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Kalamárék nem bánták meg a váltást

Lépésről
Oroszlányban rendezte negyedik 
családi napját a Lépésről - lépésre 
Országos Szakmai Egyesület Regio
nális Szervezte. A színpadi előadás
sal, kiállítással, vetélkedővel és 
szabadtéri programokkal (tűzoltó és 
rendőrségi bemutató, bányamúzeum 
látogatás) tarkított eseménynek több 
száz résztvevője volt -  szakemberek 
és családok a megye városaiból és az 
ország távolabbi településeiről.

A fővédnöknek felkért Rajnai Gá
bor polgármester köszöntővel mél
tatta a családközpontú pedagógiai 
program sikereit. Csőre Imréné, a 
szervező és idén fennállásának 45 
évfordulóját ünneplő Arany János Ál
talános Iskola igazgatója bemutatta 
az iskolát és a hat éve első és máso
dik. osztályban alkalmazott progra
mot, mely a Táncsics Óvodából 
indult útjára városunkban.

-  Pedagógiai programunk készí
tésekor a tantestület egy személyi
ségközpontú képességfejlesztő 
iskola megvalósítását határozta el -  
vázolta fel a kezdeteket Csőre 
Imréné. -  Ez fontos célkitűzés volt, 
hiszen tanítványaink igen eltérő

A Sportcsarnokban berendezett 
programforgatag szülők és gyerekek 
közös és tartalmas kikapcsolódását 
kínálta. A Kalamár-gyerekek apuká
jukkal jöttek el. Kalamár József büsz
kén simogatja a két fiú buksiját.

-  Kicsit idegenkedtünk az iskolá
tól, mert Szabolcs, a nagyobbik gye
rek a Gárdonyiba ment volna, de azt 
éppen akkor bezárták. Ma már áldjuk 
a kényszerből jött váltást és egyálta
lán nem bántuk meg. Szabolcs most 
negyedikes és 4-5-ös tanuló.

Jó irányba formálta világnézetét 
ez a program, érdeklődő, nyitott kis
gyerek lett. Számtalan kiránduláson, 
foglalkozáson vettünk vele részt el
sőben és másodikban. Jártunk a bá
nyában, pékségben, tejüzemben, 
megnéztük a főváros látványossága
it. A pedagógusokat is csak dicsérni 
tudom, maximális erőbedobással 
látják el ezt a szép feladatot. A kiseb
bik fiam, Krisztián, idén lett iskolás, 
természetesen ő is'a Lépésről - lé
pésre program szerint tanul...

- lépésre
szociokulturális környezetből érkez
nek. Nevelésünk fontos pillére a csa
lád, amivel szoros együttműködésre 
törekszünk.

Ebbe a koncepcióba jól illeszke
dett a lehetőség, hogy a Soros Ala
pítvány pályázatán keresztül bekap
csolódjunk a Lépésről- lépésre prog
ramba. A továbbképzések során hat 
pedagógus sajátította el a szükséges 
ismereteket. Idén már a hatodik ta
nulócsoport indult el. Ha több peda
gógus ismerné meg a Lépésről - 
lépésre modell eszmeiségét, köze
lebb kerülhetnénk ahhoz a jogos el
váráshoz, hogy minden gyermeket 
képességeinek megfelelően fej
lesszünk, teljesítményét önmagához 
képest mérjük és értékeljük.

Kutatások bizonyítják, hogy 
azoknak a diákoknak, akiket a tanár 
önállóságra bíztatott, nagyobb önbe
csülése és biztonságérzete lett, s 
azok, akik irányítani tudják saját éle
tük eseményeit, jobban érzik magu
kat a világban. Miért fosztanánk meg 
ettől gyermekeinket? -  mondotta 
többek között az igazgatónő.

A most negyedikes Szabolcs lel
kendező kiáltásai szakítják meg a be
szélgetést.

-  Apu nézd csak! -  mutat egy 
szép színes mesekönyvet. -  Első let
tem a KRESZ-versenyen és ezt nyer
tem!
Apa is boldog. Jogosan.
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Az oroszlányi KRÓNIKÁS 
a kiadó tervei szerint 
ebben az évben két he
tente jelenik meg. 
Olvasóink ezentúl is a 
megszokott helyeken 
juthatnak lapunkhoz.

14 NAP HÍREI
-EGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS.
Megkezdődött a városi szennyvíz- 
tisztító mű korszerűsítésére kiírt 
közbeszerzési pályázat értékelése.

A közel egymilliárdos moderni
zálás elengedhetetlenül szükséges, 
mert az OSZRT által megörökölt, s 
ma elavult technológiával működő 
telepnek egyre magasabb környe
zetszennyezési bírságot kell fizet
nie. A kivitelezésre négy cég 
pályázott: az Alterra, a Délviép, a 
Purátor Kft. és a Hídépítő Rt. Ered
ményhirdetés április közepén vár
ható. A győztessel megkötött 
szerződés után már májusban el
kezdődhetnek a munkák, melyek
nek befejezési határideje 2004 
szeptembere. A költségek jelentős 
részét pályázati forrásokból fedezi a 
beruházó önkormányzat. A korsze
rűsítés után a csaknem ivóvíz mi
nőségű szennyvíz szennyezőanyag 
tartalma jelentősen alatta fog ma
radni az EU által előírt határérték
nek is.
-SPORTPÉNZEKRŐL VITÁZTAK.
Időnként parázs hangulatban vitat
ták meg a városi sportszervezetek 
képviselői az idei önkormányzati 
sporttámogatási pénzek (mintegy 5 
millió Ft) elosztásáról készített ja
vaslatot, melyet egyezség esetén a 
kulturális bizottság terjeszt a képvi
selőtestület elé. A Vasi Csaba által 
önszorgalomból kidolgozott pont- 
rendszerrel, melynek alapja az 
eredményesség, nem mindenki ér
tett egyet, egyesek szerint hangsú
lyosabb a városi sportkoncep
cióban is kiemelt utánpótlás-neve
lés. Végül született valamiféle kon
szenzus, de tökéletes egyetértés 
csak abban volt, hogy az elosztan
dó pénz kevés.
-TURISZTIKAI KÖZPONT épül a fa
luban, a klubkönyvtárral szemben 
elbontott Béke utca 2. számú porta 
helyén, melyet az önkormányzat 
megbízása alapján az OSZRT való
sít meg. Jelenleg a pályázati forrá
sok felkutatása zajlik, s ha minden 
jól megy, még idén megnyílhat itt a 
Vértes információs kapuja, ahol a 
távolról érkezők tájékoztatást kap
hatnak a környék látnivalóiról. 
-FÉLSZÁZ KIVONULÁS. Az elmúlt 
negyedévben félszáz oroszlányi 
tűzesethez vonultak ki az oroszlányi 
tűzoltók, amelyek között a szezoná
lisnak nevezhető avar- és kukatü- 
zek voltak többségben. A negyedév 
legnagyobb eseménye egy falusi 
pajta leégése volt, míg az elmúlt két 
hét legkomolyabb lángjai a 
Svandaberki patak partján csaptak 
fel a Czermanntól az evangélikus 
templomig terjedő kertvégekben. 
Az oroszlányi tűzoltóság segítőket 
keres, akik társadalmi munkában 
híradóügyeletet vállalnának. Az ér

deklődők jelentkezzenek a 
360-441-es telefonszámon és ke
ressék Tyukodi József parancsno
kot.
-ELBONTOTTÁK a kecskédi repü
lőtér mellett lévő autóbuszvárót, 
mely éveken át csúfította a környé
ket. A székesfehérvári elágazásnál 
rozsdásodó fémlétesítményt -  kép
viselői felvetés nyomán -  a 
VOLÁN-nal történő egyeztetés után 
az OTTO Rt. munkatársai szedték 
szét a polgármester utasítására.
-A ZENE SEGÍT. Ismét tavaszváró 
jótékonysági koncertet adott a Bá
nyász Koncert Fúvós Fesztivál Ze
nekar és a Bányász népdalkor a 
Szociális Szolgálat javára. Az 
összegyűlt mintegy 200 ezer forin
tot az önkormányzati szervezet se
gítő akciók, adományok formájá
ban juttatja el a rászorulókhoz. 
-HORN GYULA volt miniszterelnök 
az Európai Unióhoz való csatlako
zásról tartott előadást szerdán dél
után. Hangsúlyozta, ami e mostani 
napokban történik nem úri huncut
ság. Az európai integrációt az 
1867-es kiegyezéshez hasonlította. 
-SZŰRÖS MÁTYÁS, a Magyar Köz
társaság volt elnöke Oroszlányban 
járt. Előadásában a hazai szociálde
mokráciáról beszélt s úgy véleke
dett, e politikai oldalból hiányzik a 
nemzet iránti elkötelezettség, a ma
gyarság sajátos érdekeinek felvál
lalása, képviselete.
-TŰZ AZ ISKOLÁBAN. Nyílt láng 
okozott tüzet április 7-én, kora dél
után az Arany iskola egyik tanter
mében, melyet a pedagógusok 
megfékeztek, majd a három perc 
alatt kiérkező oroszlányi tűzoltók 
eloltottak. Nem kizárható, hogy a 
tűz oka gyújtogatás volt, személyi 
sérülés nem történt.
-RENDŐRSÉGI HÍREK. Az oroszlá
nyi kapitányság nyomozást rendelt 
el B.S. oroszlányi lakos és társai el
len, akik április 4-én déltájt elkérték 
a gyermekkorú B.M. mobiltelefon
ját azzal az indokkal, hogy egy tele
fonszámot szeretnének megnézni. 
Ezt követően a telefont nem adták 
vissza és a síró gyermeket megfe
nyegették, hogy ha bárkinek el
mondja a történteket, megverik. A 
feljelentést követően rövid időn be
lül elfogták a gyanúsítottakat, a 
mobiltelefont lefoglalták és a kihall
gatásokat követően B.S. oroszlányi 
lakost őrizetbe vették, akit a Tata
bányai Városi Bíróság előzetes le
tartóztatásba helyezett.
AUTÓS ÜLDÖZÉS. Ismeretlen el
követők betörtek a szákszendi 
ABC-be, majd egy fehér színű Ford 
Escort gépkocsival menekültek el. 
A rendőrjárőr üldözőbe vette a me
nekülő betörőket, akik eközben ki
sodródtak és az árokba csúsztak. 
Az oldalára borult gépkocsiból az 
ismeretleneknek sikerült az odaér
kező rendőrök előtt kimászni, majd 
a közeli erdőben elmenekülni.
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A gyerekek a szülők és a 
tanítónők közösen kutatnak
Tóthné Gyurenka Ágota pedagóguscsalád 
sarja, édesapja és édesanyja is az Arany is
kolában tanított. -  Tősgyökeres Aranyos 
vagyok, ide jártam általánosba is -  mondja 
a mindig mosolygó tanítónő. Párja, 
Horváthné Ferensitz Gabriella -  a kezdetek 
óta közösen tanítják a Lépésről - lépésre 
program csoportjait. Gabriella mindkét 
gyermeke e program segítségével vált kuta
tó-érdeklődő kisgyerekké. Most másodikos 
osztályuk van.

-  Nem hagyományos pedagógiai mun
kát kíván ez a nevelési forma, nagyon nyi
tottnak kell lenni a gyerekek és a szülők felé 
is-értékeli Ágota.

-  Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a 
szülői háttérre való maximális támaszko
dással végezzük a nevelőmunkát és meg
könnyítsük az óvodából az iskolába való 
átmenetet -  kapcsolódik be Gabriella. -  A 
feladat legnehezebb része éppen ez, hogy 
nagyon közel kerülünk a családokhoz. De 
ebből eddig semmi probléma nem szárma
zott, sőt, a szülők többségével nem is part
neri, inkább baráti viszony alakult ki.

T.GyÁ: -  A szülők bármikor bejöhet
nek a tanítási órákra, és kérjük is őket, hogy 
segítsenek a különböző témafeldolgozá
sokban. Szerencsére sokan élnek ezzel a le
hetőséggel.

-  Mi alapján történik a témafeldolgo- 
zás?

H.F.G.: -  A gyerekek maguk választják 
ki a következő egy-két hónapban feldolgo
zandó témát. Ez iskolaotthonos keretek kö
zött történik, vagyis minden taneszközük az 
intézményben van. Mivel az osztályban na
gyon sok a fiú, idén a repülést választották. 
E köré építettük fel a tantárgyi feladatokat. S 
aminek talán a legjobban örültek, ellátogat
tunk Ferihegyre.

-  Hogyan fér be az a forma a tantárgyi 
keretek közé?

T.GyÁ: -  Ez a program írás- és be
szédközpontú. Az írás és olvasás, a rajzolás 
során csupa repüléssel kapcsolatos felada
tot kapnak. Megismerjük a legendákat, mí
toszokat, ismeretterjesztő könyveket 
bújunk, ugyanakkor modelleket készítünk 
és kirándulunk. Például a kenyér témakör 
feldolgozása végén kiscsoportokban pék
süteményeket készítettünk a családoknál, 
amit délután az iskolában közösen fogyasz
tottunk el. Mindez olyan erős motivációt te
remt, amivel sikeresebb az alapkészségek 
elsajátítása. A gyerek tulajdonképpen észre 
sem veszi, hogy megtanult szépen írni és 
olvasni. És fontos, hogy ki-ki a saját üteme, 
képességei szerint halad és teljesít, az el
lenőrzőbe sem elégtelen, sem fekete, sem 
piros pont nem kerül, csak úgynevezett 
mosolygó. Nem jeggyel, hanem szövege
sen értékelünk. A programban elsőként 
kezdett gyerekek most hatodikosok és a fel
sős kollégák visszaigazolják, hogy sokkal 
nyitottabbak, érdeklődőbbek másoknál. 
________________________________ F.J.
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ének végéhez. Ebből az saját épületében csengetnek
apropóból kértük rövid beszél- be?
getésre Rajnai Gábor polgármestert, aki a külföldi 
utazása előtti nap délutánján válaszolt kérdéseink
re. A beszélgetést magnóra rögzítettük!

A polgármester úr minden kérdésünket meg
előzve kifejezetten kérte, hogy a cikkbe kerüljön 
bele, személyesen mennyire örül a lap újraindulá
sának. Megegyeztünk a témákban, amelyeket érin
teni fogunk, majd lezajlott a rövid beszélgetés. 
Szóban a polgármester úr jóváhagyta, hogy mivel 
szlovákiai útja miatt távol lesz -  a „gentleman 
agreement” , közös bizalom jegyében - ,  ellenőrzése 
nélkül is leközölhetjük a pártpolitikát nem érintő, 
városi témákban tájékoztatást adó cikket.

A szöveg estére elkészült, de írója a korrekt tá
jékoztatás jegyében felajánlotta Ivák István önkor
mányzati sajtóreferensnek, hogy tekintse át az 
anyagot. Másnap emailben a következő válasz érke
zett:

„Mivel a cikk nem illeszkedik a város polgárait 
információval ellátó kommunikációnkba, így az írás 
megjelentetését NEM engedélyezzük. Természete
sen a jövőben is szívesen áll polgármester úr a sajtó 
rendelkezésére.”

Rajnaitól és Iváktól megtudtuk, hogy a „NEM 
engedélyezzük" kettejük közös döntése volt.

Önök tehát a következő egyszerű kérdésekre 
nem ismerhetik meg a polgármester válaszait.

-Flogy állnak jelenleg a város pénzügyei? Mi
lyen kockázatot rejt magában a költségvetés?

-Elképzelhető-e, hogy a Bölcsődei Szolgálat 
épülete üresen fog állni, amíg nem lesz pénz a má
sik funkció kialakítására?

-Választási programjukban szerepel a megüre
sedett épületek hasznosítása. Csak egyet emeljünk 
ki: Ady mozi. Hogy áll a dolga?

*

További kérdéseink. Ki, mikor alkotta meg, és mi
kor hozta nyilvánosságra “a város polgárait infor
mációval ellátó kommunikáció" pontjait? Mit 
tartalmaz ez?

Hogyan fér össze az, hogy Ivák István önkor
mányzati sajtóreferens, aki egyben egy oroszlányi 
kiadvány felelős kiadója, közreműködik a város pol
gármestere által adott interjú letiltásában?

Úgy tűnik, az önkormányzati kommunikáció fe
lelőse atyaúristennek képzeli magát. Nos, jó ha tud
juk, ezentúl (szerintük!) önök csak azt, és úgy 
tudhatják meg az önkormányzatról, amit a Ivák en
gedélyez. A szerkesztő eddig azt hitte, a kommuni
káció kétoldalú folyamat. Tévedett. Innen már csak 
egy lépés a gondolatrendőrség, a ...

A történtek ellenére őszintén reméljük, hogy vá
rosunk polgármestere önálló gondolatokkal és cse
lekvési szabadsággal rendelkezik.

A régi Kéthetes és a Krónikás történetében -  az 
elmúlt évtizedben -  soha nem fordult még elő, hogy 
egy egyeztetett interjú közlését nem engedélyezték.

Az eset vesztese nem a szerkesztőség, hanem 
városunk lakói, akiknek ezzel sérült az információ
hoz való jutás joga.

Forgács József szerkesztő, 
Molnár Ferenc felelős szerkesztő

Felfüggesztett közgyűlés

Kormánydöntésre várva
Szerdai közgyűlésükön a Vért tulajdonosai tudomá
sul vették, mivel lecsökkent a cég vagyona, 10 milli
árd forinttal - 1 8  milliárd forintra - ,  csökkentik az 
alaptőkét.

Ezzel együtt mintegy kétmilliárdos veszteség
gel jóváhagyták a 2002-es év pénzügyi jelentését is, 
mely elsősorban jogszabály-módosítás miatti cél
tartalék-képzés következtében keletkezett.

A közgyűlés az idei és a következő évek tervei
nek teljesítése érdekében az Ígéreteknek megfele
lően -  ezen belül is a retrofit finanszírozásának 
megoldására tekintettel- várja a tavalyi -  az Or

bán kormány által hozott-kormánydöntés folyta
tását, melyben kamatátvállalás és/vagy tőkeemelés 
szerepelhetne, melynek előkészítése megtörtént és 
tárcaközi egyeztetésen van.

Erre várhatóan május 8-a előtt sor kerül, mert 
ekkor folytatják a most felfüggesztett közgyűlést.

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Keleti 
György, Holló Vilmos és Vas László elmondta, hogy 
szeretnék elérni a Bánhidai erőmű egy negyedévvel 
való élettartam hosszabbítását. Ezzel együtt is a kö
vetkező egy évben 1300 munkavállalójától lesz 
kénytelen megválni a Vért. M

Tömeges létszámleépítés júliusig nem várható
A megyei munkaügyi központ oroszlányi kirendelt
ségének vezetője, dr. Fiié Beáta nemrégiben a város 
és környékének munkaerő-piaci helyzetét és ten
denciáit elemző dokumentumot adott közre. Ebből 
kiderül, hogy a 2002. évvégére a regisztrált munka- 
nélküliek száma soha nem tapasztalt szintre csök
kent. Az év végi záró létszám 825 fő volt, ami 6.6% 
-os rátát jelent, tehát hátrányos térségeket tekintve 
nálunk jobb a helyzet, mint a kisbéri és a tatai terü
letnél.
Az idei előrejelzés szerint az újonnan alakult orosz
lányi cégek többsége feltöltötte első körben terve

zett üres álláshelyeit. Az ipari parkban jelenleg fo
lyamatban lévő három beruházás munkaerőpiacot 
befolyásoló hatása várhatóan majd az első félév vé
gén lesz érzékelhető. Addig a térségben, jellemzően 
a városban működő cégeknél mintegy 120 fő lét
számfelvételére kerül sor. Tömeges létszámleépí
tés júliusig nem várható. A Vért Rt. által tervezett 
csoportos elbocsátás várhatóan csak az év végén 
lesz hatással a térség munkaerőpiaci helyzetére.
A közeljövőben várhatóan a munkaerő-kereslet na
gyobb részét a betanított munkások iránti igény 
fogja lefedni, jellemzően több műszakos, rotációs

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
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Szép és modern az új intézmény

Gyógyház és szakrendelő egy épületben
-  Törjön fel a ter
málvíz az épület 
mellett -  próbálta 
megválaszolni dr. 
Mátics István azt a 
lehetetlen kérdést, 
hogy a szakrende
lő felújítása után 
mire lenne még 
égető szüksége az 
intézménynek. A 
kérdés egy tájé
koztatón hangzott 
el, melyen az igaz

gató-főorvos beszámolt a beruházás állásáról és 
az intézet utóbbi években megvalósult fejleszté
seiről.

-  Regionális viszonylatban is kiemelkedő 
színvonalú intézménnyé válik Oroszlány szakren
delője -  értékelte dr. Mátics István az immár há
rom hónapos csúszást szenvedő átalakítást. A 
késlekedést előre nem látható körülmények okoz
ták, s közben a beruházás tartalma is változott. 
Ennek ellenére a költségek egy fillérrel sem lépik 
túl az eredeti kereteket.

A felújítás nem „csupán” esztétikai megújho
dást hozott, fő értelmét az adja, hogy ezentúl a 
gyógyház, azaz a fizioterápiás részleg páciensei 
(a 2. emeleten) helyben vehetik igénybe az esetle
ges szakorvosi segítséget. A jövőben sem a gyó
gyítónak, sem a betegnek nem kell ingáznia a 
város két széle között -  hangsúlyozta az igazga
tó-főorvos, hozzátéve, hogy a beruházás része
ként valamennyi gyógyházi berendezést újra 
cserélik. Lényeges, hangzott még el, hogy a fűtési 
költség jelentősen csökken, gyakorlatilag megta
karítják a gyógyház korábbi rezsijét.

A beépített személyfelvonó megkönnyíti a 
mozgáskorlátozottak közlekedését. Minden szak- 
rendelés a korábbi helyén található meg a föld
szinten és az első emeleten, a másodikra a

fizioterápia költözött, a beépített tetőtérbe pedig 
az adnminisztráció,

A szakrendelő felújított épületének átadása 
május 8-án délután lesz, Csehák Judit egészség- 
ügyi miniszter jelenlétében.

Várhatóan nyár végére új, tágas parkoló is 
épül a patak partján, melyhez a Haraszthegyi út
ról, meglehetősen rossz állapotú aszfalton lehet
majd bezötyögni.

*
A kivitelező cég már felvonult a gyógyház he

lyén kialakítandó hetven ágyas ápolási intézet át
alakítási munkáihoz. Az Országos Egészség- 
biztosítási Pénztár által finanszírozott leendő ön- 
kormányzati intézmény hiányt pótol, a környéken 
nincs hasonló, legfeljebb magánüzemeltetésben. 
Az orvos nélküli felügyeletet, ápolást biztosító in
tézmény a lábadozókat fogadja majd, akiknek ott
honi ápolásuk valamilyen okból nem
megoldható. Az igénybevevőnek a költségek egy- 
harmadát kell megtérítenie, a többit az OEP állja. 
Amennyiben a kihasználtság eléri a 70 %-ot, az 
intézet önfenntartó lesz, azaz önkormányzati fi
nanszírozásra nem szorul. Az üzemeltető sze
mélyzet felvételével 30 új munkahely létesül a 
városban. FJ.

HÁTTÉR
A gyógyház és a Szakorvosi Rendelőintézet 
felújításának és átalakításának összérté
ke: 514 millió Ft. Ehhez 300 millió forintot 
meghaladó összegben nyert pályázati pén
zeket az önkormányzat. A két beruházás 
teljes befejezésének határideje 2003 szep
tembere. A kivitelezést közbeszerzési pá
lyázaton a pécsi Bayer Center Kft. nyerte 
el, 317 millió forintos ajánlattal. A fenn
maradó összeg a járulékos költségeket és 
a különböző eszközök cseréjét fedezi.

Minőségi ugrás a gyógyításban

Önerőből is korszerűsít 
a szakrendelő

Tavalyi tartalékainak mozgósításával, valamint 
városi és pályázati pénzösszegek segítségével 
szinte minden területen javult a szakorvosi rende
lőintézet felszereltsége.

Az új tüdőszűrő és ultrahang berendezés 
üzembe állítása tavaly a sajtóban is kellő publici
tást élvezett, együttes értékük közel ötvenmillió 
forint.

Azóta a nőgyógyászat új videokolposzkóppal 
gazdagodott, ami minőségi javulást hoz az onko
lógiai vizsgálatok terén.

Modernebb EKG-készülékeket kapott a bel
gyógyászat. A két Holter berendezéssel nemcsak 
a szív elektrokardiogramja állítható elő, hanem a 
vérnyomás 24 órás folyamatos mérésére is ké
pes.

Korszerűbbekre cserélték a muzeális darab
nak számító perimétereket, azaz látótérvizsgá- 
ló-készülékeket a szemészeten.

A vér alkotórészeit immár vadonatúj 
ionszelektív fotométerrel vizsgálják a laboratóri
umban -  a korábbi egy éve kiadta a lelkét.

A közeljövő tervei között fül-orr-gégészet 
eszközparkjának teljes megújítása szerepel. E 
műszereket, köztük a kétmillió forintos fülészeti 
mikroszkópot, hamarosan leszállítják.

Nem marad ki a fogászat sem a fejlesztések
ből, noha itt tízmilliós nagyságrendű az innováci
ós igény. A többszörösen elavult húszéves 
műszeres székeket újakkal kell kiváltani. Darabjuk 
több millió forint, és négyre van szükség.

Ilyen v o lt ... Átépítés alatt Ilyen lett

Az átalakított és felújított szakrendelő átadása május 8-án, csütörtökön lesz.

munkarendben, ami viszont nehezíti a nők munkába állását, különö
sen a gyermeket nevelő korosztályét.

* * * * *

A dr. Fiié Beáta vezette oroszlányi munkaügyi kirendeltség nemrégi
ben díjat kapott, mely a kistérség foglalkoztatási helyzetének javítása 
terén végzett munkájukat ismeri el.

Forgács

Programajánló
HÚSVÉTI TOJÁSDÍSZÍTÉS
és húsvéti nyuszi készítés 
gyerekeknek április 16-án, 
szerdán 15 órától az 
MKK-ban. A belépődíj két 
főtt vagy kifújt tojás.

FEHÉR HÍMZÉSEK címmel 
nyílik kiállítás a bokodi ké
zimunka szakkör munkái
ból április 17-én, 17 órakor 
az MKK-ban. A tárlatot 
Szabó Pálné, alapító szak
körvezető nyitja meg. 
Megtekinthető április 
29-éig._________________

TO M I KÉZI
AUTÓMOSÓ!

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.
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Visszatekintés az elmúlt negyedévre
Alábbi válogatásunkban a 2003-as esztendő első három hónapjának fontosabb történései

ről, önkormányzati döntéseiről adunk összefoglalót, a teljesség igénye nélkül.

Január végén arról döntött a 
város képviselőtestülete, 
hogy felfüggeszti a tavaly 
több, mint harmincmilliós be
ruházásból épülethez jutott 
köztestületi tűzoltóság bel
ügyminiszterhez benyújtott műkö
dési engedély kérelmét.

Az előterjesztő, Rajnai Gábor 
szerint a köztestületi tűzoltóság ja
nuár elsejétől való működtetésének 
nem volt realitása. Az üzemelés fel
vállalásával tízmilliós kiadásra kény
szerült volna az önkormányzat, mert 
csak a benyújtott bérigény megha
ladta az ötvenmilliót. Időközben újjá
alakult a köztestület, új elnökkel 
(Lazók Zoltán) és új parancsnokkal: 
Tyukodi József. A helyzet felmérésé
re létrehozott munkabizottság vizs
gálódása nyomán mégsem vonták 
vissza a kérelmet, ami lehetővé tette, 
hogy a tűzoltóság havi egymilliót 
meghaladó állami támogatáshoz 
jusson. A költségvetés tárgyalása
kor évi közel hatmilliós önkormány
zati támogatást is megszavaztak. 
Április elejétől 13 alkalmazottal mű
ködik a köztestület, és folyamatosan 
végzi tevékenységét, mely Dad és 
Kecskéd településekre is kiterjed.

Kevesebb és több
A 2002-es évet értékelő rendőrségi 
tájékoztatóból kiderült, hogy tavaly 
az Oroszlányi Rendőrkapitányság te
rületén 11 %-kal, 861 -re csökkent az 
ismertté vált bűncselekmények szá
ma. Elsősorban a vagyon elleni bűn

cselekmények száma zuhant. Közle
kedési baleset ugyanakkor több volt. 
A balesetek bekövetkeztének leggya
koribb oka a gyorshajtás, valamint 
az elsőbbségi jog meg nem adása 
volt. A balesetek szempontjából ve
szélyes terület a Dózsa György út, az 
Alkotmány út, a Bokodi út, valamint 
Bököd község területe.

Meghúzott nadrágszíj
Forráshiányos és rendkívül feszített 
költségvetést fogadták el február vé
gén városatyáink 12 igen, 1 tartóz
kodás és 3 nem szavazattal. A 
költségvetés főösszege mintegy 5,2 
milliárd forint, a bevételi oldalon 400 
milliós hiánnyal, melyet kötvényki
bocsátással és hitelfelvétellel fedez
nek.

A város adósságállománya az 
előző ciklusból áthozottai együtt az 
egymilliárdhoz közelít. Az ellenzék 
kritikája szerint az intézményrend
szer működését legfeljebb októberig 
fedezi a költségvetés és a városmű
ködtetés színvonala katasztrofális 
szintre süllyed.

Átszervezés? Bezárás?
Március elején került napvilágra az 
új városvezetés intézményátszerve
zési terve, amelyet a város nehéz 
pénzügyi helyzete kényszerített ki.

Eszerint az óvodai létszám- 
csökkenés okán a Ságvárival szem
közti hatos óvodát összevonják egy 
másik óvodával. A kiürített óvoda 
helyére költöztetik a Mátyás király úti 
bölcsődét, így egy helyre vonva 
össze a legkisebbekről gondoskodó 
szolgáltatást.

A megürült Mátyás király úti 
épületet a Szociális Szolgálat kapja 
meg. Itt évek óta mulasztott törvényi 
kötelezettségét kívánja pótolni az ön- 
kormányzat, a fogyatékosok nappali 
elhelyezését és a gyermekek átme
neti otthonát biztosító intézmény lét
rehozásával.

