaterü le tet és kezdte meg a 
kivitelezést.
-MILLIÓS CSAPADÉKKÁR. Az augusztusban bekövetkezett in 
tenzív esőzések károkat okoztak az önkorm ányzati tu la jdonban 
lévő utak, vízelvezető árkok- és átereszek, va lam in t vízfo lyások 
állapotában. A károk felm érése m egtörtént, a szükséges helyre- 
á llítások költsége m egközelíti a 2.5 M Ft-ot. A fontosabb helyre- 
á llítási m unkák (utak, árkok helyreállítása, hordalék elszállítása, 
csapadékvíz-csatorna mosatása) elkészültek, a vízfo lyásokon -  
e lsősorban a hidak környezetében -  további helyreállítások 
szükségesek. Ezekre a m unkákra az ok tóber-novem ber hóna
pokban kerül sor.
-PÉNZ A SPORTRA. A M űvelődési, Oktatási és S port Bizottság 
javaslata alapján a 2002. évi költségvetésben b iz tos íto tt 400 
ezer fo r in t sportcé lú  pénzeszközt oszt szét az önkorm ányzat az 
alábbi sportszervezetek között: Oroszlány Város Súlyem elő 
Egyesülete 100 000 Ft, Oroszlányi S port Egyesület Kosárlabda 
Szakosztálya 100 000 Ft, ORTRI Császári Csemege Zölds- 
portosu lás 100 000 Ft, Oroszlányi Szabadidő Egyesület 50 000 
Ft, Szabóné R. Szilv ia Bécs-Budapest m aratoni am atőr fu tócsa
pata 50 000 Ft.
-NŐTT A TÁMOGATÁS. A szem élyi jövedelem adó egy százalé
kának felajánlásával idén közel négym illió  fo r in to t ju tta ttak  a 
polgárm esteri h ivatalnál m űködő 15 alapítványnak. A  tavalyi év 
fe la jánlásaihoz képest m ost fé lm illió  fo r in to t meghaladó tám o
gatás érkezett, am i 17 % -os növekedést jelent.
-DALLAMOK NÉGY ÉVIZEDE. Szeptem ber 7-én az oroszlányi 
Evangélikus T em plom ban jub ileum i koncertet adott az Evangéli
kus Ének és Zenekar megalakulásának 40 éves évfordu ló ja  al
ka lm ából.

Csúnya menyasszony szép ruhában

Kontárok burkolták, 
szigetelték a szakrendelőt

Harmadik hetében jár a Szakrendelő átalakítása. A munkások a tetőtér beépítését ké
szítik elő, szinte állandóan zakatol a légkalapács. Ide, a második emeletre költözik 
majd a gyógyház. Ennek kell először elkészülnie. A bontás során a húsz évvel ezelőtti 
építkezés megdöbbentően hanyag kivitelezési hiányosságai tárultak fel.

-  Olyan, m intha egy vászonsátrat kőbur
kolatba csom agoltak volna -  összegzi vé
lem ényét Gurzó József műszaki ellenőr, 
aki az „önkorm ányzat szem eként”  fe lügyeli 
a m unkálatokat. -  Statikailag sem m i baj az 
épülette l -  fo lyta tja , m iközben létrán fe l
m ászunk a te tőre  -  csak éppen a burkolás 
és a szigetelés hiányosságai döbbentettek 
meg. Ízelítő a szocia lis ta m unkaku ltúrábó l 
-  teszi hozzá fé lig  tréfásan.

A helyszíneket bejárva valóban érdekes 
do lgok ütnek szem et. K iderül, hogy a hom 
lokzato t burkoló betonip lapok ta rtópántja 
it szétm arta a rozsda, bárm ikor a járókelők 
fejére zuhanhattak volna. M ásutt, a sú lyos 
kő lapburko la tró l derü l, ki, hogy csak a 
szentlélek ta rto tta . Ha egy elenged, m in t a 
kártyavár om lanának a mélybe. És az csak 
m orb id  tréfa, hogy itt közel van az orvosi 
ellátás. De ez még nem m inden. A hom lok
zati burko la t és a fa l között com bvastagsá
gú hézagok éktelenkednek, ném elyütt -  
ta lán v iccnek szánták az akkori építők - ,  
korabeli papír cem entes zsákokkal k itö m 
ve. Hőszigetelő vakolat, egyáltalán vakolat, 
sehol. A fa lak téglá i egymásra hajigálva, a 
fugázás persze elnagyolt. Ezt a színvonalat 
még M ekk m ester is tú lszárnyalta volna, 
így m ár érthetővé válik , m iért fize te tt o ly 
tetem es fűtési szám lát az intézet. Két év ti
zede az utcát fű tö tték.

Az egyik helyiségben felszedték a padló
csem pét, itt lesz majd a betegfelvonó. Fel
tá ru lt a betonaljzat, am ire, finom an szólva

is szakszerűtlenül, tíz centi vastag 
m isungra dobálták a csempéket. M in t Dr. 
M átics István igazgató-főorvos fe lv ilágo 
sít, az egész épületre a d ilatációs hézagok 
hiánya je llem ző. Egy alkalm azottnak m in 
den hétvégén az vo lt a feladata, hogy 
visszaragassza az innen-onnan lepotyogó 
csem pelapokat.

A feltárás során k iderü lt, hogy az eredeti 
tervek is változnak, m ert a lift nem vihető le 
az alagsorig. Ennek az ára az épület alapjai
ba való olyan beavatkozás lenne, am inek 
költségigénye nem áll összhangban a 
megépítés fontosságával. így a fe lvonó a 
fö ldsz in trő l indul majd. A betegeket ez 
nem érin ti, ám a szem élyzetnek ezentúl is 
lépcsőn kell b izonyos eszközöket fe lhozn i
uk a lenti raktárakból.

A fe lvonó kényszerű megrövidítése 
olyan kö ltségm egtakarítást hoz, am i a sz i
getelési hiányok pótlására ford ítható . A 
külső hom lokzato t nem a kőlapok borítják 
majd, hanem az eredetihez hasonló zsem 
leszínű hőszigetelő vakolat. A te tő té rre l k i
bővü lt épület egészének a fűtése annyiba 
fog kerü ln i, m in t korábban a kisebbé. Je
lenleg úgy tűn ik , hogy a megtakarításból 
még arra is futja, hogy k ibővítsék a rende
lőintézet e lő tti parko ló t is -  tá jékoztatott 
Dr. M átics István igazgató-főorvos, aki 
még azt is elm ondta, hogy egyes szakren
delések házon belü li átköltöztetése ok tó 
ber vége felé é rin ti e lőször a betegellátást.

Forgács J.

Az utolsó rendes ülés e ciklusban
Oroszlány Város Önkorm ányzatának kép
v ise lőtestü le te  szeptem ber 24-én, kedden 
16 órakor ta rtja  következő és egyben az
1998-2002. közötti önkorm ányzati c iklus 
u to lsó ülését.

A napirendi javasla tbó l: beszámoló az 
önkorm ányzat 2002. évi költségvetésének 
I. fé lévi te ljesítésérő l, kö ltségvetés-m ódo
sítás, közterület-elnevezés a fa lusi részen, 
Dr. M átics István igazgató főo rvos  beszá
m oló ja a Szakorvosi Rendelőintézet 
1998-2002. évi m űködéséről, Dr. B runner 
Róza, az ÁNTSZ igazgató főorvosa Orosz
lány lakosságának egészségi á llapotáró l és

az egészségügyi ellátás helyzetéről ta rt 
ism erte tő t és tájékoztató hangzik el a M a
gyar V öröskereszt Oroszlányi Szervezeté
nek tevékenységéről is.

Az ülésterv alapján a testü le t ez évben 
10 m unkaülést, és 1 közm eghallgatást ta r
to tt. A  m ega lko to tt rendeletek száma 4, a 
rendelet m ódosítások száma 10, a határo
zatok száma pedig 52 vo lt.

A m unkatervben még három munkaülés 
szerepel: október 22., novem ber 26., és 
decem ber 17-re m eghatározott időpon t
okkal, melyek m ind a választások után ke
rülnek sorra.



Egyre kevesebb a gyermek
Szeptem ber elején városunkban 671 óvodás és 2815 isko
lás kezdte meg a 2002/2003-as nevelési-oktatási évet.

A 2059 álta lános iskolai tanu lóbó l 256-an eló'ször vették 
kezükbe az iskolatáskát, a 756 középiskolás tanu lóbó l 
150-en pedig m ost kezdték meg középfokú tanu lm ánya i
kat. A dem ográfia i csökkenés érezhető a város valam ennyi 
intézményében. Az óvodáskorúak száma 52 fővel, az álta
lános isko lások száma 28 fővel, a középiskolások száma 
20 fővel kevesebb a tava ly i tanévhez képest. A csökkenés 2 
óvodai csoport m egszűnését eredményezi. Az általános is
kolai (93) és a középiskolai (31) tanu lócsopo rt szám az el
m ú lt évivel megegyező, itt még eloszlik  az osztályok között 
a tanu ló i lé tszám csökkenés. Az osztályok átlaglétszám a is 
alig vá ltozott. A kislétszám ú osztályoknál 15,9 -rő l 14,5-re 
m ódosu lt. A norm ál általános isko lai osztályoknál alsóban 
m aradt a 24,4-es átlag, míg fe lsőben 24 ,9 -rő l 24,7-re , a 
g im názium  esetében 26 ,4 -rő l 26,1 -re és a műszaki közép
iskolánál 25 ,3 -ró l 24-re  csökkent. Az átlagok egyik eset
ben sem é rike l a törvényben m eghatározott m axim um ot.

A zöldtömb bosszúja
Több százezer fo rin tos  költséggel szigeteltette az önko r
mányzat az egykori zö ld töm b m e lle tti lakóépület o ldalát. A 
beavatkozásra azért vo lt szükség, m ert az építm ény bontá
sa után, annak betem etett alapjai, pontosabban a ta la j fe l
ső szintje  a Fürst S. utca 17. számú lépcsőház szélső, 
fö ldsz in ti lakásának padlószintje fö lé  került. A beáramló ta 
lajvíz m egtám adta a lakás korábban száraz helyiségekkel 
határos fa lát, s o tt em iatt penészesedés kezdődött -  tá jé
kozta to tt Spitzner Csaba városfenntartási osztályvezető.

Az önkorm ányzat fe lelőssége nem egyértelm ű, m ert ko
rábban, ugyancsak önkorm ányzati pénzből a lakóközös
ség egy já rdá t építtetett a fa l m ellett, és akkor 
elm ulasztotta lejjebb v inn i a ta la jszin te t. Ennek ellenére az 
önkorm ányzat állta a szám lát. -turn-

Vértes Air Show
Díszvendég: Farkas Bertalan

Európa- és világbajnokok a kecskédi reptéren

Hagyományteremtő szándékkal szerveznek repülőnapot Kecs
kéden jövő hét szombaton. A Vértes Air Show célja a légisportok 
népszerűsítése, s egyúttal egy olyan szórakozási és kulturális le
hetőség nyújtása, amely sokáig megmarad a kilátogatok emléke
zetében.

A szeptember 28-ai program délelőtt tíz órakor kezdődik Farkas 
Bertalan, az első magyar űrhajós köszöntőjével.

Tisztelegni fog a közönség előtt az 1936-ban gyártott PO-2 ve
terán repülőgép. A közönség megcsodálhatja motoros sárkányre
pülők lélegzetelállító szalaggyakorlatát és megtekintheti az ’50-es, 
’60-as évek -  katonai pilóták által -  kedvelt légiharc-imitációit.

Délután háromnegyed egykor érkezik Besenyei Péter Motoros 
Műrepülő Európa- és Világbajnok. A folytatásban szerepel cso
portos ejtőernyős ugrás, s bemutatót tart Veres Zoltán oktató- és 
berepülő pilóta, műrepülő Európa Bajnok.

Tanúi lehetünk az Aerotriga műrepülő kötelék bemutatójának. 
Megtalálható lesz a helyszínen a Komárom-Esztergom Megyei 
Hadkiegészítő Parancsnokság toborzó irodája és a tatai dandár 
képviselete is. Földi programként láthatjuk a VPOP kommandó 
bemutatóját, valamint a Légierő Vezérkari Főnökség Pilótakiképző 
és Toborzó Osztályának videofilmes bemutatóját és kiállított ki
képző repülőgépét.

Egész nap szórakozhatnak a gyerekek a mini vidámparkban, 
lesz gépkocsi kiállítás. Vásárosok és iparművészek is gazdagítják 
majd a rendezvényt. A rendezvény este 9 órakortűzijátékkal zárul. 
Belépők a helyszínen kaphatók. Lovasi Andrea

ESiESan végre a csirkebűz?
Az alábbi beszámoló a képviselőtestü let ülésére készült 
írásos anyagban olvasható.

„Az Oroszlány, Dózsa György úti barom fineve lő  telep 
működésével kapcsolatos lakossági panaszok m iatt 
m egkerestük a Á lla tegészségügyi- és É lelm iszer Ellen
őrző Á llom ás megyei állom ását, m in t illetékes szakha
tóságot. Ezt megelőzően az Észak-Dunántúli 
Környezetvédelm i Felügyelőség fe lügye lő i a Polgár- 
m esteri Hivatal m unkatársaival együtt helyszíni e llen
őrzést ta rto ttak  a te lepen. A Felügyelőség, m in t 
szakhatóság a te lepet üzemeltető Bro iler-Farm  Kft. ré
szére e lőírta az am m ónia  képződés csökkentésére az 
almozás megváltoztatását, a szellőzés koord iná lását, a 
te lepet körü lvevő védőövezet kialakítását, illetve az ál
lom ányvá ltáskor sorra  kerülő kitrágyázás időtartam á
nak m in im á lis ra  csökkentését. A Kft. az e lőírásoknak 
eleget te tt. Az állati trágya eltávolítása azonban m in i
m um  48 órát vesz igénybe, és az általa okozo tt szagha
tás zavarja a környék lakosságát. Az önkorm ányzato t a 
trágyaszállítás időpon tjá ró l rendszeresen tájékoztatják.

Az állategészségügyi szakhatóság a hatósági á lla to r
vossal együtt 2002. jú liu s  12-én helyszíni szem lét ta r
to tt. A tapaszta lt h iányosságok m egszűntetésére 2002. 
augusztus 31-ig  ado tt határidőt az üzem eltetőnek. Az 
ism ételt ellenőrzésre 2002. szeptem ber 6-án kerü lt sor, 
ahol m egállapították, hogy a kft. az e lő írt fe ltételeknek 
eleget te tt. A te lepet körü lvevő kerítést 2002. szeptem 
ber 30-ig  kell te ljesen elkészíteni.”

Csúszik a civil szövetség 
bejegyzése

M árciusban hírü l adtuk, hogy a Civil Gála keretében 12 
szervezet m egtarto tta  egy régóta tervezett c ivil szövet
ség alakuló ülését, elfogadta alapító ok ira tá t és megvá
lasztotta tisz tségvise lő it. Az akkor elnökké választott 
M olnár Ferencet, a Bányász Klub A lapítvány ügyvezető
jé t kérdeztük, m i hír a szövetségről.

Az e lnök lapunknak e lm ondta, hogy a nyár közepén a 
bírósági bejegyeztetés e lő tt k iderü lt, hogy a tizenkét 
alapító szervezet közül csupán hét bír jog i szem élyiség
gel. M ivel a tö rvény legalább tíz jog i szem élyiségű szer
vezet számára teszi lehetővé a szövetségre lépést, a 
bejegyzésre nem kerü lhe te tt sor. M o lnár Ferenc el
m ondta, hogy főképpen elfogla ltságai, majd a nyári 
ítélkezési szünet akadályozták abban, hogy a vezető
séggel egyeztetve kiegészítsék a csapatot. Időközben 
többen jelezték csatlakozási szándékukat, és várható, 
hogy az ősz fo lyam án összeáll a szükséges szervezetek 
létszáma -  ígérte az elnök. -big-

Civilek találkozója
Szeptem ber 25-én, szerdán, 17 órakor ta rtja  következő 
összejövetelét a C ivil Fórum a M űvelődési Központ és 
Könyvtár 113-as term ében. Tájékoztató hangzik el a 
Közm űvelődési Tanács m unkájáró l és a csatlakozás le
hetőségéről, va lam in t egyeztetik a helyi c ivil szerveze
tek m ásodik  féléves program ja it, és szó lesz a pályázati 
és továbbképzési lehetőségekről is.

Díszoklevél. M ú lt heti szám unkban a Végváriné 
Babirák Ilonáró l szóló portrénkban az a lcím ben tévesen 
je lent meg Ilonka néni kitüntetése. Településünk kuta
tó já t ugyanis O roszlányért díszoklevéllel jutalm azták. 
Ilonka néni és az érin te ttek elnézését kérem . Szolgáljon 
m entségül, hogy a c ikk író t riporta lanya iránti megbe
csülése sarkalhatta az aranygyűrű „odaíté lésére” . F.J.

Veilandics Béla. a Gazdaságfej
lesztő Kht ügyvezetője az alábbiak 
közlését kérte:
„A Krónikás legutóbbi számában 
megjelent „ Történelmi jelentő
ségű..." című, Balogh György 
írásban szerepel a következő 
mondat : „Az Ipari Park az elő
irányzott 2000 munkahely he
lyett csak mintegy 500 főt 
foglalkoztat".
2002. szeptem ber 16-án egy 
gyors fe lm érést végeztünk a cégek 
körében, m elynek eredménye az, 
hogy az em líte tt „m in tegy 5 00 ” fő 
vel szem ben m integy 950-en d o l
goznak az ipari parkban.

A 2000 m unkahelyet nem lehet 
úgy beállítani, m intha az 2002-re  
lett vo lna előirányozva. Helyesen 
úgy fogalm azhatunk, hogy a 
2004-re  p rognosztizá lt 2000 ipari 
parki m unkahelyből napjainkra 
m in tegy 950 va lósu lt meg.
A rró l lehet v ita tkozn i, hogy ez sok, 
vagy kevés, de ez a tény. A létszám 
egyébként napról napra változhat, 
egyes cégeknél az idénym unka je l
leg m ia tt esetenként csökkenhet 
is, de -  m ivel tú lnyom ó többségé
ben te rm e lésfe lfu tásró l van szó - ,  
összességében fo lyam atosan nő a 
m unkahelyek szám a.”

Közel 
ötvenmilliót 

kapunk 
a bírságból

233 m illió  910 ezer fo r in t összegű 
-  csökkenő mértékű -  lég
szennyezési bírság megfizetésére 
kötelezte az Észak-Dunántúli Kör
nyezetvédelm i Felügyelőség a 
Vértesi E rőmű R t-t az előző évben 
ténylegesen k ibocsáto tt lég- 
szennyező anyagokról készített 
bejelentése alapján. A környezet- 
véde lm i hatóság a befo lyt összeg 
30 % -á t átutalta Oroszlány szám 
lájára, m ely 70 m illió  173 ezer Ft. 
Ö nkorm ányzatunk és az é rin te tt 
községek közö tt érvényben lévő 
megállapodás alapján Oroszlány 
a fen ti összeg 70 % -ára jogosu lt, 
ez jelen esetben m integy 49 m illió  
Ft. Bököd, Dad, Kecskéd, 
Köm lőd, Környe, Pusztavám, 
Szákszend, Várgesztes és
V értessom ló önkorm ányzata
3 ,33-3 ,33  % -ban részesültek a 
bírság összegéből, mely közsé
genként közel 2 m illió  340 Ft át
utalását je lenti.

A dohányzás, a sűrű füstöt okádó város) buszok, a széttörni kórayezotszenave*** károsítják az Ön é s  környezet* egészségét!



Régészeti rejtély Oroszlány határában Rajzok a tabukon tú lró l

A Templomdomb még mindig őrzi titkát Trágár tárlat?
Az oroszlányi nyárvégi programokat bemutató fiize- 
tecskében a szentgyörgyvári Koporsőhegy (más né
ven Templomdomb) titkáról jelent meg egy írásom.
Erre reagál Végváriné Babirák Ilona.

*

M iután Oroszlány őslakóinak nagy hányada, va lam int 
jóm agam  is az évtizedek során nem egyszer saját sze
m ünkkel lá ttuk azt a b izonyos kőkoporsó t, m ely a 
Tem plom dom bon kerü lt elő a huszadik század fo rd u 
lóján (az is meglehet, hogy még előbb (? )) és mellette 
-  az akkor még látható -  ovális kőalapot, term észetes 
az a következtetés, hogy egy róm ai főem bert tem ettek 
oda, koporsó ja  fö lé pedig kápolnát emeltek. A Tem p
lom dom b elnevezésnek ez lehet a magyarázata. Az ed
dig m egje lent számtalan turista térkép m indegyikében 
ezen a néven em lítik. A kőkoporsó és az épületalap 
m ú lt századi létezése nem csak szájhagyom ány, ha
nem ma is bizonyítható tény.

1960 évig (kb.) senkinek sem ju to tt eszébe e lvinni, 
vagy összetöretn i. Az arra járó gyerm ekek -  és bizto
san néhány fe lnő tt is -  m ind k ipróbálták m ilyen érzés 
benne feküdni.

V alam ikor 1960 körü l a vértesi erdőségben szüksé
ges lett egy erdei csapás készítése egy bozótos he
lyen. Az egyik erdészeti dolgozó erre barbár módon 
lovak után kötö tte  a hatalmas és igen sú lyos kőkopor
só t és vég igvontatta a k ije lö lt helyen, s így m egkím élte 
magát a napokig tartó  m unkátó l. A róm ai kőkoporsó t 
azután m ár senki sem látta. Utána való nyom ozásom  
azt eredményezte, hogy m egtudtam  a „te tte s ”  nevét, 
aki azóta e lhunyt, s m ár nem tudhatjuk meg tőle, m it 
te tt vele. Eltörte és e ltünte tte , vagy valakinek a nyara
lójába ke rü lt kuriózum nak (?).

Ahol a kőkoporsó állt, a kápolna alapja m elle tt, talán 
harm inc-negyven m éterre van az erdészeti do lgozók 
által nem rég k iásott koporsófödé l le lőhelye, s ők, 
ugyan m ié rt ne, új nevet (Koporsóhegy) adtak a 
Tem plom dom bnak. Ez a koporsófödé l két évvel ez
e lő tt még a szentgyörgyvári erdészeti iroda udvarán 
v o lt látható, ahol v irág ta rtónak használták, s még ma 
is o tt kell lennie. (Ott is van! Fotója látható a program
füzet belső színes oldalán. -  Forgács J.)

Am i a program füzetben a az új helyen tö rté n t bar
bár bevatkozásról íródo tt bizonyára igaz, pedig m ikor 
pár évvel ezelőtt négyen -  köztünk régész is - ,  megte
k in te ttük, fe lh ív tuk a figye lm et, hogy engedély nélkül 
nem szabad tovább bo lygatn i a lelet helyét, és arra, 
hogy az onnan k ike rü lt koporsóföde le t szám on ta r t
juk, igény ta rtunk  rá egy va lam iko ri oroszlányi múze
um részére.

Ha az erdészet nem védi meg a jogosu la tlanok által 
m ár alaposan m egbo lyga to tt és bizonyára k ifoszto tt 
le lőhelyet a további illetéktelen kutatástól, m ire az ille 

tékesek észbe kapnak, nem lelsz m it megvédeni. Úgy 
fog eltűnni m inden m ozdítható, m in t ahogy e ltűntek a 
kápolna és a róm ai v illa  kövei. A Köves-dűlőben 
(Kam eniki) a halenárkai falu kőalapjai és az oroszlá
nyiak első tem etőjének kopjafái -  részben szlovák 
nyelvű -  sírem lékei, fe ltá rt sírja inak leletanyaga.

Védjük meg a Vértes még meglévő régészeti le lőhe
lye it! V.B.I

A lerombolt sírkamra fosztogatói
A k irabo lt régészeti lelőhelyre Ilonka néni könyve hív
tam  fel a figye lm em et, az e lm ú lt másfél évben tö b b 
ször is já rtam  ott barátaim m al, fényképeztünk, 
m éricské ltünk. A fö lda la tti helyiséget pontosan k im é r
tü k  és rajzot készítettünk róla, ez u tóbbi m egtekin the
tő  a Krónikás honlapján, a P illanatképek Oroszlányról 
cím m el m egje lent e-könyvecskében. Sajnálatos, hogy 
a régészek nem érdeklődnek a hely iránt. Magam né
hány hónapja jeleztem a le lőhelyet, de azóta sem m i 
sem tö rtén t.

A rra egyébként -  egyelőre -  sem m i bizonyíték 
nincs, hogy a krip ta (ha tényleg az vo lt), valóban ró 
mai kori. Persze kézenfekvő a feltételezés, hogy ha va
lahol itt leltek rá a római kőkoporsóra, akkor 
m égiscsak az. V iszont a fö ld alól e lőkerü lt vasszögek 
viszonylag jó állapotban vannak, 1700-1800 év alatt 
e lporladtak vo lna. Az is lehet, hogy a róm ai ko ri s ír
kam rát a középkorban vagy később, m ások hasonló 
célokra használták, netán rá-, hozzáépítettek. De, le
het, hogy m indez nem így van, ezért lenne szükség 
szakem berre!

A m i a v irág ta rtónak használt szarkofágfedélt ille ti, 
azt gondo lom , illendő lenne behozni a városba, és pél
dául az Erzsébet-ligetben vagy a környékén elhelyezni. 
M ellé lehetne vésni ezt a tö rténe te t egy kőtáblára, s ez 
gyarapítaná az A lkotm ány utca látványosságait.

A re jté ly t még egy krim i is színesíti. A sírkam rá t ta 
valy k ifosztó társaság egyik tagja ugyanis -  legjobb 
tudom ásom  szerint -  börtönben csücsül, igaz, nem 
em iatt, hanem (ha jó l é rtesültem ) lő fegyverre l való 
visszaélés, t i lto t t  vadászat okán. Az illetővel, nem sok
kal „s írb o n tó ”  akció juk után, még szabadlábon be
széltem, s ő titokzatosan csak annyit á ru lt el, hogy 
hónapokig csákányolták, ásták a köveket, amíg k ibon 
to tták  a s írkam rát. Ki tudtam  húzni belőle, hogy cson 
tokat, koponyákat találtak. Kérdésemre, hogy még mi 
egyebet, csak sejtelm es hüm m ögés v o lt a válasz. Azt 
m ár meg sem kérdeztem, hogy kihez, kikhez kerü ltek 
a leletek.

Ilonka néninek igaza van, el fog tűnn i m inden m oz
d ítható ! F.J.

Oroszlány Város Jegyzőjének közleménye 
az 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 5D. §. (2) bekezdése

„a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselőtestületek tagjai általános választásának évé
ben a választás napját (első forduló) megelőző 30 nappal a jegyző részletes jelentést tesz közzé a pénz
ügyi helyzetről és a választási ciklusban keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi 
determinádókról, kötélezettségekről”
alapján Oroszlány Város Önkormányzata költségvetését a 2002. évi költségvetésrő l szóló I. félévi beszám o
ló, va lam in t a szeptem ber 24 -i költségvetés m ódosítás tervezete m utatja be részletesen.
A költségvetés m ódosítás elfogadásával a város működése biztosítható.
1. számú m elléklet: Beszámoló Oroszlány Város Önkorm ányzata 2002. évi költségvetésének I. félévi te ljesí
téséről
2. számú melléklet: A 2002. évi kö ltségvetés -  4 /2002. ( II I .6.) ÖK rendelet - m ódosítása
A választási c ik lusban keletkezett, későbbi éveket terhe lő  pénzügyi kötelezettségek bemutatása:
3. számú m elléklet: K im utatás a 2002. jún ius  30-án fennálló  hitelek törlesztésérő l
4. számú m elléklet: K im utatás a több  évre k iható fejlesztési k iadásokról

A teljes anvan a www.oroszlanv.hu alatt található!______________________

Szókim ondó képek tárlata n y ílta  M űvelő
dési Központban. Zám bó Kornél groteszk 
gra fiká i arcátlanul a szem ünkbe vágják, 
hogy m ilyenek is vagyunk valójában. 
Szembesítenek a bennünk lapuló állattal, 
elem i ösztöneinkkel, takargatn i valónkkal 
és képm utatásunkkal. Innen a szegedi 
galériába, majd Bécsbe utazik az anyag.

A prűdek szerint ez az obszcenitás k iá l
lítása. V olt, aki egyenesen vallásgyalázó- 
nak nevezte, a ko losto rok  önm egtartóz
tatását k igúnyoló képek láttán. Egy helyi 
egyházi em ber szinte sikongatva nevetett 
zavarában, am ikor szóba kerü lt a kiállítás, 
elm ondta, hogy el ke lle tt utasítsa a m eg
nyitón való közrem űködést. De arcán 
mégsem indulat, inkább valam i furcsa 
pajzánság tükröződött.

Akárhogy is van, Zám bó Kornél orosz
lányi festőm űvész gra fiká i, köztük né
hány korai alkotással -  amelyek életében 
e lőször láthatók így együtt -  megálljra és 
egy kis önvizsgálatra késztetnek: a nagy 
tettekre kész homo sapiens m égiscsak az 
á lla tvilágból származik. Lehet, hogy va la 
mennyien esendők és kukko lók vagyunk 
egyszerre, de az u tóbb i szerepet -  lásd 
Big B ro th e r -  m intha sokkal könnyebben 
válla lnánk fel. Naná, amíg csak a m ásikra 
m utogathatunk!

-  Megkockáztatom, hogy már-már 
szeméremsértőre, de mindenesetre 
szemtelenre sikeredett ez a kiállítás. 
Szándékosan pukkasztani akarsz vele?

-  Nyilvánvaló, hogy vannak bizonyos 
tabuk az életünkben. Én v iszon t kíváncsi 
em ber vagyok. És em ber vagyok. Ezek a 
képek rólam  is, rólad is szólnak, te is rajta 
vagy, én is rajta vagyok. M indannyian 
seggnyalók, ta lpnyalók, (sic! -  egyben 
képcím ek is) vagyunk, ki ennyire, ki 
annyira, de kár lenne tagadni. És bár
m ennyire is furcsa, a képek egy istenke- 
resésről és egy h itkeresésrő l is szólnak. 
Dehogy akarok herge ln i! M indez a lel- 
kem ből jön. Lehet, hogy valaki e lm oso
lyogja magát egy-egy kép előtt, netán 
elhúzza a száját, de azt hiszem, ha vég ig 
nézte, elgondolkodva hagyja maga m ö
gött.

-  A kolostorok világát karikírozó képek 
valóságos élményeken nyugszanak?

-  Szó s incs róla. És nem is annyira a 
helyszín a lényeg. Ezzel arra akartam rá
m utatn i: o tt is csupán emberek élnek.

-  Hatvannégy évesen, túl az ország 
nagy művészeit és tudósait megörökítő 
portrésorozaton nem veszélyes ilyen bot- 
ránkoztató képekkel jelentkezni?

-  Hagyd m ár ezt a do lgo t! M i lenne eb
ben pukkasztó? Pukkadjon, akit zavar a 
valóság, zavarja, ha lekaparjuk a mázt, és 
alatta va lam i fe lse jlik  az igazi énünkből. 
Ezért dicsérhetnek, meg köpködhetnek, 
de ez vagyok én, és slussz. A képeken 
em berek vannak. Ügyefogyottak, esen
dők, is tenfé lők- és tagadók, gyönyörűek, 
meg szakadtak, m indenfélék. Nem ha
sonlítanak senkire, és mégis m indenki 
magára ism erhet. Te is, meg én is .. . F.J.
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Oroszlány Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal 
együttműködve a 2003. évre ezennel kiírja az Oroszlány területén 
állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felső- 

oktatási hallgatók („A” típus) és felsőoktatási tanulmányaikat kezdő 
fiatalok („B” típus) számára 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati űrlapot a polgármesteri hivatal 

ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni.
A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, 

a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, a pályázóval 
egy háztartásban élők havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolással.

A pályázat benyújtási határideje: 2002. október 11.
A pályázat részletes kiírása a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 

megtekinthető, további információ a hivatal I. emelet 32. szobájában kérhető.

Felhívás
A Polgárm esteri Hivatal tá jékoztatja  a tisz te lt lakosságot, hogy Orosz

lány város terü le tén, a N ém et-dűlőben építm ényadó- e llenőrzést fo lytat. 
Felhívjuk azoknak az inga tlan-tu la jdonosoknak a figyelm ét, 

akik bevallási köte lezettségüknek még nem te ttek eleget, hogy azt 
2002. szeptem ber 30-áig a Polgárm esteri Hivatal adócsoportjánál

jogkövetkezm ény nélkül póto lhatják._________________

Helyi Választási Iroda Közleménye
jelölő szervezet, jelölt, lista bejelentése 

a jelöléshez szükséges ajánlószelvények száma
I. A jelölő szervezet bejelentése

Azt a jelölőszervezetet, amely jelöltet, vagy listát kíván állítani, bírósági bejegyzésé
nek hiteles másolatával kell bejelenteni az alábbiak szerint;
a) ha több megye területén kíván jelöltet vagy listát állítani: az Országos Választási 
Bizottságnál,
b) ha csak egy megye, de több település területén kíván jelöltet állítani: a Területi 
Választási Bizottságnál,
c) ha csak egy településen kíván jelöltet állítani a: Helyi Választási Bizottságnál.
A c) pontban meghatározott bejelentéshez szükséges 20/2002. (VIII. 1.) BM rendelet
2. melléklet 1. minta szerinti formanyomtatvány Oroszlány Város Polgármesteri 
Hivatal 66. számú jegyzői irodájában átvehető.

II. Ajelölt, lista bejelentése
Az egyéni választókerületben induló képviselő, a polgármester, a helyi kisebbségi 
önkormányzati képviselőjelölteket a 2. melléklet 2., 3., 4,, 5. számú nyomtatványo
kon legkésőbb 2002. szeptember 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. A képviselő, a 
polgármester, a helyi kisebbségi önkormányzati képviselőjelöltek bejelentéséhez az 
ajánlószelvények átadása, a települési kompenzációs bsta állításához ajelölő szerve
zet nyilvántartásba vétele és a szükséges számú jelölt megnevezése szükséges.
A Helyi Választási Bizottság minden a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet, il
letőleg listát a bejelentést követő 3 napon belül nyilvántartásba vesz.

III. Ajánlószelvények száma
Az egyéni választókerületben a jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények 
száma:

1. számú választókerület: 18 db 2. számú választókerület: 15 db
3. számú választókerület: 17 db 4. számú választókerület: 16 db
5. számú választókerület. 17 db 6. számú választókerület; 16 db
7. számú választókerület: 18 db 8. számú választókerület: 18 db

VÉRADÁS!
A Városi vöröskereszt 2 00 2 . szeptem ber 26-án  9 -16  

óráig véradást szervez a M űvelődési Központban!
Kérjük a véradókat és a leendő véradókat, 

hogy jö jjenek  és segítsenek a rászoruló betegeken.

9. számú választókerület: 16 db lO.számú választókerület: 12 db
A polgármester jelöléshez minimálisan szükséges ajánlószelvények száma; 326 db. 
A Helyi Kisebbségi Önkormányzati képviselő jelöléshez minimálisan szükséges 
ajánlószelvények száma: 5 db,

IV. Kompenzációs lista
A kompenzációs listái az a jelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek 
legalább 1/4-ében jelöltet állított. Azok ajelölő szervezetek, amelyek az egyéni válasz- 
tó kerületek legalább 1/4-ében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs lis
tát állíthatnak,
A listán legfeljebb háromszor annyi jelölt állítható, mint a üstán megszerezhető man
dátumok száma, A listán állítható jelöltek száma ezért maximum 21 fő.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre szavazhatnak. 
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő olda
lainkat, ás ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre számottartó 
kérdése van és szeretné tudni, hogy arról mások miként véle
kednek, akkor küldje el emailban (kronikas@presskft.hu) és le
hetőséget biztosítunk a szavazásra.

________ E heti kérdésünk:________
ÖN HONNAN TÁJÉKOZÓDIK AZ ÖNKORMÁNYZATI 

VÁLASZTÁSOKON INDULÓ JELÖLTEK ÉS SZERVEZETEK 
PROGRAMJÁRÓL?

>  a sajtóból 
y  prospektusokból 
"y fórumokon 
y  szóbeszédből, pletykákból

_________________Várjuk szavazatát!_________________

KE11EN

A Perfekt Oktató RT. 
PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐI tanfolyamára még lehet 
jelentkezni, mely az oroszlányi 

Művelődési Központ és Könyvtárban 
indul.

Jelen tk ezés és felv ilágosítás:

PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4.

Tel./fax: 34-384-461

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 

lobot leadni minden hét szerdájáig, és a hétvégén 
közel tízezren olvashatják

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59.

© 34/360-063, 2D/372-5392 

Lakásvásárlási, 
lakásépítési hitel

Kamat: 2,99%-tól 
>szabad-felhasználású hitelek 
^-lízingszerződések 
> vállalkozói hitelek 
^-lakásbiztosítás 
*-élet, balesetbiztosítás 
^gépjármű biztosítás

Oroszlányi 
\_ J j  Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 46  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -16-ig  
Szerda: 8 -1 6-ig 
Péntek: 8 -12-ig

Vezetőváltás
A Bányász Koncert Fúvós Fesz
tivál Zenekar vezetősége au
gusztus elsejével szerződést 
bontott Ráczné Fülöp Ilona ál
tal vezetett mazsorett csoport
jával. A zenekar új alapokra 
kívánja helyezni a tánccsopor
tot.
Lehoczki Nikolett kapta a meg
bízást, hogy szervezze újjá a 
mazsoretteket. így hosszú tá
von biztosítottá válik az után
pótlás, és a jövőben a jó 
együttműködésnek köszönhe
tően nagyobb sikereket érhet el 
a nagy múltú Bányász Zenekar. 
Keszler László zenekari titkár

PIZZAFUTÁR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
S8367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

______ S 3 6 7 -4 4 4

EGYE0I 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kft.

*Eladó négy részes fekete 
szekrénysor. 360-089, 
70-253-4776
*Eladó 1 db heverő, 1 db régi 
típusú kombinált faszekrény. 
360-228
‘ Szőlő gyümölcsös 400 négy
szögöl, 50 termő gyümölcsfá
val eladó, vagy garázsra 
cserélhető, a Svandovszki dű
lőben. 30-49-10-357

‘ Tüzépsoron garázs eladó, vil
lany, akna van. 361-306, 
20-91-75-816
*68 és 86 literes boroshordók, 
kicsi és közepes szőlőprés, 
szőlődaráló reális áron eladó. 
363-858, 30-41-30-902 
‘ Eladó garázs a vasúti felüljá
rónál. 20-36-10-802,361-762 
*Aknás garázs az osztályzónái 
eladó. Villany van. 
20/454-35-41

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 020-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József © 70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
©367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.bu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN:1419 48Ű5_________ Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

IV. évfolyam, 39. (197.) szám 2002. szeptember 28 . 53?367-444

RÖVID HÍREK
-VÍZVEZETÉKCSERE IGEN 
ÚTFELÚJÍTÁS NEM. Felújítási m unká
kat végeznek a törzshálózaton az 
Észak-dunántúli Vízmű Rt. oroszlányi 
dolgozói a Bányász körúton és a Sallai 
Im re utcában. M in t Sztruhár András 
igazgatótól m egtud tuk a házak e lőtti 
horganyzott bekötővezetékeket cseré
lik  ki és rozsdamentes ún. m egcsapoló 
hidakat építenek be. A m unkákkal ha
marosan végeznek, a fe ltö rt bejáró uta
kat, betonplaccokat eredeti á llapo tuk
ban helyreállítják. A renoválásra azért 
kerül sor, m ert az önkorm ányzat tervei 
szerint e két utca közútja it idén új bu r
kolattal látták volna el. U tóbbi ugyan 
egyelőre elmarad, a vízm ű azonban 
vá lla lt fe ladatát elvégezte. 
-TALÁLKOZÓRA HÍVTA a társadalm i 
szervezeteket az MSZP városi szerve
zete, hogy ism ertesse a párt p rog ram 
ját, bemutassa képvise lő je lö ltje it és 
m egism erje e szervezetek vélem ényét a 
város prob lém áiró l.

Rajnai Gábor a lpo lgá rm este r-po lgá r
m esterje lö lt a következőket m ondotta : 
Megválasztásom esetén azonnal m eg
kezdem a polgárokkal való kapcsolat- 
tartás re form ját. Olyan é jje l-nappal 
m űködő te lefonos rendszert kívánok 
bevezetni, amelyen a város lakói á llan
dóan jelezhetik problém áikat, fe ltehe tik  
kérdéseiket. Politikam entes, m indenk i
hez elju tó tájékoztatásra törekszem  s 
ezt m unkatársa im tó l is m egkövetelem . 
A város egészét érin tő  kérdésekben 
m inden esetben kikérem  a po lgárok vé
leményét, döntést csak ezek fig ye lem 
be vételével hozhat a testü le t. Szoros 
és rendszeres kapcso la to t a lakítok ki a 
város c ivil szerveződéseivel.

Elképzeltem egy olyan várost, ahol 
nem a képviselőtestü let m ondja  meg a 
polgároknak, hogy mi nekik a jó, ha
nem ford ítva, és ebben a városban a 
testü le t nem csak meghozza határoza
ta it, hanem végre is h a jt ja -z á r ta  m on
dandóját Rajnai, majd a képvise lő je lö l
tekkel együtt kérdésekre válaszolt, tö b 
bek között arra, hogy az üresen álló 
épületekkel kapcsolatban m ilyen hasz
nosítási elképzeléseik vannak.
-VAN MIT PÓTOLNI! 2005-ig  b iztosíta
ni kell m inden közintézm ény akadály- 
mentes elérhetőségét a m ozgáskor
lá tozottak számára, s addig O roszlány-, 
nak is póto ln ia  kell e lm aradásait -  
hangzott el a m ozgáskorlátozottak 
oroszlányi klubjának legutóbb i össze
jövetelén, ahol dr. Sunyovszki Károly 
po lgárm ester az e lm ú lt négy esztendő 
eredm ényeiről ado tt tá jékoztatást. El
m ondta, hogy nagyon szeretné, ha a

program  határidőig m egvalósulna, s 
arra kérte a je lenlévőket állítsanak fel 
egy rangsorlis tá t: melyek azok az átala
kítandó közintézm ények, amelyeket a 
leggyakrabban látogatnak.

Van jó  példa is -  emelte ki - ,  m in t pél
dául a fe lú jíto tt Bányász Klub és a Kos
suth óvoda helyén k ia lakított átm eneti 
o tthon vagy átépítés alatt á lló szakren
delő épülete.

A je len lévők fe lhívták a figyelm et, 
hogy szükség lenne játszótérre m oz
gáskorlá tozott gyerm ekek számára is. 
Petrovics Anta lné a házigondozókra 
panaszkodott, akik szerinte m indig ro 
hannak, és nem tö ltik  el nála a kifizetett 
idő t. A po lgárm ester e lism erte, szük
ség lenne több  intézm énynél is lé t
szám bővítésre, azonban a költségvetés 
ezt nem bírja el. Sunyovszki e lm ondta 
még, hogy a jövőben a saját lakáshoz 
ju tás m e lle tt a társasházak fe lú jítását 
helyezik előtérbe.
-ÚJ ÜZEMEK. Újra fö ldm unkák indu l
tak az ipari parkban. A tö rö k  tu la jdonú 
UNIP Kft. kezdte meg fonalgyárának lé
tesítését, m elyet jövő  nyárra szándéko
zik befejezni. Ha az időjárás engedi, 
rövidesen a ném et M IPA festékgyár is 
belefog csarnoka kialakításába. Egy 
m ásik ipari parki cég bővítési szándé
kát jelezte az önkorm ányzatnak. 
-SAJTÓBESZÉLGETÉS. A helyi és me
gyei sa jtó m unkatársa it hívta meg be
szélgetésre dr. Sunyovszki Károly 
po lgárm ester, ahol m egköszönte az el
m ú lt négy év együttm űködését a tá jé
koztatásban, majd ism erte tte  a FIDESZ 
választási kam pányának m enetrendjét. 
-KIHALÓBAN AZ OSI NYELV. Közm ű
velődési kérdések vo ltak napirenden a 
Civil Fórum szerdai ülésén. Nagy Is t
ván, so ros  elnök, a Közm űvelődési Ta
nács m unkájáró l, a szervezethez való 
csatlakozás lehetőségéről ado tt tá jé
koztatást. M egfogalm azta, hogy az ön- 
korm ányzatnak a rendeletén kívül 
m unkatervet is készítenie kellene, m ert 
a közm űvelődés nem csupán intézm é
nyi rendezvényekben ö lt testet.

M odrián  V ilm os, a ku ltu rá lis  b izo tt
ság m egje lent elnöke fon tosnak ítélte a 
tanács tevékenységét, m ert szerinte a 
közm űvelődés átalakulás e lő tt áll, meg 
kell válaszoln ia a kor kihívásait.

Kis Im réné, a Falu Hagyom ányőrző és 
K u ltu rá lis  Egyesület elnöke bírálta az 
önkorm ányza to t, m ert szerint nem elég 
kom plexen fog lakozo tt a közm űvelő
dés terü letével. Úgy vélekedett, hogy 
bár nem kötelező feladat, de lépéseket 
kell tenni a szlovák nyelvoktatás m eg
szervezésében, m ert lassan senki sem 
beszéli m ár a városban őseink nyelvét.

Visszafogottan búcsúztak 
a képviselők

A  H im nusz dallam ai vezették be a képvise lő testü le t uto lsó tervezett 
ü lésnapját, jelezvén, hogy rendkívüli esem ény híján legközelebb m ár 
csak a választások után dolgoznak munkaülésen városatyáink a po l
gárm esteri hivatal falai között.
-  Eddig a négy évben példásan s ike rü lt együ ttm űködnünk, ezért rem é
lem, hogy a választások előszele az u to lsó testü le ti ü lést sem érin ti jo b 
ban, m in t a korábbiakat -  bocsátotta e lőre a po lgárm ester, és igaza lett, 
polém iák nélküli tanácskozás tanú i lehettünk.

Kizárt képviselők 
Dr. Sunyovszki Károly két ülés közötti esem ényekről szóló bő tájékoz
tató ja után Rajnai Gábor, a szocia lis ta frakc ió  vezetője bejelentést te tt.
-  Az MSZP helyi szervezetének szeptem beri taggyűlése Vargáné 
Vojnár Katalin és Hartm ann József képviselőktő l -  m iután ők a Fi- 
desz-MDF egyéni képvise lő je lö ltje i lettek -  m egvonta a bizalmat. A szo
cia lis ta frakció  szeptem ber 23-i ülésén -  a képviselők eddigi m unkáját 
m egköszönve -  kizárta őket sora ibó l.
A  kizárás m ár az ülésrendben is érvényesült.
Az önkorm ányzata 2002. évi kö ltségvetésének I. félévi te ljesítéséről 
szóló beszámoló kapcsán a po lgárm ester kiem elte, hogy m inden nagy
jából a várakozások szerint a lakult, sem je lentős pozitív, sem je lentős 
negatív fo lyam atok  nem érintették. Az előterjesztést a költségvetési 
rendelet újabb módosításával együ tt egyhangúlag elfogadták. A kö lt
ségvetés tervezett főösszege 4,2 m illiá rd  fo r in tra  növekedett.

Újabb liget a faluban 
A Falu H agyom ányőrző- és K ulturá lis  Egyesület az A lko tm ány utcai 
Em lékkőt és környezete elnevezésére te tt javaslatával is m indenki 
egyetértett. Eszerint az alapítás 300. évfo rdu ló já ra  elkészült te rü le te t 
Topolya lige t névre keresztelték. Az elnevezés a lapját az Em lékkutat te r
vező és m egvalósító Kungl G yörgy szobrászm űvész ötlete adta, aki 
Oroszlányhoz kötődő gyerm ekkori é lm ényei után a kutat egy topo lya fá 
ról m intázta. Az elnevezés nem m ódosítja  az A lko tm ány utcai páros o l
dal lakcímeit, azok a továbbiakban is A lko tm ány utcai lakcím m el és 
házszámmal rendelkeznek.

Elismerés
Egyetértéssel fogadta  el a testü le t az Oroszlányi Szakorvosi R endelőin
tézet 1998-2002. évi m űködésérő l szóló beszám olót, az ÁNTSZ által 
készített Oroszlány város lakosságának egészségi á llapotáró l és az 
egészségügyi ellátás helyzetéről és a M agyar Vöröskereszt Oroszlányi 
Szervezetének tevékenységéről szóló tá jékoztatót. Köszönetét fejezte ki 
a Szakorvosi Rendelőintézet és az ÁNTSZ dolgozóinak, va lam in t a Ma
gyar V öröskereszt Oroszlányi Szervezete elnökének az e lm ú lt négy év
ben végzett tevékenységéért.
A kérdések, in terpe llác iók napirendi pontban tém a nem m erü lt fe l, így 
bő másfél óra után bezárták a nyilvános ülést. F.J.

Szeptem ber 30-án az Idősek Á tm eneti Otthonában Idősek Napja al
kalm ából m űsoros délutánt rendeznek. A po lgárm ester ünnepi kö
szöntő je után a zenesikola diákjai m uzsikálnak, m ajd a Bányász 
Klub A lapítvány Iroda lm i Kör tagjai verssel em elik az ünnep hangu- 
latát. Később zene és tánc következik._____________________________

Megsérült egy turbina -  
több százmilliós a kár

Négy lapátja e ltö rö tt a 2. sz. tu rb ina  forgórészének az Oroszlányi 
E rőműben, szeptem ber 17-én. Az árbevétel-kiesés várhatóan 267 
m illió  fo rin t, am ely 69 m illió  fo r in t eredm ényrom lást idézhet elő.
A válla lat szakemberei a gyártó cég bevonásával -  a javítás megkez
désével együtt -  v izsgálják az üzemzavar okait is.



Az itt feldolgozott szén vagonjai körbe érnék a Földet

Befejezte működését 
az Oroszlányi Külüzem

Ütvén éves üzemelés után, 2002. július 
25-én befejezte működését az Oroszlá
nyi Külüzem, ezzel megszűnt a 80-as 
években korszerűsített szénelőkészítő
mű és így az a környezetszennyezési ter
helés is, melyet a szénosztályozó és a 
palatörőmű okozott elsősorban a kipor- 
zás, kisebb mértékben pedig a zajhatás 
által.

A Vértesi Erőmű Rt. -  alkalm azkodva 
a m egváltozott társadalm i igényekhez, a 
környezetvédelm i követelményekhez, va
lam int a barnaszén piaci és a libera lizá lt 
energiapiaci verseny előrejelzéseihez - ,  a 
RETROFIT p rog ram ottűz te  ki célul. Ennek 
a környezetvédelm i és fe lú jítási p rog ram 
nak egyik eleme, hogy a szénelőkészítés 
egyszerűsített form ában a fö ld  alá került, 
a m árkushegyi le jtősakna fö lda la tti rako
dójára. A külszíni gum iszalagpályák m ó 
dosításával pedig lehetővé vált, hogy a 
fö lda la tti pa la törőm űből a tüzelésre kész 
energetikai szenet zárt szalagpályákon 
egyenesen az erőm űbe lehet szállítani.

Gőzmozdony is vitte

Az Oroszlányi Külüzem joge lőd je  a ta tabá
nyai Szénszállító és Szolgáltató Üzem egy 
oroszlányi részlege, m ely az 1941. no
vem ber 12-én üzembe lépő, O roszlány és 
Tatabánya között m egépült függő  kö té l
pályát üzemeltette. A  bányák egyre növek
vő term elésének ez a köté lpálya m ár nem 
fe le lt meg, ezért kezdték el építeni a 
Környéről Oroszlány felé leágazó MÁV 
szárnyvonalat, m ely 1950-tő l kezdett el 
üzemelni előbb gőzm ozdony, majd 1965. 
április  1-jétől v illam os vontatással. E m el
lé a vasútvonal mellé építették meg az 
oroszlányi osztályzót, m ely 1952. február 
17-én kezdte meg m űködését.

Az egyes középállom ást
függősínpályával összekötötték az osztá- 
lyozóval és ettől kezdve a bányaüzemektől 
kötélpályákon beérkező oroszlányi szén 
m ár két útvonalon kerü lt elszállításra 
(vasúton ill. a tatabányai köté lpályán).

A szén iránti m ennyiségi és m inőségi 
igények növekedése megkívánta a
szénosztályzó állandó bővítését és ko r
szerűsítését.

1961. szeptem ber 1-jé tő l üzemel a 
palatörőm ű, m ely az ugyanakkor üzembe 
lépő Oroszlányi E rőm űvet látja el energe
tikai szénnel az erőm ű felé kiépített két -  
egymással párhuzam os -  kötélpályán ke
resztül.

1964-ben készültek el az osztályzó 
m elle tt a lakossági szénellátás fo lyam a
tossága céljából m egépített 2000 tonna 
összbefogadó képességű szénbunkerek.

Az eocén program  keretében több, 
nagy je lentőségű fejlesztésre ke rü lt sor. 
1981. április  1-tő l üzemel a 7161 m 
hosszúságú külszíni távolsági szalagpálya

a m árkushegyi le jtősaknátó l az
osztályzóig. Ennek egy leágazásával a régi
kü lfe jtési terü le tekre  lehet szállítani a 
m árkushegyi m eddőt.

1983-ban kezdték építeni, és
1985-ben helyezték üzembe az
előosztályzót. 1986. májusban kezdte el a 
te rm e lést a légszérekkel üzemelő 
dúsítóm ű, m ely a lakossági szén jobb  m i
nőségét b iztosította. 1982-ben készült el 
a fede tt nyersterm éktáro ló , 1988 elején 
pedig a kész palaterm ék és a kész szénter
mék tá ro ló  lefedése, megvédve ezzel az 
időjárási v iszontagságoktó l a szénterm é
keket.

Közvetlenül az erőműbe

Az ezt követő változások az osztályzó éle
tében m ár a tevékenység m űködését, 
végső soron a befejezés közeledését je l
zik.

A XX. aknai jó m inőségű szénterm e
lés befejezésével m egszűnt a lakossági 
szén előállítási lehetősége (a kereslet is 
erősen lecsökkent), így 2000. m árcius 
31-vel m egszűnt a majki kötélpálya és a 
dúsítóm ű üzemeltetése, ezzel együtt a 
szénértékesítés, e lkezdődött a terü letek 
felszám olása, rekultiválása, értékesítése.

A m árkushegyi le jtősakna alsó rako
dójánál k ia lakíto tt fö lda la tti pa la törőm ű 
2002. jú liu s  19-i üzembehelyezésével a 
külüzem i palatörő funkc ió ja  megszűnt. 
Jú lius  25-én fogadta még a 
M árkushegyrő l érkező e rőm űi szenet, de 
ez a készterm ék m ár csak keresztü lm ent a 
berendezéseken. Jú lius 26-án megkezd
ték a m árkushegyi távolsági szalagpálya 
és az e rőm űi szalagpálya szintbeli keresz
teződésének kialakításával a közvetlen 
erőm űbe szállítás kialakítását. Szeptem
ber 9-én m egvalósu lt a két szállítópálya 
kapcsolata, m egszűnt a beszállítás a 
külüzem i palatörőbe és ezzel az osztályzó 
befejezte ötven éves m űködését.

Az Oroszlányi Külüzem és jogelődje 
50 éves tevékenysége során több  m int 
100 m illió  tonna nyers bányaterm ék fe l
dolgozásával b iztosíto tta  a fogyasztó i igé
nyek kielégítését. Vagonokba tö ltve  ez a 
m ennyiség az egyenlítő mentén körbeér
né a Földet.

A m egszűnt külüzem  dolgozói rész
ben a M árkushegyi Bányaüzemhez, rész
ben az e rőm űhöz kerültek hasonló 
m unkakörbe. A kik pedig nem fogadták el 
a fe la ján lo tt m unkát, vagy nem kaptak 
ajánlatot, az e lő írt ju tta tásokat megkapva 
távoztak a válla lattó l.

Köszönet ille ti meg m inden dolgozó 
le lk iism eretes m unkáját, akik részesei v o l
tak ennek a nem könnyű m unkának és 
hozzájárultak az üzem eredm ényes m űkö
déséhez.

Vértesi Erőmű Rt. vezetősége

HETEDHET *. HÍREK
-BARÁTOK KÖZT. Utolsó ülését a majki néma barátok em léké
nek a jánlotta az oroszlányi képvise lő-testü le t.
-VALAHOL EURÓPÁBAN. Egy bigyó m eghibásodott a 
m ianyavaja hogyishívjákjában, am i saccra akárm ekkora kárt 
okozott az iz é n e k - adta hírül egy megyei lap az oroszlányi erőm ű 
turb inabalesete kapcsán.
-ÜVEGHÁZHATÁS. Az Országos M eteoro lóg ia i Szolgálat adatai 
szerint kb. 4 Celsius fo k o t em elkedett az átlaghőm érsékle t az 
u tóbbi húsz évben Oroszlányban a szakrendelő hőszigetelési h i
ányosságai m iatt. A Labanc-patak augusztusi áradása m ár a vá
ros hőháztartásának fe lboru lásá t jelzi előre. Még szerencse, 
hogy gleccserek n incsenek a Vértesben!
-BIG FRÁTER. A szerzetesek tün te tés t szerveznek Zám bó Kornél 
borbálái családi háza elé. Á llító lag a m űvész 1984 óta re jte tt ka
merával figye li a testvérek m indennapja it.
-A MEZTELEN TÉNYEK. Egy oroszlányi párt program jában sze
repel, hogy a népességfogyás m egállítására Chippendale fiúkat 
szerződtetnek a kampányrendezvényeikre.
-...BÓDÍTÓ ILLATA. Népszavazást kezdeményeznek a Kecskééi 
úti lakótelepen. Egy helyi válla lkozó ugyanis lovardát létesítene a 
csirkete lep helyén. Dönteni arró l kellene, hogy a tyúkszar vagy a 
lótrágya illata e lvíselhetőbb-e.
-SZÁRNYAS BETÉT. A pénznek n incs illata je lm ondatta l banki 
betétszám lát ny ito ttak  a csirkete lep bűzét e lv iseln i m ár nem tudó 
borbálái polgárok. Az összegyű lt pénzből hegyi levegőt hozatná
nak be Svájcból. Forgó Morgó

Kossuth apánk
Ezzel a cím m el rendezett ünnepséget a Rákóczi Szövetség Kos
suth Lajos születésének 200. év fordu ló ja  a lka lm ából a M űve lő 
dési Központ és Könyvtárban m ú lt héten csü tö rtökön 17 órakor. 
A m egny itó t dr. Bóna Gábor hadtörténész ezredes tarto tta , 
amelyben Kossuth tö rténe lm i nagyságáról, m in t a nemzet m eg
te rem tő jé rő l és vezéréről, hazaszeretetéről beszélt. M in t m ond
ta: Kossuth idealista vo lt; d ivat őt m ost kisajátítani 
konzervatívaknak és dem okratáknak egyaránt. De a m agyarok 
Mózese a nem zet egészében gondo lkodo tt. Kétszáz év ide vagy 
oda, a haza szeretete, a nemzeti konszenzus létrehozása máig 
élő gondolatok. Az előadás hátterét adó k iállításon azt a Kos- 
su th tó l származó kőnyom atos dokum en tum -m áso la to t is bem u
tatták, am ely nem régiben Oroszlányon kerü lt elő.

Az ünnepség a 48-as ligetben, a Kossuth szobornál fo ly ta tó 
dott, ahol a H im nusz után dr. Sunyovszki Károly po lgárm ester 
üdvözlő beszédében felidézte Kossuth életútját. Egy rövid  Ju 
hász Gyula vers Nagy Róbert tanu ló  to lm ácsolásában és a Bak
fa rk  Bálint M űvészeti Zeneiskola zenei összeállítása következett, 
és a m egjelentek m egkoszorúzták a Kossuth szobrot.

Csulik Andrea

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre szavazhatnak. 
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő oldala
inkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre számottartó kér
dése van és szeretné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@presskft.hu) és lehetőséget 
biztosítunk a szavazásra.
_________ E heti kérdésünk:_________

ÖN Ml ALAPJÁN DÖNT A HELYI KÉPVISELŐK 
VÁLASZTÁSÁBAN?

> program alapján
>  személyes szimpátia alapján
>  attól függ, melyik országos párt jelöli
>  elegem van a politikából, nem megyek szavazni

________________ Várjuk szavazatát!

A dohányzás, a sűrű  tu s tö t okádó  városi Duszok. a  szellem i környezetszennyezés K árosítják az Ön é s  környezete egészaegé ti



Ha rajta múlik, Kudlik és Vitray visszajön
Tévéelnöki posztra pályázik az oroszlányi rendező-operatőr

Éppen lapunk megjelenésének napján hallgatják 
meg a Magyar Televízió kurá tora i Tóth T iham ér 
oroszlányi film rendezőt, opera tő rt, aki tizennégy 
társával együtt (köztük Friderikusz Sándor, Baló 
György, Fehér Anettka -  hogy csak a leg ism erteb
beket em lítsük) az MTV jú liusban m egüresedett 
elnöki posztjára pályázik. T iham ér a m ú lt héten az 
ATV Friderikusz vezette v itam űsorában ism erte t
te elképzeléseit a közszolgálati tévé jövő jé rő l.

Mindenütt otthonosan
-  Honnan vetted a bátorságot, hogy erre a koránt
sem hálás, bár kétségtelenül magas posztra pá
lyázz?
-  Húsz éve vagyok a pályán, a fél é letem et m oz
góképes m űhelyekben tö ltö ttem  el. A szakma 
m inden szegletében otthonosan m ozgok. Orosz
lányban és Kom árom ban az én irányításom m al a 
sem m ibő l m űködő és sikeres te levíziót te rem te t
tünk. Az ország szám os városában operatőröket, 
rendezőket oktattam , közben rendeztem, film eke t 
fo rga ttam , arculatokat terveztem , m ű so rs tru k tú 
rát alakítottam  ki. Ez a fe lha lm ozo tt tapaszta lat és
televíziós kollégáim  bíztatása bá to ríto tt fel.

*

Tóth Tiham ér H.S.C. -  ez áll a névjegykártyáján. A 
film világban jártasak tudják, hogy ez a szakmai 
m inőség jelölése. A M agyar O peratőrök Társasá
gának hazánk legjobbja i lehetnek a tagja i. T iha
m ér Illés Györgyöt, Sára Sándort, Jancsó M iklós, 
Peták Istvánt vallja  m estereinek. Tő lük  tanu lta  és 
leste el a fényírás művészetét, a mesterség fo rté 
lyait. M indent k ip róbá lt már, s ma sem szégyelli, 
ha tucatnyi oklevél és elism erés birtokában a m ik
ro fon t kell tartania egy felvételhez. M indegy, csak 
a film  világában a lkothasson. M in t m ondja, nem 
szégyell e lm enni olyan forgatásra  segédnek, ahol 
a „kell egy pohár szódavíz, f ia m ” szerepét ke lle tt 
alakítania. Abból is tanul. Járt H ollyw oodban, s 
elvégezte az á lom gyár fo rga tókönyvíró  iskoláját 
is. Máig is képzi magát, nemrég fo tóm űvészeti 
m esterkurzuson vett részt Jung Zseninél és 
Várkonyi A ttilánál. Az operatőri m esterkurzuson 
az Oscar-díjas Zs igm ond V ilm osnak v o lt a 
respondense. A m agyar v izuális m éd ium ok m un
katársai közül egyedüliként tanu lta  az am erikai 
FBI, az IBSSA és a C-NIS p ro fija itó l a drogokkal 
kapcsolatos ú jságírói magatartás és tudósítás 
nemzetközileg e lfogadott és a lka lm azott tudn iva 
lóit.

A  kassai A ranyko ldus fesztivá lon egy 56 -os  ha
lálra íté lt tö rténeté t fe ldo lgozó  d o ku m e n tu m film 
je, a Bolond Fresh (300 film  közül), rendezői
operatőri kü löndíja t kapott. A siker nyom án 
Sergio Borelli az olasz rádió és tévé akkori igazga
tó ja m eghívta az európai rendezők k lubjába, a m i
nek máig is tagja.

S ikereiről itthon alig hallani. T iham ér ezt a ha
zai pálya irigy  légkörével magyarázza. De már 
nem kesereg az itthon i elhallgatások m iatt. M axi
m a listavagyok, talán ez a baj! -  m ond ja  és legyin t 
egyet.

A sztár személyesen hívta meg
-  Hogyan kerültél Friderikusz műsorába?
-  Ő h ívott fel, hogy a négy legesélyesebbel 

akart m űsort készíteni. Én azt javaso ltam , hogy 
készítsen m indenkivel, s úgy látom  több  részes 
sorozat le tt a beszélgetésből. Persze ezzel leg in 

kább ő já r jó l, hiszen m indannyiszor szereplési le
hetőséghez ju t. Egyébként az Origó internetes 
portá lon szavazást rendeztek, hogy k it látnának 
legszívesebben az MTV élén. Nemrégiben néz
tem , több  tízezer szavazat leadása után a harm a
d ik helyen állok. Jól eső érzés, hogy m égiscsak 
vannak olyan „ő rü lte k ” , akik egy film  után e lo l
vassák a stáb lis tá t is, és egy-egy vokssal e lism e
rik  a m unkám at.

Vissza a tévámacit!
-  Hogyan fogadta a szakma indulásod hírét?
-  M in t m ondtam , nagyon sok bíztatással rész

ben ők vettek rá. Fia m ostanában az MTV-ben já 
rok boldog, boldogta lan megölel, és drukko lnak 
nekem és S iklósi Beatrixnek. M indketten „ le n trő l"  
érkezett a lko tók vagyunk, s azok, akik a képernyőt 
m eg tö ltik  ta rta lom m al, azt szeretnék, ha végre 
olyasvalaki kerülne az elnöki székbe, aki ism eri a 
va lós problém ákat.

-  Ha nyersz, alaposan megváltozik az életedet!
-  Az első félévben még a székházból se tudnék 

k ijönn i, m ert am it az ú jságok írnak az úgy igaz: 
kupleráj van.

-  Hogy érted ezt?
-  Nézd, rengeteg em ber do lgoz ik  m ost oda

benn, akinek a leghaloványabb segédfogalm a 
s incs arró l, m i a televíziózás, de valakinek a roko
na, ism erőse. Az új generációval meg elszaladt a 
ló, nem tisz te lik  a régiek szakértelmét, kezük kö
zül öm lik  a bóvli. Nos, vissza kell hozni a szakm ai
ságot, az értékes alkotó em bereket, akik sokat 
te ttek  a m agyar ku ltúráért. Flát m icsoda dolog az, 
hogy annak a Kudlik  Ju linak, akinek neve fém jelzi 
a m agyar televíziózás hőskorát, ha jlongania kell, 
hogy egyáltalán beengedjék az épületbe, m ert 
nem kapott az újonnan bevezettet csipes belépő
kártyából.

Én a régi értékekre alapozott, de a m odern kor 
kihívásainak m egfelelő televíziót szeretnék fe lépí
ten i. Az egész pályázatom nem lehet itt ism erte t
ni, de elég, ha annyit m ondok: biztosan 
v isszajönne a maci és a tévétorna. Azt gondolom , 
olyan közszolgálati te levízióra van szükség, am i
nek hárm as jelszava: a szórakoztatás, az oktatás 
és a nevelés -  igényesen. M indebben központi 
szerepet tö ltene be a k iegyensú lyozott és fr is s  tá
jékoztatás.

A lényeg azonban az, ha nyerek, ha nem, hogy 
főá llásúként dolgozhassak a tévében, m ert bízom 
a m egújulásában.

Újra hazai pályán
-  A kilencvenes években dolgoztál 

PR-újságíróként, majd vitted a komáromi tévét, 
aztán újra az oroszlányit. 1996 tájékán 
magánosHották az OTV-t, melynek akkor vezetője 
voltál. A régi-új főszerkesztő, Kormos Ferenc tért 
vissza, te pedig mentél. Mit csinálsz azóta?

-  Kényszervállalkozó le ttem ! -  tá rja  szét a kar
ját. -  D okum entum -, referenciafilm eket, CD-ro- 
m okat készítek, írogatok. Dolgozom  a M agyar és 
a Duna TV-nek, a TV2-nek. Tavaly 16 héten át ren
deztem a Fő té r cím ű országjáró m űsort, s m ond
hatom , je lentősen s ike rü lt fe lto rnászn i a 
nézettségét. Erre is büszke vagyok.

-  Az utóbbi pár hónapban feltűntél a helyi tévé
nél is, mint operatőr. Hogy-hogy?

A Rendelőintézet felújítási munkáihoz 
ács, kőműves, hidegburkoló alvállalko
zókat keresünk. Érdeklődni: Bayer center 
építőipari Kft. Pécs, a 06-72-518-273, il
letve az oroszlányi építésvezetőnél a 
20-96-11-677 telefonszámon, illetve sze
mélyesen.

A ZENE VILÁGNAPJA
O któber elsején, kedden 18 ó rakor hangver
senyt rendeznek az MKK kam araterm ében a 
zene világnapja a lka lm ából. Közrem űködik a 
Bakfark Bálin t Művészeti Iskola vonószeneka
ra, vezényel: M ilán Zoltánná. A vonószenekar 
a 2002. évi IV. Országos Zeneiskola Zenekar
ok Találkozóján harm adik helyezést ért el.

-  Élni kell, család és unoka van. Sajnos az MTV 
közism ert gazdasági helyzete m ia tt e lő fo rdu lt, 
hogy hónapokig nem kaptunk tiszteletdíjakat. Ez 
van. Bár a helyi tévét én részben másképp alakíta
nám, az egzisztenciális m élyütések, m egtaníto t
tak arra, hogy ragadjak meg m inden lehetőséget. 
Ism ét m egpróbálhattam  m agam at technikusként, 
segítek a testü le ti ülések és adások e lőtti össze
szerelési m unkákban, ha kell fo rga tó  operatőr va
gyok, de kam eram anként is boldogan tekintek a 
keresőbe. Tudod az én elvem az, hogy az ism étlés 
a tudás (atyja) alapja. Az o tt dolgozó kollégákat 
tiszte lem , a fő n ö k  szava pedig szent és sérthete t
len. Hálás vagyok érte, hogy alka lm anként m eg
bíznak, m ostanság öröm öm re  egyre többször.

-  Azt gondoltam, a hétfő esti adásban már nem 
kameramanként működsz közre, hanem interjú- 
alanyként, hiszen oroszlányi még aligha pályázott 
a ,Királyi tévé"elnökének.

-  Nem kaptam felkérést. Ennyi. Úgy látszik, 
ez itt nem érdekes. Szeptem ber 20-án ellenben az 
Esztergom i Városi Televízió vendége vo ltam , ahol 
élénk érdeklődés m elle tt za jlo tt le velem egy be
szélgetés az e lnöki pályázat kapcsán.

Nepálban ás Tibetben forgatott
-  A végzettséged programfejlesztő mérnök. 

Hosszú éveket töltöttél el a számítástechnika te
rületén. Hogyan keveredtél a film világába?

-  Furcsa, de inkább a program ozás vo lt életem 
kitérő útja. A vizuális valóság m egörökítésére m ár 
gyerm ekkorom ban m egtettem  az első lépéseket, 
am iko r édesapám m al, aki m egszá llo tt fo tós  volt, 
közös fényképezésekre indu ltunk. Máig is em lék
szem Ercona-2 típusú redőnyzáras gépére. A 
g im názium  után a Színház és F ilm m űvészeti Főis
kolára je lentkeztem , operatőri szakra, de valam i 
m egm agyarázhatatlan fé le lem ből végül nem 
m entem  el a fe lvéte lire . A nyolcvanas években ne
jem révén kerültem  Oroszlányba s azóta a film e 
zés fog lya  vagyok. Az oroszlányi tévét különösen 
a sa já tom nak érzem. A m egszállo tt m aroknyi ala
pítógárdával m agunk ástuk ki a mai alagsori s tú 
dió gödrét. Szívesen emlékszem az akkori k iváló 
csapat tagja ira: Gábor Péterre, Újszászi T iborra, 
G om bkötő Lajosra és a több iekre . Feszültségek 
persze voltak, de a m ú ltbó l m ár csak a szépre em 
lékezem.

-  És a jelen? Készülsz most valami nagy do
básra?

-  Nem régiben kaptam egy levelet, hogy ok tó 
ber-novem ber fo lyam án az MTV m űsorára tűzi az 
Utazás a m isztikus T ibetbe című film em  első ré
szét. Szeretném m egvágni a fo lyta tás t, am ely 15 
db 25 perces rövid  film b ő l állna -  m uta t a szek
rényben sorakozó kazettákra. Forgács József
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Oroszlány Város Önkormányzata 
az Oktatási Minisztériummal 

együttműködve a 2003. évre ezennel kiírja 
az Oroszlány területén 

állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű felső- oktatási hallgatók („A” típus) és felsőok
tatási tanulmányaikat kezdő fiatalok („B” típus) számára 

a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati űrlapot a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában lehet beszerezni.

A pályázatot a polgármesteri hivatalnál írásban, 
a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani, 

a pályázóval egy háztartásban élők 
havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolással.