A szülők és az óvoda dolgozói 
nem értenek egyet a hatos óvoda te
lephelyének felszámolásával.

Az egyeztetések, vizsgálatokat 
követő képviselő-testületi döntés 
április végén várható.

„MÁRCIUS 15. MÁSKÉPP”
Deutsch Tamást, a Fidesz alelnökét 
látta vendégül március 15-én az 
Oroszlányért Polgári Egyesület. A 
politikus a nemzeti ünnep apropóján 
Európai Unióval kapcsolatos állás
pontját fejtette ki.

Baráthi látogatás
A “Civileké a Ház” programsorozat 
keretében március 19-én Oroszlány

vendége volt dr. Baráth 
Etele politikai államtitkár, 
aki "Csatlakozásunk az Eu
rópai Unióhoz” címmel 
tartott előadást és lakos
sági fórumot.

Tapogatózás
Rajnai Gábor polgármester meghí
vására Oroszlányba látogatott 
Mesterházy Attila, a Gyermek, Ifjúsá
gi és Sport Minisztérium politikai ál
lamtitkára.

Az államtitkár megtekintette a 
bezárt uszodát és a városi sportcsar
nokot. A meghívás nem titkolt célja 
minisztériumi források feltérképezé
se volt a létesítmények állagmegóvá
sa, felújítása érdekében.

Szlovák partnerek
Tibor Baran vágsellyei polgármester 
vezetésével testvérvárosi delegáció 
látogatott Oroszlányba március vé
gén. A találkozón aláírták a 2003. évi 
közös rendezvényeket tartalmazó 
együttműködési megállapodást.

Lepasszolt kollégium
Változás történt a város önként vál
lalt közoktatási feladataiban a márci
us végi testületi ülésen. A két 
középiskola helyi szintű támogatása 
megmaradt, azonban a középiskolai 
kollégiumi feladatellátást megyei ke
zelésbe adták át. A kollégium épülete 
a városé, hasznosítása még kérdé
ses.

-fór

IVH lesz Káptalanfiireddel?
„Egyre több hangot hallani, hogy ide nem szíve
sen engedik el a gyerekeket.” Ez a mondat azon az 
összevont bizottsági ülésen hangzott el, amelyen 
a káptalanfüredi ifjúsági tábor fejlesztési lehetősé
geit első körben kutatták önkormányzati emberek, 
az iskolák vezetői, valamint az üzemeltető. A kép
viselőtestület nyár elején tárgyalná a témát, bár az 
esetleges fejlesztésnek nincs nyoma az idei költ- 
séqvetésben._____________________________

Elhangzott, hogy a vizesblokk tavalyi tízmilliós 
értékű felújítása ellenére a tábor összességében 
lehangoló képet nyújt. A jelenlegi helyzetről töb
ben úgy vélekedtek, hogy a díjak viszonylagos 
drágasága miatt veszi igénybe kevés oroszlányi a 
tábort. Az üzemeltető MKK utóbbi két évre vonat
kozó adatai szerint a tábor kihasználtsága közel 
száz százalékos volt (mintegy 1000 fő), a résztve
vőknek a fele volt városbéli. Növekedést mutató, 
százezres nagyságrendű nyereséggel zártak az 
idények, noha ez fejlesztésre vajmi kevés.

A jövőről szólva felmerült az eladás ötlete is (a 
pénzből üdülést támogató alapítvány létrehozásá
val), de elhangzott, hogy a többségi politikai aka
rat a tábor megtartása mellett áll, s hosszútávú 
tervezéssel célszerű lenne minden évben, üte
mezve modernizálni a tábort.
Felvetődött olyan vélemény is, hogy ma már in
kább konkrét célokra szervezett, az ország 
más-más részeire való eljutást biztosító nyári 
programokra van igény, s talán inkább ezeket kel
lene támogatnia az önkormányzatnak. -f-
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Ez a cikk is pontokat hoz

OKÉ Európa!
Bármilyen furcsán hangzik, ezekben a napokban gimnazista diákok újságírók 
után rohangásznak a városban. Ez a cikk is így született. Ráadásul pontokat ér. 
Pontokat, méghozzá a középiskolások számára az Európai Unióról rendezen
dő országos döntőn. Ide jutott be nemrégiben a Lejó 50 fős diákcsapata (18 
hasonlóan népes társasággal), harmadik helyezést érve el a Dunántúli közép
döntőn. így hát május 2-án a fővárosi Lurdy házban közel ezer fiatal küzdhet 
meg játékosan a fődíjért, a horvátországi tengerparti nyaralásért.

KI

A félszáz csapattagra a feladatok 
sokrétűsége miatt van szükség. Hoz
zám hárman jöttek el: Frank Anett, 
Nebehaj Eszter és Wikipil Gábor, va
lamennyien 11. b-sek. Az ő dolguk, 
hogy elősegítsék a csapat és a vetél
kedő minél nagyobb médiabeli meg
jelenését. Minél több orgánumban 
szerepelnek, annál több pontot visz
nek Budapestre. Mire ennek a végére 
érnek, talán már azt sem tudják, mi 
az a lámpaláz. Lesz tévéfellépésük, 
beszélgetés egy rádióban, bekerül
nek a megyei lapokba, ahová csak si
kerül.

A lavinát Németh Ágnes gimnazis
ta indította el, tudom meg a fiatalok
tól. Ági sikeresen szerepelt egy EU-s 
tesztversenyen s így megnyerte a jo
got iskolájának, hogy ötven fővel 
részt vegyen az OKÉ Európa címmel 
meghirdetett diákvetélkedőn. A csa
patot Sáhóné Varga Katalin és 
Agboca Mariann pedagógusok karol
ták fel. A középdöntőben Ausztriából 
kellett felkészülniük. A jellemző föld
rajzi-történelmi ismereteken túl arról 
is számot adtak, hogyan járják a bé
csi keringőt, sőt, még Zacher tortát 
és bécsi szeletet is készítettek.

-  A legérdekesebb feladat talán az 
volt-meséli Frank Anett-am ikor 50 
embert kellett felhajtanunk a székes- 
fehérvári utcáról, hogy elénekeljék az 
unió himnuszát, az Örömódát. Végül 
is sikerrel megoldottuk, egy iskolá
ból igazgatói engedéllyel kikértünk 
pár osztályt, akik segítségünkre vol
tak.

-  A döntőre melyik országot sor
solták ki nektek?

-  Portugáliát -  mondja kicsit le- 
lombozódva Gábor. -  Kevéssé is
mert ország, a nyelve sem elterjedt, 
szóval nehéz dió -  magyarázza. -  Rá
adásul az egyik feladat az, hogy ve
gyük fel a kapcsolatot egy portugál 
diákszövetséggel. Tanáraink segítsé
gével két hete nyomozunk és küldöz
getünk faxokat, e-maileket, de 
egyelőre semmi eredmény.

-  Milyen tennivalókat kaptatok 
még?

-  Most több a kutatómunkán ala
puló feladat -  mondja Eszter. -  Pél
dául ki kell választanunk egy 
oroszlányi területet, megvizsgálni, 
hogy miben a legelmaradottabb az 
uniós elvárásoktól, és ennek ki kell 
dolgozni a megoldási javaslatát.

-  Mit választottatok?
-  Azt, sajnos, nem tudom. Olyan 

sokan vagyunk, és annyi félét csiná
lunk, hogy mindenki nem látja át az 
egészet.

-  Végezetül -  hátha lesz ilyen kér
dés a döntőben -  mit vártok az 
EU-hoz való csatlakozástól?

Anett veszi magához a szót.
-  Az biztos, hogy nem Oroszlány

ban szeretnénk megöregedni. Ezután 
lehetőség lesz megismerni más kul
túrákat, más embereket, más felfo
gásokat, más tájakat, egy csomó 
kuriózumot. Érdeklődő és nyitott va
gyok mindenre. A csatlakozás a vilá
got tágítja ki számomra.

14 NAP RÖVIDEN
-90 SZÁZALÉK IGEN. A részvétel 
és az igenek aránya tekintetében is 
országos átlag fölötti eredmény 
született városunkban az Európai 
Unióhoz való csatlakozásról tartott 
ügydöntő népszavazáson. A 15 992 
választópolgár 47,5 %-a voksolt 
(7603 szavazat), s közel kilencven 
százalék (6835 szavazó) egyetértő
én.
-EZÜSTÖS KOSARASOK. Második 
helyett szerzett a Pest megyei kor- 
osztályos válogatott utánpótlás 
csapata a csehországi Ostravában 
rendezett nemzetközi kosárlabda 
kupán. A siker az oroszlányi 
Magyari Viktornak és Mikula Dáni
elnek is köszönhető, akiket me
gyénkből egyedüliként hívtak meg 
a 21 fős keretbe. Edzőik: Magyari 
János és Nagy Aladár.
-13 VONULÁS. Az elmúlt két hét
ben szinte mindennap tűzesetekhez 
vonultak az oroszlányi tűzoltók 
(SS360-441). Több helyütt kapott 
lángra környékünkön az erdei avar 
és a nádasok. A Bánki Donát úton a 
légóhelyiségben felhalmozott sze
mét gyulladt be, s ugyanezen a köz
területen kigyulladt egy 
személygépkocsi is, ami veszélyez
tette a felette lévő emeleti lakáso
kat. Az OBSK tribünjén félszáz 
füstöt okádva égő autógumit kellett 
eloltani.
-FEHÉR HÍMZÉSEK címmel a 44- 
éve működő bokodi Kézimunka 
Szakkör munkáiból nyílt kiállítás a 
művelődési központban. Zalai és 
Fejér megyei, körösladányi, túrái, 
sióagárdi, szigetvári hímzések te
kinthetők meg a válogatáson. 
Egy-egy terítő elkészítésére több 
száz órát is ráfordítottak a szom
széd község idős asszonyai. A kiál
lítás április 29-ig tekinthető meg. 
-MEGVAN A NYERTES. A szenny
víztisztító telep 855 milliós vízmi
nőség javítási beruházásának köz- 
beszerzési eljárása 2002 novembe
re óta zajlik. Áprilisban megtörtént 
a kivitelezési ajánlatok elbírálása. A 
pályázat nyertese a PURATOR 
HUNGÁRIA Környezetvédelmi Kft. 
lett. A városi kiadások további lefa
ragásához az önkormányzat a Víz
ügyi Alaphoz nyújt be támogatást.

-HÉBÉ-SIKER. Két napos gálamű
sorral ünnepelte meg fennállásá
nak 15 éves évfordulóját a Bakfark 
Bálint Művészeti Iskola Geisztné 
Gogolák Éva vezette Hébé tánccso
portja. A gimnáziumban berende
zett kiállítás a számtalan fellépés 
fotóanyagával, oklevelekkel és jel
mezekkel illusztrálta a másfél évti
zedes sikertörténet fontosabb 
állomásait. A Magyar Fúvúszenei 
és Mazsorett Szövetség ez alka
lomra meghívott szakmai zsűrije öt 
évre szóló országos arany minősí
téssel értékelte az ifjúsági korosz
tályt képviselő Hébé tánccsoport 
produkcióját. (Geisztné Gogolák 
Évával készített interjúnk a 4. ol
dalon olvasható.)
-NYOLCÁN ÖSSZEFOGNAK. Ülé
sezett az Oroszlányi Kistérségi Te
rületfejlesztési Társulás. Döntés 
született arról, hogy megalakítják a 
Kistérségi Bűnmegelőzési és Köz- 
biztonsági Tanácsot, melynek fő te
vékenysége a majdan elfogadásra 
kerülő bűnmegelőzési koncepció 
végrehajtása lesz. Az ülésen elfo
gadták a kistérségek területi elhatá
rolását. Oroszlányhoz fog tartozni 
Bököd, Dad, Kecskéd, Komlód, 
Szákszend, míg Várgesztes és 
Vértessomló pártoló tagként képvi
selteti magát.
-HÚSVÉTI TORNA. Focitornát ren
deztek húsvét szombatján a volt 
Gárdonyi iskola tornatermében az 
OUFC és a Hendméd Kft. közös 
szervezésében. Első helyen a Gálos 
Mini ABC csapata végzett, második 
a Bad Boys, míg harmadik az 
Indians csapata lett. A legtechniká
sabb játékosnak Bán Mihály bizo
nyult, a gólkirály Zolka László, a 
legjobb kapus Nagy Sándor lett. A 
szervezők a következő focitorna 
megrendezését májusban tervezik. 
-TALÁLKOZÓ A SAJTÓVAL. A civil 
szervezetek médiakapcsolatairól 
cseréltek eszmét a helyi- megyei- 
és regionális sajtó munkatársai az 
oroszlányi egyesületekkel, klubok
kal a Civil Fórum múlt héti rendez
vényén. A Kirschner Péter média
tanácsadó vezette beszélgetés leg
főbb tanulsága a civilek számára az 
volt, hogy médiában való megjele
nésüket bővebb információnyúj
tással segíthetik elő.

Lakásrendelet módosítás, 
intézményátszervezés

A tavalyi költségvetés teljesítéséről és a pénzma
radványok felosztásáról lesz szó az elsők között a 
képviselőtestület április 29-i, keddi ülésén.

Napirenden szerepel a lakásrendeletet módosí
tása és a lakáskoncepció is. Előbbi alapján a jövő
ben a bérlakás-állománnyal való gazdálkodás az 
OSZRT feladatköre lenne. Az új lakásrendeletben

-for-

a megürült összkomfortos lakások a továbbiak
ban nem adhatók bérbe szociális indokokkal. A 
különböző típusú lakások lakbérének megállapí
tásánál változatlanul szerepel a szociális lakbér, 
de megjelenik a piaci alapú lakbér is.

A várhatóan legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó intézményátszervezést (óvoda- és bölcsőde 
összevonás) is tárgyalják, a „Szociális jellegű és 
közoktatási intézmények elhelyezésének változta
tása” című előterjesztésben. (Lásd riportjainkat a 
második oldalon.) Javaslat született a tehetséges,

de szociálisan rászoruló általános- és középisko
lai tanulók támogatására és elosztják a sport- és 
társadalmi célú pályázatok pénzösszegeit is. Az 
ülésen beszámoló hangzik el három közoktatási 
intézmény ötéves tevékenységéről, valamint tár
gyalják a káptalanfüredi ifjúsági tábor fejlesztésé
nek lehetőségeit.

A testület ülésén kerül sor a "jó tanuló jó spor
toló” címet elnyert tanulóknak a díj átadására, 
melyre hivatalosak a gyerekek szülei, edzői és 
testnevelő tanárai is.
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A város pénztárcája szűkre szabja a lehetőségeket „Szakmailag most nem indokolt az óvodabezárás”

Harmincmilliós megtakarítást A gyermekek érdekeit 
hoz az átszervezés ki veszi figyelembe?

Február 1-jétől Kiss Györgyné, a volt Gárdonyi iskola igazgatója vezeti a 
polgármesteri hivatalban a Humán Szolgáltatások Osztályát, mely a régi 
Művelődési- és Szociális Osztály feladatait, valamint a személyzeti ügyek 
egy részét látja el. Az osztályvezető asszonyt arra kértük, foglalja össze a 
keddi testületi ülésen tárgyalandó „intézményátszervezés” főbb előzmé
nyeit és indokait.

Szigetvári Jánosné óvodapedagógus, közoktatási szakértő 42 éve van a pályán. 
Jó egy évtizedig tanítónőként élt hivatásának, majd óvodapedagógusként, óvo
dai vezetőként folytatta szakmai pályafutását. Munkáját tavalya Magyar Köztár
saság Bronz Érdemkeresztje kitüntetéssel ismerte el a miniszter. Jelenleg a 6. 
számú Családi Óvodában óvónő. Arra kértük, hogy ismertesse lapunk olvasóival 
az „óvodai átszervezésről” kialakult véleményét.

-  Tavaly szeptemberben a Brunszvik 
Teréz Óvodában megszűnt két óvo
dai csoport és felszabadult két cso
portszoba. Idén szeptemberben a 
gyermeklétszám csökkenése és a 
költségvetési kondíciók okán két 
újabb csoport fog megszűnni. Ez fel
vetette a kérdést, hogy célszerű-e 
mindegyik 3 vagy 4 csoportos telep
helyet tovább működtetni, hiszen a 
gyermekek elhelyezhetők a megüre
sedett csoportszobákban. Innen in
dult az átszervezés gondolata.

A Bölcsődei Szolgálat két telephe
lyen működik a városban, ez így lé
nyegesen költségesebb, mintha a 
szolgáltatást egy helyen látnánk el. 
így került a képbe a 6. Számú Óvoda, 
amely szomszédos az 5. Számú Böl
csődével. Itt összevonható és keve
sebb kiadással működtethető a 
Bölcsődei Szolgálat, mely egyébként 
évek óta stagnáló 100-130 fős lét
számmal működik.

A bölcsődénél is lesz csoport- és 
egyben 13 fős álláshely megszűnés. 
A Mátyás király úton felszabaduló 
bölcsődei épületben ugyanakkor az 
önkormányzat meg tud valósítani bi
zonyos szociális ellátási formákat, 
melyekre törvény kötelezi.

-  Milyen érvek támasztják alá az itt 
felvázolt megoldást?

-  A jelenlegi költségvetési helyzet 
és a csoportmegszűnések -  ha bezár 
egy telephely, ha nem -  mindenkép
pen tíz álláshely megszüntetését 
vonja maga után az óvodai intéz
ményrendszerben. Négy csoportszo
ba pedig üresen maradna. Más 
választást sajnos nem találtunk, mert 
a többi nagyobb óvoda, illetve a vá
ros olyan lakóterületén található, ami 
nem maradhat szolgáltatás nélkül.

Az átszervezéssel nem lépjük át a 
törvény szabta határokat, a csoport
létszám alatta marad a törvény előír
ta 25-nek (24,5), sőt, mivel az 
óvodáskorú gyermekeknél gyakoribb 
a betegség miatt való hiányzás, a 
tényleges létszám még ezt sem fogja 
elérni. A tendenciákat figyelembe 
véve két év múlva már 23 fős csopor
tok várhatóak.

-  A szakma egy része erőteljesen 
hangoztatja, hogy kisebb létszámú 
csoportokkal, 18-20 fővel eredmé
nyesebb a nevelés.

-  Ez nyilvánvalóan igaz, de tudo
másul kell vennünk, hogy a város 
pénztárcája ezt most nem bírja el. 
Szakmailag még mindig ez a megol
dás a helyesebb, mint az, ha korlá
toznánk az óvodába való felvételt, 
hiszen ez a szolgáltatás csak ötéves 
kortól kötelező feladatunk. A hagyo
mányok, a közösségi életre nevelés 
fontossága miatt városunkban min
den óvodába jelentkező gyermeket 
felveszünk 3 éves kortól.

-  Elhangzott érvként a bezárást el
lenzők oldaláról, hogy kútba esik a 
hatos óvodában évek óta sikerrel 
folytatott családi program. Erről mi a 
véleménye?

-  A program megmaradhat, mivel 
nem helyhez kötött. A csoport -  
amennyiben aszülők is így kívánják -  
óvodapedagógussal együtt megy át 
a másik telephelyre és a kialakított 
programot folytathatják.

-  Az egyeztetések, bizottsági ülé
sek során milyen álláspontot alakí
tott ki a szakma, az érintettek?

-  A városi közalkalmazotti érdek
egyeztető fórum megértette és elfo
gadta a helyzetet, azzal a kéréssel, 
hogy a Mátyás király úti bölcsődében 
működhessen tovább a konyha. A 
Bölcsődei Szolgálat és az óvodák 
közalkalmazotti tanácsa elfogadta a 
tényeket, utóbbi azzal a kéréssel, 
hogy további szigorítás ne legyen. Az 
óvodák szülői közössége egyet nem 
értését fejezte ki, véleményükben 
erőteljesen kidomborodott a 6. Sz. 
Óvoda szülői közösségének elutasí
tása.

*  * *

Az átszervezés nyomán jövőre 18,8 
millióval kevesebbe kerül az óvodák 
üzemeltetése, noha ez költségvetési 
rubrikában nem fog jelentkezni, mert 
éppen ennyivel tervezték alul idén az 
óvodai büdzsét. A bölcsőde összevo
nás 11 millió forintos éves szintű 
megtakarítást hoz, s ennek ez évre 
eső része éppen fedezi a hatos óvoda 
átalakításának mintegy öt és félmilli
ós költségét. Összefoglalva, jövőre 
közel harmincmillióval kerül keve
sebbe az óvodák és bölcsődék mű
ködése, ahhoz képest, ha az 
intézményrendszer változatlanul mű
ködött volna tovább.

Forgács J.

-  Ön szerint, hogyan befolyásol
ja a gyermekek érdekeit, körülmé
nyeit a tervezett „intézményátszer
vezés’?

-  Az óvodáskorú gyermek szá
mára gondozást, egészséges élet
vitelt, érzelmi biztonságot, kiegyen
súlyozott, derűs éveket, boldog 
gyermekkort kell nyújtania az óvo
dának. Ez az elsődleges. A törvény 
25 kisgyerekben maximálja egy 
óvodai csoport létszámát, s az át
szervezéssel 24,5 fős csoportlét
szám várható. Ez még akkor is sok 
és megterhelő a gyerekek számára, 
ha ragyogó programok szerint fog
lalkoznak velük, ahogy városunk 
óvodáiban. Azonban ugyancsak 
jogszabály állapít meg egy másik 
korlátot is, mégpedig 20 főben. Ez 
az eredményes neveléshez szüksé
ges csoportlétszám. Nos, a gyer
meki személyiség kibontakoztatá
sát megcélzó gyermekközpontú 
nevelést -  amelyet „Az óvodai ne
velés országos alapprogramja” is 
kiemelt célként fogalmaz meg -  
24-25 fővel nem lehet igazán ered
ményesen megoldani. Egyszerűb
ben: a fenntartónak a törvény 
megengedi 25 fős csoportok létre
hozását, de az nem szolgálja a vá
rosban élő szülők és gyermekeik 
érdekeit.

Véleményem szerint a jó óvodai 
neveléshez két dolog a legfonto
sabb: 20 fő alatti csoportlétszám és 
jó pedagógusok Az utóbbit a szak
ma biztosítja, s most úgy tűnik, 
mindezt keresztül akarja húzni egy 
önkormányzati tollvonás. Azt pedig 
már első hallásra is logikátlannak 
tartom, hogy épp a városközpont
ban, az iskola és bölcsőde mellett 
lévő óvodát akarják felszámolni.

-  Úgy látom, hogy az önkor
mányzat vezetését két fő ok készteti 
az Jtszervezésre": a kényszerű ta
karékosság és a gyermeklétszám 
prognosztizált csökkenése. Van itt 
más megoldás?

-Jelenleg öt olyan csoportszoba 
van a város óvodáiban, amelyek
ben szükségmegoldásból kisebb 
gyermeklétszámokat nevelnek. 
Nos, miért nem ezeket szüntetik 
meg? Ha három-négy csoport má
sokba olvad, azzal megtakarítható 
az elbocsátott alkalmazottak bére, s 
tudjuk, hogy ez a jelentős tétel.

Amennyiben pár év múlva húsz 
fő alá csökken a csoportlétszám,

esetleg akkor látnám indokoltnak 
óvodai telephely megszüntetését. 
De most szakmailag elfogadhatat
lannak tartom a bezárást, és hang
súlyozom, hogy bármelyik 
óvodáét! Egy-két évre késleltetni 
kell, és ha majd elkerülhetetlenné 
válik, akkor szakmailag alaposab
ban kell előkészíteni.

S az alapossághoz hadd tegyem 
hozzá, egyetlen más alternatívát 
sem vázoltak előttünk a döntés
előkészítők. Ez nem a körültekintő 
megfontolásról győz meg.

-  Ön itt, a hatos számú óvodában 
dolgozik. Az itteni gyerekeket, a 
családi nevelési programot hogyan 
érinti az Jtszervezés’?

-  Egy petícióban pontokba szed
tük ezeket, ebből idézek néhányat. 
Korlátozott lesz a gyermekek moz
gáslehetősége. Nem lesz mód a két 
órás folyamatos reggeliztetésre. 
Tűzhelyünk, gyümölcsaszalónk, 
háztartási gépeink sorsa és további 
használata bizonytalan. Ünnepeink 
nem lehetnek egyediek, be kell állni 
egy másik óvoda rendszerébe. 
Összefoglalva eltűnik egy sikeres 
program, melynek létjogosultságát 
leginkább az igazolja, hogy 16 éve 
ide jelentkeznek a legtöbben.

-A  szakma, a közalkalmazotti ta
nácsok támogatják az önkormány
zati javaslatot.

-  E megjegyzését nem szeret
ném kommentálni. Ki-ki a saját in
tézményét és állását félti.

Végezetül engedje meg, hogy ke
ményebben fogalmazzak. Úgy lá
tom, hogy a gyermekek érdekeit 
senki sem akarja figyelembe venni. 
A bezárást ellenzők érvei a számok 
nyelvén, statisztikailag nem meg- 
foghatóak és ezekkel elég nehéz 
politikusokat meggyőzni. De azt 
nehezményezem, hogy az ötletsze
rűen nyilvánosság elé dobott terve
zet megjelenése óta csak rideg 
szakhatóságok jártak az óvodánk
ban, a képviselők, akik a döntést 
hozzák, elvétve sem.

Amikor megszavazzák az óvoda 
megszüntetését, nem hiszem, hogy 
értelmileg és érzelmileg is magas
ba emelik majd a kezüket. Tudom, 
hogy ha szívük mélyén másodren
dű lenne a pénz, akkor nyugodt lel
kiismerettel nem voksolnának a 
bezárás mellett. Más észérv is van, 
mint a pénz -  a városunkban élő ki
csinyek érdekei. FJ.

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT'
2.



A  tü d ő g o n d o z ó b a n  b e in d u lt  a  ^ n a g y ü z e m 9’
Veszélyes tébécés betegre bukkantak

A népbetegségek tekintetében 
Oroszlány sincs lemaradva

A TBC vagy gümőkór -  az egykor ragályszerűen terjedő népbeteg
ség -  ma már az életkörülményekben végbement fejlődésnek és az 
évtizedek óta bevezetett megelőző szűrésnek köszönhetően csak vi
szonylag ritkán bukkan fel. Elvétve Oroszlányban is megjelenik.

Mint kiderült, nemrégiben különösen veszélyes polirezisztens for
máját azonosították egy családnál. A kór ezen vállfája csak szakkór
házban alkalmazható kezeléssel gyógyítható. A gyulladást okozó 
baktériumok különösen a hajléktalanokat, a nyirkos, dohos, egész
ségtelen körülmények között élőket fertőzik meg. A Szakorvosi Ren
delőintézet Tüdőgondozó Részlegének az is a feladata, hogy a 
potenciális járványgócnak tekinthető embertársainkat figyelemmel 
kísérje és megakadályozza, hogy cseppfertőzés útján is terjedő be
tegségük tömegekre átterjedjen. A tüdőgondozó minden lehetőt 
megtett, hogy az említett ritka tuberkolózisos beteget elkülönítsék. 
Jelenleg Farkasgyepűn kezelik.

Dr. Várnagy Magdolna főorvos asszony két évtizede vezeti a rész
leget.

-Alapvetően két fajta betegségtípussal foglalkozunk itt-világosít 
fel. -  Az elsőbe a röntgenárnyékot adó betegségek, a gyulladások, a 
tuberkolózis és a daganatok sorolhatók. A másik terület a röntgenár
nyékot nem adó betegségek, amelyek közül a legtöbb az allergiás 
megbetegedés. Mindkettő tekintetében az országos átlagnak megfe
lelő betegségszámot tapasztalunk.

-A  daganatos betegségek közül csak egyet említenék, a dohányo
sok rettegett tüdőrákját. A közhiedelemben az él, hogy aki ezt meg
kapta, nincs menekvés.

-  Ez egy tévhit. Én magam nagyon sok operált és gyógyult beteget 
ismerek. Ha a tüdő perifériáján van a rákos daganat, könnyebben, a 
gyógyulás komolyabb reményével operálhatok. Kétségtelen azon
ban, hogy a nagy erek, a szív közelében lévő daganatok rosszabb in- 
dulatúak és általában fiatalabb korban jelentkeznek. Kiváltójuk 
nemcsak a dohányzás, hanem a stresszes életmód is lehet.

-  Évek óta fut önöknél a dohányzásról való leszokást segítő prog
ram. Ismertetné ezt röviden?

-  Mi a nikotintapaszos módszert alkalmazzuk, jó eredményekkel. 
Lényege, hogy a cigaretta nikotinját egy bőrre helyezhető tapasz pó
tolja. Aki vállalja a kezelést, fél áron juthat a tapaszokhoz, pontosab
ban három patikában vásárolt csomag mellé térítésmentesen három 
másikat adunk.

-  Térjünk át a másik szakterületükre. Mi az allergia tulajdonkép
pen?

Az allergia a szervezet rendellenes hiperreakciója valamilyen kül
ső hatásra. A modern kor növekvő környezeti terhelései miatt, saj
nos egyre gyakoribb, mára népbetegséggé vált, és gyógyíthatatlan, 
mert csak a tünetei kezelhetők.

A felső légúti betegségek közé sorolható az allergiás nátha és a 
kötőhártya gyulladás. Kiváltói lehetnek pollenek, ilyenkor tavasszal 
különösen a pázsitfűfélék, majd nyár végén és ősszel a parlagfű, 
melynek irtására országos népegészségügyi program is indult. (A 
közhiedelemmel ellentétben a kanadai nyár levegőben repkedő boly
hái nem okoznak allergiát, noha kétségtelenül sokakat irritálnak.)

Allergiát azonban nemcsak a levegőben szálló különféle részecs
kék, például virágporok okozhatnak. Viszonylag gyakori a különféle 
állati szőrökre, toliakra való allergia is. A kimutató vizsgálatok ná
lunk elvégezhetők. Ha valaki szeretné tudni, mire allergiás, rendelési 
időben keressen fel bennünket.

Szeretném még elmondani, hogy bárki lehet allergiás, csupán a 
szervezetünk tűrésküszöbe eltérő. Allergiás kamionsofőrök mesél
ték, hogy nyugat felé átlépve az országhatárt 50-60 kilométer meg
tétele után már nem kell elővenni a gyógyszerüket. Ők bizony 
szeretik a hosszú fuvarokat. De félretéve a viccet: rendben tartott 
környezetben kevesebb az allergén és az allergia sem lehet népbe
tegség. Jó lenne, ha ezeket az összefüggéseket minél többen ismer
nék fel, és tulajdonosi felelősséggel tennének is környezetünk 
gyommentesítése, a parlagföldek felszámolása érdekében, -efjé-

Napi száz tüdőfelvétei
A tavalyi év nyarán érkezett meg a tüdő
gondozóba a régóta várt új és modern 
(Canon gyártmányú) tüdőszűrő készü
lék. Beüzemelése, részben a szakrendelő 
átépítése miatt hosszan elhúzódott. Az 
eredmény azonban igazolta a fáradozá
sokat. A tüdőszűrésekhez használt 
rollfilmes felvételek minősége eléri a ki
váló fotólemezekét, tehát a jövőben sok
kal tisztább és részletgazdagabb 
mellkasi felvételeken, nagyobb bizton
sággal ítélkezhetnek légzőszervünk álla
potáról. A berendezést kiegészíti a tüdőgondozó részlegben kialakított sötétkamra

és egy új előhívógép -  korábban ugyanis 
nem itt helyben, hanem a röntgenosztá
lyon történt e filmek előhívása is.
A tüdőszűrés az új géppel április elején 
kezdődött. Vizsgálatra kötelezett a 14-71 
év közötti korosztály. Ők valamivel több, 
mint 12 ezren vannak és az elkövetkező 
egy évben valamennyien sorra kerülnek.

A szűrésen való megjelenés fontos, 
mert csak az évről évre készített felvéte
leken fedezhetők fel az esetleges változá
sok, s így szűrhetők ki betegségek, 
elváltozások nyomai.

A tüdőszűrő készülék LCD kijelzős 
kezelőpultja

Orsó Györgyné nővér és Blaschekné 
Tóth Mária röntgenasszisztens

Scháffer Sándorné és Pasztusics 
Jenőné asszisztensek

Dr. Várnagy Magdolna főorvos ezzel a 
készülékkel hasonlítja össze az új és a 

korábbi mellkas felvételt

A szakrendelő vezetése kéri a város polgárait, hogy szűrő
vizsgálatra az értesítésben szereplő napon jöjjenek a tüdő

szűrő készülék korlátozott kapacitása miatt, 
így fölösleges várakozástól kímélik meg magukat.

A nagy számú vizsgálatot csak ilyen módon, 
szervezetten tudják fennakadások nélkül elvégezni.

=^s=r Oroszlányi
w  Szolgáltató
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Ősztől már kábelen is 
fogható a világháló?

A televíziós műsorszolgáltató Oritel Kft. úttörő 
fejlesztésbe kezdett. A cég szeretne betörni az 
informatikai piacra: alkalmassá kívánja tenni a 
kábeltelevíziós hálózatot internetezésre. Az át
alakítás jelenlegi állásáról és az ezzel össze
függő műsorcsomagokban történt változá
sokról kérdeztük Kormos Ferenc üzletágveze
tőt.
-  Jó egy évtizeddel ezelőtt már voltak kísérle
tek a kábelhálózat kétirányú hasznosításra, de 

kevés sikerrel. Mibe vágták most a fejszéjüket?
-  Induljunk egy picit korábbról. A jelenlegi kábeltelevíziós rendszer előfize

tői oldalát az elmúlt években teljesen átépítettük ún. csillagpontos hálózatra. 
Ezen most csak tévéjelek haladnak a haraszthegyi központból kifelé, egy 
irányba. A törzs- és vonalhálózat így (főleg a benne lévő erősítők minősége 
miatt) ma sem engedi meg a visszirányú jelküldést, ami az internetezés alap- 
követelménye. A cég most megkezdett beruházása során a főhálózatban le
cseréljük az összes erősítőt, valamint bonyolult átépítést hajtunk végre a 
meglévő zaj jelentős csökkentése érdekében. Ennek során a visszirányú jelek 
frekvenciáját a nyugati normákhoz kellet igazítanunk, ami egy magasabb tar
tományban van, mint a Kelet-európai. A nézők ebből annyit észlelhettek, hogy 
nemrégiben módosítottuk a minimálcsomag frekvenciáit, mert azok épp 
abba a tartományba estek, ahol az új szabvány szerint a visszafelé jövő jelek 
fognak közlekedni.
-  Tegyünk egy rövid kitérőt. Hová lett a TV5 a minimálcsomagból?

-Eltűnésének több oka van. Szerződésünk szerint ebben a „szociális” cso
magban egy darab jogdíjmentes külföldi csatornát kell biztosítanunk. Sajnos 
ilyen már egyáltalán nincs, és a francia TV5-ért is fizetni kell. De ez a kisebbik 
ok, hiszen nem komoly összegről van szó. Az Európai Uniós gyakorlat és a 
szerzői jogok szerint a minimálcsomagban (külföldön halflife-csomagnak ne
vezik) csak közszolgálati műsorok lehetnek. Ha mást is tennénk ebbe a cso
magba, akkor már alapcsomaggá minősülne át, így a fölötte lévő 
csomagokban lévő műsorok jogdíjai megduplázódnának, tehát jelentősen 
megdrágulna minden programcsomag. A harmadik ok: a frekvenciatarto
mány, ahová a minimálműsor került, egyszerűen nem bír el többet négynél.
-  Egy másik probléma, hogy bizonyos készülékek ezentúl még a 
minimálcsomag négy műsorából is csak három csatornát tudnak fogni, mert 
az MTV2 nem jön be. Miért?

-  Valóban, ezek főleg a Videoton Precision 2000 készülékek, amelyeknek 
gyártását közel tíz éve befejezte a székesfehérvári cég. Több száz van belőlük 
a városban. Ez a típus, sajnos nem ismeri az európai frekvenciákat, bár video
magnón keresztül fogva a műsort ez a probléma áthidalható. Jelenleg olyan 
berendezések beszerzésén gondolkodunk, amik a televízió elé kötve megold
ják a hiányosságot. Aki igényli, bérleti díjért kihelyezünk részére ilyet, sőt ahol 
szociálisan indokolt, akár ingyenesen is.
-  Céljuk az informatikai fejlesztés. Milyen anyagi forrásokból valósítják meg?

-  A Széchenyi-tervpályázaton tavaly nyertünk 9 millió forintot, ami a fejál
lomáson kiépítendő jelirányító berendezések költségének 3/4-ét fedezi. Az 
egész fejlesztés azonban hatvanmillióra rúg, a nagyobbik ré
sze a törzs- és vonalhálózat korszerűsítésére megy.
-  Most hol tartanak a munkálatok?

-  Megkezdtük a hálózat renoválását, csúcstechnikai ele
mek beépítésével. Az internetezés megoldása is a legmoder
nebb lesz. Előnyeit a legrövidebben úgy foglalhatom össze, 
hogy nagyobb mennyiségű adatot tud majd átvinni és gyor
sabban, mint bármi más, például az ADSL.
-  Várhatóan mikor indul a szolgáltatás?

-  Idén ősszel már szeretnénk hozzáférési lehetőséget biz
tosítani, először a város belső, tömbházas területein. Hadd 
tegyem hozzá, hogy a megyében az elsők között vagyunk. A 
megyeszékhely kábelrendszerén sincs ilyen lehetőség.
-  A városnak is vannak tervei valamiféle helyi információs 
rendszer kiépítésére. Kapcsolódik egymáshoz a kettő?

-  Mi alapvetően infrastruktúrát építünk, amelyen szolgál
tatni kívánunk. Ezt bárki igénybe veheti majd.

-for-

A tánc értékeket közvetít

15 éves a HÉBÉ Tánccsoport
„A szépség, az esztétikus megjelenés, a harmonikus mozgás és munkafe
gyelem világszinten” -  ezzel az egy mondattal jellemezhetem a HÉBÉ Tánc
csoportot, Geisztné Gogolák Éva tanárnő megálmodott és megvalósított 
15 évi munkájának termését. E dicsérő szavakat a tánccsoport jubileumi 
kiadványába írta Kondor Ferenc, aki negyed évszázadon át vezette a Bak
fark Bálint Művészeti Iskolát.
Geisztné Gogolák Éva három gyer
mek édesanyja. Aki látja, ezt nehe
zen hiszi el róla. Egy tízest 
nyugodtan letagadhatna -  szokták 
mondani. S ennek a szubjektív be
mutatásnak nagyon is helye van e 
cikk elején, mert Éva biológia-test
nevelés szakos tanárból lett táncpe
dagógussá, tehát igazán tudja, 
hogyan őrizhető meg együtt a test 
frissessége, mely nélkül a szellem 
is eltunyul.

Európa szinte minden országá
ban felléptek már, még a távoli Taj
van szigetén is. Rendszeresen 
sikerrel vesznek részt az Országos 
Táncművészeti Fesztiválon. Se szeri 
se száma az eddig kapott elismeré
seiknek.

A gyermek korosztály, a Valenti
na Gyermek Tánccsoport is kitett 
magáért, különböző stílusokkal 
első és második díjakat hozott el.

Geisztné Gogolák Éva nemcsak a 
művészeti iskola moderntánc tan
szakán oktat, a csoportok koreográ
fiáját is ő készíti, jelmezeket tervez 
és még az óvodás és kisiskolás ta
nítványok előkészítő nevelését is 
felvállalta.

-  Mikor indult a táncpedagógusi 
pályafutása, hiszen eredetileg álta
lános iskolában tanított?

-  A pályát a Ságvári iskolában 
kezdtem, mint testnevelő, 
1986-ban. Akkoriban megkeresett 
Kondor Ferencné, hogy elvállal
nám-e a bányász mazsorettcsoport 
utánpótlás nevelését. Megvallom, 
azt sem tudtam mi fán terem ez az 
egész, mint ahogy ők sem, mert ak
kor még Magyarországon a 
mazsorett-műfajnak semmiféle

múltja nem volt. Elvállaltam a fel
kérést és saját kútfőmre, meg a rit
mikus sportgimnasztikában meg
szerzett tapasztalataimra támasz
kodva kezdtük meg a kislányok ne
velését. A zeneiskola ifjúsági 
zenekarával közösen történtek az 
első fellépéseink. Időközben mo
derntánc tanári, mazsorett-oktatói 
végzettséget is szereztem és né
hány éve főállásban dolgozom a 
művészeti iskolában.

A kilencvenes évek közepéig az 
alapfokú művészeti iskolában csak 
a néptánc és a klasszikus balett ok
tatása volt lehetséges. Ezután az 
újabb irányzatok is bekerülhettek a 
hivatalos tantárgyak közé. A művé
szeti iskola, éppen az utánpótlás fo
lyamatos biztosítása miatt, most 
már évente hirdet felvételit 9-10 
éves kislányok részére.

-  Megfogalmazná, milyen hatás
sal van a tánc a gyerekek személyi
ségfejlődésére?

-  A tánc nagyon nagy szerepet 
játszik az egészségmegőrzésben és 
az esztétikum iránti igény kialakítá
sában. A tánc közösségi létre, tole
ranciára nevel, fejleszti a 
kifejezőkészséget, a koncentráció 
képességét és még sorolhatnám. 
Vallom, hogy nem kell minden ta
nítványunknak művésszé válni, hi
szen az egész későbbi életét 
meghatározza a színpad szeretete, s 
elég, ha utóbb már „csak” néző
ként. Az azonban biztos, hogy kul
túrált felnőtté válik és a gyermekeit 
is igényes szellemi környezetben 
fogja nevelni.

Forgács J.

NYOMDAI MUNKÁK
RÖVID HATÁRIDŐVEL

@ 367-444 |Cízaial
t e .

INTERNETES HONLAPOK
TERVEZÉSE Kiss Csaba
@ 367-444 vegyesbolt

KÖNYVKÖTÉSZET!
MONTÁZS PRESS Kft. Népekbarátsága u. 39. 

360-413
@ 367-444 06/30/9790-724

PIZZAFUTÁR Nyitva tartás:

@360-802 Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00
Vasárnap: 8.00-19.00

Érthető? 
Hát persze!

PAPLAN, PARNA 
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS, 

FELÚJÍTÁS 
@ 06-30/ 272-2743

LAKOSSÁGI APRÓ
-  3 szobás, földszinti, Petőfi ut
cai lakás etadó. 20/454-35-41
-  1350 m - e s  kert, pincés kis
házzal, vízzel, villannyal eladó. 
20/454-35-41
-3 részes szekrénysor + íróasztal 
+ egyszemélyes heverő eladó. 
70/513-0469

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@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu 

ISSN:1419 4805 Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) Internet: www.vertesexpo.hu



o r o s z l á n  g i

KRÓNIKÁS
V. évfolyam, 3. (213.) szám 2003. május. 10.

Átvágták a szalagot 
- miniszteri elismerés a főorvosnak

Elismerések nyújtásával és ökumenikus felszenteléssel adták át az újjáépített 
Szakorvosi Rendelőintézetet május 8-a délutánján. A szalagot Dr. Mátics Ist
ván igazgató-főorvos, Rajnai Gábor polgármester és Dr. Kökény Mihály politi
kai államtitkár vágták át. Utóbbi Dr. Csehák Judit miniszterasszonyt 
képviselte, aki a reggeli siófoki busztragédia miatt előzetes ígérete ellenére 
nem tudott eljönni az avatásra.

Dr. Mátics István megköszönte a segítséget azoknak, akik közreműködtek 
az állami címzett támogatás elnyerésében.

Rajnai Gábor önkormányzati emléklapokat adott át dr. Sunyovszki Károly 
korábbi polgármesternek -  amit az érintett az ünnepség után egy levél 
kíséretében vissza adott - , Lázár Mózes országgyűlési képviselőnek, a kivite
lező Bayer Center Kft. képviselőinek, valamint a felújítás építési és egészség- 
ügyi vonalán segédkező szakembereknek.

Dr. Kökény Mihály politikai államtitkár az egészségügyi miniszter megbí
zásából PRO SANITATE díjat adott dr. Mátics Istvánnak, kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként.

Medgyessy tavaly milliárdokat ígért

Az ÁPV Rt. továbbra is halogat
A Vért. április 9-én felfüggesztett, majd május 8-án folytatott közgyűlése 
egyetlen napirendi pontot tárgyalt:

„Tájékoztató az Oroszlányi Erőmű és Bánya retrofit programjának helyze
téről, a retrofit középtávú finanszírozási programjának aktualizálásáról, dön
tés a program végrehajtása érdekében szükséges 2003. évi kötelezett
ségvállalásokról". A Közgyűlés ezúttal sem hozott határozatot.

Az ÁPV Rt. javaslatára a Közgyűlés felkérte a Vért Igazgatóságát, te
kintse át az 1028/2002 (III. 26.) sz. Kormányhatározat óta a gazdasági 
életben bekövetkezett változásokat, a változások pénzügyi hatásait ve
zesse át a retrofit programon és az így módosított anyagot terjessze a Vér
tesi Erőmű Rt. következő rendkívüli Közgyűlése elé.
Az Igazgatóság a következő, rendkívüli Közgyűlését június 10-re hívtaössze.

Próbaüzemen a galvanizáló
Közel a befejezéshez az ipari park legújabb fejlesztése. A Koloman Handler Kft. egy- 
milliárd forintot meghaladó beruházással egy fémmegmunkáló és egy galvanizáló 
csarnokkal bővítette telephelyét. A hét elején Fehérdi Csabának, a gyár vezetőjének 
meghívására képviselők és hivatali vezetők tekintették meg az európai színvonalú 
technológia létesítményeit.

Figyelmetlenség miatt nem hozott döntést a képviselőtestület?

Mesebeli szavazás 
-  avagy demokráciakabaré

Egy magyar népmesében galambot visz a parasztleány Mátyás királynak, 
majd előtte elengedi, mondván: hoztam is meg nem is. így járt április 
29-én a város képviselőtestülete. A társadalmi célok megvalósítását szol
gáló pályázatok elbírálása című napirendi pont tárgyalása után ugyanis -  
lapunk tévéfelvételre és dokumentumokra alapozott álláspontja szerint -  
nem született (születhetett) döntés.

Mint elhangzott, a galvanizáló telje
sen automatikusan működik, és öt
ezer tonna/év kapacitásával az or
szág egyik legnagyobb ilyen üzeme.

A csúcstechnológiának számító 
gépsoron a cég által gyártott irat
gyűjtők fémalkatrészei kapnak nik
kelbevonatot. Az óránként 10 ezer 
köbméter levegőt cserélő rendszer 
teljesen zárt, kifolyó víz egyáltalán 
nincsen. A modern technológia 
vegyianyag felhasználása minimális, 
a galvanizálás során iszap nem kép
ződik. Az ún. hulladékvizet zárt tartá

lyokban tárolják, majd a fővárosba 
szállítják megsemmisítésre.

A hatósági vizsgálatok elkészültek 
-  hangzott el -  és szennyező
anyag-kibocsátást nem találtak.

A folyamat egészét számítógép el
lenőrzi, és bármilyen üzemzavarese
tén a rendszer leáll, megelőzve a 
környezet szennyezését.

(A mérések eredményei remélhe
tőleg a nyilvánosság számára is hoz
záférhetők lesznek.)

A cég várhatóan a közeljövőben 
felépíti logisztikai bázisát is az ipari 
park egy közeli területén. Forgács J.

A Jugovics József szocialista kép
viselő készítette előterjesztés kere
tében 3 millió 740 ezer forintot 
szerettek volna 45 pályázó civil 
szervezet között kiosztani s tartalé
kolni fennmaradó 260 ezret, az év
közben felmerülő célokra.

A módosító javaslatok megfogal
mazását Lázár Mózes kezdte, aki 
hétezer forinttal kérte kiegészíteni a 
Rákóczi Szövetség támogatását, 
abból a harmincezer forintból, 
amely egy márkushegyi szakszer
vezet visszalépése után fennma
radt. Egyúttal a megmaradó 23 ezer 
forint tartalékba helyezését javasol
ta.

A második módosító javaslatot-  
a szocialista frakcióét -  Székely An
tal ismertette. Eszerint több külön
böző szervezetnek kívánták 
elosztani a szakszervezeti vissza
lépésből megmaradt 30 ezer forin
tot, valamint az Evangélikus Egy
házközség és az Oroszlányért 
Polgári Egyesület eredeti előter
jesztésben szereplő 200, és 50 ezer 
forintját. Utóbbi kettő más felada
tokra osztását Székely Antal azzal 
indokolta, hogy a két szervezet pá
lyázata nem pontosan felel meg a 
kiírásnak.

A dolgok ezt követően érdekes 
zavarodottságot hoztak. Takács 
Károly hangot adott felháborodásá
nak, hogy az “utolsó pillanatban" 
bedobott szocialista módosító ja
vaslat, véleményezési lehetőség 
nélkül felborítja az egyébként szin
tén szocialista képviselő által készí
tett, s bizottságban egyeztetett 
előterjesztést a pénzek elosztásá
ról. Ezután Hartmann József is mó
dosító javaslatot fogalmazott meg, 
melyben kérte, ne adják másoknak 
az Evangélikus Egyházközségnek 
szánt pályázati összeget.

Közben Jugovics József elhagyta 
üléshelyét.

Az elnöklő Rajnai Gábor megkér
dezte az előterjesztő Jugovicsot, 
hogy befogadja-e a módosító ja
vaslatokat, vagy külön megszavaz
tassa azokat. A helyére vissza
érkező képviselő tanácstalanul 
széttárta a kezét -  mintha nem tud
ná, miről van szó - ,  majd Rajnai 
Gábor újabb kérdésére azt felelte: 
“Igen, befogadom. Azt hiszem." A 
polgármester ezután szavazásra 
tette fel a -  kétféle koncepció alap
ján módosításra javasolt! -  előter
jesztést. (Lázárnál ugyanis 23 ezer 
forint, míg Székelynél 18 ezer forint 
maradt tartalékban az elosztás 
után.) A képviselőkön tanácstalan
ság látszott. Székely Antal meg is 
jegyezte: “Hát, ez érdekes lesz!” 
Közben tizenegyen igenre, ketten 
nemre, és ketten tartózkodásra 
emelték a kezüket. Az ülésterem
ben morajlás támadt, majd Rajnai 
Gábor a “Nincs gond! Törvényes 
minden!” kijelentéssel zárta le a té
mát és nekifogtak a következő napi
rendi pont tárgyalásának.

Lapunk álláspontja szerint a nyílt 
voksolás nyomán két egymással el
lenkező tartalmú módosítással ki
egészített határozatot szavaztak 
meg a képviselők, vagyis a szava
zás érvénytelen volt, mert nem hoz
tak egyértelmű döntést.

Véleményünk szerint a döntés- 
hozatal módja is ellentétes volt a 
képviselőtestület Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatával, mely hatá
rozat esetén (és ez az volt) a 
következőt tartalmazza: „Az ülés el
nöke a napirendi ponthoz előter
jesztett és a vitában elhangzott 
konkrét határozati javaslatokat 
egyenként bocsátja szavazásra. 
Előbb a módosító indítványokról 
előterjesztésük sorrendjében, majd 
az előterjesztésben szereplő hatá
rozatokról, javaslatokról dönt a tes
tület.” Forgács József

Elismerés a judosoknak. A képviselőtestület ülésén átadták a Jó 
tanuló, jó sportoló címeket, melyre idén kilenc pályázat érkezett. Kiváló 
verseny- és tanulmányi eredményével Holló Zsolt, Kunkli Szabolcs és 
Kunkli Roxána érdemelte ki a kitüntető címet. Mindhárman az Oroszlányi 
Judo Klub fiatal cselgáncsosai, edzőjük Végh Tibor. A gyerekek a Ságvári 
Endre Általános Iskolába járnak, testnevelő tanáraik Czombál Endréné és 
Erdélyi Péterné.
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Nem lesz pedagógusnapi jutalmazás

Elvették az intézmények 
pénzmaradványát

Az idei költségvetés megalkotásakor az intézményhálózat beruházá
si és felújítási feladataira nem tudott forrást biztosítani a képviselő
testület. Ezért felújítási céltartalékba helyezte az intézmények 
szabadon felhasználható pénzmaradványát és a tavalyi alulfinanszí
rozás és túlfinanszírozás különbözeiének összegét, összesen mint
egy 56 millió forintot. A május havi képviselőtestületi ülésre terjeszti 
be a városfejlesztési bizottság a felújítási alap intézmények közötti 
felosztásának elvét és alternatíváit, valamint az alap növelése céljá
ból igénybe vehető egyéb forrásokat.

Tehetségeket (is) 
támogat a város

Tehetséges fiatalok pénzbeli támogatásáról döntöttek a városatyák. 
Tanévenként 10 hónapig, havi tízezer forinttal segítik azokat a hátrá
nyos helyzetű, de tehetséges általános iskolás gyermekeket, akik az 
Arany János Tehetséggondozó program támogatásával kívánják 
megkezdeni középiskolai tanulmányaikat.

A városi rendőrkapitányság tartós, immár krónikusnak mondha
tó létszámhiányának enyhítését próbálja segíteni az önkormányzat a 
kétéves rendészeti szakközépiskolába jelentkező Oroszlányon lakó, 
gimnáziumi érettségivel rendelkező fiúk, lányok támogatásával. A 2 
éves nappali képzési időre havi 15 ezerforintos támogatást folyósít 
az önkormányzat a hallgatónak, aki ezért az iskola befejezése után 
legalább kétéves szolgálatot köteles a városi rendőrkapitányság ál
lományában teljesíteni.

Városunk két középiskolájában a képzésben részt vevők száma 
erőteljesen csökken. Az új anyagi támogatás célja elősegíteni, hogy 
minél több diák kezdje meg és fejezze be középfokú tanulmányait a 
két helyi középiskolában. A támogatás mértéke a tanulmányok foly
tatásának idejére tanévenként 10 hónapon, a 9. évfolyamos tanulók 
esetében 5 hónapon keresztül 8000 Ft/hó.

Támogatják azokat az általános iskolát végző oroszlányi tanuló
kat is, akik különleges tehetségük révén felvételt nyernek művészeti 
felsőfokú intézmény különleges tehetségeinek tagozatára. A támo
gatás mértéke a tanulmányok folytatásának idejére tanévenként 10 
hónapon keresztül 15000 Ft/hó.

Szeptembertől megszűnik a 6. Számú Óvoda
12 igen és négy nem szavazattal fogadta el a képviselőtestület az is
mert intézményátszervezésről szóló előterjesztést.

Az ellenzék kérésére az ülést vezető Rajnai Gábor polgármester a 
kulturális bizottság külső tagjának, Benyiczki Ágota óvodapedagó
gusnak adott szót, hogy kifejtse az átszervezéssel kapcsolatos állás
pontját. Benyiczki elmondta, hogy szeptemberre csak 16 fővel 
csökken a gyermeklétszám, és mivel tíz dolgozót mindenképpen el
bocsátanak, a megszüntetéssel mindössze hatmillió körüli összeget 
takarít meg a város. Szerinte ez az összeg nem indokolja az átszerve
zést, inkább a kisterületű csoportszobák megszüntetése az elfogad
ható megoldás.

Takács Károly képviselő azt hangsúlyozta, hogy ebbe a helyzet
be az önkormányzat önhibáján kívül is került, mert az állami norma
tíva alulfinanszírozása kényszerpályát jelölt ki. Ugyanakkor úgy 
vélekedett, hogy az egyelőre üresen maradó Mátyás király úti böl
csődei épület a Gárdonyi tortúráját ismételheti meg.

Székely Antal arra emlékeztetett, hogy a Kossuth óvoda pár év
vel ezelőtti átszervezésekor nem volt ekkora politikai hangzavar. Ha 
egy város a fejlesztésre, felújításra forrásokat akar előteremteni, ak
kor azt csak intézményei működési költségeinek csökkentésével te
heti meg -  tette hozzá.

14 NAP HÍREI
-GYÚJTOGATTAK? Három különböző 
helyen égett a szemét, bútor és szalma 
az egykori Ady mozi egyre lepusztultabb 
épületében. A színházteremben össze
hordott bútordarabok izzottak, a vetítő- 
vászon előtt összesodort újságpapír 
égett. Az oroszlányi lánglovagok szoká
sos rekordkiérkezéssel, gyorsan oltot
ták el a tüzet.
-A RÁKÓCZI szabadságharc kitörésé
nek 300. évfordulója alkalmából, több 
hónapig tartó előkészület után ismét 
megrendezte határokon átnyúló nem
zetközi történelmi vetélkedőjét a Rákó
czi Szövetség oroszlányi szervezete. A 
vendégcsapatok a Felvidékről, Erdély
ből és Kárpátaljáról érkeztek. Rajzzal, 
dallal idézték fel a kurucok korát, s köz
ben szellemi vetélkedőben mérték 
össze tudásukat az oroszlányi iskolá
sokkal. A 15 versengő csapat közül az 
Ipolybalogiak vitték el a pálmát s mö
göttük, néhány ponttal lemaradva a 
Ságvárisok (Bata Brigitta, Rezi Mór, 
Sándor Zsuzsanna) végeztek, a harma
dik helyezett pedig Bátorkeszi csapata 
lett. Az első három csapat értékes jutal
mat vehetett át, köztük egy kéthetes sá
toraljaújhelyi táborozás lehetőségét. A 
zsűri -  a szervezők jóvoltából - ,  számos 
különdíjat is kiosztott.
-MINDENKINEK szóló programokkal 
várták a Fő téren a Vért reprezentatív 
szakszervezetei (OBDSZ, DUVISZ) a 
május elsejét ünneplő oroszlányiakat. A 
zenés ébresztő és a hagyományos’ Rá
kóczi úti felvonulás után az uszoda előtti 
tér volt a további programok helyszíne. 
A gyerekeknek, fiataloknak és időseb
beknek egyaránt szórakozást kínáltak a 
sörsátor színpadán fellépő helyi és or
szágos sztárok.
-ZÁRJUK BE! Ismeretlen tettesek nyi
tott bejárati ajtón keresztül hatoltak be 
tömblakásokba és -  az ott lakók figyel
metlenségét kihasználva -  besurranás- 
sal különböző értéktárgyakat 
tulajdonítottak el. Május 3-án, napköz
ben ismeretlen tettes a Mindszenti úton 
lévő garázssor területéről ellopott egy 
CYW-251 rendszámú, narancsvörös 
színű Wartburg limuzint.
-BEKAPTÁK A HORGOT. Ifjú horgá
szoknak rendezett kishalfogó versenyt a 
Ságvári iskola diákönkormányzata az 
Oroszlányi Horgász Egyesület jóvoltá
ból, az Erőműi tavon. A legügyesebbnek 
Burai Tamás, Boros Krisztián, Nagy Dá
vid, Csaba Attila, Velőti József és 
Szemán Péter bizonyult, akiknek alapo
san dagadt a szákja a három és fél órás 
lógatás után. A Téglás József vezette 
DUVISZ támogatásával egy gyermek 
sem távozott üres kézzel. A legjobbak 
jutalma orsó, horgászbot, szák és meg
annyi más horgászkellék lett, hogy 
eredményesebben űzhessék a nyár oly 
sokak által kedvelt sportját.