A pályázat benyújtási határideje: 2002. október 11.
A pályázat részletes kiírása a polgármesteri hivatal 

hirdetőtábláján megtekinthető, 
további információ 

a hivatal I. emelet 32. szobájában kérhető.

A Perfekt Oktató RT. 
PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐI tanfolyamára még 
lehet jelentkezni, 

mely az oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtárban 

indul.
J elen tk ezés és felv ilágosítás: 
PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 

Tel./fax: 34-384-461

tikiéi
a Kapcsolat

IGSM SZA K U ZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

SIEMENS M35/SL DOMINO CSOMAGBAN: 

19 900 Ft

SIEMENS MT50/SL DOMINO CSOMAGBAN:

29 900 Ft

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu WmsniHI

KEilEN

Vállalkozók, civil szervezetek!
Az Oroszlányi K rónikás fe lhívja szíves figye lm ét, hogy az internetes honlapunkon egy 

web és e-m ail c ím tár o lda lt ind íto ttunk, m ellyel szeretnénk segíteni a városi cégek, 
egyesületek internetes elterjedését. Kérjük, nézze meg lapunkat, és adja meg a 
honlapjának adatait. A  szolgáltatás ingyenes.

Egyesületek, szervezetek részére tovább i lehetőség nyílik  szintén ingyenes 
szolgáltatás igénybevételére, mellyel városi p rogram ja ika t népszerűsíthetik. Ezt az 
o lda lt jelszavas hozzáféréssel akár irodából, akár o tthon ró l is fe ltö lthe tik .

Kéjük, amennyiben a szolgáltatások fe lke lte tték érdeklődésüket, és kíváncsiak a 
részletekre, keressenek fel bennünket személyesen a Montázs Press Kft. nyom dájában, 
illetve te le fonon (10-18 órá ig) a 7 0 /3 1 8-6029-es te lefonszám on.

Oroszlányi Krónikás 
w w w .orosz lany i-k ron ikas .hu  kronikas@ presskft.hu

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59.

834/360-063, 20/372-5392 

> Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tél 
>szabad-felhasználású hitelek 
lízingszerződések 
Válla lkozói hitelek 
Hakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva  tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig  
Szerda: 8 -1 6-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

Helyi Választási Iroda 
Oroszlány, Közleménye
Oroszlány Helyi Választási Bi
zottság 2002. szeptember 24-ig 
a 2002. évi önkormányzati kép
viselők és polgármester válasz
tására az alábbi jelölteket vette 
nyilvántartásba:
Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) egyéni képviselő je
löltjei:
1. vk. Szabó Istvánná
2. vk.Torma Lajos
3. vk Székely Antal
4. vk. Rajnai Gábor
5. vk. Molnár Ferenc Béla
6. vk. Metzger Gyula
7. vk. Jugovics József
8. vk. Módi Miklós
9. vk. Mészáros Szilárd
10. vk. Juhász József 
Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) polgármester jelöltje: 
Rajnai Gábor
Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) kompenzációs listán 
lévő jelöltjei:
Rajnai Gábor 
Székely Antal 
Jugovics József 
Juhász József 
Szabó Istvánná 
Módi Miklós 
Metzger Gyula 
Mészáros Szilárd 
Molnár Ferenc Béla 
Torma Lajos
Tassiné Dorwekinger Mária 
Tóth Viktor 
Mester András 
Fucskó Lászlóné 
Indi László

PIZZAFUTÁR
@360-802

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
S? 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

^ 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK) 

MONTÁZS PRESS Kft.

FIDESZ Magyar Polgári Párt -  
Magyar Demokrata Fórum 
(FIDESZ-MDF) egyéni képvi
selő jelöltjei:
1. vk. Vargáné Vojnár Katalin
2. vk. Veilandics Béla
3. vk. Huber Antal
4. vk. Takács Károly
5. vk. Orosz Árpád
6. vk. Hartmann József
7. vk. Dorsich Mátyás
8. vk Lázár Mózes
9. vk. Dr. Sunyovszki Károly
10. vk. Gyuga Mihály
FIDESZ Magyar Polgári P á rt-  
Magyar Demokrata Fórum
(FIDESZ-MDF) polgármester 
jelöltje: Dr. Sunyovszki Károly 
FIDESZ Magyar Polgári Párt -  
Magyar Demokrata Fórum
(FIDESZ-MDF) kompenzációs 
listán lévő jelöltjei:
Lázár Mózes 
Takács Károly 
Huber Antal 
Hartmann József 
Vargáné Vojnár Katalin 
Molnár József 
Orosz Árpád 
Veilandics Béla 
Dorsich Mátyás 
dr. Nagy Jenő 
Csáky Mária 
Walcz Lászlóné 
Ifj. Gyuga Mihály 
Benyiczki Ágota 
Modrián Vilmos

Magyarországi Szociáldemok
rata Párt -  Munkáspárt 
(MSZDP-Munkáspárt) egyéni 
képviselő jelöltjei:
1. Vk. Ifj. Fidrich Tibor

-Eladó egy alig használt 137 lite
res, fagyasztós GORENJE hűtő
szekrény.
366-139, 70-240-4537.
-Eladó garázs a vasúti felüljáró
nál. 20-36-10-802, 361-762 
-Kétfunkciós babakocsi megkí
mélt állapotban eladó. 
30-44-33-626

-Szőlő, gyümölcsös 400 négy
szögöl, kúttal elcserélhető ga
rázsra, vagy eladó.
30-49-10-357
-Raktározásra, csomagolásra fű
tött, 20-40 m2-es helyiséget bé-

2. Vk. Zsidai Béla
3. Vk. Szentgyörgyi László
4. Vk. Varga Sándor
5. Vk. Nagy Tibor
6. Vk. Varga János
7. vk.ld. Fidrich Tibor
8. vk. Dallosné Gordos Erika
9. Vk. Id. Domina József
10. vk.Szeles Mihály 
Munkáspárt polgármester je
löltje: Varga János 
Magyarországi Szociáldemok
rata Párt -  Munkáspárt 
(MSZDP-Munkáspárt) kom
penzációs listán lévő jelöltjei: 
Varga János
Varga Sándor 
Id. Fidrich Tibor 
Nagy Tibor 
Zsidai Béla 
Ifj. Fidrich Tibor 
Szentgyörgyi László 
Dallosné Gordos Erika 
Szeles Mihály 
Id. Domina József

Független egyéni képviselő 
jelöltek:
1. vk. Balogh György 
5. vk.Kostyál László 
5. vk.lván Lászlóné 
10. vk.Szőke István 
Egyéni független polgármes
terjelölt: Balogh György 
Független Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzati Képviselő je
löltek: Bíró Józsefné, Danis Jó
zsef, Szabó Istvánná, Ócskái 
Simon, Tóth Istvánná.

Kompenzációs lista állítás be
jelentésének végső határide
je: 2002. szeptember 30.

relnék. Kiadó családi ház, vagy 
garázs is érdekel. 30-27-22-743 
-Jó karban tartott szőlő, kis házi
kóval eladó. Kecskéd, Marhacsa
pás 478-374
-Aknás garázs az osztályzónái el
adó. Villany van. 20-454-35-41 
-Eladó Cetka Jáva 125 cm3-es 
motorkerékpár, valamint 1 db if
júsági heverő. 70-227-7573 
-386-os számítógép, színes mo
nitorral, programokkal együtt el
adó. 363-824
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HÍREK RÖVIDEN
- AZ IDŐSEK NAPJA alkalm ából rendeztek ünnepséget hét
főn délután az Idősek Nappali O tthonában, itt vendégesked
tek az 1. számú Idősek Klubjának tagjai is. Az önko r
m ányzatot dr. Sunyovszki Károly po lgárm este r és Varga Já
nos, az Egészségügyi és Szociális B izottság elnöke képvi
selte. A po lgárm ester köszöntő jében fe lvázolta a ta rtós 
ellátást nyú jtó  intézm ény régóta dédelgetett te rve it. A dél
után során a Bakfark B álin t M űvészeti iskola diákjai m uzsi
káltak és a Bányász Klub Iroda lm i köre m utatta  be tréfás 
jelenetekből á lló összeállítását, majd az Im rő  János szo lgá l
tatta talpalávalóra a legkorosabbak is táncra  perdü ltek. M in t 
Pál Erika gondozási egységvezető e lm ondta, ezen a nyáron 
az o tthon lakói végre b irtokba vették a vo lt Kossuth óvoda 
udvarát is, ahol szabadtűz, szalonnasütés m e lle tt jó  hangu
latú estéket tö ltö ttek  el. Egy hete a V ért jóvo ltábó l kapott in 
gyenes autóbusszal budapesti k irándu láson já rtak  a lakók.
- ÚTPROGRAM II. -  KÉT ÉV MÚLVA? -  Lesz-e ú tfe lú jítás 
idén a Bányász körúton és a Sallai Im re utcában? -  kérdez
tük  m ú lt heti h írünk nyom án Spitzner Csaba vá rosfenn tartá 
si osztályvezetőt. Kérdésünket az is indoko lja , hogy az 
utcákban úgy gondolják, a vízvezeték fe lú jítást még idén kö
vetni fog ja  az ú tburko la t renoválása. Ez évi fe lú jításáró l szó 
sem vo lt -  tud tuk  meg noha az önkorm ányzat fe lté tlenül 
fo ly ta tn i szeretné a 2000-ben m egva lósu lt ú tp rog ram ot. En
nek kapcsán egy fe lm érés készült a városban és a jövőben 
fe lú jítandó utak listáján szerepel ez a két közterü le t is. Talán 
2004-2005-ben kerülhet sor az újabb százm illiókat igénylő 
ú tprogram  m ásodik részére.
A csatornázás során fe ltö rt Petőfi udvar e lő tti út fe lújítására 
egyelőre halasztást kért az OSZRT, m ert azon a nyom vona
lon a közeljövőben fek te tik  le a távhővezetéket is, s majd 
csak ezután, várhatóan a jövő  évben kap új aszfaltot.
- VÁLLALKOZÓI FÓRUMRA hívta az MSZP helyi szervezete 
az oroszlányiakat hétfő estére a Bányász K lubba. Az uniós 
csatlakozásunkkal összefüggő adópolitika , az Egyszerűsí
te tt Vállalkozási A dó.kérdéseiben Burány Sándor, a pénz
ügym in iszté rium  po litika i á llam titká ra  segített e ligazodni, 
de a jelenlévő Keleti György térségi országgyűlési képvise
lőhöz és Rajnai Gábor po lgá rm esterje lö lthöz  is intéztek kér
déseket. Keleti György kérdésére Burány Sándor elm ondta, 
hogy jövőre kom oly, in flác ió  fe le tti nyugdíjem elés várható, 
a 13. havi nyugdíja t pedig 2004-2006 között szeretnék be
vezetni.

Dr. Nemes Ferenc közbiztonsági igazgató, 
Madari Csaba év végéig megbízott kapitány

Október 2-án ünnepi parancsnoki értekezletre kerü lt sor a 
Kom árom -Esztergom  Megyei Rendőrfőkap itányságon. Az 
értekezlet keretében Dr. Hatala József r.vezérőrnagy, rend
őrségi fő tanácsos, országos rendőrfőkap itány helyettes, 
közbiztonsági fő igazgató adta át a M agyar Köztársaság bel
ügym iniszterének határozatát, m ely szerint: 2002. október 
elsejei hatállyal Dr. Nemes Ferenc r.a lezredest, rendőrségi 
fő tanácsost kinevezte a szolgálat érdekében, beleegyezésé
vel a K om árom -Esztergom  M egyei R endőrfőkapitányság 
Közbiztonsági Szervek á llom ányába rendőrfőkap itány  he
lyettesnek, közbiztonsági igazgatónak, egyben soron  kívül, 
magasabb beosztásba tö rtén t kinevezése a lka lm ából rendőr 
ezredesé elő léptette.
M in t m egtud tuk  Madari Csaba oroszlányi rendőrkap itány 
megbízatását ez év decem ber 31 -ig  m eghosszabbították, 
míg bűnügyi osztályvezetőnek egy évre Novák Pált bízták 
meg._____________________________________________________

Interjú Vas László vezérigazgatóval
Küzdelmes évek előtt áll a Vértesi Erőmű Rt.

-  Immár pozíciójában véglegesen megerő
sítve, a politika kivonulása után, miként 
értékeli a Vért jelen helyzetét?
-  Fia m egengedik, több  részre bontanám  a 
választ. A V ért p illanatnyi helyzete kedvező
nek m ondható. Ez azt je len ti, hogy m ost az 
adósságállom ány, a rövid lejáratú kötelezett

ség szinte a nullával egyenlő. A cég likv id, s 
az év első nyolc hónapjában kb. egym illiá rd  
fo r in t kö rü li eredm énye van. Az eredmény 
azonban év végéig rom lan i fog, am inek -  a 
cég üzleti tervébe program ozva -  két alapve
tő  oka van.

folytatás a 2-3 oldalon.

Városatyák találkozója
Két éve nyilváníto tták a rendszerváltás utáni 
első szabad önkorm ányzati választás napját 
(szeptem ber 30-a), az Ö nkorm ányzat Napjá
vá. Ebből az a lka lom ból hívta beszélgetésre a 
szervező po lgárm esteri hivatal az e lm ú lt 12 
év valam ennyi helyi képviselőjét, a je lenlegi 
je lö lteke t (a kisebbségi önkorm ányzatokét 
is) és a hivatal osztályvezetőit.
A megjelentek néma felállással adóztak az el
hunyt egykori városatyák: Kátai Pál Ferenc, 
T ihanyi Zoltán és S chm id t József em léké
nek.
A három  c ik lus je lentős m érfö ldköve it em el
te ki v ita indító jában dr. Sunyovszki Károly 
po lgárm ester, emlékeztetve arra is, hogy 
1990-ben még nem közvetlenül, hanem a 
képvise lő testü le t által vá lasztották a te lepü
lés első em berét. Úgy vélekedett, a m inden
kori önkorm ányzato t pénzügyi kényszer- 
pályára v itte  az á llam i norm atívák csökkené
se. Jó llehet m egnyílt a lehetőség helyi adók 
bevezetésére, de ezzel párhuzam osan nem 
csökkentek az állam i adóterhek. Varga Já
nos képviselő emlékezetes p illanatokként 
je llem ezte az első szabad választásokat és

fe lvázolta az e lm ú lt évtizedben m egvalósult 
je lentős in fras truk tu rá lis  fejlesztéseket.

Rajnai Gábor a lpo lgárm este r arra bíztatott 
m indenki, hogy ko rrek t m ódon, mellőzve 
m inden a lpáriságot, a városért politizá ljon, 
ahogy az a m ögö ttünk  hagyott időszakban 
vo lt je llem ző.

Id. F idrich T ibo r a Gazdasági P rogram  lé t
re jöttének előzm ényeit kritizálta, h iányolva 
tá rsada lm i v itára bocsátását, hogy érdek
egyeztető fó rum okon  nem épülhete tt bele a 
kü lönböző városi csopo rtok  véleménye.

A po lgárm ester ennek kapcsán hangot 
ado tt azon vélem ényének, hogy a társadalm i 
szervezetek m eglehetősen specializáltak. 
Ennek ellenére a gazdasági p rogram  terveze
te nyilvános vo lt, és több  szervezet is véle
m ényt ny ilváníto tt.

Bár szerették volna, ha a kam pány nem 
nyom ja bélyegét a rendezvényre, s régi tes
tü le ti anekdotákkal igyekeztek oldottabbá 
tenni a hangulatot, ez kevéssé s ikerü lt. Egy 
órányi csendes beszélgetés után a társaság 
szétszéledt.

F.J.

MEGHÍVÓ

2002. október 6-án (vasárnap) 
10 órára 

a Haraszthegyi úti 
evangélikus temetőkertbe 

az aradi vértanúk 
és Magyarország 

első miniszterelnöke, 
gr. Batthyány Lajos 

mártírhalálának 
153. évfordulójára 

felállított emlékoszlop 
felállítására és koszorúzására.

Az em lékoszkop elhelyezése a ta lap
zaton.



Vas László: az alaptőke-emelés mentőöv a Vértnek

Küzdelmes évek előtt áll a Vértesi Erőmű Rt
-  Immár pozíciójában véglegesen megerősít

ve, a politika kivonulása után, miként értékeli a 
Vért jelen helyzetét? - kérdeztük Vas Lászlót, a 
V ért vezérigazgatóját.

-  Ha m egengedik, több  részre bontanám  a vá
laszt. A V ért p illanatnyi helyzete kedvezőnek 
m ondható. Ez azt je lenti, hogy m ost az adósság- 
á llom ány, a rövid lejáratú kötelezettség szinte a 
nullával egyenlő. A cég likv id , s az év első nyolc 
hónapjában kb. egym illiá rd  fo r in t kö rü li e redm é
nye van. Az eredm ény azonban év végéig rom lan i 
fog, am inek -  a cég üzleti tervébe program ozva -  
két alapvető oka van. Nézzük az elsőt.

A cégnek lehetősége van több le t v illam os ener
gia term elésre. Ezt azonban a hatósági árnál o l
csóbban, versenyáron kell adnia az opc ió t nyú jtó  
Magyar V illam os M űvek (M VM ) Rt.-nek. Ebben 
az olcsóban adott több le tm ennyiségben nem té 
rül meg a m ányi és m árkushegyi bánya önkö ltsé
ge, ezért ez veszteséget okoz a cégnek. A V ért két 
fa jta üzle tpo litiká t fo lyta tha t. H anem  te rm e l tö b b 
letet, akkor nem je lentkezik a veszteség, igaz a 
többletbevéte l sem. A m ásik m egoldás az opciós 
lehetőség m egterm elése, vá lla lva a szám viteli 
szem pontból jelentkező veszteséget, m ely azon
ban fo rrás t biztosít a re tro fitra  és a több i fe jleszté
si fe ladatra. A több le tv illany  m egterm elése kb. 
másfél m illiá rd  fo rin to s  szám vite li veszteséget 
okoz, de ugyanakkor ké tm illiá rd  fo r in to s  több le t- 
bevételt is. Szándékaink szerint valahol e véglet 
között határozzuk meg a követendő üzle tpo litiká t.

-  Ha jól értjük, a cég kénytelen tudatosan ron
tani az eredményét, hogy pénztorrásokat halmoz
hasson fel a retrofithoz.

-  Pontosan errő l van szó. A m ostan i helyzetün
ket befo lyásoló másik tényező: tatabányai üzeme
ink. A légszennyezési bírság rendkívüli mértékű 
megemelkedése o ly mértékben növelte a 
Bánhidai Erőműben te rm e lt áram díját, hogy az 
MVM Rt. nem kívánja azt á tvenni 2004-ben. Ez azt 
je lenti, hogy 2003. decem ber 31-ig  le kell á llítani 
a Bánhidai Erőművet, és fé l évvel korábban az azt 
k iszolgáló mányi bányát, hiszen az erőm ű szén
készlete onnan év végéig k ita rt. A szám vite li tö r 
vény alapján a Vértnek ezekre a bezárásokra még 
idén céltarta lékot kell képeznie. A végkie légíté
sekhez szükséges összeg 2,3 m illiá rd  fo r in t. Em i
att is fon tos  szám unkra az árbevétel növelése.

-  A mányiakat átveszi a márkushegyi bánya és 
hazaküldik az erdélyi vendégmunkásokat?

- A  mányi m unkaválla lókból e lsősorban azokat 
tud juk  átirányítani, akik p roduktív  fö lda la tti m un
kát végeznek. A do lgo t még így is nehezíti, hogy 
épp a bezárás időszakában, 2003 nyarán, 
M árkushegy három  fe jtésrő l két fe jtésre  áll át, 
csökken a n y ito tt vágatok hossza, s ezzel a lé t
szám igény is.

Visszatérve: az eddigi kedvező helyzetet az em 
líte tt több le tterm elés és a céltarta lék képzése fo g 
ja befo lyásoln i. Kedvezőtlenül hat még a nemrég 
tö rtén t tu rb ina tö rés is, de az ilyen előre nem lá t
ható események kezelésére a cég tarta lékokat 
képzett. Összegezve: a fentiek m ia tt „ 0 ” körü li 
eredm ényre szám ítunk, de ha cé ltarta lékot kell 
képezni, a veszteség 2,3 m illiá rd  fo r in t lesz. 
Ugyanakkor pénzügyi szem pontbó l a cég rend

ben van, m ert a h ite lá llom ánya m in im á lis , és ez 
évben je lentősebb hite lnövekedés nélkül tud ja  f i
nanszírozni a re tro fito t.

*  *  *

-  Mi várható a kéntelenítőmű elészülése után ?
-  A m árciusi korm ánydöntés útjára ind íto tta  a 

re tro fito t. A döntésnek m egítélésem  szerin t két 
lényegi része van. Az egyik, hogy h ite lgaranciát 
adott 10,3 m illiá rdos fo lyam atosan lehívható hi
te lkeretre (a több i n yo lcm illiá rdo t a cégnek saját 
fo rrásbó l kell e lő terem tenie), s ennek alapján a 
beruházás be indu lhato tt. A  másik, hogy novem 
ber 30 -ig  irányozta elő a korm ány a re tro fit 
hosszú távú finanszírozási m odelljének k ido lgo 
zását. Az Oroszlányban term e lhető  áram önkö lt
ségét (2002-es árszinten) 14,37 F t/k ilow att- 
órában rögzíti a korm ányhatározat. Az látszik, 
hogy ez az áram ár a jövőre felszabaduló 
v illam osenerg ia  piacon nem versenyképes. A 
korm ánynak a piaci ár, am i becslések szerint 7-11 
Ft körü l várható, és a mi önkö ltségünk közötti kü
lönbséget áll szándékában tám ogatn i. Erre az e lő
készületek m ár m egtörténtek.

A fe ladatunk a következő. Meg kell kö tnünk az 
M VM  Rt.-vel a m ár régóta h iányo lt hosszú távú 
áram vásárlási szerződést. Az rt. a m indenkori 
versenyáron válla lja v illanyunk értékesítését, és 
ezen ár va lam in t a 14,37 fo rin to s  önkö ltségünk 
közötti kü lönbséget az á llam i kö ltségvetésnek kell 
m egtérítenie a V ért számára. Nekünk ebben kell 
dű lőre ju tn i az M VM  Rt.-vel és a Pénzügym inisz
té rium m al. Ugyanilyen jó  megoldás tőkeem elés 
is, akkor kevesebbel kell az á llam nak tám ogatn ia  
a Vértben te rm e lt áram árát. Szám unkra m indkét 
m egoldás megfelelő.

Nos, ezek megvalósulása után a 2004 utáni
évek biztonságosnak látszanak.

*  *  *

-  A mai napig nincs döntés a környezetvédelmi 
bírság ügyében. 2004 után be kell zárni hazánk
ban a nemzetközi normákat meghaladóan levegőt 
szennyező erőműveket. Ezek átállását azzal „ösz
tönzi" a kormány, hogy e dátumhoz közeledve 
egyre magasabb összegű bírságokat ró ki a 
szennyezőkre. Az Oroszlányi Erőmű bírsága is te
temesen emelkedik jövőre, ami igen kedvezőtle
nül befolyásolhatja a cég jövőjét. Ha a 
bírságösszeg 2001-es szinten maradhatna, nem 
lenne gond. Van remény megküzdeni ezzel a 
problémával?

-  A 2003-2004-es éveknek három  fő  p rob lé 
mája van, am i a je lenlegihez képest rontja  a cég 
pozíc ió it. A légszennyezési bírság csak az egyik. 
Ma úgy tűn ik , hogy m indenfa jta  szakmai egyezte
tés, lobbizás ellenére 2002-es szinten fagyasztja 
be a Környezetvédelm i M in isz té rium  e bírság 
nagyságát. Ez a tatabányai erőm űvekkel együtt 4 
m illiá rd  fo r in t körü li kiadást je lent a cégnek.

Ehhez még társu l az áram unk értékesítési 
arányváltozásából (többet kell a lacsony, szabad
piaci áron eladni) adódó kb. egym illiá rdos veszte
ség. Évről évre csökken az az áram m ennyiség, 
am it garantá lt hatósági áron adunk el, és nő a ve r
senyáron tö rténő  értékesítés, ez rontja  a cég pozí
ció ját, hiszen ugyanazon te rm e lt áram m ennyi
ségért egyre kevesebb bevételhez ju t. 1250 GWh

az Oroszlányi E rőm ű kapacitása. Ebben az évben 
785 G W h-t hatósági, kö tö tt áron értékesítünk (ez 
átlagosan 9,72 Ft/GW h), és 465 GW h-t verseny
áron (átlagosan 8,20 Ft/GW h). Ennek az aránynak 
a rom lása prognosztizá lható.

Ezzel durván ö tm illiá rd  mínusznál ta rtunk. A 
Bánhidai Erőmű és a mányi bánya bezárásának 
költsége is e két évben je lentkezik, m in tegy 7,7 
m illiá rdos  összeggel. M indezeket összeadva 
12-13 m illiá rd  fo rin to s  prob lém a akkum ulá lód ik
2003-2004-ben, és m indeközben a cégnek még a 
re tro fito t is finanszíroznia kell. A felvázoltak adós
ságspirá l kialakulásával fenyegetnek. Ez a három 
hatás teszi b izonyta lanná az e lő ttünk  álló két évet.

-  Mi az elképzelés a csapdából való kijutásra?
-  Egyrészt több  á ram ot szeretnénk eladni az 

M VM  R t.-nek garantá lt hatósági áron, m in t 
am ennyire je lenleg lehetőség m utatkozik. Bead
tu n k  egy árfe lü lv izsgálati kérelm et a Magyar 
Energia Hivatalhoz, hogy ha a légszennyezési bír
ságot a 2002-es árszinten fagyasztják be, akkor a 
hatósági árban ezt ism erjék el, m in t indoko lt kö lt
séget. Ez persze csak akkor érvényesülhet, ha 
előtte s ikerü l nagy áram m ennyiséget a garantá lt 
áron lekötn i. A harm adik tényező, hogy a tatabá
nyai térség bezárási kö ltsége it ism erje el az állam, 
és a hozzá szükséges pénzt bocsássa rendelkezé
sünkre. Mi ezeknek a problém áknak a leküzdésé
hez kérünk az á llam tó l alaptőke emelést. Nem 
azért, hogy ez az emelés csökkentse a re tro fit ke
reteiben te rm e lt áram költségét, ahogy ez koráb
ban az á llam  részéről fe lve tődö tt. Egy biztos, a cél 
eléréséhez kom oly  harcot kell m egvívnunk.

Még anny it hadd tegyek hozzá, hogy e p rob lé 
m ahalm azt az előző vezetés is világosan látta, és 
jelezte is a korm ányzat felé, am iko r a re tro fitta l 
kapcsolatos döntéseket meghozta. M i ezt m ost
következetesen képviseljük.

* •* *

-  Közismert, hogy Oroszlány önkormányzata 
ipari parkként szeretné hasznosítani a volt szállí
tóüzemnek a Vért tulajdonában lévő területét. 
Folynak-e erről már tárgyalások?

-  A kam pányidőszak m ár nem a legalkalm a
sabb az ilyen tárgyalásokra. Teljesen függetlenü l 
a vá lasztások eredm ényétő l, m egvárjuk annak vé
gét, s azt követően egyeztetünk. Annyi biztos, 
hogy nekünk m inden fillé rre  szükségünk van, 
ezért p iaci áron szeretnénk értékesíteni a 
terü le te t, ugyanakkor nem akarjuk nehezíteni a 
város távla ti elképzeléseinek m egvalósítását sem. 
Biztosan meg fog juk  ta lá ln i a reális kom pro 
m isszum ot.

-  2004 közepe, a retrofit befejezése után mek
kora létszámleépítés várható?

-  A je lenlegi létszám akkorra a m ostani 
4100-ró l m in tegy 2600-ra  csökken, tehát 1500 
fős leépítéssel szám olunk, m elynek je lentős része 
a tatabányai üzemek bezárásából adódik. Mindez 
szabályosan a törvényesség betartásával fog  tö r 
ténni. É vvégéig  készítünk errő l egy hum ánpo liti
kai tervet, és addig szeretnénk egyeztetni a 
fo lyam atró l az érdekvédelm i szervezetekkel.

-  Körvonalazódik már, hogy a retrofitban fog
nak-e részt venni helyi, térségbeli alvállalkozók?

folytatás a 3. oldalon

A dohányzás, a sűrű  fü s tö t okádó  városi buszok, a  szellem i környezetszennyezés károsítják  az Ön é s  környezete egészségét!



-  Körvonalazódik már, hogy a 
retrofitban fognak-e részt venni helyi, 
térségbeli alvállalkozók?

-  A ném et főválla lkozó Lurgi cégre 
nem kényszeríthetjük rá a m i helyi vá l
la lkozóinkat, hiszen ahhoz, hogy ez a 
vállalkozás számára eredményes le
gyen, le kell szorítani a költségeit. A p i
aci árnál m agasabb áron tehát nem 
tudnak válla lkozni. Nekik azokat a 
kom paratív e lőnyöket kell k ihasználn i
uk, am elyek a fö ldra jz i közelségből 
adódnak. Azért sem erő lte thetjük, 
hogy kizárólag helyi vá lla lkozókat al
kalmazzanak, m ert ha ők esetleg nem 
megfelelő m inőségű m unkát végez
nek, a Lurg i e lháríthatja magától a fe le
lősséget. Tudom ásom  szerint egy 
oroszlányi vá lla lkozónak az a szándé
ka, hogy idetelepít egy betongyárat, 
amely ki tud ja  szolgáln i az építkezést, 
és ennek alapján dolgozza ki majd az 
ajánlatát. Ilyen m egoldások s ikerre ve
zethetnek.

-  Hogy látja, van-e a politikában -  
személyektől elvonatkoztatva -  elköte
lezettség, segíteni a szükséges ered
mények elérését?

-  M eggyőződésem , hogy az előző 
c iklusban „helyzetben lévő” képvise
lők is m indent m egtettek a V értért, s ez 
m ost is így lesz. Ehhez a korm ányzati 
szándék is párosul. A jelenleg pozíció
ban lévő képviselők, Keleti György és 
Szalay Gábor úr segítségére felté tlenül 
szám ítok, és azt gondo lom  nem is fo 
gok ebben csa lódn i. F.J. -  M.F.

KÖZKÍVÁNATRA:
Újra énekelnek 

a csillagok
Egy lebilincselő délutánra várja az 
oroszlányi közönséget a Halley Csilla
gászati Egyesület. Október 19-én 
szom baton 15 órátó l az M KK-ban köz
kívánatra m egism étli a bányásznapon 
nagy s ike rt ara to tt Galaktikus utazás 
cím ű zenés m űsorát, melyben ism ét 
lesz lézershow és szám talan m egújí
to tt látványelem . Közrem űködik Bara
bás M arianna és a S ilhouette 
ba le ttcsoport, koreográfus Csáky M á
ria.

A program  a megyei Tudom ányos 
Ism eretterjesztő Társulat jóvo ltábó l 
Keresztúri Ákos (M agyar Csillagászati 
Egyesület) fé lórás videopro jektoros 
csillagászati előadásával kezdődik.

A nagy érdeklődésre való tekintette l 
ezúttal helyfoglalás is lehetséges, je l
képes, 20 fo r in to s  árú jegyek m egvá
sárlásával, melyek október 7-étől 
kaphatók a M űvelődési Központ in fo r
m ációjában dé le lő tt 10-tő l este 6 órá
ig.

Aki m ár látta, érdemes eljönnie, 
m ert új elemekkel gazdagodott a m ű
sor, aki csak hírét hallotta, m os t nézze 
meg személyesen is. M indenkit szere
te tte l várunk!

Halley Csillagászati Egyesület

Internetes olvasóink többsége 
szerint színvonalasak 
a helyi középiskolák

Lapunkban rendszeresen szavazásra hív juk o lvasó
inkat, kü lönböző aktuális, városunkat érin tő  kérdé
sekrő l, p rob lém ákró l. Szavazni a Krónikás internetes 
változatán lehet
a w w w .orosz lany i-k ron ikas .hu  címen. Az a lábbiak
ban az e lm ú lt ké t-három  hónap eredm ényeiből cse
megézünk.

Érdekesen a laku lt a középiskolák presztízsét fir ta 
tó  szavazás. A többség úgy vélekedett, hogy tanulna, 
vagy beadná gyerm ekét a helyi középiskolákba, mert 
e légedett a színvonalukkal. Jú lius i téma v o lt a M ind 
szenti bányató lezárása a rendőrség és az erdészet 
közös akciójával. Szavazóink közül igen sokan hely
te lenítették ezt, arra klikkelve, hogy a hatóság csak a 
renitensekkel szem ben lépjen fel.

A ugusztusi első kérdésünk a k ilakoltatásokra v o 
natkozott. A többség arra adta voksát, hogy az ön- 
korm ányzat lakoltassa ki bérlakásaiból a jogcím  
nélküli lakáshasználókat, ső t a lakásokat rendelete- 
tés ellenesen használókat is. A Szent István napi ren
dezvény helyszínét tudako ló  kérdésünk nem keltett 
tú l nagy érdeklődést, de a vokso lók  többsége az idei 
haraszthegyi helyszínnel szim patizált.

Egy majdani város i sportcen trum  létesítésével 
kapcsolatban a lehetséges négy válasz közül ke ttő t 
je lö ltek meg nagy számban: egyesek úgy gondo lják a 
m ostan i sportte lep lenne kiváló helyszín, mások, va
lam ivel többen nem akarnak erre áldozni, inkább a 
régi létesítm ények fe lú jítását kívánják.

Több kérdést is te ttünk  fel az e lm ú lt időszakban, 
amelyek a választásokkal vo ltak összefüggésben. 
A rró l, hogy vajon m ennyire m eghatározó a polgár- 
m ester szem élyisége a város előrehaladásában, jú li
us közepén a többség úgy vélekedett, hogy a vezető 
em ber szem élyisége fe lgyorsíthatja a fe jlődést.

Honlapunk lá togató i borúlátóak abban a te k in te t
ben, hogy az ellenfelek tisztességes eszközökkel v ív 
ják-e meg önkorm ányzati választási kampányt.

A Vértesi Erőmű Rt. felvételt hirdet 
Tatabányai Erőművébe 

az alábbi munkakörök betöltésére

Széntéri betanított munkás
A m unkakört 2 műszakos fo ly tonos  (hétvége is) m un
karendben, 6 hónapos szerződéssel, képesítés nélkül 
lehet betölteni.
Belső salakos
A m unkakört 3 műszakos fo ly tonos  m unkarendben, 6 
hónapos szerződéssel, képesítés nélkül lehet betö lte
ni.
Üzemlakatos
A m unkakört 3 műszakos fo ly tonos  m unkarendben, 
határozott idejű munkaszerződéssel (12 hónap), ka
zángépész, turb inagépész bizonyítvánnyal, vagy fém 
ipari szakképesítéssel lehet betölteni.
Szállítóüzemi szakmunkás 
A m unkakört 2 műszakos fo ly tonos  (hétvége is) m un
karendben, határozott idejű munkaszerződéssel (12 
hónap), fém ipa ri szakképesítéssel, vagy középfokú 
végzettséggel lehet betölteni.
Elektrikus
A m unkakört 3 műszakos fo ly tonos  m unkarendben, 
határozott idejű munkaszerződéssel (12 hónap), v illa 
m os m űkezelői b izonyítvánnyal vagy erősáram ú v illa 
m os szakképesítéssel lehet betölteni.
Vegyészeti laboráns
A m unkakört 3 műszakos fo ly tonos m unkarendben, 
határozott idejű munkaszerződéssel (12 hónap), ve
gyészeti laboráns képesítéssel vagy vegyészeti szak- 
képesítéssel lehet betölteni.
Jelentkezni lehet munkanapokon 14 óráig az erőmű
ben (Tatabánya I, Vájár köz 2.)
Felvilágosítást ad:
Fazekas Zoltán kalorikus üzem irányító (belső salakos, 
üzem lakatos) Telefon: 3 4 /3 1 1 -5 6 6 /4 8 -1 4  
Benkő Zoltán szállítási üzem irányító (széntéri betaní
to tt m unkás, szállítóüzem i szakm unkás)
Telefon: 34 /311-566/49-41 
Bella S ándor v illam os üzem irányító (e lektrikus) 
Telefon: 34 /311 -566 /48 -13  
Kun Zs igm ond vegyészeti üzem irányító (vegyészeti la
boráns) Telefon: 34 /311-566 /48 -16

ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG

Nem a jobbo lda l, hanem a jobbo lda l és a te lepü lésért tenni 
akarók összefogására van szükség -  m ondta dr. Sunyovszki 
Károly po lgárm ester (és je lö lt) a csü tö rtök  esti választási fó 
rum on. A kam pányró l szólva úgy vélekedett, hogy a másik 
oldal nem tud beléjük kötn i, ezért su ttogó propagandával fé l
igazságokat te rjeszt. P rogram jukró l e lm ondta: nem készítet
tek, m ert az azonos az év elején a tes tü le t által e lfogadott 
gazdasági program m al. A következő c ik lus vállalásai között 
hangzott el 250 új önkorm ányzati lakás építése illetve fe lú jí
tása, a régi strand rendbetétele és a város i autóbusz- közle
kedés beindítása.

Márai Sándorra emlékezve
A 31. K om árom -Esztergom  Megyei Könyvtári Napok alkal
m ából a m ár szokássá vá lt író-olvasó találkozó helyett az 
M KK-ban szeptem ber 26-án 17 órakor Márai Enikő felolvasó 
estjé t ta rto tták. M in t azt a közel félszáz résztvevő is m egtud
hatta, a hölgy (M árai Enikő) nem közvetlen leszármazottja 
M árai Sándornak, de vérrokona.Az író Harm inc ezüstpénz 
c ím ű regényéből hallhattak részleteket tő le. Ezt a b ib lia i, Jé
zussal fog la lkozó m űvét a háború idején kezdte el írni az író, 
de Am erikában fo ly ta tta  és fejezte be. M agyarországon ezért 
kevesen ism erik, sokan nem tudnak létezéséről. (Egy német- 
országi kiadó adta ki m űvét.) A rendezvényen G ryllus Dániel 
m űködö tt közre c iterával és biblia i da lok előadásával.

Csulik Andrea

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kér
désre szavazhatnak.
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő ol

dalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közér
deklődésre számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról mások miként vé
lekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget bizto
sítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:

ÖN SZERINT INDULNAK-E 
KALANDOROK - MEGÉLHETÉSI 

POLITIKUSOK^) - 
A HELYI VÁLASZTÁSON?

>  igen

>  nem

^  m inden politikus „m eg é lh e tés i” 

r  biztosan, hisz egyesek ezt á llítják

Várjuk szavazatát!
.3 .



Varga János: 
a volt Gárdonyi 

újra oktatási intézmény lesz
2002-ben a képvise lő testü le t e lfogadta Oroszlány 
város Gazdasági P rogram ját, m ely k idolgozásá
ban a M unkáspárt, képviselője által tevékenyen 
részt vett. M inden javaslatunkat nem s ikerü lt be
építeni a program ba, de a M unkáspárt és az 
MSZDP oroszlányi szervezetei által a következő 
testü le tbe  kerülő képviselői azon fognak dolgozni, 
hogy a Gazdasági P rogram  pontja i a következő 
m ódosításokkal te ljesüljenek.

Csökkenteni akarjuk a lakosság adóterheit, 
ezért 50% -ka l mérsékelnénk a lakásadó összegét.

A nem önkorm ányzati tu la jdonban lévő lakások 
hom lokzati fe lújításához pályázható fe lú jítási ala
pot hozunk létre a városi költségvetésen belül. Az 
önkorm ányzati tu la jdonban lévő lakóépületeket 
fokozatosan fe lú jítjuk  és szociá lis  bérlakásépítési 
p rog ram ot indítunk be a Széchenyi te rvre  tám asz
kodva.

A vo lt Gárdonyi iskolát újra oktatási intézm ény
ként kívánjuk hasznosítani, m elyben helyet kap 
többek között a Benedek Elek Á lta lános Iskola, a 
Bakfark Bálint Művészeti Iskola, a Pedagógiai 
Szakszolgálat.

Nagyarányú közmunkákkal

Oroszlányban a szociális intézm ényhálózat a 
jogszabály i e lőírásokhoz képest nem te ljes körű. 
Ezért m egvalósítjuk az időskorúak ta rtós  bentlaká
sos o tthoná t a Benedek Elek Á lta lános Iskola he
lyén. A fogyatékos szem élyek nappali és 
bentlakásos va lam in t a pszich iátria i betegek ellá
tásának a vo lt Sajó varroda adna helyet. Törvény
ben e lő írt gyerm ek- és ifjúságvédelm i 
kötelezettségeinket a Középfokú Kollégium ban 
fog juk  teljesíteni.

Az igazgatási je llegű intézm ények fejlesztésénél 
a Gazdasági Program ban m egfogalm azottakon tú l 
e lsőbbséget adunk az O km ányiroda bővítésének.

Oroszlányban a m unkanélküliség 8,7 % -os, ezt 
nagyarányú közm unkák szervezésével fog juk 
csökkenteni a pályázati lehetőségek te ljes körű 
felhasználásával.

Környezet- és term észetvédelem  terü letén fo 
kozo tt figye lm et fo rd ítunk  a városon átvezető pa
takok és a tavak m edrének tisztántartására.

Évek óta borzolja a kedélyeket a borbálái ba
rom fite lep  bűzforrása. M egszüntetését a telep k i
vásárlásával kívánjuk elérni.

Az idegenforgalom  területén a város fekvéséből 
adódó lehetőségeket hasznosítani fog juk. A városi 
uszodát és a Haraszthegyen lévő strandot pénz
ügyi lehetőségeink függvényében fe l kívánjuk újí
tani.

Varga János polgármesterjelölt

Felhívjuk minden kisbabát váró család 
figyelmét, hogy a Védőnői Szolgálat 

2002. október 7-én, 14 órától 
a Fiirst Sándor u. 25. alatt 

Szülésre felkészítő tanfolyamot indít. 
A tanfolyam ingyenes!

Balogh György: Egységes és dina
mikus városfejlesztéssel, a polgá
rok életkörülményeinek javításáért
Balogh György, 55 éves nyugdíjas aknász vagyok. 
Édesapám Dr. Balogh György, a város első o rvo 
saként 50 évig nemzedékeket gyógyíto tt. Felesé
gem adm in isztrá to rkén t do lgozo tt. Két fiam  -  az 
in fo rm atikus m érnök G yörgy és a v illam osm érnök 
Tamás -  és két unokám  van. Az oroszlányi képvi
se lőtestü letnek a rendszerváltás óta vagyok m eg
határozó tagja.

Legkiem elkedőbb m unkáim : a „kon tyosházak” 
udvaraiban lé trehozott játszóterek, a lakótelep 
m egközelítését segítő fe ljáró, penészes lakások 
kártalanításának elősegítése. Közvilágítás kiépíté
se, a lakótelepet a vo lt buszpályaudvarral össze
kötő szakaszon.

A falufejlesztés kezdeményezése és elkezdése, 
a Rákóczi Kultúrház fűtéskorszerűsítése, bánya
káros épületek kártalanítása, va lam in t a Falu Ha
gyom ányőrző Egyesület vezetési válságának 
megoldása, az egység m egterem tése.

1998-2002 között Oroszlány fe jlődését hosszú
távon m eghatározó fe ladatokat o ldottam  meg, 
több  m in isztérium ban és közhivatalban eljárva, 
ahol fogadtak m in iszterek és á llam titkárok.

A Környezetvédelm i M in isztérium ban a Regio
nális Hulladéklerakó építéséhez szükséges 220 
m illió  fo rin to s  céltám ogatást szereztem meg, ez
zel elkerülve a k ifizetetlen szám lák m iatti csőde ljá 
rást.

Ez vo lt Oroszlány fe jlődésének kulcsa. így te le 
pülhettek kom oly iparválla latok az Ipari Parkba, 
épülhettek utak és játszóterek.

Négy m in iszteri ta lá lkozó megszervezésével s i
kerü lt a Vértesi Erőmű Részvénytársaság m oder
nizációs törekvése it elősegíteni, mely a térség 
számára több  ezer m unkahely m egm aradását je 
lentette.

A következő években Oroszlány egységes, d ina
m ikus fejlesztése m elle tt, k iem elten fo n to sna k ta r- 
tom , a polgárok és családjaik é le tkörü lm ényeinek 
javítását.

A fia ta lok számára lakásépítési p rogram ot, új 
munkahelyeket, kom plex szórakoztató cen trum ot 
kívánok létrehozni. A régi strandot, a v idám parko t 
ú jból m egnyitnám .

A város lakóinak közterhe it csökkentve, a beve
zetésre kerü lt lakásadót azonnali hatállyal v issza
vonom .

A bezárt Gárdonyi Géza Á lta lános Iskola helyze
té t a polgárok érdekeinek m egfelelően rendez
ném. Fontosnak ta rtom  a zenei oktatás 
körü lm ényeinek javítását.

Meg kívánom oldani a régi városrész teljes körű 
rehabilitác ió ját, elősegítve az o tt élők é le tkörü lm é
nyeinek javítását.

A faluban Szolgáltató Házat szeretnék lé trehoz
ni, mely helyt adna gyógyszertárnak, postának, 
éle lm iszerboltoknak. Ezzel növelve a fa lu lakóinak 
kom fortérzetét. Bevezetném a locsolási kedvez
m ényt és kiterjeszteném  Oroszlány családi házas 
övezeteire is.

Balogh György független polgármesterjelölt

AZ ÖNKORMÁNYZAT! 
VÁLASZTÁSOK ELÉ

Az 1990-ben visszaállított önkormányzati rendszer lehe
tővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége az 
önkormányzatok útján intézze a helyi ügyek széles körét 
2002 őszén a harmadik 4 éves önkormányzati ciklus vé
gére értünk, s október 20-án az elkövetkező 4 évre ön- 
kormányzati képviselőket és polgármestert választunk. 
Az elmúlt 4 évben részese voltam az oroszlányi önkor
mányzati képviselőtestület Kemény vitáktól sem mentes, 
hibás döntésekkel is terhelt, de összességében eredmé
nyesnek mondható tevékenységének.

A képviselő testület az „első száz napján” belül tett in
tézkedéseivel sikerült áthidalni a hulladéklerakó kivitele
zéséhez ígért környezetvédelmi támogatás elmaradása 
miatt az előző ciklus végén (1998-ban) létrejött gazdasá
gi nehézségeket, valamint megszerezni az ipari park 
energiaellátásához szükséges forrásokat, ami megala
pozta a 4 év konszolidált önkormányzati munkáját.

Magyarország gazdasági fellendülésének hatásaként 
sikerült betelepítenünk az előzőekben kijelölt és engedé
lyezett ipari parkunkat. Legnagyobb eredményünk az 
500 millió Ft-os útépítési program megvalósítása volt.

Folytattuk az intézményrendszerünk átalakítását, ami
nek pozitív eredménye az idősek otthona, a családok át
meneti otthona, az iskolák fokozatos felújítása, negatív 
eredménye az iskolabezárás, a zeneiskola és a Gárdonyi 
iskolaépületének rendezetlensége.

300. születésnapjára új arculatot kapott a falu főutcája 
és elkezdtük a parkjaink, játszótereink rendbetételét, a 
rendelőintézet és a gyógyház átalakítását.

Nem jutott forrás azonban az uszoda és a főtér átépíté
sére.

Sportlétesítményeink szinten tartása még éppen sike
rült, de kritikus helyzetbe kerültek a városi tavak.

Jó, lehetőséget teremtett a városi szolgáltatások fej
lesztése területén az önkormányzati tulajdonú Oroszlányi 
Szolgáltató Részvénytársaság megalakítása.

Társadalmi életünket pezsgővé teszi a civil szerveze
tek tevékenysége és sportolóinkra is büszkék lehetünk.

Képviselő testületünk a személyi kérdésekben felme
rült viták mellett a város jövőjét érintő kérdésekben min
dig tudott érdemi döntést hozni.

Városunk fejlesztésében előbbre léptünk, de még na
gyon sok teendő vár az utánunk következő önkormány
zatokra.

Melyek is ezek a tennivalók?

A város választott képviselő testületének tudatában kell 
lenni azzal, hogy tevékenységük szolgálat a város lakói
nak érdekében. Jobban kell figyelni a közösség igényei
re, szükségleteire.

Minden cselekedetünkben fontos 
-az emberi szó és párbeszéd,
-az emberi kapcsolatok,
-a tolerancia,
-a szolidaritás,
-a vallásszabadság és jogegyenlőség,
-a gondoskodás,
-a közös gondolkodás,
-az EGYÜTTMŰKÖDÉS, hogy létrejöhessen 

lakóközösségünkben a félelemmentes, civilizált, méltó
ságteljes, nyugodt, békés élet.

EGYÜTTMŰKÖDVE A VÁROSÉRT EL FOGJUK ÉRNI 
CÉLJAINKAT!

Ehhez kérem közreműködésüket és segítségüket!
Baráti tisztelettel:

Kardics István 
a Szabad demokraták 

polgármester- és képviselőjelöltje
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A ZÉNÓN ENVIRONMENTAL INC. a világ vezető cége a vízkezelés, szennyvízkezelés 
területén alkalmazott membrán technológiák fejlesztésében és gyártásában.

Az oroszlányi membrán gyárába a tatabányai irodába valamint a tatabányai kutató
fejlesztő központba keresi az alábbi kollégákat:

Pozíciók megnevezése Elvárások

Oroszlányi membrángyárba

Műszaki igazgató
(kinevezés: a jelenlegi vezető mellett 
eltöltött féléves betanulást követően)

Vegyészmérnöki vagy vegyipari gépészmérnöki végzettség,
vegyipari termelési folyamatokban és vezetői területen szerzett tapasztalat,
kiváló angolnyelv-tudás.

Mérnökség vezető Vegyipari gépészmérnöki vagy gépészmérnöki végzettség, egyedi 
géptervezésben és vezetői területen szerzett tapasztalat, kiváló 
angolnyelv-tudás. Innovatív szemlélet, határozott dinamikus személyiség.

Termelési folyamatmérnök Vegyészmérnöki vagy gépészmérnöki végzettség, vegyipari termelési 
folyamatokban szerzett tapasztalat, társalgási angol- nyelv-tudás.

Minőségügyi mérnök Mérnöki végzettség, szakmai tapasztalat, társalgási angolnyelv-tudás.

Technológus Textilmérnöki végzettség, technológusi tapasztalat vagy szemlélet, társalgási 
angolnyelv-tudás.

Tatabányai irodába

Vezető tervező Vegyipari gépészmérnöki vagy gépészmérnöki végzettség, víz vagy 
szennyvíztisztítási projektek tervezésében, terveztetésében szerzett 
tapasztalat, angolnyelv-tudás

Kutató-fejlesztő központba

Folyamatmérnök Vegyészmérnöki végzettség, folyamatfejlesztői tapasztalat, kiváló 
angolnyelv-tudás.

Termékmérnök Vegyész- vagy gépészmérnöki végzettség, egyedi géptervezési, áramlástani 
ismeretek, AUTOCAD-ben való jártasság, kiváló angolnyelv-tudás.

Folyamatfejlesztési mérnök Gépészmérnöki végzettség, egyedi géptervezési, áramlástani ismeretek, 
AUTOCAD-ben való jártasság, kiváló angolnyelv-tudás.

Vezető folyamatvegyész Vegyész végzettség, polimer területen szerzett tapasztalat, vehetői ambíciók. 
Kiváló angolnyelv-tudás. V J

Egyéb állásajánlatainkról közép- és alapfokú végzettségű munkavállalók részére 
tájékoztatót tartunk az Oroszlányi Munkaügyi Kirendeltségen

(Oroszlány, Fürst Sándor u. 2 5 .)
2CX)2.10.08-án  8 ÖQ. 10 “  12 “  14 öö. 16 55órakor.

A z érdeklődődet tisztelettel várjuk önéletrajzzal a fenti időpontokban.
A cégcsoportról tájékozódhat a www.zenonenv.com oldalon.

A fényképes pályázatokat, önéletrajzokat angol és magyar nyelven 
a következő címen várjuk:

T-HR Kft. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6 . 1. em.
Tel.: 34/511-734 

E-mail: t-hr@hu.inter.net 
További állásajánlataink: www.t-hr.hu



MEGHÍVÓ
A MUNKÁSPÁRT és az MSZDP oroszlányi 
szervezete 2002. október 11-én, 16 órakor 
választási gyűlést tart a Bányász Klubban, 

melyre tisztelettel meghívja Önt.
A gyűlés szónoka THÜRMER GYULA 

a MUNKÁSPÁRT elnöke.
A helyszínen bemutatják a 10 választókör
zet képviselőjelöltjeit, valamint részletesen 

ismerteti programját 
Varga János polgármesterjelölt.

A Perfekt Oktató RT. 
PÉNZÜGYI, SZÁMVITELI 

ÜGYINTÉZŐI tanfolyamára még 
lehet jelentkezni, 

mely az oroszlányi 
Művelődési Központ és Könyvtárban 

indul.
J elen tk ezés és felv ilágosítás:  
PERFEKT RT. Tata, Váralja u. 4. 

Tel./fax: 34-384-461

U n T lG S M  SZA K Ü ZLET
■ J J lrftlL iia  cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13.

Telefon: 06-34-366-170a Kuucsola-

SIEMENS M35/SL DOMINO CSOMAGBAN: 

19 900 Ft

SIEMENS MT50/SL DOMINO CSOMAGBAN: 

29 900 Ft

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu
Qf
MSISÍIIH

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 89. 

g  34/360-863, 20/372-5392 
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Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Helyi Választási Iroda 
Oroszlány, Közleménye

Oroszlány Helyi Választási Bi
zottság 2002. szeptember 
27-én 16 óráig a 2002. évi ön- 
kormányzati képviselők és pol
gármester választására az 
alábbi jelölteket vette nyilván
tartásba:

Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) egyéni képviselő je
löltjei:
1. vk. Szabó Istvánná
2. vk.Torma Lajos
3. vk Székely Antal
4. vk. Rajnai Gábor
5. vk. Molnár Ferenc Béla
6. vk. Metzger Gyula
7. vk. Jugovics József
8. vk. Módi Miklós
9. vk. Mészáros Szilárd
10. vk. Juhász József 
Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) polgármesterjelöltje: 
Rajnai Gábor
Magyar Szocialista Párt 
(MSZP) kompenzációs listán 
lévő jelöltjei:
Rajnai Gábor 
Székely Antal 
Jugovics József 
Juhász József 
Szabó Istvánná 
Módi Miklós 
Metzger Gyula 
Mészáros Szilárd 
Molnár Ferenc Béla 
Torma Lajos
Tassiné Dorwekinger Mária 
Tóth Viktor 
Mester András 
Fucskó Lászlóné 
Indi László

FIDESZ Magyar Polgári Párt -  
Magyar Demokrata Fórum 
(FIDESZ-MDF) egyéni képvi
selő jelöltjei:
1. vk. Vargáné Vojnár Katalin
2. vk. Veilandics Béla
3. vk. Huber Antal
4. vk. Takács Károly
5. vk. Orosz Árpád
6. vk. Hartmann József
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7. vk. Dorsich Mátyás
8. vk Lázár Mózes
9. vk. Dr. Sunyovszki Károly
10. vk. Gyuga Mihály
FIDESZ Magyar Polgári Párt -  
Magyar Demokrata Fórum 
(FIDESZ-MDF) polgármester 
jelöltje: Dr. Sunyovszki Károly 
FIDESZ Magyar Polgári Párt -  
Magyar Demokrata Fórum
(FIDESZ-MDF) kompenzációs 
listán lévő jelöltjei:
Lázár Mózes 
Takács Károly 
Huber Antal 
Hartmann József 
Vargáné Vojnár Katalin 
Molnár József 
Orosz Árpád 
Veilandics Béla 
Dorsich Mátyás 
dr. Nagy Jenő 
Csáky Mária 
Walcz Lászlóné 
Ifj. Gyuga Mihály 
Benyiczki Ágota 
Modrián Vilmos

Magyarországi Szociáldemok
rata Párt -  Munkáspárt 
(MSZDP-Munkáspárt) egyéni 
képviselő jelöltjei:
1. Vk. Ifj. Fidrich Tibor
2. Vk. Zsidai Béla
3. Vk. Szentgyörgyi László
4. Vk. Varga Sándor
5. Vk. Nagy Tibor
6. Vk. Varga János
7. vk.ld. Fidrich Tibor
8. vk. Dallosné Gordos Erika
9. Vk. Id. Domina József
10. vk.Szeles Mihály 
Munkáspárt polgármester je
löltje: Varga János 
Magyarországi Szociáldemok
rata Párt -  Munkáspárt 
(MSZDP-Munkáspárt) kom
penzációs listán lévő jelöltjei: 
Varga János
Varga Sándor 
Id. Fidrich Tibor 
Nagy Tibor

-Eladó Lada 1300-as személy- 
gépkocsi. Műszaki 2003. 05. Rá
diósmagnó, riasztó, vonóhorog. 
20-45-89-153
-Eladó kétszobás, villanyfűtéses 
lakás a Fürst Sándor utcában. 
Esetleg 1 szoba összkomfortos 
csere is érdekel, értékegyezte
téssel. 364-911
-400 négyszögöl szóló gyümöl
csös, kúttal elcserélhető garázs
ra, vagy eladó. 30-49-10-357 
-Takarítónőt keresek kéthetente 
egy napra. 30-49-10-357 
-Raktározásra, csomagolásra fű
tött 20-40 m2-es helyiséget bé
relnék. Kiadó családi ház vagy 
garázs is érdekel. 30-27-22-743

Zsidai Béla 
Ifj. Fidrich Tibor 
Szentgyörgyi László 
Dallosné Gordos Erika 
Szeles Mihály 
Id. Domina József

Szabad Demokraták Szövetsé
ge (SZDSZ) egyéni képviselő 
jelöltjei:
1. vk. Viczena Miklósné 
3. vk. Tóth Attila
5. vk. Tóth Tímea
6. vk. Tarján Lászlóné
7. vk. Horváthné Fapál Csilla
8. vk. Kardics István
9. vk. Agboca Beck Marianna 
Szabad Demokraták Szövetsé
ge (SZDSZ) polgármester je
löltje: Kardics István 
Szabad Demokraták Szövetsé
ge kompenzációs listán lévő je
löltjei:
Kardics István 
Tóth Tímea 
Viczena Miklósné 
Horváthné Fapál Csilla 
Agboca Beck Marianna 
Tarján Lászlóné 
Tóth Attila

Független egyéni képviselő 
jelöltek:
1. vk. Balogh György 
5. vk.Kostyál László 
5. vk.lván Lászlóné
10. vk.Szőke István
Egyéni független polgármes
ter jelölt: Balogh György 
Független Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzati Képviselő je
löltek: Bíró Józsefné, Danis Jó
zsef, Szabó Istvánná, Ócskái 
Simon, Tóth Istvánná. 
Független Cigány Kisebbségi 
Önkormányzati Képviselő je
löltek:
Horváth Sándorné 
Simon István Attiláné 
Szánkó Lászlóné 
Burai Erzsébet 
Molnár Tibor

-Jó karban tartott szőlő, kisházi- 
kóval eladó. Kecskéd Marhacsa
pás. 478-374
-3-lapos energiatakarékos v il
lanytűzhely kitűnő állapotban, 
üvegajtós sütővel eladó. 
365-915
-A dadi Kanász hegyen 800 
m2-es zárt kert eladó. Lábazatig 
kész pince, vörösbor-szóló (400 
m2) gyümölcsöst tartalmaz. 
30-96-87-590, 470-187 
-Új gáztűzhely eladó, megkí
mélt,-olcsón! 30-22-23-384 
-Eladó Knaf extradörzsölt vako
lat, középzöld, 40 kg, 4 zsák. 
704-105

Hétfő: 8 -16-ig  
Szerda: 8 -16-ig  
Péntek: 8 -1 2-ig
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h ír e k  r ö v id e n Amennyit fogyaszt, pontosan annyit fizet

Jön az egységesített melegvízdíj
Az Oroszlányi Szolgáltató Rt. elődje 2000-tő l vezette be a melegvíz szolgáltatás terü letén a mérés 

szerinti elszám olást, évenkénti egyenlegkészítéssel. A város három ezer melegvízzel e llá to tt lakásában 
meglehetősen tarka a kép, van ahol, van m érőóra, van ahol n incs, s van ahol nem m űköd ik  megfelelően.

M iután a jogszabályi e lőírások értelm ében a szo lgá lta tónak a fő -  és a lm érők közötti különbséget, 
több le te t a víz esetében a lakóközösségeknek, a hőm ennyiség esetében a lakóknak kell számláznia, ez 
m egem elte a melegvízszám lát, s szinte m indenhol más, egyedi melegvízdíj a laku lt ki. Ráadásul a lakó- 
közösségek rendre v ita tták ezeknek az összegeknek a jogosságát.

A kaotikus helyzetet okozó á llapotok jövőre fokozatosan m egszűnnek az egységesített melegvízdíj 
bevezetésével. Eszerint ezentúl Oroszlányban m indenki pontosan annyit fize t majd a melegvízért, 
am ennyit a m érőórája m utat. A cég valam ennyi fogyasztó jával kü lön szerződést köt, és kéthavonta a le
olvasás után m indenkinek a m ért érték alapján küld i ki a s z á m lá t.

2003-ban fo lyam atosan és ütemezve, a lakók előzetes kiértesítésével, egységes mérőórákkal váltják 
ki a régieket. (A nem hitelesen, problém ásán m ű k ö d ő k e t- te rv e ik  szerint -  m ár ez év végén lecserélik.) 
Az új m érők a cég tula jdonába kerülnek, a régiek (használaton kívül) a fogyasztóé maradnak. Lazók Zo l
tán vezérigazgatótól azt is m egtudtuk, hogy aki nem engedi be a lakásába a leolvasókat, vagy nem sze
relteti fel az új órákat (a költségeket a cég állja) arra ráterhelik  azt a bizonyos m aradékot, am it eddig a 
közösség tagjai között osztottak szét.

A fen tiek a helyi távhőszolgáltatási rendelet és a cég üzletszabályzatának m ódosítását igénylik, e lőb
b it várhatóan novem berben tárgyalja  az új képviselőtestü let. A m ú lt heti lakossági fó rum on  az érdekvé
dők ö röm üket fejezték ki, hogy az új rendszerrel egy csapásra m egoldódnak a melegvízdíjjal összefüggő 
problém ák. F.J.

Magyar ember sörrel nem koccint

Új emlékművel gazdagodtunk 
-  obeliszk a vértanúknak

Ami történt fáj a magyarnak... -  énekelte a bátorkeszi Karácsony Imre kamarakórus az aradi vérta
núk kivégzésének emlékére állított emlékmű avatásán múlt vasárnap délelőtt.

-MILLIÓK LAKÁSRA. Nemrégiben ülésezett az 
önkorm ányzati “ Saját Lakásért O roszlányon" 
alapítvány kuratórium a, ahol döntés született a 
harm adik negyedévi tám ogatási kére lm ek e lbí
rálásáról. A beérkezett 16 pályázó közül 9 kérel
mét tám ogatta, így összesen 2 m illió  300 ezer 
fo r in t kam atm entes és egym illió  fo r in t kedvez
ményes kamatozású tám ogatást íté lt meg.
Az alapítvány négy év a latt közel 47 m illió  fo r in t
tal tám ogatta a lakásra vágyó és pályázatukat 
benyújtó családokat. A kam atm entes és kedve
ző kamatozású h ite leket ez idő alatt 134-en ve
hették igénybe. Az idén eddig húsz család nyert 
tám ogatást 8,5 m illió  Ft értékben.
-RENDKÍVÜLI ZÁRT ÜLÉST ta rt jövő  héten a 
képviselőtestület. A tém a az ipari park fe jleszté
sével kapcsolatos kérdés, m ely egyelőre üzleti 
titok.
-FODOR GÁBOR SZDSZ-es po litikus  vo lt a ven
dége szerdán este a L iberá lis K lubnak. A fó ru 
mon Kardics István po lgárm esterje lö lt és a párt 
helyi je lö ltje i is bem utatkoztak. Fodor Gábor 
szerint nagy a tétje az önkorm ányzati választá
soknak: vissza kell á llítani a politizá lás becsüle
tét. Úgy vélte, a sikeres korm ányváltás után a 
MSZP-SZDSZ koalíciónak m ásfajta ö nkorm ány
zati po litiká t kell fo lytatn ia, m in t az elődjének, ők 
ugyanis nem a barátok és rokonok M agyaror
szágát akarják építeni -  u ta lt arra, hogy, hogy az 
előző korm ány, szerinte ilyen alapon oszto tta  el 
a pénzeket. __
-EGÉSZSÉGÜGGYEL és szociá lpo litikáva l fo g 
lalkozó fó rum ra  hívta a választókat az MSZP 
oroszlányi szervezete. Rajnai Gábor po lgárm es
te rje lö lt arra hívta fel a figye lm et, hogy a helyi 
szociá lpolitika területén bizonyos ellátási fo r 
mákat Oroszlánynak pó to ln ia  kell. Keleti 
Györggyel intézményi lá togatásokat te ttek és ta 
pasztalatot, vé lem ényt gyű jtö ttek, a m it jövőbeli 
m unkájukba be fognak építeni. Rajnai bem uta t
ta a párt megjelent körzeti je lö ltje it, k iemelve Ju 
hász Józsefet, aki bejutása esetén Pénzügyi 
bizottság elnöki tisztének várom ányosa. Szé
kely Antal helyi párte lnök azon rem ényét fejezte 
ki, hogy a választási kam pány a rró l is fog  szólni, 
hogy a je lö ltek és a pártok m ilyen program m al 
indulnak -  eddig ugyanis nem ez vo lt a d ivat. A 
fó rum  m ásodik részében Kökény M ihály, vo lt 
egészségügyi m in iszter ta rto tt előadást. 
-PRIVATIZÁCIÓ? Az Á llam i Privatizációs és Va
gyonkezelő Rt. által készített tervezetből a V ér
tesi Erőmű Rt.-vel kapcsolatban a Magyar 
Nemzet szivárogtatta ki az alábbiakat: „A 
(re tro fit) pro jekt befejezése után az erőm ű által 
14,37 Ft/kWh áron te rm e lt v illam os  energia sem 
a közüzemi portfo lióban , sem a versenypiacon 
nem értékesíthető, ezért további d irekt á rtám o
gatásra van szükség. A  fen tiek fényében m in 
denképpen szükséges a társaság tervének 
felülvizsgálata. Egyik lehetséges k iú t a cég rész
vényeinek befektetési alapba helyezése, majd 
azonnali kárpótlási jegyért tö rténő  értékesíté
se.,,

A „Nem zet em lékezik” fe lira tta l obeliszk m agaso
d ik a kato likus tem plom  oldalában, a régi evangé
likus tem ető közelében -  a Rákóczi Szövetség 
oroszlányi szervezete kezdeményezésére - ,  em 
lékhelyet állítva az osztrák m egtorlás á ldozatai
nak, köztük g ró f Battyhány Lajos m in iszte r- 
elnöknek. Az ünnepségen határon tú li m agyarok 
is részt vettek, köztük a fe lvidéki Bátorkeszi p o l
gárm estere, Jozefik Edit.

-  Történe lm ünk nagy könyvét lapozgatva az 
em bernek az az érzése tám adhat, m in t hogyha mi 
m agyarok m egszállottan g yű jtö ttük  volna a hősö
ket. Pedig nem tö rté n t más, csak m egpróbáltunk 
m egm aradni és é ln i-a h o g y  tu d tu n k - ,  ebben ha
zában -  emelte ki szónoklatában Lázár Mózes, a 
megyei közgyűlés elnöke, hozzá téve: az ünnep 
fon tosságát az adja, hogy erőt m eríthetünk és 
tisz te leghetünk azok e lőtt, akik lehetőséget te rem 
te ttek arra, hogy honunkban m agyarként élhes
sünk.

-  Fia nem is ism eri m indenki a 13 m ártír ne
vét, aligha van M agyarországon olyan fe lnő tt em 
ber, aki ne tudná, hogy m agyar em ber sörre l nem 
kocc in t, m ert az osztrákok sörös poharaikat 
összeütve v igadtak vértanú ink halálán. Talán 
é lőbb dolog ez, m in t biflázni a neveket, de sem m it 
sem tudn i a kivégzettek te tte irő l -  m ondotta  
Sáhóné Varga Katalin, a Lengyel József g im názi
um történelem tanára, a gyásznaphoz kötődő tö r 

téne lm i körü lm ényeket fe lvázoló, jó l szerkesztett 
és közérthető előadásában.

A Rákóczi Szövetség M illenn ium i A lapítványa 
em léklapokat ado tt át az adom ánytevőknek, majd 
Nagy Elemér A ttila , a szövetség helyi elnöke és dr. 
Sunyovszki Káro ly po lgárm ester felavatatta az 
em lékm űvet. Az ünnepség zárásaként szervezetek 
és magánszem élyek helyezték el a kegyelet v irá 
ga it az obeliszk talapzatánál.

A városban két éven belül im m ár a harm adik 
m űalkotás átadására kerü lt sor, szebbé, ku ltu rá l
tabbá téve környezetünket. -tör

ik Vértesi Erőmű Rt.
Fehér Szállójában (Bököd Itp.) 

2002. október 16-án 9-17 óráig 
a Vöröskereszt véradást szervez. 
Kérjük a kedves véradókat, hogy 

jöjjenek és segítsenek a rászoruló 
betegeken.

Kedden 10-14-ig ingyenes ruha
osztás lesz a városi Vöröskereszt
nél. (FürstS. u. 20.)



Vészjeleket sugárzó hajó a város közepén

Még mindig nagy a közöny a kultúra iránt
Mészáros Éva, jó egy éve került a Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgatói székébe. Kereken 
egy esztendővel ezelőtt faggattuk a terveiről. 
Mostani beszélgetésünkben részben ezekre is 
visszatérünk.

-  Sikerült eddig úgy vezetnie az intézményt, 
ahogy tavaly ilyenkor elképzelte?

-  Itt dolgozom  m ár bő egy évtizede, tehát eddig 
is valam elyest beleláttam a működésébe, ezért tú l 
nagy meglepetések nem értek. A rra azért rá kellett 
jönnöm , hogy lassabban lehet haladni, m in t 
ahogy gondoltam . Van olyan dolog, am iben m ár 
egy éve nem s ikerü lt e lőre lépést elérni, és ez 
m egvallom , bosszant.

-  Mi bosszantja a legjobban?
-  A klubszobáink, hely iségeink borzasztó álla

pota, a berendezésükről nem is beszélve. M ost 
h irdettünk rengeteg új fog la lkozást és e lszom orít, 
hogy ilyen körü lm ények között kell fogadni a 
résztvevőket. M in t m indennek, ennek is az évek 
óta je llem ző pénztelenség az oka.

-  Viszont az emeleten padlóburkolat csere 
történt.

-  Az ÁNTSZ kötelezett erre bennünket, m ert a 
régi linó leum padló  balesetveszélyes vo lt. Pénz- 
m aradványunkból, karbantartási kö ltségünkbő l 
o ldo ttuk  meg. Szépséghibája, hogy a term ekre 
m ár nem futotta.

Üres pénztárcák?
-  Nos, nem igazán optimista alaphangot ütöt

tünk meg. Hogyan értékeli az elmúlt egy évet?
-  Ö röm m el tö lt el, hogy a Széchenyi te rv  pályá

zatán hat szám ítógépet nyertünk a könyv tá r ré
szére, amelyeken nagyon sokan, generációk 
kalandozhatnak a v ilághá ló  re jte lm eiben. M un
kánkat nagyban segíti, hogy a ház egészében 
internetes hozzáférési lehetőség van. Végre s ike
rü lt a gyerm ekkönyvtárban m inden adatot szám í
tógépre v inn i, és o tt lezárhattuk a hagyom ányos 
kartonos katalógusokat. Egy m ásik te rv  ezidáig 
fé lig  va lósu lt meg: im m ár a fö ldsz in ti in fo rm ációs  
kuckóból is m egtudható, hogy a könyvtár m ilyen 
kiadványokkal rendelkezik. Az m ár a következő lé
pés lesz -  vonalkódozás után - ,  hogy az aktuá li
san benn lévő á llom ányró l is adathoz lehessen 
ju tn i.

-  Közművelődési terület. Egy éve azt pana
szolta, hogy csak két népművelőt tudnak alkal
mazni. Itt történt előrelépés?

-  Tavaly év végén s ike rü lt fe lvennünk egy kiváló 
kolléganőt, aki az in fo rm ációs  részleget erősíti.

-  Akad, aki szerint kevés rendezvénnyel ruk
kol elő a ház. Erről mi a véleménye?

-  Azzal sajnos szembe kell nézni, hogy a kö lt
ségvetésünk nem teszi lehetővé a fo lyam atos, in 
gyenes rendezvények tartását. Ezen a pályázatok 
sem segítenek. Am i a belépős rendezvényeket il
leti: igény bizonyára volna, ennek azonban a la
kosság pénztárcája szab határt. Például m ost 
közvéleménykutatásra tám aszkodva új szakkörö
ket (képzőművészeti, szövő, modellező, citeraze- 
ne stb.), ind íto ttuk, de alig van je lentkező, m ert 
sokallják a havi részvételi díjat. De va lam ibő l fize t
nünk kell az oktatókat. Szóval egyre nehezebb a 
ta lpon maradás.