-GÁLAELŐADÁSSAL emlékezett meg a 
Tánc Világnapjáról a művészeti iskola. A 
műsorban jelenlegi Bakfarkos, és más 
művészeti iskolákban továbbtanuló nö
vendékek léptek fel, javarészt Csáky Má
ria tanítványai, akik közül többen a 
május 11-én Budapesten rendezendő 
országos táncművészeti fesztivál dön
tőjébe jutottak. A programot Lázár Mó
zes országgyűlési képviselő nyitotta 
meg.
-MERKÚR A SULIBAN. Ritka csillagá
szati jelenséget mutattak be távcsöveik
kel a Halley Csillagászati Szakkör tagjai 
a Ságvári iskola udvarán. Több száz 
gyerek nézhette meg a szűrőkkel ellátott 
teleszkópokban, valamint kivetítve, 
amint a Merkúr bolygó aprócska sötét 
korongja mintegy 5 órán át elvonul fő
csillagunk korongja előtt. A jelenség 
távcsövekkel legközelebb 2016. május 
9-én lesz (jó időjárás esetén) hazánkból 
megfigyelhető.
-FUTOTTAK ÉS... Gyönyörű környezet
ben, Kaszón rendezték, immár másod
jára a Sprint Duatlon Országos 
Bajnokságot. A versenyzőknek a távok 
mellett az esővel is meg kellett küzdeni
ük. Bakonyi Fruzsina (BUDA-CASH 
TEAM), felnőtt és U23 -as magyar baj
nok lett. A serdülő lányoknál a bajnoki 
címet Kostyál Ágnes (ORTRI) gyűjtötte 
be, Szalay Szandra (TKTK) 8., Kostyál 
Tamás (ORTRI) ifjúsági 5. helyezést 
szerzett. Kostyál Ágnes a Mezeifutó 
N.A.P.-Diákolimpián bajnoki címet 
szerzett.
-ELSŐ VÉRTES RALLYE. Június 
20-22-én rendezi Oroszlányban a 
Spindler Autó Sport Egyesület az Első 
Vértes Rallye-t -  tájékoztatott Spindler 
Tibor. A versenyre, mely országos ma
gyar II. osztályú bajnoki futam és egy
ben túrabajnokság is lesz, 8-10 ezer 
embert várnak és 120 autó indulása vár
ható az Oroszlány-Pusztavám, 
Oroszlány-Kőhányás útvonalakon.. 
-ÉGŐ BOZÓT ÉS AVAR. Az elmúlt két 
hétben viszonylag kevés esetben, mind
össze ötször vonultak az oroszlányi tűz
oltók (360-441). Az Ó-Takács utcában a 
környező házakat veszélyeztető bozót- 
tüzet fékeztek meg, míg a volt téesznél, 
a Miskóréti úton és a Mindszenti er
dészháznál tovaterjedéssel fenyegető 
avartüzeket -  tájékoztatott Tyukodi Jó
zsef parancsnok.
Flórián napján ünnepélyes állomány
gyűlést tartottak az önkéntesek. A pa
rancsnok ez alkalomból jutalmakat 
adott át.
-TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ. Test
vérvárosunkba, Vágsellyére látogatott, 
Rajnai Gábor és Székely Antal alpolgár
mester, önkormányzati képviselők kísé
retében. Vecse és Hetmény, Vágsellye 
elődtelepülései. Ezek első írásos említé
sének 890. évfordulóját ünnepük, s erre 
a rendezvényre hívta városunk küldött
ségét Tibor Baran, Vágsellye polgár- 
mestere.

A DOHÁNYZÁS, A SŰRŰ FÜSTÖT OKÁDÓ VÁROSI BUSZOK, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
2.



Ep lélekkel a testi egészségért!
Ezzel a szólással mutatkoznak be a szakorvosi rendelőintézet ideggyógy
ászati-pszichiátriai rendelésén. Évente kb. tízezer beteget látnak el Oroszlány 
és a hozzá tartozó községek (Bököd, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Szákszend) 
körzetéből. Ez sokszor kész „bolondokháza" állapotot teremt, annak ellené
re, hogy két ideg-elmegyógyász szakorvos és heti egy alkalommal pszicho
lógus ténykedik négy szakasszisztenssel.

Feladatuk az akut (sürgős) és krónikus (elhúzódó) ideggyógyászati megbe
tegedések ellátása, lehetőleg járóbetegként kivizsgálása, a pszichés zavarok, 
szenvedélybetegségek kiszűrése, gyógykezelése, kórházi ellátás után szük
ség esetén gondozásba vétel, a terápiából elmaradó kliensek otthoni látoga
tása, a visszaesések korai nyomon követése. És nem utolsósorban 
segíteniük kell a megbetegedések gyógykezelése után a családba és munka
helyre való beilleszkedésben.

Oroszlányon sok a paranoid-káp
„A beteghez csak alázattal lehet fordulni”

Édesapját 
szerette volna 

gyógyítani 
-  ezért lett orvos

Dr. Kalocsai Márta ideggyógyász-pszichiáter évtize
des munkásságáért tavaly Pro Sanitate díjat kapott 
az egészségügyi minisztertől. Érzelmi indíttatása 
már gyermekként az orvosi pálya felé terelte

- 1 960-ban végeztem a SOTE általános orvosi karán. 
Kezdetben a tatai neuropszichiátrián dolgoztam, majd 
bő két évtizedig a tatabányai szakrendelésen. Végül 
családi örökségként hozott vesebetegségem miatt -  
veseátültetésem volt -  nyugdíjaztak, s ezután hívtak 
Oroszlányba, amit utólag is jó döntésnek érzek.

Itt a szakrendelés egyelőre még tömegrendelés. Fő
leg mentálhigiénés vonatkozásban duzzadt fel az igény 
a szakma iránt. Elsőrendű feladatunk az egzisztenciális 
krízissel küszködök megóvása önpusztító törekvéseik
től. Emellett nem elhanyagolható a szervi idegrendszeri 
betegségek, főleg az érrendszeri szövődmények sza
porodása sem.

-  A szabadidejét mivel tölti?
-  Legfőképpen kertészkedem és olvasok. Egyébként 

pedig Tatabányán, ott, ahol én lakom, szinte senki nem 
megy a háziorvoshoz. Megkeresnek mindenféle pa
nasszal, főleg lelki nyavalyákkal, és higgye el, kifejezet
ten élvezem, hogy a lakókörzetemben egyfajta 
háziorvosi szerepet tölthetek be. Érzik, hogy érdekel, 
érzik, hogy segíteni akarok.

-  Negyven évi praxis után nem fáradt bele, hogy a lel
ki szennyest napról napra kiteregetik önnek?

-  Úgy nézek én ki, mint aki belefáradt! -  színleli a fel
háborodást egy nevetés kíséretében. -  Nézze, az em
ber a világ egyik legérdekesebb „képződménye"! 
Egyáltalán nem bántam meg gyermekkori választáso
mat, mert színes, érdekes ez a hivatás, egyike a nem 
rutinból cselekvő orvosi pályáknak. Tudja, minden em
ber egy fenség. Ezért egyetlen emberre sem tudok kö
zömbösen nézni. Olyanok nekem, mint kertésznek a 
virág. -for-

Takácsné Gombás Ildikó, Törőcsik Imréné,
Dr. Halmi György pszichológus, Dr. Vas Teréz pszichiá

ter-főorvos, Bánfiné Szemerei Katalin és Szabó Lászlóné

Dr. Vas Teréz 16 éve dolgozik az oroszlányi 
ideggyógyászaton, közel negyven éve folytatja 
gyógyító hivatását. Családjában nem volt ha
gyománya az orvosi pályának, de érdeklődését 
már fiatalon felkeltették az emberi lélek jelen
ségei -  emlékezik. A Nyírő-féle nagy pszichiát
riai könyvön nőtt fel, másik kedvenc 
olvasmánya Benedek István pszichiátriai be
tegotthonról szóló Aranyketrece volt. Tatabá
nyai születésű, és ott él a mai napig. Három fia 
van.

A megyeszékhelyen, a neurológiai osztályon 
(szervi ideggyógyászat, pl. agyvérzések, daga
natok, epilepszia ellátása és kivizsgálása) dol
gozott 1968-tól, kezdetben ugyanis önálló 
pszichiátriai osztály még ott sem volt. Harma
dik gyermeke születése után, már nagyon 
megterhelőnek érezte a kórházi munkát a ren
geteg ügyelettel, s mivel az oroszlányi szakren
delőben üresedés történt, így 1987-től itt 
folytatta pályáját. Tavaly a képviselőtestület 
Oroszlányért kitüntető díszoklevéllel jutalmaz
ta munkásságát.

-  Akkor a városban nővérek által ellátott 
ideggondozás és pszichiátriai gondozás volt, 
vagyis címekre kijárva igyekeztek segíteni a 
beteg embereken. Eleinte itt is neurológia fel
adatom volt -  idézi fel a kezdeteket.

-  Honnan, hová jutott el az elmúlt 16 év alatt 
a szakrendelés?

-  Akkoriban a betegeknek a tatabányai pszi
chiátriára kellett bejárniuk. A gondozáson kívül 
azonban akut betegek is adódtak. Én időköz
ben letettem a pszichiátriai szakvizsgát, kibő
vült a szakmai team, és ez lehetővé tette, hogy 
helybeli pszichiátriai rendelésen láthassuk el a 
betegeket. Csapatunkat azóta erősíti Kalocsai 
főorvosnő és Halmi tanár úr, a pszichológu
sunk. Mára nagyon jól összekovácsolódtunk. 
Valamennyi kollégámmal elégedett vagyok, 
nagyon jó empatikus készségű emberek.

-  Mi a feladat legnagyobb nehézsége?
-  Talán az, hogy az agyunkat szinte percről 

percre különböző területekre kell átprogra
mozni, hiszen a központi idegrendszer megbe
tegedései széles skálát fognak át. Van, hogy 
isiászos beteg érkezik, utána egy skizofrén, s 
közben hoz a mentő egy rosszullétest. Nekünk 
azonban a zaklatott körülmények ellenére is 
humánusan, maximális figyelemmel s meg
győződésem szerint alázattal kell fordulni a be
tegeinkhez. Ezt nehéz megvalósítani, hisz mi is 
emberek vagyunk.

-  Milyen betegségek száma nőtt jelentősen 
az utóbbi években?

-  Korunk leendő népbetegségei, a de
presszió és pánikbetegség. Az állandó létbi
zonytalanság, a munkahelyváltozások, a 
teljesítménykényszer okolhatók terjedésükért. 
A rendszerváltás nyomán sok ember alatt 
megrendült a föld, kiúttalan, megoldhatatlan
nak tűnő helyzetekbe kerültek.

-  A pánikbetegség voltaképpen micsoda?
-  A kórisme úgy szól, hogy egy hónap alatt 

legalább négy alkalommal akut szorongásos 
rohamok támadják meg a beteget. Ezalatt azt 
éli meg, hogy szívinfarktus, agyvérzés vagy va
lamilyen egyéb testi katasztrófa történt vele. 
Erre ráépül egy állandó szorongás, félelem az 
újabb pánikrohamtól, ami teljesen váratlanul 
érkezhet, sokszor egy hajnali ébredés után, 
vagy alvás alatt. Később a betegek egy része 
különböző fóbiákkal küzd, pl. nem mer embe
rek közé menni, tömegiszonya van.

-  Van Oroszlányon kiugró betegségtípus?
Soknak tűnik az úgynevezett 

paranoid-kép, amikor valamilyen téves eszme, 
üldöztetés, netán féltékenységi téboly alakul ki. 
Ez az elmagányosodott, idős embereknél gya
kori, hiszen a városban nagyszámú kisnyugdí
jas, egyedülálló személy él. Mégis hozzá kell 
tennem, hogy, sajnos, jellemzőbbek a de
presszió, a pánikzavar és a szenvedélybetegsé
gek.

-  Úgy tudom, természetgyógyászattal is 
foglalkozik.

-  Valóban. A szakrendelésen is bevezettük 
detoxikáló kezelésként a fülakupunktúrát. Ha 
valaki elhagyja a drogot vagy az alkoholt ez 
csökkenti a megvonási tüneteket, enyhíti a fe
szültséget, és javítja az anyagcsere szintjét. Ez 
persze csak kiegészítő kezelés. Inkább a csalá
dokkal való közös segítségre helyezzük a 
hangsúlyt.

-  Szabadidejében a különböző szenvedély
betegségek ellen is fellép.

-  Igyekszem bekapcsolódni különböző tár
sadalmi munkákba. Szívem csücske volt a 
mára, sajnos, megszűnt oroszlányi alkoholel
lenes klub. Jelenleg a dömösi utókezelő cso
portnak nyújtok segítséget, és részt veszek a 
drogellenes intervenciós programban is. Utób
bi területen rengeteg a megoldandó feladat. 
Megyénkben nincs drogambulancia, és szük
ség lenne egy ifjúsági pszichiátriai szakrende
lésre is, mert a kábítószerek ezt a korosztályt 
veszélyeztetik. Oroszlányon, szerencsére, még 
annál a fázisnál tartunk, amikor a függőségek 
éppen kezdenek kialakulni. Most a megelő
ző-tájékoztató programoknak van a legna
gyobb szerepük. -fór-
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Oroszlányi lány a Diákcsúcson
11 pontos ajánlást fogadott el a május 1-3 között a Millenáris Parkban 
ülésező diákparlament, amelyben többek között kérik, hogy a tanulói jo
gok ismerete épüljön be a pedagógusképzésbe és -továbbképzésbe.

A Diákcsúcs 2003 néven zajló kulturális és szórakoztató műsorokkal 
tarkított rendezvényen ott volt a Ságvári általános iskola Diákönkormány
zatának elnöke, az idén végzős, és idegenforgalmi-marketihg pályára ké
szülő Konkoly Gizella is.

Gizella az iskola tanulóitól kapott kérdéseket is eljuttatta a fórumra. A 
gyerekeket leginkább az érdekelte, hogy lehet-e használni a mobiltelefont 
bármely iskolában. Mint Gizella megtudta, ez kizárólag a tanórán kívüli 
időszakban lehetséges. Tanuiótársai azzal is megbízták, érdeklődje meg, 
milyen korlátái vannak az órai levelezésnek. Kiderült, zárt boríték egyszeri 
átadása ellen a pedagógusnak nem lehet kifogása, azonban a cetlikre vé
sett nemes veretű alkotásokat elveheti, sőt el is olvashatja.

Élményeit és a 11 pontos ajánlást a jövő héten gyűlésen osztja meg 
képviselőtársaival a DÖK-elnök. -f-

Tatabánya adott fákat 
az oroszlányi iskolának

A Föld Napja alkalmából külön programot és ünnepséget szervezett a Be
nedek Elek iskola-tájékoztatta lapunkat Iván Lászlóné igazgatp. Az isko
lában kevés az árnyat adó lombos fa, ezért úgy döntöttek, hogy az 
ünnepnapon minden osztály elültet egy fát. Az elhatározást tett követte s 
végül Bencsik János, Tatabánya polgármestere segített ai  ötlet kivitele
zésében: nyolc gyönyörű hársfát küldött a gyerekeknek.
„Ma már az udvaron hajladoznak a szép fák, s naponta gondozzuk őket 
nem csak a táplálékot biztosító vízzel, de simogatjuk szemmel, szívvel, 
hogy nagyra nőjön, árnyat adjon a következő nemzedéknek, köszönjük 
Bencsik János Polgármester Úrnak, hogy jó szívvel, önzetlenül segítsé
günkre volt s olyan adományt adott nekünk, melyben még sokáig gyö
nyörködhetünk." -  Írja az igazgatónő.

Zongorahangverseny
Licsák Attila, a Zeneakadémia oroszlányi növendéke ad hangversenyt 
(többek között Bach, Haydn és Chopin művekből) május 11-én vasárnap 
16 órai kezdettel az oroszlányi Római Katolikus Templomban. Műsorköz
lő: Bordi András. A belépés díjtalan.

Mindszentpusztai találkozó. Mindszentpusztán tartja következő összejö
vetelét a Civil Fórum, május 14-én, szerdán. A helyszínre 15 órakor és 
15.30-kor mikrobusz indul az MKK-tól. A találkozón többek: között egyez
tetik a várossá nyilvánítás 50. évfordulójának megünneplésére felvetődő 
ötleteket, majd 17 órától kötetlen beszélgetéssel, evéssel-ivással és nótá
val zárják az erdei programot.

A bérlők közel kétharmadát ki kellene lakoltatni

Kiút nyílhat a 22-es csapdájából?
Kerek egy évtizede, sőt annál régebben görgeti maga előtt a város a szociális 
bérlakások leromlásának problémáját, mely együtt jelentkezik az évről évre fel
halmozódó tízmilliós nagyságrendű közüzemi hátralékokkal. Ma már a valami
vel több mint 300 bérlakásban élő családok kb. 65-70 %-át kellene emiatt 
kilakoltatni! Ugyanakkor a szociális és egyéb bérlakás iránti igényeket az ön- 
kormányzat nem tudja kielégíteni. A most elfogadott lakásrendelet és lakás- 
koncepció utat nyit a megoldások előtt. A jelenlegi szabályozás szerint 
összkomfortos bérlakást is csak alacsony jövedelmű család vehet bérbe, 
amely számára erején felüli megterhelést jelent az összkomfort kényelmével 
együtt járó, magasabb összegű közüzemi számla kifizetése. Ebben az esetben 
pedig a számla megfizetéséért a tulajdonos önkormányzat felel a szolgáltatóval 
szemben, a kifizetett összeg megtérülésének legcsekélyebb reménye nélkül -  
vázolja fel az előterjesztés a 22-es csapdáját jelentő helyzetet.

Az új szabályozás a városi bérlakásokat elhelyezkedés és komfortfokozat 
szerinti négyféle besorolással különbözteti meg, ami elsősorban a lakbérek el
térő mértékében ölt testet. Ezt később még finomítani fogják. A változás lénye
ge, hogy elkülönülnek a szociális és a piaci alapú bérlakások. Ennek nyomán a 
Petőfi udvari lakások lakbére csökkent, míg a többinél lakbéremelés történt. Az 
ún. költségalapon meghatározott lakbérű lakások lakbére a legdrágább, 500 
Ft/négyzetméter, míg a félkomfortosoké 78 Ft/négyzetméter.

A továbbiakban szociális elhelyezést biztosító bérlakásként összkomfortos 
lakás már nem utalható ki. A kiutalás feltételeit szigorították.

A cél olyan bérlakás-szerkezet kialakítása, ahol a piaci alapon bérbe adott 
lakásokból befolyó lakbér fedezete lehet a szociális bérlakások lakbére és a 
tényleges költsége közötti különbözetnek, amely az önkormányzati költségve
tést tehermentesítheti. A későbbiek során fogják kidolgozni az önkormányzat 
által adott lakbértámogatás mértékét és feltételeit, amely megjelenhet, pl. az 
egyes közüzemi díjak bérlő helyetti kifizetésében.

Az üzemeltetési szerződés módosításával az OSZRT jogköre bővült, a jövő
ben lakásgazdálkodási feladatokat is ellát.

* * * *

Teljes egészében az önkormányzat tulajdonában áll az Iskola utca-Fürst Sán
dor utca sarkán lévő tömb, valamint a Petőfi udvar összes épülete. Különösen 
a tiszta önkormányzati tulajdonú épületben lévő lakások (és maguk az épületek 
is) teljes felújításra szorulnak. A hosszú távú la
káskoncepció erre, és a panelek egyre sürge
tőbb renoválására nyújt lehetőséget, első
sorban azzal, hogy a koncepció birtokában a 
város az elsők között pályázhat az ilyen célú, 
egészében 12 milliárdos állami keret összegei
re. A tervek szerint lépcsőzetesen (épületről 
épületre) megvalósuló felújítás során a mosta
ni bérlőknek az Iskola utcai épületben nyújta
nak átmeneti szállást, de csak azokat engedik 
vissza, akik vállalják a közüzemi díjak rendsze
res megfizetését.

A terv célként új bérlakások építését is meg
jelöli, pl. lakópark az ipari parkba érkező új 
munkavállalók részére. -i-

TO M I KÉZI
AUTÓMOSÓ!

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

Mf] •06#20s 
l>488*10*56

PAPLAN, PARNA 
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS, 

FELÚJÍTÁS 
S 06-30/ 272-2743

LAKOSSÁGI APRÓ

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ 

IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

®34/360-063  
20/372-5392 
20/365-46-68

^Lakásvásárlási, 

lakásépítési hitel 

Kamat: 2,5%-tól

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:
Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

NYOMDAI MUNKÁK 
RÖVID HATÁRIDŐVEL 

@ 367-444

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

@ 367-444

PIZZAFUTÁR
@360-802

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

-  3 szobás, földszinti, Petőfi ut
cai lakás eladó. 20/454-35-41
-  6 KW-os hőtárolós kályha és 
Szieszta eladó. 20/396-7481.
-  1 szobás komfortos lakás ki
adó. Bérleti díj megyegyezés 
szerint. 8-12-ig: 366-890.
-  Utitársnőt keresek, 60 év körü
li hölgyet, aki kisebb kirándulá
sokra, egynapos
fürdőlátogatásokra társam len
ne. Nándor. 30/369-6767. 
-Szőlő daráló eladó: 
30/369-6767.
-  1350 m - e s  kert, pincés kis
házzal, vízzel, villannyal eladó. 
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: Molnár Csaba ügyvezető.
®  367-444 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Petőfi S. u. 20., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu

ISSN.1419 4805_________ Hirdetésfelvétel a kiadó nyomdájában; Oroszlány, Alkotmány út 10. (A Czermann vendéglőnél) Internet: www.vertesexpo.hu



V. évfolyam, 4. (214.) szám 2003. május. 24.

A fogyatékosok továbbra is reménykedhetnek

Hajléktalanok költöznek 
a volt bölcsődébe

Rendkívüli ülést tartott május 15-én a képviselőtestület. A napirendi pon
tok közül kiemelt figyelem kísérte az I. sz. Bölcsőde épületének sorsát. A 
városatyák a február óta húzódó intézményátszervezésre tettek most pon
tot. Ennek értelmében megszűnik a 6. számú óvodai telephely, s oda a két 
helyen működő Bölcsőde Szolgálat költözik.

A megszűnt I. sz. Bölcsőde épületé
nek hasznosításával kapcsolatban 
két alternatívát terjesztett Rajnai Gá
bor polgármester a testület elé. Az 
egyik szerint az épület felhasználásá
val bővítenék a Hajléktalan Ellátó 
Részleget. Ebben az esetben 40 fős 
népkonyha, 40 fős nappali melegedő 
és 50 fős éjjeli menedékhely működ
tetésére nyílna lehetőség. A másik ja
vaslat szerint a volt bölcsődében 
nyerne elhelyezést a fogyatékosok 
nappali intézménye, és a Szociális 
Szolgálat. Oroszlányban és a város 
vonzáskörzetében végzett felmérés 
alapján 38 fogyatékkal élő felnőtt 
korú embernek lenne szüksége erre 
az ellátásra.

A vitában Juhász József kifejtette, 
hogy a hajléktalan szálló bővítésével 
az intézményfinanszírozása kiegyen
súlyozottabbá és a feladattal ará
nyossá válik, míg a fogyatékosok 
nappali intézménye önkormányzati 
önrészt igényel mind a működtetés, 
mind az épület átalakítása tekinteté
ben.

Lázár Mózes, a polgári oldal frak
cióvezetője elmondta, mindkét intéz
mény fontos, de a második variációt 
támogatják, mert az nem terhelné 
meg, a problémákban már bővelkedő 
városrészt. Hozzátette, a fogyatékkal 
élők mindegyike önhibáján kívül ke
rült nehéz helyzetébe.

Molnár Ferenc Béla, a szocialista 
frakció tagja (az érintett körzettel 
szomszédos körzet képviselője) ki
fejtette, hogy a szavazás során tar
tózkodni fog, mert mindkét 
intézményt egyformán szükségesnek 
ítéli. Úgy vélte, a hajléktalan-ellátás-  
még ha az ismert szűkös feltételek 
között is - ,  már létezik, és nagy szük
ség lenne a fogyatékosok intézmé
nyére is.

Rajnai Gábor polgármester 
kifejtette, hogy a környékén élőknek 
nincs mitől tartaniuk, hiszen a hajlék

talanok egész nap jelen vannak a vá
ros minden részén, ide pedig csupán 
éjszakára vonulnak majd be, és zárt 
helyen lévén senkit sem fognak za
varni. Hozzátette, a jövő évfolyamán 
tervezik megvalósítani a fogyatékos 
ellátást, esetleg valamilyen átmeneti 
megoldás biztosításával a legrászo- 
rultabbaknak.

Egy fogyatékos felnőttet nevelő 
szülő is felszólalt az ülésen. Elmond
ta, fiukat naponta Kömlődre viszik, s 
amint az iskolából kikerül, megszű
nik minden napközbeni szervezett el
foglaltsága. Kérte a képviselőket, 
hogy a fogyatékosok intézménye 
mellett voksoljanak.

Végül a szavazás során 8 igen és 6 
tartózkodás mellett a hajléktalan in
tézményt támogatta a többség.

A továbbiakban intézményi felújí
tásokról, pályázati lehetőségekről és 
pályázati támogatásról döntöttek a 
városatyák.

A Majki Műemlékegyüttes környe
zetében megvalósítandó „Magyar 
Szentföld” szimbolikus építmények
kel mutatná be a katolikus vallás 
szent helyeit, Jézus Krisztus életének 
állomásait vallási, idegenforgalmi és 
ismeretterjesztési céllal. A projekt 
megvalósításához a Nemzeti Fejlesz
tési Terv Regionális Operatív Prog
ramtól remél támogatást a város. A 
testület megszavazta az előterjesz
tést.

-/-

20 éves a városi 
nyugdíjas klub

Az évforduló alkalmából 
ünnepi foglalkozást tart a 
klub május 27-én, 16 óra
kor az MKK kamaratermé
ben.

14 NAP HÍREI
- EGYESÜLETÉ A STRAND. Az
Oroszlányi Triatlon és Szabadidő- 
sport Egyesület (ORTRI) nyerte el a 
városi strand működtetési pályáza
tát az idei szezonra, az üzemeltető 
OSZRT által kiírt pályázaton. Mint 
megtudtuk, az egyesület árajánlata 
mintegy 15 %-kal volt kedvezőbb a 
korábbi működtető Redalko Kft. 
idei ajánlatánál. A szerződést la
punk megjelenésekor írják alá.
Az OSZRT által elvégeztetett aktuá
lis felújítási munkák után (köztük a 
nagymedence teljes újrafestése) 
várhatóan június második hetében 
nyit a strand, és augusztus végéig 
tart nyitva.
- LOPÁS AZ ABLAKON ÁT. Isme
retlen tettes május 17 én 20 óra kö
rüli időben nyitott ablakon 
keresztül hatolt be a Mészáros La
jos út 36. szám alatti lépcsőház 
egyik lakásába, és onnan DVD leját
szót, DVD lemezeket, mobiltelefo
nokat és készpénzt tulajdonított el. 
A kár kb. negyedmillió forint.
- TEXTILÁLMOK. E. Szabó Margit 
textilművész alkotásaiból nyílt kiál
lítás az MKK-ban. A színes szőtte
sekből álló tárlat május 29-éig 
tekinthető meg, naponta 10-12 és 
14-18 óra között.
- VÁGSELLYEI LÁTOGATÓKAT fo
gadott Oroszlány. A szlovákiai test
vérváros delegációja azért érkezett 
Frantisek Botka alpolgármester ve

zetésével, hogy megismerje a vá
ros szolgáltató részvénytársaságá
nak felépítését és tevékenységi kö
reit.
A vendégeket Lazók Zoltán vezér- 
igazgató köszöntötte, majd a szak
területek vezetői ismertették az rt. 
szervezeti felépítését, működését, 
feladatait.
Avágsellyei MsBP nevű társaság a 
távhőellátás biztosításában, és a la
kások üzemeltetésében érdekelt, de 
bővíteni szeretné tevékenységi kö
rét. Ján Stieranka vezérigazgató el
sősorban az OSZRT szervezeti 
átalakulásának módjára, a minő
ségbiztosítási rendszerre és a táv
hőszolgáltatás hatékonyságára volt 
kíváncsi.
- TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV 
IS LESZ. Május 27-én, kedden, 16 
órától tartja soron következő ren
des ülését városunk képviselőtes
tülete. Napirenden szerepel a Város 
Általános Rendezési Tervének mó
dosítása és településfejlesztési 
koncepció elfogadása, költségve
tés-módosítás, beszámoló egyes 
oktatási intézményekben végzett 
szakértői vizsgálatok tapasztalatai
ról, valamint a gazdaságfejlesztő 
kht. beszámolója, idei tervei.
Ezen az ülésen döntenek az idei 
szociális bérlakás-igénylők név
jegyzékéről és felhívás kibocsátá
sáról a városi kitüntetésekre. 
Utóbbira a javaslatok megtételének 
határideje várhatóan július 4-e lesz.

„A hajléktalan-ellátás törvényi 
és erkölcsi kötelességünk”

Székely Antal: A biztonságos kormányzás feltétele az egységes frakció

A megújult, szocialista vezetésű önkormányzat félévvel ezelőtt vette át a 
város kormányrúdját. Hat hónap a politikában nem nagy idő, de mégis ap
ropó arra, hogy értékeljük a város lakóit érintő eddigi döntéseket és a köz
beszéd tárgyát képező vélekedéseket. Beszélgetőpartnerünk Székely Antal 
alpolgármester, a Magyar Szocialista Párt helyi szervezetének elnöke, a 
képviselőtestület szocialista frakciójának vezetője (a 3. számú választókör
zet egyéni képviselője), a megyei közgyűlés tagja, volt polgármester,

„Eltapsolták” a pénzt?
-  Egy sommás ítélet: a város pénzügyi kényszerpályán van, pénzügyi 

mozgástere, lehetőségei erősen behatároltak. Helytállónak érzi-e ezt 
a kijelentést, s ha igen, miben látja az okait?

-  Azt gondolom, hogy a kényszerpálya kifejezés alapvetően elhibázott. 
8-900 milliós adósságállományunk abból a szempontból értékelendő, 
hogy ezt tudja fizetni a város, vagy sem. A jelenlegi költségvetés szerint, 
képesek vagyunk törleszteni. Az 1994-98-as ciklus után mi kb. fele ekkora 
hitelállománnyal adtuk át a várost, igaz akkor a költségvetés is nagyjából a 
mostaninak a fele volt. A hitelállomány abból a szempontból okoz nehézsé
get, hogy mértéke most nem engedi meg, hogy egy újabb jelentős méretű 
beruházásba kezdjünk. A város azért van egyelőre viszonylag nehéz hely
zetben, mert még néhány kevéssé látványos, ám sokba kerülő és halaszt
hatatlan infrastrukturális nagyberuházás előtt áll, s hadd utaljak itt csak a 
szennyvíz-tisztítómű felújítására.

Folytatás a 2. oldalon
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„A hajléktalan-ellátás törvényi és erkölcsi kötelességünk”

Székely Antal:
A biztonságos kormányzás feltétele az egységes frakció

Folytatás az 1. oldalról

-  Azért kezdtem ezzel a 
kérdéssel, mert halottam  
itt-o tt olyan véleményt, 
hogy az elődök „ eltap
solták" a pénzt az új önkor
mányzati testület elől.

-  Úgy vélem, nem történt az előző ciklusban 
sem felesleges beruházás. Az már vita témája le
het, hogy melyik volt a sürgősebb és mennyi idő 
alatt lett volna megvalósítható. Talán az útberuhá- 
zást több esztendőre is el lehetett volna osztani, s 
bár nem lett volna annyira látványos, mégsem 
rótt volna ekkora terhet a mostani ciklusra.

Az igazi kényszerpálya (minden település szá
mára) az, hogy a magyar pályázati rendszer nem 
veszi figyelembe a települések prioritásait. Ez két
ségkívül azt a látszatot kelti, hogy a mindenkori 
városvezetés ad hoc jellegű, holott csak kénysze
rű igazodás történik a körülményekhez.

A biztonságos kormányzásról
-  Nyilvánvalóan félév eltelte után szinte 

semmit sem lehet számon kérni, de értékelni 
azért lehet, a történteket. M it tart pozitív 
eredménynek az eddigiek közül?

-  Mindenek előtt sikerként értékelem a költség- 
vetés összeállítását. A közalkalmazotti béremelés 
(amelynek éppen ideje volt már, mert megállította 
a pályaelhagyást) ugyanis minden település vállá
ra nagy terhet rakott. Igaz, hogy az állam nagyjá
ból ugyanannyi pluszfinanszírozást adott, mint 
amennyivel emelkedtek a fizetések, de közben 
más területeken nőttek az árak és egyéb ellátá
sokra nincs elegendő pénz. Ennek ellenére jelen
tősebb megszorítások nélkül tudjuk üzemeltetni a 
várost. Ez feltétlenül siker. Örülök annak is, hogy 
a frakciónk a viták ellenére végül is megegyezett 
az alapkérdésekben és az előterjesztéseket sike
rült átvinni.

-  Kívülről mindenesetre egyeseknek úgy tű
nik, hogy it t  egy olajozott szocialista szavazó
gép működik, ami szinte mindig egységesen 
lendíti a karját.

-  Én még nem láttam nem egységesen szavazó 
frakciót. A frakció azért jön létre, hogy bizonyos 
kérdésekben megegyezzenek, s a viták után létre
jövő konszenzust a csapat egységesen képviselje. 
Ez a biztonságos kormányzás egyik alapfeltétele.

-  Milyen egyéni mozgásteret enged a frak
ciótag számára a szocialista színekben beju
to tt képviselő á lta l aláírt politika i 
megállapodás? Maximum tartózkodhat?

-  Nem. Helyi szinten csupán annyi a megkötés, 
hogy a frakciótag az alapszervezet döntésével 
nem helyezkedhet szembe. De erre még nem volt 
példa, a képviselőtestület elé kerülő ügyekben a 
pártszervezet közgyűlése még sohasem hozott 
döntést.

-  Tehát egy-egy ügyben a frakciótagnak le
hetősége van a nemmel szavazásra?

-  Igen, s ilyen már történt is. A írakciószabály- 
zat csupán annyit köt ki, hogy ellenvélemény ese
tén a tag előre jelezze, hogy másként fog 
szavazni, s ezt a frakció tudomásul veszi. Ez így 
logikus, hisz mind a tíz képviselőnk egyéni kör
zetben győzött, és lehetnek olyan döntések, ame
lyek saját körzetük számára nem feltétlenül 
előnyösek.

Elkényelmesedés?
-  A testületi üléseken nagyon ritkán van kon
szenzus a szocialista frakció és az ellenzék kö
zött. Ön miben látja ennek az okait?

-  A különbség a két párt választási programjá
ból adódik. Egyébként azt gondolom, a Fideszé, 
finoman szólva, nem volt elég részletes. A másik 
szempont, hogy a helyi ellenzék eddig követett 
magatartását nem tartom konstruktívnak. Sok
szor csak a csuklóból jövő, minden áron való 
szembenállás érződik, s hiányolom ebben a gya
kori elutasításban más alternatívák megjelölését.

-  Önök most a 12 fős frakciójukkal jelentős 
többséget alkotnak, gyakorlatilag bármilyen 
döntést átvihetnek. Úgy tűnik, mintha e biztos 
többség tudatában hajlamosak lennének meg
feledkezni a testületi ülés formai szabályainak 
betartásáról. Talán ezt a vélekedést illusztrál
ja  a c ivil pályázati pénzekről való szavazás epi
zódja, amikor -  lapunk véleménye szerint -  
részint ebből az ,,elkényeltpesedésből” (?) fa
kadóan nem hoztak egyértelmű döntést. Erről 
mi a véleménye ?

-  Én úgy gondolom, egyértelmű döntést hoz
tunk, ebben nem értek önnel egyet. Ami az „elké
nyelmesedést” illeti, én nem hiszem, hogy engem 
ilyesmiben bármikor tetten lehetett volna érni. Én 
nem az a polgármester voltam, aki arról volt hí
res, hogy felrúgta a törvényeket.

„Csak az ökör...”
-  Cselekvési programjukban az szerepelt, 

hogy a várost érintő fontos döntések előtt k i
kérik a köz véleményét (pl. az INFO-vonalon és 
az interneten). Nem emlékszem eddig egyetlen 
ilyenre sem. Itt van például a hajléktalanszálló 
ügye. Megkérdezték a környéken lakók véle
ményét?

-  Akár kikérjük a lakosság véleményét, akár 
nem, a hajléktalanok ellátását törvényi, emberi és 
erkölcsi kötelességünk miatt is meg kell oldani. 
Azt gondolom, hogy nem arról kell megkérdezni 
az embereket, hogy ilyen intézmény legyen-e va
lahol, vagy ne legyen. Mert erre mindenki azt vá
laszolja, hogy igen, legyen, csak ne a mi 
környékünkön. Az előzetes véleménykikérés azért 
is „felesleges” lett volna, mert két alternatíva volt 
a hasznosításra, s amíg az nem dől el, nincs értel
me az ott lakókat irritálni. Egyébként a megvalósí
táshoz pályázati pénzeket is el kell nyerni, tehát a 
hasznosítás e módja még mindig nem tekinthető 
készpénznek. A közeljövőben lakógyűléseken fo
gok beszélni erről az emberekkel.

Úgy vélem, nem indokoltak azok a félelmek, 
amiket egyesek a hajléktalan szálló Mátyás király 
útra költöztetése miatt megfogalmaztak. Meg
győződésem, hogy az oda bekerülők semmiféle 
problémát sem fognak okozni, ahogy a jelenlegi, 
immár szűkké vált helyen sem okoznak.

- A  bölcsőde körül lakók attó l félnek, hogy 
este hangoskodás lesz itt, szemetelni fognak

és a lakásaik értéke a 
hajléktalan szálló pusz
ta közelsége miatt le
csökken.

-  Még egyszer mon
dom, indokolatlanok a fé
lelmek. A hajléktalanok 

zárt helyen lesznek, s azt gondolom, nagyobb 
rendben fogják tartani az épület környezetét, mint 
amilyen az korábban volt.

-  Hiányolták önt a hajléktalan szálló kérdé
sében döntő testületi ülésről. Néhányan felve
tették, hogy miután az ön körzetét érinti ez a 
döntés, úgymond „elm enekült" a szavazás 
elől.

-  Erről szó sincs. Erre a napra már korábban el
ígérkeztem egy nyitrai látogatásra, amely előké
szíti a két megye közti kapcsolat kialakítását.

-  Maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. 
A külső szemlélőnek úgy tűnhet, mintha a haj
léktalan szálló ötletét hirtelen a kalapból húz
ták volna elő. Rajnai Gábor polgármester 
február végi nyilatkozatban még az szerepel, 
hogy a felszabaduló bölcsődei épület elsősor
ban arra kell, hogy abban az önkormányzat eb
ben pótolhassa a kötelezően ellátandó és 
hiányzó szociális ellátásokat. Ott még hajlék
talan ellátásról szó sincs. Ez azt a képzetet kel
ti, hogy az üres épületektől való irtózásuk 
nyomán pattant ki ez a „ gyors” hasznosítási öt
let.

-  Erre igaz a magyar mondás, hogy csak az 
ökör következetes. A két alternatíva más pénzügyi 
és pályázati lehetőségeket jelent. A február végi 
nyilatkozatban megjelent törekvés óta ugyanis 
újabb megoldási módok kerültek elő, s ezek átér
tékelték az akkori álláspontunkat. Ilyen volt már, 
és biztosan lesz is még.

Csendrendelet várható
-  Tekintsük előre az előttünk álló félévre. Ön 

szerint melyek a legfontosabb feladatok?
- A  leginkább az szeretném, ha sikerülne a költ

ségvetést teljesíteni, és befolynának az ingatlan- 
értékesítésből remélt bevételek. Itt van például 
Lidi üzletlánc beruházása a Takács Imre úti lakó
telep mellett kijelölt területen, aminek év végi el
kezdéséhez egy sor dokumentum elkészítése és 
engedélyeztetése szükséges. Azt is szeretném, ha 
a megtartott intézmények és a városi szolgáltatá
sok legalább a mostani szinten működhetnének, 
és záros határidőn belül találnánk olyan megol
dást, ami a zeneiskolának is megnyugtató lenne. 
(A korábban számukra kijelölt Sajó varroda most 
az eladásra szánt ingatlanok között szerepel -  a 
szerk.)

Magam készítik előterjesztést arra, hogy a vá
ros dolgozzon ki a parkokkal és közterekkel kap
csolatos koncepciót, hogy a szépítés a jövőben 
egységes elképzelés alapján folyatódjon.

Szükséges lenne még idén egy úgynevezett 
csendrendeletre is. Ebben az egyik véglet az, 
hogy a némely városokban szinte bármiért bün
tetnek, nálunk pedig meglehetősen nagy a sza
badság és sok a zajforrás.

A tervek között szerepel, hogy történjen előre
lépés a Rákóczi út közlekedésének kérdéseiben 
is. Az előttünk álló fél évre ez talán épp elég célki
tűzés.

F.J.

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



A zajártalom miatt sok a nagyothalló
-A  veleszületett vagy szerzett nagyothallás vizsgálata és gyógyítása, az audiológia, 

reményeim szerint, az igazgató-főorvos úr támogatásával önálló rendelést fog kapni az 
elkövetkező időszakban, itt az oroszlányi szakrendelőben -  

ismerteti terveit Regőciné Dr. Kukely Ildikó.

-  A veleszületett nagyothallás már gyermek
korban jelentkezhet vírusártalmak, fertőző be
tegségek, fejlődési rendellenességek követ
keztében. A betegség szerzett formája bármely 
korban kialakulhat, baleset vagy más egyéb be
tegség, vírusfertőzés szövődményeként.

A szerzett esetekben az időskori nagyothal
lás a legsúlyosabb kérdés, és többnyire zajárta
lomra vezethető vissza. Amikor fiatalembereket 
látok walkmannal a fülükben, akkor azt szok
tam mondani, hogy ők a következő pácienseim. 
Ugyanis a tartósan zajos munkahelyek, a nagy 
zajhatású diszkók stb., nemcsak pszichés meg- 
terheltséget, hanem belsőfül-ártalmat is okoz
nak. A finom érzékelő sejtek a zaj miatt 
fokozatosan károsodnak, és ez lassacskán ki
terjed a beszédfrekvenciákra is, vagyis a beteg 
már a beszédet sem érti, így fokozatosan kiala
kulhat a halláscsökkenés.

A tartós zaj a legkárosabb. Jelzésértékű lehet 
az állandó, kínzó fülzúgás. Ez kialakulhat vér
nyomásproblémák, cukorbaj talaján is, más 
esetekben pedig a hallószervből indul ki, felté

telezhetően valamilyen ártalom hatá
sára. „Fortyoghat” , „zakatolhat” , 
„súghat” , „sistereghet" a fül. Ha folya
matossá válik ez a fülzúgás, feltétlenül 
forduljunk orvoshoz, és egy percig se 
várjunk vele. Több éves panaszokon 
már nehezen lehet segíteni, noha már 
vannak a fülbe helyezhető ún. 
maszkerek, hallójárati készülékek, 
amivel ezek elfedhetők, árnyékolha
tok.

A betegek hallókészülékekkel törté
nő ellátását is az audiológiai szakren
delésen fogjuk elvégezni. Ma már 
különböző típusú és minőségű halló
járati és fülmögötti hallókészülékek 
vannak forgalomban. Az új digitális 
hallókészülékekkel pedig olyan speci
ális beállítások is lehetségesek, ame
lyekkel a beszédhang egyre jobban 
érthetővé válik, miközben a környező 
zajok kiszűrhetők.

Ne piszkáljuk a fülünket!
Szokás, hogy egyesek fogpiszkálóval, gyufával, tűvel s még ki tudja milyen eszközök
kel piszkálják a fülüket, hogy eltávolítsák a fülzsírt. Hallószervünkbe semmilyen (!) 
eszközzel, még vattás fültisztító pálcikával sem ajánlatos belenyúlni.
Fülünk külső hallójárata öntisztító folyamattal tartja karban magát, a mirigyek termelte 
fülzsír csapdaként fogja meg a szennyeződéseket, majd egyszerűen kipotyog. Amikor 
bármivel benyúlunk a fülbe, a külső harmadban termelődő fülzsírt a fentről lefelé lejtő 
és egyre szűkülő járaton rátoljuk a dobhártyára. Ez végül feszítő, kellemetlen érzést, 
halláscsökkenést okozhat, és rövidesen a fül-orr-gégészet következő páciensei lehe
tünk. Soha ne nyúljunk a fülbe, csak addig, amíg az ujjunk vagy törülközőnk elér!

Jól hall-e a baba?
A hallás és a beszéd két igen fontos képes
ség, amely korán indul fejlődésnek és szo
ros kapcsolatban áll egymással. Ha a 
gyermek nem jól hall, nem tanul meg jól be
szélni sem.

Vészjelzések
A baba nem reagál az anyja hangjára és az 
erősebb zörejekre, nem is ijed meg ezektől 
(a 3. hónap végéig).
A gyermek a gagyogás korszakában (a 6. 
hónap után) fokozatosan kevesebbet és 
egyre kevésbé változatosan gagyog.
Ha a gyermek nem látja a beszélőt, a hang
forrást, nem reagál halk hangokra vagy a 
halk zenére (7. hó).
Nem jelennek meg a gyermek első szavai 
vagy teljesen érthetetlen, amit mond. A 
gyermek nem utánozza a környezet beszé
dét (az első év betöltése után).
Egy súlyosabb betegség után megváltoznak 
a gyermek reakciói a hangokra (bármelyik 
életkorban).
Ellenőrizzék folyamatosan gyermekük hal
lását, és a legkisebb gyanú esetén fordulja
nak a legközelebbi fülész szakorvoshoz!

és Mészáros Ferencné 
audiológiai szakasszisztens

Regőciné Dr. A'u/re/y/W/kófül-orr-gégész-audiológus szakor
vos vezeti a fül-orr-gégészeti szakrendelést Oroszlányban. A 
doktornő a szegedi orvostudományi egyetemen szerezte or
vosi diplomáját, majd a honvédség állományába kerülvén há
rom évig csapatorvos volt Békéscsabán. Az utóbbi bő 
évtizedben a kecskeméti repülőkórház fül-orr-gégészeti osz
tályán dolgozott, ahol a szakvizsgáit is letette.
A hadseregben eltöltött évek ellenére mégsem lett katonásan 
szigorú ember, ellenkezőleg, jó kedélyű, csinos asszony, aki e 
pálya legfontosabb jelmondatának a betegekkel szembeni 
alázatot, szolgálatot tartja.

Magas a szájüregi 
daganatok száma

Jelentősen emelkedni fog a fül-orr-gégészeti szakrendelés 
színvonala ebben az évben az eszközpark megújulásának kö
szönhetően is. Hamarosan új orvosi vizsgálószék, speciális 
fülmikroszkóp és számos egyéb modern kézi eszköz érkezik, 
amelyek segíteni fogják a diagnosztizálás pontosságát. A 
részletesebb vizuális dobhártyaképpel a szakorvos közelebb 
kerül a betegség pontos meghatározásához. Regőciné Dr. 
Kukely Ildikó terveiben a későbbiekben az egynapos műtéti 
beavatkozások meghonosítása is szerepel, mely megkíméli a 
beteget az utazgatástól.

-  Mely betegségekkel találkozik a fül-orr-gégész szakorvos 
a leggyakrabban?

- Az egyik nagy csoport az akut megbetegedések. Ide tar
toznak a felsőlégúti kórképek (nátha, orrmelléküreg gyulladá
sok, légúti akadályt okozó megbetegedések, pl. az 
orrmandula és a garatmandula elváltozásai, orrsövényferdü- 
lés, és az allergiás kórképek fül-orr-gégészeti megnyilvánulá
sai, köztük a polipok).

Az utóbbi években sok szájüregi daganatos megbetege
déssel találkoztam. Sajnos ez a fiatalok körében gyakori, okai 
az életmódban (dohányzás, szeszes italok fogyasztása) és 
környezeti tényezőkben is keresendők.

-  Milyen stádiumban érkeznek e daganatos betegek?
-  Sajnos többnyire előrehaladott állapotban, hónapok óta 

meglévő panaszokkal. Az esetek nagy százalékában ezek, saj
nos, rosszindulatú daganatok.

-  Mit tehetünk a megelőzés érdekében?
-  A legfontosabb, s egyben a legnehezebben megfogadott 

tanács az életmódváltás. Amennyiben valakinek tartós (egy 
hónapon túli) rekedtségre van panasza, ne várjon tovább, for
duljon szakorvoshoz.

-  Előttünk a nyár, a vakáció. Milyen kockázatokra hívná tel 
a figyelmet?

-  Ilyenkor gyakoriak a strandolásnál, fürdőzésnél „beszer
zett” külső hallójárati gyulladások, amit a fertőzött vizek okoz
hatnak. A beteg füldugulást és éles fájdalmat érez. Kérem, ne 
várjanak vele, hanem azonnal forduljanak a szakrendeléshez, 
mert ha a gyulladás ráterjed a környező lágy szövetekre, sú
lyosabb képződmények is jelentkezhetnek.

-for-
.3 .



Sikeres ságváris manók
Az alsó tagozatos általános iskolásoknak rendezett regionális logika verseny 
döntőjét Győrben rendezték nemrégiben. A legjobb fejű gyermeknek az orosz
lányi Ságvári iskola másodikos tanulója, Sztruhár Richárd bizonyult. A negye
dikes ságvárisok is a dobogón, illetve annak közelében végeztek: Lantos 
András (2.), Kovács Mónika (4.), Sólymos Emőke (6.).
Hetedhét határon, hétmérföldes csizmában címmel a közelmúltban rendezték 
az országos mesevetélkedő döntőjét Veszprémben. A Ságvári iskola Manók 
nevű csapata itt az előkelő második helyezést érte el. A Pap Lászlóné tanítónő 
felkészítette csapat tagjai harmadikosok, Fekete Dominika, Geszler Attila, 
Helle Robertina, Pallag Evelin és Simonics Zsófia.

Pályázati felhívás
Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal versenytárgyalás útján értékesíti az 

alábbi oroszlányi, lakóházcéljára beépíthető telkeit
Cím Hrsz terület (m2) Induló vételár

1. Takács Imre utca 123. 2421/76 347 1.214.500
2. Takács Imre utca 121. 2421/75 344 1.204.000
3. Takács Imre utca 119. 2421/74 340 1.190.000
4. Takács Imre utca 117. 2421/73 344 1.204.000
5. Takács Imre utca 115. 2421/72 400 1.400.000
6. Takács Imre utca 113, 2421/71 400 1.400.000
7. Takács Imre utca 111. 2421/70 400 1.400.000
8. Takács Imre utca 109. 2421/69 400 1.400.000
9. Várdomb utca 23/a 1185/3 1041 2.602.500
10. Erdész utca 10. 1180/1 1136 2.953.600
11. Alkotmány út 119/C 1050/2 1594 3.188.000
12. Miskórét utca 1/A 2609/1 889 2.222.500
13. Fácános köz 1. 2640 731 1.827.500

Jelentősen a határérték alatt
A Koloman Handler Kft. gyárában megépített galvanizáló üzemről készített 
cikkünk nyomán Fehérdi Csaba ügyvezető rendelkezésére bocsátotta az

Licitlépcső: 50.000.- Ft. Ajánlati biztosíték ingatlanoként: 100.000.- Ft 
Ajánlati biztosíték határideje: 2003. május 26. 1400 óraA versenytárgyalás időpontja, 
helye:2003. május 27. kedd 10 óra,a Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyalóterme 

A részletes pályázati felhívás a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján olvasható. Továb
bi tájékoztatás személyesen a Polgármesteri Hivatal Városfenntartási Osztályán és Ha

tósági Osztályán vagy telefonon a [34] 361-444/151,141,142 mellékén kérhető.

Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálatainak eredményeit.
A dokumentumból kiolvasható, hogy az üzem nikkel, kénsav és nátri- 

um-hidroxid légszennyezése jelentősen a megengedett határérték alatt van.
A környezetvédelmi műszaki leírásban még a következő szerepel.
„Az üzemhez a Környezetvédelmi engedélyben leírtaknak megfelelően nem 

létesül pontforrás. A beépített légtechnika biztosítja, hogy az üzemcsarnok le
vegőminősége kielégítse a munkaegészségügyi előírásokat. A beépített biz
tonságtechnikai rendszer garantálja, hogy a légmosó (20 ezer köbméter/óra 
kapacitás -  a szerk.) és szárító meghibásodása esetén azonnal blokkolja a fe
lületkezelési technológiát." -f-

Csorba Nap kel fel szombaton!
Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetnek a korán kelők május 
31 -én, szombaton, napkeltétől. Ezen a hajnalon a Hold az átlagosnál távo
labb tartózkodik a Földtől, ezért amikor a Nap elé kerül, nem tudja kitakar
ni központi csillagunk teljes korongját. A konstelláció következménye 
gyűrűs napfogyatkozás, vagyis égi párunk fekete korongját gyűrű, glória 
formájában fonja körül a Nap maradék fénye. Sajnos, mindez azonban 
nem lesz látható Magyarországról, innen „csupán” a teljesség utáni rész
leges fogyatkozást lehet majd megfigyelni. A Nap „sarló” alakban kel fel, 
nem sokkal öt óra előtt, és negyed hétre vonul ki előle a „bűnös” Hold.

Az elfogadott határozat egyértelmű?
Lapunk előző számában „Mesebeli szavazás -  avagy demokráciakabaré” cím
mel arról írtunk, hogy a képviselőtestület -  véleményünk szerint -  nem hozott 
egyértelmű döntést a civil szervezeteknek szánt pályázati pénzek elosztásáról. 
Cikkünk készítésével egyidőben arra kértük dr. Judi Erzsébet jegyzőt, hogy is
mertesse, végül is milyen tartalmú határozatot fogadtak el a képviselők.

A jegyzőnő levelében a következőket írja. „A  társadalmi célok 2003. évi 
megvalósítását szolgáló 4 m illió forintból felosztásra kerül 3 722 OOO Ft, a 
tartalék összege: 278 OOO Ft. A 9., 42., 45. sorokon nincs támogatási 
összeg, amíg az eredetileg javasolt támogatás összege a 8., 17., 23., 24., 
27., 38., 39. Sorokon további 50, 2010, 10, 15, 7, 150 ezer forint összeg
gel került megemelésre. (...)

A fentiekből következően az Ön álta l említett logikai ellentmondás nem 
volt, az elfogadott határozat egyértelmű."

Lapunk korábban kifejtett álláspontját fenntartja, okfejtésünkre lapzártánkig 
érdemi reakció nem érkezett. Észrevételeinkkel a Közigazgatási Hivatal hoz for
dulunk. Az eredményről tájékoztatjuk olvasóinkat. F.J.

NAGYON FONTOS, HOGY SZABAD SZEMMEL NE NÉZZENEK A NAPBA! 
Csak a 13-14-es hegesztőüveg és a négy évvel ezelőtt forgalmazni kez
dett napfogyatkozás-néző szemüvegek nyújtanak teljes biztonságot.
A helyi amatőrcsillagászok egy része a víztorony aljából figyeli meg a je
lenséget, várják az érdeklődőket is. -for-

Előkeriilt a lopott autó
A  K ró n ik á s  e lő z ő  s z á m á n a k  m e g je le n é s e  u tán  
n é h á n y  n a p p a l a re n d ő ré g  la k o s s á g i b e je le n té s  
a la p já n  m e g ta lá lta  és  le fo g la lta  a  m in d sz e n ti úti 
g a rá z s s o rró l e llo p o tt W a rtb u rg o t. A z  O ro sz lá n y i 
R e n d ő rk a p itá n y s á g  k ö s z ö n e té t m o n d  a  b e je le n 
tő n e k , a k in e k  a d a ta it -  b ű n ü g y i é rd e k b ő l -  b iza l
m a sa n  ke ze lik .
A  K ró n iká s  s z e rk e sz tő i ö rö m ü k e t fe je z ik  ki, h o g y  
la p u n k  o lva só i s e g íts é g é v e l kö z re m ű k ö d h e tte k  
ab b a n , h o g y  a  g é p já rm ű  v is s z a k e rü ljö n  jo g o s  tu 
la jd o n o sá h o z .
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e lc s e ré ln é m  é r té ke g ye z te té s se l. 
2 0 /3 7 5 -0 6 -5 7
- 3  szo b á s , fö ld s z in ti,  P e tő fi u tca i 
la k á s  e la d ó . 20 /4 5 4 -3 5 -4 1
-  6  K W -o s  h ő tá ro ló s  k á ly h a  és  
S z ie s z ta  e la d ó . 2 0 /3 9 6 -7 4 8 1 .
-  1 s z o b á s  k o m fo r to s  la ká s  k i
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h á zza l, v ízz e l, v illa n n y a l e lad ó . 
20 /4 5 4 -3 5 -4 1
- G a z d á t k e re s e k  e g y  m á s fé l
é v e s  va js z ín ű , h o ssz ú szö rű , 
ta c s k ó s z e rű  ka n ku tyá n a k . 
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Krónikás
V. évfolyam, 5. (215.) szám 2003. június 07.

Vért közgyűlés 
a magánosítás árnyékában

A június 13-i Vért közgyűlés már a kormány szerdai határozata szellemében 
dönthet a cég sorsáról.A kormánydöntés értelmében eladják a vállalatot, miu
tán még utoljára 3 milliárd forint garanciát vállaltak.

„Néha a mi javaslatainkat is elfogadhatnák”

Lázár Mózes: aggasztó jelek 
„A privatizáció jelentős 

létszám leépítéssel fog járni”
Előző számunkban Székely Antalt a képviselőtestület szocialista frakcióveze
tőjét kértük az elmúlt időszak politikai eseményeinek értékelésére. Beszélgető- 
partnerünk ezúttal Lázár Mózes a polgári oldal frakcióvezetője, országgyűlési 
képviselő, aki egyben a megyei közgyűlés polgári frakciójának vezetője is.

Aggasztó jelek?
F.J.: -  Hogyan értékeli az önkor

mányzat vezetésének elmúlt féléves 
tevékenységét, és hogyan a képvise
lőtestületét?

-Hadd bocsássam előre, nem tar
tom elegendőnek az eltelt hat hóna
pot arra, hogy komoly 
következtetéseket vonjunk le. Meg
alapozottabb vélemény kialakításá
hoz szükséges legalább egy 
esztendős távlat. Mégis a kérdésre 
összefoglalóan azt válaszolom: 
mindkét területen aggasztó jeleket 
látunk. Azt tapasztaljuk -  és ezt kár 
lenne bárkinek szépíteni hogy egy
előre még a lendület viszi tovább a 
várost...

FJ.: -  Mire is gondol?
-  Az előző ciklus által megkezdett 

beruházásokra: szakrendelő átépíté
se, szennyvíztisztító rekonstrukciója, 
játszóterek felújítása. Az MSZP or
szágos programja megfogalmazta, 
hogy több pénzt kíván adni az embe
reknek és több pénzt az önkormány
zatoknak. Nos, ehhez képest például 
a megyei közgyűlés szocialista elnö
kének programtervezetében az ol
vasható, hogy a jövőben kevesebb 
pénzzel, szűkösebb forrásokkal szá
molnak. Szó se róla, korábban sem 
volt jobb a helyzet, de mi legalább 
nem áltattuk az embereket. Amikor 
ilyen szűkös anyagi helyzetben van
nak az önkormányzatok, a beruházás 
az egyetlen előre menekülési lehető
ség. Az elmúlt 13 év azt bizonyította, 
hogy azok a sikeres önkormányzat
ok, akik nem a sebeiket nyalogatják,

mondván, hogy nincs pénz semmire, 
hanem beruházásokat kezdeményez
nek, amelyek hosszú távon jók a tele
pülésnek.

M.F.: -  Az előző kormányzatot or
szágosan azzal vádolták, hogy a poli
tikailag hasonszőrű településeket 
támogatja. Előny vagy hátrány lesz-e 
„vörös város” mivoltunk, például a 
szennyvíztisztító megújításához 
szükséges pénzek elnyeréséhez?

-  Ez találgatás, örülnék azonban, 
ha kormánypártiságának előnyét lát
ná Oroszlány. Mindenesetre az 
1994-98 közötti időszak tapasztalata 
kétkedésre int. Akkor miniszter-or
szággyűlési képviselőnk volt, kor
mánypárti polgármesterünk, döntő 
többségében szocialista összetételű 
képviselőtestülettel és nem utolsó 
sorban egy kétharmados többségű 
MSZP-SZDSZ-es parlamenttel. Még
sem tartom eredményeiket össze- 
mérhetőnek az 1998-2002 közötti 
időszakéval.