S.O.SMKK
-  Tavaly ilyenkor azt beszélték, hogy 

internetes kávézó nyílna a betonban. Hol tart ez 
az ötlet?

-  M in t m ár em líte ttem  a Széchenyi pályázaton 
nyertünk szám ítógépeket, am iket a könyvtárban 
helyeztünk el. A fö ldsz in ten kiszem elt te rü le t át
alakítására eddig nem vo lt pályázati kiírás. Az ö t
letet egyébként az az évek óta ha llo tt jogos panasz 
adta, hogy az időseknek sokat kell lépcsőzni a 
könyvtár o lvasóterm ébe. Úgy gondoltam , itt e lér
hetnék a napilapokat, magazinokat, a fia ta lok  pe
dig kedvükre szörfözhetnének a világhálón.

-  Tavaly a tervei között szerepelt, hogy újra 
lesz diszkó a fiataloknak. Nem lett.

-  Rajtunk kívül álló okból nem va lósu lt meg. A 
vendéglátó ebben nem vo lt partner, m i pedig 
ilyenfa jta  szolgáltató i háttér nélkül ezt nem vá lla l
tuk  fel. Továbbra is szeretnénk diszkót, de hogy 
m iko rra  va lósu lhat meg, azt m ost nem tudom  
m egjóso ln i.

-  Egy éve azt nyilatkozta, hogy az aulában tar
tott vásárok fokozatosan megszűnnek, és in
kább a kiállítóterembe kerülnek át. Hát, ez sem 
így történt.

-  Valóban, nem s ike rü lt m egoldani. De ez ö rö m 
teli is, hiszen a k iá llító term ünkben állandóan tö r 
tén ik  valam i.

-  Ennyire kell minden fillér?
-  Sajnos, igen: egy évek óta vészjeleket adó 

süllyedő hajó vagyunk, annyi kilátással, hogy na- 
gyon-nagyon lassan m erü lünk lefelé, és még van 
remény, hogy valaki vegye az S.O.S. jelzéseket. 
Az, hogy idén k icseré lhettük a hang- és fénytech
nikai berendezéseket, hogy Káptalanfüreden fe l
újítják a v izesb lokkot, m ár valam ifé le jelzés, hogy 
befogtak m inket.

Eseménnyé kell tenni
-  Mit vár az idei színházi évadtól?
-  Nagyon nehezen indul, s nem igazán sikerü l 

m egtö ltenünk a nézőteret. Ez pedig, bizton á llí
tom , nem szervezői hiba, itt is a pénztárca a m eg
határozó. Abban biztos vagyok, hogy a színházi 
e lőadásokat az u to lsók ig  meg szeretnénk őrizni. 
Jó lenne, ha tá rsunku l szegődne az érdeklődő la
kosság. Legközelebb például novem ber 6-án egy 
remek szereposztású darabra, a Csúnya lányra 
vá rjuk  őket.

-  Kell egyáltalán színház, ha ilyen kevés az 
érdeklődés?

-  Meggyőződésem , hogy igen. Nagyon fá jda l
masan érin t, am iko r egy városi közm űvelődési 
szakem ber azt hangoztatja a nyilvánosság előtt, 
hogy ő inkább Győrbe és Budapestre jár. Szom o
rú vagyok, hogy a hazai pálya berögződött lek i
csinylése távo l ta rt egyeseket a részvételtől. 
Igenis eseménnyé kellene tenni a településen a 
színházba járást.

-  Nem kellene többet reklámozniuk?
-  Igyekszünk, lehetőségeink szerint. Annak v i

szont nagyon örü lök, hogy a helyi tévé beindította 
nívós Pódium  cím ű m űsorát, melyben előzetes 
bem utatásra, figyelem felhívásra is lehetőség van. 
Fontosnak és m egőrzendőnek ta rtom  ezt a kezde
ményezést. Nagyon kell a reklám a kultúrának.

_______  Forgács József

74 millió forinttal 
gazdálkodik az MKK

Az MKK 2002-ben 31 m iliő  fo r in t önkorm ány
zati tám ogatást kap a 18 m illiós  á llam i norm a
tíván fe lü l, és ezt egészíti ki a m in tegy 25 
m illió s  saját bevétel._________________________

Perben az MKK és a Rimbi. A Művelődési Központ és 
Könyvtár perben áll a Rimbi snack bárt üzemeltető vál
lalkozóval. A bérlőnek idén májusban lejárt a bérleti 
szerződése, amit azóta sem újítottak meg. Az intézmény 
első fokon pert nyert a vállalkozóval szemben, mely 
szerint annak harminc napon belül el kell hagynia a he
lyet. A vállalkozó fellebbezett az ítélet ellen, így a bírósá
gi ügy másodfokon folytatódik. A két fél véleményét 
jövő heti számunkban ismertetjük.

Jól szerepelt a Vért csapata
Több éves m ú ltra  tek in t vissza az a tenisztorna, 
m elyet a Vértesi Erőmű Rt. Sportegyesülete szer
vez m inden ősszel. Idén a bajnokságot október 
első hétvégéjén tarto tták, Oroszlányban.
Ácsi Péter, a verseny egyik szervezője lapunk kér
désére e lm ondta: a vándorserleg elnyeréséért fo 
lyó küzdelem ben 25-en vettek részt. Szom baton 
a négy közé ju tásé rt versengtek a résztvevők, va
sárnap zajlo ttak az e lődöntők  és döntők. A Vért 
SE sportem bere in  kívül pályára léptek a tatabá
nyai Eocén SE és a 2001 Tatabánya TC teniszezői 
is.
A bajnokság eredménye:
Férfi, 50 év feletti kategória, egyéni:
1. FI Nagy Ferenc, 2. Bárkány Péter 
3. Bordí András, Oláh János 
Férfi, 50 év alatti kategória, egyéni:
1. M o lnár Norbert, 2.Farkad Gyula 
3.Vetési József, Rácz A ttila  
Páros:
1. Vetési József -  Bordi András
2. Bárkány Péter -  Rácz A ttila
3. Bükki Géza -  Erdész Csaba 

Farkas Gyula -  Csicsely Antal
A csapatversenyt a Vértesi Erőmű Rt. nyerte.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kér
désre szavazhatnak.
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő ol

dalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közér
deklődésre számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról mások miként vé
lekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget bizto
sítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
KELL-E OROSZLÁNYON SZÍNHÁZI 

ELŐADÁSOKAT TARTANI?

> feltétlenül
> nem, más városokba járok
> kell, de színvonalasabbakat
> igen, de kommersz előadásokkal

Várjuk szavazatát!

A dohányzás, a sűrű  [ü s tö t o k ád ó  városi buszok, a szellem i környezetszennyezés károsítják  az Ön é s  környezete egészségé t!



A Magyar Szocialista Párt választási 
programjának cselekvési pontjai

Dr. Sunyovszki Károly polgármesterjelölt 
és a FIDESZ-MDF főbb választási pontjai 

a város gazdasági programja alapján
- A lakás célú ingatlanadó eltörlése.
- 24 órás “INFÓ” vonal működtetése. A telefonálók ezen tehetnek javas

latot, jelenthetik be a várossal, személyes ügyükkel kapcsolatos pana
szaikat.

- Politikától független tájékoztatás, a demokratikus helyi sajtó támogatá
sa.

- A kistérségi központ szerep érdekében felvállalt feladatok megkezdése,
egy kistérségi információs lap illetve Internet oldal beindítása.

- Szorosabb partnerkapcsolat a letelepült vállalkozásokkal.
- Élőmunka igényes vállalkozások letelepedésének preferálása.
- Helyi munkaügyi központtal való kommunikáció bővítése.
- Nyílt önkormányzati pályáztatás, a helyi vállalkozók előnyben részesí

tése, a vállalkozók információ ellátásának biztosítása.
- A Gazdaságfejlesztő Kht. szolgáltatásait bővíteni kell (képzések, tájé

koztatók, vállalkozás menedzsment, pályázat figyelés és támogatás, 
piackutatás, stb.).

- Városi informatikai koncepció kidolgozása, a pályázat előkészítése.
- A közterület-felügyelet és a polgárőrség megerősítése.
- A szociális ellátórendszerben meglévő mulasztásos törvénysértések 

mielőbbi felszámolása.
-Felnőttképzési programok beindítása.
-"Albérlők házának” kialakítása.
-Az iskolákban folyó tartalmi munka fejlesztése, különös tekintettel a 

funkcionális analfabétizmus csökkentésére.
- Atovábbtanulők elvándorlásának csökkentése (alaposabb tájékoztatás

sal, a továbbtanulók igényeinek jobb megismerésével).
- A Művészeti Iskola elhelyezésének megoldása.
-Az iskolai testnevelés fejlesztése, OUFC kezdeményezés támogatása. 
-Lobbyzás a műfüves pálya sikeres kialakításáért.
-Az elmúlt 4 évben bezárt épületek funkciójának, hasznosításának felmé

rése, a felmérés alapján a programok beindítása.
- Az önkormányzati lakásállomány folyamatos karbantartása, felújítása.
- A városi-kistérségi tömegközlekedés beindítása.
- Művelődési Ház nagyobb nyitottságának megteremtése.
-A lakossági ellátás és a szolgáltatások jobb minőségi szintre emelése.
- A retrofit program nyomon követése, s az eredmény kommunikálása.
- A városi tó kezelésének megoldása, szerepének tisztázása, a hasznosí

tás megkezdése.
- Olyan várost szeretnénk, melyben az emberek biztonságban vannak, és 

jól érzik magukat, mert tudják, hogy az általuk megválasztott polgár- 
mester és a képviselő-testület legnagyobb gondja a polgárok boldogu
lásának elősegítése.

- A célok megvalósítása érdekében ciklusváltásra és stílusváltásra van 
szüksége Oroszlánynak.

- folytatjuk az ipari fejlesztéseket, most már a szállítóüzem területén. En
nek révén a jelenlegi ezerfős foglakoztatás a többszörösére bővül az 
ipari parkban;

- a 70 ágyas ápolási otthon mellett megépítünk egy hasonló méretű szo
ciális otthont a Barbara-szállóban, és kialakítjuk a fogyatékosok nap
pali otthonát;

- az általános iskolákban kiemelten kezeljük a tehetséggondozást, a kö
zépiskolák tanrendjében biztosítjuk a gépjárművezetői jogosítvány 
megszerzésének lehetőségét;

- megkezdjük a bölcsődék, óvodák átfogó felújítását és folytatjuk az isko
lákét is;

- a Haraszthegyen felépül a Bakfark Bálint Művészeti Iskola épülete;
- kialakítjuk a társasházak felújításának rendszerét, négy év alatt 250 új

lakás építését, felújítását valósítjuk meg;
- elérhetővé tesszük a távfűtést minden emeletes épületben található la

kás részére;
- felújítjuk az összes orvosi rendelőt, ehhez mintegy 30 milliós alapítvá

nyi támogatást biztosítunk;
- felújítjuk a régi strandot, és folytatjuk a sporttelep helyreállítását. A vá

rosi uszoda és a sportcsarnok összekapcsolásával egy szabadidő cent
rumot hozunk létre, (véleményünk szerint hosszabb távon egy új 
uszodát és sportcsarnokot kell építeni a sporttelepen);

- folytatjuk a játszótérépítést; most a Kecskédi úti lakótelep és a Szep
tembere. utca következik, de nem sokat várat magára a tópart és a tíz
emeletesek közötti nagyjátszótér kialakítása a tó körüli futó- és 
kerékpárút megépítésével;

- parkjaink közül kiemelten foglakozunk a Haraszthegy szabadidős jelle
gének erősítésével, ide új sétányok, kisebb játszópark, a közvilágítás 
fejlesztése mellett egy zenepavilon építését is tervbe vettük;

- teljes újjáépítést igényel a Fő tér a közelében található parkolókkal, 
parkokkal együtt. A korábbi aszfalt burkolat helyett egy igazi zöld par
kot teremtünk;

- a temető melletti, mostanra elbontott telephely területén -  parkolók ki
alakítása mellett -  egy olyan parkot építünk, amely egyben a temető 
méltó bejárata lehet;

-nem halasztható a Rákóczi út—Táncsics út kereszteződésében a körfor
galmi közlekedési rend kialakítása;

-a helyi közlekedést városi tulajdonú buszok beállításával fejlesztjük;
- a 2000-ben megvalósított (24 utcát érintő) útprogramhoz hasonló mér

tékű, újabb űtberuházást valósítunk meg;
- idegenforgalmi célokra hasznosítjuk a majki aknát és felújítjuk a Mind

szenti turistaházat;
- a Székely féle ciklusban 1 forinttért értékesített Ady mozit újra önkor

mányzati tulajdonba vesszük, és kulturális célra hasznosítjuk;
- megoldjuk a kommunális hulladék elszállítását a kiskertekből és felszá

moljuk az illegális szemétlerakó helyeket;
- megszüntetjük a parlagfüvet a város területén és facsemeték ültetésé

vel pótoljuk a parkokban a nyárfákat.

Hangverseny bronzérmes vonószenekarral
1975 óta ünnepeljük október 1 -jón az UNESCO Nemzetközi Tanácsának határozata alapján a Zene Világnapját.
Ebből az alka lom ból rendeztek hangversenyt a Bakfark Bálin t Művészeti Iskola vonószenekarának közrem ű
ködésével a M űvelődési Központ és Könyvtárban október 1-jén 18 órakor. A rendezvényen Mezei Jud it 
könyvtáros m utatta be a zenekart. E lm ondta, hogy 1980-ban alakultak, első karm esterük Ácsné Szili Éva, aki 
egyben hegedűtanára is vo lt a zeneiskolának. Je lenlegi vezető jük M ilán Zoltánná, aki 1983-ban vette át a 
m unkát e lődjétő l. Kezdetben két-három  szólam ú zenekari darabokkal léptek fel, később négy vagy öt szólam 
ra írt művekkel bővü lt a repertoár. A reneszánsz és a barokk kor zenéjén tú l a klasszikus és a XX. század zenéje 
is megszólal a zenekar előadásában. 2000  jún iusában je lent meg első CD lemezük. 2002 áprilisában a IV. Or
szágos Zeneiskola Zenekarok Találkozóján a 17 indu ló  vonószenekar közül a harm adik helyezést é rtéke l. (Ez 
a serleg a kabalájuk, m indenhová m agukkal visz ik.) A keddi hangversenyen e lsőként Purcell: Nyitány, M enü
ett, Skót tánc, ír hangok és R igaddon cím ű darabja it hallhatták a m egjelentek. Majd V ivald i G -dúr sz im fón iá já 
nak első tétele csendült fel. Míg a zenekar szusszant egyet, Sulyok Blanka Szabó Lőrinc Zene cím ű versével 
szórakoztatta a közönséget. Ezután M ozart C -dúr D ivertim entó jának m ásodik és harm adik téte lét já tszotta a 
vonószenekar. Lovas Márta és Mészáros L illa  kettőse következett, ők Macasz Duóját adták elő. Zárásként Bar
tók  Béla Gyermekeknek sorozatából három  rövidebb művel em lékeztek a Zene Világnapjára. A rendezvényből 
hagyom ányt szeretnének terem ten i. Csulik Andrea

Meghívó
Az Oroszlányi Liberális Klub

tiszte le tte l meghívja Önt 
„Gazdasági fejlődésünk helyzete, 

az önkormányzatok várható 
pénzügyi lehetőségei”

cím ű rendezvényre, 
az Oroszlányi Bányász Klubba 
2002. október 16-án 18 órára. 

Előadó: Szalay Gábor 
A Gazdasági M in iszté rium  

po litika i á llam titkára 
M indenk it szeretettel várnak: 

Kardics István po lgárm este rje lö lt 
és az SZDSZ oroszlányi önkorm ányzati 

képvise lő je lö ltje i. (X)
.3 .



Megküzdeni a magyarságért
A Rákóczi Szövetség -  fo lyta tva  a határon tú li m agyar kö ltők, 
írók meghívását, október 3-án Zagorec Csuka Ju d ito t látta 
vendégül két író barátjával (M arosi Károllyal és Ruda Gábor
ral) a M űvelődési Központ és Könyvtárban.

A m uravidéki kö ltőnő 1967-ben született. Több k iadott 
műve m elle tt az 1997-ben m egalakult Szlovéniai Magyar író - 
szövetség egyik tagja, egy ’98-ban m egje lent antológiában is 
szerepelt munkáival. P róbálja M agyarországgal tartani a kap
csolatot, em ellett szlovénül is pub liká l. Z. Csuka Ju d it e l
m ondta: Nagyon nehéz egy kettős ku ltúrában é lni. Á rnyoldala, 
hogy meg kell küzdeni a m agyarságért: k in t élni egy más é let
helyzet. Egységes ugyan bennük az anyanyelv szeretete, de 
mivel egyre kevesebben vannak, küzdeniük kell a magyarság, 
a kultúra létéért. Verseiben több  tém át dolgoz fel (édesapjára 
emlékezik, Petőfivel fog la lkoz ik , a m agyarság kérdését fesze
geti), azonban örökös tém ája neki is a szerelem, am i idős ko r
ban sem m úlik  el, csak háttérbe szorul. De ezt az érzést nem 
lehet tagadni. Fontosnak ta rtja  az Európai Unió felé fo rdu lást, 
ezért németül is kiadják m űveit. Nagy álm a, hogy m unkái M a
gyarországon kötetben is megjelenjenek. Csulik Andrea

A „Karate a Gyermekekért” Alapítvány megköszöni a 2001. évben 
felajánlott 1 % összeget, ami 184.566,- Ft. Ezt az alapítványi felaján
lást sporteszközök vásárlására, gyermekek versenyeztetésére és a 
szakosztály működésére fordítottuk.
Megköszönve további támogatásukat is.
Adószám: 18602353-1-11
Az ORKA Oroszlányi Búvárklub köszönetét nyilvánít mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyesületnek felajánlot
ták. Az e jogcímen befolyt összeget a gyermekek úszásoktatására, 
egészséges életmódra nevelésre, sportszervásárlásra, a Balaton és 
az Öböl átúszással kapcsolatban felmerült költségekre használtuk 
fel.
Bízunk további segítségükben.
Aadószámunk: 18604025-1 -11 M arton Béla elnök

Lapzárta után Vállalkozói Fórum az MKK-ban
Bencsik János, Tatabánya polgárm estere vo lt a vendége a Verseny és/vagy együ ttm űkö
dés cím m el rendezett fó rum nak. Bencsik bevezetőjében az azonos cím ű könyvet m utatta 
be, mely Tata, Tatabánya, Oroszlány kisrég ió  eltérő utat bejáró gazdasági fe jlődését ele
mezte. M in t m ondta, vo lt időszak m iko r a szem benállás jellem ezte e térséget, de mára a 
józan m egfonto lások a m eghatározók. A házigazda, dr. Sunyovszki Káro ly po lgárm es- 
te r(je lö lt) egyetértett kollégájával, m iko r a térség úthálózat fe jlesztéséről beszélt. 
K iemelte, hogy rövid időn belül szükség lesz a Környét e lkerü lő útra a térség további fe jlő 
déséhez. Ma m indkét város a további iparte lepítést szorgalmazza, figyelem be véve a sza
bad m unkaerő lehetőségeit.

Picur és tanár bácsi
Három napja nyávogott a cica az iskola tetején. 
A gyerekek összesereglettek a folyosó végi ab
laknál, ahonnan jól rálátni a lapos tetőre. A kát
rányborításon, majd a hullámpalán a tanár 
bácsi akrobatlkázik. Az aprócska koszosfehér 
jószág után egyensúlyoz. A cica fájdalmasan 
nylvákol, otthontalan, gyámoltalan. Végre sa
rokba szorul. Remegve összekuporodik a tető 
horganylemezzel borított szegélyén, biztosan 
napok óta egy falatot sem evett. A nevelő keze 
utánanyúl, a cica megremeg -  alatta hatméte
res mélység: valóságos szakadék az öklömnyi 
apróságnak fél, fújtat, hátrál, és egyszer 
csak elveszíti egyensúlyát. Karmai hiába sikí
tanak a fémlemezen, nem fogják meg. És már 
zuhan Is a mélybe. Úgy hullik alá erőtlenül és 
mereven, mint egy kődarab, mintha neki már 
mindegy lenne. Tompán csattan kis teste, 
ahogy a földbe vágódik, aztán rángatózik, vo
naglik. Biztosan vége, gondolja keseregve a 
nevelő, magát okolva, hogynemérte le Időben, 
és visszamászik az Iskolaépület folyosójára. A 
gyerekek faggatóznak: mi lett a cicával? Tanár 
bácsi szomorúan mondja: megdöglött.

Becsengetnek. A tanár bácsi nem nyugszik. Ki
szalad az udvarra, oda, ahová a cicát látta le
hullani. Még van benne élet, állapítja meg, 
mert a csöppnyi bundás mocorog.
Előkerül egy láda, meg egy kis maradék a kony
háról. Tanítás után már kocsiban zötykölődlk 
picur, útban ideiglenes menhelyére: a tanár bá
csi lakására. Hátha erőt győjts meggyógyul, ta
lán egy-két bordája eltörött, vagy még az sem, 
és egy pohárka tejföl után erőre kap. Tanár bá
csinak az utazás közben Berci jut eszébe. Egyik 
ismerősének öreg cicája, aki már hetek óta 
nem jött haza. Panaszolta az idős hölgy, hogy a 
szomszédban egy „ember” puskával lövöldözi 
le a macskákat, aztán odaveti a kutyája elé. 
Szegény Bercii Talán ő is így végezte. Pedig 
szóra hallgató, jó egérfogó macska volt. És csa
ládtag. Szóba nem állok vele, ha kiderül, hogy 
ő lőtte agyon -  kesereg a nénike.
Tanár bácsi picurra néz: a tenyérnyi kis állat 
összekuporodva, göthösen simul a láda oldalá
hoz. Belőled nem lesz Berci -  mondja halkan -  
ha rajtam múlik. Keresünk neked jó gazdát. Itt 
Oroszlányban. -g ró f ács-

lilesiel
a Kapcsolat

IGSM SZA K UZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 
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Vállalkozói Klub
Helye: Oroszlány, Táncsics út 66. (Sport étterem )
Ideje: 2002. október 25. (péntek) 1800 órától 
Regisztráció: 1730- tó i., Részvételi díj: 1500 Ft 
Témák:
1. A m it az ÉVA- ról tudn i k e ll.. . Herczigné dr. Sós Ilona
2. Tájékoztató a re tro fit p rogram ró l. Nagy Sándor, Vért.
3. Egyebek Gazdaságfejlesztő Kht

A nagy érdeklődésre való tekintettel részvétel 
csak előzetes regisztrációval!

34/361-794 -  Sójomné J. Mária - www.ovic.hu

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában lehet le
adni minden hét szerdájáig, és a hétvégén tízezren olvassák.

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tól
>szabad-felhasználású hitelek 
lízingszerződések 
Válla lkozói hitelek 
>lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva  tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -1 6-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

M E G N Y Í L T
OROSZLÁNYON A
TOMI KÉZI
AUTÓMOSÓ!
«ML Táncsics M. út 71.
\S  06*20«488»10‘56

PIZZAFUTÁR
@360-802

TAXI
@361-700

AUTÓMOSÓ
@20/488-10-56
INTERNETES HONLAPOK 

TERVEZÉSE 
S 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

^ 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOKI 

MONTÁZS PRESS Kft.

-Eladó a tüzépnél az M soron 
garázs, pince, szerelőakna, 
padlás, v illany  és á llm ennye- 
zet van.
362 - 970, 30 -28 -57 -865  
-Oroszlányban a Táncsics 
M ihá ly úton 2 szoba össz
kom fortos , 56 m 2-es, erké- 
lyes, első emeleti ö röklakás 
eladó.
363- 085, 30 -27 -42 -959
-2 lapos gáztűzhely, nagy 
gázpalackkal eladó. O ptim o 
Basic típusú, 133 w -os  po r

szívó eladó.
363-085, 30-27 -42 -959  
-8333-as típusú gyorsvarró 
gép, m egkím élt állapotban 
reális áron eladó.
362-872, 70-26 -46 -760  
-Luczn ik  varrógép,
A ro -202-es  v illanyírógép el
adó, esetleg táskaírógépre 
cserélhető. M egtekinthető 
du. 14 órá tó l Menczel Etelka 
Dózsa Gy. Út 12/9 
-A lsó tagozatos gyerekek 
korrepetá lását vá lla lom . 
30-45 -53 -022

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 870-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány: Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
8  367-444 A szerkesztőség ás a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kmnikas@pressktt.hu; molnar.terenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN;1419 4805_________ Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)



2 0 0 2 .4 2 . h é t 10 .19 .-10 .25 .

S z ó 1 9 . N á n d o r

V 2 0 . V e n d e l

H 2 1 . O rs o ly a

K 2 2 . E lő d
S z e 2 3 Nemz. ünnep, Gyöngyi

C s 2 4 . S a la m o n

P 2 5 . B la n k a , B la n k a

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

200. hete 
az Önök tájékoztatásáért!
Csak a tények a fontosak! 
MONTÁZS PRESS KFT.

Molnár Ferenc Béla: Elhibáztam, gyarló ember vagyok én is

BOTRÁNY 
A NEMLÉTEZŐ DIPLOMA MIATT

A Választási Bizottság elítélte a valótlan állítást
Vihar robbant ki Molnár Ferenc Béla, a Bányász Klub vezetőjének, az 5. számú körzet szocialista 
képviselőjelöltjének választási kiadványban közölt önéletrajzi állítása kapcsán. A szórólapon az 
olvasható, hogy a jelölt 1982-ben a HO Sl MIN Tanárképző Főiskola filozófia-pedagógia szakán 
szerzett diplomát.

HÍREK RÖVIDEN
-ÉPÜL A FESTÉKGYÁR. Tereprendezéssel m eg
kezdte ezer négyzetméteres üzem csarnokának 
építését az ipari parkban a ném et érdekeltségű 
M IPA cég, amely ipari festéket fog  gyártani a fém - 
és építő ipar számára. 2003 áprilisban tervezik in 
dítani a term elést, indulásként 15-20 fő fog la lkoz
tatásával.
-KÉPZÉSI PROGRAMOT rendez c ivil szervezetek 
számára a Majki N épfőiskolái Társaság. A novem 
beri tréningsorozaton olyan ism ereteket sajátít
hatnak el, melyek segítik a tervek kido lgozását és 
megvalósítását. M indezt Bereznai Csaba, a tá rsa
ság elnöke ism ertette a Civil Fórum szerdai ülé
sén, melyen még Dom okos Józsefné tanárnő, a 
városi Eszperantó Klub vezetője a 115 éve lé treho
zott nemzetközi nyelv szerepéről és je lentőségéről 
ta rto tt előadást.
-PÁLYAKEZDŐ PEDAGÓGUSOKAT köszöntö ttek 
m ú lt héten a polgárm esteri hivatalban. Az ünnep
ség annyiban té rt el a korább iaktó l, hogy ezúttal 
többen tették le az esküt olyanok, akik régebb óta 
dolgoznak a város oktatási-nevelési in tézm ényei
ben, de idén szereztek d ip lom át, vagy régebben 
végeztek, de eddig nem dolgoztak pedagógus
ként. A régi-ú j pedagógusokat Huma Noémi vers
sel, a Bakfark iskola növendékei pedig muzsikával 
köszöntötték. S ikerüljön átadni a családtó l kapott 
szeretettet, melegséget és tudást a jövő  generáci
óinak -  kívánta a 14 eskütevőnek a po lgárm ester, 
akik a következők:
Loboda Henrietta, Oláhné Fidrich Éva, Sólyom  
Jöran (Eötvös L. iskola), Póczos Tamás (Lengyel 
J. g im názium ), Auerné Böröczky Erzsébet, Földiné 
Szakács Zsuzsanna, Kerekesné Gál Klára (Bene
dek E. iskola), Bőhm né Im re Cecília, Eredi Erzsé
bet, Fenyvesi Angéla (József A. isko la), Földesi 
Edina, M olnár Erika (Arany J. iskola) Gráczia 
Gyöngyi, Lovas Éva (óvodák).
-16 TONNA PAPÍR gyű lt össze kedden délután a 
Ságvári Endre iskolában rendezett szokásos osz
tálypénz gyarapító hulladékgyűjtésen. Bár a papír 
ára je lentősen csökkent a hónap elején, az osztá ly
kasszákat így is több ezer fo rin tta l gyarapítja a le
adott papír értéke. A győztes tanu lócsoportok  
egy-egy to rtá t kapnak ajándékba a d iákönkor
m ányzattó l^
-MEGSZÉPÜLT UDVAR. A héten a gyerekek nagy 
öröm ére átadták a József A ttila  iskola fe lú jíto tt ud
v a ra i__________________________________________

Nem lesz párbaj!
Televíziós politika i párbajra hívta ki Rajnai Gábort, 
a szocia listák po lgárm esterje lö ltjé t, ellenfele, dr. 
Sunyovszki Károly. A vita a kampánycsend e lőtti 
péntek este lett volna, egy nappal az ö t po lgárm es
te rje lö lt csü tö rtöki tévés v ita fó rum a után.
Rajnai Gábor a pénteki k ihívást nem fogadta el, s 
lapunkkal annyit közölt, hogy részletes indoka it 
csü tö rtökön, több ezres példányszámú k iadvány
ban tárja  az oroszlányi választók elé.
(Sunyovszki a pénteki adásban így vita helyett 
- vélhetően - újságírók kérdéseire fog válaszól-
OLI_____________________________________________

Egy oroszlányi á llam polgár bejelentéssel fo rd u lt 
a Helyi Választási B izottsághoz, m ert szerinte a 
fenti állítás valótlan. A HVB hétfőn tárgyalta az 
ügyet. A bizottság elnöke Kis Ferencné dr. szerint 
a bejelentő bizonyítékát nem tud ta  előterjeszteni, 
így a Helyi Választási Bizottság érdemben nem 
fog la lkozha to tt a panasszal, tehát e lutasította azt.

Az egri fő isko la  arró l tá jékoztatta lapunkat, 
' hogy o tt sem 1982-ben, sem azóta filozó fia -pe
dagógia szakon nem adtak ki oklevelet. M olnár 
Ferenc Béla lapunknak elism erte, va ló tlant á llíto tt 
a szóró lapon: nem szerzett d ip lom át Egerben.

Ivák István, az MSZP helyi szervezetének kam 
pányfőnöke sem m egerősíteni, sem cáfo ln i nem 
tudta  a je lö ltjükke l kapcsolatban fe lm erü lt vádat, 
m in t m ondotta : szerdán, lapzártánk után beszél
nek errő l M olnár Ferenc Bélával. A kam pányfő
nök szerint a képvise lő je lö lt szem élyét ért 
tám adás a po lgárm esterje lö ltek által augusztus
ban aláírt etikai kódexbe ütközik, am ely k im ond
ja, hogy a je lö ltek tartózkodnak az ellenfelek 
le járatásától. Ivák hozzátette, hogy M olnár Fe
renc Béla képviselői ráterm ettségét sem m ivel 
sem csökkenti, ha k iderül, hogy valóban nem 
rendelkezik az om inózus oklevéllel.

-  Ön szerint befolyásolja-e jelöltjük szavahi
hetőségét, amennyiben a pártot is arról tájé
koztatja -  mint lapunkat hogy nincs 
diplomája? -  kérdeztük az MSZP oroszlányi 
kam pányfőnökét.

-  Azt gondolom , amennyiben valóban igazak 
az Ön által leírtak a képvise lő je lö lt h ibázott a va
lótlan életrajzi adatok megjelen- tetésével. Az 
MSZP nem vizsgálta és nem is fogja v izsgálni je 
lö ltje inek magánéletével kapcsolatos eseménye
it. M ivel az e lm ú lt két napban 3-4 variác ió t is 
ha llo ttunk  ebben az ügyben, azt gondo lom , meg 
kell hallgatni az é rin te tt vélem ényét, hiszen az á l
lam polgári bejelentést a választási bizottság sem 
ta lálta m e g a lapozo ttnak-ny ila tkoz ta  Ivák István.

M olnár Ferenc Béla a következőket m ondta el 
lapunknak:

-  A hetvenes évek végén nyertem  fe lvéte lt az 
egri tanárképző fő isko la  kihelyezett esti tagozatá
ra, népm űvelés-pedagógia szakra, ahol azonban 
csak pár hónapig tanu ltam . Akkoriban jobban ér
dekelt a filozófia , ezért filozófia-szakosítón sze
reztem fe lső fokú po litika i végzettséget. Ezután 
egyéves pártiskolára, majd az ún. m agyar- és 
nemzetközi m unkásm ozgalom  szakosítóra já r
tam , am it szintén elvégeztem. Közben a megyei 
K ISZ-bizottság titkárává választottak meg és Ta

tabányán dolgoztam , ahol többek között ku ltu rá 
lis-m űvészeti p rogram ok szervezése vo lt a fe l
adatom . Ezt követően v isszahívtak Oroszlányba 
és a szénbánya válla lat vezetése 1986 m árciusá
tó l a Bányász Klub vezetésével bízott meg, am it 
azóta is ellátok. Az intézm ény 1992 óta önálló 
jog i szem élyiségű a lapítványként m űködik. A 
nyolcvanas évek végén a győri tanítóképző fő is 
kolára jártam , ahol a tanító i szak mellé felvettem  
a m űvelődésszervezői faku ltáció t, de ezt a fő is 
k o lá t-c s a lá d i okok m ia tt-s z in té n  nem fejezhet
tem  be. Jövőre szeretnék résztvenni a ku lturá lis  
m enedzser képzésben.

-  Miért írta mégis a kiadványban, hogy dip
lomával rendelkezik?

-E lh ib á z ta m , g y a rló e m b e rv a g yo k é n  is. Nem 
kellett vo lna odaírnom , hogy az akkor Ho Si M in 
nevet v iselő egri intézményben dip lom áztam . 
A hogy m ár m ondtam : fe lsőfokú po litika i végzett
ségeim  vannak.

-  Úgy vélem, ez az egész ügy azzal robbant 
ki, hogy ön a televíziós bemutatkozásában azt 
állította: politikai kalandorok is indulnak a kör
zetében. Ezzel a személyeskedéssel provokál
hatta ki a személye elleni támadást.

-  A tő lem  idézett töredéknek az vo lt a m onda
nivalója, hogy a helyi választás egy nagy, de ko
m o ly  po litika i kaland és ebben többen is részt 
vesznek. Bántó szándék és személyeskedés egy
általán nem v o lt benne. Ezúton is e lnézést kérek.

-  Eszébe jutott, hogy visszalép a jelöltség
től, mert esetleg megkérdőjeleződhet a szava
hihetősége?

-  Nem. Ugyanaz az em ber vagyok, aki voltam .
-  Ön szerint közművelődési diplomájának 

hiánya befolyásolja-e a Bányász Klub Alapít
ványnál betöltött ügyvezetői posztját?

-  Nézze, ezzel én nem fog la lkozom , és azt gon 
do lom  nem az én do lgom  ennek a megítélése.

Forgács J.
A Helyi Választási Bizottság szerda délutáni 
ülésén elmarasztalta Molnár Ferenc Bélát, 
mivel bebizonyosodott, illetve személyesen is 
elismerte, hogy nem rendelkezik az MSZP 
kampánykiadványában feltüntetett iskolai 
végzettséggel
A Bizottság Molnár Ferenc Béla illetve az 
MSZP ilyen tartalmú szórólapjainak terjesz
tését megtiltotta, egyúttal javasolta az érin
tetnek, hogy a képújságban tegye közzé: 
nincs diplomája.



Villámülés -  beruházás élénkítésre Rajtunk áll, hogy mi lesz velünk
Nyílt, rendkívüli ülést ta rto tt vá rosunk képviselőtestü lete, a téma: a helyi adó
rendelet m ódosítása vo lt, m elyet egyhangúlag, rövid idő alatt e lfogadtak.

Adóm entességben azok a cégek részesülnek, am elyek az ipari parkban vé
gezték, vagy végzik beruházásaikat. Az adórendelet adóm entességet nem él
vező vállalkozásnak is biztosítja  a m entességet, ha -  m eghatározott feltétel 
teljesítése esetén -  üzeméhez bővítm ényt épít. Ez a szabályozás annak érdeké
ben született, hogy az ipari park benépesüljön, m egfele lő fog la lkozta to ttságo t 
b iztosítson, s a cégek adóbevétele a város kö ltségvetését növelje.

A jogszabályt m ost azért m ódosíto tták, m ert azok a cégek, amelyek a m en
tesség tartam a alatt kezdenek beruházást, annak le jártát követően a bővít
ményre adómentességben m ár nem részesülhettek.

Ezért m ost a mentességet, a korábban adott mentesség le jártát követő to 
vábbi 3 évre biztosították, azonban csak az iparűzési adóra, és 50 % -os m ér
tékben. Ha egy vállalkozás legalább 75 fő t fog la lkozta t, va lam in t legalább 750 
m illió  fo rin to s  beruházási értéket fekte t be, -  am ely m egfelelően nagy összeg 
ahhoz, hogy az adóm entesség lejárta után fo lyam atosan magasabb adóbevé
tel keletkezzen -  já r a kedvezmény.

A m egépített csarnok építm ényadója, az o tt fog la lkoz ta to tt á llom ányi lé t
szám után fizetendő kom m uná lis  adó, va lam in t az iparűzési adó 50 % -a, már 
az eredeti mentesség lejárta után bevételként megjelenik. Az adóm entesség
gel tám ogato tt beruházási szándék tehát egyértelm űen előnyös az önko r
mányzat számára.

Im m ár negyedik a lka lom m al vá laszthatunk m agunknak szabadon önkor
m ányzatot október 20-án. Ezen a vasárnapon e ldönthetjük, hogyan, kikkel 
szeretnénk tovább korm ányozni m agunkat az elkövetkező négy évben.

Vélem ényt nyilváníthatunk eddig i képvise lő ink te ljesítm ényérő l s arró l, 
hogy a régieknek, újaknak és régi-ú jaknak m eggyőző-e a program juk, cél
kitűzéseik egyeznek-e a mi elvárásainkkal, b izalm at kapnak-e tő lünk  
Oroszlány irányítására.

Azt gondo lom , szavazni m enni kötelesség, m ert a döntés kom oly fe le
lősség. Felelősség, hiszen négy évre átruházzuk a hatalm at egy képviselő- 
testü le tnek nevezett csoportra , akiktő l azt várjuk  el, hogy városunk és 
annak lakói érdekében legjobb tudásuk szerint dolgozzanak. S m in thogy ez 
a természetes elvárás m indannyiunkban megvan, nos, itt van a fe le lőssé
günk. Illendő ugyanis alaposan tá jékozódnunk, hogy „ jó l"  dönthessünk.

Én nem tudom  m ilyen végeredm ény lesz a „ jó "  döntés, de fon tos, hogy, 
aki szavazni megy (rem élhető leg m inél többen), az alapos ism eretgyűjtés, 
mérlegelés után, határozottan vonu ljon  a fü lke  magányába. Igenis a vá
lasztónak kötelessége a rendelkezésre álló csatornákon (sajtó, prospektu 
sok, fó ru m o k  stb.) m inél több  in fo rm áció t, érvet, ellenérvet begyűjtenie. 
M ert itt a fü lkébő l való távozás után reklam álásnak helye nincs. Ha „ jó l” 
dön tö tt a többség, ha „n e m ” , az m inden városlakó életére befolyással lesz.

Rajtunk áll, hogy m i lesz velünk. Forgács J.

November elejétől 
készenléti tűzoltóság lesz

Minden remény meg van rá, hogy novem ber elsejétől készenléti tűzo ltó  
szolgálat legyen Oroszlányban és m űködése alapvetően állam i forrásokbó l 
b iztosítottá vá ljon -  m ondotta  a po lgárm ester a szeptem beri testü le ti ülé
sen.
A köztestületet jú lius  elején bejegyezték -  legutóbb akkor fog la lkoz tunk  a 
tűzoltókkal. Időközben Orosz Árpád képviselő, a köztestü let elnöke lem on
do tt posztjáról, s szem élyét ham arosan pó to ln i kell. Nem könnyű hónapok 
állnak a helyi lánglovagok előtt.

A Volán-telep m elletti bázis szépen fe lú jítva  várja, hogy beköltözzenek, 
de a term ek még üresen konganak, egyedül a vezetői szoba van berendez
ve. A birtokbavétel még csak részben tö rté n t meg, egyelőre távfűtési szer
ződés sincs. Itt beszélgetünk Hubacsek Antal őrnaggyal, az oroszlányi 
önkéntes tűzoltóság parancsnokával a rró l, hogy hol ta rt a szervezet fe lké
szülése.

-  Megtörtént-e a működési terület belügyminisztériumi kijelölése -  
kérdezem - ,  mert amint nyáron hírül adtuk, enélkül nem kezdheti el 
üzemszerű működését a köztestület.

-  Még m indig fo lyam atban van az engedélyezés. A leguto lsó értesülé
sem az, hogy eséllyel pályázunk a fe ladatra. Az Országos Katasztrófavédel
mi Főfelügyelet bizonyos hiányzó eszközök, felszerelések, tan fo lyam ok 
pótlására kért fel bennünket. Ehhez az egyesületünk által e lnyert pályázati 
összegeket és az önkorm ányzati kö ltségvetésbő l rendelkezésünkre bocsá
to tt 3 ,2 m illió  fo r in to t használjuk fel. A pótlások nagy része m ár m egtörtént, 
beszereztük a szükséges védőruhákat, légzőkészülékeket. Levizsgáztattuk a 
gépjárm űveket és b iztosítást kö tö ttünk  rájuk, m ár csak az o ltástechnikai 
vizsga hiányzik. A tan fo lyam okat m ost végzik tag ja ink, október 30-án lete
szik a vizsgákat, azt követően m ár élesben bevethetők lesznek. Az alapszin
tű fe lszereltségünk, techn ikánk tehát b iztosított.

-  Mi történik, ha idén mégsem kapnak minisztériumi engedélyt?
-  Abban az esetben január elsejétől az egyesületünk fogja biztosítani az 

üzemszerű m űködést, igaz elesünk az á llam i norm atívátó l. Ez kétségkívül 
anyagi nehézségeket fog okozni, de pályázati pénzekkel m egpróbáljuk majd 
póto ln i a kieső bevételt.

-  November elejétől lesz készenléti szolgálat? Mit takar ez pontosan?
-  Ebben az időszakban hely ism ereti fe lkészítő gyakorla tokat ta rtunk  és 

gyakoro ljuk a tanfo lyam okon a középmagas épületekre e lsa já títo tt szerelési 
m ódozatokat. Ha tényleg tűzeset üt ki, akkor m ár képesek leszünk oltásra 
vonu ln i, s ha szükség lesz rá, igénye ljük a tatabányaiak segítségét is.

Hubacsek Anta ltó l m egtud tuk  még, hogy a kútba esett országos 
TETRA-rendszer helyett a hírközlést, h íradóügyeletet saját beruházásában 
oldja meg a köztestület. A héten a bázis tetejére antennaárbocot telepítenek,

Perben a Rimbi és az MKK
M in t m ú lt heti szám unkban hírül adtuk: pereskedik egymással a Művelődési 
Központ és Könyvtár, va lam in t az épületben helyiséget bérlő vendéglátós.

Mészáros Éva igazgatónő a következőket nyila tkozta a Krónikásnak.
-  A válla lkozónak idén májusban le járt a tízéves bérleti szerződése és újat 

szeretett volna kötni az intézm énnyel. Legalább öt évre kívánt szerződni, de én 
azt m ondtam , hogy csak rövidebb idő ta rtam ró l lehet szó, m ert a helyiséggel 
te rve ink vannak: itt szeretnénk m egvalósítani majdan az internetes kávézót. A 
szerződést tehát nem ú jíto ttuk  meg. A bérlő erre ügyvédhez fo rd u lt, és arra az 
á lláspontra helyezkedtek, hogy a meg nem kö tö tt szerződés is lé tre jött. Ezután 
mi keresetet adtunk be a bíróságra, a te rü le t kiürítését kérve. Első fokon m eg
nyertük a pert: a 2002. szeptem ber 4-én szü le te tt ítélet szerint a bérlőnek har
m inc napon belül el kell hagynia a helyet.

Bár a válla lkozó és ügyvédje időközben v isszavonta a K rónikásnak adott nyi
latkozatát, annyit e láru lhatunk: fe llebbeztek az ítélet ellen. Egy olyan dokum en
tum ra  alapozzák á lláspontjukat, amelyben az áll: ha az egyik fél szerződési 
ajánlatára a m ásik nem reagál, azzal helyben hagyja, e lfogadja azt. Szerintük 
vo lt is ilyen ajánlat. Az intézményvezető szerint v iszon t ő új szerződésterveze
tet kü ldö tt vissza az a jánlat
ra, mely egy évi időtartam ra, 
m ódosíto tt bérleti díjról 
szólt.

Az MKK a per számára 
kedvező, és m ie lőbb i befeje
zésében bízik. Tény, hogy a 
válla lkozó sok m illió  fo r in t 
értékű bútorzato t épített be 
a bérelt helyiségbe, s távo
zása esetén ezeket e lviheti.

-for-

Ujabb munkahe
lyek létesülnek

Mintegy egymilliárd forint 
értékben újabb 4400 m2 
csarnok építési szándéká
ról és munkahelyek létesí
téséről írt alá nyilatkoza
tot dr. Sunyovszki Károly 
polgármester és a Borg 
Warner képviselője szer
dán délelőtt.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kér
désre szavazhatnak.
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő 

oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy köz- 
érdeklődésre számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról mások miként 
vélekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget biz
tosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint miként betolyásolja 
egy képviselőjelölt megítélését 

ha valótlant állít?
> Egyszer mindenki hibázhat
> Mondjon le a jelöltségről
> Szavahihetetlenné teszi
> Az indító párt a felelős

Várjuk szavazatát!
A dohányzás, a  sűrű  fü s tö t o kádó  városi buszok, a  szellem i környezetszennyező* K árosítják az On e s  környezete egészségé t!
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VEGHAJRA
KAMPÁNYHlREK

-KÖTELEZŐ FELADATA legyen az önkorm ányzatoknak a lakásproblé
ma m egoldása -  m ondotta  a M unkáspárt m ú lt heti fó rum án dr. 
Thürm er Gyula pártelnök, aki szerin t az olcsó lakáshoz ju tás b iztosítá
sa végett m ódosítani szükséges az önkorm ányzati tö rvényt.
A rendezvényen Varga János po lgá rm este rje lö lt bem utatta a M unkás
párt és az MSZDP közös je lö ltje it, akik többsége -  m in t m ondotta  -  fia 
tal és aktív dolgozó, s szinte a város valam ennyi társadalm i rétegét 
képviselik. P rogram jukró l szólva kiem elte, hogy az ipari park bővítését 
pártja helyi szervezete a régi strand terü letén szorgalmazza, m ert azt 
szabadidőközponttá alakítani a közeli ipari üzemek fe ltételezett lég- 
szennyezése m ia tt nem lehetséges. A M unkáspárt a Haraszthegyet és 
környékét kívánja p ihenőparkként hasznosítani az o ttani uszoda és 
sportcsarnok felújításával, átalakításával. Varga e lm ondta még, hogy 
ők nem tám ogatják egy alapítványi isko la  létrehozását, a tehetséggon
dozást a je lenlegi keretek között kell m egoldani.
-A RETROFIT ÉL. Az oroszlányi bánya- és energia ipari do lgozók szak- 
szervezete MSZP-s egyéni képviselő je lö ltekkel hívta ta lálkozóra ked
den az érdeklődőket. A fó ru m  vendége vo lt Keleti György 
országgyűlési képviselő és Rajnai Gábor po lgárm esterje lö lt. Keleti a 
Vértnek m egígért korm ányzati tám ogatás firta tó  kérdésre a következőt 
válaszolta: -  A re tro fit él. A napokban tö rtén ik  a generálkivite lező kivá
lasztása. A korm ányzat felé az a kérésünk vo lt, já rjon közbe a környe
zetvédelm i m in isztérium nál, hogy a 2003-2004-ben esedékes 
légszennyezési bírságot a 2001 -es szintre csökkentsék le. A tatabányai 
üzembezárások hozzávetőlegesen há rom m illiá rd  fo r in t körü li összegét
-  elképzelésünk szerint -  korm ányzati fo rrásokbó l kell fedezni. Ezek 
m ost a legfontosabb feladatok, am iket a közeljövőben meg kell o ldani. 
Ez is könnyíti a Vért kö ltségvetését és segíti a re tro fit megvalósulását. 
A m iko r M edgyessy m in isztere lnök úr nem régiben Tatabányán járt, 
megígérte, hogy tavasszal e llá togat Oroszlányba és a bánya-erőm ű 
kérdéséről ism erteti á lláspontjá t. Azt gondo lom , ha ő v isszajön ide, ak
kor tavaly szeptemberi ígéretét szem besíteni lehet vele -  m ondotta  Ke
leti György.
-A FEJLŐDÉS ALAPJA AZ INFRASTRUKTÚRA. Tárcája fe ladata iró l 
ta rto tt előadást Szalay Gábor országgyűlési képviselő, a Gazdasági és 
Közlekedési M in isztérium  po litika i á llam titkára , akit Kardics István 
SZDSZ-es po lgárm esterje lö lt lá to tt vendégül szerdán este a Bányász 
Klubban.
-  A mi gazdaságfilozófiánk arra a lapul, hogy helyzetbe kell hozni és 
ism ét emelkedő pályára kell vezetni a m agyar gazdaságot, am j -  
finom an szólva -  n incs jó  á llapotban -  je lentette ki az á llam titkár. Úgy 
vélte, ehhez három lényeges célkitűzést kell szem e lő tt ta rtan iuk: a kis- 
és középvállalkozók, va lam int a nagybefektetők tám ogatását, továbbá 
az in fras truk tú ra  fe jlesztését. M indegyikre  kü lön-kü lön  p rog ram ot 
dolgoztak ki a m in isztérium ban.
A közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban e lm ondta, hogy 2006-ig  
438 km autóutat és autópályát, és három  D una-h idat szeretnének épí
teni, csaknem annyit, m in t am ennyi az e lm ú lt negyven év alatt össze
sen létesült. A  p rogram  ho rrib ilis , 1400 m illiá rdos  kö ltségét (ami 
évente 350 m illiá rd  fo r in to t je lent -  a m agyar GDP 2% -á t), nagyobb 
részben h ite lből kívánják e lő terem teni. A befektetés alapja lesz Ma
gyarország gazdasági fe jlődésének. 2015-ig  határoktó l határokig érő 
gyors fo rga lm i úthálózat létrehozása szerepel a terveikben, a zsáktele
pülések bekötési program ja pedig m ár m egkezdődött.
-BAYER ZSOLT újságíró t látta vendégül az O roszlányért Polgári Egye
sület hétfőn este. A Bányász Klub nagyterm e zsúfo lásig  te lt a váro
sunkból és a környező te lepülésekről érkezett hallgatósággal. Koleszár 
János bevezetőjében a következőket m ondta: E lő jö tt ism ét a szocia lis
ta korm ányzás megkezdése óta az erőm ű-bánya bezárás réme, am i is 
mételten előhozhatja a város csendes halálát. -  Felkérjük, és ha 
szükség lesz rá „k ie rőszako ljuk” , hogy a város i tévében Lázár Mózes 
és Keleti G yörgy országgyűlési képviselők, va lam in t Vas László Vért 
vezérigazgató havonta hiteles, gyors és pontos tá jékoztatást adjanak a 
cég helyzetéről.
Bayer Zso lt az 1956-os fo rrada lom  közelgő ünnepéről a következőket 
m ondta: „Soha még ennyire fon tos , és ennyire kem ény október 23-a 
nem vo lt a tizenkét év alatt, m in t am ilyen a m ostan i lesz. A polgári Ma
gyarország a Kodály köröndön fog  gyülekezni, és ők sem m iképpen se 
merészkedjenek ki az utcára."
Bayer szerint ma csak egy igazi balo ldali párt van, a M unkáspárt.

Új lehetőségek 
az idegenforgalom fejlesztésére

A terü letfe jlesztési tö rvény m ódosítá 
sával várhatóan még az ősz fo lyam án 
elfogadja az országgyűlés a Velen- 
ce i-tó  -  Vértes K iem elt Üdülőkörzetre 
vonatkozó terü le tfe jlesztési terveket. 
Ezzel hosszú évek munkája hozza meg 
az eredm ényt azoknak a te lepülések
nek -  köztük Oroszlánynak -  amelyek 
az e lm ú lt évek során erőt és energiát 
nem kímélve dolgoztak a térség fe l- 
emelkedéséért.

Az együttm űködés nem újkeletű. A 
térségben elhelyezkedő települések 
közel hat éve próbálkoztak az együ tt
m űködés fo rm á inak megterem tésével, 
míg 1999-ben, 36 település részvételé
vel m egalakult a Velencei-tó -  Vértes 
Területfe jlesztési Tanács. Ennek koor
dinálásával készült el a térség hosszú 
távú fejlesztési p rogram ja és regionális 
rendezési terve, am elyet a VETI-TÉT 
M agyar Regionális Fejlesztési Urba
n isztikai és Építészeti Részvénytársa

ság Település Építéstervezési és Ta
nácsadó Iroda készített.

A Velencei-tó  k iem elt je lentőségű 
idegenforga lm i és term észeti övezet. 
Az m ár korábban k iderü lt, hogy a tó  és 
térsége, am ely a tó teljes vízgyűjtő te
rü letét fog la lja  magába, különleges vé
delm et igénylő nemzeti érték, 
am elynek megóvása, kiem elt idegen- 
fo rga lm i szerepének m egtartása érde
kében nem elég csak az 
önkorm ányzatoknak összefogni, ha
nem központi intézkedések is szüksé
gesek. A területrendezési te rv  törvényi 
szintre emelésével m egterem tőd ik  a 
lehetőség a térség egy cél érdekében 
tö rténő , összehangolt fejlesztésére.

Oroszlány' a döntéstő l azt reméli, 
hogy újabb lehetőségek nyílnak meg a 
település számára idegenforgalm ának 
fejlesztésére, a Vértesi N atúrpark kia la
kítására, am ely a város nemrég e lfoga
d o tt gazdasági program jának egyik 
sarokpontja .

Jegyzet

Az újdondász kiszolgáltatottsága
Sohasem olyan nehéz tájékoztatn i, ú jságírói m unkát végezni, m in t kam pányidő
szakban. A pártok, képviselők és je lö ltek érzékenysége, vérm essége ilyenkor a te 
tő fokára hág. N incs orgánum , m elynek k iegyensúlyozottsága, objektiv itása 
m egfelelne számukra, még a leg jobb szándék, legtisztességesebb hozzáállás elle
nére sem. Egy kollégám  panaszolta a m inap, hogy őt m unkái m ia tt m ár nevezték 
„kiskunczénak, fideszbérencnek, kom m un is tának" stb., tehát rendszerint egyik 
oldal sem elégedett azzal, am it csinál. C inikus válasz lehetett volna, hogy ha m in 
den o lda lró l kap, akkor sem m i gond, nagyobb baj lenne, ha csak az egyik szidná.

A valóság az, hogy nincs k iszo lgá lta to ttabb a helyi ú jságírónál, pláne egy ekkor- 
ka városban. Nem hibázhat, m ert ilyenkor „b e tö r ik ” érte a fejét. És persze 
könnyebb is nyom ást gyakoro ln i rá, m in t az országos m édium oknál, ahol nem 
kell m indennap szem besülnie m unkája alanyaival. Szó se róla, nem sajnáltatni 
akarom  a m agam fajtát, m ert ha m ár elvállalta a közéleti szerep eme igen fe le lős
ségteljes fo rm á já t, akkor bírnia kell a kereszttüzet. Csupán csöndben m egjegy
zem: legyen végre vége a kam pánynak, h iggadjanak m ár le a po litikusok.

Ne a tükörben keressék fo ly ton  a hibát, s ha veszítenek, ha győznek, magukat 
okolják érte. Bölcsebb annál a város lakossága, sem m in t hogy hagyja félrevezetni 
magát, ha volna is olyan m édium  melyben ez a bűnös szándék vert volna gyöke
ret.

De m inden „csoda" három  napig ta rt, és egy-két hónap után jönnek újra a do l
gos hétköznapok. Addigra  lenyugszanak a po litikusok is, és rem élhetőleg újra az
zal fog la l- koznak, am i a fe ladatuk: é rtünk fe jteni ki energiáikat.

-gróf ács-

200. hete 
az Önök tájékoztatásáért! 
Csak a tények a fontosak!

Köszönjük az eddigi bíztató szavakat, és kívánjuk, 
hogy a további 200 hétben is tájékoztathassuk Önöket.

MONTÁZS PRESS KFT.
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1956. október 23.
2002. október 23-án 10 órakor, a Lengyel József 
Gimnázium és Szakközépiskolában kerül megren
dezésre az 1956-os forradalom és a köztársaság 
kikiáltásának évfordulójára rendezett városi ün
nepség, ahol átadják az 56-os Szövetség Orszá
gos Elnöksége által adományozott ”56-os lyukas 
forradalmi zászló” .
Az ünnepséget 11 órakor a Gyógyház melletti kop
jafa koszorúzása zárja.

Az érdeklődőket szeretettel várják!

Beruházási nagyüzem Oroszlányban

Indulhat a zeneiskola építése
Az önkorm ányzat az év során több , a város életében kom o ly  beruházás m egindításáról döntö tt. 
A k ivite lezők kiválasztása valam ennyi esetben közbeszerzési eljárás keretében történ t.
A Szakrendelő fe lú jítása és bővítése, és a Gyógyház átalakítása ápolási o tthonná több  közbe
szerzési eljáráson megy keresztül, m ivel külön pályáztatják az épület átalakítást, és nemsokára 
h irde tik  az eszközbeszerzési, majd 2003-ban a Gyógyház átalakítására írják ki a pályázatot.

A napokban várható a Szennyvíztisztító-te lep beruházásának meghirdetése. Ez m integy 860 
m illiós  tétel lesz, m elyet két lépcsőben végeznek el. Ennek kivitelezése 2003 elején indulhat.

A Bakfark Bálint Művészeti Iskola új épületének kivitelezésére a napokban készül el a közbe
szerzési dokum entáció, és ennek megjelenése és értékelése után 2003 elején fe lvonu lhatnak az 
építők. A m unkák elvégzése után m éltó helye lesz a nagy m últú  intézménynek.

A szerdai napon befejezték az ipari parkban a közvilágítás és az ipái parki út II. ütem aszfa lto
zását.

TRAMBULIN DUATLON
Szeptember végén Oroszlány a dott o tth o n t a 
Kom árom -Esztergom  Megyei Duatlon D iák
o lim piának a Kereskedelm i és H itelbanknak 
köszönhetően. Az e lm ú lt évekhez képest jó 
val többen, közel száz á lta lános- és középis
kolás m érhette össze tudását a különböző 
korcsoportokban. A régi uszoda elől ra jto ló  
versenyen e lőször a Haraszthegyen és kö r
nyékén k ije lö lt pályán fu to tta  le m indenki a 
számára e lőírt távot, ezt követően nyeregbe 
pattantak, és az ÉDÁSZ -  régi benzinkút kö
zötti szakaszon köröztek, majd befejező fu 
tás az első körön. A célban m indenki átvette 
a m egérdem elt Császári Csemegét. A ve r
senyt követően a helyezettek érm eket és ok
leveleket vették át Rajnai Gábor 
a lpo lgárm estertő l és Rónai Ferenctől 
KEMTRISZÖV elnökségi tag játó l.

ORTRI Császári Csemege

Lézer és látványshow
Hat képernyő, feledhetetlen látvány, varázslatos szinte- 
tizátorzene, balett, csapkodó lézersugarak. Október 
19-én, szombaton 15 órától Nyerges Gyula lenyűgöző 
digitális képekkel illusztrált előadása az üstökösökről, 
majd a bányásznapon nagy sikert aratott Galaktikus 
utazás című műsor hívja szórakozni a tartalmas kikap
csolódásra vágyókat. A jelképes árú (20 Ft-os) jegyek -  
talán -  még kaphatók az MKK információjában.
Halley Csillagászati Egyesület

MEGHÍVÓ

Tudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

Köszönetünket fejezzük ki m indazoknak, akik 2000. évben jövedelem adójuk egy százalékával a Szülők és 
Pedagógusok a Gyerm ekekért A lapítványt tám ogatták. A fe la ján lo tt 860 499 to r in to t versenyeztetésre, 
könyvek, okta tást segítő anyagok és eszközök vásárlására fo rd íto ttuk . Ságvári Endre Ált. Isk.

lilesifil GSM SZA K Ü ZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fiirst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

NOKIA 3410SL DOMINO CSOMAGBAN: 

24 900 Ft

SIEMENS MT50/SL DOMINO CSOMAGBAN: 

29 900 Ft

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu

I K E I I E N
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

B34/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tól
>szabad-felhasználású hitelek

W ISISIIIII

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
361 -171, 360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
lízingszerződések 
> vállalkozói hitelek 
>lakásbiztosítás 
>élet, balesetbiztosítás 
>gépjármű biztosítás

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása: 

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -1 6-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

Vállalkozói Klub
Helye: Oroszlány, Táncsics út 66. (Sport étterem)
Ideje: 2002. október 25. (péntek) 1800 órától 
Regisztráció: 1730- tó i., Részvételi díj: 1500 Ft 
Témák:
1 .Am it az ÉVA- ról tudn i k e ll.. . Herczigné dr. Sós Ilona
2. Tájékoztató a re tro fit p rog ram ró l. Nagy Sándor, Vért.
3. Egyebek Gazdaságfejlesztő Kht

A nagy érdeklődésre való tekintettel részvétel 
csak előzetes regisztrációval!

34/361-794 -  Sójomné J. Mária - www.ovic.hu

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában lehet le' 
adni minden hét szerdájáig, és a hétvégén tízezren olvassák

M E G N Y ÍL T
O R O S Z L Á N Y O N  A

TOMI KÉZI
AUTÓMOSÓ!

Táncsics M. út 71. 
06»20»488»10»56

PIZZAFUTÁR 
@360-802

TAXI
@361-700

AUTÓMOSÓ
@20/488-10-56
INTERNETES HONLAPOK 

TERVEZÉSE 
Sf 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

^ 3 6 7 -4 4 4

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kft.

-Datsun (N issan) Sunny GL 
szem élyautó 2 év műszakival 
eladó. 1981-es évjárat, 1397 
cm 3, 5 sebességes.
30 -30-87-993
-2 Lapos gáztűzhely, nagy 
gázpalackkal eladó. 363-085, 
30 /27 -42 -959
-70 db Cser kerítésidom  el
adó. Méretei: 900 x 1 10 x 18 
mm. Tel: 363-085
30/27 -42 -959
-Síléc 190 cm -es „Elán Cap -  
Technology,, V-tech márkájú

kötéssel e ladó.Tel:363-085 
30 /27 -42 -959
-Penny m ellet garázs el- 
adó.30 /2 -260-122  
-1991-es Ford Escord 1,8-as 
disel e ladó.30/2 -260-122 
-Renault 5TD 1,6 disel el- 
adó.30 /2 -260-122  
-Tüzépnél a J soron garázs 
eladó. V illany, padlás, akna 
van. 20 /9 -924-612 
-Vasúti gyalogos fe lü ljárónál. 
V illannyal és aknával e llá to tt 
garázs eladó! 20 /80-55-455, 
361-762

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc S20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József S70-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
S 367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ 1SSN:1419 4805__________Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft.
Alkotmány u. 10.
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49 százalékkal győzött az MSZP

Szocialista
győzelem

A Magyar Szocialista Párt 
határozza meg 

a következő négy év eseményeit

P olgárm ester: Rajnai Gábor 
Az MSZP adja a 10 egyéni képviselőt. 
Szabó Istvánná, Torm a Lajos, 
Székely Antal, Rajnai Gábor, M o lná r 
Ferenc Béla, M etzger Gyula, 
Jugovics  József, M ód i M ik lós, 
M észáros Szilárd.
Ezen kívül a FIDESZ-MDF 5, m íg a 
M unkáspárt 1 (Varga János), az 
SZDSZ 1 (Kardics István) képvise lő t 
kü ldhe t a testületbe.
O k tóbe r30 -ra  (csü tö rtök ) te rvez ikaz  
alakuló ülést.

Oroszlányi 
elismerések 
október 23-a 
alkalmából

Oroszlányiak is részt vettek az 56-os  i 
Szövetség ünnepi rendezvényén a I 
budapesti S tefánia úti T iszti házban. | 
A megemlékezésen fe lszó la lt Boros 
Péter egykori m in iszte re lnök, m ajd a ! 
Harlequin Színház bem utatta  darab 
után kitüntetéseket adtak át.

A közélet tisztasága és a környeze
t i  ku ltúra  javítása céljából k iírt pályá
zaton hét te lepü lést ju ta lm aztak, 
köztük Oroszlány város önko rm ány
zatát is. Az ’56-os “ lyukas” fo rrada l
m i zászlót és a k itün te tő  d íszok
levelet várhatóan jövő  hét c sü tö rtö 
kön adják át prom inens szem élyisé
gek Rajnai Gábor polgárm esternek.

M iile i Zoltán, Zso ldos László (tatai 
Eötvös g im názium ) és Szalai Im re 
(oroszlányi Lengyel g im náz ium ) a ta 
valyi tanévben még a Ságvári iskola 
tanu ló i voltak. N yo lcad ikosként ér
dek lődő lá togató i vo ltak  a fo rrada 
lom  és szabadságharcró l szóló 
e lőadássorozatnakés m egnyertékaz 
e tém ában rendezett vetélkedőt, ezért 
díszoklevélben és ju ta lom ban része
sültek. Felkészítőjüket, Forgács J ó 
zsef tanárt, eredm ényes m unkája  
e lism eréseként a Pro Fidaelia em lék
érem  I. fokozatával tü n te tté k  ki.

- m -

Rajnai Gábor: Még idén eltöröljük a lakásadót!
Az új polgármester a meglévő eredményekre kíván alapozni

Rajnai Gábor lett városunk új polgármestere. Nyolc évig volt Oroszlány Város Önkormányzatának alpolgár
mestere, hosszú ideig gyakorolta tanári hivatását az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában, ahol az utóbbi 
évtizedben az egyik igazgatóhelyetteskéntvett részt az intézmény vezetésében. Rajnai Gábor szerdán adott in
terjút a Krónikásnak.

-  Sablonos, de kikerülhetetlen 
kérdés: számítoll-e ilyen nagy ará
nyú győzelemre?

-  Szoros eredm ényre szám íto t
tam . A po lgárm ester-vá lasztás kap
csán engem is m eg lepe tt a javam ra 
k ia laku lt közel ezerszavazatos kü
lönbség. Az egyéni képviselők ese
tében hé t-nyo lc  fő  bejutását 
prognosztizá ltam , nem szám íto t
tam  erre a száz százalékos ered
ményre. Ez egy p ic it átalakításra 
kényszeríti előző te rve inke t a b izo tt
sági helyek elosztásával kapcso la t
ban. Igyekszünk majd olyan 
helyzetet te rem ten i, hogy a rányo
san legyen képviselve m inden beju
tó  szervezet je lö ltje .

-  Hogyan zajlott az ön számára 
a választás estéje?

-  M in t korábban, m ost is a pá rt
helyiségben, je lö ltje in k  és a kam pá
nyunkat segítő  ak tiv is ták 
társaságában vá rtuk  a híreket. Sze
rencsére a körzeti eredm ények kap
csán több  vo lt az öröm ujjongás, 
m in t a bánat, a végeredm ény pedig 
bőven ado tt oko t az ünneplésre.

-  Milyen reakciókat kapott a 
győzelem bebizonyosodása óta?

- J ó l  esett, hogy sokan gra tu lá l
ta k  és tám oga tásukró l b iztosíto ttak. 
H arm inc-negyven tá v ira to t kaptam, 
és a hangpostám on alig tud tam  le
ha llgatn i a tuca tny i üdvözlő  üzene
tet. Ezek m ind arra sarkallnak, hogy 
még nagyobb m ellszélességgel d o l
gozzak a cé lja inkért.

-  Jövő héten csütörtökön lesz 
az új képviselőtestület alakuló ülése 
és az ön hivatali esküje. Mi lesz a 
napirend?

-  Eskütétel, majd ekkor kell 
m e g á lla p íta n ia  po lgá rm este r java
dalmazását, a képvise lők tisz te le td í-

ját, és meg kell választani az a lpo l
gárm estert va lam in t a b izo ttságok 
tag ja it, vezetőit.

-  Az alpolgármester személye 
már tudott?

-  Jelenleg egyezte tünk ebben a 
kérdésben. A za rányokbó l m á rk id e 
rü lhet, hogy a mi frakc iónkbó l vá
lasztjuk.

-  Székely Antal, korábbi polgár- 
mester lehetséges jelölt?

-  M ivel ő is a tíz fős frakció  tag 
ja, igen. De a kérdés még korai.

-  A választás napja óta találko
zott, beszélt a régi polgármesterrel?

-  Sem szem élyesen, sem te le
fonon  nem beszéltem vele.

-  Mikor lesz a polgármesterek 
hivatali átadás-átvétele?

-  Azt szeretném , ha az a lakuló 
ülés e lő tt so rra  kerülhetne, a Köz- 
igazgatási Hivatal ille tékesének je 
lenlétében. Ebben az időszakban a 
P o lgárm esteri Hivatal m unkatársa i
val is szeretnékta lá lkozn i, ahol tá jé 
koztatást adok az elkövetkező 
időszak m unkastílusáró l és b iztosí
to m  őket a rró l, hogy -  m inden el
lenkező híresztelés ellenére -  a 
tisztességgel és becsülette l do lg o 
zóknak n incs m iért aggódniuk.

-  A következő négy évben -  
Székely Antalhoz hasonlóan -  ön is 
szünetelteti Eötvös iskolai munkavi
szonyát?

-  Igen. A következő négy évben 
m unkaköröm et egy kollega m egbí
zás alapján látja el.

-  Melyek az elsők, amit cselek
vési tervükből mihamarabb megva
lósítanak?

-  A lakásadó e ltö rlésérő l még 
idén dön tés t k ívánunk hozni, és úgy 
tű n ika z  ígért INFO-vonal is v iszony
lag gyorsan k ivite lezhető. A hivatal

útvesztő jében e ligazítást nyú jtó  k i
adványunkat év vége e lő tt tervezzük 
m egje lente tn i.

-  Rögtön itt egy konkrét problé
ma. Székesfehérváron az IBM gyá
rának bezárása miatt sok ezer 
embert bocsátanak el, és ez egye
sek szerint több száz oroszlányit is 
érinthet. Van elképzelése a helyzet 
kezelésére?

-  Még e héten fe lh ívom  a szé
kesfehérvári po lgá rm este rt -  jó l is 
m erem  -  és tá jékozta tást kérek a 
helyzetrő l. Azt gondo lom  ez a példa 
is igazolja, hogy fon tos  az é lőm unka 
igényes vá lla lkozások letelepítése 
városunkba -  ez p rogram unkban is 
szerepel - ,  hiszen sokan járnak v i
dékre dolgozni.

-  Programpontjuk volt a politi
kától független tájékoztatás és a de
mokratikus helyi sajtó támogatása. 
Mit kell ezen érteni?

-  Szükség van a h ivatalban egy 
olyan szem élyre, aki a hivatal m u n 
káját kifelé fog ja  kom m uniká ln i. Ed
dig h iányzott ennek a szervezett 
rendszere. Egyébként m inden m é
d ium m al szeretnék jó kapcso la to t 
kiépíteni. Ha kell, csípjenek oda az 
em bernek, de em elle tt hite lesen, 
korrekten tovább ítsák  az önko r
m ányzatró l szóló in fo rm ációka t.

-  Végezetül: szeretne-e üzenni 
lapunkon keresztül a város lakói
nak?

-  A város fe jlődő  pályán halad,
a sínek le vannak rakva, ezeket á t
rakni, fe lszedni nem akarjuk. A 
m eglevő eredm ényekre alapozva 
O roszlány s ikerre van ítélve. Ezért a 
képvise lő testü le t, illetve a városért 
do lgozók fe le lősséget válla lnak, és 
képesek rá, hogy ez a pálya ne tö r 
jön meg. ForgácsJ.

Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a Polgármesteri Hivatalban 
A vád: valaki önkormányzati segéllyel fizetett festményekért

Öt po lgá rm es te rje lö lt ü lt le v itázni a tévében a választás e lőtti csü tö rtö k  este hét órakor. A m űsorban Rajnai Gábor 
azzal vádo lta  meg dr. Sunyovszki Károlyt, hogy festm ényeke t vásáro lt egy oroszlányi naiv festő tő l, a m it önko r
m ányzati segéllyel e llentételezett. Rajnai hanghordozót és dokum en tum oka t m u ta to tt fel, majd bejelentette, hogy 
egy ú jságíró, ism eretlen te ttes  ellen fe lje le n té s tte tta  rendőrségen. írásunka 2. oldalon



Ismeretlen tettes ellen 
nyomoznak a 

Polgármesteri Hivatalban
A vád: valaki önkormányzati 

segéllyel fizetett festményekért
Öt polgármesterjelölt ült le vitázni a tévében a 
választás előtti csütörtök este hét órakor. A 
műsorban Rajnai Gábor azzal vádolta meg dr. 
Sunyovszki Károlyt, hogy festményeket vásá
rolt egy oroszlányi naiv festőtől, amit önkor
mányzati segéllyel ellentételezett. Rajnai 
hanghordozót és dokumentumokat mutatott 
fel.