Előrángatott ügyek
F.J.: -  Mondjuk el azt is, hogy az 

előző ciklus által indított nagyberu
házások egyben jelentősen behatá
rolták az új hatalom mozgásterét. 
Székely Antal is kiemelte, újabb 
nagyberuházásokra egyelőre nincs 
pénz.

-  Félév telt el. Most még talán 
helytállóak ezek a hivatkozások. De 
négy évig nem tudom elfogadni ezt 
az érvelést.

14 NAP HÍREI
-VIZSGÁLAT A LEJÓBAN. A vá

rosban az a hír járja, hogy a gimná
ziumban, valamilyen gazdasági 
bűncselekmény gyanúja miatt, fel
jelentés történt ismeretlen tettes el
len a rendőrségen.

A 2002 nyarától posztjára lépett 
új igazgató lapunknak elmondta: a 
2002-es gazdasági évet revízióval 
kívánta átvenni, s a vizsgálatok 
után ennek esetleges jogi vonatko
zásai lépésekre kényszerítették.

-PEDAGÓGUSNAP alkalmából a 
polgármester üdvözölte a város ta
nítóit, tanárait és óvodapedagógu
sait. A város mindig is igyekezett 
megbecsülni a nevelésben, okta
tásban dolgozókat. A következő 
évek feladatait ismertetve kiemelte: 
“Városunkban az intézményeknek 
és az önkormányzatnak közösen 
kell megtalálni azokat a lehetősége
ket, amelyek mellett gyermekeink 
legjobb nevelése, oktatása biztosít
ható. Közismert gond a gyermek
létszám csökkenése. Nagy 
felelősség beosztani az erőforráso
kat úgy, hogy az értékek, az elért 
eredmények továbbvitele biztosít
ható legyen. Sok múlik a pedagó
gus személyiségén, tehetségén, 
elhivatottságán és szakmai tisztes
ségén.”

-MÁSODIK HELYEZÉST ért el a
Kozma Jánosról elnevezett orszá
gos informatikai tanulmányai ver
senyen Udvardi Ramóna, az Arany 
János iskola tanulója. A kiváló 
eredményt felkészítő tanárának, 
Kozák Tibornak is köszönheti a 8. A 
osztályos kislány.

-SZOMSZÉDOLÓK. Oroszlány 
vendége volt a szlovákiai testvérvá
ros, Vágsellye 29 tagú küldöttsége. 
A CSEMADOK (Szlovákiai Magya
rok Kulturális Egyesülete) tagjait 
Oroszlány polgármestere fogadta, 
majd röviden beszámolt települé
sünk társadalmi, gazdasági, kultu
rális helyzetéről.

-BAKONYI SIKEREK. Az Oroszlá
nyon lakó Tatán tanuló Bakonyi lá
nyok hétvégén versenyeztek. A 
Triatlon Olimpiaitávú Országos Baj
nokság -  EB Válogatón, Kaposvá
rott Bakonyi Fruzsina korcsoport
jában (U23) harmadik helyen vég
zett, ezzel jogot szerzett az Európa 
Bajnokságon való részvételre. 
Szintén hétvégén volt Budapesten, 
az Atlétika Diákolimpia Országos 
Döntő, ahol Fruzsina húga, Bakonyi 
Lucia diszkoszvetésben országos 
ötödik helyet szerzett.

-TITKOS HELYEK. A Hermann Ot
tóról elnevezett TITOK című tanul
mányi verseny országos döntőjén 
szép sikereket értek el a Ságvári

Endre iskola tanulói. Számos ran
gos helyezést hoztak el a 4. és az 5. 
B-sek. A 4. osztályosok közül az 
első három helyen végzett Baricza 
Gábor (1.), Bódogh Barbara (2.) és 
Krcsma Patrícia (3.), felkészítőjük 
Gut Ibolya.

-MEGTELT A SPORTTELEP. Sok 
résztvevője volt az idei gyermeknap 
rendezvényeinek. A programokon a 
legnagyobb érdeklődés a helyi tűz
oltók által tartott vízpartit kísérte, 
de a vidámpark, a kutyabemutató, a 
focibajnokság és az uszodában 
megrendezett vízijátékok is osztat
lan elismerést vívtak ki. Sok nézőt 
vonzott a haditechnikai bemutató, 
az arcfestés, a lovaglás és a Szociá
lis Szolgálat vetélkedői. A helybeli 
és a környező településekről érkező 
gyerekek a bejáratnál 3-3 ingyen je
gyet kaptak, amelyeket bármilyen 
játék használatához igénybe vehet
tek. A felállított nagyszínpadon 
Karaoke show, zenés gyermekmű
sor, illetve MC Haver és Tekknő 
koncert várta a város gyerekeit.

-HORGÁSZOK LÁZBAN. Az idei 
29. Nemzetközi Bányász Horgász 
Kupát az Oroszlányi Horgász Egye
sület rendezte a bokodi hűtőtónál. 
Harminckilenc csapat, közel két
száz versenyzővel és rengeteg csa
ládtaggal, kísérővel érkezett a 
versenyre.

A magyarokon kívül szlovén, 
szlovák, horvát és szerb horgászok 
is elfogadták a meghívást. Mint azt 
Richter János főszervező elmond
ta, a szolnoki olajbányászok indí
tották el a sorozatot, és később 
csatlakoztak hozzájuk az oroszlá
nyi, tatabányai bányászok, később 
az ércbányászok, míg mára már 
nemzetközivé terebélyesedett a 
verseny.

A szakmai és ügyességi felada
tok, halászléfőzés után éjjel követ
kezett az igazi attrakció, a 
horgászverseny.

A reggeli mérlegelésnél kiderült, 
hogy a versenyzők a 29 év több re
kordját is megdöntötték. Összesen 
670 kg halat fogtak ki, s a győztes 
csapat, az Oroszlányi Horgász 
Egyesület (4 fő+ 1 tartalék) 49,4 kg 
halat tett a mérlegre. A legnagyobb 
uszonyost Magyari Károly (OHE) 
merítette ki, súlya 3,74 kg volt.

TO M I K É Z I
A U T Ó M O S Ó !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.
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„Néha a mi javaslatainkat is elfogadhatnák”

Lázár Mózes: aggasztó jelek
„A privatizáció jelentős létszám leépítéssel fog járni

Folytatás az 1. oldalról

Őszintén remélem, hogy lassan vé
get ér a nehéz helyzet folytonos ismé
telgetése és végre konkrétumokat 
hallunk a jövő megvalósítandó fejlesz
téseiről, amihez az önkormányzat ez
úttal ki tudja használni azon előnyös helyzetét, 
amit 1994-98 között nem sikerült.

Az önkormányzat vezetése kritikájaként ag
gasztónak ítélem azt is, hogy időnként hirtelen, 
véletlenszerűen (?) előrángatnak ügyeket és sza
vazógépükkel kapkodva “átnyomják” atestületen. 
Ez rendkívül jellemző volt az elmúlt félévre. Példá
ul a költségvetés elfogadása után néhány nappal, 
váratlanul bedobták az óvodabezárás ügyét. A tár
gyaláskor kértük, hogy komplexen kezeljék a kér
dést és tegyenek konkrét javaslatot a megürülő 
bölcsőde hasznosítására. Ilyen nem volt. Egy hó
nappal később aztán előrángatták a hajléktalan- 
szálló ötletét, pénzügyi érvekkel úgy körbekoz- 
metikázva, hogy úgy tűnjön, kizárólag ez az 
egyetlen üdvözítő megoldás. Idesorolom a Bar- 
bara-szálló legutóbbi testületi ülésre -  egyébként 
indokolatlanul -  behozott eladási szándékát is.

Aggódom a nagymértékű ingatlaneladások mi
att is. Az előző ciklusban inkább a város vagyoná
nak gyarapítása volt a cél, most pedig annak 
nagyarányú leépítése, ami senkinek sem jó.

Ellenfelek vagy ellenségek?
F.J.: -  Térjünk át első kérdésünk második felé

re. Miként látja a testület eddigi működését?
-  A másik oldal többször hangot adott annak, 

hogy valamiféle hideglelése van a vitáktól. Ezt 
egyszerűen nem értem. Véleményem szerint-a 
legnagyszerűbb gondolatnak is csak javára vál
hat, ha érvek kereszttüzében megedződik.

F.J.: -  Mindjárt álljunk is meg. A szocialista ol
dal úgy látja, hogy önök egyáltalán nem építő kri
tikát, vitát gerjesztenek.

-  Az az érzésünk, hogy egy vezényszóra műkö
dő szavazógép ellen igen nehéz érveket találni. 
Nekünk mégis az a dolgunk, hogy megfogalmaz
zuk, közvetítsük azokat a véleményeket, amelyek 
a mögöttünk állókban is felötlenek. A lehetőségek 
korlátozottak ebben az összetételű testületben, de 
hangsúlyozom, hogy az előterjesztések döntő 
többségét megszavaztuk. Annak ellenére is, hogy 
sok esetben a módosító javaslatainkat leszavaz
ták. Igazán örülnénk, ha néha a mi javaslataink 
egyike-másika is befogadásra találna odaát. Jó 
példa erre a tűzoltóság ügye. Egy hónappal a dön
tés után, végül is a mi, akkor elutasított módosító 
javaslatunkhoz jutottunk vissza, ami lehetővé tet
te a tűzoltóság működését.

FJ.: -  Hadd tokozzam az előbbi kérdést. Néha 
úgy tűnik, mintha kifejezetten szemtelenek lenné
nek és hergelnék a másik oldalt, illetve a polgár
mestert.

-  Nézze, nehéz ezt egy külső szemlélőtől úgy 
elfogadni, hogy közben nem tesszük mellé a do
log másik oldalát. Az előző ciklusban ugyanis Raj
nai Gábor volt dr. Sunyovszki Károly alpolgár
mestere, aki -  bár a feljelentést nem ő tette -  de 
politikai bombát robbantott a polgármester ellen. 
Ezek után furcsa azt sérelmezni, hogy mi túlzot
tan kötözködünk egy-egy kérdésben, és némelyi
künk néha indulatosabban szól hozzá, amikor a 
józan érvek sorra lepattannak a túloldalról. A ket
tőt együtt kell értékelni. Ugyanakkor nem gondo
lom, hogy valaha is annyira, eldurvult volna a vita,

hogy ez már valamiféle szörnyű mételyként ülne 
rajtunk

FJ.: -  Időnként mégis úgy látszik, mintha a két 
oldal nem ellenfél, hanem ellenség lenne. Például 
legutóbb valósággal szikrát szórt egymásra Raj
nai Gábor és Papp Péter, amikor utóbbi esküt tett. 
Ha ez egy kocsmában történik, a megfigyelő már 
a bicskát kutatja a kezükben.

-  Egyáltalán nincs így, még ha ez látszik is. Ma
gam normális emberi kapcsolatban vagyok mind
egyik túloldali képviselővel, remélem ők is így 
érzik. Én személy szerint nem emlékszem olyan 
esetre, amikor személyeskedtem volna.

M.F.: -  A hírek szerint az előző ciklus polgár- 
mestere előre egyeztetett és kompromisszumo
kat keresett, és ezért volt kevesebb a vita.

-  Igen, neki muszáj volt mindig időben meg
győznie a baloldalt, mert akkor is ők voltak több
ségben. Most nem így van.

M.F.: -  Többen felvetik, voltaképpen mit keres
nek önök a testületben. Szavazatuk úgy sem 
nyom semmit a latban.

-  Frakciónknak, öt képviselővel, most a kont- 
rollszerep jutott. A ránk szavazó háromezer öt
száz ember elvárja, hogy más aspektusból is 
mutassuk be a döntések hátterét, a testületi több
ségtől eltérő véleményeket közvetítsünk. Aki köz
életi szerepet vállal, annak tudomásul kell vennie 
a választói többség akaratát, és nem teheti fel 
megadóan a kezét, hiszen akkor minek indult el a 
választáson. Most erősebbnek kell lennie a kor
mányoldal ellenőrzésének, mert nyugodt több
ségben vannak, az önbizalom két megnyert 
választás után hatalmas, és ilyenkor hajlamosak 
elhinni, hogy ők mindent jobban tudnak. Ke
let-Európábán pedig, mint tudjuk, a baloldalban 
erősen megvan a diktatúrára való hajlam.

A régi nóta
M.F.: -  Nem emlékszem rá, hogy az új ciklus

ban bármelyik országgyűlési képviselőnk Orosz
lány érdekében interpellált volna. Ön például 
miért a testületi ülésen veti fel Vérttel kapcsolatos 
aggályait, miért nem fordul a kormányzathoz?

-  Februárban vagy márciusban adtam be inter
pellációt a Vért ügyében, de még nem került az 
országgyűlés napirendjére.

Döbbenetes, hogy az új kormány egy éve alatt 
honnan, hová jutott el a cég ügye. Egyrészt máig 
semmilyen kormánydöntés nem született. Az 
ígért húszmilliárd forint sehol. A szocialisták ígér
ték, hogy majd alaptőke emeléssel lesz pénz, eh
hez képest alaptőke csökkentés történt. Mindezek 
a jelek egyértelműen a privatizáció irányába mu
tatnak. Mert ha egy húszmilliárd forint fölötti érté
kű céget tizenegynéhányra értékelnek le, és 
eladják hatért, hát, az belefér a kelet-európai ne
héz sorsú cégek magánosítási históriájába. Köz
ben lehet hallani több érdeklődő befektetőről. Fia 
ezeket összerakja az ember, minimum egy priva
tizációs előkészítés gyanúja merül fel. Pedig ta
valy a kampányban Keleti György még a dolgozók 
akaratára hivatkozva ellenezte a privatizációt.

FJ.: -  Mi baja önnek a privatizációval?
-  Jelenleg a villamos energia szektorban négy 

tulajdonnal bír a magyar állam: MVM Rt., a Mavir

Rt., Paks és a Vért. Ezek megtartá
sa stratégiai érdek. A Vért privati
zációjából nem várható akkora 
bevétel, mint amekkora teher fog 
hárulni a térségre eladás esetén. 
Meggyőződésem ugyanis, hogy a 
vevő nagyon hamar leépítené a 

munkaerőt és ezrek foglalkoztatásának megszű
nésével szociális katasztrófába sodorná az átala
kuló gazdaságával még korántsem erős lábakon 
álló térséget.

Két rizikós tétel
FJ.: -  Lát-e olyan rizikót az idei városi költség- 

vetésben, ami kétségessé teheti megvalósítását?
-  Két bizonytalan bevételi adat kelt bennünk 

aggodalmat. Az egyik a Vérttől befolyó környezet- 
terhelési díj, amelynek csökkentéséért a nehéz 
helyzetben lévő cég maga is küzd. Ugyanakkor 
túlzottan magasnak tartjuk a tervezett ingatlanbe
vételek mértékét is. Ennek ellenére bízunk benne, 
hogy módosításokkal bár, de tartható lesz a költ
ségvetés.

FJ.: -  Ön szerint mik a közeljövő legfontosabb 
városi feladatai?

-  Nemrégiben a polgári oldal támogatásával el
fogadtunk egy városfejlesztési koncepciót, mely
nek gyökerei még Sunyovszki Károly polgár- 
mesterségére nyúlnak vissza. Remélem, a képvi
selőtestülettartani fogja magát ehhez. Az itt lefek
tetett irányok alapvetően helyesek. Remélem, 
hogy a város lendületes fejlődése nem torpan 
meg. Mi ehhez minden segítséget megadunk, de 
azt tudomásul kell venni, hogy a kritikai észrevé
telek megfogalmazása ebben éppoly előremuta
tó, mint a feltétlen egyetértés.

Forgács József, Molnár Ferenc

HETEDHÉT (ÁL)HÍREK
-HAKNI. Rajnai Gábor polgármester felolvasó- 
kőrútjának legújabb állomására érkezett. 
-ÉPKÓZTÁRSASÁG. A kazetta többszöri vissza- 
hallgatása után is azt állítja a polgári oldal esküt 
tett képviselője, hogy ő nem a népköztársaság
ra, hanem egy ép köztársaságra esküdött föl. 
-KISZÁMÍTHATÓSÁG. Magas találati arányú, 
ezért nagy nyereményekkel kecsegtető, speciá
lisan oroszlányi szerencsejátékot indít egy vál
lalkozó. A Testi-tipp nevű játékon azt kell 
megtippelni, hogy a következő képviselőtestüle
ti ülésen ki, milyen voksot ad le egy-egy előter
jesztés szavazása során.
-ABSZURD. Az új hajléktalanszálló környékén 
lakók felháborodásukban elhagyták otthonaikat. 
Részükre a tatabányai szállón biztosítanak éjjeli 
menedéket.
-JELKÉPVÁLTÁS. Szombaton sarló alakú Nap 
kelt fel a látóhatáron. Helyén ma már csak a ka
lapács látható.
-SZÍNHÁZ A VILÁG. Súgógépet rendszeresíte
nek a testületi üléseken. A képviselők számára 
ezzel egyértelművé válik, hogy milyen javaslatot 
kell befogadni, mit kell megszavazni, és jobban 
halljdk a jegyző törvényességi intelmeit is.
KIS DOLOG! A források hiánya miatt idén csak a 
fél szennyvíztisztítóművet korszerűsítik. Kérik a 
lakosságot, hogy amíg lehet, tartsák vissza sür
gető szükségleteiket. Az akció jelmondata: Nem 
nagy dolog!

Forgó-Morgó

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



Eskü a népköztársaságra

Idősek háza lesz a volt 
szállodából

Eskütétellel kezdődött május utolsó képviselőtestületi ülése. 
Az előző ülésen az OSZRT igazgatóságának tagjává választot
ták dr. Sunyovszki Károlyt, ezért a volt polgármester nem vé
gezhette tovább munkáját a pénzügyi bizottság külső 
bizottsági tagjaként. Helyére a polgári oldal javaslatára Papp 
Pétert, az Oroszlányért Polgári Egyesület elnökét választották 
meg. Az eskü szövegét az elnök eltévesztette, és a népköztár
saságra esküdött fel.

Javaslatokat várnak
Az ülésen a képviselők egyhangúlag módosították a költség- 
vetés, mert korábbi döntésükkel pályázatokat nyújtottak be 
fejlesztési, felújítási feladatok végrehajtásával kapcsolatos 
támogatások elnyerésére. Az önkormányzat beruházási 
szándékainak komolyságát költségvetésének kivonatával kell 
igazolnia, amelyben a megpályázott fejlesztéseknek szerepel
nie kell. A döntéssel a város ezévi kiadásai mintegy 214 millió 
forinttal emelkedtek meg.

Egyben a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
volt VI. Óvoda épületének bölcsődévé való átalakítását-füg
getlenül a benyújtott pályázat sikerétől -  azonnal kezdje 
meg. Erre a célra 5,6 millió forintot használhat fel.

A folytatásban településfejlesztési koncepciót fogadtak 
el, aminek nyomán a jövőben módosítani fogják a város ala
kításának, védelmének, fejlesztésének lehetőségeit, a terület
részek felhasználásnak módját tartalmazó Általános 
Rendezési Tervet. Az új ÁRT-hez a lakosság és a civil szerve
zetek véleményét is várják.

Ötmillió mínusz
Az Oroszlány Város Térség és Gazdaságfejlesztő Kht. 2002. 
évi gazdasági tevékenységéről, eredmény-kimutatásáról és 
mérlegéről szóló közhasznúsági jelentést a testület elfogad
ta, a 2003. évi üzleti tervet nem. A Pénzügyi bizottság javasla
tára új üzleti tervet kértek, mert, mint Juhász József 
bizottsági elnök elmondta, nincs önkormányzati forrása a hi
ányzó ötmilliónak, és ekkora összeget más intézményeknél is 
le kellett faragni. A társaság veszteségesen működött az el
múlt három évben és ez számos pályázati lehetőségből kizár
ja -  tájékoztatott Sólyom Jöran ügyvezető igazgató. Ez 
nehezíti a vállalt 2,5 milliós árbevétel elérését, sőt az ötmilli
ós különbözet előteremtését is -  tette hozzá.

Az interpeliációs napirendnél elhangzott, hogy a meg
rongálódott kapubejárók kapcsán érkezett panaszok miatt 
májusban megtörtént borbálái útberuházás garanciális bejá
rása. A kivitelező a helyszínen nem kérdőjelezte meg felelős
ségét, s ígérete szerint júniusban elvégzi a több száz 
károsodott betonfelület kárfelmérését, majd javaslatot tesz a 
helyreállítás időpontjára és módjára.

Szállóból idősek háza
A nyilvánosság számára zárt ülésen újabb épület hasznosítá
sáról döntöttek a városatyák. A város belterületén régebben 
működő (egyébként évek óta üres) “Barbara” szálló kerül ér
tékesítésre. Az ingatlanra vételi ajánlatot tett a Nyugodt Öreg
kor Idősek Háza Közhasznú Társaság, amely Tatán működik, 
és idős embereket gondoz teljes körű ellátással, bentlakás
sal. Mivel a tatai épület a férőhely további bővítését nem teszi 
lehetővé, így a székhely áthelyezésével Oroszlányban szeret
nék kialakítani az új idősek házát.

A 910 négyzetméteres ingatlan vételárát, a nettó 37,2 
millió forintos összeget a vevő két egyenlő részletben fizeti 
ki. Az elsőt, az adás-vételi szerződés aláírásának napján, a 
másodikat pedig egy éven belül.

Lapunk információi szerint a képviselők legalább 3 
nappal az ülést megelőzően (SZMSZkívánalom) nem kap
tak írásos anyagot az előterjesztésről. -efjé-

Vélemény

A törvénytelenség 
határán?

A testület Szervezeti és Működési Szabályzata 
szerint a képviselőtestület ülésén legfeljebb ab
ban az esetben lehet sürgősséggel napirendre 
tűzni bármely kérdést, amennyiben azt legalább 3 
nappal az ülést megelőzően kezdeményezték és a 
képviselőknek is megküldték. E vélekedést alátá
masztja az a tény is, hogy az előző ciklusban nem 
fordult elő, hogy olyan napirendet tárgyalt volna a 
képviselőtestület, melyet a polgármester ne indít
ványozott volna legkésőbb három nappal az ülést 
megelőzően tárgyalni.

Ha ez nem így lenne, az súlyos SZMSZ-béli 
hiba, ráadásul a kisebbségi frakcióhoz tartozó 
képviselők jogainak semmibe vétele lenne, hiszen 
így lehetséges volna minden további információ, 
így a kritikai véleménykifejtés lehetősége nélkül, 
bármikor, bármit bedobni és -  ráadásul zárt ülé
sen -  elfogadtatni.

E mostani konkrét döntés esetén azért is tör
vénysértően járt el az önkormányzat, mert bár az 
Önkormányzati törvény az önkormányzati vagyon 
feletti rendelkezés esetében lehetővé teszi a zárt 
ülési tárgyalást, nem volt meg a másik szükséges 
feltétel, az üzleti érdek sérelmének lehetősége.
Hacsak.......Hacsak nem arról van szó, hogy
ilyen, vagy ennél jobb feltételekkel más is szíve
sen megvásárolta volna az ingatlant az önkor
mányzattól. Ez valóban a vevő üzleti érdekeinek 
sérelmével járhat.

Ezek alapján, ebben áz esetben hol érvényesül 
az ugyancsak törvény szerinti, jó gazda módjára 
való, ésszerű gazdálkodás követelménye?

Az adománygyűjtésről
A Városi Civil Fórum következő összejövetelét jú
nius 11-én, szerdán, 17 órakor tartja az MKK-ban. 
Az adományozás módszerei, az adománygyűjtés 
kritériumai címmel Kovács Istvánná, a United 
Way -  Vértes Vidéke Alapítvány ügyvezetője tart 
előadást. Ezután megvitatják az augusztus 20-i 
városi kitüntetésekre javasolt személyeket.

Modellsiker
„Boros Melinda, 16 éves, 172 cm magas. Orosz
lányban lakik a családjával. Régi álma, hogy mo
dell legyen, ezért részt vett az RPS Models 
modellképző tanfolyamán is, ahol a legjobbak kö
zött, jeles eredménnyel végzett. Hobbija a szalon
tánc, emellett 8 évet atletizált, aminek jó alakját és 
szép tartását köszönheti.”
Ez az ismertetés egy magazin tinidivat oldalán je
lent meg a Ságvári iskolában végzett és most a 
Lejóban tanuló Melindáról. A kishölgyet a tavalyi 
vizsga után válogatták azon kevesek közé, akik a 
fiataloknak készülő újságban a legújabb divatot 
népszerűsítik.

-Dugulás elhárítás, fűnyírás, 
kertgondozás, udvarrendezés. 
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Névtelen feljelentés 
a hivatal ellen

Névtelen feljelentés nyomán a me
gyei rendőrkapitányság emberei 
jártak a Polgármesteri Hivatalban a 
hét elején. Az „anonymus” levelé
ben valami olyasmi áll, hogy a hiva
tal Okoska címmel megjelent 
kiadványára elszámolt költségekből 
az egyik városi politikai folyóirat 
megjelentetését is pénzelték. A 
rendőrség ennek nyomán iratokat, 
számlákat foglalt le és meghallgatta 
az érintetteket, köztük Ivák István 
sajtóreferenst. Feltehetően egyelő
re az alapos gyanút vizsgálja a 
rendőrség, és csak azután indít 
nyomozást, amennyiben az ügyet 
megalapozottnak találja.
-Rajnai Gábor polgármester: 
Felháborítónak tartom és elítélem 
az ilyen módszereket. Azt hittem ez 
a mai világban már elképzelhetet
len. Ez a gerinctelen, névtelen rá
galmazás bizalmatlanságot és 
egymásra mutogatást, további gya- 
núsítgatást szül, ami egyáltalán 
nem hiányzik a helyi közéletből. 
-Dr. Sunyovszki Károly volt pol
gármester:
Közel egy év alatt sikerült a helyi 
politika és közélet tekintélyét telje
sen tönkretenni. Ezzel együtt is sze
rintem itt csak a megyei rendőrség 
Esztergom ügyében elhíresült pár
tosságát kívánták demonstrációs 
ellenpéldával cáfolni, különben -  
helyesen -  ki sem jöttek volna egy 
névtelen feljelentésre. Ha ez így 
folytatódik, nem sokára nem lesz 
értelmes, a városért felelősséget 
vállaló helyi politikus, hivatalnok 
Oroszlányban.
-Ivák István sajtóreferens: 
Megdöbbentett az eset, és felveti 
bennem azt a kérdést, hogy mire 
kell még felkészülnöm, milyen tá
madásvárható még. Ilyen körülmé
nyek között igen nehéz bármilyen 
munkát végezni.
-Lázár Mózes képviselő:
Úgy gondolom, nem szerencsés, 
ha a politikai életet kriminalizálják. 
Ugyanakkor érdekes, hogy névte
len feljelentgetésre ugrik a rendőr
ség.
Maga a névtelenség a felháborító, 
mert ha valakinek gyanúja van a 
közéletben előforduló törvénysér
tésről, akkor vállalja a nevét. Na
gyon könnyű így bárkit, bármikor 
besározni, kellemetlen órákat okoz
ni másoknak.
Viszont az is tény, hogy tavaly 
ősszel a helyi köz és politikai élet
ben szokatlan módon, pont az 
MSZP csapatából gondolták, hogy 
jót tesz a kampányuknak, ha felje
lentik a polgármestert. Úgy látszik, 
ezzel egy egészségtelen folyamatot 
indítottak el.
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Szennyes történet

Tiszta vizet a ... patakba!
Helyreállítanák a csúszdát is

Színvonalasabb strandot, több programot ígérnek
Az Oroszlányi Szennyvíztisztító Telep szennyezőanyag-kibocsátásával veszé
lyezteti az Oroszlány-Kecskééi vízfolyásra felfűzött tavak láncolatát, azÁltal-ért 
ás a magas idegenforgalmi értéket jelentő tatai Öreg-tavat és azok élővilágát. 
Ez a megállapítás egy évtizede helytálló. Feltehetően az Oroszlányi Szolgáltató 
Részvénytársaság (OSZRT) üzemeltetésében lévő tisztítómű technológiai hiá
nyosságai is hozzájárultak az idén tavasszal Környén történt halpusztuláshoz és 
a kecskádieket zavaró bűz megjelenéséhez. A közel egymilliárdos felújítás előtt 
álló víziközmű működését azóta az érintett lakosság és a környezetvédők „foko
zott figyelme” kíséri.

A bűnös rothadó iszap
A szennyezés ügyében több hatóság, köztük a győri Környezetvédelmi Fel
ügyelőség is vizsgálatot indított. Egyes elképzelések szerint több tényező 
együttes hatása okozta a tavaszi halpusztulást: az oroszlányi telep viszony
lag magas szerves anyag kibocsátása és az idei év hosszú fagyokat követő 
csapadékhiányos időjárása. Az aszály miatt a vízfolyások nem öblítődtek át 
és a hirtelen bekövetkezett melegedés hatására a szerves anyagban dús vi
zekben hirtelen elszaporodtak az algák, miközben a melegedés csökken
tette a víz oxigén felvevő képességét.
Mint Lazók Zoltán az OSZRT vezérigazgatója elmondta, a telepről elfolyó 
vizek a denitrifikálóban keletkező baktériumiszappal együtt kerültek az 
Oroszlány-Kecskédi vízfolyásba. Az évek során lerakodott szerves iszap az 
említett időjárási körülmények miatt bomlásnak indult, ami szaghatással 
jár. A befogadó patak terhelésének csökkentése érdekében építették ki a 
fertőtlenítő medencékben leülepedő iszap visszavezetésére szolgáló szi
vattyúzott iszapvezetéket.
A cég által felkért szakemberek mikrobiológiai vizsgálatai szerint szüksé
ges a kecskédi vízfolyás rothadó iszapjának mederkotrásos eltávolítása és 
a patak levegőztetése a rothadás csökkentése érdekében. A telep korsze
rűsítése ugyanis önmagában nem akadályozza meg, hogy a jövőben ne 
történjenek hasonló „események” .
Az is tény, hogy a kormányváltás miatt az állami pályázati rendszer átme
neti befagyása késedelmet okozott a korszerűsítésnek. Ezért idén év elején 
a Zénón cég kibocsátásával jelentősen nőtt a telep terhelése. Ha a cég ere
deti ütemterve megvalósítható lett volna, nem áll elő ez a helyzet.