Lapunk megkereste a fes tőnő t, aki m egerő
sítette a Rajnai Gábor által e lm ondo ttaka t és 
fe lháborodottan  adta elő a tö rténe t á lta la vé lt 
verzió ját. Szerinte dr. Sunyovszki Káro ly há
rom  képet kívánt tő lü k  m egvásáro ln i, majd 
am iko r m egállapodtak az árban, a P olgárm es
te r i Hivatal szociális osztá lyára kü ld te  őket, 
hogy majd o tt k ifize tik  azok árát.

Az eset csü tö rtökön  a dé le lő tti órákban tö r 
tént. Pár órával később m egje lent a lakásukon 
Rajnai Gábor, majd ham arosan egy m agát ú j
ságírónak m ondó személy, aki hangfe lvé te lt 
készített a tö rtén tekrő l. Délután ö t-h a t óra kö
rül egy nyom ozó je lent meg a lakáson és a fes
tő n ő t még aznap este kiha llgatták, m in t tanú t, 
m ert időközben az ú jságíró  fe lje len tés t te tt is 
meretlen tettes ellen. M iu tán a hö lgy  a lakására 
hazaérkezett, este kilenc óra körü l -  még a 
tévés v ita  a la tt -  két fé rfi je lent meg, a k ik -  el
m ondása szerin t -  veréssel fenyegették meg, 
ha nem vonja vissza va llom ását.

Dr. Sunyovszki K áro ly lapunknak nem kívánt 
nyila tkozni. így m ost a tévés v itán e lm ondo tta 
kat idézzük.:

Csütörtökön: “ Igen, fé lig  igaz a tö rténe t, 
a m it az előbb Rajnai ú r e lm ondo tt. Tehát az 
é r in te ttek35  ezer fo r in t segélyben részesültek. 
Egyébként áram díj elm aradás m ia tt adták be 
ezt a kérelm et. Ezzel összefüggésben még 
annyit, hogy ném a  képért cserébe kapták meg, 
hanem az é lethelyzetükre való h ivatkozással. 
Egyébként azért, m ert helyben lakó festő, sze
mélyesen még ötezer fo r in to t adtam  neki, fü g 
getlenül a h ivata ltó l, a tám oga tás tó l."

Pénteken: „Azt szeretném  hangsúlyozn i az 
üggyel kapcsolatban, hogy segélyt adtam , és 
nem pedig képet vásáro ltam . A segély egy rá
szo ru lt családnak ju to tt volna, hogy ha e m ia tt 
a bejelentés m ia tt nem lenne fe lfüggesztve. En
nek a családnak egyébként az egy főre  ju tó  á t
lag jövedelm e 23 ezer fo r in t. Én nem hiszen, 
hogy ne le tt vo lna indoko lt a tám ogatás. Ilyen
ko r a m érték m érlegelési hatáskörbe ta rtoz ik , 
am iben én dönthetek. Ők egyébként ezeket a 
képeket adom ányként a hivata lban hagyták. 
Ezeket a képeket le ltárba is ve ttü k .”

A K rónikásnak az é rin te ttek m egm u ta ttákaz  
á ram díj legutóbb i hónapi kifizetését igazoló 
csekket.

In fo rm ác ió ink  szerint ebben az évben m ár 
tö b b szö r is kaptak segélyt a h ivata ltó l.

Pénteken a m egyei rendőrfőkap itányság 
em berei a Polgárm esteri H ivatalban já rtak  és 
le fog la ltáka  képeket. Az ügyben ism eretlen te t
tes ellen te ttek  fe lje lentést, h iva ta li v isszaélés 
gyanújával. F.J.

Egy számla utóélete
A választás e lő tti pétek este, a V arga-Sunyovszki 
te levíziós v itán egy 150 eze rfo rin to s  szám la is szó
ba kerü lt, m elyet Rajnai G ábor akkori a lpo lgárm es
te r v it t  be 2001 m árciusában dr. S unyovszki K áro ly 
polgárm esterhez.

A szám la k iá llító ja - egy v idéki válla lkozás -, Raj
nainak végzett lakásfelújítás után a po lgárm esteri 
h ivatal részére á llíto tt ki irodaburko lás címén egy 
150 e z e rfo rin to s  készpénzes szám lát. Sunyovszki 
szerin t Rajnai ezt m egpróbá lta  k ifize tte tn i a h ivata l
lal, m elyet ő m egtagadott.

Rajnai G ábor az OTV-ben e lm ondta, hogy a h iva
talban az a szokás, hogy a reprezentációs kö ltsége
ket ilyen szám lákkal szám olták el, és ő Sunyovszki 
kérésére v itte  a h ivata lba azt segítségként.

E vádat a vitában résztvevő Sunyovszki és Varga 
János határozottan cáfolta, és v isszautasította.

S unyovszki e lm ond ta  még, hogy az eredeti szám 
la ho llé té rő l n incs tudom ása.

RajnaiGábor:atársadalmatnem lehet megosztani

Október 23-a Oroszlányon
-  Az a rideg és kím életlen m egközelítés, ahogyan a 
jobbo lda li pártok  po litika i vezetői m egíté lték és 
m eg íté lte tik  az akkori m egm ozdu lásokbó l véres 
fo rrada lom m á szélesedő időszakot, ma nem lehet 
eszköze a rendszerváltozás utáni baloldal elleni 
h isztériakeltésnek. Ez m indenképpen zsákutca. A 
tá rsada lm a t nem szabad, és a je lek szerin t nem is 
lehet m egosztani. M inden erre való törekvés ku
darcra  van ítélve, m ert nem a bűnösök ostorozása 
és pellengérre á llítása, hanem a tanu lságok levoná
sa a fon tos . Ez nem azt je lenti, m in t sokan m o s t c i
n ikusan gondolják, hogy e lkendőzzük a m últat.

Én azt m ondtam  a választás estéjén a te levíz ió
ban, hogy vége a választási m egm érettetésnek, a 
küzdelem nek, lezártnak tek in tem  az e lm ú lt idősza
kot. F igye lm ünketa  tovább i fe jlődés és gyarapodás 
kidolgozásának m ódja  kell, hogy lekösse.
M i nem szeretnénk az eredm ényeket m inősíten i, 
így a s ikereket m agunkénak tudn i, a kudarcokat 
m ások nyakába varrn i. Az előző ciklus álta l m egva
ló su lt p rog ram ok és városfe jlesztési koncepció is 
b izonyíto tta , hogy lehet jó l és hatékonyan m unká l
kodni. Kár, hogy időnként m indezt beárnyékolta 
egy sajátosan érte lm ezett városvezetési m ódszer 
tú ld im enzioná lódása .

Sokan azt m ondják, egyre durvább és kím életle
nebb le tt a választási csata.
Ezt a po litika i durvaságot és kím életlenséget sze
retném  m indenképen k itö rö ln i az oroszlányiak 
é letéből, és csak ez lehet a célja a fe lá lló  új képvise
lő tes tü le tnek  is.
Folyam atos m unkát ígérhetek, zökkenőm entes vá l
tást. A város gazdasági szerkezetének fo lyam atos 
átalakítását, a helyi dem okrácia  kiszélesedését, 
hogy helyben legyen é lhető egy jobb  élet m ind 
anny iunk számára. Úgy ha jtjuk  m ost meg fe jünke t 
az egykori áldozatok, hősök emléke előtt, hogy 
em elt főve l nézhessünk ezután is egymás szemébe
-  m ondta  többek  között Rajnai Gábor po lgárm ester 
a Lengyel József G im názium  és Szakközépiskolá
ban ta r to tt október 23-a i város i megemlékezésen, 
m elyet a g im nazis ták és a művészeti iskola ku ltu rá 
lis m űsora  színesített.

A rendezvény után a résztvevők többsége a 
gyógyház m e lle tti em lékm űhözvonu lt, ahol a város 
vezetése, pártok, c iv il szervezetek, in tézm ények és 
m agánszem élyek v irágokka l és koszorúkkal ró tták 
le kegyeletüket az á ldozatok emléke előtt. -f-

Gólyák gatyában, 
a gimiben

H árom  pedagógus sétál a g im názium  díszterm é
ben, karba öltve. Kis Árpádné és Hartm anné 
D rexler Ilona hetyke fé rfin e k  maszkírozva és 
Gogh Zoltán taná r ú r csábos, bögyös hö lgy alak
jában. Nem, ez nem az ő rü lt nők (férfiak) ketrece 
o rosz lány i adaptác ió jának főpróbá ja . Ilyet nem 
lá tha tn i akárm ikor, csak az új Lejós d iáktársak 
bohókás avatásán, a gólyabálon. Három új osz
tá ly: a 7.a, a 9.b és a 9 .c  in d u lt ebben a tanévben, 
és ahogy az ilyenko r szokás, m ula tságos és néha 
b izarr fe ladatok végrehajtásával avanzsálódtak a 
közösség be fogadott tag ja ivá. Itt az osztá lyfőnö
köknek s incs  menekvés, együ tt kell hajtani d iá
kokkal a győzelem ért.

A nnyi szent, hogy egy csapat sem érkezett 
megszeppenve, s még a „sz ig o rú " zsűribő l és a 
nézőtérrő l rá juk m eredő sok száz szem pár sem 
ron to tta  el a jó hangulatot. Az egyik osztály harci
as in du ló ra ,a  m á s ikp o m -p o m o s lá nyo k riszá lá sa  
közepette fog la lta  el a helyét, s ahogy egy ilyen 
avatáson kötelező, szívhez szóló szavalatokkal 
ke lle tt fe lsős tá rsa ik  kegyeibe lopn i m agukat. A 
nyitó táncban a 9.b emeletes gólyája rem ekelt, a 
9 .c -bő l a rím eket hányó táncos lábú Szalai Im re 
v itte  a prím et, míg húga Szalai P iroska g yönyörű 
en érett énekhangjával szédítette el a je lenlévőket. 
A lu fibo ro tvá lás  nem tű n t veszélyes válla lásnak 
m indadd ig , amíg ki nem derü lt, hogy a léggöm 
bökben víz van, mi több  Hum a tanár úr, a k isö r
dög, ki is du rran tja  azt szegény áldozati gó lyák 
feje fö lö tt. A vaktában e te te tt lekváros kenyér fe l
adatánál ugyancsak sűrűn ke lle tt tö rö ln i a padlót, 
aztán pedig gatyára ve tkőzö tt csaknem  az egész 
díszterem . No, habparti azért nem vo lt, de am i 
ruha csak akadt nagy gyorsasággal kötéllé ke lle tt 
fonn i, s bizony ném ely ik  olyan jó l s ikerü lt, hogy 
még Edm ond D antest is e lbírta volna, ha kötélen 
ereszkedik le If várából.

Tanár és d iák egyaránt jó l szórakozott, de az 
este tovább i része inkább az u tóbb iaknak szólt, 
fergeteges d iszkó form ájában, ahol a gólyák és 
ö regd iákok im m á r együtt ünnepelték: vala
m ennyien büszke Lejósok. -big-

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kér
désre szavazhatnak.
Látogassa meg a
www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő ol
dalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közér
deklődésre számottartó kérdése van és 
szeretné tudni, hogy arról mások miként vé
lekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskft.hu)és lehetőséget bizto
sítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint a kampányban történtek 

után lehet e kiegyezés 
a politikai felek között?

>  Igen
> Nem
>  A város érdekében elképzelhető
>  A hatalom érdekében elképzelhető

Várjuk szavazatát!

A tlohanjfizásv a  sü n i fSistol uiíáitS városi bnsxoh. a  sznStemi h örn v«*cls ícn n yeíc»  károsít (üli a '  í lu  é s



Jegyzet Egy győzelem és egy vereség lehetséges okai

Vajon miért tarolt a MSZP?
Elsöprő győzelm et ara ttak Oroszlányban 
(is) a szocia listák. Tekés nyelven szólva: 
ta ro ltak, tízből tíz bábuval, ső t a tíz egyéni 
képviselő i hely m ellé még biztos fö lénnye l a 
po lgá rm este rit is megszerezték.

A következőkben elemezni p róbá lom  a 
választási eredm énynek talán még a 
szocia lis ták számára is m eglepó'alakulását.

Az első: a p iros szekfű hatékonyabban 
kam pányolt. Üzeneteik egyszerűek, közért- 
hetőek, m egtervezettek vo ltak. Látszott, 
hogy egy stáb előre k ita lá lta  a kam pány a r
culatát, szövegekkel, szlogenekkel, m egje
lenéssel, helyszínekkel, e le jétől a végéig, 
am úgy am erikai m ódra. Im prov izá lásra  
nem készültek. A „jó  csapat" együtt, irányí
to ttan  zenélt. Ügyesen használták ki helyzeti 
e lőnyüket (kívü lrő l k ritizá ln i könnyebb, köz
érzetjavító híreket hozó korm ányzati em be
rek meghívása). Sokat „ta lpa ltak ” , fó ru m o t 
fó ru m  hátán tartva, kinn, az em berek között, 
a helyi e lektronikus m édium ban való erő te l
jes m egje lenést azonban csak a kam pány 
végén, a te tőponton  vete tték be. H ogy szlo
gen je ik m ögö tt van-e ta rta lom , majd a jövő  
dönti el, de hogy ezekre fe lfig ye lt a választó, 
az biztos. íme néhány. „Jó  a csapa t!” „M i a 
szavunkatta rtjuk, nem a m a rku n ka t!” „M i is 
összefogunk! A város lakó iva l.”

A polgári oldal ezzel szem ben nem gyár
to t t  szlogeneket, országos p o litikusa ik  ide 
sem dugták az orrukat. P rogram m al is csak 
megkésve, ném i k ierőszakolás után á lltak  
elő. U tóbbi, a kam pányt tek in tve, m inden
képpen hiba volt.

*

M indkét oldal po lgá rm este rje lö ltje  kapott 
egy-egy ellen je lö lte t, szavazatelszívó sze
reppel. Varga János Rajnai G ábortó l, Ba
logh G yörgy dr. Sunyovszki K áro ly tó l vo lt 
h ivatva elvonni a voksokat. Kétséges vo lt, 
hogy ez m ennyit fog nyom ni latban, utólag 
m ár látszik, hogy az égvilágon se m m itsem .

Érdekes, hogy m indketten pá rtjuk  orszá
gos retoriká jára építettek. Néhány esem ény 
szinte kísértetiesen idézte a tavaszi orszá
gos választást, például it t is a hivatalban 
lévő vezető hívta ki v itá ra  fő e llenfelét: a Fi- 
desz-M DF-es Sunyovszki az M SZP-s Rajna
it. A különbség az vo lt, hogy u tóbb i itt végül 
mégsem  m ent el.

A polgári oldal tökéletesen d isszonánsán 
m uzsikált. Kam pányuk (ha annak nevezhe
tő ), vértelen és gyengécske vo lt. H iányzo ttá  
szervező team . A kakofón iába besegített a 
helyi po lgári egyesület is, am e ly ik  kéretlen ül 
és önállóan „p ropagá lta ” a F idesz-MDF-et, 
m ely párt az energikus Sunyovszki po lgár- 
m esteren kívül húzóem bert a ligha tu d o tt 
fe lm uta tn i. Bár ők is csapatban gondo lkod 
tak, de ezt valahogy nem tu d tá k  eladni. 
Kulcsnak nevezni S unyovszkit, s nagy, te 
hetséges, egyedüli a lte rnatívát nyú jtó  vezér
ként beállítani, az O rbán-ellenes reflexeket 
hozta elő a kétségte lenül a többsége t képe
ző (m in t az tavasszal is fényesen beb izonyo
sodott) oroszlányi szocia lis ta szavazókból. 
Ebbe a közism erten szocia lis ta érze lm ű vá
rosba (kam pány szem pontbó l) több  m in t

h iba vo lt Bayer Zso lt idecibálása, ahol a 
többségének m ár a po lgári egyesület m eg
nevezés hallatán is borsódz ik  a háta.

*

Sunyovszki az e lért eredm ényekre igye
kezte helyezni a hangsúlyt, arra, hogy m in 
denki saját szemével lá tja  ezeket. 
Valószínűleg o tt szám ította el magát, hogy 
egy 1990 után „rom ha lm azzá” le tt városban 
a négy év a la tt e lért fe jlődés is kevés az em 
bereknek. K ihívással, tenn iva lóva l még tu 
catnyi c ik lusra  el van látva a város. M ost 
bárm ilyen sok is kevés. Úgy tű n ik  az itt lakó
kat az e lért eredm ényekkel szem ben jobban 
érdekli, hogy m iko r o ld ó d ik  meg a rakásnyi 
egyéb gond, m ilyen te rvek  vannaka közeljö
vőre. S unyovszki valószínűleg o tt szám íto t
ta  el magát, hogy az á tlagpo lgá r nem 
választja külön egy szem élyben a p o litikus t 
és m agánem bert, és a szoc ia lizm usból ö rö 
kö lt bérekkel bizony érzékeny a m illió s  ju ta l
makra, legyen m ögötte  bárm ekkora 
te ljesítm ény is.

Tatabányán a vá lasztópo lgárok m eggyő
ző fö lénnye l ju tta tók  be a rég i-ú j Bencsik 
po lgárm estert.

Tanulságos S unyovszki egyéni képviselői 
helyének elvesztése is. P olgárm esterként 
eléggé reklám ozták, de m egfeledkeztek 
egyéni je lö ltségérő l. Ugyanakkor S unyov
szki lábtörése és h ivata li e lfog la ltságai m ia tt 
kevés hangsú ly t tu d o tt helyezni vá lasztói 
szem élyes m eggyőzésére, je lesül nem ta l
pa lt házról házra, ahogy négy éve. Mészáros 
S zilá rdnak tehá t segített az ellenfele. A kü
lönbség csak tízegynéhány szavazat volt.

*

Várható  vo lt, hogy a helyi MSZP előhoza
kod ik  a régi nótákkal: a po lgárm ester há
ro m m illió ja , az au tokra tikus  vezetési stílus 
m inősítése, a csirke-ügy, Lázár Mózes 
ügye, a G árdonyi bezárása ( it t  néha elfe le j
te tték, hogy ez a két oldal közös „sa ra ” ), a 
m ásik  o ldalra á llt képviselők. A polgáriak 
erre halovány Keletizéssel tud tak  csak vála
szo ln i. Csak a legvégén csaptak oda.

A tévés bem utatkozásokban a két fő  rivá
lis po lgá rm este rje lö lt egyike sem remekelt. 
Sunyovszki fá rad tnak és rezignáltnak tűn t, 
Rajnai k is isko lásként m ondta fel előre m eg
ír t szövegét.

*

A helyi MSZP fölényesen lovagolta meg 
az országban érezhető szoc ia lis ta  népszerű
ség-növekedést. A taro láshoz tehát az is 
nagyban hozzájárult, hogy a választók párt
érzelm i alapon rendre a szekfűhöz húzták az 
ikszeket. Az országos po litika i hangulat ké- 
peződött le ebben a nagy arányú győzelem 
ben. A  voks, sok  esetben nem fe lté tlenü l a 
szem élyeknek szólt (akkor is, ha ennek o l
vastán fe lhö rdü l néhány helyi szocia lis ta 
p o litiku s ), hanem a szekfűnek. Bár ez sem 
ilyen egyszerű. Pontosabb úgy: a helyi po li
tika i beállítódás és a hatékonyabb kampány, 
a m ás ik  oldal szervezetlensége hatására o r
szágos hátszéllel befú jta a szocia lis ták 
összes egyéni képvise lő je lö ltjé t.

Testvérvárosi látogatás
A P loch ingeni Evangélikus Gyülekezet Fúvószenekara és 
Eugen Beck, ném et tes tvé rvá rosunk polgárm estere  érkezik 
Oroszlányba szom baton. Vasárnap dé le lő tt egy-egy fá t ü lte t
nek el Rajnai G ábor po lgárm esterre l, este pedig a zenekar 
hangversenyt ad az evangélikus tem p lom ban.

A Vért is kiállított a 
környezetvédelem jegyében

Idén is m egrendezésre ke rü lt Budapesten, a Nemzetközi Vá
sárcsarnokban az Ökotech Nemzetközi Környezetvédelm i és 
K om m uná lis  Szakkiállítás. Ezzel olyan fó ru m o t kínált a 
Hungexpo Rt., am ely hazánkban egyedülá lló  lehetőséget kí
nált a fe lhasználók és gyártók  találkozására, a környezetvé
delem iparágban m űködő cégek bem utatkozására, a szakmai 
eszm ecserékre, vitákra.

Az ok tóberi p rogram , az Ökotech kínálatában a m agyar és 
kü lfö ld i k iá llítók  term ékei, e ljárásai között m egta lá lhatóak 
vo ltak m indazon európai uniós norm áknak is m egfelelő 
m egoldások, am elyeka lka lm azásával káros következm ények 
nélkül va lósítha tók meg a fe jlesztési elképzelések.

A M agyarországon m űködő cégek m e lle tt Ausztria , az 
Egyesült K irályság, F innország, Hollandia, Németország, 
O laszország és Spanyolország k iá llító i is jelen vo ltak  a ren
dezvényen.

A hazai k iá llítók sorábó l kiem elkedett a M agyar V illam os 
M űvek Rt.

Az M VM  csoport tag jaként a Vértesi E rőm ű Rt. is bem uta t
kozott a szakkiá llításon, m in tegy propagálva a társaság 
hosszú távú m űködését b iz tosító  re tro fit p rogram  je lentősé
gét. Lovasi Andrea

Régi fotókat keresnek 
Oroszlányról

Készülő könyvünkhöz, illetve leendő kiá llítás i anyaghoz kere
sünk az 19 5 0 -1 960-as években készült O roszlányt ábrázoló 
fo tókat. A képeket archivá lás után v issza ju tta tjuk  tu la jdono 
sának,
A kép publiká lása esetén a kép tu la jdonosá t is term észetesen 
fe ltün te tjük  a közzétett anyagban. A képeket az a lábbi cím re 
kérjük e lju tta tn i: M űvelődési Központ és Könyvtár, Bódi 
Istvánná részére, 2840 Oroszlány, Fő té r  1., illetve a képeket 
személyesen is el lehet ju tta tn i az in tézm ény portá ján hagyva 
a fenti névre.
Segítségüket előre is köszönöm : Karakas László a szerző a 
Városi Ó nkorm ányzatta l együ tt m űködve.

S végül jö ttek  az u to lsó hét nagy durranásai, M o lná r Fe
renc Béla d ip lom a-ügye  nem izgatta fel kü lönösebben körze
te szavazóit. Dr. Sunyovszki csü tö rtök i segélyezési botránya 
még épp el tu d o tt durrann i, s nem tu d n i m ekkorát szólt, 
m ennyi szavazatot ve tt még el tő le . Übereln i m ár egyáltalán 
nem tud ta  a kam pánycsend e lő tti u to lsó órákban, péntek es
tére e llencsapásként e lő rángato tt Rajnai-fé le szám la-ügy.

*

„Valaki m egm ondhatná  m árvégre , hogy hiába vo lt százez
res borozás, sörözés, hiába v o lt fe lfestés, hiába vo lt TV-s 
statisztika, a bunkók mennek. Ezek a do lgok  ilyen egyszerű
ek.” - a d ta  közre vé lem ényéta  választás után az MSZP helyi 
kam pányfőnöke. Feltehetően ugyanő ta lá lta  ki „A  rendszer- 
váltás m egtörtén t. Következik a s tílu svá ltá s !” szlogent. 
Őszintén rem élem  nem ilyen ta rta lom m a l kívánják m egtö lte 
ni a je lm o n d a to t...
Egy dolog m indenestre  tény: a választás e ldőlt, és a többség 
döntését m indenkinek tiszte le tben kell tartania.

Forgács József
____________________________________________________________ 3.
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Pályázati felhívás

A Vértesi Erőmű Rt. (2841 Oroszlány, Pf.: 23) 
pályázati felhívást tesz közzé 
bányászati célú faanyagok 

2003. évi beszállítására.

A pályázat körébe tartozó anyagok:
1. fenyő bányafa
2. lombos bányafa
3. pillérfa, bányféldorong
4. fenyő széldeszka 

Összérték: cca. 120MFt +ÁFA
A pályázati kiírásban szereplő feltételek alapján 
részpályázat is benyújtható.

A beszállításra kerülő faanyagoknak minden eset
ben ki kell elégítenie a bányászati faanyagokra vo
natkozó MSZ előírásokat.
A részletes pályázati kiírást -  írásban történő ké
résre (fax: 34-361-199) -  fax útján eljuttatjuk a 
pályázóknak.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje: 
A pályázatot postai úton, ajánlott tértivevényes le
vélben kérjük megküldeni.

Cím: Vértesi Erőmű Rt.
Jogi Képviselet 

2841 Oroszlány Pf.: 23.
Postára adási határidő: megjelenéstől számított 
10 nap
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást 
Komjáti Gábor (34-361-122/23-97) nyújt.

Emlékezzünk halottainkra!
Az oroszlányi temetőben 2002. november 1-jén (péntek) 16 órától 

Ökomenikus istentisztelettel egybekötött 
Központi halottak napi megemlékezést tartunk, melyre minden elhunyt hozzátarto

zóját tisztelettel meghívunk és várunk.
Gyülekezés: 15.30 órakora ravatalozónál 

A város nevében köszöntőt mond: Molnár Ferenc 
Közreműködik: A Bakfart Bálint Művészeti Iskola tanári rézfúvós együttese, 

az evangélikus gyülekezet énekkara, a három egyház lelkésze:
Kutschi András (kato likus) Molnár József (evangélikus) Szemeti Ferenc (re fo rm átus), 

Salamon Gyöngyi, Vágó Katalin, Kovácsics Balázs.
A megemlékezést követően valamennyien helyezzünk el egy-egy szál gyertyát 

a sírokon és a kolumbáriumoknál!
Autóbuszjárat:

A tem ető gyorsabb megközelítése érdekében a helyi Volán a lakosság részére „Tem etői Já
ra t”  megnevezéssel kü lön já ra to t indít, am ely 15.00 órakor indul a V o lán-te leprő l. Csak az 

autóbuszon vá lto tt m enetjegyek érvényesek!
A járat a következő m egállóhelyeket érinti:

Volán-te lep- vo lt p iactér- Táncsics úti gyógyszertár- Táncsics úti v o lt Fincsi fa la tok büfé
vo lt R igó Jancsi Cukrászda Fürst S. u.- vasútá llom ás- A rany János utcai b isztró- Arany Já

nos utca- Fiatár út -  Dózsa György úti Gizella Büfé- Dózsa György út- Takács Im re út- tem e
tő i buszfordu ló . V isszaindulás az ünnepség végén, kb 17,45 órakor.

Libitina Kegyeleti Szolgálható Kft, Oroszlány Város Önkormányzata, 
____________________Evangélikus egyház, Katolikus egyház, Református egyház____________________

Közérdekű Közlemény
A Vértesi Erőmű Rt. tisztelettel tájékoztatja a lakosságot, hogy az Oroszlányi Erőmű 
retrofit programjának keretében, a folyamatban lévő 3. számú kazán felújítási munkái 
során a SES fővállalkozó üzembiztonsági okokból kazán-kifúvásokat fog végezni.
A 2002. november 5. és november 9. között nappali időszakban, napi 30-40 percig 
tartó kifúvatások jelentős zajjal járnak majd. Ezért a környékbeli lakosság szíves 
megértését kérjük. Vértesi Erőmű Rt.

GSM SZA K UZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu h'ISIIIII

M E G N Y ÍL T
OROSZLÁNYON a

TOMI KÉZI
AUTÓMOSÓ!
it ltt Táncsics M. út 71.
\ 7  06*20,488»10»56

PIZZAFUTÁR
@360-802

TAXI
@361-700

Az MKK-ban november 6-án, szer
dán 19 órakor a budaörsi Turay Ida 
Színtársulat művészeinek előadásá

ban „A csúnya lány” című zenés 
vígjátékot láthatja a színházkedvelő

közönség.
Főbb szerepekben: Pápai Erika, Nemcsák 

Károly, Sajgál Erika, Szacsvay László, 
Kovács István, Haumann Petra.

MEGHÍVÓ
Tudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

( f / Z 5  Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója! 
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: ted ina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva  tartása:

Hétfő: 8 -16-ig 
Szerda: 8 -16-ig 
Péntek: 8 -12-ig

AUTÓMOSÓ
@20/488-10-56
INTERNETES HONLAPOK 

TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kff.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A tiirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 

lehet leadni minden hét szerdájáig, 
és a hétvégén tízezren olvassák.

-A városhoz közeli kertem et -A  Tüzép m ögö tti első so r
eladom , szőlővel, sok te rm ő  bán fe lú jíto tt garázs, aknával 
gyüm ölcsfáva l, ásott kútta l, beépített te tő térre l eladó, 
ólakkal. A kert ötszáz négy- 361-150  üzenetrögzítős te le- 
szögöl, gondozásra szorul, ionon  egésznap.
Érdeklődni este 365-260 -Eladó egy alig használt, na- 
-Kétfunkciós Pirre Cardin ba- gyón jó  állapotú három funk- 
bakocsi lábzsákkal, esővédő- ciós, napfényvédős, bölcső 
vei k ifogástalan állapotban alakú, autós biztonsági baba
olcsón eladó. 20 -43 -35 -620  ülés (0-15 kg).

Tel.: 366-139, 70-240-4537

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc *20 -454 -35 -41  Szerkesztő: Forgács József *70 -240 -45 -37  Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető. 
*3 6 7 -4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőti S. u. 20., E-mail: kronikas@pressklt.hu; molnar.terenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 

ISSN:1419 4805 Hirdetésfelvétel a kiadé nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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A H O L  A H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

HÍREK RÖVIDEN
-KULTURÁLTABB KÖRÜLMÉNYEK.
M egkezdődött a négy általános isko
la bútorzatának cseréje. Az e lm ú lt 
hét fo lyam án új székek, padok aszta
lok érkeztek tízm illió  fo r in to t megha
ladó értékben. M in t korábban is 
hírül adtuk: négy és fé lm illió  fo r in t 
tám oga tás t nyert az önkorm ányzat 
egy megyei pályázaton. A költségve
tésben saját fo rráskén t b iz tosíto tt 
11,5 m illió  fo rin tta l együtt az idén 
közel 16 m illió  fo rin tta l vá lik értéke
sebbé a város nevelési-oktatási in 
tézm ényeinek felszerelése és 
berendezése. Az őszi szünet után a 
tanu lók  ku lturá ltabb környezetben 
fo ly ta tha tják  tanulm ányaikat. 
-TETŰVIZSGÁLAT za jlo tt év elején a 
város oktatási nevelési intézm ényei
ben. M in t az ÁNTSZ m unkatársától 
m egtud tuk  a védőnők közrem űkö
désével az álta lános iskolákban 
1987 ta n u ló t vizsgáltak meg. Közü
lük 68 fő hajában ta lá ltak serkét és 
13 gyerm eknél é lő te tű t. A József A. 
iskolában 28, az A rany J. iskolában 
31, a Ságvári E. iskolában 15, a Be
nedek E. iskolában 7 fe rtőzö tt tanu
ló t ta lá ltak. E szám ok átlagosak, a 
korábbi években is hasonló fe rtő - 
zöttséget m utattak ki. A megelőzés
hez fon tos  a gyerekek hajának 
o tthon i rendszeres ellenőrzése. Ha 
m ár az é lősködő rovar m egtelepe
dett a patikában recept nélkül is kap
ható te tűö lőszerek használata 
elengedhetetlen. A te tvetlenítést az 
iskolai egészségnevelők is figye lem 
mel kísérik.
-NÉGY ÉVSZAK A MŰVÉSZETEK
BEN cím m el az ősz zenei fe ldo lgozá
saival ism erkedhetnek a zenekedve
lők a M űvelődési Központ és 
Könyvtár olvasóterm ében novem 
ber 11-én, szerdán 17 órakor. A 
könyvtár zenei és képzőművészeti 
gyűjtem ényében kötetlen beszélge
tés form ájában Mezei J u d it segít e l
igazodni.
-KÉPZÉSSOROZATOT ind íto tt az 
O roszlányi Kistérség c ivil szervezeti
nek számára a M ajki Népfőiskolái 
Társaság és a BÁZIS Gyerm ek és If
júság i Egyesület. N ovem ber 2-án 
szom baton az egész nap fo lyam án 
stra tég ia i tervezéssel és pro jektm e
nedzsm enttel ism erkedhettek a je
lenlévők a Czermann Vendéglőben. 
A fo lyta tás a következő két szom ba
ton  ugyanott, am iko r többek között 
a PR és a pályázatírás lesz a téma.

Az alpolgármester Székely Antal

Nem emelkedett a polgármester 
és a képviselők illetménye

Csütörtökön délután tartotta alakuló ülését a város negyedik alkalommal szabadon megválasztott önkormány
zati testületé. A képviselők és a polgármester eskütételéig Varga János korelnök, utána Rajnai Gábor 
polgármester vezette az ülést. Elsőként Kis Ferencné, a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatott a vá
lasztás eredményéről, majd átadta a képviselők megbízóleveleit. i

Pénz, pénz, pénz

Az eskütéte lt követően (az önkorm ányzati tö rvény írja 
elő e sorrendet) m egállapították a po lgárm ester és a 
képviselők ille tm ényét, és elfogadtak a Szervezeti és 
M űködési Szabályzatot. Az ille tm ények nem emelked
tek.
Rajnai Gábor anyagiakban ugyanazt kapja, m in t elődje: 
fizetése havi b ru ttó  330 ezer Ft, 13. havi ju tta tás évi 
bru ttó  990 ezer Ft, ju ta lm a, a végzett; m unkájának utóla
gos értékelése alapján évente m axim um  2 m illió  363 
ezer Ft, egyéb ju tta tásként 49 500 Ft/év ruházati kö lt
ségtérítést, 33 000 Ft/év üdülési hozzájárulást, 3 300 
Ft/hó étkezési hozzájárulást állapítottak meg számára. 
Ezen kívül té rítik  saját gépjárm űvének hivatalos célú 
használatát és kam atm entes ille tm ényelőleg felvételére 
is jogosu lt. Fizetésének 30 % -áig költségtérítés is m eg
illeti, ezt a jövő évben állapítják meg.
Döntés szü le te tt arró l is, hogy az előző polgárm ester, 
dr. Sunyovszki Károly hat havi ille tm ényének megfelelő 
összegű, egyszeri b ru ttó  1 m illió  980 ezer Ft végkie légí
tés t kap. K ifizetnek még részére a 2002. évi IV. negyed
évi időarányos ju ta lm át is: bru ttó  124 624 fo r in to t.

*

Az önkorm ányzati képvise lők tiszteletdíja ugyancsak 
változatlan. Valam ennyi itt szereplő összeg bruttóban 
értendő. A tá rsada lm i megbízatású ajlpolgármester tisz
teletdíja 123 999 Ft. A te lepülési képviselő, aki b izottsá
gi e ln ö k 90 000 Ft-ot, a b izottsági a le lnök 80 000 Ft-ot, a 
bizottsági tag 67 500 Ft-ot, a külső bizottsági tagok 22 
500 Ft-ot kapnak havonta. Ezeket aZ|összegek pótlékok 
és költségtérítések növelhetik.

Eggyel kevesebb bizottság

Az előző c iklusban öt b izottsággal do lgozo tt a képvise
lőtestü let, m os t m egszüntették a Közigazgatási 
B izottságot és fe ladata it a több ihez telepítették át.
A Pénzügyi Bizottság tagjai: Juhász József e lnök, Módi 
M ik lós alelnök, Varga János és Takács Károly képvise
lői tagok, Varga Sándor, Erdélyi Péter, dr. Sunyovszki 
Károly kü lső b izottsági tagok. Az Egészségügyi és Szo
ciális Bizottság tagjai: Kardics István elnök, M olnár 
Ferenc Béla ale lnök, Torm a Lajos és Lázár Mózes képvi
selői tagok, dr. Madarász János, Tóth Tímea, M olnár 
József kü lső b izottsági tagok.
A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság tagjai: 
Jugovics József elnök, Hartm ann József alelnök, Szabó 
Istvánná, Vargáné V ojnár Katalin képviselői tagok,

Tassiné D orw ekinger Mária, Varga István, Benyiczki 
Ágota  külső b izottsági tagok.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
tagjai: M etzger Gyula elnök, H ilber Antal a lelnök, Mé
száros Szilárd képviselői tag, Herm ann István és Orosz 
Árpád külső b izottsági tagok.
A lpo lgárm esternek Székely Antal szocialista képviselőt, 
az 1994-98  közötti c ik lus polgárm esterét, az Eötvös Lo- 
ránd iskola egyik igazgatóhelyett|esét választották. Érde
kesség, hogy a város két fő  embere ugyanazon 
in tézm ényből kerü lt ki. M indketten tanárok, m indketten 
igazgatóhelyettesek voltak.

*

I
A szervezeti kérdések után elfogadták a képvise lő -testü 
let novem ber-decem ber havi m unkatervét, am ely sze
rin t várhatóan novem ber végén e ltö rlik  a lakáscélú 
ingatlanadót. i
A zárt ülésen Hidasi Zsoltné pedagógust bízták meg a 
Középfokú Kollégium  vezetésével, m ert az előző igazga
tó , Lázár Ottó lem ondott.

Forgács J.

HETEDHÉT
álKAMPÁNYHÍREK

-TORONYMAGAS ÉRTEKEZÉS. Ez az anekdota kép
v ise lő ink  ta lá lkozóján hangzott el az Önkorm ányzat 
Napja a lkalm ából. Úgy tíz  éve egy városatya a víz to 
rony állapotáró l é rdeklődö tt a testü le ti ülésen. M ire 
kollégája fe lá llt és a következő k im erítő  választ adta: 
Kérem szépen, ha nem tudná a v íztoronyban víz van! 
-SZEXMISSZIÓ. Egy képvise lő je lö lt szájából hang
zo tt el: „Szükséges a tu rizm us  fejlesztése a Vértes lá
bai közö tt.”  __
-EGYETÉRTÉS. „Ha elm egyek je lö lttá rsa im m al, ak
ko r o tt leszünk, ha pedig nem m együnk el, nem le
szünk o tt.” -  o lvashattuk egy szórólapon.
-PÖCS = Polgári Öntevékeny Csoport. így becézték 
az ellenfelek a helyi po lgári egyesületet. 
-BABY-BOOM. Ezen a választáson egy kéthónapos 
csecsem ő is nyerhete tt vo lna szocialista színekben -  
értékelte a m ásik oldal az eredm ényt.
-HEJ, TE BUNKÓCSKA. Elég a;dun/aságból! A bun
kók m ár elm entek -  békítette á m ásik oldal a legyo- 
zöttet.
-A TETT HELYSZÍNÉN. A képl/ise lőtestü let ezentúl 
m inden év október 17-én a polgárm esteri hivatal 
e lő tt megkoszorúzza az ism eretlen tettes em lékm ű
vét.

Forgó-Morgó



Az „utolsó szó jogán” a volt polgármesterrel
Sunyovszki: „Erkölcsileg és egzisztenciálisan is meg akarnak semmisíteni”

Dr. Sunyovszki Károly két ciklusban irányíto tta  Oroszlány önkorm ányzatát. 
Elsőként 1990-ben (az akkor hatályos választási szabályok szerint) a képvi
se lő testü le t választotta meg. Az első szabad választások évében 24 éves fia 
talem ber, Pécsett szerzett fr is s  jog i d ip lom áva l, az ország legfiatalabb 
po lgárm estereként kezdte meg tevékenységét. Az 1994-es önkorm ányzati 
választáson személyes okokra hivatkozva nem indult, valójában azért vonu lt 
félre, m ert azt gondolta, a szocialista korm ánnyal egy szocialista városveze
tés jobban tud  együtt dolgozni.

Ebben a c iklusban képvise lőként ve tt részt a tes tü le t a m unkájában, és a m e
gyei közgyűlés a lelnökeként tevékenykedett. Az 1998-as önkorm ányzati vá
lasztáson Székely Anta l, az előző po lgárm ester vo lt a rivá lisa, akinél m in tegy 
hétszázzal több  vokso t g yű jtö tt be. Idén m ásodjára m érette meg magát, de 
ezer szavazatkülönbséggel a lu lm aradt Rajnai Gáborral szem ben.
Dr. Sunyovszki Károly a választások óta elsőként a Krónikásnak adott in te r
jút.

-  Hogyan fogadta a választási eredményt?
-  Hazudnék, ha nem vallanám  be, hogy nagy 

csalódás ért. Nem ezt az eredm ényt vártam , de 
hát m inden csoda három napig ta rt, ez meg nem 
is csoda.

-  Elgondolkodott már a vereség okain?
-  Talán a kulcsszó a siker, és az ahhoz való le

hetséges emberi viszonyulás. A négy év a latt e lért 
eredm ényeink valós érdekellentéteken tú l é rte t
lenséget, ellenérzéseket is k ivá lto ttak és a m egfe
lelő rásegítés felszínre hozta az em beri irigységet. 
Részletesebb elemzésbe egyelőre nem bocsát
koznék, rövid idő te lt még el, hogy a tö rtén tek  fe l
dolgozására válla lkozzam . Azt azért hangsúlyozni 
szeretném , hogy egyáltalán nem sajnálom  ezt a 
négy évet, am it -  m ond juk úgy -  az é letem ből a 
városra fo rd íto ttam . Nagyon büszke vagyok arra, 
am it e lértünk. Azt v iszon t sa jnálom , hogy az el
m ú lt négy évben a családom ra, környezetem re 
nem fo rd íto ttam  elegendő időt, de az e lkövetke
zőkben ezeket a „m u lasztása im at”  póto ln i fogom .

-  Mérlegelte, hogy ebben az eredményben mi 
az ön személyes felelőssége?

-  N incs értelm e magyarázkodni, azzal fo g la l
kozni, hogy m it ron to ttunk  el a kam pányban. Egy 
biztos, világosan k iderü lt, nem vagyok p ro fi po li
tikus , arra jó vo ltam , hogy a városért keményen 
dolgozzak, de a kam pány nem az én m űfa jom .

-  Belejátszhatott-e a vereségébe az utolsó két 
nap történése, az úgynevezett segély-botrány, 
melyben jelenleg a megyei rendőrkapitányság 
nyomoz?

-  Nem vagyok benne, biztos, hogy enélkül 
megnyertem  volna a választást, de úgy vélem  sok 
szavazatot veszítettem miatta.

-Bővebbet elárulna, mi is történt a hivatalban ?
-  Nem akarok részletekbe bocsátkozni, még 

m agyarázkodásnaktűnne. Egyértelm űen koncep
ciós ügyet kreáltak ellenem, ami arra m egy ki, 
hogy a választás elvesztésén tú l erkölcsileg és eg
zisztenciálisan is m egsem m isítsenek.

-  Miből vonta le ezt a következtetést?
-  Elég furcsa, hogy ma M agyarországon egy 

ilyen ügyben a fe lje lentés megszületése után két 
órával a rendőrség m ár k ihallgat em bereket, 
m indezt az MSZP kam pányfőnökének közvetíté
sével. Ez az eljárás szám om ra politika i ind ítta tá 
súnak tűn ik .

-  Mint ügyvéd, hogyan látja, mikor fordul elő 
ilyen gyors rendőri cselekvés, milyen esetekben 
von magához szinte azonnal ügyeket a megyei 
rendőrkapitányság ?

-  Ez a gondosság és gyorsaság élet elleni bűn- 
cselekm ények esetében, nagyobb súlyú gazdasá
gi visszaéléseknél gondo lom  természetes.

-  Úgy tudom, hogy a helyi rendőrkapitány elfo
gultsági bejelentése miatt került a megyére az 
ügye. (Az in terjú  után tudtuk meg, hogy ilyen

bejelentés nem volt, a megyei szervezet vonta 
órák leforgása a la tt magához az ügyet.)

-  Erről n incs tudom ásom , de m eglepő, hogy 
ne m ondjam  hihetetlen, hogy egy elfogultság 
ügyében v illám gyorsan , két órán belül e ljá rjon a 
megyei rendőrkapitányság. Persze ha valakinek 
nagyon sürgős v o lt. . .

*

-  Milyen anyagi helyzetben adja át a város ve
zetését utódjának? Befejezhetők a megkezdett 
beruházások, mint például a szakrendelő felújítá
sa, a szennyvíztisztító korszerűsítése, a zeneisko
la átépítése, a Fürst úti játszótér átalakítása?

-  A négy évvel ezelőttihez képest kétszázm illió 
fo rin tta l bővebb a m ozgástér, tehát jobbak a kon
díciók. Ezek kibontása az új városvezetés és kép
v ise lő tes tü le t tehetségén, hozzáértésén m úlik. 
Okos m anőverekkel m inden fejlesztés k ivite lez
hető, bár nem lesz könnyű feladat, m in t ahogy ed
d ig sem v o lt az.

-  Ezek szerint a jelenlegi helyzetből, aki akarja, 
azt is kiolvashatja, hogy komoly pénzügyi nehéz
ségek várhatóak?

-  E lképzelhetőnek ta rtom , hogy ham arosan a 
város e ladósodottságára hivatkozással lépnek 
vissza választási ígéretekből, beruházásokból. A 
helyzet azonban az, hogy az adósságállom ány 
m ind a költségvetés arányában, illetve az in fláció 
figyelem bevételével összevethető a négy évvel 
ezelőttivel, reálértéken nagyjából annak megfele
lő és persze kezelhető. Egyévi v issza fogo tt fe j
lesztésekkel ez akár fe lére-harm adára csökkent
hető. Egy érdekes, és m indig m ozgást jelentő 
költségvetési környezetben van a város. A jövő 
évi kö ltségvetés m eghatározó kérdése pedig az, 
hogy a norm atívák kialakítása során a korm ány 
valóban figyelem be veszi az in flác ió t és a közal
ka lm azotti béremelés valós növekm ényét -  ez 
együttesen 800-900 m illió  fo r in t lehet -  vagy pe
dig lenyeleti a várossal, illetve az önkorm ányzat
tal.

-  Történt-e önnel említésre méltó a választás 
óta?

-  Igen. Korrekt körü lm ények között m egtörtént 
a hivatali ügyek átadása. Ezen tú l sok gra tu lác ió t 
kaptam, o lyanoktó l is, akiket szem élyesen nem 
ismerek, m egköszönték a város e lm ú lt négy évi 
fe jlődését.

+

-A hét végén itt járt Plochingen, német testvér- 
városunk polgármestere, akit még ön hívott meg. 
Találkozott vele?

-  Az elutazásuk e lő tti ebédet egyeztettük le, 
ezen vettem  volna részt én is fe leségem m el. M iu 
tán a megbeszélt időpon ttó l negyven percig hiába 
vártunk  Rajnai és Beck urakra, és a késedelem le
hetséges időtartam át sem üzente meg senki, eltá
voztunk, a ta lá lkozó tehát sa jnos elm aradt. Nem 
tudom , hogy a rutin ta lanság okán-e, de a képvi

se lő testü le t alakuló ülésére is elfe le jte ttek m eg
hívni, pedig az udvariasságon tú l az egyik napi
rend érin te tt is.

-  Miért nem került fel a Fidesz-MDF városi 
kompenzációs listájára?

-  Úgy gondoltam , ha sem polgárm esternek, 
sem a körzeti képviselőnek nem választanak meg, 
akkor nem kívánok a képvise lő testü le t tagja lenni, 
ez ta lán felesleges feszültséget is okozna, de a vá
ros valam elyik bizottságában szívesen fe la jánlom  
m unkám at, ha szükség van rá. M égiscsak fe le lő 
séggel ta rtozom  annak a kétezer-ötszáz em ber
nek, aki rám szavazott. Nekik egyébként kü lön 
m egköszönöm  a bizalm ukat. Köszönetem et fe je
zem ki segítő im nek is, a kam pányban engem és 
választási szövetségünket bárm i m ódon tám oga
tóknak, szavazatszám lálóknak és egyszerű d ru k 
kereknek. A jövőben ügyvédként, hely i- és 
megyei közéleti szereplőként m indent meg fogok 
tenn i az érdekeik érvényesítésért, de hadd szö
gezzem le, ez nem azt je lenti, hogy m ár m ost be
jelentkezem a 2006-os választásokra.

(Sunyovszki a megyei közgyűlésben mandá
tumot nyert és azt elfogadta  -  a szerk.)

-  Kíván-e üzenni az önre szavazóknak az „utol
só szó jogán’?

-  Azt gondo lom , hogy m indenki büszke lehet 
arra a fe jlődésre, ami O roszlányban tö rtén t. Kö
szönetem et fejezem ki m indenkinek, aki ebben 
közrem űködött, főként, ha segített is, akár építő 
kritikáva l is. Kétségbe esésre sem m i ok, remélem 
a város így vagy úgy, de előre lép. Bízom abban, 
hogy a fe jlődés úgy fog kisugározn i, hogy a hét
köznapokban is érezhető é le tm inőség-javu lást 
okoz. Arra biztatok m indenki, hogy használja ki a 
lehetőségeit és éljen jó l Oroszlányban.

F.J.-M.F.

A po lgárm ester lapunknak e lm ondta, hogy a te s t
vérvárosi delegáció ünnepi ebédje p rog ram to rló 
dás m ia tt csúszott későbbre. -  Nagyon sajnálom , 
am i tö rtén t. Az ö tvenfős zenekar tu d o tt várni, jó  
szívvel láttuk volna dr. Sunyovszki Károlyt is -  
nyila tkozta Rajnai Gábor.

FIGYELEM!
Kellemes ás hasznos kikapcsolódás várja a 

Művelődési Központ ás Könyvtár új szakkörei
ben a gyermek, ifjú és felnőtt érdeklődőket.

Fazekas szakkör, 
Képzőművészeti szakkör, 
Szövőszakkör, 
C iteraszakkör,
V idám  angol nyelvklub, 
Gépi m űhím ző szakkör, 
Papírmasé szakkör,

péntek 17 óra 
szerda 16 óra 
szerda 16 óra 
csü tö rtök  17 óra 
szerda 16 óra 
c sü tö rtök  17 óra 
hétfő 17 óra

Zenés torna, hétfő és csü tö rtök  18.15 óra 
További felvilágosítás az MKK információjá- 
ban, és az 560-022-es telefonszámon kapható.

A dohányzás, a sSrö te t ő t  etádó városi buszok, a szettem! tEőmjezetszennjezéi károsítják az Ön ea környezete egészségét!



A bányászok a fenyegetés ellenére is segítettek

Emlékezés a kitörés napjára: 
„Ne csak őrizd, gyűlöld is!”

ÁVH-s főtiszt könyvei a könyvtárakban

Az oroszlányi rabtáborból (a kocsedóról) való kitörés napjára 
emlékezett az oroszlányi 56-os Szövetség 

október 26-án, szombaton.
Schrötter Tibor budapesti lakos egy évig „vendégeskedett” 

1953-54 között Oroszlányban , előtte megjárta 
a kisgyóni Tivadar-tárót, később Ajkacsingert.

-  Dante pokla szegényes elképzelés ahhoz képest, am it az 
A ndrássy út 60-ban m űvelt az ÁVH -  m ondotta az 56-os em lékm ű 
e lőtt ta r to tt beszédében S chrö tte r T ibor. -  M indegy vo lt, hogy ag
gastyán, fe lnő tt, vagy éppen fia ta lkorú  gyerek ke rü lt a kezeik közé. 
Még 17 éves sem vo ltam , am iko r a bal kezem hüvelykujjának kö
römházába verték a szöget -  em lékezett e lcsukló hangon. -  A m i
kor eszembe ju t, még ma is érzem a vizelet fo rróságát, am in t 
vég ig fo ly ik  a lábam on az iszonyú fá jda lom tó l. Ötvenhét év után is 
szégyenkezve gondo lok arra, hogy va jon bárm ilyen va llom ást alá
írtam volna, épen hagyott jobb kezemm el? M ár nem tudok rá vá
laszt adni, és rem élem , ez a kérdés nem is ve tőd ik  fel többé soha.

Ezek a szad izm ust élvező Á VH -s gazemberek, akik nem nevezhe
tő k  em bernek, hanem patkánynak és ivadékaiknak, akik azon nya
fognak m ost: m ié rt nem fe le jtjük  m ár el a tö rtén teke t?  Hát van bőr 
a képükön megkérdezni, m ié rt fü tyü lték  ki a tem etőbő l a renegáto- 
kat, a gy ilkosokat, am ikor áldozata ikat akarták m egkoszorúzni?

Az ÁVH után nem csodáltuk, hogy a bányáknál lévő 
sm asszerpihenőben tábla figyelm eztette őreinket: JVe csak őrizd, 
gyűlöid is!"k c iv il vá járokat is igyekeztek e gyű lö le tre  betanítani, 
de azok a jóérzésű emberek, m iu tán m egism ertek bennünket, m ind 
gyakrabban hoztak le jobb fa la tokat, ünnepekkor sütem ényt. Az én 
vájárom  Framberger Józsi bácsi v o lt ( itt ism ét e lcsuk lik  a hangja), 
szinte apaként bánt ve lünk. A c iv il bányászok feketén írt leveleinket 
hozták-vitték, pedig m egfenyegették őket, ha ilyesm irő l tudom ást 
szereznek, őket is elítélik. A vá já rok bátrak is vo ltak , m ert panaszt 
m ertek tenn i az igazgatóságon, hogy a bányasmasszer elgáncsolta 
a vállán s to m fo t (bányafát) c ipe lő  vagy a cs illé t to ló  po litika i fo g 
lyot. A hogy azokat a patkányokat, ezeket a bátor em bereket sem 
szabad elfelejteni.

Ezért tö r t ki október 25-én az a sok száz rab, m ert újra em ber 
akart lenni, hogy fe lem elt fe jje l élhessen.

-  A rabtáborbó l k itö rt fo g lyo k  közül sokan részt ve ttek a fo rrada
lom ban -  ezt m ár Balogh Gyula, a helyi 56-os Szövetség elnöke ál
lapította meg. -  A Széna téren harcolókhoz csatlakoztak. Számos 
oroszlányi vo lt rabtársam m al ta lá lkoztam , akik elm ondták, hogy 
példátlan rágalm akért ta rtózta tták le őket. Feketevágásért vagy 
m ert nem te ljesítette  a to jásbeadást (nyo lc  darab to jásért) hónapo
kat kapott, ingyen dolgoztatták. 1951-ben sorkatonákat, akik az el
távozás után pontosan visszatértek, egy óráig vára tták a laktanya 
kapujánál, majd k ije lentették, hogy késtek, és ezért nyolc-tíz  hónap 
fenyítést kaptak ebbe a bányába. Őket naponta hozták-v itték tehe r
autóval a laktanyából. Kellett az ingyen m unkaerő a szocializm us 
építéséhez. Számos úgynevezett osztályidegen: orvos, tanár, m ér
nök, katonatiszt, pap ingyen do lgozo tt itt ham is vádak alapján.

N yisztor József az akkori oroszlányi szakmunkásképző tanára 
1956. október 24-én, lyukas zászlóval, fegyver nélkül diákjaival a 
rabtábor kapujához vonu lt és követe lték a rabok szabadon bocsá
tását. Börtönbe zárták és örökre  e ltilto tták  tanári h ivatásától. Ezt 
nem lehet e lfe lejteni.

Balogh Gyula fe lindu ltan mesélte el annak az Á VH -s fő tisztnek a 
történeté t, aki a napokon keresztül kiéheztetett rabok elé babgu
lyást hozatott, majd a sörre l le ita to tt ő röke t az ételbe v izeltette, s a 
raboknak ezt el ke lle tt fogyasztaniuk. Ez a főávós később író lett, 
könyveit még a mai napig is kö lcsönözni lehet a könyvtárakban. 
Hát, ennyit a fe ledékenységről -  te tte  hozzá.

A megemlékezés végén m egkoszorúzták az em lékm űvet, majd a 
m aroknyi je lenlévő (köztük Rajnai Gábor po lgárm ester is) fe jet haj
to t t az Eötvös iskola aulájában ta lá lható  Nyisztor-em léktábla előtt.

F.J.

A barátság platánja
Ném etországi testvérvárosunk po lgárm es
teré t, Eugen Becket, és P lochingen evangéli
kus fúvószenekarát látta vendégül városunk 
a m ú lt hétvégén.

Vasárnap dé le lő tt a szakorvosi rende lő in
tézet m e lle tti jub ileum i parkban a vendéglátó 
Rajnai Gábor po lgárm ester és Eugen Beck 
jelképesen elü lte tték a barátság fáját.

P lochingen első embere g ra tu lá lt Orosz
lány új polgárm esterének és kifejezte rem é
nyét, hogy a település úgy fog terebé
lyesedni, ahogyan a platánfa. A németek 
más, nyugat-európai testvérvárosaikban is 
ü lte ttek barátságfát.

-  Ily m ódon az itteni fa jelképes összeköt
te tés t je len t Európával -  m ondotta  Eugen 
Beck, aki im m áron harm inc éve polgárm es
ter. A közeljövőben P lochingenbe várják 
O roszlány kü ldöttségét, hogy o tt is e lü ltes
senek egy fácskát.

Rajnai Gábor köszönetét fejezte ki e lődei
nek az 1998-ban hivatalossá vá lt kapcsolat 
elm élyítéséért.

Este az MKK színházterm ében a Reiner 
Nuszbaum vezényelte fúvószenekar koncert
te l kedveskedett az oroszlányiaknak. Hétfőn 
a W eslin  üzemének m egtekintése és ünnepi 
ebéd zárta a látogatás p rogram ját. -for-

H áttér
Oroszlánynak a hagyom ányos értelem ben 
ve tt testvérváros i kapcsolata ko
rábban a finnország i Kuhm o vá
rossal és a szlovákiai Vágsellyével 
(Sala) a laku lt ki, majd a 90-es 
évek végén kerü lt sor újabb kap
cso la tfe lvé te lre  a németországi 
A ltr ip  és P lochingen városokkal.

A 70-es években sorra kezdtek 
m űködni a kü lönböző baráti kö
rök, tá rsaságok amelyek e lsőso r
ban kü lfö ld i városokkal, az ottani 
baráti társaságokkal vették fel a 
kapcso la to t. Ilyen kezdeménye
zés eredm ényeként kerü lt so r a 
hivata los kapcsolatfe lvételre 
Oroszlány és a finn  Kuhm o kö
zött. A szlovákiai Vágsellyével 
1993-ban ke rü lt so r a hivatalos 
kapcsolatfe lvételre.

A ném etországi A ltrip  város 
képviselőtestü lete 1996-ban 
a jánlotta fe l a kapcsolatfe lvétel le
hetőségét, amely kedvező fogad
tatásra ta lá lt az oroszlányi 
városvezetők körében, így a két 
város m ár hivatalos form ában 
ápolja a korábban is jónak m ond
ható, e lsősorban a spo rt terén k i
bontakozó kapcsolatait.

A m ásik ném et partnerváro
sunk P lochingen, az e rrő l szóló 
hivata los dokum entum ok aláírá
sára 1998. jú liusában P loch in- 
genben, m ajd 1999. novem beré
ben Oroszlányban kerü lt sor. Az 
oroszlányi zenei életben m ind ig  is 
je lentős szerepet betöltő Evangé
likus Ének- és Zenekar tagja i ré
vén szövődtek a barátságok.

Tocsogó a főúton
Nagy esőzések után szökellve is kü
lönleges m utatvány száraz lábbelivel 
átkelni a Rákóczi és Fürst ú t kereszte
ződésében. Pedig néhány éve a keze
lő m egyei Közútkezelő Kht. egy új 
aszfaltbevonattal látta el az osztott 
pályás ú tteste t és fe lú jíto tta  a keresz
teződés gya logátke lőhe lyeit is. A víz 
m égis m egáll a zebrán.

Spitzner Csaba városfenntartási 
osztályvezető úgy látja, az úton nem 
régen elvégzett fe lü leti kezelés nem 
o ldotta , és nem is fogja m egoldani a 
szintbeli problém ákat, am elyek az út
tes t szinte törvényszerű süllyedése 
m ia tt keletkeznek. Az osztályvezető 
szerint m egoldást csak az útfe lü let 
újraaszfaltozása hozhat, am i kom oly 
költség. (Százm illiós nagyságrend -  
a szerk.)

A Közútkezelő kht. főm érnöke 
másképp vélekedik, szerinte az ön- 
korm ányzat kezelésében lévő Fürst út 
betorkollásában m egsüllyedt átvágá
sok a fe le lősek azért, hogy az átkelők
re fo ly ik  a víz. A szakember szerint a 
Fürst úton a víznyelő rács is maga
sabban van, és nem tö lt i be feladatát.

Mindkét téltől világos magyaráza
tot kaptunk. És közben még évekig 
tocsoghatunk a sárban?

-f-

A Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Erőművének 
terü letén látványos ütemben fo lynak 
a kéntelenítő építésének fö ldm unká i

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottarté kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@pressktt.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön h o g y a n  í t é l i  m e g  a la k á s a d ó  

e ltö r lé s é t?

>  helyes, végre nem kell fizetni
>  helyes, de m ibő l póto lják a kieső bevételt 
'r kár, m ert fizetésével jogo t kaptunk a város 
dolga iba való beleszólásra
>  nem érdekes, nem jelentős összeg

V á r ju k  s z a v a z a tá t!

.3.



Tájékoztató a civil szervezeteknek, intéz
ményeknek felajánlott 2000. évi jövede

lemadó 1 %-ának felhasználásáról.
- Az oroszlányi MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2000. évi sze
mélyi jövedelemadó 1 %-át felajánlották az intézmény
nek. A 17.845 Ft.-ot a gyermekkönyvtári 
foglalkozásokhoz szakmai anyag vásárlására használtuk 
fel. Adószámunk: 15387628-2-11; Számlaszámúnk: 
12028003-00254374-03100003
- Az OROSZLÁNY BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET tisz
telettel megköszöni a 2000 évi személyi jövedelemadó
ból felajánlott 1 %-os támogatást, a 34.946.- Ft-ot, 
melyet a városdíszítő akcióra, rendezvények szervezésé
re és díjazására fordítottunk. Adószámunk: 
18603550-1 -11, Számlaszám: 11740061 -20011899
- Az oroszlányi ARANY JÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNY 
köszönetét mond mindazoknak, akik a 2000 évi SZJA 1 
%-ának felajánlásával támogatták Alapítványunkat.
A felajánlott 342.443.- Ft-ot a tanulók jutalmazására, ta
nulmányi versenyek nevezési díjára, audiovizuális esz
közök vásárlására fordítottuk.
- Köszönetét fejezi ki a FALU-EIAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS 
KULTURÁLIS EGYESÜLET, hogy a 2000. évi SZJA 1 
%-ával támogatták. A 130.187.- Ft-ot hagyományápoló 
rendezvényeinkre / májfa-állítás-, döntés, szüreti felvo
nulás/fordítottuk.
- A GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRT, KÖRNYEZETÜNK 
VÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY köszönetét mind mind
azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványun
kat támogatták. A 47.807.- Ft-ot kirándulásra 
fordítottuk. Adószám: 18600715-1-11, Számlaszám: 
63000043-15400413

- Az OROSZLÁNYI GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET köszö
netét mond mindazon magánszemélyeknek, akik 2000 
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták mű
ködését. A felajánlott 85.248.- Ft-ból játékokat, illetve a 
gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközöket 
vásároltunk. Adószám: 18604506-1-11, Számlaszám: 
11740061-20013688
- A Petőfi Sándor Óvoda köszöni a MICIMACKÓ 
BARÁTAIÉRT ALAPÍTVÁNY javára tett 1 %-os felajánlá
sokat, a 107.832 Ft-ot, melyet gyermekprogramokra, 
rendezvényekre és játékvásárlásokra fordított. Szíves 
felajánlásukat továbbra is várjuk.
Adószárnunk: 19148858-1-11, Számlaszámúnk:
11740061-20008608
- A REFORMÁTUS HITÜNKÉRT ÉS NŐSZÖVETSÉG
ALAPÍTVÁNY, köszöni a 2000 évi személyi jövedelem- 
adó felajánlásait, az 51.641 Ft-ot a hittanos gyerekek 
üdültetésére használtuk fel. 15 gyermek a Dorogi Refor
mátus Egyház Fonyód-ligeti Táborában üdült. 
Adószámunk: 18603646-1-11, Számlaszámúnk:
11740061-20012010
- A Ságvári Endre Általános Iskola Oroszlány SZÜLŐK 
ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYA 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2000. Évi sze
mélyi jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunkat támo
gatták. A részünkre felajánlott 860.499.- Ft-ot 
versenyeztetésre, jutalmazásra, oktatást segítő anyagok 
vásárlására fordítottuk.
Adószámunk: 19148463-1-11, Számlaszámúnk:
11740061-20005519
- A SAJÁT LAKÁSÉRT OROSZLÁNYON ALAPÍTVÁNY 
Kuratóriuma megköszöni a 2001 évben az alapítványnak

befizetett 30.887.- Ft. SZJA 1 %-át, mely összeget a la
kásvásárlás támogatására használt fel.
- A Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Előkészítő 
Szakiskola GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma 
megköszöni a 2001. Évben az alapítványra befizetett 
372.569.- Ft SZJA 1 %-át, mely összeget az iskola gyer
mekeinek karácsonyi megajándékozására, a jól tanuló 
gyerekek jutalmazására fordított, valamint hozzájárult a 
nyári üdültetésükhöz.
- A MAJKI MÜEMLÉKEGYÜTTESÉRT ALAPÍTVÁNY Ku
ratóriuma megköszöni a 2001 évben az alapítványra be- 
fizetett.19.622.- Ft SZJA 1 %-át, melyet a beruházásokra 
használt fel.
- Az OROSZLÁNY KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY Kuratóriuma megköszöni a 2001 év
ben az alapítványra befizetett 9.571.- Ft SZJA 1 %-át, 
mely összeget nem használt fel.
-A z  OROSZLÁNYI NYUGDÍJAS- ÉS GONDOZÓHÁZÉRT 
ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma megköszöni a 2001 évben az 
alapítványra befizetett 8.237 Ft SZJA 1 %-át, mely 
összeget nem használt fel.
-A z  Oroszlányi Bányász Múzeum Alapítvány Kuratóriu
ma ezúton mond köszönetét mindazoknak, akik 2001. 
évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át a múzeum zavar
talan működéséhez felajánlották. Az így befolyt 
448144,- Ft-ot, - amely a költségvetés kb. 10 %-át teszi 
ki -  a bérek járulékainak fedezetére fordította a múzeum, 
a 2002-es évben.
-Az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány kura
tóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2001 évi 
jövedelemadójuk 1 %-át számunkra felajánlották. A 
198507,- Ft-ot gyülekezeti élet fenntartására és támoga
tására használtuk fel. 19889055-1-11

Közérdekű Közlemény A V értesi Erőmű Rt. tiszte le tte l tá jékoztatja a lakosságot, hogy az Oroszlányi Erőmű re tro fit p rogram jának keretében, a fo lya 
matban lévő 3. számú kazán fe lú jítási m unkái során a SES főválla lkozó üzem biztonsági okokból kazán-kifúvásokat fog  végezni.

A 2002. novem ber 5. és novem ber 9. között nappali időszakban, napi 30-40 percig ta rtó  kifúvatások je lentős zajjal járnak majd. 
______________ Ezért a környékbeli lakosság szíves m egértését kérjük.______________________________________________Vértesi Erőmű Rt.____________
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Telefon: 06-34-366-17Da í a p i s o l a t

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülik csomagok

GSBVJ TARTOZÉKOK SZELES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu WLSTSTÍlf]

MEGHÍVÓ

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 
lehet leadni minden hét szerdájáig, 

és a hétvégén tízezren olvassák

Tudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

C Oroszlányi
JJ Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -16-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

M E G N Y ÍL T
O R O S Z L Á N Y O N  A

TOMI KÉZI
AUTÓMOSÓ!

Táncsics M. út 71.
\ 7  06*20*488»10*56

PIZZAFUTÁR
@360-802

TAXI
@361-700

AUTÓMOSÓ
@20/488-10-56
INTERNETES HONLAPOK 

TERVEZÉSE 
@ 363M 44

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK' 

MONTÁZS PRESS Kft

-Eladó 1 db világos színű íróasz
tal, 3részes fekete fém és üveges 
kivitelű tv állvány, tölgy világos 
színű konyha asztal 4 székkel, 
tölgy világos színű előszobafal, 
csillár hozzá 2 db falikar fekete, 
fém és festett üveg, kovácsolt
vas csillár, fekete színű, világos
kék plüss franciaágy, kiemelhető 
2 db ágybetéttel, 190-es siléc,

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39.

v-tech kötéssel. 363-085,
30-27-42-959
-Tüzépsoron a hídhoz közel, sor 
elején, külön villanyórás, szere- 
lőaknás + padlás, jól karbantar
tott garázs eladó. 70-20-16-748 
-Garázs eladó a tüzép mögött az 
„ 0 ” soron aknával, padlással, vil
lanyos vasajtóval. 363-849,
70-22-81-278
-A régi tüzépnél az „M ” soron ga
rázs eladó. Villany, akna, pince, 
padlás, állmennyezet, betonozott 
bejáró van. 30-28-57-865 
-Költözés miatt eladó 1 db ifjúsá
gi szekrénysor + íróasztal + 1 db 
egyszemélyes ágynemű tartós 
heverő, valamint 3 db sötétbarna 
boltíves fa függöny. 363-559 
-Kétfunkciős Pierre Cardin baba
kocsi lábzsákkal, esővédővel ki
fogástalan állapotban olcsón 
eladó. 20-43-35-620 
-Eladó egy alig használt, nagyon 
jó állapotú háromfunkciós, nap- 
fényvédős, bölcső alakú, autós 
biztonsági babaülés (0-15 kg). 
366-139, 70-240-4537

360-413 
06/30/9790-724

Felelős szerkesztő: M oln ár Ferenc ®  2 0 -4 5 4 -3 5 -4 1  Szerkesztő: Forgács József * 7 0 -2 4 0 -4 5 - 3 7  K iadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Fe le lős vezető: M o ln ár Csaba ügyvezető.
® 3 6 7 -4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levé lc ím e: 2840  Oroszlány, Petőfi S. u. 2 0 ., E -m ail: kronlkas@ presskft.hu; m o lnar.ferenc@ presskft.hu Internet: w w w .oro szlanyi-kron ikas.hu
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10.

@ 367-444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !
„A  bölcsek köve n incs a zsebünkben, de szeretnénk tisztességesen vezetni a vá ros t”

Székely Antal: 
az ellenzék passzivitásba vonult

Székely Antalt, az MSZP helyi szervezetének elnökét választották társadalmi megbízatású alpolgár
mesterré a képviselőtestület múlt heti alakuló ülésén. A főállásban az Eötvös Loránd Műszaki Közép
iskolában dolgozó magyar-történelem szakos tanár ebben a ciklusban a 3. számú választókörzet 
egyéni képviselője. 1994-98 között polgármester volt, akkor Rajnai Gáborral fordított helyzetben osz
totta meg a városvezetést.

HÍREK RÖVIDEN
-2002 PERC OLVASÁS. Az Olvasás Éve alkal
mából novem ber 12 -13 -14-én, reggel héttől 
este hét óráig, hangos olvasást szervez tanu ló 
inak a József A ttila  Á lta lános Iskola. A rendez
vényt bárki m eglátogathatja, a részvétel az 
iskola tanuló i számára önkéntes. A zs ibongó
ban tartandó hagyom ányterem tő rendezvényre 
a gyerekek m egadott sorozatok könyve it vá
laszthatják ki az iskolai könyvtárbó l.
-KÉTSZER ZÁRT BE az e lm ú lt két hétben a 
sportte lep i uszoda. M in t Kostyál László üze
m eltetőtő l m egtudtuk, m egh ibásodott a fe r tő t
lenítőszert adagoló berendezés mérőszondája. 
M iután a m űszer nem a valós értéket m utatta, a 
medence vizébe a megengedettnél több  lúg ke
rü lt. A túladagolás az isko lások reggeli úszás- 
oktatásakor derü lt ki, am inek nyom án az 
ÁNTSZ azonnal bezáratta az uszodát, majd a v i
zet lecserélték. A javítás után néhány nappal 
végzett ellenőrzés magas sóta rta lm at m u ta to tt 
ki, am it m ú lt hét szerdán és csü tö rtökön  újabb 
kényszerszünet, vízcsere és helyreállítás köve
tett.
-A KISEBBSÉGEK m egválasztott képviselői a 
hét elején vehették át megbízólevelüket. A Ci
gány Kisebbségi Önkorm ányzat elnökének Si
mon István A ttilánét, e lnökhelyettesének 
M olnár T ibo rt választotta. Ugyanezen a napon 
a Szlovák Kisebbségi Önkorm ányzat is m egtar
to tta  alakuló ülését, ahol elnöknek Szabó 
Istvánnét, e lnökhelyettesének Ócskái S im ont 
választották. M indkét szervezetet köszöntö tte  
Rajnai Gábor polgárm ester, majd bejelentette, 
hogy m unkájukat Kurdi János, a lakossági osz
tá ly vezetője fogja segíteni.
KÉSZ A PARK. Befejeződött a városkapu m el
letti park felújítása. Az önkorm ányzati, és hozzá 
pályázatból nyert pénzből m egvalósuló beru
házás kivitelezését közbeszerzési pályázaton az 
Oroszlányi Szolgáltató Rt. (OSZRT) nyerte el. A 
cég oroszlányi alválla lkozókkal do lgozott, a 
műszaki átadás m ár m egtörtént. V isszakerült a 
helyére Lux Alice Leány korsóval cím ű köztéri 
alkotása, s m egúju lt a medence is, m elyben ta 
vasszal a m ár m űködőképes szökőkút fog cso
bogni. A té r a teraszos kiképzésű térrész
letekkel, a k iü lte te tt növényekkel és a pergo lá
val (ny ito tt lugassal) üde színfo ltja  lesz a régi 
városrésznek. M in t m egtudtuk, szokásos ün
nepélyes átadás nem várható.
-NAGYOBB KAPACITÁSSAL. Á rkok jelzik, 
hogy a szennyvíz-gerincvezeték bővítése zajlik 
az Ipari Parkban. Az OSZRT saját beruházás ke
retében helyezi el a nagyobb á tm érő jű  csöve
ket, hogy azok hosszú távon is ki tud ják 
szolgálni az ide te lepü lő  cégek növekvő igénye
it. A fe jlesztést az ipari szennyvizet k ibocsátó 
Zénón cég term elésének közelgő beindulása is 
indokolja . A m unkák üzem közben zajlanak, a 
csatorna használatában sem m ilyen fennaka
dást nem okoznak.

-  Hogyan értékeli a szocialisták helyi kampá
nyát?
-  A tavaszi és az őszi kam pányra m in tegy másfél 
éve kezdtük meg a fe lkészülést. Kerestük azokat a 
szereplőket, akik a városban és a körzetekben is jó 
eséllyel szállhatnak ringbe. Az országos kam pány 
tanulságai alapján építettük fel a helyhatósági kam 
pányt. M egpróbá ltunk egy olyan a rcu la to t kialakí
tani, am i azt közvetíti a választók felé, hogy mi 
egységes p rogram  alapján, egységes csapattal 
szeretnénk dolgozni.

-  Vajon miért lett az utolsó hétre botrányos a po
litikai hadjárat?
-  M i alapelvnek tek in te ttük, hogy az ellenféllel nem 
fog la lkozunk, és a saját p rogram unk népszerűsíté
sére helyezzük a hangsúlyt. Hogy mégis ilyen 
„ügyek” keletkeztek, abban én kizárólag egyéni ak
c iókat látok. Nálunk a kam pánystábban ilyesm i so
hasem kerü lt szóba. De én azt gondolom , 
m indezek egyáltalán nem befo lyásolták a válasz
tást.

-  Mit gondol, mennyire köszönhető a sikeres vá
lasztásiszereplés a helyi kampánynak, s mennyire 
az országos politikai hangulatnak?

A M űvelődési, Oktatási és S port B izottság első 
összejövetelére az elnök hívta meg lapunkat. Az 
ülésen m egjelent Rajnai Gábor po lgárm ester is. A 
héttagú tes tü le t képviselő és külső tagja it, va lam in t 
az intézm ényvezetőket Jugovics József elnök kö
szöntötte. Rövid bemutatkozásában elm ondta, 
hogy az e lm ú lt nyolc éves képviselői m unkáját eb
ben a bizottságban végezte (az előző c iklusban al- 
e lnök vo lt) s ennek során s ike rü lt m egism ernie az 
ágazat szereplőit. Kifejezte reményét, hogy együ tt
m űködésük hatékony lesz. Jugovics változásra is 
fe lhívta a figye lm et: a jövőben a bizottsági munka 
te rü le te it fe losztják tagok között, és a korábbi heti 
talá lkozásokkal szemben, kéthetente tartanak ülé
seket. A decem ber eleji összejövetel során hatá
rozzák meg jövő  évi munkatervet.

Hartm ann József a le lnök (iskola igazgató) ö rö 
m ét fejezte ki, hogy a bizottság tagja lehet, m ert ez

- A z t  gondo lom , sok tényező együttes hatása hoz
ta a győzelm ünket. Biztosan belejátszott az orszá
gos po litika  is, de szám om ra m eggyőző vo lt, hogy 
az oroszlányi szocia lis ták m egfonto ltan és nyu
godtan politizá ltak. Az eredm ényben benne van az 
előző testü le t frakció jának munkája, és azon sze
m élyek hitele, akik e választási küzdelem ben m eg
m érették m agukat.

-  Milyen munkamegosztás várható az alpolgár
mester és a polgármester között?
-  A  társada lm i megbízatásból adódóan nyilván 
olyan feladatokat tudok  ellá tn i, amelyek délután és 
este végezhetőek, s am elyeket a po lgárm ester ide
je m ár nem enged meg. S m ivel egy a lpo lgárm es
te r van, nem egy speciális te rü le tte l kell m eg
b irkóznom , hanem m indenfé le városi feladattal.

-  Azt pletykálják, hogy 1998-ban, a polgármes
teri újraválasztásért elszenvedett kudarca és az eb
ből fakadó sértődöttsége, még így másod
hegedősként is rá fogja nyomni bélyegét a város 
vezetésére. Mi erről a véleménye?
-  A kik  engem ism ernek, azok tudják, hogy nem va
gyok sértődős szem élyiség. A kkor sem sértődtem  
meg, am iko r k ikerü ltem  a „ha ta lom bó l".

folytatás a 2. oldalon

kifejezett kérése vo lt. Az oktatásró l szólva, úgy 
vélekedett, hogy m unkájuk középpontjába e lsősor
ban a gyerm ekek érdekeit, va lam in t a pedagógu
sok m unkájának m egbecsülését fog ják állítani. Két 
nagy, konkrét prob lém a vár m egoldásra a közre
m űködésükkel: a zeneiskola kérdéskörének rende
zése és a vo lt Gárdonyi iskolaépületének 
hasznosítása.

Varga István, kü lső b izottsági tag, az Eötvös kö
zépiskola címzetes igazgatója azon reményének 
adott hangot, hogy a két középfokú intézm ény vég
re nem csak szóban, hanem tettekben is szerves ré
sze lesz az oroszlányi oktatásnak.

Gruber G yörgy az Eötvös L. középiskola igazga
tója bejelentette, hogy Rajnai Gábor négyévi fizetés 
nélküli szabadságot kért, s ebben az időszakban 
helyette Barakka Gábor látja el a műszaki igazgató- 
helyettesi teendőket. -fór-

Tetteket is várnak a középiskolák
Az önkormányzatának képviselőtestülete megalakulását követően megkezdte munkáját. A testület 
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsága november 5-én tartotta alakuló ülését, másnap a Pénzügyi 
Bizottság, valamint a Városfenntartási és Környezetvédelmi Bizottság, november 7-én pedig az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság alakult meg.



.fo lyta tás az 1. o ldalró l Apró módosításokkal látványosan
Székely Antal: 

az ellenzék passzivitásba vonult
-  Azt pletykálják, hogy 1998-ban, 

a polgármesteri újraválasztásért el
szenvedett kudarca és az ebből faka
dó sértődöttsége, még így másod- 
hegedűsként is rá fogja nyomni bé
lyegét a város vezetésére. Mi erről a 
véleménye?

-  Akik engem ism ernek, azok tu d 
ják, hogy nem vagyok sértődős sze
m élyiség. A kkor sem sértődtem  
meg, am ikor k ikerü ltem  a „ha ta lom 
ból".

Ha így lett volna, akkor hátat fo rd í
tok  az egésznek. De m ivel engem é r
dekel a várospo litika , ö röm m el és 
sok energiát fektetek bele, ezért, úgy 
gondolom , sértődésnek sem m i helye 
nincs. Hogy m ennyire tudom  a saját 
akaratom at másra erő lte tn i?  M águs 
nem vagyok, Rajnai Gábor pedig fe l
nőtt, önálló szem élyiség. Neki saját 
program ja, elképzelései vannak, és a 
pártszervezet ezt választotta. Ezek 
egyébként tő lem  egyáltalán nem á ll
nak távol. A fő  kérdésekben pedig a 
képviselőtestü let fog dönteni.

-  S vajon mennyire tarthatja rövid 
pórázon a pártszervezet a polgár- 
mestert?

-  Az aláírt po litika i megállapodás 
szerint a pártszervezet határozatával 
ellentétben képviselők nem szavaz
hatnak, legfeljebb tartózkodhatnak. 
Ez így vo lt eddig is. A po lgárm ester
rel kö tö tt po litika i megállapodás 
p rogram ja végrehajtását várja el, de 
a párt sem m ire sem utasíthatja.

-  Hogyan állt össze a szocialista 
frakció?

-  Tíz egyéni képviselőnkhöz csat
lakozott Varga János a M unkáspárt- 
MSZDP listás m andátum ot nyert 
képviselője. Az SZDSZ-szel (képvi
selőjük Kardics István -  a szerk.) 
még fo lynak tárgyalások.

-  Az alakuló ülésen elfogadták az 
új Szervezeti és Működési Szabályza
tot. Eszerint négy bizottság alakult és 
ezekben minden elnöki szék a szocia
listáké. Miért nem kínálták meg az el
lenzéket egy elnöki hellyel sem?

-  Az eredeti b izottsági s truk tú rá 
ban a Városfejlesztési és Környezet- 
védelm i B izottság vezetését szeret
tü k  volna felajánlani a Fidesz-MDF 
számára. A m ikor leü ltünk tárgyaln i, 
ők a Pénzügyi B izottság vezetését 
kérték, s a mi delegációnk ezt e lfo 
gadta. A lig egy órával e talá lkozó 
után azonban te le font kaptunk, és 
közölték: sem m ilyen bizottság veze
tését nem kívánják fe lvá lla ln i. A dön
tés okát nem kutattuk, tudom ásu l 
vesszük ezt a passzív magatartást.

-  Nagy a felelősség az önök vállán! 
A testületben többségük van, egye

dül bármit meg tudnak szavazni, a 
csúcsvezetés is szocialista. Siker és 
kudarc, mind kizárólag az önök érde
me vagy hibája lesz.

-  Igen. így vo lt ez 1994-98 között 
is, és m egb irkóztunk a feladattal.

-  Miben fog változni a polgármes
terek és a képviselőtestület kapcso
lata az elkövetkező négy évben?

-  A m ögö ttünk  hagyott c ik lusok 
tanulságai alapján sokkal szervezet
tebb m unkát szeretnénk végezni. 
Egyrészt több  lehetőséget kívánunk 
adni a hivatal szakem bereinek a dön 
tések előkészítésében, a döntések 
felválla lásában és a fe le lősségválla
lásban is. Fontos célkitűzésünk, 
hogy a döntések háttere sokkal szé
lesebb ny ilvánosságot kapjon. Mi 
nem fogunk  olyan döntést hozni, 
am it e lőtte az érdekeltekkel nem 
egyeztetünk. Véleményem szerint 
tá rsada lm i tám ogatottság nélkül 
még a legkisebb járdaépítés sem in
du lha t el. M ondok egy példát. Ha va
laki a fa luban a Rákóczi k lubkönyvtár 
környékén sétál, azt fog ja  tapasztal
ni, hogy azokon a köveken já rn i nem 
lehet. Ez a rusztikus környezet b iz to 
san esztétikus, csak éppen használ
hatatlan. Az érdekeltekkel talán azt is 
meg kelle tt vo lna beszélni, hogy 
hová helyezzenek ki padokat, mert 
o lyan helyen is vannak, ahol nem 
szoktak ü ldögéln i.

-  Mik lesznek az első jelek, amiből 
egy átlagos helyi polgár észreveszi, 
hogy valóban váltás volt a város 
élén?

-  Nem egy-két je lbő l, hanem a po
litizá lás stílusából fog  ez kiderü ln i. 
E lőször is több  tájékoztatást 
szeretnénk adni a nyilvánosságnak. 
De nem a döntések után, hanem az 
előkészítés során is. A véleményeket 
és javasla tokat igyekezünk minden 
lehetséges úton begyűjteni. Szeret
nénk egy város i chartát, m egállapo
dást, am elyet a közszereplők, a civil 
szervezetek, az egyes körzetek m ér
tékadó körei, a pártok  aláírnak. En
nek m űködtetése a mi fe le lősségünk 
lesz, de ez a p rogram  m ár nem négy 
évre szól.

Azt szeretném , hogy akik eddig tá 
m ogattak, ezután is tiszte ljenek meg 
a b izalm ukkal, és sem az ellenzék, 
sem  a sajtó ne kíméljen bennünket. 
Legyenek a sarkunkban, és állandó 
bírálatukkal segítsék Oroszlány e lő
rehaladását. Nem hiszem, hogy zse
bünkben a bölcsek köve, de 
szeretnénk tisztességesen vezetni 
ezt a várost.

Forgács J.

átalakul a szakrendelő'
Teljes erőbedobással fo ly ik  a Szakorvosi Rendelőintézet bővítése, és fe lú jí
tása a pécsi Bayer Center Építőipari Kft. kivitelezésében. A m integy 514 
m illió  fo r in t összköltségű beruházás egyik eleme a rendelőintézet bővítése, 
a m ásik a Gyógyház átalakítása ápolási intézetté. A beruházás tartalmazza a 
két intézm ény m űszereinek és berendezéseinek beszerzését is.
Az önkorm ányzat a beruházás pénzügyi hátterének biztosításához, a közel 
197 m illió  fo rin tos  saját fo rrás  m elle tt, pályázat útján 60 m illió  fo rin tos, 
cím zett tám ogatásként m in tegy 257 m illió  fo rin tos  összeghez ju to tt. A 
m egítélt tám ogatások bizonyítják, hogy helyes vo lt az önkorm ányzat el
képzelése, m iko r is az addig két te lephelyen m űködő szakellátásokat 
összevonta egy helyre, a Szakorvosi Rendelőintézetbe, és a tervek szerint a 
Gyógyház épületében létrehoz egy, az Oroszlányban és kistérségében hi
ányzó ellátási fo rm á t, az ápolási intézetet. A beruházások m egvalósulását 
követően a fa jlagos költségek csökkenthetőek, ezáltal a szakorvosi ellátás 
rentabilitása javul. Az ápolási intézet pedig, kiegészítve a megyei ágyszá
mokat, ápolási szolgáltatást nyú jt azok számára, akiknek fo lyam atos ápo
lásra van szükségük, de rendszeres orvos i ellátásra nem szorulnak. Az 
ápolási intézet átm eneti fo rm a  a kórház (egészségügyi ellátás) és a szociá
lis ellátás között.

*

A finanszírozási érvrendszeren tú l, m űszaki-gazdaságossági, építészeti 
szem pontok is erősítik  a beruházás m egvalósítását. így a Szakorvosi Ren
delőintézet eredetileg lapostetős építm énye a magastető megépítésével 
nem csak az a lapterülete növelésében, hanem az elengedhetetlen tető és 
szigetelési prob lém ák m egoldásában is e lőrelépést je lent, kiegészítve azzal 
az értéknövelő hatással, am elyet a városképre gyakorol.

A város lakói figye lem m el k ísérhetik a -  jelen p illanatban a rendelő in té
zeten fo lyó  -  látványos és fo lyam atos m unkát, am elyet a hivatal beruházói 
fe ladatokat ellátó m unkatársai m elle tt m egbízott műszaki e llenőrök fe l
ügyelnek. A  beruházásban részt vevők közös célja az, hogy egy jó l m űkö
dő, m inden szem pontból m egfelelő épület va lósu ljon  meg, am ely m inden 
városlakó, és vonzáskörzetben élő gyógyu lási lehetőségét biztosítja. M ind 
ezt elősegítendő, dön tö ttek  a rró l, hogy az épület végfa la inak kifogásolható 
rögzítésű m észkőburkolata helyett szintén hőszigete lt hom lokzatvakolat 
készüljön, vagy, hogy az épület hőközpontja  is m egúju ljon. Természetesen 
ezek a m unkák, több  kisebb m ódosítással együtt nem je lenthetik  az össz
költség növekedését, ezeket tehát a költségek átcsoportosításával o ld ják 
meg. A rendelőintézet 2003. év eleji átadását követően kerül so r a 
Gyógyház építési m unkálata inak megkezdésére, am elynek határideje 2003 
szeptembere. M ost van fo lyam atban a Szakorvosi Rendelőintézet orvosi 
műszereinek, berendezéseinek beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljá
rás megindítása. Ennek eredm énye év elejére várható.

Bár a csapadékos időjárás m ind a k ivite lezők, m ind az ellátásban do lgo 
zók, va lam int a betegek részéről nagy tü re lm e t igényel, az átadást követő
en városunk nagy értékkel gazdagodik. PmH

Tornacsarnok-fővárosi pénzből
Hamarosan egy régi á lm unk va lósu l meg -  m ondta Hornyák József, a Fő
városi Gyerm ekotthon és Á lta lános Iskola igazgatója - ,  am ikor arró l kér
deztük, hogy m i épül az oroszlányi o tthon  hátsó udvarában. Az á lom  pedig 
nem más, m in t a 140 m illió  fo rin to s  költséggel épülő to rnacsarnok, hozzá 
tornaszertár, ö ltözők és korszerű eszközökkel fe lszere lt kond ic ioná ló te 
rem. A m illióka t az intézm ény fenntartó ja , a fővárosi önkorm ányzat állja. 
Az igazgatótól azt is m egtudtuk, hogy a 140 m illió  fo r in to t m eghaladja az 
eszközök beszerzése is.

Hornyák József e lm ondta továbbá: az ö röm ük azért is nagy, m ert eddig 
gyakorlatilag nem vo lt to rna te rm ük, csak egy közepes m éretű szoba á llt 
rendelkezésükre erre a célra, s o tt igazán sem kézilabdázni, sem kosarazni 
nem lehetett. A kis belmagasság m ia tt -  foga lm azott az igazgató -  egy tisz 
tességeset sem lehetett dobn i a labdával. Hamarosan ez m ár a m últ, 
ugyanis a 8 m éter 20 cm belm agasságú csarnok, a tervek szerint, április ra  
elkészül. Az igazgató szerint ezzel je lentősen javul az iskola ellátottsága, s 
megfelelhetnek az Oktatási M in iszté rium  által e lőírtaknak.

-dia-

A dohányzás, a sűrű  tu s tó l o k ád ó  városi buszok, a  szellem i környezetszennyezés károsítják  az Ön é s  környezete eg észség é ti



Naponta 60 km -t is ta lpal és „közben tá n co l”

Mézes teával 
ás piskótával 

a két főváros között
Hetedszer vágott neki a Bécs-Budapest Szuper- 
m araton 352 k ilom éteres távjának Farkas Károly 
oroszlányi hosszútávfutó. 36 veté lytársa közül az első 
-  Bécs-Sopron közötti -  etap után m ár egy tucatnyian 
feladták, de ő sikeresen állta az öt nap m egpróbá lta tá 
sait, és tizennegyedikként szakította át a célszalagot a 
Hősök terén. Nagyszerű te ljesítm ényével a 45 -50  éve
sek korosztályában bronzérm et szerzett, am i egyben 
új egyéni rekordja.

Meglepő -  m ondom  a tíz évvel fia ta labbnak látszó, 
szikár és inas fé rfinak - ,  hogy 49 évesen valaki ekkora 
te ljesítm ényre képes. Károly csak legyint, ha nem tu d 
nám, mondja, a hosszútávfutásra 40 és 60 éves kor 
között legideálisabb az em beri szervezet. Ő a legjobb 
korban van.

Nem vagyok benne biztos, hogy a vele egyidősek 
ugyanezt gondolják m agukról. Igaz ők nem szaladnak 
naponta húsz k ilom étert. Károly egy átlagos napon 
ennyit fu t. Ha versenyre készül, m in t ez a m ostani is, 
megteszi a hatvanat is. Neki még a buszbérlet is fe les
leges, m ert m unkahelyére, az O roszlányi E rőm űbe a 
legtöbbször egyszerűen beszalad, majd a m űszak vé
geztével vissza.

-  Mi volt a legnehezebb a versenyen?-kérdezem.
-  Végig betonon kelle tt fu tn i, és ez nagyon igénybe 

vette az ízületeimet -  tapogatja  sajgó térdét. -  Budake
szi e lő tt jégeső po tyogo tt a nyakunkba, nos, akkor 
nem az ö röm tő l libabőrözö tt a hátam.

-  Mii viliéi magaddal, hogy sikeresen iejesílsd a tá
vot?

-  Még az indulás e lő tt lefőztem  o tthon tizenöt lite r 
mézes teát és hozzáöntöttem  három  lite r energ ia ita lt. 
Ez vo lt az én benzinem. Egy szponzorom tó l lekváros 
piskótatekercset kap tam ...

-  Piskótatekercset?
-  Igen. Rengeteg energia van benne, a cukor m iatt. 

És könnyen emészthető.
-  És ezt Ilyenkor valami hátizsákban cipeled?
-  Szerencsére nem. A fu tásnál m inden felesleges 

gram m nyi sú ly  energiát vesz ki az em berbő l és rontja  
az idejét. Fő szponzorom nak, a V értnek köszönhetően 
egy autóval kísértek, és a tandem en m elle ttem  b ic ik li
ző Kuzmiczki György és Rom ocsa Szilvia is segítettek. 
Utóbbiaknak nagy köszönettel ta rtozom , m ert nem 
csak az ételt és ita lt nyom ták a kezembe, hanem d ik tá l
ták a tem pót, ta rto tták  bennem a lelket.

-  A lélekről jut eszembe. Futás közben mi minden 
jár a fejedben?

-  Jó kérdés. Először is az, hogy hová lépjek, m ilyen 
e lőttem  a terep, nehogy m egrándu ljon  a lábam. 
Egyébként az egész életem lepereg e lőttem . De leg
gyakrabban a táncra gondolok. Im ádok tánco ln i, kü lö 
nösen a fe leségem m el.

-  Ó mit szól a „hóbortodhoz’?
-  Eltűri. A legtöbbet neki köszönhetem .
-  Összeállt már a jövő évi versenynaptárad?
-  Márciusban B rno-ba készülök, ahol a v ilágba jnok

ságon 48 órás futás a feladat.
Május végén Európa Kupa lesz Hollandiában, ősszel 

pedig újra szuperm araton.
Károly elm ondja régi á lm át is: Görögországban le

fu tn i az igazi m aratont. Közben arró l beszélgetünk, 
hogy a re la tiv itás-e lm éle t szerint a fényhez közeli se
bességgel utazva lassabban té lik  az idő. Aki tehát á l
landó mozgásban van, az fia ta labb marad. Ez a 
hasonlat egy k ics it ő rü lt, de van, akinél bejön.

Forgács J.

SpORT(RI) délután

Nem szégyen a futás és hasznos
O któber 31-én 15 órakor ra jto lt a T ram bulin  fu tás az a 127 résztvevője, aki az őszi szünet és a 
hűvös idő ellenére idő t szakítottak a testku ltúrának. A verseny apropója a takarékossági 
világnap vo lt, am i létezéséről sokan e fu tóverseny által szereztek tudom ást. így kettős 
m ondanivaló ja is vo lt a rendezvénynek. Egyrészt rávilágíto tt arra, hogy nem árt tudatosítan i a 
nebulókban a takarékosság foga lm át m ár a kisiskolás korban, m ásrészt a futás, ahol a s iker 
érdekében kell takarékosan bánni az energiával.

A versenyen négy korcsoportban küzdöttek az indu lók  a m inél e lőkelőbb helyezésért, vagy 
csupán a 2 km -es táv teljesítése vo lt a cél. A leggyorsabb fiúnak Kostyál Tamás bizonyult, 
m in im á lis  előnnyel előzte meg a m ásodik  helyezett fu tó t, a lányok versenyében húga, Kostyál 
Ágnes győzött meggyőző fö lénnyel. M indketten az ORTRI Császári Csemege versenyzői.

Valam ennyi helyezett egyedi oklevelet vehetett át, a legszorgalm asabb osztálynak járó  12 000 
fo r in t értékű T ram bulin  szám lát az Arany János Á lt. Isk. 6. d. osztálya nyerte, m ivel az osztály 
összes tanu ló ja  és az osztályfőnöke is le fu to tta  a távot. Az eredm ényhirdetést követő 
sorso láson 12 szerencsés nyertes egy-egy ezer fo r in t értékű T ram bu lin  szám lát nyert.

*

Az utóbbi egy évben többször olvashattak a lap hasábjain „a  LÁB m ind ig  KÉZnél va n !”  nevű 
szabadidősport akcióró l. A tó  körü l fu th a to tt heti két a lka lom m al bárki annyiszor 2 k ilom étert, 
ahányszor kedve ta rto tta . S hogy a kilom éterek gyorsabban gyűljenek, bizonyos távok elérése 

után ajándék já rt a fu tóknak. Tavaly 5000-nél is több k ilom éte rt te ljesíte ttek a résztvevők, az ő 
kérésükre indu lt idén is hasonló form ában az akció, s lehetett gyű jten i a plecsniket és nyerni.

Az idei f  utkározásnak is vége lett, ez a lka lom ból jö ttek  össze a résztvevők és a szponzorok egy 
része a Tropical B iliárdszalonban. Az ez évi te ljesítm ény e lm aradt a tava ly itó l, 4012 km gyű lt 
össze. Szom orú, de pont azok hiányoztak zöm m el, akik tavaly szorgalm azták a fo lyta tást. A 
nyerem ényből pedig vo lt bőven, az e lm ú lt évhez képest n ő tt a szponzorok és a k ioszto tt díjak 
mennyisége is.

A kezdetkor hangsúlyoztuk, hogy ez az akció nem verseny, csak szabadidős testm ozgás, a 
legtöbb kö rt te ljesítéséért mégis kom oly küzdelem fo ly t, m elyet a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is Oberling Ákos nyert 232 km -t te ljesítve. A lányoknál Ballai Erika 200 km -t lefutva érdem elte ki 
a kü löndíja t, egy serleget. Kovács Dóra b izonyította, hogy a testm ozgást nem lehet elég korán 
elkezdeni, a közelm últban vo lt két és fé l éves, így ő le tt a legfia ta labb résztvevő. A 
legszorgalm asabb iskolának járó  120 km távolságú utazást, m elyet a Vértes Volán Rt. a ján lo tt 
fel, a Ságvári Endre Á lt. Isk. nyerte. A három  főd íja t P irosi Tímea, Székely Zsuzsa és Oberling 
Ákos nyerte. A több i szerencsés sétá lóm agnóval, kolbásszal, mézzel, fitnesz bérlettel, 
táplálékkiegészítővel, vacsora meghívással, pólóval le tt gazdagabb.

Zárszóként elhangzott, hogy „a LÁB m ind ig  KÉZnél v a n !” ebben a form ában m ár nem kerül 
megrendezésre. A kik  szeretnének a jövőben is az ORTRI Császári Csemegével m ozogni, azok 
figye ljék  a jövőben a szlogent, hiszen az marad, és várják őket az edzéseiken.

ORTRI Császári Csemege

Közlemény

Oroszlány Város 
Polgármesteri Hivatala 

tájékoztatja az érdekelteket, hogy 
2002. november 11 -tői a temetői 

járat -- átmenetileg -  nem közlekedik.

Oroszlány város polgár
mestere, Rajnai Gábor, 
2002. november 11-én hét

főn, fogadónapot tart 13-16 óráig 
a polgármesteri hivatalban. 
Egyúttal tájékoztatjuk a tisztelt la
kosságot, hogy a polgármester úr 
a továbbiakban heti rendszeres
séggel kíván fogadónapot tartani.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@presskft.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint helyes-e, 

ha az „ellenzék passzivitásba vonul”?

>  helyes, megbuktak, hallgassanak
>  helyes, ennek a csapatnak ne segítsenek
>  kár, mert véleményükre is szükség van
>  nem érdekes, nincs jelentősége

Várjuk szavazatát!

.3.



KÉK HÍREK
-A PETŐFI UDVAR 3. számú lakóház környékén két ism eretlen személy bántalm azott 
egy oroszlányi lakost és elvették a nála lévő 1600 fo r in to t. A sértett bejelentése után 
azonnal elfogták, majd gyanúsíto ttkén t k iha llga tták B.K. és H.R. aszódi javítóintézeti 
növendékeket, akik engedélyezett szabadságukat tö ltö tté k  a lakóhelyükön. A gyanúsí
to ttak  beism erték a bűncselekm ény elkövetését, majd a gyo rs íto tt eljárás keretében a 
Tatabányai Városi Bíróság a két visszaeső fia ta lko rú t m ásfé l-m ásfé l év fia ta lkorúak bör
tönében le tö ltendő szabadságvesztésre ítélte.
-TŰZIFÁT ÁRULÓ ism eretlen tettesek október 21 -én Dadon egy idős asszonyt azzal ve
zettek félre, hogy a másik településen lakó fia megrendelése alapján szállíto ttak le neki 
egy teherautóra való fát. Az idős asszonyt a két elkövető m agabiztos, határozott fe llépé
se m egnyugtatta és kifizette az e lkövetők által kért irreális, 55 ezer fo rin to s  vételárat a 
lepakolt tűzifáért. Az ism eretlenek egy zöld színű R obur típusú tehergépkocsival közle
kedtek.
-AJTÓBEFESZÍTÉSSEL hato ltak be ism eretlen tettesek novem ber 4-én a Madárhegyen 
lévő egyik hétvégi házba, ahonnan gázpalackot és búvárszivattyú t tu la jdon íto ttak  el 12 
ezer fo r in t értékben. A rongálással okozott kár tízezer fo rin t.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fenti két esettel kapcsolatban érdem 
leges adattal tud szolgálni, az hívja a 107-es vagy az 560-730-as te lefonszám ot.

*

-ÜTKÖZÉS. Novem ber 2-án délután az A lko tm ány út és Várdom b út kereszteződésében 
közlekedett egy 62 éves helyi lakos fé rfi szem élygépkocsival, am ikor nem adott e lsőbb
séget a védett ú tvonalon közlekedő 22 éves oroszlányi lakos fia ta lem ber által vezetett 
szem élygépkocsinak és összeütköztek. A baleset következtében az okozó és 57 éves 
utasa 8 napon tú l gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
-ELÜTÖTTE A KUTYÁJÁT SÉTÁLTATÓ GYALOGOST. Ugyanezen a napon este a Dózsa 
Gy. út és Bánki D. út kereszteződése után 18 m éterre a vasútá llom ás irányában közleke
dett egy 34 éves oroszlányi lakos fé rfi szem élygépkocsival, am iko r a csúszós úton ké
sőn vette észre a gyalogosan közlekedő, kutyáját sétáltató 54 éves helyi lakos fé rfit és 
elütötte. Ennek következtében a gyalogos 8 napon tú l gyógyu ló  sérü lést szenvedett. 
-GYALOGOS AZ ÚT KÖZEPÉN. Novem ber 4-én hajnalban a 8143 sz. úton közlekedett 
szem élygépkocsival egy 39 éves oroszlányi lakos fé rfi, am iko r nem az út és látási v iszo
nyoknak megfelelően választotta meg já rm űve sebességét, és e lütötte az úttest köze
pén szabálytalanul gyalogosan tartózkodó 78 éves oroszlányi nőt. Az idős asszony a 
baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. (ORFK)

Lapzártánk után

-ÜNNEPSÉGET TART a Szociális M unka Napja alkalm ából 
novem ber 8-án, pénteken este az Önkorm ányzati Szociális 
Szolgálat a II. sz. Idősek (borbá lá i) Klubjában. A rendezvényen 
részt vesz Rajnai Gábor po lgárm ester és Kardics István az ESZB 
elnöke. Fellépnek a Lengyel József G im názium  és 
Szakközépiskola tanu ló i. A rendezvényen jó  m unkájáért két 
dolgozó intézm ényvezetői dicséretben részesül. A hivatalos 
p rog ram ot kötetlen beszélgetés, majd hajnalig tartó  bál követi. 
-SIKERESEN BEFEJEZŐDÖTT a ZÉNÓN Kft. iroda és gyártócsar
nokának létesítése. A ZÉNÓN Kft. -  Oroszlány, m in t a kanadai 
ZÉNÓN európai m em brángyára, a vá lla la tcsoport legfiatalabb 
tagja. Novem ber 13-án, szerdán kerül sor az ünnepélyes avató
ünnepségre.

NOVEMBER 12-ÉN (kedd), 18 ÓRAKOR 
IRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 

LOVAS ISTVÁNNAL A BÁNYÁSZ KLUBBAN.

Találkozhat a Heti Hetes sztárjaival
Autóbusz indul a 

Heti Hetes felvételére 
az RTL KLUB stúdiójába 

2002. december 5-én (csütörtök) 15.30-kor 
az oroszlányi polgármesteri hivatal parkolójából. 

Részvételi díj: 3200,- Ft/fő 
Jelentkezés és felvilágosítás 

Magyarinénál a 30-99-40-336-os telefonszámon.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft Nyomdájában 
lehet leadni minden hát szerdájáig, 

ás még 6 hétig a hétvégén tízezren olvassák.

GSM SZA K UZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu
viv'É
W m K ÍH H

MEGHÍVÓ Oroszlányi
Szolgáltató

RészvénytársaságTudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171, 360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -16-ig  
Szerda: 8 -16-ig  
Péntek: 8 -12-ig

TOMI K ÉZI
AUTÓ M O SÓ !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

•06*20* 
488*10*56

PIZZAFUTÁR 
@360-802

TAXI
@361-700

Középfokú végzettséggel, számla
képes munkatársakat keresünk, új 

termékeink értékesítéséhez. 
20-96-04-746, 316-866

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
^ 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

SE367-444

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOKI 

MONTÁZS PRESS Kft

-Eladó 113 l-es hűtő új á lla
potban, kétégős gáztűzhely. 
366-796, 20 -53 -61 -080  
-K iadó két szobás összkom 
fo rtos  lakás a városközpont
ban. 363-460, 30 -32-17-445 
-Eladó garázs a tüzép soron, 
(villany, akna van) 361-671 
-A régi tüzépnél az „M "  soron 
garázs eladó. V illany, akna, 
pince, padlás, állmennyezet, 
betonozott bejáróval. 
362-970, 30 -28 -57 -865  
-Eladó tüzép soron a hídhoz 
közel, sorelején, külön v il
lanyórás, szerelőaknás +

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Nápekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

padlás, jó l karbantarto tt ga
rázs. 70 -20-16-748 
-Eladó előszobafa, kom ód 
két ajtós, két fiókos. Kolóniái 
könyvespolc, te lefonasztal, 3 
lapos, 10 kg-os gázpalackos, 
gázrezsó. 190 cm -es siléc 
márkás kötéssel. 363-085, 
30-27 -42 -959
-Garázs eladó a tüzépsoron, 
v illany, akna van. 361-671, 
30-454-2935
-Reális áron vásáro lnék 2-3 
szobás, gázfűtéses, kiskertes 
családi házat. 361-671, 
30-454-2935

Biztosítások, befektetések

S  20-96 -04 -746 , 316-866

Kedvező 
-Lakásbiztosítás 
-Gépjármű 
-Élet, 

balesetbiztosítás 
-Lakásvásárláshoz 

hitel közvetítés
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2002.46. hét 11.16.-11.22.
S z ó 16. Ö d ö n
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K 1 9 . E rz s é b e t ,  Z s ó k a
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KróniKAs
IV. évfo lyam , 46. (204.) szám 2002. novem ber 16.

http://www.oraszlanyi-kranikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

@ 367-444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

RÖVID HÍREK Indul a termelés a víztisztító membránokat gyártó világcégben

A legmodernebb technológia 
került Oroszlányba

180 új munkahely létesül
Az alapkőletétel után kilenc hónappal, november 13-án, szerdán átadták a víztisztítás területén vezető 
szerepet betöltő kanadai világcég magyar leányvállalatának, a ZÉNÓN Kft.-nek az ipari parkban felépí
tett gyárát. Mostantól itt a világ legmodernebb technológiáján alapuló ultraszűrő membránokat fognak 
gyártani. A létesítmény beruházási értéke az első fázisban meghaladta az ötmilliárd forintot, és ez a be
ruházási lépcső 180 új munkahelyet teremt a városban.

-RENDKÍVÜLI ÜLÉST ta rt novem ber 18-án, 
hétfőn 16 .30-kor a képviselőtestü let. A 
tém a az In form atika i és Hírközlési M in isz
té rium  által m eghirdete tt o tthon i szám ító
gép használatra szóló pályázat, m elyre 
közgyűjtem ényi, közoktatási do lgozók és 
pedagógusok pályázhatnak. Az e lőterjesz
tés szerint 33 oroszlányi pályázatot egyé
nenként 85 ezer, összesen 2 m illió  805 ezer 
fo rin tta l tám ogatna a testü le t, a 2003. évi 
költségvetés terhére.
A pályázat leadásának határideje novem ber 
22-e. Ezért vo lt szükséges rendkívüli ülést 
összehívni.
Oroszlányban eddig (a két előző pályázati 
fo rdu lóban) 92 pedagógust 5 m illió  750 
ezer fo r in t értékben tám oga to tt az önko r
mányzat abban, hogy szám ítógéphez ju s 
son, o tthon i használatra. A sikeresek 
ingyenes Internet-használatot is nyernek. 
Cserébe vizsgát kell letenniük.

-FORGÁCSOK. Kereken tíz évvel ezelőtt, 
1992. novem ber 15-én helyezték el a Ha- 
raszthegy oldalában a M unkás Szent Jó 
zsefről elnevezett ka to likus tem p lom  
alapkövét. A tem plom  kivitelezési m unkáit 
Kutschi András prépost szervezte és irányí
to tta . A hívek, a külső segítők és a plébános 
összefogásának köszönhetően 1994-ben 
szentelték fel és adták át Isten új házát.
Az év fo rdu ló ró l em lékezik meg írásaival a 
Forgácsok cím m el rövidesen m egjelenő új 
oroszlányi periodika, m elyet a Munkás 
Szent József Egyházközség ad ki. Az idő 
szakos kiadvány hasznos in fo rm ációka t 
közöl az egyházközség hité leti rendezvé
nyeiről, ism erte ti az iroda nyitva tartását, a 
m isék rendjét, a hittan órák időpontja it. Ta
lá lhatók benne gyerekeknek szóló írások, 
játékos feladatok. Az egyházi lap bem utatja 
a tem plom  történetét, az alapító levél te ljes 
szövegét és megem lékezik a novem beri 
szentekről.

-ÚJRA AKCIÓBAN. Novem ber 20-án, szer
dán 17 órakor ta rtja  következő összejöve
telét a Civil Fórum az M KK-ban. E lsőként az 
oroszlányi közösségi fe lm érés tapasztala
ta iró l számol be Kovács Istvánná, a United 
W a y -V é rte s  Vidéke A lapítvány ügyvezető
je. Ezt követően m egh irde tik  az „Ö ltöztes
sük ünneplőbe városunka t a szeretet 
ünnepén" és a „M iku lás  2002" akció t a ha
gyom ányos m ézeskalácssütő versennyel 
és kiállítással.
A szervezők ezúttal várják az érdeklődőket 
is a fórum ra.

Az ünnepségen a házigazda szerepét betöltő dr. 
A ndrew  Benedek a ZÉNÓN Envirom ental Inc. alapí
tó ja  és elnök-vezérigazgatója (aki 1956-ban d issz i
dált M agyarországró l) m egem lítette, hogy e je lentős 
beruházással a ZÉNÓN le tt a világ legnagyobb be
m erü lő  típusú m em brántechnológ ia  gyártója és 
szállító ja. Úgy vélekedetett, hogy csúcstechnológia 
ke rü lt Oroszlányba, am ely még a kanadainál is ma
gasabb színvonalú, m ert itt fantasztikusan jó l kép
zett szakemberekre leltek. A m em brángyár a jövő t 
je lenti, m ert tisz ta  víz nélkül nincs élet. Ez a techno
lógia m egóvja a c iv ilizác ió t a napjainkban egyre több  
fertőző baktérium , vírus, parazita, ciszta veszélyes 
tám adásaitó l.

Az ünnepségen beszédet m ondo tt H.E. Rónáid 
Halpin, kanadai nagykövet, dr. Szekeres Im re a M i
n isztere lnöki Hivatal po litika i á llam titkára  és Rajnai 
Gábor Oroszlány polgárm estere.

Szekeres Im re köszöntőjében korszakalkotónak 
nevezte a beruházást, m ely nem csak hazánk, de az 
egész világ jövője szem pontjából meghatározó.

Hangsúlyozta, hogy a gyáravató és a ZÉNÓN beru
házási tervei m axim álisan találkoznak a korm ányzat 
hosszú távú gazdasági terveivel, am elyeknek sarka
latos eleme az innováció fe lgyorsítása.

A m in tegy 5 hektáros terü leten fekvő 12 ezer 
négyzetm éter a lapterü letű csarnokegyüttes az e lkö
vetkező években lehetőséget biztosít a je lenlegi te r
melési kapacitás megnégyszerezésére. A 
próbaüzem  novem ber elsején indu lt és jövő január
ra várható az első fázisra tervezett te ljes kapacitás 
elérése. A gyár árbevétele jövőre  a tervek szerint 
5 -10  m illiá rd  fo r in t között lesz -  nyila tkozta Zsirai 
István, az oroszlányi Zénón Kft. ügyvezető igazgató
ja.

A kanadai anyacég m ár több  m in t tíz évvel ezelőtt 
hozta létre Közép-európai főválla lkozó irodáját és 
európai összeszerelő üzemét Tatabányán. Kuta
tás-fe jlesztéssel fog la lkozó központjá t a tervek sze
rin t jövő  év m ájusában ny itja  meg, ugyancsak a 
megyeszékhelyen.

- f -

NYÍLT NAP LESZ A LEJÓBAN
Az elmúlt hát végén Pályaválasztási Kiállítást rendeztek a tatabányai sportcsarnokban, melyen részt 
vett a Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola és az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola is.

-  Tanuló ink nagy sikerrel szerepeltek a m egnyitón -  tá jékozta to tt Hadjadjné Varga Andrea, a g im názium  
igazgatója. -  Az érdeklődő általános isko lások figye lm é t fe lke lte tték a g im názium  s ikere irő l, eredm ényeiről, 
kü lfö ld i kapcsolata iró l készült transzparensek. A v ideokivetítőn rendezvényeinkről, a d iákéletből v illan tak fel 
fe lvételek.

A következő tanévben nyolcfé le képzési fo rm á 
ra várja a je lentkezőket a g im názium . Novem ber 
20-án, szerdán délután fél három tó l nyílt nap 
lesz. 16 óráig órák, fogla lkozások tek in the tők 
meg, 16 .30-tó l szülő i értekezletet tartanak.

-  Érdemes annak a nyo lcadikosnak a g im názi
um ot választani, aki tovább akar tanu ln i egyete
men, fő isko lán , m ert lehetősége van em eltszintű 
érettségi vizsgára, de annak is jó a képzés, aki 
érettségizni szeretne, majd ezután szakm át tanu l
ni. A hatosztályos oktatási fo rm á t is ajánljuk, 
m ert jó  fe lvéte li aránnyal készít fel a fe lső fokú  ta
nu lm ányokra, nyelvvizsgára -  ajánlja az isko lát az 
igazgatónő.



Tárgyalnak 
a Gárdonyi sorsáról
Elismerés a szociális dolgozóknak

-  Három éve ünnepeljük közösen a Segítők Napját Oroszlányban, s azóta in 
tézményvezetői kitüntetéssel ism erjük  el do lgozó ink  m unkáját -  m ondotta  
Répási Jánosné, a Szociális Szolgálat vezetője, a szociá lis  ellátásban do lgo 
zók napja alkalm ából rendezett m ú lt heti ünnepségen.

A borbálái klubban ta rto tt összejövetelen iroda lm i-zenés m űsorra l léptek fel 
a gim názium , a gyerm ekotthon és a zeneiskola tanu ló i. Demeter Józsefné 
klubvezető és Jáger Istvánná pénztáros intézm ényvezetői dicséretben része
sültek, és ju ta lm akat is kiosztottak.

A rendezvényen jelen vo lt Rajnai Gábor po lgárm este r és Kardics István az 
Egészségügyi és Szociális B izottság elnöke is. Rajnai Gábor köszöntötte a je 
lenlévőket, és többek között a következőket m ondta:

-  Polgárm esteri p rogram om ban kiem elt szerepet kapott a szociális szféra 
fejlesztése. Az önkorm ányzat m ulasztásos törvénysértésben van már 
hosszabb ideje és több  terü leten is. Nem o ldo tta  meg a fogyatékos személyek 
nappali és bentlakásos ellátását, a nappali klub elhelyezését, az idős korúak 
ta rtós  bentlakásos o tthonának létrehozását, a gyerm ekek átm eneti elhelyezé
sét és a helyettes szülői kör kialakítását. Ezeket a fe ladatokat rövid időn belül 
meg kell szervezni, s ehhez szükség van az önök szakmai tám ogatására.

Hornyákné Sebestyén Éva új könyveken dolgozik

Varázslók az MKK-ban
Színes és fekete-fehér lapok, szalvéták, tarka, díszes csom ago lópapírok sza
naszét az asztalon, középen egy doboz tapétaragasztó. Ezzel a pár hétköznapi 
anyaggal ügyes kezek varázsoln i tudnak.

A papírmasé címszó alatt a következő olvasható az értelm ező szótárban: 
Hulladékpapírból készült enyves, kaolinos, m egszilá rdu ló  pép, am elyből kü
lönféle tárgyakat sajto lnak. Azt m ár Hornyákné Sebestyén Éva, a papírmasé 
szakkör vezetője árulja el, hogy e technika a századfordulón különálló  iparág 
vo lt. Száz évvel ezelőtt, a m űanyagok elterjedése e lő tt ugyanis papírpép, fű 
részpor és csiriz  keverékéből készítettek szám os dísztárgyat, gyerm ekjá téko
kat, például babafejeket is.

Pedagógus hölgyek társaságában m os t éppen va lam ely ik  országos napilap 
cikkei nyernek új érte lm et egy m anócska testébe gyűrve. Egy kis festés, lakko
zás, celofánból szárnyak hozzáillesztése -  és kész tündéri a lkotás, fe lvid íthatja  
a gyerekszobát, a nappalit.

-  Elsősorban tanítóknak, óvónőknek szerveztük a szakkört -  m ondja Éva -  
, de bárkit szívesen látunk, akik gyerekeknek továbbadják az itt ellesetteket. Il
lene m indenkinek elsajátítani ezt, aki k ics ikke l fog la lkoz ik . Jöhetnek akár 
egyetlen foglalkozásra is. Ez a techn ika fe jleszti az agyat, a kreativitást, a kéz
ügyességet. Am i pedig a kezek közül k ike rü l...

M egm utatnak néhányat a m ár e lkészült m unká ikbó l. Csodaszépek. P ille
könnyű, törékenynek tűnő, de m égis kem ény tárgyak. Tálak, k isállatok, bábuk, 
fa liképek, légballonok. Erre még a játékosság és esztétikum  iránt talán kevés
bé érzékeny fé rfiem ber is e lism erően bó lin t. Közeleg a karácsony, a fára 
göm bdíszeket készítenek, meg angyalokat és tündéreket. De a húsvéti to jás is 
érdekesebb papírból form ázva, szépen m egfestve.

Földiné Szakács Zsófia éppen egy m ozaikképet ragasztgat. Büszkén meséli, 
hogy a lánya balettozik. Hamarosan az is k iderü l, hogy a Neszmélyi Napok e lő
adására lányával, Zsófiával és Gizcyné Julikéval közösen készítették a kelléke
ket, a gyüm ölcsöstá lakat, a róm ai táncjelenethez -  természetesen 
papírmaséból.

Hornyákné Sebestyén Éva a G yerm ekotthonban dolgozik. A Színes ötletek 
sorozatban m ár két könyve je lent meg, lányaival közösen, az egyik a gyöngy
ékszerek fűzését m utatja  be, a m ásik papírm asé á larcok elkészítéséhez ad ta 
nácsokat. Várhatóan januárban je len ik  meg az új füzetecske, Papírmasé a 
gyerekszobában cím m el, és m ár előkészületben van a gyöngydíszek készíté
séhez ötleteket nyújtó m unka is. -fór-

2002 perc 
Gutenberg galaxisában

„M ind ig  jusson idő olvasni, m ert ez a bölcsesség a lapköve.” E je lm on 
dat jegyében, az Olvasás éve alka lm ából szervezett könyvszeretetre ne
velő akció t a József A ttila  Á lta lános Iskola. A talán a Guiness rekordok 
között is jegyezhető érdekes kísérlet Tóth Gábor igazgató és a szabad
idő szervező Palotai Zoltán agyából pattant ki és va lósu lt meg, Nyírőné 
Szabó Éva könyvtáros lelkes segítségével. A hét három  napján csaknem 
az iskola valam ennyi tanu ló ja , közel háromszáz gyerek vett részt a 
program ban.

Az o lvasósarkot az emeleti aulában rendezték be, ahol egy o lvasó
lámpa d iszkrét fénye m elle tt reggel héttő l este hétig tízpercenként vá lt
ják egym ást a gyerekek. A legkisebb résztvevők m ásodikosok, a 
legnagyobbak nyolcadikba járnak. Ki a könyvtárbó l választotta ki ked
venc könyvét, ki pedig hazulról hozta el. Az a lsósok M óra Ferenc, Bene
dek Elek m űveiből ta llóztk, a nagyobbak a M i M icsoda sorozat d ínókró l, 
repü lőkrő l, ha jókró l, m úm iákró l, g lad iá to rokró l és a világ ezernyi érde
kességéről szóló könyveiből választottak ki részleteket. M indenki ön
ként je lentkezett, nógatni senkit sem kellett, noha a fe lsősöket főleg 
délutánra oszto tták be, hogy a részvétel ne lehessen ürügy a tanóráró l 
való lógásra. E ljöttek tehát m égis, s az olvasóasztal e lőtti közönségszé
kek sem üresek, osztálytársak, barátok d rukko lnak csöndben az o lva
sónak. Néha kíváncsi szülők is benéznek, hogyan te ljesíti vállalását 
csem etéjük.

-  A cél nem az értő, hanem a hangos olvasás -  m ondja Nyírőné 
Szabó Éva az iskola könyvtárosa. -  R ekordot dönteni nem akarunk, de a 
rendezvény talán alkalm as arra, hogy népszerűsítse az olvasást. Felirat
koztak és szépen te ljesíte ttek a dadogós és m agatartásproblém ás gye
rekek is, s úgy érezhették m ost részesei vo ltak valam i nagyon kom oly 
dolognak.

-  Eddig egyetlen perc sem m ent el üresjáratban, ha valaki megbete
gedett, vagy e lfe le jte tt e ljönn i a m egadott időre, azonnal akadt, aki be- 
ugorjon helyette -  m uta t a rengeteg nevet tarta lm azó listára Palotai 
Zoltán.

Este fél hat van, besötétedett. A suliban szinte m ár csak az o lvasó
lámpa fénye ég. Kovács Ádám 8. a osztályos tanu ló  éppen kedvenc 
technikai könyvéből olvas fel. Ő is, m in t m inden résztvevő, ju ta lom m al, 
em lékkönyvjelzővel távozik. És egy é lm énnyel, am i ha apró is, de m eg
határozó lehet. -fór-

Szerveződik a polgári oldal
Lovas István (jobbo lda li) író -pub lic is tá t látta vendégül kedden este az 
O roszlányért Polgári Egyesület (OPE). A Bányász Klub nagyterm e m eg
te lt, é rdeklődők még viszonylag távo li te lepülésekről is érkeztek.

Papp Péter, az OPE új elnöke tá jékoztatta a je lenlévőket, hogy az 
egyesület fe ladatának tek in ti az oroszlányi polgári körök összefogását, 
m elyekből jelenleg négy-öt m űköd ik . E lm ondta, hogy szeretnék fe lven
ni a kapcsolatot a város környékén m űködő szervezetekkel. Úgy érté 
kelte, hogy az oroszlányi jobbo lda l katasztrofá lis , tíz -nu llás vereséget 
szenvedett a helyhatósági választáson, m ajd hozzátette: ennél lejjebb 
m ár nem mehetnek, s ez op tim izm usra  ad okot. Papp Péter hangsú
lyozta, hogy az OPE továbbra is ta rtja  a kapcso la to t a polgári gondo lko 
dású pártokkal, ezután is együ ttdo lgozik  velük, de nem az ő 
irányvonalukat követi, s határozottabban e lkü lönü l tő lük, m in t a válasz
tások előtt. A ta lá lkozón az egyesület OROSZLÁNY MÁS-KÉP cím m el, 
első a lka lom m al m egje lent lapját vehették kézbe az érdeklődők.

Lovas István előadásában ak tuá lpo litika i kérdésekről szólt. Úgy véle
kedett Medgyessy Péter m in iszte re lnök am erikai fogadása nem párbe
széd vo lt, hanem m onológ, m ert e lm ondták neki, hogy a meghívásért 
cserébe, Magyarország to tá lis  részvételét várják a te rro r  elleni g lobális 
háborúban. „V árha tunk arra, hogy katonai teherszállító  gépek magyar 
fia ta lok  kopo rsó it hozzák haza. M indez azért, m ert M edgyessynek fo l
tos  a m ú ltja .”  -  m ondotta  a szónok.

A dohányzás, a  sű rű  fü s tö t okádó  városi buszok , a  szellem i k S m y .a ;i9 zen n y ezes  K árosítják  az Ön é s  környezete  eg eszseg é tl



Jövőre sakkbéli csikó lesz a traffipax HETEDHÉT alHÍREK
A volt rendőrkapitánnyal civilben is, meg nem is

Új beosztásában nem kevés feladattal kell megbirkóznia dr. Nemes Ferencnek, egykori oroszlányi rendőrkapi
tánynak. Ezt az is illusztrálja, hogy csak kéthetes egyeztetés után sikerült leülnünk erre az interjúra. Szigorú te
kintete, tekintélyt parancsoló megjelenése ellenére valójában jó kedélyű, fanyar humorú ember. Amennyire 
Ismerem, épp olyan szókimondó és lényegre törő alkat civilben, mint amikor rajta feszül a mundér-utóbbi per
sze csak jelképesen, mert azt az ő beosztásában csak különleges alkalmakkor szokás felöltem.

Idén tö ltö tte  be az 51. életévét, felesége pedagó
gus. 1984-ben a Bakonyaljáról kö ltöztek Orosz
lányba. Tizenkét évig vo lt a város rendőreinek 
vezetője. Először az 1980-as években, m ajd m á
sodjára 1994-2002 között. Néhány éve rendőrségi 
főtanácsosnak léptették elő. E cím  adom ányozása 
évtizedes munkájának szakmai e lism erése vo lt. Ez 
év tavaszán a megyei rendőr-főkap itányságra he
lyezték át, ahol október elsejétől ezredessé lépte t
ték elő, kinevezték főkap itány-he lyettesnek és 
közbiztonsági igazgatónak. A Szent István napi 
ünnepségen, munkája elism eréseként „O roszlá
nyért k itünte tő  díszoklevélle l”  ju ta lm azta a képvi
selőtestület.
-  Mire legbüszkébb azon eredmények közül, amit 
az ön kapitánysága alatt éri el a helyi rendőrség ?
-  A rendszerváltás után kerü lt az á llom ány a vo lt 
munkásőrség épületébe az Asztalos János úti lak
tanyából. A m iko r 1994-ben újra kapitánnyá ne
veztek ki, akadt bőven tenn iva ló  az épület- 
együttesben, az á llom ány elhelyezési körü lm ényei 
ugyanis nem vo ltak  m egfelelőek. A hátsó épü le t
ben ku ltu rá lt ö ltözőket és egy v iszonylag m odern, 
ma is kedvelt, kond ic ioná ló  te rm e t a lakíto ttunk ki.

Örömmel emlékezem a Kék Fény Kupa au tóver
seny-sorozatra is, am ely a S pind le r A u tósport 
Egyesület közreműködésével megyei versengés
ből nemzetközivé nőtte ki magát. Az u to lsó alka
lom m al több, m in t kétszáz rendőr versenyzett 
Oroszlányban. Sajnos a város i szálláshelyek b i
zonytalansága nem te tte  lehetővé a fo lyta tást.

Kicsi kapitányság vo ltunk, vagyunk, s épp ezért 
em lítésre méltó, hogy az á llom ányból igen sokan 
végeztek ebben az időszakban fe lső fokú  tanu lm á 
nyokat. Többen szereztek érettségi b izonyítványt 
is, m ert a korábban felszereltek közül nem m in 
denki rendelkezett középfokú á llam i iskolai vég
zettséggel. És, bárm ilyen furcsa, azt is s ikerként 
könyvelem el, hogy m egszabadultunk a v isszahú
zó erő t je lentő kollégáktó l. Ez is hozzájárult az 
eredményeinkhez.

Nagyon büszke vagyok a té rfigye lő  re n d sz e rre - 
a megyében egyedül Tatabányán van több  kame
ra, m in t itt, nálunk. Ez egyben azt is példázza, 
hogy nagyon jó l s ike rü lt együ ttm űködn i a képvi
selőtestü lette l. M egértették és segítették célja ink 
megvalósítását. Úgy gondo lom , m indhárom  tes
tü le tte l jó kapcsolatot s ike rü lt k ialakítani. Talán 
egy k ics it ez is benne van abban az e lism erésben, 
mellyel augusztus 20-a a lka lm ából részesítettek.
-  A közbiztonság, a közrend területén miket tart 
kimagasló eredménynek?
-  A kívülálló számára k iugróan nagy eredm ényrő l 
beszámolni nem lehet. A szakm abeliek azonban 
nagyon jól tudják, hogy egy „hé tkap itányságos” 
megyében az első három  között lenni, akár bűn
ügyi, akár közbiztonsági eredm ények vonatkozá
sában, az nagyon kemény és következetes m unkát 
igényel. M i általában „dobogósok " vo ltunk , és ez 
fe lté tlenül siker. Úgy vélem , az életutam , és ezen 
eredmények alapján bíztak meg, hogy dolgozzak a 
megyei főkapitányságon. A rra  kaptam  lehetősé
get, hogy a helyi e lgondolásokat á tü ltessük a m e
gye egészére. Azt hiszem, ez önm agáért beszél.
-  Közbiztonsági igazgatóként mi a feladata?

-  A legfőbb feladatom  azon egyenruhás közbiz
tonsági és közlekedési á llom ány irányítása és el
lenőrzése, akikkel az á llam polgár nap, m in t nap 
talá lkozik az utcán, az utakon. Ugyanakkor szerte
ágazó a szakterület, hiszen ide ta rtozik  a rendőrsé
gi fogdák szem élyőrző szolgálata, a vagyon
védelm i válla lkozások ellenőrzése, a velük való 
kapcsolattartás és az igazgatásrendészet is, am ely 
szabálysértésekkel, és például a fegyverviselés 
engedélyezésével fog la lkoz ik . A m egyénk te rü le 
tén tö rténő  á llam - és korm ányfő i utazások, k i
em elt ku ltu rá lis - és sportrendezvények rendőri 
b iztosításának végrehajtása, koordinálása, a köz
lekedési és balesetmegelőzési m unka szervezése 
is ehhez a szakterülethez kötődik. Ezzel még m in 
dent nem soro ltam  fel, a több ive l nem untatom .
-  A munkám, a hírek gyűjtése során, azt tapaszta
lom, hogy szinte minden héten van egy koccanás, 
vagy sérüléses közlekedési baleset a városban. Mi 
lehet ennek az oka?
-  Sajnos, a tavaly ihoz képest országosan tíz szá
zalékos balesetszám em elkedést tapasztalunk, te 
hát a meglátása helyes, de nem csupán 
Oroszlányt je llem zi. A szom orú az, hogy a sú lyos 
sérüléssel já ró  balesetek száma is em elkedett. Az 
okok sokrétűek, de többségében a gyorshajtásra 
és a figye lm etlenségre vezethetők vissza.
-A  traífipaxos ellenőrzés is önhöz tartozik. Van el
képzelése, hogyan vessenek gátat a gyorshajtás
nak?
-  Szakmai elképzeléseim egyik fon tos  pontja ez. 
Jövőre szeretnénk m egváltoztatni a je lenlegi gya
korla to t, ez „csupán”  állom ányátszervezés kérdé
se. Ma a készülékek és kezelőik a kapitányságokon 
vannak, ezzel e llentétben én egy központi egység
be gyűjteném  őket. Innen m ennének ki a legfrek
ventá ltabb terü letekre. Jelenleg az okozza a p rob 
lémát, hogy a kapitányságok kis létszáma m ia tt a 
tra ffipaxo t kezelő já rő röknek sokszor más fe ladat
ara kell vonu ln iuk, ezért a szolgálati idő t a készülé
kek nem tud ják k itö lten i. Az új megoldás fo lya 
m atos e llenőrzést biztosítana, méghozzá azokon a 
helyeken -  hangsúlyozom , hogy megelőzési céllal 
- ,  ahol a legtöbb gyorshajtás észlelhető.
-  Ha már ennyit „dolgoztunk", hadd kérdezzem 
meg, civilben milyen időtöltéssel tud a leginkább 
kikapcsolódni?
-  Rendszerint a kertem ben, a ház körül aktív p ihe
néssel tö ltö m  a szabadidőm . Szívesen já rok  szín
házba, ha tehetem , olvasok. Nem régiben az Apák 
könyvét bújtam . M ost újra nekiveselkedem, mert 
úgy érzem, tú l gyorsan fu to ttam  át rajta. De, ha hi
szi, ha nem, legszívesebben azzal tö lteném  az idő
met, hogy egy olyan szakmai te rve t készíthessek, 
am i a megye közbiztonsági helyzetével függ 
össze. M egrendeléstől függően kétféle tervet tu d 
nék elképzelni: vagy olyant, am ely m egm utatja, 
hogy a rendelkezésre álló pénzügyi, jog i és egyéb 
eszközökkel m ilyen közbiztonsági á llapotok b iz to 
síthatók, vagy olyant, am ely az e lvárt színvonalú 
közbiztonság eléréséhez szükséges pénzügyi, jog i 
és egyéb eszközöket tartalmazza.
-  További sikereket kívánok a munkájához!

Forgács József

-TŰ A SZÉNAKAZALBAN. Eggyel kevesebb b i
zottsággal a laku lt meg az új képviselőtestü let. A 
hiányzó szervezetért tűvé tették a polgárm esteri 
hivatal épületét, de azóta sem találják. 
-SULI-BULI. Az új elképzelés szerint az Eötvös is
kolába kö ltözte tik  a polgárm esteri h ivatalt. A fe l
ső városvezetésnek így nem kell megválni 
korábbi h ivatásától, csak órarendjükben lesznek 
apróbb változások.
-AKTI-VITÁS. Nem vonu ltunk  passzivitásba -  
ny ila tkozták a helyi ellenzék képviselői, m iután 
frakc ió juk  v isszatért a Kanári-szigeteki nyaralás
ról, hogy tájékozódjon Oroszlány ügyeiben. 
-SZÜKSÉGHELYZET. Korszerűsítik  az oroszlányi 
szennyvíztelepet. Az átállás néhány hónapos idő
szaka alatt kérik a városlakókat, hogy tartsák 
vissza szükségleteiket.
-...ÉS A BŐR FEHÉR MARAD. Lúgtú ladagolás 
m ia tt bezárták az uszodát. Az ÁNTSZ közölte az 
aznap fürdőzőkke l, hogy a következő két hónap
ban nem szükséges m osakodniuk.
- ISTEN SZEME MINDENT LÁT. „M i nem bántjuk 
azokat, akik más úton járnak, csak aggódva f i 
gyeljük őke t.”  -  v ilágosít fel az O roszlányért Pol
gári Egyesület je lm ondata a rró l, hogy m i az 
egyedül üdvözítő nézetrendszer.
-ENNYI NEM ELÉG! Keleti G yörgy kevesli a szoci
alista képviselőket az önkorm ányzatban. Pedig 
van egy régi m agyar közm ondás: Jó csapatból is 
m egárt a sok.

A HARANG A RÁDIÓBA KÖLTÖZÖTT
E hét vasárnapig, az oroszlányi evangélikus 
tem p lom  harangja üti el a delet a Kossuth rád ió 
ban. Hangjára nyáron figye ltek fel a rádiósok, 
am iko r a tem p lom bó l élőben közvetítették a va
sárnapi is tentiszteletet.
„A  to ronyban az első világháború e lő tt 3 harang 
vo lt, am elyből kettőt e lv ittek hadi célokra. De 
1923-ban m ár m eg in t 3 harang szolgált. A kö
zépsőt, a 200 kg sú lyú t a II. v ilágháborúban el
v itték. Ma egy 330 és egy 120 kg-os harang 
szól. 1957 augusztusa óta a tem p lom  harangjai 
v illam os íto ttak .” írja M olnár József evangélikus 
lelkész a 2002-es Vértesalja Kalendárium ban.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyl-kronlkas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emaílban (kronikas@presskft.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint helyes-e, 

ha „mindenáron” megakarják szüntetni 
a szociális ágazatban lévő 

önkormányzati mulasztásos 
törvénysértést?

>  muszály, törvény van rá
>  muszály mert sokakat érint
>  rendben, de mennyi pénzt ad az állam?
> rá ér, van fontosabb probléma is

Várjuk szavazatát!
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KÉK HÍREK
- ALUMÍNIUM. Novem ber 10-én, 

hajnali 3 óra körü li időben V. J. és P. 
Z. oroszlányi lakosok a fe lszám olás 
alatt álló Szállítóüzem terü le térő l 
m egkíséreltek eltu la jdonítani 4 db a lu
m ínium  bordás lemezt, m elynek érté
ke megközelítően 60 ezer fo rin t. Az 
elkövetőket a helyszínre érkező rend
őrjá rő r elfogta, ellenük a bünte tőe ljá 
rás m egindult.

- ISMERETLEN TETTES novem ber 
7-én 19 és 23 óra közötti időben az 
Oroszlány Fürst Sándor úton a vo lt 
R igó Jancsi Cukrászda m ögö tti pa rko
lóból e ltu la jdon íto tt egy 1992-es fehér 
színű Volkswagen Passat típusú sze
m élygépkocsit. A gépkocsi értéke kb. 
másfél m illió  Ft.

- NYOMOZÁST rendeltünk el ism e
retlen tettesek ellen, akik 2002. o k tó 
ber hó végén a Petőfi udvar 3/B 
fö ldsz in tjén lévő egyik önkorm ányzati 
bérlakás a jta ját befeszítették és a be
rendezési tárgyakat e ltu la jdoníto tták, 
illetve m egrongálták. A cselek
ménnyel okozott kár 36 ezer Ft.

A hatóság kéri, hogy a fen t em líte tt 
két esetben, aki érdem leges adattal 
tud  szolgálni az ism eretlen elkövetők, 
illetve az e ltu la jdon íto tt tárgyakkal, 
gépkocsival kapcsolatban az a 107-es 
segélyhívó, vagy a 560-730-as te lefon 
szám on jelezze az Oroszlányi Rendőr- 
kapitányságnak .

Négy évszak a művészetekben
E cím m el rendezett ta lá lkozót a zenekedvelőknek a 
M űvelődési Központ és Könyvtár novem ber 11-én 
délután öt ó rakor az O lvasóteremben. Ez a rendez
vénysorozat az egykori Zenebarátok K lubját szeretné 
fe leleveníteni és fo ly ta tn i. A hétfői ta lá lkozón az 
ősszel fog la lkoztak. M in t Mezei Ju d it könyvtáros be
vezetőjében elm ondta, é letünk fon tos  részét a lkotják 
az évszakok, amelyek költőket, festőket, szobrászo
kat is m egih lettek.

Az összejövetelen e lsőként Kányádi Sándor Jön az 
ősz cím ű versét hallhatták a je lenlévők fe lvéte lrő l Dé
vai Nagy Kam illa előadásában. Majd az élő előadók 
kaptak szót a rendezvényen. A Bakfark Bálint M űvé
szeti Iskola növendékei em elték m űsorukka l a dé l
után fényét. Először Pálinkás József Mozart: Téma és 
variáció  cím ű darabját adta elő trom b itán  Kiss Szilvia 
tanárnő zongorakíséretében. Majd az iroda lom  vál
to tta  fel a zenét. Fluma Noémi Á prili Lajos Őszi rigódal 
cím ű versével szórakoztatta a hallgatókat. Ezt követő
en újra a zenéé lett a főszerep. Mészáros Lilla M ozart 
Tém a és variác iók cím ű m űvét já tszotta hegedűn. Ez
után ism ét prózát hallhattak fe lvé te lrő l: Petőfi Sándor 
Szeptem ber végén cím ű versét Gábor M ik lós to lm á 
csolta. M ie lő tt a szerző (Petőfi Sándor) Itt van az ősz 
cím ű költem énye Koncz Zsuzsa előadásában fe lcsen
d ü lt volna, Lovas M árta (a Bakfark Bálint Művészeti 
Iskola növendéke) M assenet: M edita tio  cím ű darab
já t adta elő. Ezalatt szó esett a rró l, hogy az évszakok
nak nagy je lentőségük van a néphagyom ányok, népi 
rigm usok  kialakulásában is. Az őszi term észeti je len
ségek m egfigyelései is ezekhez kapcsolódnak.

Az e lőadást V iva ld i: A négy évszak című művének 
Ősz koncertjével zárták. A találkozó ezután kötetlen 
beszélgetéssel, a tém ához kapcsolódó kézikönyvek, 
a lbum ok tanulm ányozásával é rt véget.

Csulik Andrea

,]Hg s m  s z a k u z l e t
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZELES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu WISISTHB

MEGHÍVÓ Oroszlányi
Szolgáltató

RészvénytársaságTudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -1 6-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

TOMI K É ZI
A U TÓ M O SÓ !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

• 06* 20*  

488* 10*56
PIZZAFUTÁR 
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés, 

felújítás. 
Oroszlány, Sallai 1 .11. 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

EGYEDI 
NYOMTATVÁNYOK! 

MONTÁZS PRESS Kft.

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kár a következő kivitelezési munkákra:

1. Arany János Á lta lános Iskola lépcsőfelújítása
2. A rany János Á lta lános Iskola fö ldsz in ti e lőtér, étte
rem. Folyosó burko la tának fe lú jítása
3. Középfokú Kollég ium  előlépcső, fö ldsz in ti e lőtér bu r
kolata, szobák parkettájának fe lú jítása
4. József A ttila  Á lta lános Iskola kerítésének részleges 
fe lú jítása

Az ajánlattéte li dokum entác iók egyenként 
b ru ttó i 2500 ,- Ft-ért m egvásáro lhatók az oroszlányi 

Polgárm esteri Hivatal II. em eleti pénztárában 
2002. novem ber 18-átó l a hivatal nyitvatartási idejében. 

Az ajánlattételi határidő:
2002. decem ber 2-án, hétfőn 11 óra.
Az ajánlatok nyilvános felbontása:

2002. decem ber 2-án, hétfőn 11 órakor.
Az eredményhirdetés határideje:

2002. decem ber 6-áig írásban.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 
lehet leadni minden hét szerdájáig, 

és még 6 hétig a hétvégén tízezren olvassák.

-Eladó o lim p ia  tűzhely, 3 
fiókos  fagyasztószekrény, 8 
x-os cd m eghajtó, VGA szí
nes m on ito r.

366-646, 30-50 -72 -325 , 
-Sürgősen eladó jó  álla

potú 24 csöves arcbarnítós 
szolárium . 360-495 

-Eladó Nokia tv, bordó új 
számzáras d ip lom ata  táska, 
1000 db kártyanaptár 
1963-tó l és tu ris ta  gázpa
lack. 30 -31 -00 -803  

-A régi tüzépnél az „M ” 
soron garázs eladó. V illany, 
akna, pince, padlás, á ll- 
mennyezet, be tonozott be
járó van.

362-970, 30 -28 -57 -865  
-Eladó a tüzép soron a 

hídhoz közel, sorelején, kü
lön v illanyórás, szerelőak- 
nás +padlás, jó l karban
ta rto tt garázs. 

70 -20 -16 -748

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Nápekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

-Keresem azt a házaspárt, 
akik a nyár fo lyam án befog
tak egy kék színű, beszélő 
hu llám os papagájt! Magas 
pénzjuta lom  ellenében sze
retném  vissza kapni a csa
lád kedvencét, és másik 
papagájt is adok cserébe. A 
nyom ravezetőt is m eg ju ta l
mazom. 20-99-36-631 

-Eladó kanapé kétszem é
lyes, kihúzható, ágynem ű- 
ta rtós, két fo te lla l. Tölgy 
natúr előszobafal, tö lg y  na
tú r  kom ód, két a jtós két f ió 
kos, kolóniá i könyvespolc, 
ko lóniá i te lefonasztal. 
363-085, 30-27 -42 -959  

-Gorenje hűtőláda 200 
l-es eladó. 363-710 

-Eladó Dacia 1310 TLX 
2004. 07-ig  érvényes m ű
szakival, 1990-es évjárat, 
első tu la jdonostó l, 68000 
km / óra állással. 30-50- 
6 4 -2 9 8 ,7 0 -3 1 -2 1 -7 8 6

Biztosítások, befektetések

@ 06/20-96-04-746, 
34/316-866

Középfokú végzettséggel 
számlaképes 

munkatársakat keresünk, 
új termékeink értékesítéséhez. 