Ötszörös bírság
Mára kiderült, hogy az eredetileg az Észak-Dunántúli Vízmű Részvénytár
saság üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító elmúlt évtizedekben történt 
több felújítása alapvetően elhibázott volt. A rendszerváltással a kibocsátott 
szennyvíz mennyisége egyharmadára csökkent -  a megváltozott vízfo
gyasztási szokások miatt - ,  és töménysége megduplázódott. A hetve
nes-nyolcvanas évek rekonstrukciói azonban a kor mennyiségi 
szemléletét alkalmazva csak a kapacitás bővítését tartották szem előtt. 
Oroszlány városa-hosszú pereskedés után-1997-ben kapta tulajdonába 
a telepet. A kezelő az ÉDV. Rt. maradt, de a fejlődő város és a betelepülő új 
iparágak igényeinek kielégítése, valamint a szigorodó környezetvédelmi 
jogszabályok 2000-tavaszán kikényszerítették az üzemeltető váltást. A 
Távhő Kft., majd jogutódja, az OSZRT máig tízmillió forintot meghaladó 
összeget költött üzembiztonságot növelő beruházásokra. Az Észak-Du
nántúli Környezetvédelmi Felügyelőség (ÉDU KÖF) a hiányosságok isme
retében öt évre adta meg a vízjogi üzemeltetési engedélyt, ötszörös 
progresszív bírságolási szorzót róva ki erre az időszakra. Mindezek ha
laszthatatlanná tették a technológiai korszerűsítést. A beruházás bonyolí
tását a tulajdonos, Oroszlány városa vállalta fel. Kétéves tervezést 
követően 2002-ben megkezdődtek az előkészítő-bonyolító munkálatok.

Tisztító membránok
A nettó 850 millió forintos beruházás kivitelezését közbeszerzési pályáza
ton a Purátor Hungária Kft. nyerte el. A munkák június 10-én kezdődnek, 
és a tervek szerint jövő év februárjában indulhat a féléves próbaüzem.
A költségek egy részének megszerzése pályázat elnyerésének függvénye. 
256,5 milliót kap a város a környezetvédelmi alap vízügyi célelőirányzatá
hoz benyújtott pályázatból és 154-et remél a megyei területfejlesztési alap
ból. A már megnyert 359 milliós állami támogatás és az ipari parki cégek 
befizetéseiből képződött 85,5 milliós önerő rendelkezésre áll.
Az új technológia lényege a nagy terhelésű eleveniszapos tisztítás, amely
nek során a vizet az oroszlányi Zénón gyárban előállított világszínvonalú 
ultraszűrőkkel (membránokkal) választják el a szennyezettől. Ez lesz Ma
gyarországon az első Zenon-technológiával működő szennyvíztisztító, és 
csaknem ivóvíz minőségű folyadékot fog kibocsátani. -for

té n  új üzemeltetője lesz a városi 
strandfürdőnek. Licskó Csabát, a ko
rábbi Redalko Kft.-vel szemben pá
lyázatot nyert Oroszlányi Triatlon és 
Szabadidősport Egyesület (ORTRI) 
egyesület ügyvezető elnökét az előz
mények és terveik ismertetésére kér
tük.

-  Én nem tudok példát rá, hogy 
egyesület üzemeltetne strandfürdőt. 
Miért vállalkoztak erre a nagy felelős
séggel járó feladatra?

-  Az egyik alapsportágunk az 
úszás. Amióta a városi uszoda bezárt 
állandó fejfájást okozott, hogy hol, 
milyen körülmények között és 
mennyiért eddzünk. Az egyesület je
lenleg 40 fős tagsággal rendelkezik 
és ebből 20-22 utánpótlás-korú ver
senyző jár rendszeresen edzésre. A 
sporttelep uszodája nem nyújt meg
felelő körülményeket, igaz verseny
zőinket ennek ellenére is az ország 
legjobbjai között jegyzik.

Nos, a pályázaton való indulásunk 
legfőbb mozgatórugója e gondok 
megoldása volt. Ugyanakkor a 
strand üzemeltetése új perspektívá
kat nyit az egyesület előtt -  mert re
ményeink szerint -  a sportág ezáltal 
létszámban és minőségben is fejlőd
ni tud.

-  Néhányan felvetik, hogy az egye
sületük végezhet-e egyáltalán gazda
sági tevékenységet. Nos, van erre 
önöknek jogosítványa?

-  A pályázatot kiíró OSZRT bekér
te az egyesület alapszabályát és az 
összes iratot, amely a bírósági be
jegyzéssel kapcsolatos, és nem talált 
kivetni valót. Az alapszabályunk 
egyébként azt tartalmazza, hogy az 
alaptevékenységünk megvalósítását 
elősegítő gazdasági és vállalkozási 
tevékenységet minden további nél
kül folytathatunk.

-  Mennyiért vállalták az üzemelte
tést és mit vállaltak az összegért?

-  Pályázatunkban nettó 3,9 millió 
forintos összeg szerepel. Hogy ez 15 
%-kal jobb a másik pályázó ajánlatá
nál, azt a Krónikásból tudtuk meg. 
Ezen összeg fejében június 1-től au
gusztus 31-ig üzemeltetetjük a 
strandfürdőt. Az OSZRT elvégez bi
zonyos felújítási munkákat, például a 
medencék rendbetétele, de a fűnyí
rás, a kerítés kijavítása, egyes belső 
helyiségek kialakítása már az egye
sület feladata.

Többféle belépőjegy lesz
-  A pályázat fő eleme a szolgálta

tások mennyiségének és minőségé
nek emelése -  ismerteti az egyesület 
konkrét terveit Licskó Csaba. -  Jó 
gazdái szeretnénk lenni a területnek 
és lelkesedéssel, odafigyeléssel ked
velt, tartalmas és hasznos nyári idő
töltést nyújtó sport- és szórakozó
hellyé szeretnénk átalakítani.

Arra fogunk törekedni, hogy minél 
többet megvalósítsunk a pályázat
ból. A nyitva tartást jelentősen meg
hosszabbítjuk (reggel 6.30-tól 
20.30-ig) az úszni vágyók kiszolgálá
sára. Szinte minden héten valami
lyen programmal szeretnénk 
csalogatni a közönséget: divatbemu
tató, szépségverseny, kóstoló, cégek 
bemutatkozása, sportverseny, és 
egy-két nagy buli, neves személyisé
gek, ismert emberek részvételével.

Olyan büféssel kötünk szerződést, 
aki vállalja a régi helyről való kitele
pülést, mert annak megközelítése 
körülményes. Sportszerek, strand
kellékek kölcsönzését is be kívánjuk 
vezetni.

A környezet megújítása érdekében 
várhatóan már a nyár folyamán fajá
tékokat és dísznövényeket telepítünk 
a zöld parkterületre.

Az arculatváltáshoz tartozik az is, 
hogy a strand dolgozói egyenruhát 
fognak viselni, hogy jól elkülöníthe
tők legyenek a fürdőzőktől.

Megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy 
a közkedvelt vízicsúszda helyreállít
ható-e. Annyi biztos, hogy idáig nem 
szerkezeti hibák, hanem a magas 
üzemeltetési költségek miatt volt 
üzemen kívül.

Veszélyes üzem
-  A belépőjegyekben várható vál

tozás?
-  A diákjegyet olcsóbb adjuk a ta

valyinál és új lehetőségeket is beve
zetünk. Váltható lesz bérlet, 17 óra 
utáni jegy, külön úszójegy és úszó
bérlet.

-A  vízminőség mindenhol problé
mát jelent. Ennek javítására van-e el
képzelésük?

-  Nagy figyelmet fogunk fordítani 
a vízminőségre, hogy az egészségre, 
bőrre, a ruhára a gyermekek szemé
re ne legyen ártalmas. Pályázatunk
ban a hiányzó automata 
vegyszeradagoló felszerelése szere
pel. A nyáron bezáró sportuszodából 
kettőt áthozunk ide, és egyet még vá
sárolunk. Ezzel meg fog szűnni a ta
lálomra történő vegyszeradagolás, 
és kiváló, egyenletes minőségű vizet 
tudunk majd biztosítani.

-A  vízminőség mellett a biztonsá
gi követelmények is az esetleges ag
godalmak középpontjában vannak. 
Bírnak megfelelő szakemberekkel?

-  Magam korábban hat évet dol
goztam ezen a strandon, mint úszó
mester. Ezenkívül úszóoktatói és 
edzői, valamint építőipari végzettsé
gem is van. Megnyugtathatok min
denkit, hozzáértők kezében lesz a 
strand, azokéban, akik eddig is vé
gezték ezt a feladatot itt és az uszo
dában.

Folytatás a 6. oldalon



„Játékautomata” a szemészeten
Az elmúlt egy évben a legmodernebb eszközökkel korszerűsödött az oroszlányi Szak
rendelő Intézet szemészeti szakrendelésének műszerparkja.
Az új komputeres szemvizsgáló lényegesen leegyszerűsíti a szakorvos munkáját. A ko
rábbi műszerrel hosszadalmas (akár egyórás) volt a vizsgálat és a kellemetlen szem- 
cseppentés nyomán hosszú órákra elhomályosodott a látás. Ennek immár vége 
Oroszlányon. A szemészet új eszköze képes megmérni a szem szaruhártyájának görbü
letét, fénytörési mutatóit és néhány másodperc után egyszerűen kiírja, hány dioptriás 
szemüvegre van szüksége a páciensnek.
A szakrendelés legfrissebb műszere a periméter, azaz látótérvizsgáló, ami leginkább 
egy játékautomatára emlékeztet. A képen is látható berendezés a látótér kiesését diag
nosztizálja. Itt a vizsgálat alanya mereven egy pontba néz, s közben a látóterében külön
böző helyeken, más-más intenzitással észlelt felvillanások után egy gombot kell 
megnyomnia. A „találati arány” kiértékelésével megállapítható, hogy mennyire szűkült 
be a beteg a látótere.
Várnak még egy modern szemnyomásmérőt is, amely a kellemetlen fekvéses vizsgála
tot fogja felváltani. Ennél már ülni kell, és pontosabb mérésre lesz lehetőség. -f-

Az új számítógépes látótér- 
vizsgáló készülékkel a vizs
gálat gyerekjáték. A képen 
Mátis Anna készül a teszt
re.

Rengeteg a 
rövidlátó

Dr. Felker Bernadett 
szemszakorvos, 1989 
óta dolgozik a szakren
delőben s Dr. Varjú 
Jánosné szakasszisz

tenssel együtt azt tapasztalják, hogy egyre gyakoribb a szürkehályogos betegek 
száma.

-  Jó egy évtizede még harminc-negyven éveseknél elvétve találkoztunk a 
szürkehályoggal, most pedig már a húszéveseknél sem csodálkozunk. Ugyanakkor 
rengeteg a rövidlátó, a magasvérnyomásos és a cukorbeteg páciens, és sajnos, köztük 
sok a fiatal. -  sorolja a civilizációs ártalmak következményeit a doktornő. -  A rövidlátás 
a kamaszok között is gyakori, az akceleráció, a hirtelen felserdülés, a megnyúlás követ
kezményeként Régebben az embernek nagy tereket kellett áttekintenie, ma már beszű
kült, kis terekben élünk, tehát a rövidlátásért az urbanizáció is okolható.

A tudományos-technikai fejlődés emellett a gyógyításban óriási eredményeket ho
zott. A cukorbetegeknél most már sokkal jobbak az esélyek, mint mondjuk, húsz évvel 
ezelőtt1 voltak. A gyógyszerek hatékonyabbak lettek, s ha valaki ügyel magára, megőriz
heti látását komolyabb elváltozás nélkül. Régen,,egy tizenöt éve fennálló cukorbeteg
ségnél már megjósolhattuk, hogy a betegnek előbb-utóbb fehér botot kell ragadnia. Ma 
már, szerencsére, nincs így.

Általában negyvenéves kortól romlik a közeire látás képessége. Rövidül a karjuk -  
szokták mondani a betegeim. Ilyenkor feltétlenül szükségessé válik a szemüveg. Én 
arra hívom fel a figyelmet, hogy semmiképpen sem a piacon vegyenek szemüveget, ha
nem jöjjenek el a rendelésre, és legalább kétévente kontrollvizsgálatokra.

-A  meleg évszakokban ml veszélyezteti leginkább a szemet?
-  Beköszöntött a nyárfaszezon, a levegő tele van különböző virágporokkal, amik al

lergiát, gyulladást válthatnak ki. Ilyenkor viszkethet, bepirosodhat, csíphet a szemünk.
Nyáron, a strandokon a fer
tőzött, vegyszeres vizek 
okozta kötőhártyagyulladás 
jellemző. A legjobb orvos
ság a naponta többszöri hi
deg vizes lemosakodás.

F.J.

Az előtérben Dr. Felker Ber
nadett szem-szakorvos, 
mögötte Dr. Varjú Jánosné 
szemészeti szakasszisztens, 
és Mátisné Karkus Brigitta 
asszisztens

Szemrongáló képernyők
A huszadik század „áldásai” időnként kíméletlenül rongálják a 
szemet. A gyerekek a videó és a számítógép előtt nőnek fel. Ér
dekes lenne kiszámítani, hogy életük során hány percet tölte
nek vibn^képernyő bámulásával.
A tévé és a számítógép elsősorban a vibrálással gyakorol a 
szemre roncsoló hatást. A számítógéppel dolgozó felnőttek 
gyakorta panaszkodnak könnyezésre fejfájásra, vagy szemszá
razságra. A számítógéphez sokféle védőszemüveg kapható, 
ezek csökkentik a sugárzó képernyő káros hatásait. Az éles, 
kontrasztos színek ellensúlyozására való a képernyő előtét.
Aki szemüveges, a tévénézéskor is használja a szemüvegét, el
lenkező esetben sokkal gyorsabban romlik a látása. Leginkább 
úgy óvhatja szemét, ha megfelelően pihenteti. Erre az alvás a 
legkiválóbb, ennél jobbat még nem talált ki a tudomány.

A zöldhályogról
A glaucoma vagy zöldhályog egy olyan szembetegség, amely
ben a szem belnyomása megemelkedik, mert a szem belsejé
ben lévő folyadék elfolyása akadályozott. A megemelkedett 
szemnyomás, vagy a látóidegfő vérellátásának elégtelensége 
az idegfő károsodásához vezet, amely látásromlást okoz. Tüne
te többek között a látótér beszűkülése, homloktáji fájdalom, há
nyinger lehet.
A betegség leginkább a 60 éven felülieket, a cukorbetegeket, az 
erősebben pigmentált bőrű, sötét hajú és szemű embereket, és 
a távollátókat veszélyezteti.
Ha panasz van és/vagy magasabb szemnyomást mérnek a 
szakrendelőben, részletes szemészeti kivizsgálás szükséges.

Kizárólag műtéttel gyógyítható
A szürkehályog a szemlencse elszürkülését jelenti. Ez a tudo
mány mai állása szerint nem gyógyítható cseppekkel vagy lé
zerrel, mindenképpen műtéti beavatkozás szükséges.
A szürkehályog kifejlődése cukorbetegeknél kétszer olyan gya
kori, mint más embereknél, és gyakran fiatalabb életkorban je
lentkezik.
A helyi érzéstelenítésben végzett műtét során a szemlencsét el
távolítják. Mivel az eredeti szemlencse fénytörése kb. 20 diopt
ria, hiányát vagy egy nagyon vastag szemüveggel, vagy az 
eltávolított lencse helyére beültetett műanyag lencsével lehet 
pótolni. A vastag szemüveg jelentősen torzítja a világról alko
tott képet, kényelmetlen viselet, ezért amikor csak lehetséges, 
műlencse-beültetést ajánlanak a betegeknek. A beültetett len
cse nem kivehető, nem kell tisztítani, nem öregszik el, nem kell 
cserélni.

Ne vegyünk bóvlit!
Az utóbbi időben divat (is) lett a napszemüveg viseleté. A több
ség azonban a nyáron megnövekedett ultraibolya-sugárzás el
leni védelem miatt használja. Piacon, utcai árustól ne vegyünk 
olcsó napszemüvegeket! Sok helyen árulnak olyan'áfut, ame
lyen ugyan található UV címke, de valójában bizonytalan a mi
nősége. Az UV-védelem nélküli, „elsötétített” szemüvegek 
mögött kitágul a pupillánk és még több káros ultraibolya fény 
éri a szemet. Az efféle bóvlik, hozzájárulnak a hályogképződés
hez és meszesedéshez, látásunk romlásához. Mindig optikai 
üzletekben vásároljunk! Ha nem bízunk napszemüvegünk mi
nőségében, vigyük az optikushoz, ahol UV-védelem szempont
jából is bemérik.
A piacon, áruházi akciókban kapható olvasószemüveg ugyan
csak egészségtelen. Ezek kaptafára készülnek és egy idő után 
komoly fejfájások, szemromlás okozói lehetnek. Mindenkép
pen orvossal írassunk fel szemüveget, és ne sajnáljuk rá a 
pénzt, mert itt is igaz a népi bölcsesség, hogy a drágább az ol
csóbb.

,5 .



ECDL vizsgaközpont lesz az Eötvös
Gyökeresen megújította képzési rendszerét az Eötvös 
Loránd Műszaki Középiskola, abban a reményben, 
hogy alapvetó'en változni fog az iskola közvetlen társa
dalmi megítélése is -  tájékoztatta lapunkat Grúber 
György igazgató.

-  Az új képzések -  középpontjukban az informatika 
és számítástechnika áll -  bevezetésének az a fő célja, 
hogy a fiúknak és a lányoknak egyaránt segítsük a to
vábbtanulását. Ugyanakkor a felnőttképzés területén 
is továbbléptünk. A székesfehérvári régiós és a helyi 
munkaügyi központtal együttműködve átképzésre és 
új szakmák elsajátítására egyaránt kínálunk lehetősé
get. Szeptembertől ECDL vizsgaközpont beindítását is 
tervezzük, vizsgára való felkészítéssel. Engedélyezte
tése ezekben a hetekben zajlik. Az Európai Unióba tör
ténő belépésünk után ilyen vizsgával mindenkinek 
rendelkeznie kell, aki munkakörében számítógépet 
használ.

Az érettségire épülő szakirányokban újként indulnak 
a következő kétéves képzések: automatizálási techni
kus, CAD-CAM tervező, dokumentációkezelő informa
tikus, műszaki számítástechnikai technikus, 
számítástechnikai programozó. A számítástechnikai 
szoftverüzemeltető képzés egyéves.

A 10. osztály utáni szakképzésben a hagyományos 
szakmákon túl az új tanévtől választható az 500 órás 
számítógépkezelői képzés is.

A felnőttképzés jelentősen bővült. Itt megjelent az 
NC-CNC programozó technológus, NC-CNC gépkeze
lői, a vas- és fémipari előkészítő és a varrómunkás 
képzés.

Az intézmény egyébként idén ünnepli fennállásának 
ötvenedik évfordulóját, a megemlékező rendezvénye
ket októberre tervezik. -for-

Új képzések a gimnáziumban
Több új képzést is indít ősztől a Lengyel Jó
zsef Gimnázium és Szakiskola. Hadjadjné 
Varga Andrea igazgatónő lapunknak el
mondta, hogy az intézmény fő célja azon fia
talok itt tartása, akik eddig a környező 
települések középfokú iskoláit választották. 
Ennek érdekében maximálisan szeretnék 
biztosítani azokat a feltételeket, amelyek egy 
jó nevű környékbeli gimnázium vonzerejét 
adják.

A felvételik, beiratkozások már lezárultak 
a hatosztályos és a négyosztályos tagozaton 
is. Előbbiben egy osztály indul 30 fővel, 
utóbbiban két osztály, több mint hatvan fia
tallal. Az igazgatónő úgy véli, hogy a gimná
zium előző egyéves munkájának 
eredménye, hogy idén nem kellett „össze- 
fogdosni” a gyerekeket és a felvet
tek közismereti tanulmányi átlaga is 
emelkedett.

A számítástechnika szakmacso
portban szeptembertől 2 éves felső
fokú gazdasági informatikus 
képzést indítanak. A képzőművé
szeti szakmacsoport vadonatúj, le
endő grafikusok és keramikusok 
szerezhetnek itt középfokú végzett
séget. A helyi vállalatok leginkább 
az ugyancsak kétéves környezetvé
delmi és vízgazdálkodási technikus 
végzettséget megcélzók iránt ér
deklődnek, a hírek szerint az elsőket 
mind foglalkoztatni tudják.

-fj-

folytatás a 4. oldalról
Helyreállítanák a csúszdát is

-M ár beszélgettem velük és felhívtam a figyel
met a mentális és szakmai továbbképzésük szüksé
gességére. Valamennyiüknek jól kell látnia, hogy a 
strand egy veszélyes üzem, ahol fegyelemre, tiszta
ságra és odafigyelésre van szükség, hogy a szol
gáltatatás színvonala emelkedjen. Továbbá más 
szervezetekkel való együttműködést is szorgalma
zunk.

-  Tudja-e majd finanszírozni az egyesület a vá
ratlanul felmerülő nagy költségeket, mint például a 
nagymedence teljes vízcseréje?

-  Erre nem lesz szükség, de ha mégis, igen. For
gatókönyvünk a legrosszabb esetre, a legkisebb 
forgalomra készült. Rengeteg munkával és magas 
színvonalú szolgáltatással, jó időjárás esetén azon
ban tisztes haszon is realizálható, amelyet termé
szetesen az egyesület céljaira fordítunk. F.J.

Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROS GYÁMHIVATALÁHOZ
GYÁMHIVATALI ÜGYINTÉZŐI

m unkakör betöltésére.

A  munkakör 2003. év július hó 1. napjától 
tölthető be határozott időre szóló közszolgálati 

jogviszony létesítésével, 
próbaidő közbeiktatásával. 

Jelentkezési (beküldési) határidő:
2003. év június hó 18. napján 16.00 óráig 

A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján tekinthető meg.

Javaslatokat várnak!
Az oroszlányi önkormányzat augusztus 20-án 
„OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 

címet, „OROSZLÁNYÉRT” vésetű 
aranygyűrű kitüntetést, és 

„OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű 
kitüntető díszoklevelet adományoz.

A kitüntetésekre indoklással javaslatokat vár
nak, melyet zárt borítékban „Kitüntetési javas

lat” megjelöléssel 2003. július 4-ig lehet 
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal titkárságára: 

2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.
II. emelet, 66. szoba.
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Vért -  eladás szeptember közepéig
A kormány a Vértesi Erőmű Rt. privatizációja (határideje szeptember 15-e) 
mellett döntött és 3 milliárd forint erejéig kezességet vállalt az erőmű kiadása
inak fedezésére. Vas László vezérigazgató elmondta: a tavalyi évet nulla terve
zett eredménnyel szemben, 2,3 milliárd forint mérleg szerinti veszteséggel 
zárta a társaság, és a 2003-as évben 6,3 milliárd veszteséggel számol az üzleti 
terv. A retrofit az idén 11 milliárd forint költséget jelent az erőműnek, és ennek 
következtében 2,4 milliárddal nőni fog a rövid lejáratú hitelállománya. Ilyen 
körülmények között a cég augusztusban fizetésképtelenné vált volna.

A privatizációs tárgyalásokra 3 cég kapott engedélyt. Az IPC társaság, 
amely már régebben is érdeklődött, a francia Prometheus, és az Első Pannon 
Befektető Társaság. Ők jelenleg ismerkednek a VÉRT tavalyi üzleti jelentésé
vel, jövőképével, illetve a pénzügyi helyzettel.

Körkérdés a privatizációról
A privatizációval kapcsolatban körkérdést tettünk fel Lázár Mózes, Keleti 
György országgyűlési képviselőnek és Kovács Istvánnak az Oroszlányi Bá
nya- és Energiaipari Dolgozók Szakszervezete vezetőjének.
Keleti G yörgy-a legfrissebb információk tükrében -  következő számunkban 
óhajt válaszolni.
1. Milyen kockázatokat rejt magában a privatizáció a térség gazdasági és fog

lalkoztatáspolitikai helyzetére vonatkozóan?
2. Milyen szerződéses garanciákat tart szükségesnek ahhoz, hogy a cégnél 

dolgozók (a Márkushegyi Bányában és az Oroszlányi Erőműben -  ez a tata
bányai üzemek bezárása után várhatóan 2500 ember) munkája legalább az 
erőmű várható élettartamáig megmaradjon?

3. Tud-e róla, hogy az MVM Rt. köt-e, és mikor hosszú távú áramvásárlási 
szerződést a Vérttel?

4. A nemrég nyilvánosságra hozott újabb kormányzati hitelgarancia -  infor
mációink szerint -  a Vért várható pénzügyi problémáinak csak egy részét fe
dezi. Hogyan befolyásolja ez a privatizációt?

5. Mi a véleménye a cég privatizációjáról, várható negatív illetve pozitív hatá
sairól? (válaszok a 2. oldalon)

VÁLASZ KÉT HÉT MÚLVA. Vas László vezérigazgatót -  a lapunknak tavaly ok
tóberben adott interjúja alapján -  a Vértesi Erőmű Rt. helyzetével kapcsolatos 
kérdésekkel kerestük meg. E kérdések középpontjában az áll, hogy az akkor el
mondottak alapján, még az újabb kormányzati hitelgaranciavállalás után is 10 
milliárdos pénzügyi problémahalmaz (légszennyezési bírság, értékesítési 
arányváltozás, tatabányai bezárási költségek) tornyosul a Vért előtt.

Kérdés a levegőben. Egy sajtótájékoztatón tették fel az alábbi kérdést:
- Amennyiben megéri bárkinek is megvennie a Vért-et, miért nem éri meg 
megtartania az államnak és a továbbiakban (is) gazdaságosan működtetni? 
A jelenlévő vezetők, mint ahogyan sokan mások sem, nem tudtak választ adni. 
Olvasóink közül, ha valaki tud válaszolni, szívesen közöljük.

Tiltakozás a testületi ülésen
Június 24-én, kedden 16 órakor tartja következő ülését a képviselőtestület. 
Napirenden szerepel a költségvetés, valamint a közterület használati rendelet 
módosítása, az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2003. évi 
üzleti tervének elfogadása.
Az ülés végén intézményvezetők kinevezéséről döntenek.
Információnk szerint a hajléktalanszálló tervezett megnyitása ellen többszáz 
aláírással megerősített petíciót fognak átadni a polgármesternek.

14 NAP HÍREIBŐL
-GIPSZET IS TERMEL ... Mészkő
por beszállítására kötött szerződést 
a Vértesi Erőmű Rt. és a budapesti 
székhelyű Lasselsberger Hungária 
Kft. Az ünnepélyes aláírás alkalmá
val Dr. Walter András, a Kft. ügyve
zető igazgatója elmondta: egyéves 
tárgyalási időszak eredménye a 
megállapodás. A mészkőpor szállí
tásáról szóló szerződést tíz évre kö
tötték. Jövő év tavaszán szállítják 
az első adagot a tatabányai mész
kőbányából, s évente mintegy 110 
ezer tonnányi mennyiség kerül a 
cég közvetítésével az Oroszlányi 
Erőműhöz.
Meghívásos pályázat útján nyerte a 
beszállítás lehetőségét a Lassels
berger Kft. A most kötött szerződés 
igen fontos a retrofit megvalósítá
sához, mert az Oroszlányi Erőmű 
kéntelenítőjének működéséhez nél
külözhetetlen alapanyag lesz a 
mészkő. L.A.
-A LEGJOBB CSAPAT. Az Áltai-ér 
Völgy Természeti és Kulturális 
Örökségéért díjat nyerte el a 
Ságvári iskola Szemánné 
Dubovinszki Andrea tanárnő vezet
te gyermekcsapata. A „Fogadj 
örökbe egy patakot” akció kereté
ben immár egy éve folyamatosan 
vizsgálják a Labanc-patak kémiai és 
fizikai jellemzőit. A programba ne
vezett 22 megyei iskola közül az Ál- 
talér Szövetség az oroszlányiak 
munkáját ítélte a legmagasabb 
színvonalúnak. A díjjal együtt járó 
százezer forintról Tatai-Tóth And
rás országgyűlési képviselő, az Ál- 
tal-ér Szövetség elnöke hozott hírt 
az iskolába.
-RENDŐRSÉGI HÍREK. Június 
11-ről 12-ére virradó reggel isme
retlen tettes, ismeretlen módon el
tulajdonított egy Kertalja úti 
parkolóban, lezárt állapotban álló 
segédmotor kerékpárt. A bűncse
lekménnyel okozott kár 50 ezer Ft. 
Rablás történt június 11-én, szer
dán, a déli órákban. Két fiatal férfi 
leszólított egy 16 éves móri fiatal
embert a Petőfi utcában. Megfe
nyegették, elvették mobiltelefonját, 
valamint 200 forint készpénzét. 
Ismeretlen tettes június 14-én 
19.30 és június 15-én 00.30 közöt
ti időben ismeretlen módon beha
tolt egy Alkotmány úti családi 
házba és onnan arany ékszereket és 
készpénzt tulajdonított el mintegy 
604 000 Ft értékben 
Ugyancsak ismeretlen tettes június 
15-én 19.30 körüli időben a teme
tőben a sértett táskáját kezéből ki
rántotta, és azzal elmenekült. A 
táskában személyes iratok voltak. 
Az elkövetőt lakossági segítséggel 
elfogták.