60/20-96-04-746,316-866

Felelős szerkesztő: M oln ár Ferenc * 2 0 -4 5 4 -3 5 - 4 1  Szerkesztő: Forgács József * 7 0 -2 4 0 -4 5 - 3 7  K iadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Fe le lős vezető: M o ln ár Csaba ügyvezető.
* 3 6 7 - 4 4 4  A szerkesztőság és a kiadó levé lc ím e: 284 0  Oroszlány, Petőfi S . u. 2 0 . , E -m aíl: kronlkas@ presskft.hu; m olnar.terenc@ presskft.hu  Internet: w w w .oro szlanyi-kran ikas .hu

________________________________ IS S N :1419  4805___________ H irdetésfe lvétel a kiadó nyom dájában: Oroszlány, A lkotm ány út 1 0 . (A Czerm ann ven dég lőnél)
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http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

@ 367-444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

HÍREK RÖVIDEN PÁLYÁZAT NÉLKÜL, HAVI 25 EZER FORINTÉRT 
ADJAK BÉRBE A GÁRDONYIT

Száz rehabilitációs munkahely 
létesülhet a volt iskolában

A város közvéleményét régóta fog la l
koztató problém a megoldására nyílik 
lehetőség, ha a képviselőtestü let e lfo
gadja a vo lt Gárdonyi iskola hasznosí
tására készített e lőterjesztést -  tá jé
koztat az ökorm ányzat vezetése. M in t 
Rajnai Gábor po lgárm estertő l m eg
tudtuk, több hónapja fo ly ta t előkészítő 
tárgyalásokat az épület hasznosításá
ra vonatkozóan, m ely után a budake
szi székhelyű Hendméd Rehabilitációs 
Foglalkoztató Kft. érdeklődik.

A cég az ingatlant és a rajta lévő 
épületeket kívánja bérbe venni, hogy 
o tt m egváltozott m unkaképességű 
dolgozókat díszcsom agoló i, háztartá
si, iskolai és irodai papírterm ékek 
gyártására fogla lkoztasson. A m unka 
je llegét tekintve könnyű fizika i betaní
to tt munka, am elyet átlagos kéz
ügyességgel rendelkező em berek el 
tudnak végezni. A cég felm érései sze
rin t kb. 100 főre tehető a térségben 
élő, m unkát vá lla ln i kívánó m egválto
zott munkaképességű emberek szá
ma. M axim um  150 fő fogla lkoztatását 
tervezik a telephelyen úgy, hogy az 
első másfél évben 100 fő t venne fel.

A cég távlati célkitűzése, hogy a hát
rányos helyzetű csoport életének javí
tására kom plex és egyúttal szem élyre 
szabott szolgáltatások -  szem élyi se
gítő és szállító szolgálat, napközi o tt
hon, illetve átm eneti o tthon i elhe
lyezés -  bevezetését és m űködtetését 
is vállalja.

A Hendméd Kft. az ingatlan haszná
latáért kedvezményes mértékű bérleti 
díjat kíván fizetn i (havi bru ttó  25 ezer 
fo r in tró l, va lam int a m űködési kö ltsé 

gek egy részének átvállalása), és egy
ben tudom ásu l veszi, hogy a to rna te r
m et és az ahhoz tartozó kiszolgáló 
helyiségeket az önkorm ányzat gyer
m eksport tevékenységre szabadon 
hasznosítja.

„A  cégnek je lenleg három  te lephe
lye van Budakeszin, Gödön és S zolno
kon. Legfőbb m egrendelő jük a GOMA 
Rt., éves tevékenységük m integy 
98% -a kapcso lód ik  ehhez a társaság
hoz. A telephelyek létrehozását a fe l
so ro lt városokban élő m egváltozott 
m unkaképességű emberek m unkavál
lalási igénye m otiválta . A helyi önkor
mányzatok a m unkahelyterem tést a 
munkavégzés jellegéhez és szükségle
teihez igazodó épület ingyenes vagy 
kedvezményes biztosításával tám o
gatják, míg a GOMA Rt. a kezdetektől 
b iztosíto tta  a telephelyek munkával 
való ellátását. A cég oroszlányi m egje
lenését a térségben élő hátrányos 
helyzetű csoportok  kezdeményezése 
eredményezte, am elyek m unkaválla lá
si igénnyel jelentkeztek. Ezt követően 
a Hendméd Kft. vezetősége felm érte 
egy oroszlányi m unkahely realitásait, 
a m egvalósítás szem élyi, tárgyi, anya
gi fe lté te le it, és in fo rm á lis  tárgya láso
kat kezdett az önkorm ányzatta l.”  -  
olvasható az előterjesztésben.

A bérleti szerződést határozatlan 
időre kötnék 2003. január 1-jé tő l kez
dődően, de 5 éven belül rendes fe l
m ondással azt nem m ondhatják fel.

Rajnai Gábor po lgárm ester arró l in 
fo rm á lta  a Krónikást, hogy a javaslatot 
a b izottságok tám ogatják.

■for-

Többe kerül a szakrendelő

- EGY HAJLÉKTALAN HALÁLA.
Füst szivárog egy fö lda la tti e losz
tóbó l a Dózsa György úton, a 
vasúti átjáró közelében -  érkezett 
a bejelentés a rendőrségre m ú lt 
héten, szerdán éjszaka. A ható
ság emberei az aknában egy 42 
éves hajléktalan fé rfi te tem ét ta 
lálták. A tragédiát valószínűleg a 
v ilágításhoz használt gyertya 
okozta, am inek lángja egy szö
vetdarabra átterjedve fü s tö t oko
zott és megölte az alvó fé rfit.
- HULLOTTAK AZ ÉGI 
SZILÁNKOK. Oroszlányban is 
m egfigyelhető vo lt a Leonidák 
m eteorraj kedd hajnali kitörése. A 
m eteorzápor szinte óram ű pon
tossággal négy óra után indu lt, 
noha fél-három negyed órával ké
sőbb szinte teljesen fe lhők takar
ták be az eget. Többen az utcán, 
illetve ablakaikból követték a ritka 
és látványos jelenséget. Volt, aki 
több tucatot, más egyet sem lá
to tt. Az ország más helyein, sze
rencsésebb időjárási helyzet 
m ellett, egy óra leforgása alatt 
csaknem 300 „h u lló cs illa go t" f i 
gyeltek meg.
- EGYELŐRE ENNYI. A  Takács I. 
u. 18. szám környékén, va lam int 
a Táncsics M. úton a Gönczi F. u t
cai kereszteződésnél végzett asz
faltozásokkal befejeződnek a 
2002. évre tervezett já rda -fe lú jí
tási m unkák. Ebben az évben ké
szült el a Rákóczi F. út több 
szakaszán és a Táncsics udvar
ban is a járdaszakaszok fe lú jítá 
sa, összességében 13 M Ft 
értékben.
- ELKÉSZÜLT a káptalanfüredi if
júsági tábor szociális épületének 
felújítása. A kivitelező Lord-M ex 
Kft. novem ber 25-ére je lentette 
készre az épületet. A  szociális 
b lokk fe lú jítása az önkorm ányzat 
reményei szerint az első lépése 
vo lt a tábort é rin tő  á tfogó fe lú jítá 
si, átépítési tevékenységnek, 
am ely igencsak ráfér a létesít
ményre.
- KÖZÉPPONTBAN A VÁROS
KÉP. Az oroszlányiakat leginkább 
fogla lkoztató közösségi p rob lé 
ma feltárására ind íto tt p rog ram 
jának eredm ényéről adott 
tá jékoztatót a United W ay -  Vér
tes Vidéke A lapítvány a C ivil Fó

rum  szerdai összejövetelén, me
lyen részt ve tt Rajnai Gábor po l
gárm ester is. M in t elhangzott a 
nyár fo lyam án -  még a kam pányt 
megelőzően -  84 felvetés és ja 
vaslat érkezett be a szervezethez, 
melyek közül a legtöbb észrevétel 
a városkép form álásával vo lt 
kapcsolatos. A tanu lm ányt készí
tő  MÜTF-es fia ta lem berek el
m ondták, arra vo ltak kíváncsiak, 
ta lá lkoznak-e az önkorm ányzati 
törekvések a lakosság elvárásai
val. Következtetésük szerint ezek 
csak ritkán fed ik  egym ást, noha 
ez nem je lenti azt, hogy az önkor
m ányzat nem tö rő d ik  a lakossági 
bejelentésekkel. M egoldási ja
vasla tuk szerin t javítani kell a vá
ros és a lakosság közötti 
kom m unikáció t.
A tanu lm ány céljáról, következte
téseinek értelm ezéséről hosszas 
v ita  bontakozott ki. Rajnai Gábor 
fe la ján lo tta  az anyag ism ertetését 
a város honlapján. A „tá rgyilagos 
lá tle le te t” készítő alapítvány de
cem ber 11-én az MKK-ban ta r
tandó lakossági fó rum on  kívánja 
részletesen ism erte tn i az ered
m ényt.
- HÁROM FELÚJÍTÁS ÉV 
VÉGÉIG. Kivitelezési pályázatot 
írt ki az önkorm ányzat három  in 
tézm ényben elvégzendő felújítási 
m unkákra. Az A rany János Á lta
lános Iskola épületében a fő lép 
cső járó fe lü le tének és az étterem 
padlóburko la tának cseréjére, a 
József A ttila  Á lta lános Iskolában 
a kerítés egy szakaszának átépí
tésére, míg a Középfokú ko llég i
um szobáinak padlóburko la t 
cseréjére keresnek kivitelezőt. 
Valam ennyi fe lú jítási munkának 
finanszírozását pályázatokon el
nyert pénzeszközök is segítik. 
Ezeknek a fe ladatoknak az elvég
zésére még az idén szeretnének 
so rt keríteni.
- 33 OROSZLÁNYI közgyűjtem é
nyi, közoktatási dolgozó és peda
gógus o tthon i szám ítógép 
használatra szóló pályázatát tá 
m ogatta egyénenként 85 ezer, 
összesen 2 m illió  805 ezer fo r in t
ta l hétfő i rendkívüli ülésén a kép
vise lőtestü le t, a 2003. évi 
költségvetés terhére.

A Szakorvosi Rendelőintézet bővítésé
nek kivitelezése a tervezett ütemben 
fo ly ik : épül a tetőszerkezet, elhelyezik 
a tetőablakokat, fo lyam atban van a 
liftakna kialakítása és a tetőhéjalás.

Elmarad a tervezett lif t  a lagsori 
szintjének kialakítása a kivitelezés a 
meglévő épületalapok olyan arányú 
átalakítását igényelné, ami veszélyez
te ti az épület stabilitását. A meglévő 
épületszerkezetek m egbontását köve
tően fe lm erü lt m unkák fő leg a hőszi
getelési problém ák m egoldását 
célozzák, vagy a terv  és a m eglévő ál

lapot eltéréséből adódnak. Többlet- 
kö ltséget okoz az üzemeltető részéről 
fe lm e rü lt igény is, am i az épület 
belterének nagyobb mértékű kihasz
nálását célozza: az igazgatási szinten 
-1 0 0  m 2 alapterü let további beépíté
se, és az a lagsori garázsok öltözővé 
alakítása. A hőközpontok átépítése 
(am i nem vo lt tárgya az eredeti építési 
szerződésnek) ugyancsak növeli a 
költséget. A változtatások várható 
több le tkö ltsége m eghaladja a 34 m il
lió  fo rin to t.



A város hitelállománya 850 millió forint feletti

Feszített, de tartható 
a költségvetés

Mátyás király utca: 
az első lépés a Petőfi udvar 

rehabilitálásához?
November 26-án, kedden 16 órától tartja első rendes ülését a képviselő- 
testület, melyen több nagyhorderejű városi probléma kerül terítékre.

Az első napirendek között a kö ltség- 
vetés lesz a fő tém a: a harm adik ne
gyedévi te ljesülését értékelik. Az 
előterjesztés megállapítása szerint 
15% -al elmarad a bevétel az időará
nyos összegtől. A város h ite lá llom á
nya meghaladja a 850 m illió  fo rin to t. 
Az oktatási, és városi fenntartású in 
tézményeknek 30 napot meghaladó 
szám latartozása nincsen, kivéve a 
középiskolákat, amelyek adóssága 
meghaladja a 10 m illió  fo r in to t. Az 
előterjesztés alapján feszített, de ta r t
ható a 2002-es költségvetés.

A testü leti ülés k iem elt anyaga a
2003-as költségvetés előkészítése. A 
következő évben em elkedik az ön- 
korm ányzatok központi tám ogatása, 
te ljes egészében helyben marad a 
gépjárm ű súlyadóból befo lyt összeg, 
és egyéb fo rrások is erősítik  kö ltség- 
vetést. A szám ítások szerint körü lbe 
lül 350 m illió  fo rin tta l em elkedik a 
város büdzséje. (Jelenleg valam ivel 
több, m in t négym illiá rd  fo r in t.)  Az 
előterjesztés az eddigi beruházások 
fo lyta tását javasolja, va lam in t m eg
határozza a testü le t által szorga lm a
zott prio ritásokat. További tám o
gatásokat terveznek az intézm ények 
fenntartásával kapcsolatban, emelni 
kívánják a szociális ju tta tásokat, nö
velni a segélyek keretét, m iközben 
pontosan eleget kívánnak tenni 
adósságszolgálati kötelezettségek
nek is.

Dönteni fognak a Szolgáltató 
Részvénytársaság (OSZRT) a laptő
kéjének 251 m illió  fo rin tta l való fe l
em eléséről, m elyet új részvények 
zártkörű fo rga lom ba hozatalával te r
veznek. Az alaptőkeem eléssel, m ely 
távhőszo lgá lta tó-rendszer apportjá t 
és ha tvanm illió  fo r in t készpénz bevi
te lé t je lenti, a Vért. 12.64 % -kal ré
szesülne az Rt. eddig száz száza
lékban önkorm ányzati tu la jdonú va
gyonából

A két slágertém a a vo lt Gárdonyi 
Géza Á lta lános Iskola épületének 
hasznosítási javaslata és a Mátyás k i
rály úti bérlakások OSZRT-nek való 
eladása lesz. (Lásd külön írásainkat.)

M ódosu lnak a szociális tám ogatá
sok összegei és az igénybevett szol
gáltatások díjai. A pénzbeli tám o
gatások összege 2003. január 1-tő l 
je lentősen em elkedik. A lakásfenn
tartási tám ogatás 44% -a l, a víz-csa
tornadíj tám ogatás összege 33% -al 
növekedik, de em elkedik a v illany  és 
fűtés díjának dotáció ja is. Az in fláció t 
követően em elkednek a bölcsődei és 
óvodai térítések díjak, va lam in t a 
szociális étkeztetés térítési összegei. 
Az emelkedés mértéke 5-7%  között 
m ozog a benyú jto tt javaslat szerint.

Ezeken kívül tá jékoztató szerepel a 
napirendben önkorm ányzati a lapít
ványok m űködéséről, továbbá sze
m élyi kérdésekről is döntenek.

Pokoli történetek a Fiirst utcában

Tvrtko titkai

__ _

1&.o *

Vujity Tvrtko, a TV2 riportere, kedden délután a Fürst Sándor úti Pataki 
könyvesboltban dedikálta legújabb könyvét. Az újságíró oroszlányi felesé
ge és annak szülei révén kötődik városunkhoz.
-  A Pokoli történetek cím ű könyvso
rozat uto lsó kötetét itt, egy negyedik 
emeleti panellakásban írtam , ennek 
köszönhető -  m ondotta  hogy a 
megyeszékhelyeken kívül O roszlány
ban is sor kerül a könyv bem utatásá
ra.

Tvrtko négy hónapja él a városban, 
m ert egy csendes helyet keresett, 
ahol kizárólag e munkának szentel
heti az idejét. Büszkén újságolta, 
hogy sorozata, az olvasóknak kö
szönhetően, hamarosan tú llép i a ne
gyedm illiós  e ladott példányszám ot. 
K iderült, hogy a népszerű ripo rte r ra
jong a kosársportért s nem régiben 
fe lvéte lt nyert a Testnevelési Egye
tem  kosáredzői szakára, m elyet fe l

te tt szándéka elvégezni, noha az 
eszébe sincs, hogy a jövőben tréne r
ként bo ldogítsa a sporttehetségeket. 
Ittléte a la tt a városi sportcsarnokban 
dobálta a bőrt, m egism erte a helyi 
kosá rspo rt tö rténe té t s kirándulások 
alkalmával a környék nevezetessége
it is. Egy a lka lom m al a közeli ábécé 
húspultosa azt a jánlotta neki, indu l
jon a Tvrtko-hasonm ás versenyen, 
bár egy k ics it alacsonyabb, m in t az 
igazi.

A ripo rte r még egy hónapot marad 
nálunk. M in t m ondotta , jó l érezte 
magát Oroszlányban s öröm e annál 
.is inkább teljes, m ert nem régiben 
szü le te tt meg Benjámin nevű kisfia.

F.J.

Tavasszal kelt szárnyra a hír -  nagy 
tiltakozást váltva ki a borbálaiak egy 
része körében -  hogy a Petőfi udva
ri önkorm ányzati bérlakások közel
jövőbeli fe lú jítása esetére az onnan 
k ikö ltözte tett bérlőket a V ért m un
kásszállójába telepítenék. M indez 
csak egy m egszellőztetett ö tle t vo lt, 
a m ostani azonban m ár kedden a 
képviselőtestü let elé kerül.

Az újabb te rv  szerin t az A rany is
kola m elle tti Mátyás k irá ly  utca 1 -3. 
szám alatti lakótöm bben található, 
erősen lepusztu lt á llapotban lévő 
12 önkorm ányzati bérlakás szo lgá l
na átm eneti szállásként a Petőfi ud
varból k iköltözőknek. A kedden 
tárgyalandó javaslat szerint, laká
sonként cirka egym illió  fo r in t rá fo r
dításával, a Mátyás k irá ly  úti 
lakások ideálisak lennének a fe lú jí
tások idejére szolgáló átm eneti la
kásnak.

Az önkorm ányzatnak azonban 
erre n incs pénze, ezért a 12 lakást 
jelenleg is üzemeltető Oroszlányi 
Sznlnáltato Rt. vásáro lnád-m eg.

Az új tréner női csapattól érkezett

azért, hogy a fe lú jítások 
megkezdésének feltételét b iz tosít
sa, azaz beköltözhető lakásokat ala
kítson itt ki. A fo rga lm i értéknek 
m egfe le lő 37 m illiós vételárat vagy 
te ljes egészében készpénzzel fize t
né meg s ebben az esetben piaci 
alapú bérlakásokat alakítani ki, 
vagy részben készpénzzel, részben 
vá lla lt kötelezettség teljesítésével 
fizetne.

Ez utóbbi, a vá lla lt kötelezettség 
azt je lenti, hogy a Mátyás k irá ly úti 
lakások helyrehozásának megkez
déséig az OSZRT a lakásokat az ön- 
korm ányzat rendelkezésére fenn
tartaná, és addig bérbe nem adná. 
Az eltérő fe ltételeket kínáló konst
rukc iók  m indegyike lehetőséget ad 
az önkorm ányzatnak, hogy átm e
neti lakásokat alakítson ki e lakó
töm bben a Petőfi udvarból tö m 
bönként vagy lépcsőházanként k i
költözőknek.

Hogy a Petőfi udvar fe lújítása m i
kor, m ilyen szakaszokkal veszi kez-

. '23%S __________

Edzőváltás a labdarúgócsapatnál
A csapat eredm énytelensége m iatt 
Sallói István szakosztályvezető 
m egvált Lakatos Károly edzőtől, 
helyére egy m ásik kiváló szakem
bert hívott, Hagym ási Zoltán sze
mélyében, aki a Renova női (!) 
csapatától érkezett.
-  Köti-e önt valami a megyéhez?
-  Hogyne, hiszen 1994 óta Tatabá
nyán lakom és o tt m ár m indent k i
próbáltam , ami elképzelhető, 
vo ltam  pályaedző, utánpótlásedző 
stb.
-  Milyen volt egy női csapatot irá
nyítani?
-  Csak pozitívat tudok  m ondani. A 
lányok százhúsz százalékot adnak 
egy edzésen, míg a fiúk, ha jó  nap
juk  van, ha rossz, úgy hetven száza
lékot hoznak. A lányokban 
elevenebb a lelkesedés, és m ind ig  a 
m axim um ot igyekeznek te ljesíteni. 
Közel egy évet do lgoztunk együtt, 
nem bántam meg az együttlé tet.
-  Keveset hallunk és tudunk a női 
tódról. Mi a helyzet ezen a téren?

-  Hazánkban hét NBI-es és tíz 
NBII-es női klubcsapat van. A baj
nok itt is indul a BL-ben. Idén ez a 
Femina vo lt, és csoportjában a har
m adik  lett, am i nem annyira rossz, 
m ert olyan csapatokkal vo lt egy 
csoportban, m in t a Lazio, a Bor
deaux és a Reál M adrid. A legjobb 
húsz klubcsapat között term észete
sen van magyar. A vá loga to tt pedig 
megnyerte az EB csoportjá t. A 
Renovából összesen hat játékos 
tagja a válogatottnak.
-  Mit szeretne elérni a két oroszlá
nyi csapattal a következő hónapok
ban?
-  Egyelőre csak hat meccsre kap
tam  a stafétát. Ezalatt kell a k itűzött 
cé lt végrehajtani, am i azt je lenti, 
hogy k ilenc pontra  kell fe ltornázni 
m agunkat a je lenlegi hétrő l. Szeret
nénk felzárkózni a középmezőny
höz. M indent beleadunk s 
m egpróbálunk ö röm et okozni a 
drukkereknek.

Szalai Imre

Az oroszlányi Bakfark Bálint Művészeti Iskola 2002. november 29-én 
(pénteken) 14 órai kezdettel rendezi az 

I.Komárom Esztergom megyei Hegedő és Gordonka versenyét 
A verseny fővédnöke: Rajnai Gábor 

Oroszlány Város Polgármestere 
Helyszín: Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola

A dohányzás, a  sűrű  fü s tö t o kádó  városi buszok, a  szellem i környezetszennyezés Károsítják az Ön é s  környezete eg észség é ti



Pályaválasztási ankétra készülnek 
a középiskolák

Nagy s ikert ara to tt a lá togatók (szülők, tanu lók  kö
rében) az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola ál
tal k iá llíto tt CNC-program , FESTO-proram, 
PLC-dem onstráció, va lam int a női ruhakészítő 
szakirány a tatabányai pályaválasztási k iá llításon. 
Az intézmény kiállító helyét több  száz érdeklődő 
kereste fel. A jelenleg ok ta to tt szakirányokró l rész
letes szakmai ism erte tő t je lente te tt meg az iskola. 
Novem ber 8-án a végzős női ruhakészítő osztály 
saját tervezésű, és saját maga készített m ode llje i
ből d iva tbem utató t ta rto tt. A lá togatók a m ode ll- 
rajzok mellé részletes szakmai tá jékozta tó t kaptak.

A két oroszlányi középiskola novem ber 28-án, 
csü tö rtökön  pályaválasztási ankétot szervez az ál
talános iskolai pedagógusok számára. M eghívják 
a középiskolákba a város valam ennyi álta lános is-

Kostyál Ági sorozatos sikerei

WESLIN-KUPA
Decemberben Horvátországban rendezik a juni
or mezei Európa Bajnokságot, amire a hazai in
dulók egy három fordulós válogató verseny- 
sorozat helyezései alapján kvalifikálhatják ma
gukat a magyar válogatott csapatába.

A 13-19 éves korosztá ly számára k iírt verseny- 
sorozat m ásodik á llom ását az ORTRI Császári 
Csemege pályázta meg, majd meg is kapta a ren
dezési jogot. így kerü lt novem ber 9-én a kecskédi 
reptérre ez a nívós rendezvény. Az egyesület nem 
titk o lt célja, hogy Kostyál Ágnes, aki idén sorra 
nyerte az országos bajnokságokat, a nála jóval 
idősebb e lit versenyzők között p róbá ljon meg m i
nél e lőkelőbb helyezést elérni „haza i” pályán. A 
körü lm ények nem vo ltak ideálisak, ám m inden in 
du ló  számára egyenlő fe lté te lt b iz tosíto tt a puha, 
m ély talaj, a nagy szél, am i m ind ig  szem ből fú jt. 
M indke ttő t gyű lö lik  a fu tók . Ági, aki még csak 13 
éves, a 3,5 km -es V illapark-fu tam ban szoros ve r
senyben a k itűnő hatodik helyezést érte el. Érde
mes megjegyezni, hogy indu lt az é rin te tt

kólájának igazgatóját, végzős osztályainak osz
tá ly főnökét és az iskola pályaválasztási fe le lőseit. 
Egyeztetik a beiskolázás aktuális kérdéseit, a lehe
tőségeket, bem utatják intézm ényüket, az o tt fo lyó  
szakirányú képzéseket. Ism ertetőanyag segítsé
gével kívánják segíteni a város végzős tanu ló inak 
pályaválasztását. Tervezik, hogy a városi te levízi
ón keresztül bem utatják a középiskolákat és az itt 
fo lyó  szakirányokat. Részt kívánnak venni vala
m ennyi városi és környékbeli á ltalános iskola pá
lyaválasztási szülői értekezletén. A két középiskola 
m indent megtesz annak érdekében, hogy az érin
te tt szülők, tanu lók  m inél átfogóbb és részlete
sebb képet kapjanak az iskola szakmai 
program járó l, szakképzési te rü le te irő l, az okta to tt 
szakirányokró l, a gyakorlati képzés fo lyam atáró l.

korosztá ly krém je, és valam ennyi fu tó , aki Ági 
e lő tt ért célba, 5 -6  évvel idősebb nála.

A versenyt Mérei László, a MASZ fő titká ra  is 
m egtekintette, s m ind a versenyrő l, m ind a rende
zésről elégedetten nyila tkozott. ígérete szerint az 
egyesület a jövőben is rendezhet hasonló, nívós 
országos rendezvényt, ezáltal a kecskédi reptér, 
m in t egy új helyszín kapcsolódhat be az atlétika 
országos vérkeringésébe.

Az EB válogatóval párhuzamosan rendeztük a 
megyei mezei ba jnokságo t melyen Németh Ta
más, Erdős Ibolya, Kostyál Ágnes, Csornai Erika, a 
N.A.P. fu táson M ihalek Zsófia győzött. A díjakat 
Németh Im re, a W eslin Hungary Rt. képviselője 
adta át, aki egyébként fu to tt és dobogóra is álha
to tt. ORTRI Császári Csemege

*

Kostyál Ágnes 6. helyezést 
ért el az EB válogatón, a 
kecskédi repülőtéren. Ezzel 
egy hellyel előrébb lépett, így, 
sajnos, 7. az összetett á llás
ban. Két hét m úlva rendezik a 
harm adik fo rdu ló t, ahol Á g i
nak m ár csak m atematikai 
esélye van. Szalailmre

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@presskft.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint helyes-e, 

ha havi 25 000 forintért adják bérbe 
5 évre a volt Gárdonyi épületét?

>  igen, cél a mindenáron való hasznosítás
>  igen, ha a többi városi vállalkozónak is 

adnak kedvezményeket
>  nem, mert nem hirdették meg 

pályázaton
>  nem, mert elkótyavetyélik a város 

vagyonát
Várjuk szavazatát!

Virágok háza
Tisztelettel várják az érdeklődőket a 
november 29-én, pénteken 17 órakor 
kezdődő karácsony-adventi virágkö
tészeti kiállítás megnyitójára a Műve
lődési Központ és Könyvtár 
kiállítótermébe, ahol Lódri Csaba 
gyönyörű alkotásai tekinthetők meg. 
A kiállítást megnyitja: Mészáros Éva.

V á /'l A Vértesi Erőmű Rt. 
pályázati felhívást tesz közzé 

az alábbi anyagok 
2003. évi beszállítására

-festék és háztartási vegyi áruk: (éves fo rga lom : cca. 40 M Ft) 
festékek, -tisztítószerek, stb.

KÉK HÍREK -kéziszerszámok: (éves fo rga lom : cca. 30 M Ft) 
v illásku lcsok, -kalapács, fogó , stb.

-HAJLÉKTALANOKTÓL LOPTAK. No
vem ber 19-én reggel hét órakor az 
oroszlányi zsaruk őrizetbe vettek egy 
22 éves helyi lakos fia ta lem bert, aki e l
len a Budakörnyéki Bíróság adott ki e l
fogatóparancsot. E nap délutánján, pár 
perccel öt óra e lő tt pedig négy sze
m élyt is e lőállíto tt a városi rendőrkap i
tányság, a fia ta lkorú  R. P., F. T., T.J. és 
a fe lnő tt H. Sz. oroszlányi lakosokat, 
akik alaposan gyanúsíthatóak azzal, 
hogy e hó elsején a késő esti órákban 
két hajléktalan oroszlányit bántalm az
tak, és a náluk lévő értéktárgyakat e ltu 
la jdonították. Az elkövetők előzetesben 
várják a nyomozás lefolytatását.

- ELŐBB BESZÉLT, MAJD ÜTÖTT. Is 
meretlen tettes novem ber 18-án a

Szakrendelőnél előzetes szóváltást 
követően te ttleg  bántalmazta K. L. 
oroszlányi lakost, aki nyolc napon belül 
gyógyu ló  sérü lést szenvedett. Az elkö
vető magatartásával m egbotránkoztat
ta a je lenlévőket.

- VOLKSWAGENEN TÁVOZTAK. No
vem ber 15-re v irradóra  ism eretlen el
követő a Táncsics M ihály út 19. előtti 
parko lóbó l e llopo tt egy sötétzöld 
Volkswagen Golf I. típusú szem élygép
kocsit.

A rendőrség kéri, hogy aki az Alkot
mány úti garázdaságnak szemtanúja 
volt, vagy a gépkocsi lopással kap
csolatban Információja van, az jelez
ze a 107-es telefonszámon.

-szerelvények, fitting áruk (2”-ig): (éves fo rga lom : cca. 7 M Ft) 
patentívek, -csapok, idom ok, stb.

-szerelési segédanyagok: (éves fo rga lom  cca. 3 M Ft) 
tisz tító  spray-k, -fú ró  üregelő spray-k, stb.

A pályázati kiírásban szereplő te rm ékcsoportok  kü lön-kü lön 
kerü lnek elbírálásra.
A beszállításra kerülő anyagoknak m inden esetben ki kell elégítenie 
a vonatkozó MSZ előírásokat.
A  részletes pályázati k iírást -  írásban történő kérésre (fax. 
34 /361 -199) -  fax útján ju tta tju k  el a pályázónak.
A pályázat benyújtásának módja és határideje: 
módja: postai úton, a ján lo tt tértivevényes levélben 
postára adási határidő': m egje lenéstől szám íto tt 10 nap 
cím: Vértesi E rőm ű Rt. Jogi Képviselet, 2841 Oroszlány, Pf. 23. 
További információ. Schaffer György (34/361-122/12-50)



INGYENES
LAKOSSÁGI

APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket a 
MONTÁZS PRESS Kft.

Nyomdájában 
lehet leadni minden hét 

szerdájáig, 
és még 5 hétig 

a hétvégén 
tízezren olvassák.

-Eladó Dacia 1310 TLX (2004. 
07. műszakival), 1990-es évjárat, 
68000 km. 30-50-64-298, 
70-31-21-786 

-Keresem azt a házaspárt, akik a 
nyár folyamán befogtak egy kék 
színű, beszélő, hullámos papagájt! 
Magas pénzjutalom ellenében sze
retném visszakapni a család ked
vencét, és másik papagájt is adok 
cserébe. A nyomravezetőt is meg
jutalmazom. 20-99-36-631 

-A régi tüzépnél az „M ” soron 
garázs eladó. Villany, akna, pince, 
padlás, állmennyezet, betonozott 
bejáró van.
362-970, 30-28-57-865 
-Eladó a tüzép soron a hídhoz 

közel, sorelején, külön villanyórás, 
szerelőaknás + padlás, jól karban
tartott garázs. 70-20-16-748 

-Tüzép „C" során garázs eladó. 
Padlás, akna, villany van. 362-149 
esti órákban.

Ajánlattételi felhívás
Oroszlány Város Önkormányzata 

ajánlatot kér a következő kivitelezési munkákra:

1. A rany János Á lta lános Iskola lépcsőfelújítása
2. Arany János Á lta lános Iskola fö ldsz in ti e lőtér, étterem. 
Folyosó burko la tának felújítása
3. Középfokú Kollég ium  előlépcső, fö ldsz in ti e lőtér burko
lata, szobák parkettájának felújítása
4. József A ttila  Á lta lános Iskola kerítésének részleges fe l
újítása

Az ajánlattételi dokum entác iók egyenként 
b ru t tó i2500,- Ft-ért m egvásárolhatók az oroszlányi Pol

gárm esteri Hivatal II. emeleti pénztárában 
2002. novem ber 18-ától a hivatal nyitvatartási idejében. 

Az ajánlattételi határidő:
2002. decem ber 2-án, hétfőn 11 óra.
Az ajánlatok nyilvános felbontása:

2002. decem ber 2-án, hétfőn 11 órakor.
Az eredményhirdetés határideje:

2002. decem ber 6-áig írásban.

- Német dűlőben eladó 1200 
m2-es telek gyümölcsfákkal, 
szőlővel, hétvégi pihenő faház
zal, szerszámtároló- val, felsze
reléssel. víz van. 18-20 óráig. 
361-308 

-Eladó 190 cm-es márkás 
siléc, kedvező áron, kanapé vilá
gos, plüss színű, megkímélt ál
lapotban, két fotellal, kolóniái 
könyvespolc, sötétbarna színű, 
ugyanolyan színű kolóniái tele
fonasztal.
363-085, 30-27-42-959

-4 kötetes horgász kalauz el
adó. Érdeklődni az esti órákban. 
365-280

Általános iskolá
sok korrepetálását 
vállalom, minden 

tantárgyból 
+ német nyelvből. 

20-49-10-714

Itlesíel
a Kapcsolat

IGSM SZA K UZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fiirst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu
GfÚ
WKXIHÍHR

MEGHÍVÓ
Tudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva  tartása:

Hétfő: 8 -16-ig  
Szerda: 8 -16-ig  
Péntek: 8 -1 2-ig

TOMI K É Z I
AU TÓ M O SÓ !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

* 06* 20*  

488* 10*56
PIZZAFUTAR
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés, 

felújítás. 
Oroszlány, Sallai 1 .11. 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KONYVKOTESZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444
Műkő rom építés, 

manikűr. 
Hegyi Kata 

@30/281-10-23

1
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET A LAKOSSÁGI 
OSZTÁLYRA

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ ÜGYINTÉZŐI
m unkakör betöltésére.

F e l t é t e l e k :

magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet igazolása, 

a munkakör elnyerése esetén vagyonnyilatkozat 
benyújtása, amely a közös háztartásban élő közeli 

hozzátartozókra is  kiterjed, 
összeférhetetlenség igazolása 
(munkakör elnyerése esetén), 

rendőr szakközépiskolai végzettség, középiskolai 
végzettség és rendőri szakképesítés, vagy ezzel 

egyenértékű más korábbi szakképesítés, középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány; szakmai önéletrajz, 
oklevél-, bizonyítványmásolat(ok)

Közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alapvizsga, 
számítástechnikai ismeretek az állás betöllésénél előnyt 

jelentenek!

Ellátandó feladat: a közterületek jogszerű használatának, a 
közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzá
járuláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellen
őrzése, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megaka
dályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása, 
közreműködés a közrend, a közbiztonság, az önkormány
zati vagyon védelmében, a város közigazgatási területén 
folyamatos hatósági ellenőrzési tevékenység ellátása, te
rületbérleti szerződések megkötése, nyilvántartása, ellen
őrzés.

A m unkakör 2002. év december hó 1. napjától tö lthe tő  
be határozott időre szóló közszolgálati jogv iszony 
létesítésével, 6 hónap próbaidő közbeiktatásával. 

Illetmény, ju tta tások:  a köztisztvise lők jogállásáról 
szóló 1992. évi X XIII. tö rvény, a képviselő-testü let 

rendelete, va lam in t a m unkáltató által k iadott 
Közszolgálati Szabályzat alapján.

Jelentkezési (beküldési) határidő:
2002. november 27.

A pályázatokat O roszlány város jegyzőjéhez
(2841 Oroszlány, Pl.: 9., ill. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) 
kell postai úton, illetve személyesen, zárt borítékban 

benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje:

2002. november 30.

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

"#3
f c .  .

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724 
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

Biztosítások, befektetések

@ 06/20-96-04-746, 
34/316-866

Középfokú végzettséggel 
számlaképes 

munkatársakat keresünk, 
új termékeink értékesítéséhez. 

60/20-96-04-746, 316-866

Felelős szerkesztő: M oln ár Ferenc * 2 0 -4 5 4 -3 5 - 4 1  Szerkesztő: Forgács József * 7 0 -2 4 0 -4 5 - 3 7  K iadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Fe le lős  vezető: M oln ár Csaba ügyvezető.
* 3 6 7 - 4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levé lc ím e: 2840  O roszlány, Petőfi S. u. 2 0 . , E -m ail: kronikas@ presskft.hu; m olnar.ferenc@ presskft.hu  Internet: w w w .oro szlanyi-kronikas.hu

IS S N :1419 4 8 0 5  H ird etésfe lvétel a kiadó nyom dájában: Oroszlány, A lkotm ány út 10 . (A Czerm ann vendég lőnél)



2002.48. hét 11.23.-11.29.
S z ó 3 0 . A n d r á s , A n d o r

V 0 1 . E lz a

H 0 1 . M e lin d a , V iv ie n

K 0 3 . F e re n c , O liv ia
S z e 0 4 . B o rb á la , B a rb a ra

C s 0 5 . V ilm a

P 0 6 . M ik ló s

o r o s ^ L ^ n  g i

K r ó n iKAs
IV. évfo lyam , 48. (206.) szám 2002. novem ber 30.

http://www.oroszlanyi-kronikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! 

MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

@ 367-444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

HÍREK RÖVIDEN
-ARANYÉRMET SZERZETT Szigetvölgyi B rig itta  oroszlányi 
judós, vá loga to tt versenyző a tö rökország i Antalyában rendezett 
serdülő v ilágkupán. 15 ország vá loga to ttja i közül végzett az 
élen. Ez évben kor- és sú lycsoportjában veretlen vo lt -  nyila tkoz
ta Brig i edzője, Végh T ibor. Az Oroszlányi Judo Club igen sikeres 
évet zár, idén eddig 18 bajnoki érm et gyű jtö ttek  be, am ibő l öt 
arany.
-TÍZEVES a Majki Népfő iskolá i Társaság. Az egykori nép fő isko
lák legendás helyszínén, a M ajk i M űem lékegyüttes ódon falai 
között ta lá lkoztak novem ber 23-án a népfő isko lások. Délelőtt 
Szabolcs András vezérletével idézték fel az első kurzusok fe led
hetetlen hangulatát, majd a Czermann Vendéglőben e lkö ltö tt 
ebéd után ünnepi közgyűlést ta r to tt az egyesület. Nemcsak a 
szervezet alapítói és az e lm ú lt évtizedben csatlakozók vettek 
részt a beszélgetésben, hanem több  új tag, va lam in t Rajnai Gá
bor polgárm ester, Kardics István, a Szociális, illetve Jugovics 
József, a M űvelődési, Ifjúsági és S port B izottság elnöke is. Dél
után Bereznai Csaba, az egyesület új elnöke ism erte tte  a tá rsa
ság elképzeléseit a v o lt zeneiskola épületéből kialakítandó 
ifjúsági és képzési központró l.
-HALÁLOS BALESET. Novem ber 23-án 23 ó rakor a kecskédi be- 
kötőútnál közlekedett egy szem élygépkocsi, am iko r a balra ívelő 
kanyarban m egpördü lt, az árokba vágódott, m ajd egy fának csa
pódva á llt meg és k igyu lladt. Az autóban ülő 19 éves kecskédi la
kos és 19 éves oroszlányi lakos fia ta lem ber a helyszínen életét 
vesztette. A halálos kim enete lű közlekedési baleset oka fe ltehe
tően figye lm etlen vezetés és gyorsha jtás vo lt. (ORFK) 
-EGÉSZSÉGESEN. Megyei Táplálkozási Konferenciát szervezett 
az ÁNTSZ oroszlányi intézete a Bányász K lubban. Neves előadók 
többek között az egészséges táplálkozás je lentőségérő l, a gyer
mekélelmezés aktuális helyzetéről ta rto tta l e lőadást a megyéből 
érkező iskolaigazgatóknak, élelm ezésvezetőknek és az iskolai 
büfék üzemeltetőinek.
-MEGOLDÁST KERESNEK. Fórum ot hívtak össze az Oroszlányi 
Cigány Kisebbségi Ö nkorm ányzat kezdeményezésére m ú lt hét 
pénteken az MKK-ban. A fő  tém a a közüzemi és a lakbérhátra lék
ok kezelése, csökkentése vo lt. A fó ru m o n  részt ve tt a polgár- 
mester, te lepülési képviselők és a helyi szolgáltató társaságok 
vezetői.
-BORDI ANDRÁS rád ióbem ondót, az oroszlányi tévé hőskorá
nak egykori m űsorvezető jét látta vendégül csü tö rtökön  este az 
Oroszlány Barátainak Köre az M KK-ban. A város i te levízió p o rt
rém űsorához kötődő talá lkozón Mezei Péter az OTV m unkatársa 
beszélgetett a városunkból e lszárm azott fé rfive l.
-ÜNNEPLŐT ÖLT A VÁROS. Ism ét indul az Ö ltöztessük ünneplő
be városunkat a szeretet ünnepén cím ű városdíszítő  akció. Te
gyük széppé a nappali díszekkel és az esti fényekkel 
környezetünket, a lakóházakat, az intézm ényeket, az utcákat, az 
ablakokat, a kirakatokat! -  kéri a szervező Oroszlány Barátainak 
Köre (OBK) egyesület. Az e lism erésre m éltó szép kezdeménye
zéseket díjazásban részesítik. A zsűri decem ber 1 6 -17 -18-án 
járja  végig a várost, majd döntését több  m édium ban is közzéte
szi. Nevezni decem ber 15-ig lehet az MKK inform áció jában. 
-MÉZESKALÁCSSÜTŐ VERSENYT hirde t az OBK, hogy emelje 
az ünnepek fényét. A mézeskalács versenym űveket decem ber 
5-én 14-18 és decem ber 6-án 10-14 óra között kell leadni, k itö l
tö t t nevezési kártyával az M KK-ban. A k iá llítás decem ber 7-én 15 
órakor nyílik.
-LUCA NAPI BÁL. Bált rendez az O roszlányért Polgári Egyesület 
decem ber 13-án, pénteken a sp o rt é tterem ben.
Belépőt Papp Péter elnöknél lehet rendelni.____________________

A pénzügyi bizottság javaslata: 640 forintra emelik a vállalkozások 
építményadóját, és 160 százalékra, 220 forintról 350 forintra 

emelik a garázsok, hétvégi házak adóját

Eltörlik a lakásadót
A november 25-i Pénzügyi Bizottsági ülésén a fideszes képviselők kivételével úgy 
döntöttek, hogy 220 forint helyett 640 forintra tervezik emelni az építményadó négy
zetméterének díját. Ez a 190 százalékos emelés egy 100 m2-es építmény (iroda, rak
tár, műhely, stb.) esetén évente 42 ezer forintos adónövekedést jelent majd az
oroszlányi kisvállalkozóknak.
A k iadott táblázat szerint, m ely három  ka
tegóriá t ta rta lm azott -  a garázsoknál, p i
henőházaknál: a je len leg i 220 fo rin t 
helyett 230, 300, 350, míg a vállalkozá
soknál: a mostani 220 fo rin t helye t t  562, 
610, 640 fo r in t- ,  a megszűnő lakásadót 
“ k ivá ltan i” szándékozó válla lkozói adó
emelés azt je lenti, hogy 341 k isvá lla lkozó
val -  ezek a 100 m 2 alattiak -  m in tegy 15 
m illió  fo r in t p luszadót fize tte tnek meg.

A keddi b izottsági dön tést v itára bocsát
ják, m ert ez év decem berének végéig d ön 
ten iük  kell a jövő  évi adóm értékekrő l. 
Szintén a keddi b izottsági ülésen dr. 
Sunyovszki Károly visszautasította azt a 
szóbeszédet, m isze rin t ő készítette volna 
élt a v o lt Gárdonyi épületének a bérbeadá
sát. M in t e lm ondta, a kft. által tervezett 
“ szo lgá lta tások” is válla lkozás-, és nem 
szociális je llegűek. Ezeket egyébként m ár 
végzik a városban. MF

Pénz, pénz, pénz

Növekvő' támogatások és térítési díjak
M ódosíto tta  a szociális tám ogatások összegeit és az igénybevett szolgáltatások díja it a 
képviselőtestü let. A  lakásfenntartási tám ogatás 44% -a l, a víz-csatornadíj tám ogatás 
összege 33% -a l növekedik, de em elkedik a v illany  és fű tés díjának dotáció ja is. Az in flác i
ó t követően nőnek a bölcsődei és óvodai té rítések díjak, va lam in t a szociális étkeztetés 
térítési összegei. U tóbbiak emelkedésének mértéke 5 -7% .

Növelt szociális támogatások
regi UJ

-Lakásfenntartási tám ogatás m in im á lis  mértéke 
-Csatornahasználati díj, ill.

1250 Ft 1800 Ft

a vízfogyasztás figye lem be vehető költsége 1500 Ft 2000 Ft
-V illam os energia fogyasztás e lism ert költsége 2500 Ft 3000 Ft
-E lism ert fű tési költség 50 m 2-ig 7000 Ft 7500 Ft

50 m 2 fe lett 12000 Ft 13000 Ft

A harm adik negyedévi kö ltségvetési be
szám olót értékelve Juhász József, a Pénz
ügyi B izottság elnöke e lm ondta, a 
kiadások és bevételek időarányosan e lm a
radnak a tervezettől, de ez nem ad okot 
sem m ilyen következtetésre, év végéig 
újabb m ódosításokra lesz szükség. A vá
ros h ite lá llom ánya m eghaladja a 850 m il
lió fo r in to t. Az előterjesztés alapján 
feszített, de ta rtha tó  a 2002-es kö ltségve
tés. A beszám olót egyhangúlag e lfogad
ták.

A 2003-as költségvetési koncepció tá r
gyalása kapcsán Juhász József annak 
adott hangot, hogy jövőre  a bevált te ch n i
kát alkalmazzák: a beruházásokban addig 
nyújtózkodnak, am eddig a takaró ér. Jövő 
re azonban a takaró rövidebb lesz, m ert a 
lehetőségek, bevételek e lm aradnak az ide
itő l.

Lázár Mózes úgy vélekedett, a tervezet 
helyenként tú lon tú l részletező, m ásutt pe
dig, fon tos  kérdésekben, kellően elna

gyo lt. Szerinte például a helyi adókban te r
vezett m ódosításokat nem á rto tt volna 
jobban részletezni. A képviselő szerint a 
m űködési kiadások növekménye és a be
ruházási igények m integy m ás fé l-ké tm illi
árd fo r in to t igényelnek, és ha ez az összeg 
nem áll rendelkezésre, akkor jövőre je len
tős  visszalépés várható az idei évhez ké
pest.

A korai időpon t nem teszi lehetővé pon 
tosabb koncepció készítését -  m ondotta  
Székely Antal a lpolgárm ester. Szerinte a 
m ost látszó tendenciákból korai lenne 
m eg jóso ln i, hogy m ire lesz, és m ire nem 
lesz lehetőség a következő évben. Az ön- 
korm ányzati kö ltségvetés sohasem vo lt 
bőséges, a m egoldandó fe ladatok m ind ig  
sokszorosan m eghaladják a pénzügyi le
hetőségeket.

A koncepció t tíz igennel és ö t ta rtózko 
dással fogadták el.

- fó r-



Ipari tevékenységre adták bérbe 
a volt Gárdonyit

Igazságosabb lesz 
az elszámolás

Hosszú kötélhúzás zajlott a keddi testületi ülésen a volt Gárdonyi iskola hasznosításáról, 
melyben élesen szemben állt a két politikai oldal véleménye. Az érvek egyórás ütköztetése 
után végül az eredeti szocialista előterjesztést fogadták el, amely szerint a Hendméd Reha
bilitációs Foglalkoztató Kft. jövő év január elsejétől határozatlan időre bérbe veheti az épü
letet, havi húszezer forintos bérleti díjért.
A m ú lt héten pénteken egyszerre két levél is 
érkezett az önkorm ányzathoz. Az egyikben a 
hasznosítási szándékról értesülő több  m in t 
egy tucatnyi oroszlányi válla lkozó te tt a jánla
to t a bérbevételre, de havi ötezer fo r in tta l tö b 
bet ajánlva. A másik levelet az O roszlányért 
Polgári Egyesület írta, kérve és követelve az 
előterjesztés visszavonását, a nyílt pályázta
tás t és az oroszlányi vá lla lkozók szocia lis ta 
program ban is h irdete tt e lőnyben részesíté
sét.

-  Kemény bírálatokat kaptam én is és az 
előterjesztés m inden tám ogató ja  -  foga lm a
zott a testü le ti ülésen az e lőterjesztő Rajnai 
Gábor. A tö rténe t előzm ényeit fe lvázolva el
m ondta, hogy az e lm ú lt években az evangéli
kus egyházzal és a TB-vel tervezett 
hasznosítási tervek különböző okok m iatt 
sorra kútba estek. -  A m ostan i ajánlattevővel 
a helyi szociális fog la lkozta tó  szakemberei 
hoztak össze augusztus vége táján. A  város la 
kók régi igénye a hasznosítás, am it indoko l az 
is, hogy három  év a latt a húszm illió t is m eg
haladja az őrzésre és a fenntartásra  fo rd íto tt 
költség. A hasznosító, a fog la lkozta táson tú l 
esetlegesen olyan szociális ellátási fo rm ákat 
is vállalna, amiben városunk m ulasztásos 
törvénysértésben van -  tette hozzá.

-  A város általános rendezési terve szociá
lis célú hasznosítást tesz lehetővé, amelybe 
illeszkedik az előterjesztésben m egfoga lm a
zott cél -  m ondta Spitzner Csaba, a Város- 
fenntartási osztály vezetője. -  Ez 
m ódosítható, de hosszadalmas procedúrát 
je lent -  tette hozzá. Rajnai Gábor po lgárm es
te r azzal egészítette ki, hogy em iatt az o rosz
lányi je lentkezők szóba sem kerülhetnek.

Az eredeti ajánlattevő Hendméd Kft. képvi
selője e lm ondta, hogy három  városban m ű
ködtetnek rehabilitác iós fog la lkozta tóka t és 
kapacitás-növelésre lévén szükségük, kedve
zően fogadták az oroszlányi m egváltozott 
m unkaképességű em berek megkeresését.

Takács Károly azon vélem ényének ado tt 
hangot, hogy a pályázat nélküli hasznosítás 
ellentétes az önkorm ányzat jogrend jéve l. 
Szerinte, tú l a szociális cé lokon, azt sem sza
bad figyelm en kívül hagyni, hogy a cég egy 
Kft., am i a vállalkozás nyereségorientá ltságát 
feltételezi. Felhívta a figye lm et a po lgárm ester 
választási program jára, amelyben a ny ílt ön- 
korm ányzati pályáztatás ígérete szerepel.

Dr. Judi Erzsébet jegyző, az önkorm ányzat 
vagyonáról szóló 2001-es rendeletre h iva t
kozva azt közölte: a képvise lő testü le tnek joga 
van arra, hogy egyedi dön tést hozzon, ha egy 
vagyontárgyat kedvezményes áron kíván bér
be adni.

-  M i nagyon is tám ogatjuk  a Hendméd Kft 
m unkahely terem tési szándékát, de nem a 
vo lt Gárdonyiban -  foga lm azott Kard ics Is t

ván képviselő, majd az SZDSZ alternatív ja 
vasla tá t ism ertette, am ely szerint a Hendméd 
menjen a v o lt Sajó varrodába, a Gárdonyi 
épületébe pedig a Benedek és a Művészeti is 
kola költözzön, a Benedekben pedig m ego ld 
hatóak a hiányzó szociális ellátások. 
Javaslatával nem fog la lkozo tt a testü le t.

Lázár Mózes úgy vélekedett, hogy a havi 
huszonötezres bérleti díj m éltányta lanul ala
csony, kü lönösen akkor, am iko r a kö ltségve
tési koncepció az önkorm ányzati vagyon 
hasznosításánál a bevételek növelését helyezi 
előtérbe. Hozzátette, itt nem egy n o n -p ro fit 
vá lla lkozásról, hanem egy nyereségérdekeit 
cégről van szó, ezért csak a hasznosítási pá
lyázat tudná eloszlatni a kételyeket.

A bérletre je lentkező válla lkozó Hendméd 
Kft. képviselője annak adott hangot, hogy az 
önkorm ányzat haszna nem a bérleti díjjal, ha
nem a m unkához ju tó , fogyatékkal élő em be
rek segélyeinek csökkenésével fejezhető ki. 
Ők nem egy p iacorientá lt válla lkozás -  tette 
hozzá -  hanem célszervezet, am elyet az á llam 
szorosan és fo lyam atosan ellenőriz. Állítása 
szerin t n o n -p ro fit je lleggel m űködnek, m ert a 
hasznot bizonyos m értékig kötelesek v issza
fo rga tn i a rehabilitác iós fogla lkoztatásra -  
m agyarázta a m egváltozott m unkaképességű 
oroszlányi hölgy, hozzátéve, hogy azért kény
szerü lt innen elkö ltözni, m ert sem m ilyen kilá
tása nem vo lt a fogla lkoztatásra.

Juhász József hangsúlyozta, hogy a bérleti 
szerződés lehetőséget ad az azonnali fe lbon 
tásra, amennyiben a rehabilitációs fog la lkoz
tatás nem te ljesül.

Lázár Mózes két m ódosító  javasla to t foga l
m azott meg, kérte a név szerin ti szavazást, 
va lam in t az előterjesztés elnapolását és pá
lyázat kiírását. M indkét javaslatát leszavazták.

A szocia lis ta többség végül e lfogadta az 
eredeti, a polgári oldal számára több  szem
pontbó l aggályos előterjesztést, így a cég jö 
vőre  -  ha ígéreteit te ljesíti -  hatvan 
m egváltozott munkaképességű embernek ad 
m unkát a vo lt iskolaépületben, m elynek to r 
naterm ét a város tovább használhatja.

(Különböző rendeletek szerint a célszerve
zet gazdasági egység (vállalkozás) mely -  
szigorú fe lté te lek  m e lle tt-, a megváltozott 
munkáké- pességűek foglalkoztatása ese
tén az á llam tó l kedvezményekre és a mun
kabérekre, nagymértékű dotációra jogo
sult. Az országban 63, célszervezetnek m i
nősülő vállalkozás működik.)

A Krónikás információja szerint a Gárdonyi 
őrzése 2,4 m illióba, míg a fűtés 4 m illió já 
ba kerü lt évente a városnak.

Januártól új melegvízdíjak lesznek

Több, m in t három ezer lakásban szolgáltat m elegvizet az 
Oroszlányi Szolgáltató Részvénytársaság. A korábbi 
áta lánydíjró l az igazságosabb elszám olás felé m ár ré
gebben te tt lépéseket a cég elődje, s ennek nyom án be
vezette a m érés szerinti elszám olást, évenkénti 
egyenlegkészítéssel. Az u to lsó ilyen egyenleget, jövő  ta 
vasszal kapják kézhez a szolgáltató ügyfelei. 2003-tó l 
ugyanis m indenki pontosan anny it fog fizetn i a m elegví
zért, am ennyit a m érőórája m utat. A cég valam ennyi fo 
gyasztójával külön szerződést köt, és kéthavonta, 
leolvasás alapján, egyedi szám lát küld ki m inden fo 
gyasztónak.

A jogszabály i e lőírások értelm ében a szolgáltatónak a 
fő - és m ellékm érők állása közötti különbözetet, több le 
tet, a víz esetében a lakóközösségeknek, a hőm ennyiség 
esetében a lakókra szétosztva kell szám láznia. Ez m ódo
síto tta  a m elegvízszám la összegét, s szinte m inden kö
zösségnél más, egyedi melegvízdíj a lakult ki, m iközben 
a lakóközösségek rendre v ita tták az eltérések jogossá 
gát.

Jövőre ez a helyzet m egszűnik, és új, ún. hőközponti 
melegvízdíjak alakulnak ki. Az egy hőközpontró l e llá to tt 
közösségek egyfo rm a fo rin t/köbm éteres  árat fognak f i 
zetni. Az új e lszám olás igazságosabb lesz, és lehetősé
get ad a különbözet je lentkezésének te ljes kiiktatására. A 
korábban fize te tt összegekhez képest csak igen kicsi e l
térések várhatók plusz vagy m ínusz irányban. A vá ltoz
tatás még képvise lő testü le ti rendeletm ódosítást 
ig é n y e l..

A jövőben nem a főm érők, hanem a m ellékvízm érők 
válnak az elszám olás alapjául szolgáló mérőórákká. 
2003-ban, fo lyam atosan és ütemezve, a lakók előzetes 
kiértesítésével, egységes, két oldalon p lom báit, tehát a 
beavatkozások ellen nagyobb védelm et nyú jtó , ingyene
sen beszerelt új m érőórákkal vá ltják ki a régieket. A 
használaton k ívü li, régi m érőórákkal a fogyasztó tetszé
se szerint rendelkezik (A nem hitelesen, problém ásán 
m űködőket -  a je lenleg is zajló fe lm érés alapján -  ez év 
végéig lecserélik.) Ahol je lenleg n incs óra, oda a cég d íj
mentesen szereli be az új m érőt. Az új m érők a cég tu la j
donába kerülnek, a fogyasztó számára tehát a csere 
sem m ilyen pluszkiadást nem okoz. A m érőórákkal kap
cso la tos m inden tovább i gondo t (karbantartás, h ite lesí
tés stb .) az OSZRT vállal fel, am iért száz fo r in to t 
va lam ivel meghaladó (pon tos mértéke még kidolgozás 
alatt van) havidíja t fog fe lszám oln i.

A m ely ik  közösségben m indenki hozzájárul az új órák 
beszereléséhez, o tt a szükségtelenné vá lik  a főm érők  
alapján tö rténő  elszám olás, tehát a lakóközösség m eg
szabadul az á llandó prob lém át okozó különbözet elosz
tásától. Ahol akad, aki nem hajlandó a díjm entes 
cserére, vagy egyáltalán nem szereltet be m érőórát, o tt 
a főm érők  szerepe m egm arad, több le t megjelenése ese
tén további kellem etlenséget okozva a társasházközös
ségnek.

A decem berben várható rendeletm ódosítás és a fo 
gyasztói érdekképviseletekkel való tárgyalás után az 
OSZRT részletes írásos tájékoztatóban ism erte ti a vá lto 
zásokat ügyfeleivel.

A dohányzás, a  sűrű  fü s tö t o k ád ó  városi buszok , a  szellem i környezetszennyezés k áro s ítják  az Ön é s  kö rnyezete  eg észség é ti



Harminc éve nem volt ilyen tehetséges fiatal zenészünk
Licsák Attilának már születése előtt célja volt

„Döbbenetes v o lt szám om ra, ahogy ez az alig tíz 
éves fiú M ozart egy korai, de igen kényes, csak 
ínyenceknek való szonáta-téte lét já tszotta. A fo r 
ma, a stílus a zenekari gondolkodás olyan ösztö
nös megérzéséről te tt tanúb izonyságot, m ely 
ebben a korban egészen ritkán je lentkezik. Talán 
egy jövendőbeli karm estert, zenetudóst, netalán 
zongoram űvészt dédelgetnek az isko la  fala in be
lü l? "

Eckhardt Gábor L iszt-díjas zongoram űvész 
három  évvel ezelőtt írta e soroka t az oroszlányi 
Bakfark Bálint Zeneiskola akkori igazgatójához, 
Kondor Ferenchez, arra kérve, hogy segítsék egy 
tehetséges zongoris ta  ifjú szem élyre szabott e lő
rehaladását. Kondor tanár úr, m egism erve a gye
reket, boldogan tanította. Licsák A ttila  ezután a 
tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola növendéke lett 
H. Dezső Mariann tanárnő növendékeként. Ma 
m ár a nyolcadik osztá lyt járja, itt, aS ágváriban, és 
szeptem ber óta a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Kivételes Tehetségű Gyerekek Képzőjé
ben bontogatja  szárnyait, ahová az országból 
csupán négy fiatal zongoris ta  nyert fe lvé te lt eb
ben a tanévben. A ttila  csaknem  harm inc év után 
az oroszlányi M odrián József hegedűm űvész 
nyom dokaiba lép, akit tízévesen vettek fe l az aka
dém ia tehetséggondozójába. Azóta nem bukkant 
fel városunkban hasonló zenei-tehetség.

-  M inden iránt érdeklődik, am i a zenem űvé
szettel kapcsolatos, valósággal fa lja  a zene iroda l
mat, igazi m indenevő zenész és nagy
reményekkel kecsegtet -  je llem zi A ttilá t a tanár és 
pártfogó Eckhardt Gábor zongoram űvész. Szerin
te a fiú  zenei tá jékozottsága fe lü lm ú lja  kortársaiét. 
-  Az utóbbi egy évben ugrásszerű fe jlődésen 
m ent keresztül, technikai b iztonsága fö lénye
sebb, zenei kifejezése gazdagabb lett. Az oroszlá
nyiak kiváló alapokat adtak adottságai
kibontakoztatásához -  nyila tkoz ik  e lism erően az 
útra bocsátó isko lákró l a zeneművész.

•k

A ttila  késői gyerek. Fogantatásáért a legtekin
télyesebb orvosokhoz fo rdu ltak  segítségért a 
szülők. De ezt ők sem gondo lták volna.

-  M ár három  éves korában biztos je lé t adta 
m uzikális hajlamának. A televízióban a hagyom á
nyos bécsi újévi koncertet sugározták. A m iko r 
előadás közben kikapcso ltuk a tévét könnyek gu 
ru ltak ki a szeméből és követelte, hogy azonnal 
kapcso ljuk vissza -  em lékezik az édesanya.

A ttila  ma 13 éves. Szelíd megjelenésű, rend
kívül szerény, érdeklődő tek in te tű  fiú . O sztálytár
sai kü lönösnek ta lá lják azt az e ltöké ltséget és 
céltudatosságot, amellyel ilyen fia ta lon a mai á tla
gos tinédzserektől távol á lló h ivatásra készül. S 
talán ir ig y lik  is. Pedig n incs m ié rt. Szigorúan 
szervezett napirend szerint él. M inden délután há
rom -négy óra gyakorlás a b illen tyűk  e lő tt, három  
nap délelőttjén a közism ereti tá rgyak elsajátítása 
az általános iskolában, két nap pedig buszozás a 
fővárosba, az akadémiára. Ha szabadideje marad 
azt is zenehallgatással, pa rtitú rák  tanu lm ányozá
sával és lexikonokat bújva tö lt i el. A család anya
gilag nincs a legjobb helyzetben, de Kondor 
Ferencnek, az oroszlányi m űvészeti iskola előző 
igazgatójának köszönhetően, aki m o s t egy nagy
tétényi zeneiskolát vezet, gyakran lá togatnak el 
színvonalas hangversenyekre. Feri bácsiró l tisz 

te lette l és rajongással beszél A ttila , m ert rengeteg 
zenei é lm ényt és ism erete t köszönhet neki.

-  Kérlek, az életbe meg ne próbálj lebeszélni 
errő l -  m ondta édesanyjának néhány éve. Azóta a 
család tudja, hogy a fiúnak határozott célja van, 
és engedni kell a maga útján.

-  Az én szem szögem ből zeneileg soko lda
lúbb vo lt a zongora -  magyarázza A ttila  kom o
lyan, m ié rt választotta ezt a hangszert. -  Azt 
hiszem , viszonylag könnyen tanu ltam , ham aro
san m ár kétkezes darabokat is tud tam  játszani -  
em lékezik a kezdetekre. Azt csak némi unszolás 
után m ondja el, hogy azóta különböző zongora- 
versenyeken számtalan szép s ikert ért el.

Anyuka elárulja, hogy k isgyerm ekként a Lu
das M atyi ra jzfilm  v o lt A ttila  kedvence. S hogy ez 
m ié rt érdekes? Nos, ő nem azért nézte, m in t a 
több i a gyerek. Őt a m esefilm  aláfestő zenéje ra
gadta meg: Liszt Ferenc m agyar rapszódiái. A 
film ben fe lcsendülő  darabokat m ostani egyetem i 
tanára, Eckhardt Gábor adta elő. Személyesen 
csak három  éve találkoztak, de lélekben m ár tíz 
évvel ezelőtt.

-  Van kedvenc zeneszerződ? -  kérdezem A tt i
lát.

-  Nagyon nehéz bárm ely iket is kiválasztani, 
de a legnagyobbak szerintem  Bach, M ozart, Cho
pin, Liszt és Bartók, noha zenei s tílusuk m eglehe
tősen távol esik egym ástól.

-  Hány darabot tudsz m ár eljátszani?
-  Ezt a kérdés megválaszolhatatlan. V o lta 

képpen m ár több százra terjed a repertoárom , de 
ez nem azt je lenti, hogy leülök, és azonnal p rodu 
kálni tudom . Egy-egy koncert e lő tt hosszasan 
gyakoro ln i kell.

-  M i történne, ha baleset érné a kezeidet?
A ttila  nem lepődik meg a kérdésen, m agabiz

tosan vágja rá, hogy akkor is a zenei pályán m a
radna, legfeljebb olyan területen, ahol e 
fogyatékossággal is a lkotn i lehet.

-  M ilyen fellépésekre készülsz m ostanában?
-  Decem ber elsején, a M illenáris  Parkban fia 

tal tehetségek adnak koncertet. Ott leszek én is 
egy M ozartot-darabbal, és úgy tudom , a fe lvé te lt 
a C im bora m űsorában sugározzák majd a Magyar 
Televízióban. Decem ber 7-ére a tatabányai az Er
kel iskola h ívott meg a gálakoncertjére. Idén lesz 
még tanszaki koncert is, tavasszal pedig tizenne
gyedik születésnapom ra önálló koncertet szer
veznek szám om ra a szüleim , itt Oroszlányon -  
soro lja  az előtte álló közeli kihívásokat.

A kis szoba sarkában álló öreg Hoffm ann & 
Czerny zongora m elle tt beszélgetünk. A ttila  m ár 
fészkelődik egy ideje, lá tom , a zene nyelvén akar 
beszélni hozzám.

-  Szeretne m eghallgatn i egy darabot? -  kér
dezi. B ó lin to k .-C h o p in : B r ill ia n tv a r ia t io n e -k ö z 
li a cím et, és m éltóságteljesen elhelyezkedik. Alig 
üti le az első hangokat, á tsze llem ült arca m áris 
m utatja, ő egészen közeli viszonyban van ezzel a 
hangszerrel. A darab közepén m ár úgy tűn ik  
összenőtt a zongorával, és ők ketten, zenész és
hangszer, voltaképpen egyet alkotnak.

*

Anyuka közben kávéval kínál. A ttila  m ásik 
m űvet já tszik s én m ost nem felőle faggatózom . 
K iderül, m indké t szülő nyugdíjas, ezért nehezen 
tud ják  előterem teni az A ttila  fejlődéséhez szüksé

ges anyagiakat, bár apa is m inden lehetőséget 
m egragad, hogy segítse gyerm eke előbbre ju tá 
sát. A ttila  busszal já r a fővárosba, s egyedül nem 
m ind ig  m erik  elengedni, sokszor kísérni kell, és 
az is költség. A koncertekre Trabantjukkal utaz
nak, aztán könyvek, hanglemezek, partitú rák kel
lenek. S jövőre még nehezebb lesz, hisz a fiú 
Budapesten, a Bartók Béla Zeneművészeti G im 
názium ban fo ly ta tja  közism ereti tanu lm ányait, az 
egyetemen pedig az előképzőt. Akkor majd nap, 
m in t nap ingáznia kell. Anyuka m indezeket nem 
panaszképpen m ondja, de m ár o tt e ldöntőm , 
hogy nehézségeiket m indenképpen papírra ve
tem . Hátha akad Oroszlányban, aki tám ogatná ezt 
az ifjú  tehetséget. Ennek a srácnak egyszerűen 
segíteni kell, büszke lehet és lesz rá a városa.

Anyukával m ár a rró l beszélgetünk, hogy A tti
la keveset van szabadlevegőn. A tanárai szerint is 
többe t kellene sporto ln ia . Közben különös dalla
m ok ü tik  meg a fü lem et. Máté Péter dala szól a 
zongoráró l. Nagy váltás M ozart után.

-  Azt h ittem , A ttila  nem kedveli a könnyűze
nét -  m ondom  m eglepődve az édesanyának.

-  M eg jö tt az édesapja -  kapom  a magyaráza
to t -  m ost őt köszönti. Csak az ő kedvéért tanulta 
meg ezeket a régi s lágereket...

Forgács József

Negyedmilliárdos
alaptőke-emelés

AZ OSZRT Oroszlány és a Vért közös cége lett

A szindikátusi szerződés és az ahhoz kapcso ló
dó m egállapodások tegnapi szűk körben tö rtén t 
aláírásával lé tre jö tt az első közös cég Oroszlány 
városa és a Vértesi E rőmű Rt. Között.
Bővebben a jövőheti szám unkban

LUCA NAPI BÁL
Bált rendez az Oroszlányért Polgári 

Egyesület december 13-án, pénteken 
a Sport étteremben.

Belépőt Papp Péter elnöknél lehet 
rendelni.

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@pressktt.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint helyes-e, 

ha a helyi kisvállalkozók 
építményadóját 

jelentős mértékben emelik?

>  igen, mert nekik van pénzük
> igen, mert a városnak működnie kell
>  nem, mert már így is sokat fizetnek
>  nem, mert bezárhatnak ezek a 

vállalkozások

Várjuk szavazatát!

,3.



INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 

lehet leadni minden hét szerdájáig, 
és még ez évben 

a hétvégéken 
tízezren olvassák.

Általános iskolá
sok korrepetálását 
vállalom, minden 

tantárgyból 
+ német nyelvből.

20-49-10-714

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk december 
21-én 18 órakor a Lengyel Jó
zsef Gimnázium és Szakközép- 
iskola dísztermébe, az Orosz
lányi Judo Club ünnepélyes év
zárója, majd azt követően az 
Oroszlány Judo Sportjáért Ala
pítvány jótékonysági báljára.

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tól 
KARÁCSONYI 

AJÁNDÉK!
Az idén beadott 

hitelkérelem esetén jövő 
évben nem kell kezelési 
költséget (2%) fizetnie.

-Lakás eladó! Oroszlány 
Népekbarátsága u. 29. I. 
emelet. 0 6 -78 -367 -180  18 
óra után, 30-37-44-281 
-Szenzációs áron garázs az 
„ 0 "  soron eladó. V illany, te l
jes padlás, akna, vasajtó.
3 6 3 - 849, 70 -22 -81 -278  
-Négy kötetes horgász kalauz 
eladó. 365-280  az esti órák
ban.
-H árom lapos villanytűzhe ly, 
beépíthető konyhaszekrény, 
új m unkalappal, csapteleppel 
és m osogatóva l o lcsón el
adó. 30 -99 -40 -336  
-Eladó D á c iá i31O T L X 2004. 
07. hóig érvényes műszaki, 
1990-es évjárat, első tu la jd o 
nostó l, 68000 km óra á llás
sal. 30 -50 -64 -298 ,
70 -31 -21 -786
-1 db fehér nagym éretű zo
m áncozott konyhai tűzhely, 
jó  állapotban olcsón eladó.
3 6 4 - 935, 30 -52 -87 -865

eladó tö lgy  natúr kom ód ,2 aj
tós, két fiókos, tö lg y  natúr 
előszobafal, ko lóniá i te le fon 
asztal, kanapé kétszemélyes 
ággyá kihúzható, ágynem ű- 
tartós, két fo te lla l, 190 cm -es 
siléc, kedvező áron, gázrezsó 
11 kg-os palackos, palackkal 
együtt. 363-085,
30 -27 -42 -959
-Datsun (N issan) Sunny GL 
szem élyautó olcsón el
adó. 1981 -es évjárat, 1397 
cm 3, két év m űszakival, kivá
ló m o to rikus  állapotban. 
30 -30-87-993
-Garázs a gyalogos vasúti fe 
lü ljárónál eladó. V illany, 
akna, padlás, beton k ifu tó  
van. 20 -80-55-455  
30-92-57-161

-O lcsón eladó 3-2-1 részes 
ü lőgarn itúra  asztallal. Érdek
lődn i: 30-285-8269 
-Háziszőttes rongyszőnyeg 
eladó 800 Ft/m áron. 
36 1 -6 7 1 ,3 0 -4 5 4 -2 9 3 5

.nGSM SZA K U ZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

iiU U l Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZELES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu WINISTHR

MEGHÍVÓ Oroszlányi
Szolgáltató

RészvénytársaságTudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

kedden 18 órakor, 
vagy hívjon: 

06/30-9070482

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

H ibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -16-ig  
Péntek: 8 -12-ig

TOMI KÉZI
AU TÓ M O SÓ !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

• 06- 20-  

488 - 10-56
PIZZAFUTÁR 
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés, 

felújítás. 
Oroszlány, Sallai 1 .11. 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
B 36 7-4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

^ 3 6 7 -4 4 4

Műköröm építés, 
manikűr.

Hegyi Kata 
B 3 0 /281-10-23

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET A LAKOSSÁGI 
OSZTÁLYRA

I. FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

F e l t é t e l e k :

•m agya r á llam polgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet igazolása,
•vagyonny ila tkoza t benyújtása, am ely a közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozókra is kiterjed, 
összeférhetetlenség igazolása,
•egyetem i v. fő isko la i szintű építészm érnöki, 
építőm érnöki (szerkezetépítő, m agasépítő üzem m érnöki) 
szakképzettség; fő isko la i szintű te lepü lésm érnöki 
(városgazdasági m érnöki) szakképzettség,
•érvényes erkölcsi b izonyítvány; szakmai önéletrajz, 
•ok levé l-, b izonyítványm ásola t(ok)

Közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alap-, illetve 
szakvizsga, szám ítástechnikai ism eretek 

az állás betöltésénél e lőnyt je lentenek!

Ellátandó feladat: kiem elt, I. fokú elvi építési-, építési-, 
bontási-, használatbavételi- és fennm aradási 

engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben 
keletkezett ellenőrzési és kötelezési adm in isztrációs 

fe ladatok ellátása, döntés-előkészítés.

A m unkakör 2003. év január hó 1. napjától tö lthe tő  be 
határozott időre szóló közszolgálati jogv iszony 

létesítésével, próbaidő közbeiktatásával. 
Ille tm ény, ju tta tások: a köztisz tvise lők jogállásáró l szóló 
1992. évi X XIII. tö rvény, a képvise lő-testü le t rendelete, 

va lam in t a m unkálta tó  által k iadott 
Közszolgálati Szabályzat alapján.

Jelentkezési (beküldési) határidő:
2002. év december hó 15. napja

Felvilágosítás kérhető: Bartalus László (20-478-5624)
A pályázatokat O roszlány város jegyzőjéhez (2841 

Oroszlány, Pf.: 9., ill. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) 
kell postai úton, illetve személyesen, 

zárt borítékban benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje:

2002. december 31.

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724 
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

Biztosítások, befektetések

®  06/20-96-04-746, 
34/316-866

Középfokú végzettséggel 
számlaképes 

munkatársakat keresünk, 
új termékeink értékesítéséhez. 

60/20-96-04-746,316-866

Felelős szerkesztő: M o ln ár Ferenc * 2 0 -4 5 4 -3 5 - 4 1  Szerkesztő: Forgács József * 7 0 -2 4 0 -4 5 - 3 7  K iadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Fe le lős vezető: M oln ár Csaba ügyvezető.
* 3 6 7 - 4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levé lc ím e: 284 0  Oroszlány, Petőfi S. u. 2 0 . , E -m ail: k ronikas@ presskft.hu; m olnar.ferenc@ presskft.hu  Internet: w w w .oro szlanyi-kron ikas.hu
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2002.49. hit 12.07.-12.13.
S z ó 0 7 . A m b r u s

V 0 8 . M á r ia

H 0 9 . N a tá l ia

K 1 0 . J u d it
S z e 1 1 . Á rp á d

C s 1 2 . G a b r ie lla

P 1 3 . L u c a , O tí lia

o r o s z l á n  g i

Krĵ niKAs
IV. évfo lyam , 49. (207.) szám 2002. decem ber 7.
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NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ 

ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

@ 367-444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

RÖVID HÍREK Átmeneti szállás lehet a Mátyás király utcában
-MÉZES-MÁZAS KIÁLLÍTÁS. Idén 
is m eghirdeti hagyom ányos ünne
pi mézeskalácssütő versenyét a 
M űvelődési Központ és Könyvtár 
az Oroszlány Barátainak Körével 
karöltve. Az édességbe á lm odo tt 
versenym űveket decem ber 5-én 
14-18 és decem ber 6-án 10-14 
óra között kell leadni, a k itö ltö tt 
nevezési kártyával együtt az 
MKK-ban. A kiállítás decem ber 
7-én 15 órakor ny ílik  s a város la
kói egy hétig tek in the tik  meg. Az ő 
szavazataik dön tik  el, m ely m űvek 
a legsikerültebbek. Az eredm ény- 
hirdetésre decem ber 14-én, 
szom baton 15 órakor kerül sor, 
ahol a kategóriák leg jobbja i ju ta 
lom ban részesülnek

Egyhangú elhatározással megtette az első a lépést a képviselőtestület a város legelhanyagoltabb területe, a 
hírhedt Petőfi udvar jövőbeni felújítása érdekében.

A település szívében ta lá lható lepusztíto tt, m ár-m ár 
om ladozó önkorm ányzati bérlakások helyreállítása év ti
zedes szándék, azonban eddig nem vo lt lehetőség a 
benn lakó bérlők elhelyezésére a renoválás időtartam a 
alatt.

M os t a Béke szállóval szem beni Mátyás k irá ly utca 
1-3. a latti lakótöm bben ta lá lható 12 m egüresedett ön- 
korm ányzati bérlakást közel 38 m illió  fo r in té rt eladták az 
Oroszlányi Szolgáltató Rt.-nek, am ely cirka tizenké tm il
lió  fo r in t ráfordításával átm eneti szállás céljára alkalmas 
lakásokká alakítja azokat.

-  E lképzelhetetlen a Petőfi udvari bérlakások fe lú jí
tása átm eneti szállás nélkül -  m ondotta  az ülésen Lazók 
Zoltán, az OSZRT vezérigazgatója. -  A Mátyás kirá ly ut
cai lakások beköltözhetővé tétele után ütem tervet te 
szünk a városatyák elé, hogyan kívánjuk rehabilitá ln i a 
Petőfi udvar lakótöm bje it.

A M átyás k irá ly úti lakások fo rga lm i értékének m eg
felelő vételárat az OSZRT te ljes egészében készpénzzel 
fizeti ki, 2004. decem ber 15-ig . Az átm eneti szállásként 
való hasznosításig piaci alapú bérlakásként adja ki azo
kat. FJ.

Igényesebb, ápoltabb városképre vágynak az oroszlányiak!

Mérlegen a helyi problémák
-VIRÁGCSODÁK. Gyönyörű ad
venti koszorúk, v irágkötészeti a l
kotások várták az érdeklődőket a 
M űvelődési Központban. A V irá 
gok Háza Lódri Csaba vezetésével 
novem ber 29-étő l k iá llítást rende
zett az MKK kiá llító term ében.
A tá rla to t Mészáros Éva, az in téz
m ény igazgatója nyito tta  meg. A 
m egnyitón e lsőként Ravasz Kitti 
(a Nagyigm ándi Magánzeneiskola 
szákszendi tagozatának tanu ló ja) 
fu ru lyán és Takács Tímea (tanára) 
zongorán A nonym us: A llem ande 
című darabját adták elő. Mészáros 
Éva köszöntőjében ism erte tte  
Lódri Csaba eddig e lért hazai és 
kü lfö ld i s ikereit, eredm ényeit. 
Kérte a látogatókat, fogad ják ezt a 
kiá llítást az intézm ény karácsonyi 
ajándékcsom agjaként, az ünnepek 
alatt se fe lejtsék el, emlékezzenek 
rá. Sajnos -  az é lővirágok m ia tt -  
a v irágkötészeti csodák csak két 
napig, szom baton és vasárnap 
vo ltak m egtekinthetők.

Csulik Andrea

Fórumra hívja az oroszlányiakat a lakosságot leginkább foglalkoztató problémákról a nyár folyamán végzett 
tényfeltáró felmérése kapcsán a United Way-Vértes Vidéke Alapítvány (Nonprofit Szolgáltató Központ).
A 84 lakossági (te le fonon, e-m ailen és postai úton érke
zett) fe lve tést bem utató tanu lm ány, és a m unka során 
szerzett tapasztalatok ism ertetése decem ber 11-én, 
szerdán 17 ó rakor lesz a M űvelődési Központ 123-as 
term ében. A fó ru m o t Kovács Istvánná, a United 
W ay-Vértes Vidéke A lapítvány ügyvezetője vezeti, és 
m eghívták Rajnai Gábor po lgárm este rt is.

A tanu lm ány az országos “ KÖRE PROGRAM’’ (Kö
zösségi Részvétel és Együttm űködés) keretében szüle
te tt, s m in t készítői, a M odern Üzleti Tudom ányok 
Főiskolájának hallgatói írják, célja a város c ivil szerveze
tei, lakossága és az önkorm ányzat közötti kom m uniká
ció szem léltetése. A legtöbb felvetés a városképpel 
kapcsolatosan érkezett, m unkájukban ezért ezt a tém a
kö rt v izsgálták részletesebben.

A vélem ények többsége a városképpel fog la lkozott, 
ezen belül a parkok és a közterületek állapotával. Hang
súlyosan szerepelnek a parlagfű irtás hiányosságai, va
lam in t a Haraszthegy elhanyagoltsága. Számos 
hozzászólás é rin ti az üres épületek, köztük is az Ady 
mozi hasznosításának problém áját.

A közlekedés tém akörében leginkább a járdák, köz
utak állapota, va lam in t a buszjáratok ritkasága nyugta la
nítja az em bereket. Érdekes, hogy a ku ltúra  kategóriába 
soro ltak  főkén t a he ly történeti em lékeink ápolására és 
szélesebb körű m egism ertetésére hívják fel a figye lm et.

A felvetések között csupán néhány ta rtja  a város ve
zetése és a lakosság közötti kom m un ikác ió t e légtelen
nek, a tanu lm ány készítői mégis hangsúlyosan 
fogalkoznak ezzel. Úgy vélik, a lakossági észrevételekre 
jobban oda kellene figye ln i, és a kom m unikációs lehető
ségeket (helyi TV, rádió, újság, fó rum ok) hatékonyab
ban kellene kihasználn i. Fontosnak íté lik  a jobb ító  
szándékú c ivil szervezetek és az önkorm ányzat kapcso
latában a Civil Fórum serkentő hatását (kö lcsönös in fo r
m ációáram lás, eszm ecsere). Az önkorm ányzatnak is 
érdekében áll figye lem be venni a c ivilek javasla ta it és tá
m aszkodni rá juk a döntés előkészítésben.

Aki kíváncsi a részletekre, és v ita  keretében hozzá kí
ván szólni az itt röviden ism erte te tt problém ákhoz, jö jjön  
el a szerdai fó rum ra . M inden érdeklődőt öröm m el vár
nak.

Forgács József

Programok -  ünnepi hangulatban
-ÖNBÍRÁSKODÁS. Novem ber 
30-án déltájban, majd kora dé l
után az oroszlányi rendőrök önb í
ráskodás bűntettének alapos 
gyanúja m ia tt vettek őrizetbe egy 
28 éves és egy 25 éves helyi lakos 
fé rfit, akik alaposan gyanúsíthatok 
azzal, hogy ez év novemberében 
egy harm adik szem ély felkérésére 
több esetben m egfenyegettek egy 
helyi lakos fé rfit, hogy 18 ezer fo 
rin tos tartozását fizesse meg.

(ORFK)

M iku lás napján a Pajkos kram puszok című meseelő
adásra várták a k ics iket a M űvelődési Központban dél
e lő tt 10 órakor. Este 17 órakor té lapó m űsorra l 
kedveskednek az ovisoknak. A V ért M ikulása köszönti a 
cég do lgozó it és gyerm ekeiket az MKK színházterm é
ben.

Decem ber 12-én délután a M indenki Karácsonya 
című rendezvényre hívja az orosz- lányiakat az MKK és a 
V öröskereszt. A Kincses Színház előadásában a Holle 
anyó lesz látható. 14-én, szom baton, a karácsonyi aján
dékkészítő játszóházban a gyerekek elkészíthetik szüle
iknek a karácsonyi meglepetéseket.

A zenekedvelőket a Négy évszak a művészetekben 
cím ű sorozat té li tém át fe ldo lgozó ta lálkozójára invitá lják 
a városi könyvtá r do lgozói, decem ber 16-án 15 órára, az 
MKK olvasóterm ébe.

Az év uto lsó színházi előadása egy fergeteges bohó
zat, am ely parádés szereposztásával, színészcsillagok 
özönével ígér fe lhő tlen  szórakozást. Georges Feydeau: 
Az úr vadászni já r című kétrészes darabja Sztankay Is t
ván, S ch iitz  Ha, Trokán Péter, Orosz Helga, S traub Dezső 
és Éles Béla szereplésével decem ber 27-én tek in thető  
meg az M KK-ban. -/-



Negyedmilliárdos
alaptőke-emelés

Ságváris természetvédők 
sikerei

AZ OSZRT Oroszlány és a Vért közös cége lett
A szindikátusi szerződés és az ahhoz kapcsolódó megállapodások szűk kör
ben történt aláírásával létrejött az első közös cég Oroszlány városa és a Vér
tesi Erőmű Rt. között.

Több hónapos előkészítés után a dokum en tum oka t az egyeztetésben m ár a lpo l
gárm esterként is közrem űködő Rajnai Gábor po lgárm ester, Vas László, a Vért 
vezérigazgatója és Lazók Zoltán, az Oroszlányi Szolgáltató Rt. (OSZRT) vezér- 
igazgatója látta el kézjegyével. Rajnai Gábor k iem elte, örü l, hogy a képviselőtes
tü le t keddi ülésén a városatyák egyhangúlag tám ogatták az OSZRT 
alaptőke-emelését, am elynek során a V ért 12,64 % -os tu la jdon i hányadot sze
rez az eddig kizárólagosan önkorm ányzati tu la jdonú városüzem eltető cégben. 
Az új tu la jdon i arány m elle tt a stratégai döntéseket továbbra is az önkorm ányzat 
hozhatja s em ellett elővásárlási jo g o t kö tö tt ki a V ért részvényeire, m ert öt éven 
belül vissza kívánja vásáro ln i azokat.

A 254 m illió  fo rin tos  tőkeem eléssel egym illiá rd  fö lé em elkedett az rt. a lap
tőkéje. Az önkorm ányzat városi távhőszo lgá lta tó  közm űvekkel já ru lt hozzá az 
emeléshez, a V ért pedig az oroszlányi kü lüzem eket és a bokodi lakótelepet ellátó 
távhő in fras truk tú rá t apportá lta , va lam in t ha tvanm illió  fo r in t készpénzt, am elyet 
az OSZRT az á tvett rendszerek korszerűsítésére fo rd ít. Az a laptőke-em elés új 
részvények zártkörű fo rga lom ba hozatalával tö rtén ik .

-  A  Vért az alaptevékenységére, a v illam osenerg ia -te rm e lésre  kíván kon
centrá ln i, ezért arra törekszik, hogy Oroszlány és Tatabánya térségében minden 
olyan szolgáltatói tevékenységétől m egváljon, am i nem ta rtoz ik  fő  üzleti p ro fil
jába. A  m ost apportá lt vagyon jó kezekbe kerül, és hatékonyan, színvonalas 
szolgáltatást nyújtva fog ják  majd m űködte tn i -  foga lm azott Vas László vezér- 
igazgató.

-  M ost tiszta helyzet te rem tőd ik  -  szögezte le Lazók Zoltán, az OSZRT ve
zérigazgatója - ,  m ert m inden olyan távhővagyon cégünk tula jdonába került, 
am in keresztül az üzleti tevékenységünket fo ly ta tjuk , köztük a stratégia i fo n to s 
ságú ipari parkot ellátó vezeték is. Az ipari parkban új nagy fogyasztók bekap
csolása várható, ami jó tékony hatást fe jt ki a lakossági szolgáltatási díjak 
e lfogadható szinten tartására.

-  A cég jövő je  alapvetően távhőszolgáltatásban re jlik  -  válaszolta a K rón i
kás érdeklődésére Lazók Zoltán -  ezért a m ostan i határok m elle tt nem fogunk 
m egállni. Cégünk rövidesen új szerepet vállal a nyári légkondicionálásban. A m i* 
a terü le ti terjeszkedést ille ti, nyugaton a k iste lepülések a távhőszolgáltatásra 
igyekeznek átálln i, s nálunk ezt a gázárak “ helyére kerülése” is sarkalln i fogja. A 
fe jlődés irányai tehát viszonylag jó l láthatóak.

A képviselőtestü let keddi zárt ülésén m egválasztották az OSZRT új igazga
tósági tag ja it Szedlák János és Szegedi T ibo r szem élyében. A Felügyelő B izott
ság is új e lnököt kapott, aki Koroknyainé Nagy Csilla, a V ért te rv - és con tro lling  
osztályának vezetője lett. Forgács J.

Ezt készítettük 2002-ben
Ezzel a címm el nyílt k iá llítás a M űvelődési Központ és Könyvtárban kedden dé l
után, amelynek anyagát a gyerm ekkönyvtárba járó  gyerekek készítették. A kiá llí
tást Zsom bolyai Mária festőm űvész ny ito tta  meg.
A gyerm ekkönyvtár novem berben m egh irde te tt Négy évszak című rajz és tö rté 
netíró pályázat eredm ényhirdetésére is itt ke rü lt sor. Az idei pályázatra még 
több  rajz érkezett, m in t tavaly. A hogy a festőm űvész m ondta:

-  Ne vegyétek ezt versenynek gyerekek, inkább kö lcsönös ajándéknak. Az 
sem baj, ha idén nem kerü lt bele a naptárba a rajzotok, majd jövőre sikerü l.

A legjobb alkotásokból egy naptárat á llíto ttak  össze, és akinek a m unkáját 
beleválogatták, azok kaptak egy-egy példányt a naptárból: Kuzsm iczky Réka, 
M ocsár Ágnes, Kovalcsik Veronika, M észáros Alex, Rácz Bianka, Dunai Kam illa 
(Arany J. Iskola), Szabó Alexandra, M észáros Péter, Takács A polló , Ganecz Kitti 
(G yerm ekotthon), Deli Tímea (József A. Iskola), Kállai R ichárd (Benedek E. Is 
kola), Brefka A lexandra (Ságvári E. Iskola).

M indenki, akinek m űve k im aradt belőle, oklevelet vehetett át Zsom bolyai 
M áriától. A k iá llításm egnyitó  után a gyerekeket a színházterem ben várták a ján
dékkal: a Staféta együttes Száncsengő című előadásával kedveskedtek nekik 
M ikulás nap a lkalm ából. Csulik Andrea

Szemáné D ubovinszki Andrea fö ld ra jz  b io lóg ia  szakos tanárnő körül 
pezseg az élet a Ságvári iskolában. A népes tagságú term észetism ereti 
szakkörre já ró  gyerekekkel m ind ig  sürögnek valam ilyen kihíváson. 
Rendkívül népszerűek a lelkes tanárnő által szervezett nyári táborozá
sok és kirándulások, amelyekre m ár év elején bete lik m inden hely. Ta
va ly  az Á lta l-é r Szövetség akció ja keretében örökbe fogadták a város 
patakjait s azóta rendszeres fiz ika i-kém ia i-b io lóg ia i méréseket végez
nek, am elyeket több szervezetnek is továbbítanak.

Idén m indeközben beneveztek a D una-lpo ly  Nemzeti Park ötéves 
fennállása a lkalm ából k iírt vetélkedőre. Az ö tödikes és hetedikes tanu 
lók feladatok m egoldása keretében fe lkeresték az Esztergom m elletti 
K is-Strázsa-hegyi term észetvédelm i tanösvényt és a Sátorkőpusztai 
barlangot, majd élm ényeiket rajzokkal gazdagon illusz trá lt beszám oló
ban örökítették meg. A csapatot fogadta Vas László a Vértesi E rőmű Rt. 
vezérigazgatója is, in te rjú t adva a gyerekeknek a re tro fit p rogram ró l, 
am elynek elkezdett m unká it is m egtekinthették. Végül, több  m in t há
romszáz nevező közül be ju to ttak a fővárosi Á lla tkertben nemrég rende
zett országos döntőre, ahol ügyesen helytállva ezüstérm et szerzett az 
ö tfős csapat. Tagjai: Geszler M árton, Györkei Zoltán, Nagy Róbert, Né
meth Dávid, Szedlák Krisztina. Eredm ényük elism eréseképpen egy tú 
rát nyertek a Budai-hegységben ta lá lható csodálatos M átyás-hegyi 
barlangba.

Az e lm ú lt hét mozgalm asan te lt, hiszen az á lla tkerti vetélkedővel 
egy időben a csillebérci táborban Andrea másik két pártfogoltja , Bata 
B rig itta  és Sándor Zsuzsanna b izonyíto tt a Környezet és Term észetvé
dők Ifjúsági Közösségek nemzetközi tapasztalatcseréjén. A  két hetedi
kes lány az iskola term észetvédelm i tevékenységéről ta rto tt fo tókka l, 
g ra fikonokka l a látám asztott nagy e lism erést ara to tt beszám olót. A 
p rogram  keretében Z om bori Ottó csillagásszal és Magyart Béla űrha
jóssal is ta lá lkozhattak, majd m eglá togatták a parlam entet.

És a sikerözön ezzel még nem ért véget. A tanárnő a tavaly útjára in
d íto tt Tatai Vadlúd Sokadalom  veté lkedőjére is nevezett, ahol tanítványa 
Fekete Dénes b izonyu lt a vadludak legjobb ism erőjének, elhozva az első 
díjat. Ö röm ük m os t határtalan, de ahogy Andreát ism erni, m ár újabb 
fe ladatokon tö r i a fejét. További erőt, és sok s ikert va lam ennyiüknek!

Forgács J.

Kórustalálkozó
tizenkettedszer

December 1-jén, vasárnap 15 órakor vette kezdetét a XII. Adventi 
Népdalköri Találkozó a Művelődési Központ és Könyvtárban.

Tizenkét együttes je lent meg a m egm érettetésen: Im elyrő l, 
Kesztölcről, Bajótró l, Császárról, A lm ásfüz itő rő l, M ogyorósbányáró l, 
Tardosró l, Tatabányáról és O roszlányból. A ta lá lkozó kezdeteként m eg
gyú jto tták  az első adventi gyertyát, majd Elekes Lászlóné konferanszié 
köszöntötte a fe llépő együtteseket és Barsi Ernő népzenekutatót. Rajnai 
Gábor po lgárm ester m egnyitó  beszédében elm ondta, itt csak győzte
sek vannak. A hallgatóknak m aradandó élményeket, az együtteseknek 
jó  versenyzést kívánt. Ezután sorra  következtek a fe llépő népdalkörök 
különböző m űsoraikkal: szlovák és m agyar népdalcsokrokkal, je lm e
zes, énekes-szöveges betlehem i játékokkal. A bem utatók után dr. Barsi 
Ernő nyugalm azott fő isko la i tanár és népzenekutató értékelte a ta lá lko 
zót. M in t m ondta: Jó felidézni a régi dolgokat, a kétezer évvel ezelőtti 
eseményeket: Jézus születését. A Jelenések könyvéből idézve á ldott 
ünnepeket kívánt és azt a szeretetet, am it ő kap itt im m ár 12 éve. Ezután 
az együttesek vezetői á tvehették dr. Barsi Ernőtől az intézm ény ajándé
kát (Széplaki Jánosné által készített angyalkákat) és az okleveleket. Sza
bó Istvánná, a Szlovák K isebbségi Ö nkorm ányzat vezetője is 
ajándékokat ado tt át a határontú liaknak és a honbelieknek. Tóth 
Józsefné, a rendezvény főszervezője köszöntö tte  dr. Barsi E rnőt m eg
köszönve neki je lenlétét és közrem űködését. Végül a záró közös ének
lésre kerü lt so r a színpadon, am elyet a népzenekutató vezényelt.

Csulik A.
A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT! 
2___________________________________________ _______ ______



560-233 
Csütörtöktől él az INFO-vonal

Rajnai Gábor Oroszlány város polgárm estere  vá
lasztási program jában a város lakosainak jobb  in 
fo rm atika i kiszolgálását, illetve a város i közélet 
m egújítását határozta meg. Az alábbiakban a 
program  és a cselekvési te rv  h ivatkozott részeit 
olvashatják:
Polgárm esteri program :

Az önkorm ányzatnak m esszemenő n y ito tt
sággal kell m űködnie, és erre ösztönzi gazdasági 
társaságait és intézm ényeit is. A m odern techn i
kai lehetőségekkel m űködésének m inél több 
mozzanatát kívánja a nyilvánosság elé tárn i.

Tevékenységét az Interneten követhetővé és 
ellenőrizhetővé kell tenni, egyben biztosítani kell 
a vé lem énynyilvánítás lehetőségét. A város 
internetes honlapját fe lhasználja az igazgatási, a 
hatósági m unka bemutatására.

A különböző ügyek intézéséhez ú tm uta tást 
nyújt, illetve az alapvető dokum entum okat le tö lt
hető form ában hozzáférhetővé teszi. Mindezen 
intézkedésekkel egyrészt teherm entesíten i kíván
ja a hivatali dolgozókat, m ásrészt segíteni kívánja 
az á llam polgárok ügyeinek intézését. A tervek 
szerint középtávon álta lánossá kell tenni az 
Internet alapú ügyintézést.
Cselekvési terv: (rövid  távú) város i in fo rm atika i

- A  lehetőség kínálta magát, hiszen a vonósok k i
vételével m inden más hangszercsoportban m eg
m érethetik  m agukat a megye ifjú tehetségei -  
indokolta választásukat a sikeres rendezvényt ú t
jára indító művészeti iskola igazgatója, Ócskái S i
mon. -S zám os jó adottságú fia ta lt dédelgetünk -  
tette hozzá az intézményvezető. Ezt igazolja, hogy 
hétfőn a győztesek külön koncerte t adtak, m e ly
nek színvonalát a városban vendégeskedő érsek
ú jvári zeneiskolások m űsora is emelte.

Az oroszlányiak egy harm adik, két m ásodik 
és egy első helyezést v ittek  el. Viczena József 
bronzoklevelet kapott, Mészáros Lilla  és Takács 
Anita ezüstöt, Lovas Márta pedig aranyat. A hét
fő i fe llépők között v o lt A lm ási Andrea is, aki a Bá
bolnán rendezett megyei rézfúvós versenyen 
szerzett ezüstérm et.

Mártika szülei unszolására, e lső osztá lyos
ként ira tkozott be az iskola hegedű tanszakára, de

koncepció kidolgozása, pályázat előkészítése ( in 
te lligens város).

24 órás “ INFÓ" vonal működtetése üzenet
rögzítővel. A te le foná lók ezen tehetnek javaslatot, 
je lenthetik  be a várossal, szem élyes ügyükkel 
kapcsolatos panaszaikat. Válasz 15 napon belül 
szem élyesen, te le fonon vagy levélben, illetve a 
név nélkül érkező (közérdekű) bejelentések m eg
válaszolása a helyi televízió műsorában.

A m egvalósítás első lépéseként 2002. de
cem ber 5-én megkezdi m űködését a város 24 
órás in fo rm ációs  (INFO) te lefonja az 560-233-as 
szám on. A kísérleti időben d ig itá lis  te lefon fogad
ja a po lgárok  bejelentéseit, javaslatait, p rob lém á
it. Az in fo rm áció t a szervezési osztály továbbítja  
az illetékeseknek, és figye l arra, hogy 15 napon 
belül érdem i válasz szülessen.

A  m ásodik lépcsőben (am elynek szem élyi és 
tárgy i fe lté te le it m ost alakítja ki a hivatal) január
tó l m ár szám ítógépes rendszerben m űköd ik  az 
INFO vonal, és a hálózaton belül e-m ail-en ju tnak 
el az in fo rm ációk  az illetékesekhez, illetve a beje
lentés következtében m egtett lépések visszajelzé
se a szervezési osztályra.
(A témához kapcsolódó (internetes) kérdésein
ke t a lap a lján olvashatja.)

m in t m ondja egyáltalán nem bánta meg. A kon
certen szinte m egállt a levegő, olyan beleéléssel 
és korát m eghazudto ló elevenséggel szólaltatta 
meg Massennet M edita tio  cím ű darabját. Felké
szítő tanára, Horváthné Szeibel M árta nagyon 
büszke rá. Annál is inkább, m ert a k islány nem ré
giben m ásodik helyezést ért el a Menner Bernát- 
ról elnevezett megyei kom olyzenei versenyen. _

M ártika m ost nyo lcad ikos a József A ttila  Á l
ta lános Iskolában. M inden nap szorgalmasan 
több ó rá t gyakorol, és elszántságát látva, húga 
Jud it is vonó t ve tt a kezébe.

-  Hegedűművész szeretnénk lenni -  m ondja 
határozottan. -  A székesfehérvári művészeti 
szakközépiskolába felvételizek, onnan az akadé
mia a k itűzö tt célom  -  lengeti meg kezében a Kó
nya Lajos aranykoszorús hegedűkészítő mester 
alkotta értékes m estervonót, am elyet aranyokle
veléhez nyert. -for-

Lapunk in fo rm áció i szerint új m unkahely léte
sü lt a P olgárm esteri H ivatalban.
A hivatali PR-m enedzser feladata az lesz, hogy 
szervezze a m édia és a lakosság hatékony tá 
jékoztatását az önkorm ányzati m unkáról, jo b 
ban kihasználva a kom m unikációs lehető
ségeket m in t korábban.
A közpénzől fize te tt fe ladattal -  vállalkozási 
szerződés keretében -  Ivák Istvánt, a helyi 
MSZP önkorm ányzati választási kam pányát 
vezető válla lkozót, az ORIHETEK fe le lős 
szerkesztő jét bízták meg.

BORBÁLA-NAP
December 6-án Szent Borbála-napi meg
emlékezésre várja az oroszlányiakat a 
Vértesi Erőmű Rt.

16.30 Koszorúzás a Bányászati Múzeum

17.00 Borbála-napi Szentm ise az oroszlányi 
M unkás Sznet József kato likus tem plom ban

Olvasói levél

Kinek a felelőssége?
M inap a Borbálára indu ló  buszra várakoztam  a 
Fürst S. utcai m egállóban.
A jára toka t ritk ítják, pedig ham ar sötétedik már. 
Hideg szél fú j. Sem m i védett hely, ahová behú
zódhatnánk, pedig, talán türe lm esebbek lennénk. 
K is isko lások legalább három negyed órát tö ltenek 
el az utcán. Verekednek, rongálnak, petárdáznak. 
Durva szavukat m ár megszokta az ember. Egyre 
hajm eresztőbb m ódon m úla tják az időt. 
Versenyeznek! Ki ér át előbb az út tú lsó  felére, az 
arra haladó autók e lő tt?  Néha fékcsikorgás jelzi, 
hogy nem veszélytelen ez az idő tö ltés! A „já ték ” 
azonban fo ly ta tód ik . Felnőttek aggódva szem lélik 
az eseményeket, óvó szavuk m it sem ér!
Szülők! Pedagógusok! Városatyák!
Remélem, nem egy tragédia fogja Önöket ráve
zetni arra, hogy va lam it tenni ke lle tt vo lna!

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 
szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu cí
men lévő oldalainkat, és ha úgy gondolja, hogy 
közérdeklődésre számottartó kérdése van és sze
retné tudni, hogy arról mások miként vélekednek, 
akkor küldje el emailban (kronikas@presskft.hu) 
és lehetőséget biztosítunk a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint mire lesz jó a városi 

INFO-vonal?

> segíti a város vezetői és a lakosság 
közötti hatékonyabb kommunikációt
>  újabb felesleges pénzkidobás, alig 
fognak élni vele
>  névtelen “feljelentgetésekre” fogják 
használni
>  végre az emberek érezhetik, hogy fi
gyelnek rájuk

Várjuk szavazatát!

Q j Csak a mérőóra nélküliek fizetik a különbözeiét!
Félreérthetően szerepelt előző szám unkban, hogy a m elegvízdíjak jövőre  bevezetendő új elszámolása 
kapcsán az egyes közösségeknél a főm érőórák  m ilyen szerepet fognak betölteni.
Am elyik közösségben m indenki hozzájárul az új m érőórák beszereléséhez, o tt szükségtelenné vá lik  a 
főm érők alapján történő elszám olás, tehát a közösség megszabadul az á llandó prob lém át okozó kü lön
bözet elosztásától. Ahol akad, aki nem hajlandó a díjm entes cserére vagy egyáltalán nem szereltet be 
vízórát, o tt a főm érők  je lentősége a fogyasztók szem pontjábó l megm arad. Ez utóbbi helyeken a főm é
rő és a m ellékm érő(k) közötti kü lönbséget -  az önkorm ányzati rendelettervezet szerint -  a mérőórával 
nem rendelkező (vagy a cseréhez hozzá nem já ru ló ) ügyfelek között légtérarányosan kell fe losztani, 
m elyet a szolgáltató OSZRT fog  szám lázni ezen ügyfeleinek.

Tehetségesek az oroszlányi vonósok
Egy arany, két ezüst, egy bronzérem

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezett hegedő- és gordonkaversenyt 
a megye zeneiskolás növendékei számára a Bakfark Bálint Művészeti Iskola.

.3.



Általános iskolá
sok korrepetálását 
vállalom, minden 

tantárgyból 
+ német nyelvből. 

20-49-10-714

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. Nyomdájában 
lehet leadni minden hét szerdájáig, 

és még ez évben 
a hétvégéken 

tízezren olvassák.

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

>  Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tól 
KARÁCSONYI 

AJÁNDÉK!
Az idén beadott 

hitelkérelem esetén jövő 
évben nem kell kezelési 
költséget (2%) fizetnie.

-Eladó 3 db sötétbarna boltíves fafüggöny. 363-559 
-Eladó 5 részből álló szekrénysor, 1 db íróasztal fo rgószék

kel és 1 db ágynem űtartós heverő. 20-36 -06 -488  
-Eladó használt gyerek és fe lnő tt dzsekik, m űirha és irha

bundák, va lam in t szövetkabátok. 20 -49 -22 -048  
-A régi tüzépnél az „M "  soron garázs eladó. V illany, pince, 

akna, á llm ennyezet, betonozott bejáró van. 30 -28-57-865 
-Négy kötetes horgász kalauz eladó. 365-280, az esti órák

ban.
-K étfunkciós  babakocsi, v illany  varrógép, v illanyírógép el

adó. 30 -34 -87 -032 , 364-330 
-Eladó kanapé kétszem élyes, kihúzható, ágynem űtartós, 

két fo te lla l. Tölgy na tú r e lőszobafal, tö lg y  natúr kom ód, két aj
tós  két fiókos, ko lóniá i könyvespolc, kolóniái telefonasztal. 
363-085, 30 -27 -42 -959

K ellem es ünnepeket, 
sik eres új eszten d ő t  

kívánunk valam ennyi 
olvasónknak!

Itlesípl
a k-ipKálaf

GSM SZA K Ü ZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

TOMI K É ZI
AU TÓ M O SÓ !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala 

PÁLYÁZATOT HIRDET A LAKOSSÁGI

OSZTÁLYRA

I. FOKÚ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐI
munkakör betöltésére.

F e l t é t e l e k :

•m agyar á llam polgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet igazolása,
•vagyonny ila tkoza t benyújtása, am ely a közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozókra is kiterjed, 
összeférhetetlenség igazolása,
•egyetem i v. fő isko la i szin tű  építészm érnöki, 
építőm érnöki (szerkezetépítő, m agasépítő üzem m érnöki) 
szakképzettség; fő isko la i szintű te lepülésm érnöki 
(városgazdasági m érnöki) szakképzettség,
•érvényes erkölcsi b izonyítvány; szakmai önéletrajz, 
•ok levé l-, b izonyítványm ásola t(ok)

Közigazgatási gyakorlat, közigazgatási alap-, illetve 
szakvizsga, szám ítástechnikai ism eretek 

az állás betöltésénél e lőnyt je lentenek!

Ellátandó feladat: k iem elt, I. fokú elvi építési-, építési-, 
bontási-, használatbavételi- és fennm aradási 

engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben 
keletkezett e llenőrzési és kötelezési adm in isztrációs 

fe ladatok ellátása, döntés-előkészítés.

A m unkakör 2003. év január hó 1. napjától tö lthe tő  be 
határozott időre szóló közszolgálati jogv iszony 

létesítésével, próba idő közbeiktatásával. 
Ille tm ény, ju tta tások: a köztisztvise lők jogállásáról szóló 
1992. évi X XIII. tö rvény, a képvise lő-testü le t rendelete, 

va lam in t a m unkálta tó  által k iadott 
Közszolgálati Szabályzat alapján.

Akciós 
Westei készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu
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MEGHÍVÓ Oroszlányi
Szolgáltató

RészvénytársaságTudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

pénteken 18 óra
kor, vagy hívjon: 
06/30-9070482

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
3 6 1 -1 7 1 ,3 6 0 -2 4 6  

Fax: 360-270 
Email: tedina@ oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231

Az ügyfé lszolgálat 
nyitva tartása:

Hétfő: 8 -1 6-ig 
Szerda: 8 -16-ig 
Péntek: 8 -1 2-ig

• 06* 20*  

488* 10*56
PIZZAFUTÁR
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés, 

felújítás. 
Oroszlány, Sallai 1. 11 . 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

Műköröm építés, 
manikűr.

Hegyi Kata 
@30/281-10-23

Jelentkezési (beküldési) határidő:
2002. év december hó 15. napja

Felvilágosítás kérhető: Bartalus László (20-478-5624)
A pályázatokat Oroszlány város jegyzőjéhez (2841 

Oroszlány, Pf.: 9., ill. 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.) 
kell postai úton, illetve személyesen, 

zárt borítékban benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje:

2002. december 31.

Rendezvényekre
kiszállítást
vállalunk!

A m w a t
-f

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

Biztosítások, befektetések

@ 06/20-96-04-746, 
34/316-866

Középfokú végzettséggel 
számlaképes 

munkatársakat keresünk, 
új termékeink értékesítéséhez. 

60/20-96-04-746,316-866

Felelős szerkesztő: M o ln ár Ferenc 8 2 0 -4 5 4 -3 5 -4 1  Szerkesztő: Forgács József S 7 0 -2 4 0 -4 5 -3 7  Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Fe le lős vezető: M o ln ár Csaba ügyvezető.
8 3 6 7 - 4 4 4  A szerkesztőség és a kiadó levé lc ím e: 2840  Oroszlány, Petőfi S. u. 2 0 . , E -m ail: kronikas@ presskft.hu; m olnar.lerenc@ presskft.h u  Internet: w w w .oro szlanyi-kronikas.hu

IS S N :1419 4 8 0 5  H írdetésfe lvétel a kiadó nyom dájában: O roszlány, A lkotm ány út 10 . (A Czerm ann ven dég lőnél)



2002.50. hét 12.14.-12.20.
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IV. évfo lyam , 50. (208.) szám 2002. decem ber 14.

http://www.oroszlanyi-krDnikas.hu

NYOMDAI MUNKÁK RÖVID 
HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ 

ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u. 10. 

S 3 6 7 -4 4 4

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A  J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

Jövőre újabb emelkedés lehetséges

Hat százalékkal 
emelkedik a távhődíj

A keddi képviselőtestü leti ülésre készült javaslat hat százalékkal kí
vánja emelni a jövőre  fizetendő távhőszo lgá lta tási díjat. A lakossá
gi fű tés i alapdíj 63 ,6 -ró l 67,2 F t/légköbm éter/ év összegre 
változna (ez 5,6 % -os em elés), a lakossági melegvíz alapdíja 
16,8 -ró l 18-ra, 7,1 % -kal nőne, míg a lakossági hődíj 1615-rő l 
1720 Ft/GJ-ra nőne, 6,5 százalékkal. Az összegek ÁFA nélküliek.

Valamennyi fogyasztó i körben „a szolgáltató m űködéséhez 
szükséges, 8 % -os eszközarányos nyereség” elem nek az alapdíj
ból a hődíjba való átrendezését tervezik, am ellyel -  m in t az e lőter
jesztés megállapítja b iztosítható az alapdíj a lacsony szinten 
tartása.

A jövő  évi díjak emelkedését a szolgáltatással kapcsolatos kö lt
ségek változása, va lam int a gazdasági e lőrejelzések várható  hatá
sa okozza. A VÉRT Rt. árai gyakorlatilag a régiek m aradtak. Az 
OSZRT-vel kö tö tt 2003. évre vonatkozó szerződés alapján a te lje 
sítm énydíj és az ún. különdíj mértéke alig vá ltozo tt. Változatlan 
m aradt a pótvíz díja, és kis m értékben em elkedik a hődíj, azonban 
a VÉRT Rt. jelezte, hogy az év közbeni esetleges gázárváltozások, 
azzal azonos időpontban, árem elést okozhatnak. Az esetleges ár
emelés m értékétől és időpontjá tó l függően, fogyasztó i á rm ódosí
tásra 2003. évben, év közben is so r kerülhet.

A szennyvízszolgáltatás terü letén m in tegy 7 százalékos em elést 
terveznek.

Diszkont áruház épülne 
az építési telkeken?

A UDL élelmiszerüzlet-lánc áruházat szeretne építeni Oroszlá
nyon.

Az áruház megépítéséhez m integy tízezer négyzetm éter nagysá
gú terü le t szükséges, ahol az épület m e lle tt egy 150 férőhelyes 
parko ló t és zöldfe lü letű parkot alakítanának ki. A beruházás m eg
valósításához a Penny M arkét épületével szem közti, a Rákóczi F. u. 
és a Takács I u. sarkán elhelyezkedő, a Takács I. u. 1-7, és 9-15. 
számú épületek m ögötti te rü le te t je lö lték  meg, am ely város i beve
zető út m elletti te rü le tkén t nyerte el a befektető tetszését. Párszáz 
méteres körzetben ez m ár a harm adik nagy d iszkont áruház lehet, 
igaz az e lőbbi kettőnél szélesebb term ékská lá t ígér.

A befektető 15-20 fős m unkahely létesítését vá lla lja  a beruházás 
megvalósulása kapcsán. ígéri, hogy az áruház tervezése, k iv ite le
zése során előnyben részesíti a helyi vá lla lkozókat.

A kiszem elt te rü le t jelenleg lakóterü le tként szabályozott. Annak 
érdekében, hogy a beruházás m egvalósu lhasson, szükséges a 
rendezési te rv  m ódosítása, a te rü le t átm inősítése. A képviselőtes
tü le t Városfejlesztési és Környezetvédelm i B izottsága m egtárgya l
ta az ajánlatot, és tám ogatásra  javasolja. A m egvalósításhoz 
szükséges felté te lek tisztázása érdekében az önkorm ányzat és a 
beruházó között, a képvise lő testü le te t hozzájárulása után tá rgya lá 
sok kezdődhetnek.

M in t m egtudtuk, a polgári oldal aggályosnak ta rtja  a tervet, mert 
szerintük m egcsonkulna az egyetlen, egybefüggő terü let, ahol a 
jövőben újabb lakások építése lehetséges. Az áruház szükségessé
gét nem vitatják, de a kiszem elt helyet igen.

- f-

A Mikulás már Hawaiion 
lógatja a lábát

Am ilyen fakó a nyár ná lunk -  ötletes 
p rogram ok szem pontjából -  a tél éppen 
ellenkezőleg, színes, eredeti rendezvé
nyeket kínál. A főú ton  m ár pom pázik a 
szokásos díszkivilágítás, a hivatal e lő tt a 
Télapó is tanyát ü tö tt egy rövidke időre, a 
m űvelődési központban pedig v idám  és 
tarta lm as események sora hívogatja a 
szépre vágyakozókat. Legalább a fagyos 
decemberben sikerül fe lo ldan i ebben a 
depressziós városban a szívek derm edt
ségét. Ez is va lam i...

A m űvelődési központ kam araterm é
be bekö ltözött meseország. Télapó és 
M ic im ackó jó l megférnek egy asztalon, 
m elle ttük Jancsi és Juliska kerü lgeti a 
mézeskalács házikót. K iskarácsony, 
nagykarácsony, itt már k isü ltek a kalá
csok, sok szorgos, főként aprócska kéz 
jóvo ltábó l. O rig inális ötlet, n incs párja az 
országban. Im m ár harm adik a lkalom m al 
b izonyítják ezek a mézeskalácscsodák, 
hogy a szépre könnyen kapható az em 
ber. Ki hinné, hogy mézeskalácsba szinte 
m inden m egálm odható, beleönthető: ad
venti koszorú, rénszarvasszán, oroszlá
nyi képeslap, cukormázzal leöntö tt 
szegfűszegorrú hóember, csupa gyönyö
rűség. S míg az esztétika lenyűgözi a lá
togató t, a nyála is k i-k icso rdu l, oly

szívesen beleharapna a m ogyoróval, 
búzam agokkal, mákkal és a mazsolával 
élővé varázsolt édes alkotásokba. A hu
m or sem hiányzik -  az egyik alkotógárda 
a M ikulás napjait örökítette meg. M eg
tudhatjuk , hogy az ajándék elkészítésé
nek és kiosztásának fáradságos napjai 
után a Flawaii tengerparton p iheni ki m a
gát a nagyszakállú: üdítő t kortyo lgatva 
ringatóz ik  a napfényes, meleg vízen. Ez 
eszembe nem ju to tt vo lna!

-  Idén 32 nevezés érkezett, köztük 
hat óvoda m unkái, akik egy-egy fenyő t is 
fe ldíszítettek -  örvend Elekes Lászlóné a 
szervező Oroszlány Barátainak Köre t i t 
kára. -  Külön öröm , hogy egyre több  új 
résztvevő van, és m ost még a tavalyinál 
is igényesebb alkotások születtek. Kis 
Gáborné, a kiá llítás m ásik szervezője 
sem tud betelni a látvánnyal. Köszönet il
leti a tám ogató intézményeket, cégeket 
és magánszem élyeket, hogy évről évre 
fe lkaro lják s engedik k ite ljesedni ezt a 
párjanincs kezdeményezést -  mondja.

A kiállítás egy hete alatt a nyugdíjas 
é rte lm iség i klub tagjai segítenek az ő r
zésben. A legjobb és legértékesebb m un
kák díjazása szom bat délután lesz.

Forgács J.

Újabb előrelépés a retrofitban
A Vértesi Erőmű Rt. tavaly jú liusban kö tö tt szerződést a szlovák SES Tlmaée Kazán
gyárral az Oroszlányi E rőmű 2. sz. kazánjának fe lú jítására. Idén júniusban újabb m eg
állapodásra kerü lt sor a két fél között, m ely a 3. sz. kazán m egújítási fe ladata iró l szólt.

A re tro fit program  részét képező beruházás m ost újabb állom ásához érkezett. A 4. 
sz. kazán re tro fitos  m unkáiró l szóló szerződést decem ber 6-án írták alá. A szerződés- 
kötésre az Oroszlányi E rőműben kerü lt sor, ahol Vas László vezérigazgató köszöntötte 
a je lenlévőket. M in t m ondta, ez az aláírás két fon tos  do lgo t je lent: egyrészt azt, hogy 
halad tovább a re tro fit p rogram , másrészt pedig azt is jelzi, hogy jó  partnerkapcsolat 
alakult ki a Vért és a SES között.

-  Reményeink szerint az u to lsó, 1. sz. b lokk fe lú jítására is so r kerül a szlovák cég k i
vitelezésében, s így 2004-ig  b iz tosíto tt lesz a harm onikus m unkakapcsolat. V lad im ír

Adam ec kereskedelm i igazga
tó  arró l a meggyőződéséről 
b iztosíto tta  a szerződő partne
reket, hogy a további m unká
kat is a m egrendelő V ért 
legnagyobb megelégedésére 
igyekeznek elvégezni. A pénte
ken aláírt, 855 m illió  fo r in t ér
tékű szerződés szerint a 4. sz. 
b lokk fe lú jítási és üzembe he
lyezési időszaka 2003. május 
17-tő l augusztus 10-ig ta rt 
m ajd. L.A.



HÍREK RÖVIDEN
-HARMADJÁRA IS! Bakonyi Fruzsina oroszlányi tria tlon is ta  
harm adik a lka lom m al részesült a M agyar Köztársaság jó  tanu 
ló ja- jó sporto ló ja  k itün te tő  cím ben. A tatai Eötvösben tanuló 
ifjú hölgy a Néprajzi M úzeum ban vehette át az e lism erést -  359 
pályázó közül ke rü lt a 125 k itün te te tt közé a középiskolások 
m ásodik kategóriájában. Fruzsina nem csak a tr ia tlon , duatlon 
és atlétika sportágakban remekelt, hanem az e lm ú lt tanévben 
tanulm ányi átlaga ism ét elérte a 4 ,8-as átlagot.
-350 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ gyerek szám ára ta rto ttak  kará
csonyi megemlékezést, a városi V öröskereszt szervezésében, 
csü tö rtök  délután az M KK-ban. Az a jándékozást követően, a 
Kincses Színház Holle anyó cím ű darabját láthatták a m eghívot
tak. A Vöröskereszt a hátrányos helyzetű családoknak is segít
séget kíván nyújtani, és 100 é le lm iszercsom agot ju tta t el a 
rászorulóknak. A rendezvényen az önkorm ányzato t -  amely 
százezer fo rin tta l tám ogatja  az akció t -  Rajnai Gábor polgár- 
m ester képviseli.
-DRÁGÁBB SZEMÉT. Az új hulladékkezeléssel kapcsolatos tö r 
vény előírásai következtében 2003. január 1-jé tő l je lentősen 
em elkedhetnek a hulladék- elszállítási és árta lm atlanítási kö lt
ségek. Erre vonatkozóan a térségi önkorm ányzatok és a hu lla 
dékszállítást, és árta lm atlanítást végző szo lgá lta tó  OTTO Rt. 
többször egyeztetett. Decem ber 4-én a tá rgya ltak Kecskéd, 
Vértessom ló, Várgesztes, Bököd, Szákszend és Dad e lő járó i- 
val.
-AZ ÖTÖDIK MEGÚJULT JÁTSZÓTÉR. M iku lás napja a lka lm á
ból, délután 15 órakor adták át a F ü rs tS . u. 32-38. számú épü
let m ögötti fe lú jíto tt játszóteret. Az eddig i hagyom ányoknak 
megfelelően csokoládéval várták az átadáson a já tszóteret b ir
tokukba vevő gyerekeket, akik több  hinta, csúszda, hom okozó 
közül választhatnak. A já tszótér m elle tt m egú ju lt a park is, ahol 
széles sétányok, padok várják a p ihenni vágyókat.
-SÚLYOS BALESETEK. Súlyos közlekedési baleset tö rté n t hét
főn Bokodon. Reggel a Fő út és Hajnal út kereszteződésében 
közlekedett egy 45 éves oroszlányi lakos nő szem élygépkocsi
val Oroszlány irányából a Fő úton, am iko r figye lm etlensége m i
att későn észlelte a neki balról érkező és az úttesten átszaladni 
szándékozó hétéves bokodi lakos k is fiú t, és e lütötte. A baleset 
következtében a gyerm ek sú lyos sérü lést szenvedett.
Vasárnap este a Csákvár és M ajk közötti útszakaszon közleke
dett egy 28 éves tatabányai lakos fé rfi szem élygépkocsival, 
am ikor Majk irányába haladva, egy enyhe balra ívelésű kanyar
ban, sebessége m ia tt a füves padkára sod ródo tt, majd a vízel
vezető árokba fe lbo ru lt és az árok m elle tti fának csapódott. A 
gépkocsivezető a baleset során súlyos, életveszélyes sérülése
ket szenvedett. (ORFK)
-A TÖRTÉNET VÉGE. Rajnai Gábor po lgárm ester szerdán írta 
alá azt a szerződést, am ely p o n to t te tt a három  éve bezárt, vo lt 
Gárdonyi iskola kálváriájára. A Flendméd Kft-vel m egkötö tt 
szerződés értelm ében a társaság ö t éves idő ta rtam ra  vette bér
be a vo lt intézmény épületét, ahol m egvá ltozo tt m unkaképessé
gű dolgozók fog la lkozta tását válla lta. A m ásod ik  évben m ár 
százan fognak dolgozni a k ia lakíto tt te lephelyen. A társaság le
telepedését követően nem csak az oroszlányi, hanem a környe
ző települések m egváltozott munkaképességű lakói is 
m unkalehetőséghez jutnak.
-ÉVADZÁRÓ összejövetelt ta rto tt a m ozgáskorlá tozottak városi 
szervezete a Bányász K lubban. A rendezvényen Rajnai Gábor 
po lgárm ester tá jékoztatta a résztvevőket a fogyatékkal élő em 
berek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük m egalapozá
sa, illetve az emberek szem lé le tm ódjának alakítása érdekében 
tervezett városi intézkedésekről. A po lgárm ester a vo lt Gárdo
nyi iskola hasznosításáról is beszámolt.
-NEM LESZ ELEKTOR. A  nemzeti etnikai kisebbségek joga iró l 
szóló törvényben fog la ltaknak megfelelően a Helyi Választási 
B izottság közhírelés útján helyi e lektorválasztásra irányu ló  kez
deményezési lehetőségről tá jékoztatta a kisebbségi önko r
mányzattal nem rendelkező kisebbségeket. A kisebbségek 
részéről december 6-áig a Helyi Választási B izottsághoz elek
torválasztásra irányu ló  kezdeményezés nem érkezett.

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A

Emelkedő' szolgáltatási díjak
Kedden eltörlik a lakásadót

Decem ber 17-én, kedden 16 ó rakor ta rtja  soron következő ülését a város képvise lő testü
lete. Várhatóan rendeletm ódosítás keretében az MSZP kampányígéretének m egfelelően 
m egszüntetik a lakáscélú építm ényadót. A napirendi javaslat szerin t m ódosítani tervezik 
a lakbér-, va lam int a távhőszolgáltatási és a szennyvízkezelési díjakról szóló rendeletet. 
Új jogszabályt is a lkotnak a te lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatosan.

Az ülésen Madari Csaba, városi rendőrkap itány és Keresztúri László a po lgárőrök  veze
tője számol be szervezeteik m unkájáró l. A városatyák jövő  évi m unkatervükrő l is tá rgya l
nak^__________________________________________

Az IPOSZ helyi elnöke az adóem elésről

Derült égből villámcsapás
Az Iparosok Országos Szövetsége (IPOSZ) oroszlányi szervezetének 54 tagja van, s 
ezek kétharmada helyi vállalkozó. A szervezet oroszlányi és megyei elnöke, Fidrich 
Tibor véleményét kértük a vállalkozói építményadó mértékének tervezett emeléséről.

-  Mikor értesültek az adóemelési szán
dékról?

-  Elsőként egy k ibővíte tt pénzügyi b i
zottsági ülésen ism ertük meg az adóem e
lés tervét. Ott rögvest k ife jte ttük  azon 
aggályunkat, hogy a je lenlegi sávos adózá
si szisztéma megváltoztatása a legkiseb
beket, -  az ötven négyzetméternél kisebb 
terü letű épületekkel bírókat -  m in tegy há
rom szoros összeggel fog ja sújtani, míg a 
m u ltiknak csupán 4 -5  százalékos em elke
dést je lent, és ez aránytalanul nagy kü
lönbség. Van in fo rm ációnk a környező 
települések hasonló lépéseiről: ilyen 
drasztikus em elést sehol sem tettek.

Néhányan különösen rosszul já rnak az 
emeléssel. Hadd em lítsek példának egy 
nagy helyigényű bérfűrészelőt, akinek tá 
gas tere t kell felhasználnia, m ert a hosszú 
fák elfűrészeléséhez hat m éter hely kell a 
gép e lő tt, hat m éter utána, s m indez m ed
dő te rü le t -  tehát épületének a nagysága 
nem fejezi ki a produktiv itásá t. Eközben 
egy szobafestő felszerelése v iszonylag kis 
területen elfér -  s m ind a kettő k isvá lla lko
zásnak m inősül.

Derült égből v illám csapásként hato tt ez 
a nagyarányú adóemelési te rv, hiszen az új 
Európai Uniós felté te lek kötelező beveze
tése (telephely engedélyeztetés, veszély- 
fo rrás elemzés, HACCP stb .) am úgy is 
rengeteg p luszköltségbe veri a vá lla lkozó
kat.

Ekkora mértékű adóemeléssel sem m i
képpen nem tudunk  egyetérteni.

-  Van-e alternatív javaslatuk?
-  A pénzügyi bizottság elnöke azzal in 

dokolta az adóem elést, hogy az EU-s jo g 
harm onizáció szükségessé teszi a sávos 
adóztatás e ltörlését. M i ezt m egértjük, de 
más városokban nem egy lépcsőben, ha
nem fokozatosan, két-három  év a latt tö rté 
nik a tervezett m érték bevezetése.

Em ellett nem látjuk, hogy valójában 
m ire fo rd ítód ik  ez az adóbevétel. A m ennyi
ben válla lkozásélénkítést, európai uniós 
felkészülést, jogharm on izációs segélye
zést je lent, akkor bizonyára más szájízzel 
fogadnák a válla lkozók is. Felvetettük, 
hogy a tetem es p lusz adóbevételből (évi 
közel 30 m illió  fo rin t) hozzunk létre egy

néhány m illió  fo rin to s  a lapot azon hátrá
nyos helyzetű válla lkozók megsegítésére, 
akiket az európai uniós szabványok beve
zetése a leg inkább sú jtan i fog. Az unió kü
szöbén vagyunk, kellően fel kell tudni 
készíteni a vá lla lkozó inkat és enyhíteni a 
pénzügyi hátrányukat. így talán az adó
emelési szándékot is könnyebben e lv isel
nék. M ásik kom penzálási célú javaslatunk, 
hogy em eljük m ásfé lrő l két és fé lm illió ra  a 
válla lkozói iparűzési adóm entesség hatá
rát, hogy a legkisebbek terhei legalább ez
zel enyhüljenek.

Sajnos ezen irányú e lm ozdulás nem tö r 
tént a b izottsági ülésen. ígéretet ugyan 
kaptunk, hogy a rendelet meghozatala 
e lő tt fo ly ta tju k  a tárgyalásokat, de azóta 
nem kerestek bennünket.

A po lgárm este r úr jelezte fogadókészsé
gét a gazdasági élet szereplői és az érdek- 
képviseletek közötti párbeszéd fe lfr is 
sítésére, hogy ne csak egy ilyen adóem e
lés kapcsán kerü ljünk beszélő viszonyba. 
Felettébb üdvös lenne, ha az itt képződő 
pénzügyi fo rrásoka t, adóbevételeket hely
ben tudnánk tartani azáltal, hogy az önkor
mányzat több munkához ju tta tná  a helyi 
vá lla lkozókat. A rra  szeretnénk tehát garan
ciát, hogy az adóbevétel növekm ényét, 
vagy annak egy részét valam ilyen módon 
v isszaforgassák a lokális válla lkozások 
erősítésére.

-  Ha a tervezetet jelenlegi formájában 
elfogadják, annak ön szerint milyen követ
kezményei lesznek?

-  Egyre több  válla lkozó jelzi rosszallá
sát. A b izottsági ülésen is kifejeztem azon 
vélem ényüket, hogy te lephelyeiket át fo g 
ják helyezni más településekre.

Úgy vé ljük, szim patikus lépés a lakás
adó e ltörlése, de ennek ellenére m inden 
egyes oroszlányi lakosra fog  hárulni vala
m iféle új teher, például a garázsadó terve
zett je lentős emelésével, vagy áttételesen a 
válla lkozói szolgáltatások árainak növeke
désével az adóem elés m iatt. Ráadásul a 
válla lkozói adóemelés egy olyan kis réte
get sú ly t kiem elkedően, am i az arányos 
közteherviselés elvével és a választási ígé
retekkel is ellentétes.

Forgács J.
SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
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Advent gyönyörű ideje
(Egy kiállítás margójára)

Tévedtünk ( ? ) -  
úgy nem volt igaz a hír (?)

Sokszor gondoljuk- régebben olykor magam is -  hogy a természet októberi színpom- 
pájának múltával „vége van a világnak” . Esős, nyirkos napok jönnek...

Amióta erdő mellett lakom, gyakorta kijárok a fák, bokrok, bozótosok birodalmába -  no
vemberben is. Felfedeztem alkalmi kirándulásaimon, hogy ennek az időszaknak is -  akár
ha átnyúlva a decemberbe -  meg van a maga sajátos szépsége. Akkor is, ha borong a köd, 
ha összébb kell fogni a kabátot... Mert ha akarjuk, megtalálhatjuk ilyenkor is harmóniát, 
rátalálhatunk különös hangulatokra, titkos izenetekre a gombákban, mohákban, felizzó
galagonyában -  láthatjuk, hogy a természet most is él, a televény terem...

*

Advent első vasárnapja az idén éppen december elsejére esett. Az oroszlányi művelő
dési központban ilyenkor tartják a hagyományos ádventi hangversenyt. Részt vett 
ezen idén is a falum asszonykórusa, citerazenekara, hát utánuk mentem, annál is in

kább, mert az itt fellépő valamennyi együttest régóta szeretem.
Késő délutánba hajlott az idő, amikor autómmal a bokodi tó partján megálltam pár 

percre. Fiamar búcsút mond ezekben a hetekben a napkorong -  elfáradt egész évben, fel
hődunnák közé vágyik, hosszú esték csendjére, édes, puha álmokra... Eszünkbe jut 
ilyenkor -  hány évesek is vagyunk, hány szál hajunk őszült, hullott el a múló évben is, 
hány őszünk lehet még az utolsóig, amikorra már mi is, mint mindenki -  lehajtjuk vég
képp fejünket az előgomolygó, sötétkék, északi párák előtt... Fájt egy kicsit a gondolat, de 
meg is vigasztalt az a különleges, csak ilyenkor látható színpompa, amit a haldokló Nap 
varázsolt szakadozó felhővásznaira szilvakék, halvány vörös, aranysárga ... sugarakból 

Visszaköszönt mindez a tó tükrén s a kettőzött fényesség alsó fodraiba beúszott lassan 
két hattyú... Itt maradtak, lám rövid lesz a tél...

A töretlen, tiszta szépség első számú vigasz életünk minden fájdalmára, tolmácsolja a 
világ rendjét, az elfáradások, lehullások utáni feltámadások, újjászületések reménysé
gét...

Az emberiség, benne a kereszténység kultúrájának érdemes fejezete, Advent felmuta
tása. Teste, értelmet ad a hosszú várakozásoknak, reményt olt a fásultságok időszakába,
megnevezi a fogyatkozások véges természetét s végső pontját*

A nívós kórustalálkozó külön tudósítást érdemel, engem most különösen a házban ko
rábban megnyílt kiállítás fogott meg -  ilyen mértékű telitalálatot régen érzékelhet
tünk. Ennek a kiállításnak tartalma, értelme, szépsége tökéletes harmóniában volt a 

találkozón felcsendült dallamokkal s mindazzal, amit Advent borongásáról s rejtett fénye
iről mindannyian ösztönösen érzünk.

Lévén a most várt Jézus elsősorban a szegények királya.
Legyenek a világban gazdag egyházi központok, fényes katedrálisok, arannyal díszített 

oltárképek-Jézus nevét őszintén, áhítattal, szeretettel a mindenkori szegénység vette aj
kára, a szerénységet, tisztaságot, egyszerűséget vállalók istene Ő.

És akkor néztük a kiállítást, melyben a szépség úgy ragyogott fel, hogy környezetünk 
legegyszerűbb, akár elhullatott, sokszor észre sem vett lomnak, jelentéktelennek ítélt tár
gyaiból, gyomnövényekből, tövisekből, héjakból, rejtőző fagyöngyökből... alkotott vizuá
lis oratóriumot. Novemberi tetszhalott fűzfagallyakból, szélsodort kukoricacsuhéból, 
bogáncsvirágból, szőlővenyigéből, megmaradt fűszálakból...

S lám beépült a moha és fenyőtűkoszorűkba a kései gomba, a kékes kökény, tűzmeleg 
vérbogyók, fenyötoboz építmények, a makk és a gubacs, a csigaház és a méhviasz -  a 
magyar erdők, kertalják, rekettyések minden rejtett termése, őszvégi ékessége. Ahogy 
kint élnek, olykor dideregve is -  a tisztes egyszerűség méltóságában, a túlélés elszánt hi
tében...

Vendégségbe jött néhány korallcsillag távoli tengerekből, pálmalevelek, kardvirágok 
melegházakból... s hirdette az egész vadvirágos kiskert Advent izenetét, a várakozás ér
telmét, hogy a tél napfordulóval jön, új reménységekkel, az élet folytathatóságával...

*
n  kiállítást az oroszlányi Virágok Háza rendezte a Művelődési Központ és Könyvtárban, 

M  Lódri Csaba virágkötő művész irányításával. Megnyitotta Mészáros Éva igazgató. 
Fogadják elismerésünket. Sulyok Kálmán

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk december 21-én 18 órakor a Lengyel Jó
zsef Gimnázium és Szakközépiskola dísztermébe, az Orosz
lányi Judo Club ünnepélyes évzárója, majd azt követően az 
Oroszlány Judo Sportjáért Alapítvány jótékonysági báljára. 

A jó hangulatról a Favorit zenekar gondoskodik.

Az előző heti lapszámunkban az alábbi hírt jelentettük meg: 
„Lapunk információi szerint új munkahely létesült a Polgármes
teri Hivatalban.
A hivatali Pfí-menedzser feladata az lesz, hogy szervezze a mé
dia és a lakosság hatékony tájékoztatását az önkormányzati 
munkáról, jobban kihasználva a kommunikációs lehetőségeket, 
mint korábban.
A közpénzől fizetett feladattal -  vállalkozási szerződés keretében 
-  Ivák Istvánt, a helyi MSZP önkormányzati választási kampá
nyát vezető vállalkozót, az ORIHETEK felelős szerkesztőjét bíz
ták meg.”
Közlésünk nyomán az érintett alábbi írása jelent meg az 
Interneten, az orihetek.hu nyilvános fórumában, valamint egy 
emailt is kaptunk:
„Tájékoztatás vagy hírgyártás
Ólvasóink az elmúlt másfél évben tapasztalhatták, hogy lapunkat 
nem használjuk saját ügyeink szócsöveként, de most úgy gon
dolom az a helyes, ha tájékoztatom Önöket egy igazi leleplező 
cikkel kapcsolatban, amely -  a közpénzeket féltve -  rólam író
dott.
A Krónikás pénteki számában jelent meg a hír, mely szerint új 
munkahely iétesül a Polgármesteri hivatalban, és a „közpénz
ből” fizetett feladatot vállalkozási szerződés keretében Ivák Ist
ván kampányfőnök, felelős szerkesztő, vállalkozó fogja végezni, 
akit már meg is bíztak.
Már az is sértő számomra, hogy nem sikerült foglalkozásaimat 
teljes egészében feltárnia a -  névtelen -  cikkírónak, tehát elő
ször ezt egészíteném ki: szakács, felszolgáló, pedagógus, úszó
mester, felsőfokú vámvégzettséggel rendelkező újságíró. De 
félre a tréfát, ugyanis a cikkíró azt sugalmazza, hogy itt valaki 
megint dőzsöl a köz pénzén. ...
Az Olvasót azonban bizonyára az érdekli, hogy ez a Pista gyerek 
szedi-e magának a közpénzt. Nos, nagyon sajnálom, de nemet 
kell mondanom. Nem rendelkezem a megbízási szerződéssel. 
Igaz, hogy folynak tárgyalások, a városi kommunikáció és a PR 
munka megreformálása tárgyában a Hivatallal, de ezek kimene
tele bizonytalan.
A cikk tehát valótlanságokat állít, ezért az alábbi helyreigazítási 
kérelmet juttattam el a lap e-mail címére:
Tisztelt Főszerkesztő Úr!
A 2002. december 6-án megjelent számban, több velem kap
csolatos, valótlan tényállítás jelent meg. Kérem Önt, hogy a leg
közelebbi számban szíveskedjen sajtóhelyreigazítási kéré
semnek helyt adni a cikkel azonos helyen és megjelenésben: 
„Lapunk előző számában nem a valóságnak megfelelően tájé
koztattuk az olvasókat.
Nem igaz az a hír, hogy a Polgármesteri Hivatalban új munka
hely létesült PR-menedzser részére. Nem felel meg a valóság
nak az az állítás sem, hogy a nevezett ügyben vállalkozási 
szerződés született, továbbá nem felel meg a valóságnak az 
sem, hogy a feladattal Ivák Istvánt, a helyi MSZP választási kam
pányfőnökét, az ORIHETEK felelős szerkesztőjét bízták meg. Az 
alaptalan tájékoztatásért kérjük az érintett, illetve olvasóink elné
zését.”
Amennyiben a kért helyreigazítás nem történik meg, abban az 
esetben az ügyet kénytelen leszek jogi útra terelni, amelyben 
egyéb kártérítésre is igényt fogok formálni.
(Levelemet, és lapja eljárását közzéteszem az Interneten.) 
Oroszlány, 2002. december 7.
Ivák István"
Közöljük, hogy Ivák István nem az Orihetek felelős szerkesztője, 
hanem annak felelős kiadója.
A kérelemnek ezzel helyt adtunk.
Az ügyhöz tartozik, hogy az Oroszlányi Televízió műsorában, a 
lapunk megjelenése után készült riportban, Rajnai Gábor pol
gármester Ivák Istvánt nevezte meg, mint a hivatali sajtórefe
renst, aki a tájékoztatással és az információs vonal kezelésével 
foglalkozik. Sajnáljuk, hogy Ivák úr csak azt osztotta meg a vá
ros lakóival, hogy „mi a valótlan állítás ", ellenben a „valóságot ” 
már nem kívánta megismertetni olvasóinkkal.



Általános iskolá- INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS! HETEDHÉT ÁLHÍREK
sok korrepetálását 
vállalom, minden 

tantárgyból 
+ német nyelvből. 

20-49-10-714

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

>Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tól 
KARÁCSONYI 

AJÁNDÉK!
Az idén beadott 

hitelkérelem esetén jövő' 
évben nem kell kezelési 
költséget (2% ) fizetnie.

A hirdetéseket 
a MONTÁZS PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hét szerdájáig, 

és még ez évben 
a hétvégéken 

_________ tízezren olvassák._________
-Eladó 3 db sötétbarna boltíves fafüggöny. 363-559 
-Eladó 5 részből álló szekrénysor, 1 db íróasztal forgószék
kel és 1 db ágyneműtartós heverő. 20-36-06-488 
-Eladó használt gyerek és felnőtt dzsekik, műirha és irhabun
dák, valamint szövetkabátok. 20-49-22-048 
-A régi tüzépnél az „M” soron garázs eladó. Villany, pince, 
akna, állmennyezet, betonozott bejáró van. 30-28-57-865 
-Négy kötetes horgász kalauz eladó. 365-280 az esti órák
ban.
-Kétfunkciós babakocsi, villany varrógép, villanyírógép el
adó. 30-34-87-032, 364-330
-Eladó kanapé kétszemélyes, kihúzható, ágyneműtartós, két 
fotellal. Tölgy natúr előszobafal, tölgy natúr komód, két ajtós 
két fiókos, kolóniái könyvespolc, kolóniái telefonasztal. 
363-085, 30-27-42-959
-Eladó TENA 8 csomag nadrágpelenka, pelenkázós kiságy, 
gyerekülés. 20/539-0070____________________________

Januártól szünetel a Krónikás

Mivel közelegnek az ünnepek, így most kívánunk elköszön
ni Önöktől.
Januártól egyelőre szüneteltetjük lapunkat.
Mivel nem titok, hogy a lapkiadás is csak egy gazdasági vál
lalkozás, és a „piaci környezet” megváltozott -  az eddigi 
meghatározó „nagy” hirdetők visszaléptek, és a „kicsik” 
ezt pótolni nem tudják - ,  így a szüneteltetés mellett döntöt
tünk. MONTÁZS PRESS Kft.

Itlesiel
a Kapcsolat

GSM SZA K ÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fiirst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM TARTOZÉKOK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu
C irill
wiN'isiim

TOMI K É ZI
AUTÓMOSÓ!

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

• 06* 20*

488* 10*56
PIZZAFUTAR
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés,

-NEGATÍV MIKULÁS. Meg
lepetést hozott az oroszlányi 
vállalkozóknak a piros ru
hás, miközben ezt a versikét 
szavalta: „Van zsákomban 
minden jó, nesztek, három
szoros építményadó!” 
-VISSZAJÁRÓ LÉLEK. Csak 
tizenháromszor hivatkozott 
a testületi ülésen a polgári 
oldal dr. Sunyovszki Károly 
véleményére, mindvégig 
hangsúlyozva, hogy nem 
szócsöve a volt polgármes
ternek.
-LÁTNOKI. „Minden Orosz
lányban megforduló neves 
ember ültessen emlékfát a 
szakrendelő előtti parkban” 
-je lz i egy felvetés civil „köz
vélemény- kutatásban” , me
lyet egy hónappal azután 
hoztak nyilvánosságra, 
hogy az új városvezetés el
ültette az első emlékfát em
lékparkban.

-KILÓG A LÓLÁB. Jövőre 
addig nyújtózkodik a város, 
ameddig a takaró ér -  
mondta zsebkendőjét lo
bogtatva a pénzügyi bizott
ság elnöke.
-KEM-GAME. Míg észak-ko
reai ügynökök bujkálnak vá
rosunkban, tudhatjuk: Vujity 
Trvtko még nálunk vendé
geskedik.
-FORRÓ DRÓT. Üzenem a 
feleségemnek, hogy ha hol
nap sem lesz meleg ebéd, 
végignézetem vele az év 
összes testületi ülését -  
hallható az üzenet a nemré
giben bevezetett városi 
info-vonalon.
-M0RBID. „Havi kétforintos 
áron, szociális céllal, bérbe 
venném a volt strand terüle
tét. A még meglévő épülete
ket barátaim szociális hely
zetének javítására fordíta
nám.
Egy hajléktalan”

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 

szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő ol

dalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre 
számottartó kérdése van és szeretné tudni, hogy arról mások 

miként vélekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskft.hu) és lehetőséget biztosítunk 

a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön elégedett-e a decemberi kulturá- 

lis-szórakozató programokkal?

>  színvonalas ás sok a városi rendezvény
>  több kellene, hogy ne más településre menjünk
>  mindegy, mert sem idő sem pénz nincs rá
>  elég, ami van, de több közösségi szabadtéri rendez
vényt szeretnék

Várjuk szavazatát!

MEGHÍVÓ á r Oroszlányi 
Szolgáltató

Tudok segíteni! Részvénytársaság

Ha Ön is akarja! A mindennapok szolgáltatója!

Egészségileg, Bánki D. u. 2. 
Hibabejelentés:

anyagilag! 361-171,360-246
Érdekli? Fax: 360-270

Jöjjön a Bányász
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Klubba minden Az ügyfélszolgálat

pénteken 18 óra- nyitva tartása:

kor, vagy hívjon: Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig

06/30-9070482 Péntek: 8-12-ig

felújítás. 
Oroszlány, Sallai u.11. 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

Műköröm építés, 
manikűr.

Hegyi Kata 
@ 30/281-10 -23

R endezvényekre
k iszá llítá st
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724  
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

KARÁCSONYI 
AKCIÓ 

AHUBER 
FETÉKBOLTBAN 
(FürstS. u. 13)

Ha most vásáról,
10.000 Ft-ig 5 %
20.000 Ft-ig 10%
25.000 Ft felett 15% 
engedményt adunk!

Jöjjön, mert érdemes!

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 8  20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 870-240-45-37 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető.
8  367-444 A szerkesztőség ás a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu Internet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ ISSN:1419 4805______  Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)
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HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ 

ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. 
Alkotmány u, 16, 

B 367-444

AHOL A HATALOMNAK JOGA VAN, OTT A JOGNAK NINCS HATALMA!

RÖVID HÍREK
-A LEGÜGYESEBB ALKOTÓK. Kihir
dették a mézeskalácssütő verseny 
eredményét. A legszebbnek ítélt alko
tásokra a látogatók adhattak le szava
zatokat az elmúlt héten, s ennek 
alapján a közönség díj első helyét a 6. 
számú óvoda Terített asztal című 
munkája nyerte el. Második a 
Brunszvik óvoda lett, alkotásuk címe: 
A gyerekek játszva várják a kará
csonyt. Kovácsné Székely Zsuzsanna 
Százholdas pagonyát a harmadik leg
jobbnak ítélték. A Fővárosi Gyermek- 
otthon kilenc csoportja is nevezett, 
koszorú álmuk az MKK különdíját ér
demelte ki. Mézeskalács-költeménye
ivel nevezett még az Arany iskola, a 
malomsori, a Borbálái, a Petőfi és a 
Táncsics óvoda, a 2. számú Idősek 
Klubja, a Szlovák Klub, Dudics 
Gyuláné, Erdei István, Mayer Gábor, 
Sáhó tamás, Demeter Józsefné, 
Wikipil Gábor, Dani András. A szerve
zők köszönetét mondanak a segítők
nek és támogatóknak.
-VETÉLKEDŐ NYELVESEK. Német 
nyelvi feladatokban mérték össze ere
jüket az oroszlányi, kecskédi, környei 
és vértessomlói általános iskolás korú 
gyerekek a gimnáziumban. A hatodik 
alkalommal megrendezett játékos ver
senyen a téli-karácsonyi tevékenysé
gekkel kapcsolatos feladatokat kellett 
megoldaniuk. A vetélkedőt szervező 
német nyelvi munkaközösség a Len
gyel József Gimnázium Tehetségeiért 
Alapítvány és a Goethe Intézet jóvoltá
ból mind a tizenöt csapatot értékes 
ajándékokkal jutalmazta. Mint Hezler 
Edit német tanárnő, a szervező csapat 
vezetője elmondta, a hangsúlyt nem a 
versengésre, hanem a nyelv játékos 
megszerettetésére helyezik. Eddigi ta
pasztalataik szerint a résztvevők közül 
később sokan választják a középiskola 
német tagozatát.
-GYERTYÁK LOBOGNAK címmel ka
rácsonyi kislemezt jelentetett meg a 
tinédzser fiúkból álló Why Nőt együt
tes. A fiatal csapat tagja az oroszlányi 
Czeglédi Kornél is, aki hat éve szerepel 
színpadon. Az egykori Ságváris fiatal
ember többek között a Légy jó mind
halálig és A Pál utcai fiúk című 
darabokban játszott. Jelenleg a csapat 
mindhárom tagja az Aranytíz Musical 
Stúdió növendéke. Dallamos, roman
tikus zenét játszanak, tervük: jókedvű
en énekelni, saját néven befutni, 
amerikanizálódás nélkül karriert építe
ni.

Teljes bizonytalanságban a cég jövője

Csata vériét ölt a szakszervezet?
„Mindenre el vagyunk szánva. Ha kell, felmegyünk Budapestre, 

ás leöntjük szenet a minisztériumok elé.”

Sűrű év végi napokat él át Kovács István a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének 
elnöke is, tárgyalásról tárgyalásra, minisztériumból minisztériumba járva.

Eddig nincsenek bíztató hírei. Mentőöv kell a Vértnek, 
de úgy tűnik, hogy amit bedobnának, attól még a hajó egész legénysége vízbe fúlhat.

Jövőre ez jelentősen emelkedik a környezetvédelmi 
bírság, egyedüli hatásával is veszélybe sodorva a 
retrofitot. Kovács István úgy érzi, ha a környezetvédel
mi minisztérium ragaszkodik a progresszív bírság- 
összeghez (ami az oroszlányi és a bánhidai erőmű 
esetében jövőre 3,8 milliárd forintot jelent), akkor a 
Vért sorsa 2003-ban megpecsételődik.

A 2003-2004-ben jelentkező kiadásokat (megnöve
kedett bírság, a mányi bánya bezárási költségei, a piaci 
és retrofitos áramár közti különbözet) ugyanis saját 
erőből nem tudja kitermelni a cég. Ráadásul még min
dig nincs hosszú távú áramvásárlási szerződés sem.

-  Hol tart az alkufolyamat?
-  Többször egyeztettünk felsőbb szinten a villamos 

szakszervezettel, és ennek nyomán levelet írtunk a Mi
niszterelnöki Hivatalnak is. Medgyessy úr megbízta 
Csizmár Gábort, a munkaügyi minisztérium államtitká
rát, hogy tárgyaljunk velünk ezekről a kérdésekről. De
cember 16-án volt a találkozó, amin részt vettek 
szakszervezetünk képviselői.

A kevesebb is sok(k)

A mi elképzelésünk az, hogy a tatabányai bányából ki 
kell termelni az összes szénvagyont, majd legkésőbb 
2003 őszéig bezárni. Ebből a bánhidai erőművet
2004-ben még lehetne működtetni, s ezáltal a cég be
vételre tudna szert tenni a tatabányai bezárási költsé
gekre.

Megjegyzem, ott csak a végkielégítés 2,3 milliárd fo
rintba kerül. A gond ott van, hogy a bánhidai erőműnek
2004-re nincs környezetvédelmi engedélye. Mi azt kér
tük, hogy tekintettel a megkezdett korszerűsítésre, a 
2001-es szinten fagyasszák be a bírságot. December 
16-án azt az ígéretet kaptuk, hogy a gazdasági minisz
térium egy csökkentett bírságösszegű javaslatot ter
jeszt a kormány elé. Eszerint a 2003-ban a cég 
egészére kirovandó 3,8 milliárdos bírságnak csupán a 
45 %-át, mintegy 1,8 milliárdot kellene megfizetnünk. 
Ez kétségkívül engedmény, azonban nem oldja meg a 
helyzetet, hiszen a következő két évre csúcsosodó te
mérdek egyéb kiadás és elszenvedett veszteség nyo
mán fizetésképtelenné, hitelképtelenné válhatunk. 
Ebbe nem törődhetünk bele, hiszen politikai ígéreteket 
kaptunk -  személyesen a miniszterelnöktől is - ,  hogy 
az állam támogatni fogja a fennmaradásunkat. A jövő 
év januárjának első feléig várunk a döntésre és onnan
tól keményen fel fogunk lépni.

-  M it jelent a kemény fellépés? Sztrájk, demonst
rációk?

-  Mindenre el vagyunk szánva. Ha kell, felmegyünk 
Budapestre, és leöntjük szenet a minisztériumok elé.

-  Ön szerint most kinél van a labda?
-  Úgy vélem a gazdasági minisztériumnál. Neki áll 

módjában elismertetni a költségeinket az árban, de 
erre kevés hajlandóságot látunk. Mi egyszerűen nem 
tudjuk azt elfogadni, hogy azzal a bagóért előállított uk
rán villamos árammal kell versenyeznünk, amit kör
nyezetszennyező módon, bírság megfizetése nélkül 
állítanak elő.

A lé(t) a tét

-  Mi a helyzet a privatizációs pletyka ügyében?
-  December elején az újságokból tudtuk meg, hogy 

egyik fő tulajdonosunk, az ÁPV Rt. a kormány által lét
rehozni kívánt Forrás Rt.-be kívánja apportálni -  más 
erős magyar cégekkel-a Vértesi Erőműben lévő rész
vényeit. Meglepett bennünket ez a terv, mert hivatalo
san nem kaptunk róla tájékoztatást. Összehívtuk a Vért 
Szakszervezeti Koordinációs Tanácsát, ahol azon véle
mény alakult ki, hogy a tranzakció Vértesi Erőmű Rt. 
privatizációjaként értékelendő. Levelet írtunk az ÁPV 
Rt. vezetésének, hogy a magyarázzák el, mi a céljuk az 
apportálással. A levélben leszögeztük, hogy amennyi
ben a részleges privatizáció megtörténik, igény tartunk 
a dolgozókat megillető 15 százaléknyi részvényekre. A 
válaszlevélben arról értesítettek bennünket, hogy egy
előre csupán felmérik a terepet, és ha ezzel végeztek, 
leülnek tárgyalni a Vért koordinációs tanácsával.

Azt leszögeztük, hogy mi csak akkor fogadjuk el a 
privatizációt, ha az MVM Rt. és az ÁPV Rt részvényeit 
közös csomagban viszik a Forrás Rt.-be. Mi ebből ké
rünk részvényeket, mert a Vért részvényei jelenleg a 
névérték 10-15 %-át érik, tehát az újságpapírral egyen
lők. A válasz az volt, hogy ez nem lehetséges, mert a je
lentős tartozásokat felhalmozott MVM Rt.-nek kell 
még néhány év, hogy felerősítsék. Egyelőre többet ez 
ügyben sem tudunk. Az biztos, a Vért részvényei csak 
akkor fognak többet érni, ha az állam végre -  ígéreté
hez híven -  megsegíti. Egyelőre várjuk az ígéret bevál
tását, de hamarosan követelni fogjuk.

Kovács István elmondta még, hogy az ez évi bér
megállapodás várhatóan egy százalékkal felette telje
sül a tervezettnek, négy százalékos reálkereset 
növekedéssel. A jövő évre vonatkozó bértárgyalások 
december végén kezdődnek. Céljuk újabb pár százaié 
kos reálkereset növekedést elérni.

Forgács J.



Kakaskodó testületi ülés volt

Mérlegen a tűzoltóság -  tárgyalás indul az áruházról
Tüzes téma, forró hangulat

Czibik József ezredes, az Országos Katasztró
favédelmi Főfelügyelet vezetője Rajnai Gábor pol
gármester kezdeményezésére adott tájékoztatást 
az oroszlányi tűzoltóság helyzetéről a keddi testü
leti ülésen. Mint elmondotta tudomására jutott, 
hogy a köztestületi tűzoltóság várhatóan január 
elsejétől a belügyminisztertől területi működési 
engedélyt kap, s ez után önállóan fogja ellátni a 
városban a mentő- és tűzvédelmi feladatokat. 
Czibik József úgy ítélte meg, az eredmények biz
tatóak, de még mindig nem száz százalékos a fel- 
készültsége az oroszlányi köztestületnek. 
Hiányosság, hogy továbbra sem látnak el teljes 
létszámban készenléti szolgálatot, és a fecsken
dőautók nincsenek feltöltve oltóanyaggal, tehát 
jelen pillanatban még nem riaszthatok. A hiányos
ságok felszámolhatók, de további gond, hogy 
egyelőre nincs hivatásos tűzoltó alkalmazottja a 
köztestületnek. Amennyiben a minisztérium meg
adja a működési engedélyt, temérdek munka vár 
a helyiekre január elsejéig, közölte az ezredes, 
hozzátéve, hogy jogszabályi kötelezettségük mi
att nagyon szigorúan ellenőrizni fogják a feltéte
lek meglétét. Czibik József kérdésesnek ítélte, 
hogy ebben a készültségi fokban vállalhatja-e a 
tűzoltóság az oroszlányi polgárok tűz és életvé
delmét. Amennyiben elégtelennek találják a felké
szültséget, sajnálatos módon, mint szakmai 
felügyeleti szervnek kezdeményezniük kell a mű
ködési engedély megvonását -  összegezte véle
ményét a parancsnok.

Takács Károly képviselő meglepődésének 
adott hangot, hogy ilyen gyors minősítése törté
nik a tűzoltóság létrehozása sok vitát megélt fo
lyamatának. Úgy vélte, az itt felvetett súlyos 
kérdések részletesebb vizsgálatot érdemelnek. A 
testület végül egybehangzó szavazással úgy dön
tött, hogy a januári testületi ülésre előterjesztés 
készüljön, amely felméri a helyzetet és elemzi a 
tennivalókat.

Legyen, de hol?

Az első napirendi pontban tárgyalt két ülés kö
zötti eseményekről szóló tájékoztató ismertette a 
LIDL élelmiszerüzlet-lánc oroszlányi befektetési 
szándékát. A határozati javaslat felhatalmazza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
beruházás megvalósításához szükséges feltételek 
tisztázása érdekében, s hogy tegye meg a szüksé
ges előkészületeket a rendezési terv módosítása 
érdekében. Mint előző számunkban hírül adtuk, a 
Takács Imre lakótelep melletti építési telkek iránt 
érdeklődik a cég. Takács Károly aggályosnak ítél
te, hogy a rendezési tervben lakóterületként meg
jelölt részre vetett szemet a befektető. Nem az 
áruház ellen van, csupán úgy véli szükséges meg
vizsgálni számos szempontot a döntés előtt.

Rajnai Gábor polgármester megnyugtatta, 
pontosan ez fog történni. Juhász József a Pénz
ügyi bizottság elnöke az ellenzék általa vélt fonák 
hozzáállására hívta fel a figyelmet: míg a Gárdo
nyi hasznosításánál azt hangoztatták, hogy a ren
dezési terv nem kőbe vésett dolog, most épp az 
ellenkezője mellett törnek lándzsát.

Székely Antal alpolgármester úgy vélekedett, 
más területek hasznosításánál sem volt gyakorlat 
a vizsgálódás. Miután tíz éve nem épült a terüle
ten semmi, nem biztos, hogy célszerű még továb
bi évtizedekre építkezési célra tartalékolni a 
területet. Hangsúlyozta azonban, hogy csak a be
ruházáshoz szükséges feltételek tisztázása, az ott 
élők véleményének megismerése után teszik meg 
a szükséges lépéseket. A határozatot többség el
fogadta.

Új szervezeti feláliás lesz 
a hivatalban

A költségvetés módosítása kapcsán a polgármes
teri hivatal szervezeti felépítésének megváltozta
tásáról is döntöttek a képviselők.

A struktúraváltás január elsejétől lép érvénybe, 
aminek keretében egyenlőre három fővel gyara
podik a hivatalban foglalkoztatottak száma, majd 
év közben, a költségvetéstől függően további sze
mélyekkel bővűhet, és három osztályvezetői ál
lást is megpályáztatnak.

Eltörölték a lakásadót!

A lakásadó eltörlésével egyidejűleg megemelték a 
garázsok és a hétvégi házak adóját, és az 
EU-jogharmonizáció indokával közel 300 száza
lékra emelték a vállalkozók építményadóját.

Ez a drasztikus emelés 341, száz négyzetméter 
alatti ingatlant és annak tulajdonosát érinti.

A vitában Huber képviselő megjegyezte, lát
szik, hogy a testületben a „kormányzó” oldalon 
nem ülnek vállalkozók.

Áremelésekről is döntöttek

A távhő díjak emeléséről szóló tárgyalásnál a pol
gári demokraták oldaláról Takács képviselő szak
mai kétségeit hangoztatta az áremelés 
előterjesztés szerinti mértékének indokolt
ságáról, míg Lazók Zoltán, az OSZRT vezérigaz
gatója, és az MSZP-s képviselők támogatták a 
díjemelések mértékét. (Az előterjesztés a múltheti 
számunkban olvasható.)

ÍGÉRTÉK, HÁT ITT VAN

Új stílus 
a testületi ülésen

Az elmúlt négy évre nem jellemző, új stílus 
jelent meg a mostani önkormányzat ülésein.

Kakaskodás, szarkasztikus szóváltások, 
csipkelődések, elfojtott indulatok jellemez
ték a munkát a két oldal cseppet sem lany
huló szembenállásának jegyében.

Az ülés két abszolút főszereplője, Székely 
Antal szocialista alpolgármester (akit Rajnai 
Gábor egy ízben polgármesternek szólított) 
és Takács Károly Fideszes képviselő 
hosszabb rövidebb csörtékben ütközött 
meg.

Kitűnt, hogy a kampányhangulat még nem 
olvadt el, és a fajsúlyosabb kérdésekben 
egyszerűen képtelenek közös nevezőre jutni 
a politikai ellenfelek - s e  tekintetben a jövő 
csekély reménnyel kecsegtet. Igaz, a szocia
listáknak emiatt nem kell izgulniuk, szava
zattöbbségük birtokában úgy játszhatnak az 
ellenzékkel, mint macska az egérrel.

Szavazógépezetük mindent lesöpörhet, és 
le is söpör, hisz bármilyen döntés könnye
dén átpaszírozható. Az ellenzék magatartása 
nem tekinthető mindig konstruktívnak, a 
felszínes szemlélő stílusából úgy tűnik, 
mintha rendre a kákán is csomót akarna ke
resni. Néha ebből fakadnak a színvonalta
lannak ítélhető kölcsönös kioktatások.

Nem mentes az ülés az állandó visszamu- 
togatásoktól sem. Kérdés, hogy ha ezt a 
szórakoztató politikai bohózatot négy éven 
át adják elő, az jót tesz-e a helyi politizálás 
egészének, a képviselők hitelének, és a sze
mélyekbe döfött tüskék fájdalmas szaporo
dásán túl nem ábrándítja-e ki a válasz
tópolgárokat általában az önkormányzati
ságból.

Valószínűleg nem, mert egyszerűen elkap
csolnak a televíziós közvetítésről. De az va
jon kinek az érdeke?

Szlovák emlékek - kisebbségi nap
Kulturális programmal és az oroszlányi szlovák emlékek megörökítésre felhívó rajzpályázat 
eredményhirdetésével emlékeztek a kisebbségek napjára december 15-én a II. Rákóczi Ferenc 
Klubkönyvtárban. Rajnai Gábor polgármester mondott köszöntőt, vendég volt Irena Bocková, a 
pozsonyi Helsinki Polgári Szervezet képviselője.

A helyi együttesek mellett szlovákiai művészek is műsort adtak, megemlékeztek az öregek napjáról 
is. A rajversenyre négy általános iskola nevezett, nyolcvan alkotással.
Díjazottak:
Barkóczi József- Szüret, Benedek Elek Általános Iskola,
Talabér Sándor - Evangélikus templom, Tóth Anita - Falunap és Májfadöntés, Wertheim Nikolett - 
Májusfa állítás és Szüreti szokások, József Attila Általános Iskola,
Vékei Katalin - Húsvéti szokások, Varga Ráchel - Falusi csendélet, Jakovszki Ivett, Arany János Álta
lános Iskola
Helle Vivien - Topolya emlékkút, Dallos Zoltán - Evangélikus templom.
Valamennyi gyermek tárgyjutalmat kapott, senki sem távozott üres kézzel.
_______________________________________________________________________________ -1

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGET!
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Fagyöngy alatt csókolózni

Akiket már megérintett 
a halál szele

-  Szinte mindenkit megérintett a halál szele, aki ebbe a közösségbe jár -  mondja 
Farnadi Lászlóné, az Életreform Klub vezetője, aki maga is életvitele gyökeres 
megváltoztatásának köszönheti, hogy jó évtizeddel ezelőtt teljesen megszabadult 
egy nagyon komoly betegségtől. A tagok terített asztal körül ülnek, csupa finom
ság a fehér térítőn, ízletes reformsütemények, pogácsák, amik nem terhelik min
denféle méreggel a szervezetet -  ilyen körítéssel ünnepli a klub a karácsonyt.

Mindez nemcsak ünnepi díszlet, az ő asztalukon mindennapos „vendég” a jó 
közérzetet biztosító egészséges táplálék: a kukoricaprósza, a szója-, tök-, kelká
poszta fasírt, a gyümölcssaláta és a mézzel és dióval ízesített répasaláta, a kefir és 
a müzli.

-E z több, mint egy klub -  mondja Farnadiné Editke- ennek a közösségnek na
gyobb ereje van. Nemcsak tapasztalatainkat cseréljük ki, hanem baráti társasággá 
is kovácsolódtunk az elmúlt három évben. Kerti partikat tartunk, kirándulások, 
színházlátogatások, zenés mulatságok teszik teljessé összetartozásunkat. Havon
ta kétszer-háromszor összejövünk: kicseréljük az ötleteinket, ki milyen új egészsé
ges étel-ital receptjére bukkant; természetgyógyászati és agykontroll szakértők 
előadásait hallgatjuk, ötórai teákattartunks minden héten, kedden megtelik a mű
velődési központ kamaraterme a jóga-tanfolyamunkon is.

Szinte kizárólag csak középkorú és idős, egyedülálló hölgyek közössége ez, tu
dom meg. Szívest-örömest fogadnám őket nagymamáimnak, miután megkósto
lom az általuk készített kiváló süteményeket és a mindenféle bajra enyhülést hozó 
gyógyteákat. Mindannyian a természet javait hívják segítségül az egészséges élet
módhoz, de a szeretet erejének hitével párosítva. Szép üzenet ez karácsony előtt, 
mert ez náluk nem csak az ünnepekkor vezérlőelv.

Marchl Jánosné, Eta különösen szeretett tagja a közösségnek, ő a keddi közös 
jógázás gyakorlatvezetője.

- A  jóga a test, a szellem és a lélek közös fejlesztésére irányul. Aki jógázik, an
nak személyisége jó irányba fejlődik, elfogadóbb és türelmesebb lesz önmagával 
szemben. Az egésztestet megmozgatjuk, s ez még az időseknek sem esik nehezé
re, mert itt nem a fizikai teljesítményen van a hangsúly -  a cél az ellazulás. Megfe
szítjük és ellazítjuk a legfontosabb izomcsoportokat, ízületeket, s ha ezt kellő 
rendszerességgel végezzük a gyilkos stressz egyszerűen kiszáll az emberből.

A kamaraterem minden egyes gyakorlat alkalmával megtelik résztvevőkkel. Itt 
már fiatalabbak is vannak. Ezoterikus zene szól, s ki-ki a magával hozott is plédjén 
végzi a finom mozdulatokat. Ki amennyit bír. Otthon aztán naponta megismétlik a 
fontosabbakat, például a reggeli levegőn végzett hasi légzéseket.

A 78 éves Erzsi néni a legidősebb reformklubos, mégis ránézésre kicsattan az 
egészségtől. Mosolyogva mondja, hogy ő bizony mindenféle közösségbe szíve
sen jár, tagja a Kertbarát körnek is. Amióta a nagy tisztaságú pí-vizet issza, sőt ab
ban is mosakszik, azóta még kiválóbb közérzete.

-  Ilyenkor télen zsálya, menta, hecsedli (csipkebogyó), citromfű teát iszom -  
ezek minden nyavalyát távol tartanak az embertől -  osztja meg velem titkát, s né
hány perc múlva már együtt kortyolgatjuk a szolidan édes citromfű főzetet.

-  S mit jó enni ilyenkor? -  kérdezem.
-  Készítsen fiacskám céklasalátát almával és répával, olívaolajjal. Az a legjobb 

ebben a disznóvágásos télben, méregteleníti a szervezetet.
-Talán nem is erre van nekem a legnagyobb szükségem-mondom Erzsi néni

nek. -  Tudja, olyan vagyok, mint az a bizonyos Surda, állandóan alacsony a vér
nyomásom.

-  Arra fagyöngy-teát kell fogyasztani -  vágja rá gondolkodás nélkül -  ha ala
csony, felviszi, ha magas, leviszi a vérnyomást. A mi időnkben ilyenkor karácsony 
előtt az ajtó fölé tették, s úgy tartották, alatta kell csókolózni a házaspárnak-teszi 
hozzá nagyot nevetve.

-H a  ehhez a fagyöngy hozza meg a gusztust, régen baj van-viccelődöm én is.
-  De azért aranyos szokás.

■k *  *

Grell Antalné Margitka 65 éves. Jó színben van. Pedig közel húsz éve, hogy 
kényszerűen nyugdíjba vonult, a gerince miatt leszázalékolták. Műthetetlen porc
korongsérvével kórházról kórházra járt, de nem tudtak rajta segíteni. Aztán negy
vennyolc évesen jógázni kezdett. Egy év múlva a járókeret helyett már két bot is 
elég volt segítségnek s ma már egyetlen sem kell, mindet eldobhatta. Azóta a moz
gás az élete s nem marad szégyenben, ha unokáival túrázni indul. Most újra kezdte 
a jógát. Azt mondja, pár egyszerű gyakorlat és a kedélye, energiája máris helyre
állt.

Csak hallgatom az életvidámságtól kicsattanó koros hölgyeket, akik ki nem 
fogynak a receptekből, s hallgatom a gyógyulások csodás történeteit. Hallgatom, 
s már nem tudom eldönteni ki itt az idős, és ki a fiatal.

Forgács József

Jó évet zártak a legkisebb 
oroszlányi focisták

Értékelő évzáró rendezvényt tartott nemrégiben az aprótalpú focite
hetségeket nevelő Oroszlányi Utánpótlás Futball Club. Az egyre gyara
podó létszámú egyesület összejövetelének vendége volt a Mikulás, és 
Rajnai Gábor polgármester is köszöntötte a gyerekeket és a szülőket. 
Mészáros István, az egyesület elnöke, egy évtizede foglalkozik után
pótlás edzéssel, és ő volt a felnőtt csapat trénere is, amikor 
2000-2001-ben megnyerték a megyei bajnokságot.
-  Szerettük volna a szülőkkel is megismertetni, az egyesület ez évi 
munkáját. A fő téma természetesen a Bozsik-programban elért ered
mények, sikerek bemutatása volt. Az előzményekhez tartozik, hogy a 
program keretében sikerrel pályáztuk meg az alközponti címet. Ez azt 
jelenti, hogy a tatabányai, a környei és oroszlányi körzet hozzánk tar
tozik. A települési csapatmérkőzések, majd a legtehetségesebb gyere
kekből létrejött kiskörzeti válogatottak tornája után összeállt az 
alközponti válogatott csapat is. Utóbbi meccsek mind Oroszlányban 
zajlottak.

-  Beváltotta a reményeket a tavasszal indult program?
-  Úgy vélem, igen. A feltételek jelentősen javultak: labdában nem 

volt hiány és az útiköltség térítés biztosította, hogy minden mérkőzést 
le tudjunk bonyolítani. Rengeteg versenyeztetési lehetőséghez jutot
tak a legkisebbek és sikerült kiválogatni új reménybeli tehetségeket.

A hat alközponti válogatottból megalakított regionális csapatba 
számos oroszlányi gyermek is bekerült. A nagyobbaknak Székesfe
hérváron, a kisebbeknek Felcsúton rendezték a tornát.

-  Hogyan szerepeltek a srácok?
-A z  oroszlányi alközponti válogatottból (94-es korosztály) Balogh 

Norbert a legjobb kapus címet nyerte el, a torna gólkirálya Moldován 
László lett.A 92-es korosztály legjobb szereplője Karácson Tamás 
volt.

-  Hogyan összegezhető az egyesület működésének elmúlt három 
éve?

-  Van egy olyan korosztályunk, ami a kezdetektől együtt játszik és 
megyei szinten is ütőképessé fejlődött. Ők az ŐSZE előkészítő bajnok
ságában szerepelnek, s az ottani csapatból nyolcán tőlünk kerültek ki. 
Ez mindenképpen pozitív visszajelzés. Remélem, hogy szakmai fejlő- 
désüktöretlen lesz, és felnőtt korukban erősíteni tudják az oroszlányi 
labdarúgást.

A piciket még tudjuk fogadni: az óvodás korosztályt minden hétfőn 
és szerdán délután 16 órától játékos edzésre várjuk a volt Gárdonyi 
tornatermébe. S hadd mondjam még el: az egyesület sikeres közhasz
núsági bejegyzése után, jövőre már lehetőség lesz a jövedelmek egy 
százalékának támogató felajánlására. -for-

Ünneplőbe bújt porták
Az Oroszlány Barátainak Köre idén is meghirdette az „Öltöztessük ün
neplőbe városunkat a szeretet ünnepén” című városszépítő akcióját. A 
zsűri december 18-án tekintette meg a versenyre benevezett csalá
dok, intézmények, vállalkozások ötlet-kavalkádját, ablak és udvardí
szítéseket, fényjátékokat.

-  Összesen harminc nevezés érkezett. Ismét sok elismerésre méltó 
kezdeményezéssel találkoztunk, a legszebbeket díjazásban részesíti a 
zsűri, és valamennyi résztvevő emléklapot kap -  értékeli a látottakat 
Szabó Istvánná, a zsűri elnöke.

A díjak és az emléklapok átadására 2003. január 8-án, 16 órakor ke
rül sor a Művelődési Központ és Könyvtár 113-as termében.

A családi kategória első három helyezettje: Kovács Zoltán és Attila, 
Eszterházy út 28., második Lord Sándor, GáborÁron u. 25., harmadik 
Pilis Jenő, Mészáros Lajos út 47. Negyedik lett Kocsis Péter, Arany J. 
u. 5., ötödik Szabó Jenő, Madách I. u. 19., hatodik Lísztmayer Mihály, 
Ciklámen u. 12., hetedik Helmeczi József, Mészáros Lajos u. 5., nyol
cadik Richter Lászlóné, Bányász körút 48.

Az intézmények közül a Petőfi és a Malomsori óvoda, az Arany Já
nos iskola szépítő dekorációja érdemelt ki dobogós helyezéseket. El
ismerésre méltónak találták a Bánki Donát út 47. és a Bánki Donát út 
41-43. lakóközösségeinek díszítő munkáját is. A vállalkozások közül a 
Rákóczi úti Fanni fagyizó nyerte el leginkább a zsűri tetszését.

____________________________________________________________________________  3.



2002. december 27-én, 
9-16 óráig véradás lesz a 
Műveló'dési Központban.

Addj vért, életet mentesz!

A Vöröskereszt oroszlányi 
szervezete kellemes 

ünnepeket és boldog új 
eszetendőt kíván minden 
véradónak és aktívának!

2
KE1JLEN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

^34/360-063 , 20/372-5392

^Lakásvásárlási,
lakásépítési hitel

Kamat: 2,5%-tél 
K A R Á C S O N Y I  

A J Á N D É K !
Az idén beadott 

hitelkérelem esetén jövő 
évben nem kell kezelési 
költséget (2% ) fizetnie.

INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS!
A hirdetéseket 

a MONTÁZS PRESS Kft. nyomdájában 
lehet leadni minden hát szerdájáig, 

és még ez évben a hétvégéken 
tízezren olvassák a város legnagyobb 

(3000) példányszámú lapjában.
-Szoba kiadó! Nem dohányzó leinformálható hölgy részére. 
30-30-67-626
-Eladó Tena nadrág pelenka időseknek 8 csomag, 
pelenkázós kiságy, gyerekülés kislányos mintával (0-9 kg) 
20-53-90-070
-Eladó 3 db sötétbarna boltíves fafüggöny. 363-559 
-Eladó 5 részből álló szekrénysor, 1 db íróasztal 
forgószékkel és 1 db ágyneműtartós heverő. 20-36-06-488 
-Eladó gyerek és felnőtt dzsekik, műirha és irhabundák, 
valamint szövetkabátok. 20-49-22-048 
-Táncsics udvari két szoba hallos 2. emeleti összkomfortos 
lakás januári költözéssel eladó. 363-675 este.
-Eladó Botond garnitúra (kihúzhatós, ágyneműtartós kanapé 
két fotellal) komód fenyő natúr 5 db polc, 130 x17 cm mére
tű. 363-085, 30-27-42-959

Januártól szünetel a Krónikás
Mivel közelegnek az ünnepek, így most kívánunk 

elköszönni Önöktől.
Januártól egyelőre szüneteltetjük lapunk nyomtatott vál
tozatát. Azonban, hogy hitelesen tájékozódhassanak a vá
ros eseményeiről, az interneten továbbra is jelen leszünk! 
Mivel nem titok, hogy a lapkiadás is csak egy gazdasági vál
lalkozás, és a „piaci környezet” megváltozott -  az eddigi 
meghatározó „nagy” hirdetők visszaléptek, és a „kicsik” 
ezt pótolni nem tudják-, így a szüneteltetés mellett döntöt
tünk. MONTÁZS PRESS Kft.

Négy évszak a művészetekben
A zenekedvelők ebben az évben a művelődési központ ka
maratermében utoljára találkoztak, hogy a télhez 
kapcsolódó zeneműveket hallgassanak. A rendezvénysoro
zatnak oroszlányi és vidéki résztvevői is voltak: a Ságvári 
Endre iskola, a Lengyel József gimnázium és a Bakfark Bá
lint iskola tanulói, Licsák Attila, a nagyigmándi magánzene
iskola szákszendi tagozatának növendékei, valamint az 
Összhang Kamarakórus, Csákvárról A karácsonyi hangver
senyt a legkisebbek kezdték három rövid zongoradarabbal. 
Bakó Lili a Karácsonykor című verset mondta el. Ezután foly
tatódott a zenei összeállítás Pánczél Boglárka és Lőrincz Il
dikó furulyajátékával. Őket egy hatkezes követte Demeter 
Dorottya, Demeter Adrienn és Lantos Ildikó személyében. 
Kostyál Dáriusz harangjátéka után Csonka Roland a télről 
szavalt verset. Zongora és furulyaszólók, duók és kvartett 
váltogatták egymást. Majd egy újabb verselőadás követke
zett: Endrődi Sándor Karácsony című versét Rimár Zoltán és 
Tóth Richárd tolmácsolta. A komolyzenét kedvelők 
Hasenfratz Júliát hallhatták furulyán, utána pedig Mozart 
Duóját Mészáros Lilla és Lovas Márta előadásában, hege
dűn. Juhász Gyula Karácsony felé című verse után csellón 
és zongorán Baklanova: Mazurka című szerzeményét élvez
hették a hallgatók. A hangverseny zárásaként az Összhang 

_ Kamarakórus énekelt zeneműveket, Huma Noémi 
Keresztury Dezső egy költeményét szavalta el, és az est 
zárasaként Licsák Attila két darabbal zárta a rendezvényt.

Csuiik Andrea

Tisztelt Olvasóink!
Internetes lapunkon hetente más más kérdésre 

szavazhatnak.
Látogassa meg a www.oroszlanyi-kronikas.hu címen lévő ol

dalainkat, és ha úgy gondolja, hogy közérdeklődésre 
számottartő kérdése van és szeretné tudni, hogy arról mások 

miként vélekednek, akkor küldje el emailban 
(kronikas@presskll.hu) ás lehetőséget biztosítunk 

a szavazásra.

E heti kérdésünk:
Ön szerint sor fog-e kerülni a bányász
szakszervezet által ígért kemény fellé
pésre a Vért megmentése érdekében?

> igen, ez egy “kemény” szakszervezet, és itt ezrek 
munkahelye a tét
> igen, de az eredmény kétséges
> nem, mert a balodali kormánnyal szemben 
elnézőbbek
> nem, mert a kormány beváltja ígérteit

Várjuk szavazatát!

R endezvényekre
k iszá llítást
vállalunk!

Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Népekbarátsága u. 39. 
360-413  

06/30/9790-724  
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

KARÁCSONYI 
AKCIÓ 

A HUBER 
FETÉKBOLTBAN 
(Fürst S. u. 13)

Ha most vásáról,
10 .00 0  Ft-ig 5 %
2 0 .0 0 0  Ft-ig 1 0 %
2 5 .0 0 0  Ft fe lett 1 5 %
engedményt adunk!

Jöjjön , m ert érdem es!

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 20-45 4-3 5- 41  Szerkesztő: Forgács József ^ 7 0 - 2 4 0 - 4 5 - 3 7  Kiadja: M O N T Á Z S  PR ESS Kft. Oroszlány;  Felelős vezető:  Molnár Csaba ügyvezető.  
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NYOMDAI MUNKÁK 2B03-B ftí! 
IS  RÖVID HATÁRIDŐVEL, 

KEDVEZŐ ÁRON! 
MONTÁZS PRESS K f t  

Alkotmány u. 10. 
S367»444

A H O L  A  H A T A L O M N A K  J O G A  V A N , O T T  A J O G N A K  N IN C S  H A T A L M A !

RÖVID HÍREK Huszonhárom név került a táblára
-EGY TÁL GULYÁSLEVESRE hívta a rászorulókat karácsony 
előtt a Szociális Szolgálat. A száz adag meleg ételt a Bányász 
klubban fogyaszthatták el hajléktalanok, kisnyugdíjasok, el
szegényedett családok. A jótékonysági akció híre a bányász 
nyugdíjas szakszervezet bizalmijain, a családsegítőkön és 
plakátokon át jutott el a nehéz sorsú emberekhez. A három 
évvel ezelőtt indult kezdeményezés idei támogatói az OSZRT 
és a Bányász Klub Alapítvány, valamint Nemes Péter, Mada
rász Istvánná, Kolcsár György vállalkozó voltak.
-BAJNOKI ÉRMEK. Évzáró ünnepélyt tartott az Oroszlányi 
Judo Club a Lengyel József Gimnázium dísztermében. Az 
egyesület igen sikeres esztendőt hagy maga mögött, hiszen 
versenyzői az idén eddig 18 bajnoki érmet gyűjtöttek be, 
amelyből öt arany. A Végh Tibor vezette társulat szinte min
den versenyen tarolt, és jelenleg is két serdülő lány, illetve két 
fiú szerepel előkelő helyen a korcsoportos ranglistán. Az idén 
veretlen Szigetvölgyi Brigitta -  válogatott versenyző -  a Tö
rökországban rendezett serdülő világkupán, 15 ország ver
senyzői közül bizonyult a legjobbnak.
-AJÁNDÉKOSZTÁST szerveztek hátrányos helyzetű általános 
iskolás gyerekek számára a Lengyel József gimnázium diák
jai és a Vöröskereszt. A tanulók közel félezer játéktól, könyv
től váltak meg és szereztek vele örömet kisebb társaiknak, 
akiknek talán ez volt az egyetlen meglepetés Jézuskától. 
-DIÓTÖRŐ. Színvonalas balettelőadássai kedveskedtek az 
oroszlányiaknak karácsony alkalmából a Bakfark Bálint Mű
vészeti Iskola növendékei. Csáky Mária balett-tanár koreog
ráfiájával szombaton és vasárnap a Diótörőt vitték színre az 
MKK-ban. Az előadásokon megtelt a nézőtér, és felvételről az 
oroszlányi televízió is bemutatta.
-SIKETEK PROGRAMJAI. A Bányász klubban működő Sike
tek és Nagyothallók Országos Szövetségének oroszlányi 
klubja elkészítette 2003. évi programját. Január 10-én 17 
órára újévköszöntőre és programismertetőre várják tagjaikat 
az intézménybe. A jövő esztendő során számos kirándulást 
terveznek az ország különböző tájaira. Az első szakmai prog
ramon, február 7-én este a nagyot hallók eszközeit fogják be
mutatni.
-SÚLYOS BALESET. A jeges úton megcsúszott, elveszítette 
uralmát a gépkocsija felett és az árokba sodródott, majd egy 
fának ütközött egy 24 éves oroszlányi lakos hölgy december 
22-én 0.30-kor. A baleset a Környe és Tata közötti úton a Szt. 
György pusztai mezőgazdasági üzem bekötő útjánál történt. 
A fiatal nő a baleset során súlyos sérülést szenvedett, és 
másfélmilliós anyagi kár keletkezett gépkocsijában. (ORFK) 
-PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉDRŐL. Vitafórumon mutatták be 
a United Way alapítvány által készített lakossági felmérés 
eredményét (ismertető december 7-i számunkban) az 
MKK-ban. Elhangzott, a tanulmány fő célja, hogy a felvetése
ket az önkormányzat beépíthesse további munkájába. A je
lenlévő Rajnai Gábor polgármester hangsúlyozta: a 
párbeszéd-egyeztetés-tájékoztatás fogalmak nagyon fonto
sak számára, mert a civil társadalomban megfogalmazott ja
vaslatok, akár bírálatok is segítik a munkájukat. Hozzátette, 
hogy a felmérésben megfogalmazottakat fel fogják használni 
a döntések előkészítésben. Kis Imréné, a Falu Hagyományőr
ző és Kulturális Egyesület elnöke a köztéri emlékhelyek tuda
tos és történelmileg hű fejlesztésének szükségességére hívta 
fel a figyelmet. Mint utólag megtudtuk, a tudósító távozása 
után a Krónikás jövőjéről tettek fel kérdéseket a polgármes
ternek.

Több mint két éve határozott a képviselőtes
tület a város kiemelkedő sportolóit dicsőítő 
emléktábla állításáról. A tavaly októberi ülé
sen elfogadott 23 nevet a megújult vezetésű 
önkormányzat márványtáblára vésette, és 
az eredeti határozat szerint a Művelődési 
Központ és Könyvtár aulájának falán helyez
tette el. Emlékezetes, hogy az augusztusi 
testületi ülésen -  a táblán is szereplő -  
Jugovics József szocialista képviselő pana
szolta a késlekedést. Dr. Sunyovszki Károly, 
akkori polgármester annak adott hangot, 
hogy a méltó kivitelezés legalább hárommil
lió forintot igényel, amire nehéz a fedezet 
előteremtése. Most mintegy háromszázezer 
forintos költséggel, az OSZRT segédletével 
süttői márványból elkészült a dicsőségtáb
la, melyet múlt héten szombat délelőtt 
sportemberek jelenlétében avattak fel.

-  Mint majd látni fogják, nem lezárt a 
névsor, hiszen reményeim szerint az itt 
megjelent utánpótlás versenyzők között le
endő olimpiai, világ és Európa-bajnokok fi

gyelik a nagy elődöket-mondotta köszöntő 
beszédében Rajnai Gábor polgármester. -  
Azt gondolom, hogy sikerült méltó helyet 
találni élsportolóink nevének megörökítésé
re. Olyan helyet, ahol a mai és a következő 
generációk ismerkedhetnek azoknak a baj
nokoknak a nevével, sportágával, akik a vi
lág sok országában öregbítették hazánk és 
városunk hírnevét. Valamennyien példaké
pei lehetnek a mai fiataloknak. Sportpálya- 
futásukkal példát mutattak a fegyelem, az 
akaraterő, a tudatosság és az egészséges 
életmód kialakításában.

Az avatáson oklevelet és kupát nyújtot
tak át sikeres ifjú sportolóknak: Bakonyi 
Fruzsina -  triatlon és duatlon, Baranyai Já
nos -  súlyemelés, Hanzel Dániel -  ökölví
vás, Hegedűs Attila -  kosárlabda, Juhász 
Csaba -  teke, Kocsis Alexandra -  atlétika, 
Módi Viktor -  labdarúgás, Mrázik János -  
karate, Nagy Viktor-kajak, Szigetvölgyi Bri
g itta-judo.

-/-

Jövőre havi 471 Ft-tal kerül többe 
a fűtés egy átlagos lakásban

Mint egy korábbi lapszámunkban hírül adtuk: 2003. január elsejétől emelkednek a távhő
szolgáltatás díjtarifái. Az alábbi táblázat arról tájékoztat, hogy az OSZRT 2002-es árai me
gyei összehasonlításban a középmezőnybe sorolhatók.
Éves költségek összevetése egy átlagos kétszobás távfűtéssel és melegvízzel ellátott lakás 
esetén: Fűtött légtérfogat: 133 légköbméter (lm3), Éves hőfelhasználás: 42 gigajoule(GJ)/év

Összevont alapdíj 
Ft/lm3/év + AFA

Hódít 
Ft/GJ + AFA

Összes költség 
Ft/év + ÁFA

Budapest 519,24 1253 121 685
Dorog 323,64 905,40 81 071
Esztergom 240,72 875 68 766
Komárom 275,17 1080,48 81 978
Székesfehérvár 334,68 1200 94 912
Tata 294,71 1362,44 96 418
Tatabánya 291,80 953,601 78 860
Oroszlány 80,40 1615 78 523

Az árváltozás mértékét egy átlagosnak tekintett kétszobás, távfűtéssel és melegvízzel 
ellátott lakás esetén mutatjuk be: Fűtött légtérfogat: 133 lm3, éves hőfelhasználás: 42 GJ/év
Megnevezés
Összevont alapdíj 
Hődíj 
Összesen 
Havi díjelőleg

2002
80,40 Ft/lm3/év = 10 693 Ft/év 
1615 Ft/GJ = 67 830 Ft/év 
78 523 Ft/áv
6544 Ft/hó+ 785 Ft (12% ÁFA) 
= 7329 Ft/hó

2003
85,20 Ft/lm3/év = 11 332 Ft/év 
1720 Ft/GJ = 72 240 Ft/év 
83 572 Ft/év
6964 Ft/hó + 836 Ft (12% ÁFA) J  = 7800 Ft/hó

Mint a példából kiolvasható, jövőre összesen mintegy ötezer forinttal kerül többe a távfűtés 
az előző évivel azonos fogyasztás esetén.

Több helyütt kérdésként fogalmazódott meg, hogy miért építettek be a távhődíjba „8%-os 
eszközarányos nyereséget”? Nos, ez nincs „beépítve” , a távhőrendelet ennek csupán a 
lehetőségét biztosítja és eddig egyetlen egyszer sem érvényesítette a távhőszolgáltató cég. 
Az elem egyébként nem most jelent meg, ezúttal csupán az alapdíjból a hődíjba helyezték át.



HACCP -  Egészségünkre? Csillagok
Az 1999-ben született együttes minisztériumi ren
deletek szerint a vendéglátás és közétkeztetés te
rületén 2003 január elsejétől új feltételeknek kell 
megfelelni az élelmiszerekkel foglalkozóknak. A 
HACCP-szabályozás (Veszélyelemzés és Kritikus 
Szabályozási Pontok kifejezés angol megfelelőjé
nek a rövidítése) európai uniós csatlakozásunk je
gyében az élelmiszerek nagyobb biztonságát 
hivatott elősegíteni. A módszert a hatvanas évek
ben az amerikai űrkutatási program keretében fej
lesztették ki. Lényege az élelmiszerekre leselkedő 
veszélyforrások elemzése és a megtalált kritikus 
pontokon hatékony ellenőrzés, megelőzés biztosí
tása. Az érintett vállalkozók számára mindez még 
egyszerűbb, illetve bonyolultabb -  jön egy csomó 
kötelező adminisztráció és pénzkiadás.

Évek óta tudott, hogy a HACCP-rendszer 
2003-tól életbe lép, de az egész országban szinte 
ugyanaz a helyzet, a vállalkozók háromnegyede ki
vár. Egy átlagos melegkonyhás egységnél leg
alább félmillió forintot jelent a HACCP 
kidolgoztatása és bevezetése. Egy lapunk által 
megkeresett cég egy átlagos üzlet számára közel 
350 ezerforintos bruttó összeget jelölt meg, ame
lyért kivitelezi a HACCP-rendszert. A régi techno
lógia és eszközök esetleges cseréjével, valamint a 
megnövekedő írásbeli teendőkkel együtt ez nem 
kevés pluszköltséget jelent. Az általunk megkere
sett oroszlányi vendéglátósokban azonnal felment 
a pumpa, amint szóba hoztuk a HACCP-t. „Nincs 
rá pénz; nem lehet kitermelni, pláne nem a növelt 
építményadó mellett; bezárjuk a konyhát vagy

majd bezáratja az ÁNTSZ” -  hangzottak a felhábo
rodott reagálások.

Dr. Brunner Róza városi tisztifőorvos tájékoz
tatása szerint tavaly közel száz százalékát leellen
őrizték az élelmiszerrel foglalkozó egységeknek. 
Tapasztalataik szerint több helyen már megkezd
ték az előkészületeket, de hiányosságok is akad
nak bőven. A főorvos asszony hangsúlyozta, hogy 
a bírságolásban nem érdekeltek, több bevételért 
jutalmat senki sem kap az egészségőr szervezet
nél, és nem céljuk az állami büdzsének kasszíroz
ni. Attól tehát nem kell félni, hogy már január 
másodikán beállítanak a vendéglátósokhoz. Ellen
őrzési tevékenységüket a szokásos ütemben foly
tatják, és amennyiben időközben nem tolják ki a 
rendelet életbe lépésének határidejét, hiányosság 
esetén törvényi kötelezettségük alapján járnak el.

Nemcsak a vállalkozók, hanem az önkormány
zat is kapkodhat. A decemberben elfogadott költ
ségvetési koncepció megfogalmazza: „Valameny- 
nyi konyha elkészítette az úgynevezett minőség- 
biztosítási kézikönyvet, de felújítás, esetleges át
alakítás még egyikben sem történt. Haladéktalanul 
szükséges elvégezni valamennyi működő konyhá
nak a HACCP szerinti felülvizsgálatát, aztán az el
készült program alapján döntsön a képviselő- 
testület a konyhák felújításának ütemezéséről.”

Ezek szerint elméletileg januárban az összes 
önkormányzati intézmény konyháját (is) be lehet
ne zárni, mert a jogszabálynak nem felel meg. A 
fogyasztó számára azonban érdekesebb kérdés, 
mindezek miatt mennyivel fog jövőre drágulni az 
étkezés. F.J.

az ORTRI egén
„ Ha a csillagok felé nyújtod k i a kezed, talán 
nem érsz el egyet sem, de az biztos, hogy 
nem egy maroknyi sárral térsz meg."

Leó Burnett
A 2002. év eredményei kiemelkedő sikert 
hoztak az ORTRI Császári Csemege
duatlon-triatlon sportegyesület számára. A 
megyében (hat közül) első helyen végeztek, 
országosan pedig huszadikak lettek (114 csa
patból) az egyesületek közötti bajnoki pont
versenyben.
Begyűjtött aranyérmeik a következők.
-Mezei OB, Csákvár -  csapat (Kostyál- 
Csernák-Csornai), egyéniben Kostyál Ágnes. 
-Duatlon OB, Kaszó -  csapat (Kostyál-Vattai 
gyermekkorcsoport)
-Duatlon OB, Oroszlány-egyéni: Erdős Ibolya, 
U/23 korcsoport
-Triatlon váltó OB -  Balassagyarmat -  csapat 
(Laczó-Mihalek-Kostyál)
-Dreher maratonváltó OB -  csapat (Erdélyi- 
Csornai-Vattai-Mihalek-Kastyál-Erdős)
-Az Aquatlon Országos Bajnokságon egyéniben 
Erdős Ibolya az U/23 korcsoportban állt a do
bogófelsőfokára, Mihalek Zsófia pedig három
szor volt aranyérmes iskolai csapat tagja 
triatlonban, mezei futásban és duatlonban, míg 
Laczó Zsuzsanna egyszer.
Ezeken kívül négy egyéni és egy csapatnak járó 
ezüstérem, valamint négy bronzérem gazdagít
ja az egyesület idei éremtermését.

A szerkesztő személyes búcsújaBúcsúzik Önöktől a Krónikás. Bú
csúzik, de talán nem véglege
sen...

Mindenesetre tény, hogy a lap 
négyéves történetének egy újabb fejezete lezá
rult. Ez az újabb fejezet -  kissé egocentrikusán 
megközelítve, ami engedtessék meg egy ilyen 
különleges alkalomkor-az új szerkesztő 15 hó
napja, az elmúlt 64 lapszám készítésének idő
szaka volt. A megelőző közel kétszer ekkora 
periódusban Lovasi Andrea szerkesztette az új
ságot. Engedjenek meg egy rövid visszatekintést 
és értékelést az elmúlt egy és negyed évről.

Nehéz feladat, igazi kihívás volt az újság ta
valy októberi átvétele, de nem azért, mert minden 
kezdet nehéz. Akkor éppen egy könyv szerkeszté
si munkálatainak kellős közepén voltam, s emel
lett még pedagógusi hivatásom feladatai is 
lefoglaltak. Mindez csupán annyiból érdekes, 
hogy nehezen és lassacskán bontakozott ki a lap 
új struktúrája. Az év végétől talán már tetten érhe
tő volt, hogy sokféle információval, rövid hírek
kel, könnyen emészthető stílusban, 
szókimondóan igyekszünk beszámolni a lehető 
legtöbb történésről, törekedve az események, 
döntések hátterének s az ezekről alkotott vélemé
nyeknek minél szélesebb körű bemutatására. Ha
tározott célunk volt, hogy az újságban 
kizárólag oroszlányi témák szerepeljenek. Új
szerű volt az újságírói jegyzet lehetőség szerinti 
megjelenése, a keretek engedte leíró-oknyomozó 
riportok meghonosítása, az önreklámozás, a fon
tosabb hírek humoros-csipkelődő átdolgozása -

álhírek. Úgy tűnt sikerrel alakult át az újság, a 
visszajelzések pozitivek voltak.

Ez év januárjától fokozatosan megváltozott a 
terjesztés: a postaládába dobálást az önkiszolgá
lás váltotta fel, s tavasztól kizárólag üzletekben, 
intézményekben (közel harminc helyszínen) lehe
tett hozzájutni a háromezer példányhoz. A közön
ség egy-két hónap leforgása alatt hozzászokott 
ehhez: remittenda azóta gyakorlatilag nincsen. Az 
új terjesztési módszer indoka nem csupán anyagi 
volt, visszajelzést is reméltünk, hogy valóban ol
vassák a Krónikást. Miután a kiszállítást is én vál
laltam fel, elmondhatom, hiszen láttam, hogy 
minden héten elkapkodták, akadt, ahol órák lefor
gása alatt. Kaptam is érte, hogy miért nem viszek 
többet.

Kemény diónak ígérkezett a 2002-es év, ben
ne két választással. Előre tudható volt, bármit 
írunk, a politikai szervezetek kereszttüze nem lesz 
elkerülhető. De így volt ezzel más helyi médium 
is. Azt nem állítom, hogy lapunk megkérdőjelez
hetetlenül objektív volt. Ilyen nem is létezik. Azt 
viszont igen, hogy kiegyensúlyozottan adtuk kró
nikáját az eseményeknek. A felelős szerkesztő és 
jómagam néha eltérően látjuk a helyi közélet dol
gait. Kettőnk sokszor késhegyig menő vitáiból 
szűrődött le valami közös, ami végül az olvasók 
elé került. Egészen biztos, hogy külön-külön vala
mi teljesen mást csinálnánk. De ami a kompro
misszumokból született -  a hibák ellenére is - ,

egészében mindkettőnk szá
mára vállalható. Erre mondtam 
azt egyszer viccesen egy orszá
gos politikusnak, hogy nálunk 

már megvalósult a szocialista program, az árkok 
betemetése, mert véleménykülönbségeink elle
nére is együtt tudunk dolgozni.

És megérkeztünk a jelenbe. Úgy érzékelem, 
hogy az újság tüske az új hatalom szemében. A 
fennmaradást segítő hirdetések megszűnése fel
számolta az anyagi alapokat. De erről nem akarok 
a tulajdonosok helyett beszélni, nem is érdekelt 
az elmúlt több mint egy évben sem. Annyi biztos, 
hogy a politikusok egy része és holdudvaruk szá
mára nem kívánatos a Krónikás. Haragszanak rá. 
Sokan úgy, hogy egyetlen számát sem olvasták, 
csak mások pletykáiból ítélkeznek.

A Krónikás szüneteltetése nem jó. De nem 
azért mert pótolhatatlan. Azért mert egy szín 
eltűnik a palettáról. S ezután már csak egyetlen 
jelenleg független sajtóorgánumból -  az OTV-ből 
-tájékozódhat a helyi polgár.

S végül néhány egészen személyes sort még 
engedjenek meg. Engem soha nem érdekelt a 
pártjuk direktívái okozta csőlátásban szenvedő 
politikusok és papagájaik véleménye sem az 
egyik, sem a másik oldalon. Mindig is független 
ember voltam, intellektuálisan és anyagilag is. 
Ezért nem volt a lap simulékony, és ezért volt szó
kimondó.

Tudom -  volt visszajelzés elegendő - ,  hogy 
Önöknek ez tetszett. A többi nem számít.

Forgács József

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ON ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
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BEST O F - alHIREK 2002
2002 februárjában indítottuk álhírek című rovatunkat. A szilveszteri hangulat jegyében válogatást közlünk a legjobban sikerült darabokból. 

Az alábbi örökbecsű opusokat a tavaszi választások ihlették. Mi tagadás, a pártok és jelöltek megnyilvánulásai adtak bőven muníciót a toll(ki)forgatónak.

INVÁZIÓ. Az utóbbi hetekben különös teremtmé
nyek zajos támadása érte el várost. A félelmetes 
kopogtatócédulák egyetlen portát sem kiméinek. 
A lények ellen a nyitott ajtó sem jelent védekezést, 
ugyanis minden nyílászáró rémisztő kopogtatás
ra ingerli őket. Stephen King ennek a hátborzon
gató jelenségnek szenteli következő 
horror-kötetét, Rémkopogtatók címmel.

A MEZTELEN TÉNYEK. Egy oroszlányi párt prog
ramjában szerepel, hogy a népességfogyás meg
állítására Chippendale fiúkat szerződtetnek a 
kampányrendezvényeikre.

PREMIER ELŐTT. A Városi Filmgyártó Vállalat 
bejelentette: Lázár Mózes és dr. Sunyovszki Kár
oly főszereplésével felújítják Luí de Funé régi 
francia filmsikerét, melynek címe: Szárnyát vagy 
a combját?

HÁP-HÁP. Az Országos Választási Bizottság sze
rint Keleti György bakot lőtt. A csirkés kampány 
valójában kacsa.

SZŐNYEGSZÉLEN. Propacsek Jenőné takarítónő 
durva kampányfogásnak minősítette, hogy a férje 
egy szál szegfűvel lepte meg névnapjára. Az OVB 
döntése heteken belül várható. Az asszony nem 
írta alá a férje kopogtató céduláját sem.

STAR WARS. A MIÉP kampánynyitóján kiosztot
ták képviselő-jelöltjük arcképes propaganda 
anyagát. Mint kiderült ebben a választókerületben 
Leia Organa hercegnőt indítják a sötétség erőivel 
szemben.

JÖVŐIDŐBEN. Ózd tói jöttem, és ahogy megnéz
tem Oroszlányt, szinte otthon érzem itt magam -  
jelentette ki Fónagy János miniszter a „Jövő el
kezdődött feliratú” plakát előterében.

ITT A PIROS... Thürmer Gyula látogatása közle
kedési dugót okozott a Márkushegyen. A figyel
metlen autósok a párt emblémáját összekeverték 
a „Behajtani tilos” táblával.

DŐL A LÉ. Tegnap hajnalban betörtek a szocialis
ták pártirodájába és elvittek egy lerakatnyi üres(!) 
italos üveget. A betörő feltehetőleg nem ismeri a 
választási eredményeket, ugyanis a Fidesz helyi
ségéből tele palackokkal távozhatott volna.* * * * *
Az országgyűlési választásokkal egy időben a 
retrofit meg(nem)indulása tartotta lázban a köz
véleményt: lesz-e kormánygarancia, s egy-egy 
vértbeli esemény minek minősíthető, a retrofit 
kezdetének avagy sem -  ezek a kérdések rendsze
resek voltak a sajtóorgánumokban.

CSIKI-CSUKI. Megosztó telefonfülkéket állít fel a 
Matáv a Polgármesteri Hivatal előtt. A fekete szí
nű fülkében a kagylóba belehallgatva a retrofit el
maradásáról győzködik a telefonálót. A zöld színű 
fülkébe a bizakodókat várják, itt ugyanis megtud
hatják, hogy a retrofit már megkezdődött és töret
lenül folytatódik.

EJ, Ml A KŐ? KÉNKŐ! Tízezer tonna olaszországi 
ként vásárolt a Vértesi Erőmű Rt., hogy a kéntele
nítő megépítése után tudja biztosítani a horgá
szok által a bokodi tó halaiban megszokott kénes 
ízt.

RETROFITT. Elmaradt a lapkő letétele Hanyagi 
Géza bokodi kertes háza udvarában. A gödörbe 
esett feleséget a szomszéd hívására kiérkező spe
ciális mentők szabadították ki. Meglepetésükre a 
nő fitten ugrott ki csapdájából.

LUFI-DIFI. A PR-lufinak beharangozott kormány- 
határozatból Zeppelin léghajó lett -  mondta Ta
kács Károly vezérigazgató miután a 
pénzügyminisztérium jóváhagyta a Vért hitelfel
vételét. Minden nyertes oroszlányi azt reméli, a 
lufi nem a tűzvészben elpusztult Hindenburg lég
hajó másává változott.

TÖKÉLETES ÁLHÍR II. Oroszlányiak is részt ve
hetnek a füstgáz-kéntelenítő építési munkálatai
ban, derült ki a vállalkozói klub összejövetelén.

HALMOZOTT BÜNTETÉS. A Fidesz büntetésből 
elhalasztotta, majd büntetésből megrendezte a 
retrofit alapkőletételét.

* * * * *
Ősszel az önkormányzati választások eseményei 
ismét jócskán szolgáltattak alapanyagot a csipke
lődéshez, bár ennek érzékeltetéséhez elég lett vol
na a szembenálló felek kiadványaiból ollózni. A 
választás előtti utolsó napok történései, az ered
mények és az új képviselőtestület megnyilvánulá
sai pedig évekre ellátnak ötletekkel egy 
komédiaírót.

* * * * *

SZEXMISSZIÓ. Egy képviselőjelölt szájából 
hangzott el: „Szükséges a turizmus fejlesztése a 
Vértes lábai között.”

EGYETÉRTÉS. „Ha elmegyek jelölttársaimmal, 
akkor ott leszünk, ha pedig nem megyünk el, nem 
leszünk ott.” -  olvashattuk egy szórólapon.

FÖLDALATTI. Elterjedt, hogy a frissen alakult 
polgári egyesület földalatti mozgalom szervezé
sébe kezd. A szervezet vezetője cáfolta a hírt, 
mondván a földalatti helyek már foglaltak, s nem 
akarnak a bányával konkurálni.

SULI-BULI. Az új elképzelés szerint az Eötvös is
kolába költöztetik a polgármesteri hivatalt. A felső 
városvezetésnek így nem kell megválni korábbi 
hivatásától, csak órarendjükben lesznek apróbb 
változások.

AKTI-VITÁS. Nem vonultunk passzivitásba -  nyi
latkozták a helyi ellenzék képviselői, miután frak
ciójuk visszatért a Kanári-szigeteki nyaralásról, 
hogy tájékozódjon Oroszlány ügyeiben.

MEGFIGYELÉS. „Mi nem bántjuk azokat, akik 
más úton járnak, csak aggódva figyeljük őket.” -  
világosít fel az Oroszlányért Polgári Egyesület 
(Nagy Vezértől kölcsönzött) jelmondata arról, 
hogy mi az egyedül üdvözítő nézetrendszer. Isten 
szeme mindent lát.

ENNYI NEM ELÉG! Keleti György kevesli a szocia
lista képviselőket az önkormányzatban. Pedig van 
egy régi magyar közmondás: Jó csapatból is 
megárt a sok.

A TETT HELYSZÍNÉN. A képviselőtestület ezentúl 
minden év október 18-án megkoszorúzza az is
meretlen tettes emlékművét a polgármesteri hi
vatal előtt. * * * * *
Végezetül egy tematika nélküli válogatással kívá
nunk boldog új évet, és erőt, hogy kicsiny váro
sunk közéletének legborúsabbnak tűnő 
eseményeit is derűvel szemléljék, hisz úgy tartja 
egy magyar (nem dakota) közmondás: Bolond
ságból tanulni bölcsesség.* * * * *

TÖKÉLETES ÁLHÍR I. A múlt héten az éjszaka lep
le alatt ismeretlenek százezer forint értékű játszó- 
eszközzel gazdagították Oroszlány legújabb 
játszóterét.

SZÁRNYAS BETÉT. A pénznek nincs illata jel
mondattal banki betétszámlát nyitottak a csirke
telep bűzét elviselni már nem tudó borbálái 
polgárok. Az összegyűlt pénzből hegyi levegőt 
hozatnának be Svájcból.

BEST OFF. Balogh György interjút adott saját ma
gának. Az előre összeállított kérdések néhol za
varba hozták.

CSURIG. Betelt az ipari park. A Polgármesteri Hi
vatal negyvenmilliárdos beruházással megkezdte 
a lefolyó kiépítését.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD. Az ÉDÁSZszobabicikli
ket ajándékoz a város lakóinak. A korszerű eszköz 
előnye, hogy áramkimaradás esetén 100 km/h-s 
sebességre tekerve még a mosógépet is tudja 
üzemeltetni. Az ORTRI mazochistái már bejelent
keztek.

JUBILEUM. Ez a vég! -  jelentette ki Szalmiák 
Dezsőné, amikor kézhez kapta az 
Távhőszolgáltató összegző számláját 1992 áprili
sában. A legenda szerint, azóta nevezik az ominó
zus papírost végszámlának.

WANTED. Keresik azt az oroszlányi lakost, akinek 
még nem volt tulajdonában az egykori Ady mozi!

ARANYOS. Az alaszkai aranyásók gutaütést kap
tak a hír hallatán: Likerecz Gyöngyi három 
arannyal tért haza Csehországból.

Forgó-Morgó



Tárnok Mihály

Karácsonyra...

Hófehér a táj,
Mindenki csodára vár,
Halkan szól a dal,
Mindenki adni akar.
Csodás Karácsony 
Ünnepe vár,
Csillogó szánon 
Ajándék száll,
Fázó holdsugár 
Csillog a karácsonyfán, 
Boldog unokám 
Díszként csüng anyja nyakán. 
Meleg szobában 
Elült a zaj,
A sok csodákon 
Álom suhan...

EUÉK
2CC3

Januártól átmenetileg szünetel a Krónikás
Januártól egyelőre, de csak átmenetileg, szüne
teltetjük a négy éve folyamatosan, hétről hétre 
megjelenő KRÓNIKÁS nyomtatott változatát.

Mivel nem titok, hogy a lapkiadás is csak egy 
gazdasági vállalkozás, és a „piaci környezet” 
megváltozott -  az eddigi meghatározó „nagy” 
hirdetők visszaléptek, és a „k icsik” ezt jelenleg 
még pótolni nem tudják - ,  így a szüneteltetés 
mellett döntöttünk.

Azonban addig is, míg újra kezükbe vehetik a 
város legnagyobb példányszámú ingyenesen 
megjelenő lapját -  mely közel két és félszerese a 
két megyei újság Oroszlányban értékesített pél
dányszámainak -  és, hogy továbbra is hitelesen 
tájékozódhassanak a város eseményeiről, az 
interneten folyamatosan jelen leszünk!

www.oroszlanyi-kronikas.hu
Az újság internetes változatát augusztus 1-étől 
közel 150 különböző helyről több ezerszer nézték 
folyamatosan. Ezen rendszeresség alapján napi 
átlag nézettségünk 17-20 alkalom. A magyaror
szági nézőkön kívül jelentős arányban van kana
dai, román, szlovák, németországi, svájci is, de 
akad finn, costa ricai és új-zéland-i is. Rendszeres 
látogatóink a környékről kerülnek ki, főként 
oroszlányiak, de akadnak intézményektől, illetve 
hivataloktól internetezők is.

Lapunk internetes kiadását a tippTop.com 
auditálja, mely Magyarország egyik vezető látoga
tottsági statisztikai és tanácsadói rendszere. Sta
tisztikai adataink nem azon alapulnak, hogy 
hányszor frissítenek rá olvasóink, hiszen akkor 
egy olvasó akár 200x is szerepelhetne, hanem 
csak alkalmat jegyez a rendszer, ezzel is ponto
sabb adatokat kapunk!

Csak ki kell nyomtatni és kész!
Az újság átmeneti szüneteltetése azonban nem je
lenti, hogy portálunk megszűnik. Sőt!
Az interneten folyamatosan m egje lenünk- hama
rosan új külsővel és így a friss helyi hírek eljut
hatnak Önökhöz. Nyomtatható változatunk már 
jelenleg is nagy érdeklődésre tart számot.

M int írtuk, amennyiben arra lehetőségünk 
lesz, újra megjelenünk a nyomtatott változattal, 
ezek a m ost folyó tárgyalásoktól függenek.

No, nem az önkormányzattal, hiszen eddig 
sem vo lt a hirdetéseken kívül kapcsolatunk vele, -  
ellentétben az egyik politikai csoporthoz közelál
lók állításával, suttogó propagandájával! - ,  ha
nem azon helyi vállalkozókkal, akik fontosnak 
gondolják, hogy továbbra is objektív tájékoztatást 
kaphassanak a város eseményeiről.

MONTÁZS PRESS Kft.

ülesíel GSM SZA K ÜZLET
Cím: 2840 Oroszlány, Fürst S. u. 13. 

Telefon: 06-34-366-170

Akciós 
Westel készülék csomagok

S3KEREKBER öüZDfiQ,
BÉKÉS Í3 ESETERDŐT Ká îÍRBRK 

0RÖSEMRY MKQTSMK. 
níEQKERDELQ PÍTRTOERE3RKHEKI 

RYÖfflDHRK feűOS-BHR 3S 
3LIi RERDELKEEESilKRE?

fflÜRTPLES PRESS KIT

1EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ IRODA 

2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

834/360-063, 20/372-5392

'^Lakásvásárlási,

Domino kártyák 
és készülék csomagok

GSM IAR l OZÉKOK SZÉL.IS 
VÁLASZTÉKA

www.weststar.hu

MEGHÍVÓ
Tudok segíteni! 
Ha Ön is akarja! 
Egészségileg, 

anyagilag! 
Érdekli? 

Jöjjön a Bányász 
Klubba minden 

pénteken 18 óra
kor, vagy hívjon: 
06/30-9070482

fT  % Oroszlányi
\ J j j  Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: tedina@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:
Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

PSZZAFUTÁR
@360-802

Paplan, párna 
tisztítás, készítés, 

felújítás. 
Oroszlány, Sallai u.11. 

30-27-22-743

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
S 3 6 7 -4 4 4

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

1 J 3 6 7 -4 4 4

Makaróni uoítés. 
manikűr.

TO M I K É ZI
AUTÓMOSÓ!

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

•06*20* 
488*10*56

B oldog, s ik eres  
új esz ten d ő t!

V  .
Kiss Csaba 
vegyesbolt 

Nápekbarátsága u. 39. 
360-413  

06/30/9790-724  
Nyitva tartás:

Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

mi
Kirakat

lakásépítési hitel
Kamat: 2,5%-tól 

K A R Á C S O N Y I  
A J Á N D É K !

Az idén beadott 
hitelkérelem esetén jövő 
évben nem kell kezelési 
költséget (2% ) fizetnie.

HUBER 
FETÉKBOLT 

(Fürst S. u. 13)

^ é A é s /,
á a l d a g /

á j/

Ö A U tt/

ü á u á m m k /!

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 870-240-45-37  Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: Molnár Csaba ügyvezető 
S 367-444  A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E mail: kronikas@pressklt.liu; molnar.terenc@pressktt.hu Iniernet: www.oroszlanyi-kronikas.hu 
___________________________ iSSN:1419 4805_________ Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél)