-VADMÉHEK, TŰZ ÉS VÍZ. Az el
múlt két hétben -  szerencsére -  ko
moly tüzekkel nem találkoztak az 
oroszlányi tűzoltók. Tíz nap különb
séggel kétszervonultakarégi sport 
épületében égő szeméthez, ezen kí
vül avartüzeket fojtottak el.
Május végén különleges esethez 
hívták a lánglovagokat. A Gönczi 
Ferenc út 12. egyik második emele
ti lakásának szellőzőjébe vadméhek 
költöztek, A fullánkos magánlak 
sértőket Nagy József méhész segít
ségével gyűjtötték össze.
A június 2-ai nagy felhőszakadás 
napján a vízzel kellett megküzdenie 
a tűzoltóknak. Késő délután a Petőfi 
udvar „B” épülete előtt beszakadt 
az útburkolat és a hirtelen jött eső
víztől megteltek a pincék. Itt valahol 
utat talált magának és elszivárgott 
az „égi áldás” , ellenben a 
Rosenberg út egyik tömbjének 
alagsorában összegyűlt szennyes 
lével már nem bírtak el a szivattyúk 
sem. Végül az ŐSZ Rt. és a Vízmű 
társaság segítségével emelték ki a 
vizet. A tűzoltóság kiemelten kö
szöni az ŐSZ Rt. és Bencze Dénes
cpnftQpnpt
-AZ OROSZLÁNYI ERŐMŰ tanács
termében tartottak rendkívüli testü
leti ülést a város képviselői hétfőn. 
Egyhangúlag elfogadták, hogy 
Oroszlány csatlakozzon a Kö
zép-Duna Vidéki Komplex Hulla
dékgazdálkodási rendszerhez, 
melyhez eddig az érintett 142 tele
pülésből 131 csatlakozott. 
-KRISTÁLYOS TANÉVZÁRÓ. A 
Crystal együttes szórakoztatta a 
gyerekeket a tanév utolsó előtti 
napján a Ságvári iskolában. A ha
gyományteremtő diáknap szaba
don választható programjai között 
szerepelt többek között aszfaltraj
zolás, lövészet, palacsintasütés és 
különböző ügyességi- és sportver
senyek. Újdonság volt a bolondbal
lagás. Az alsósokat a helyi 
DIMENZIÓ zenekar egyórás, nagy 
tapssal kísért koncertje röpítette el 
mesés zenék világába. A Crystal 
koncert _ csak a Ságvárisoknak 
szólt. -  Én is boldog lettem volna, 
ha ifjú koromban az akkori sztárok 
közül hívnak meg valakit az isko
lámba -  nyilatkozta a koncert után 
az együttes egyik frontembere.

TOMI ECÉZ0 
AUTÓM O SÓ!

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.
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Kovács István: A sikeres privatizáció „csoda” lenne Lázár Mózes: Nincs jótékony hatású privatizáció

Óriási elbocsátástól tart A térség nem tud foglalkoztatni 
a szakszervezet több ezer munkanélkülit

1. A kockázat nagy, mert ha figye
lemmel kísértük a Magyarországon 
végrehajtott privatizációkat, kivétel 
nélkül mindenütt 40-50 %-os lét
számleépítést hajtottak végre! Ha a 
Vért-nél is hasonló lesz a leépítés, 
Oroszlány és környékén a családok 
szociális helyzete visszaesik, sőt aki 
teheti, elköltözik a városból.

2. Az ajánlattevő (vásárló) vállaljon 
kötelezettséget arra, hogy a jelenleg 
érvényben lévő munkavállalókkal kö
tött megállapodásokat -  beleértve a 
Kollektív Szerződést, az Ágazati Kol
lektív Szerződést -  elfogadja, és azo
kat 3 évig egyoldalúan nem 
mondhatja fel. Ugyanakkor tudomá
sul veszi, hogy ezek módosítása csak 
a szakszervezetek és az Üzemi Ta
nács egyetértésével lehetséges.

Természetesen az itt leírtaknál a 
szakszervezetnek sokkal több feltéte
le van a foglalkoztatás terén és a szo
ciális garanciákban.

3. Nincs tudomásunk róla, hogy az 
MVM Rt. hosszú távú áramvásárlási

A lakásfejlesztés lehetőségeiről tar
tott fórumot az Oroszlányi Szolgálta
tó Rt. kedden az MKK-ban. Az 
érdeklődők megismerkedhettek a vá
ros közép és hosszú távú lakáspoliti
kai koncepciójával. Az eseményre 
meghívót kaptak a helyi képviselők 
és a bizottságok tagjai, a cégek veze
tői, az ingatlantulajdonosok és a tár
sasházak közös képviselői. A 
lakásfejlesztéssel kapcsolatos kor
mányprogram ismertetésére meghí
vott belügyminisztériumi előadó 
nem jött el.

A képviselőtestület április 29-én 
fogadta el a település hosszú távú la
káspolitikai koncepcióját. A doku
mentum középtávon (2003-2006) öt 
fejlesztési irányt tűz ki: óvárosi reha
bilitáció, új szociális bérlakás prog
ram, lakáskorszerűsítés tetőtér be
építéssel, új lakóterületek kialakítása, 
társasházak energetikai korszerűsí
tése.

Elhangzott, hogy a projektekre a 
Nemzeti Lakásprogram keretében ál
lami pénzkeretek állnak rendelkezés
re. A panelházak és lakások energe
tikai racionalizálását az állam vissza 
nem térítendő hitelekkel is ösztönöz
ni kívánja. Az épületenergetikai kor
szerűsítés három év alatt 400 lakást 
érintene.

A tetőtérbeépítés a Gönczi utcában 
kezdődne, ennek keretében a távfű

szerződést akar kötni a Vérttel. A tör
vények alapján a szerződést csak a 
Kormány felhatalmazása esetén köt
hetnek, amelyre már az integráció 
óta (1994) várunk minden kormány
tól.

4. A kormányzati 3 milliárdos hi
telgarancia, amelyet a napokban ka
punk meg, arra elég, hogy szep
tember 15-ig üzemeltessünk. Ha 
nem történik meg a Kormány részé
ről a végleges döntés, a Vért fizető
képtelenné válik, el kell döntse, hogy 
kit elégít ki, az APEH-ot vagy esetleg 
a beszállítókat, vagy -  ne adj' Isten -  
esetleg nem fizet bért!?

5. A privatizációról az a szakszer
vezet véleménye, hogy mint lehető
séget nem lehet elvetni, mert törvény 
rá, ami bizonyítja, hogy az energeti
kai szolgáltatóknál Pakson kívül már 
végre is hajtották!

A sikeres privatizációt a szakszer
vezetek a „csoda" kategóriájába so
rolják, ha sikerül!

Kovács István szakszervezeti elnök

tés bevezetésével és a homlokzat 
felújításával 58 új lakás jönne létre.

Új lakóterületeket (lakópark, lakó
kert) a falu dél-keleti szélén és a Ta
kács Imre úti lakótelep mögött ter
veznek kialakítani. Utóbbinál 2006-ig 
30 háztelek létrehozása a terv.

Idén a „kvázi-piaci” bérlakás
program indításaként felújítanák az 
Iskolai utcai bérlakástömböt, majd a 
következő 3 évben a Petőfi udvari 
épületeket és lakásokat, összesen 
248 lakást.

Ugyancsak ebben az évben 12 új 
szociális bérlakást alakítanak ki a 
Mátyás király utcában, a későbbi 
években pedig 40 lakást a borbálái 
munkásszállóból, hogy átmeneti 
szállást biztosítsanak a „kvázi-piaci" 
bérlakás- program miatt kiköltözte
tett családoknak. Ez azonban csak ja
vaslat, végleges helyéről társadalmi 
vitát ígérnek.

-  Az egyik akut probléma a belvá
ros, mert itt vannak a legrégebben 
épült tömbök, bennük a város tulaj
donában lévő mintegy 260 bérlakás 
-  értékelt előadásában Lazók Zoltán 
az ŐSZ Rt. vezérigazgatója. -  Ezek a 
lakások a legalacsonyabb komfortfo- 
kozatúak a városban, lepusztultak és 
a lakóközösségük sem a fizető réteg
ből kerül ki, ami sajnos a környezetre 
is hatással van. Ezért is szeretnénk itt 
indítani a lakásfejlesztési programot.

1. Általában sok kockázattal jár 
egy privatizáció, a Vért jelenlegi 
helyzetében, pedig különösen nagy 
bizonytalanságot okozna egy érté
kesítés, nyugodtan nevezhetjük 
sokkhatásnak is. Folytatódna-e a 
jövőt jelentő retrofit? Biztosítva 
lenne-e a működés legalább 
2014-ig? Hány embernek kellene új 
megélhetés után néznie, hosszú 
évtizedek után? Megmaradnának-e 
a jóléti vívmányok /üdülők, szociá
lis juttatások, különféle kedvezmé
nyek stb./? Ezeket a kérdéseket az 
oroszlányiak és az Oroszlány kör
nyékiek teszik fel egymásnak hetek 
óta, teljes joggal.
Maga a kormányhatározat rendkí
vül szűkszavú, ami önmagában is 
óriási bizonytalanságot jelent. Mél
tánytalan, hogy a Medgyessy-kor- 
mány lényegében két mondattal 
igyekszik elrendezni ezt a több ezer 
ember számára létfontosságú 
problémát. És a bennünk megfo
galmazódott felvetésekre senki 
nem ad egyértelmű választ, pedig a 
fentiekhez hasonló kérdéseket még 
hosszasan lehetne sorolni.

A legfontosabb: térségünk még 
hosszabb ideig nem képes több 
ezer felszabaduló munkaerő új 
munkájának megteremtésére.

2. Foglalkoztatási garancia, jóléti 
rendszer megtartásának biztosítá
sa, szénbázison termelt villa
mos-energia legalább 2014-ig, a 
Kollektív Szerződés lényeges ele
meinek változatlanul hagyása stb. 
Szerintem rengeteg garanciát kelle
ne szerződéses formában rögzíte
ni, de szinte lehetetlennek tartom, 
hogy ez mind megvalósuljon ma
gántulajdon esetén. Vélhetően szó
ban sok ígéret elhangzik majd, de 
azt már jól ismerjük hogyan szokott 
az később a valóságban működni. 
Az állam, a Kormány viszont köte
les minden szempontot mérlegelni, 
amit egy magántulajdonos nem fog 
sosem. A hosszú évek alatt -  sok 
nehézség árán fölépített -  jövőkép 
egy csapásra szertefoszlott, a 
Medgyessy-kormány nem vállalja a 
folytatást, számomra ez derül ki a

Az állam akkor nyújt támogatást la
kások korszerűsítésére (enélkül pe
dig, önkormányzati önerőből, 
aligha lehet felújítás), ha azokat a 
későbbiekben piaci alapon, az 
összes költség megfizettetésével 
adják bérbe. Ez azt jelenti, hogy fel 
kell számolni a mostani szociális 
bérlakásokat, és a régiek helyett 
újakat kell építeni. Mi, úgy gondol-

döntésből és annak szűkszavúsá
gából.

3. Nem tudok semmi ilyenről, 
még szóban sem fordult elő hason
ló az utóbbi időben. Úgy vélem, ezt 
is elsősorban a Medgyessy-kor- 
mánynak kellene rendeznie. Ne 
számítson senki e tekintetben az 
MVM Rt.-re vagy az ÁPV Rt.-re, 
mert tőlük mindez nem várható el. 
Mindenkinek felhívom figyelmét, 
hogy amikor bárki a későbbiekben 
az MVM-re, az ÁPV-re esetleg az új 
tulajdonosra fog hivatkozni, az a 
Medgyessy-kormány „bújócskáját” 
és gyávaságát jelenti majd.

4. Az újabb hitelgarancia nem a 
retrofit-beruházásról szól, hanem a 
kifizetetlen számlákról. Ezt a hitelt 
ráadásul még nem sikerült felven
ni. Szerintem az esetleges értékesí
tést egyébként érdemben nem 
befolyásolja. A lényeges kérdés a 
magánosítás szándéka és annak 
majdani körülményei.

5. Határozottan ellenzem. A vár
ható negatív hatások mennyisége 
össze sem vethető a vélt pozitív ha
tásokkal. Jótékony hatásokról még 
keveset hallottam, azt is igen gyen
ge érvek mellett. Tavaly a választási 
kampányban a mostani kormányzó 
pártok egészen másról és igen elté
rő hangnemben beszéltek. Remé
lem mindenki emlékszik erre. 
Kovács László és Kuncze Gábor 
egy esztendővel ezelőtt közös levél
ben biztosította a térség lakóit, 
hogy szinte édes gyermeküknek te
kintik a VÉRT-tet. Medgyessy Péter 
bányajárásán -  hangos sajtóvissz
hang kíséretében -  hasonlóképpen 
tett és megnyugtatott mindenkit. 
Hol van a tavalyi szeretet, segítő
szándék és a biztosítékok?

Egy csapásra feledésbe merültek 
az egy évvel ezelőtti szavak a priva
tizációs szándék napvilágra kerülé
sével. Kijózanítóan hatott azokra is, 
akik beleszédültek a „szép” szavak
ba. A Medgyessy-kormány meg 
akar szabadulni a VÉRT-től és a 
vele járó feladattól.

Lázár Mózes
országgyűlési képviselő

juk -  mondotta Lazók Zoltán - , 
hogy körülbelül ötvenet.
A nyár folyamán információs iroda 
nyílik a városban, ahol szakértők 
segítenek a lakóközösségek képvi
selőinek a fejlesztési és pályázati 
lehetőségek megismerésében, ki
dolgozásában.

Forgács J.

2006-ra felszámolják a „gettót”?

Tervek a belváros felújítására

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



A daganatok nem ismernek korhatárt!
-  A világon és hazánkban is a nőgyógyászati daganatok vezető megbetege
désnek számítanak. A halálozási statisztika élén a rosszindulatú méhnyak 
daganatok állnak -  hangsúlyozza a szomorú tényt Dr. Somodi Tibor, a ren
delő intézet nőgyógyászati szakrendelésének főorvosa.

-  Ezért Oroszlány és vonzáskörzete lakosságának nőgyógyászati problémái 
közül a daganatszűrésre kell fordítanunk a legnagyobb figyelmet. A szűrés so
rán két részből álló vizsgálatot végzünk, sejttani kenetet veszünk, amit a kór- 
szövettani osztályon dolgoznak fel, másrészt (video)kolposzkóppal vizsgáljuk 
a méhszáj állapotát. (Ezzel a készülékkel szinte egyedülállóan mi rendelkezünk 
a megyében, s ezért köszönet illeti Dr. Mátics István igazgató-főorvos urat, 
akinek az épület felújítása mellett arra is volt gondja, hogy a szakrendelések 
felszerelését sorra korszerűsítse.) A videokolposzkópon a látott kép tisztább 
és részletgazdagabb, mint korábban volt, s a monitoron a páciens a saját sze
mével győződhet meg a méhszáj állapotáról. Műtét vagy egyéb kisebb beavat
kozás nyomai, a gyógyulás és a végeredmény is követhetővé válik számára.

Szeretném elmondani, hogy a daganatok nem ismernek korhatárt. Kérem a 
lakosságot, hogy vegyék nagyon komolyan a daganatszűrésre ajánlott évi 
egyszeri szűrést, mert csak az időben felfedezett és kiszűrt kóros daganat- 
megelőző vagy a még korai, kezdeti daganatos állapoton lehet kevésbé durva 
beavatkozással műtétet elvégezni, mely megőrzi az életvitelt, a nőiességet, a 
szexualitást. Csodagyógyszerek, csodakórházak nem léteznek!

A megelőzésre nehezen adhatók életviteli tanácsok, minthogy a daganatok 
kialakulásában leginkább az örökléstani tényezők játsszák a főszerepet. De 
vannak olyan változókori (klimax) állapotok, amikor a rizikótényezők sokkal 
nagyobb szerepet játszanak egy rosszindulatú méhtest daganat kialakulásá
ban. Ebből a szempontból veszélyeztetett a túlsúlyos hölgy, aki cukorbeteg
séggel küzd, és magas vérnyomása van. Az ő állapotukat elsősorban hüvelyi 
ultrahangos szűréssel követjük nyomon.

Bár végezzük a petefészek daganatok szűrését is, sajnos azt kell monda
nom, hogy mind a mai napig nincs biztos módszer a rosszindulatú elváltozá
sok kiszűrésére. A hüvelyi ultrahanggal végzett szűrés nem teljes értékű, 
csupán gyanúfelkeltésre alkalmas. Itt a más speciális eszközös és laborvizs
gálati, illetve a műtéti feltárás adhat bizonyos választ.

Mellproblémákkal és panaszokkal is fordulhatnak a szakrendeléshez, mert a 
megfelelő vizsgálatokra innen is elküldjük őket.

Tévhitek a fogamzásgátlókról
A fogamzásgátlás két fő módja a tabletták szedése és a méhen belüli esz
köz felhelyezése. A szájon át bevett gyógyszerek használata akkor ajánlott, 
ha trombózis, kezelhetetlen magas vérnyomás, súlyos májbetegség vagy 
más egyéb kizáró ok nincs. Negyven év feletti korban a spirálokat nem ja
vasolják, mert gyakoribbá válhat a havi vérzés a spiráltól függetlenül is.
-  Megdőlt az a régi téves hit, hogy a fogamzásgátló tablettákat csak a 36. 
életévig lehet szedni. A nemzetközi ajánlások szerint a tabletták, ha kizáró 
ok nincs, akkor a változás koráig szedhetők (amennyiben nem okoznak 
mellékhatást), utána pedig a hormonpótló gyógyszerekre való áttérés ja
vasolt -  ismerteti a tudományos közvélemény megváltozott álláspontját 
Dr. Somodi Tibor. -  Úgy vélem, sem a tablettától, sem pedig a méhen be
lüli eszköztől nem kell félni. Bárkinek, bármilyen kérdése felmerül, a plety
kák helyett inkább a szakorvos véleményére támaszkodjon.

-  Igen elterjedt az óvszer használata, és a fogamzásgátló gyógyszereket 
egyfajta félelem is övezi. Mégis az utóbbit ajánlja?

-  Igen, mert közismert, hogy a kondommal problémák adódhatnak, és 
mi látjuk ennek a következményeit a nem kívánt terhességek vállalása és 
terhesség megszakítások formájában. A mai fogamzásgátlók újraértékelt 
átdolgozott, alacsony hormontartalmú gyógyszerek. Ezek alkalmazhatók 
már fiatalkorban is, a menstruációs ciklus beállása után, nagyjából 16 
éves kortól. Ma már 30-35 féle fogamzásgátló áll rendelkezésre, amelyek 
testre szabottak. E gyógyszerek -  a pontos szedést betartva -  nemcsak a 
terhesség kivédésére szolgálnak, hanem gyulladásellenes, petefészek
ciszta megelőző hatásuk is van és. Elsődlegesen nem a sürgősségi fo
gamzásgátlóval kell élni, mert annak az ára is borsos és nem lehet minden 
héten, minden alkalommal szedni. Mindenképpen a folyamatos szedésű 
gyógyszerek javasoltak.

-  Két fő elképzelés, hogy e szerek daganatot és/vagy súlytöbbletet 
okoznak.

-  A daganatok keletkezése a tabletta szedésével semmilyen összefüg
gést nem mutat. Ez tévhit. Az igaz, hogy valamennyi fogamzásgátló okoz 
valamennyi súlytöbbletet, de azt megfelelő testmozgással, diétával ki le
het küszöbölni.

Szeretném kiemelni és a rendelésen is elmondom, hogy ha bármilyen 
antibiotikumot írt fel más szakorvos, akkor a rendszeresen szedett fogam
zásgátlót legalább 10 napig ki kell egészíteni óvszer használatával.

Akik ódzkodnak a gyógyszerektől, jöjjenek el a rendelésre és igyekszem 
minden kérdésükre választ adni.

-  Nő vagy csökken mostanában az abortuszok száma?
-  Az abortuszok száma lényegesen nem csökken, ami véleményem 

szerint a felvilágosítás hiányosságainak tudható be. Egy nem kívánt ter
hességnek és az azt követő megszakításnak lehetnek korai és késői szö
vődményei, ezért is fontos a hatékony védekezés. Felajánlom az 
oroszlányi általános és középiskoláknak, hogy a tanév során bármelyik in
tézményben szívesen tartok felvilágosító előadásokat.

-fór-

K lim ax -a  változás kora

Nemrégiben ezzel a modern műszerrel, az ún. videokolposzkóppal gyarapo
dott a szakrendelés. A készülékhez tartozó monitoron a páciens is láthatja, 
amit az orvos. A képen Dr. Somodi Tibor és Makranczi Sándorné szülésznő, 
asszisztens.

A magzatok védelmében
A helyi szakrendelésen a terhesgondozás során igyekeznek kiszűrni a kóros, 
gyanús eseteket. Ezek lehetnek: fenyegető koraszülés vagy vetélés, terhesség
gel párosuló cukorbetegség vagy kis súlyú magzatok születése. A kockázatos
nak ítélt eseteket a tatabányai kórház szülészetén vizsgálják tovább. 
Oroszlányban a terhesség fontos jellemzőit a 12. hétig és a 20. hét után ultra
hangos készülékkel követik nyomon . Fontos megjegyezni, hogy az ultrahang 
csak a szerkezeti elváltozásokról ad képet. Tudják mérni a hasi aortában és a 
köldökzsinórban tapasztalható áramlási viszonyokat is.

A változókor 5-15 évet felölelő időszak, van, akinél 38 éves korban elkez
dődik, s van, akinek csak ötvenes évei végén jelentkezik. A legfontosabb 
jele a havi vérzés rendszertelenné válása vagy elmaradása.
A hormonpótló gyógyszerek azért ajánlottak, mert csökkentik a tüneteket 
(éjszakai izzadás, hőhullámok, depresszió, szorongás, feszültség, magá
ba fordulás), és gátolják az esetleges szövődményeket (pl. szív-érrend
szeri betegségek). A hormonpótlók (személyre szabottan 10-15 féléből 
lehet választani) javítják a 
vérnyomás paramétereit, és 
segítik, hogy a szexuális élet 
visszaálljon a régi kerékvá
gásba.
Oktalan riadalmat keltett az a 
sajtóba bedobott tévhit, hogy 
a hormonok melldaganatot 
okoznak. A szakrendelésen 
minden ezzel kapcsolatos 
kérdésre készséggel vála-
szolnak. Kristyák Istvánná asszisztens



Hat évet töltött Afrikában
Dr. Somodi Tibor szülész-nőgyógyász főorvos két éve 
vezeti az oroszlányi nőgyógyászati szakrendelést. A 
szakorvosi képesítést a tatabányai kórházban szerezte 
a hetvenes évek végén, s mint mondja, kiváló orvos
kollégáinak köszönhetően itt sajátította el a szakma 
csínját-bínját. A kilencvenes években az esztergomi 
kórházban dolgozott. Ma is hálával emlékezik az ottani 
szülészet-nőgyógyászati osztályon Dr. Berbik István, 
egyetemi magántanár vezetésével eltöltött évekre.

-  Máig ható, útmutató, hasznos együttműködés 
volt, szakmai fejlődésem magasabb szintre emelésé
nek fontos állomása -  emlékezik a főorvos.

Meghatározó volt Dr. Somodi Tibor életében a 
nyolcvanas években Algériában eltöltött hat esztendő 
is. Két magyar kollégájával -  az Egészségügyi Minisz
tériumnál elnyert pályázat révén, melyben francia 
nyelvtudása is szerepet játszott -  az akboui járási kór
házban fejlesztette tovább szakismereteit. Afrikába a 
családja is elkísérte (fia és lánya is), felesége az ottani 
gyermekosztályt vezette. Sokatmondó adat, hogy a 
rendkívül elmaradott ország e területén az évi szüle
tésszám ötezer feletti volt, országosan pedig -  egy re
gionális lap szerint -  félpercenként született egy 
gyermek.

-  A magyar elveket ültettük át az ottani körülmé
nyekre, azt gondolom, sikerrel. Élményeimről órákig 
tudnék mesélni, legemlékezetesebb egy „kük- 
lopsz-gyermek” születése volt -  sajnos az egyszemű 
baba egy óra múlva meghalt.

A terhesgondozás helyi hiányosságai miatt olyan ál
lapotban érkeztek a szülő nők, amikor szinte percek 
alatt kellett áttekinteni a helyzetet és szükség volt mű
téti beavatkozásokra is -  meséli a főorvos. -  Én kezd
tem bele a vértranszfúziós állomás megszervezésébe, 
mert a vérhiány miatt sokszor drámai következmé
nyekkel járt volna egy műtét. A szakmai biztonságot, a 
krízishelyzetekben való döntés képességét itt sajátítot
tam el -  mondja Dr. Somodi Tibor, aki a helyi szakren
delés vezetése mellett ma a tatabányai 
szülészet-nőgyógyászati osztályon is vállal ügyeletet 
és tart szakmai napokat.

FJ.

-Dugulás elhárítás, fűnyírás, 
kertgondozás, udvarrendezés. 

30/268-96-24

A „Rózsadombról” minden más
Nagy béka lenyelésére készül a város, a Petőfi udvar tervbe vett fokoza
tos felújításával. 15-20 éves folyamat végeredménye az, ami kialakult ott, 
a város szívében.

Az áldatlan állapotok minősítésére, megoldására ki-ki vérmérséklete, 
vagy aszerint tesz javaslatot, milyen távolságban él a társadalmi elesett- 
ség ama melegágyától, ahol tucatjával élnek a civilizált viselkedés mini
mumát eddig alig elsajátítani képes emberek, akik tönkre teszik az 
akarva-akaratlan köztük vagy közelükben élő jóakaratú családok minden
napjait.

Miért jutott idáig a dolog? Miért nincsenek felelősök? Meddig kell 
mindezt tűrni? Ezeket a kérdéseket nem azok teszik fel szinte napról nap
ra, akiknek megadatott, hogy Oroszlány „rózsadombjairól”, békés és kul
turált életkörülmények közül, szerfeletti bölcsességgel adjanak 
intelmeket a toleranciára. ----------------------

Köszönet a 
diáknapért!

A Ságvári Endre Álta
lános Iskola Diákön
kormányzata 
köszönetét mond a di
áknap létrejöttét elő
segítő
vállalkozásoknak: 
DIMENZIÓ tánczene
kar, HBH étterem, 
Pivarcsi János, Huber 
festékbolt, Kolcsár 
Pékség, Művelődési 
Központ és Könyvtár, 
Szolgáltató Rt., OTTO 
Rt., Redalko Kft., Vért.

Jó lenne, ha a szóban toleráns emberek empátiát is 
tanulnának azok iránt, akik évtizede tettekben gyako
rolják a toleranciát. Hiszen ők ott élnek, és tűrik napról 
napra azt, amiről a tolerancia lovagjainak, meglehet, 
halovány fogalma sincs... -g ró fá c s -

Véradást szervez a városi Vöröskereszt
2003. június 26-án, 9-16 óráig a Bányász 
Klubban.
Várják a Kedves véradókat, kérik, hogy jö j
jenek és segítsenek a rászoruló betegeken.

Ünnepi Könyvhét -  Schaffer Erzsébettel
A 74. Ünnepi Könyvhét alkalmából a Művelődési Központ és Könyvtár Olvasótermében író-olvasó 
találkozó volt, amelyre Schaffer Erzsébet Pulitzer-díjas írónőt, a Nők Lapja főmunkatársát hívtuk 
meg. Elsőként a Nők Lapja folyóiratban megjelent cikkekről és történetekről beszélt az újságírónő 
és a jelenlévők véleményét is kérte arról, hogy a televízió és a számítógép térhódítása ellenére ol
vassák-e az emberek a hosszabb történeteket vagy csak a kisebb cikkek keltik fel az érdeklődést.

Olvasóink elmondták, hogy azért kedvelik a komolyabb történeteket, mert nagyon életszernek és 
elgondolkodtatóak.

Az írónő beszélt a hazai és külföldi utazásai során megismert emberekről és sorsokról, arról 
hogy neki milyen fontosak az emberi kapcsolatok. Cikkei, történetei és könyvei ezekről az élmé
nyekről szólnak. A rendezvény végén dedikálta könyveit. Mezei Judit
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LAKOSSÁGI APRÓ
-  Az oroszlányi autómo
sóba megbízható alkal
mazottat keresünk! 
20/488-10-56
- 3  szobás, földszinti, Pe
tőfi utcai lakás eladó. 
20/454-35-41
-  1300 Ford Escort 
1984-es, kifogástalan ál
lapotban eladó. 364-121
-  1350 m2-es kert, pin- 
cés kisházzal, vízzel, vil
lannyal eladó.

20/454-35-41
-  Délutánonként, 15 órá
tól másodállást vállalnék. 
30/850-10-74
-  Eladó fehér, 5 ajtós 
Skoda Felicia. 
20/488-10-56
- Originál sajtfondü kész
let és gázpalack eladó. 
366-139____________

Tűzoltóság:
360-441

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 
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Hétfő: 8-16-ig 
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Terjedő bűz, növekvő indulatok

Oroszlány, a bűnös város?
A hír A vélemény

V. évfolyam, 7. (217.) szám 2003. július 05.

Ellenfelek egyetértése: 
nem kell privatizáció!

Kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt kifogásolják a Vértesi Erőmű 
Rt. privatizációját-értékelte egy országos napilap az Országgyűlés gazdasági 
bizottságának energetikai albizottsági ülését, melyen egyetlen napirendi pont
ban az Oroszlány térségének jövőjét meghatározó cég sorsáról tárgyaltak, és 
elutasították annak magán kézbe adását.
Az egyhangúlag elfogadott ajánlás szövege szerint: az erőmű hosszú távú mű
ködését támogatják, ezt energetikai és foglalkoztatási szempontból nemzet- 
gazdasági érdeknek tekintik, és kérik a gazdasági bizottságot, hogy vizsgálja 
meg annak lehetőségét, hogy a Magyar Villamos Művek Rt. kötelező áramát
vételi szerződést kössön a Vérttel.
A képviselők hangsúlyozták, hogy az eladással közel négyezer munkahely 
sorsa és a környék távhőellátása válna bizonytalanná.
Az ÁPV Rt. képviselője jelezte, hogy a kormány nem kötelezte a szervezetet az 
eladásra, s ha nem megfelelő árajánlatok érkeznek, elutasítóan is dönthet.
Ez biztosan így van, de a kormánytájékoztató bizakodást kifejező szövege két
ségeket ébreszt:
,A mai döntés alapján a kormány felkérte a pénzügyminisztert, hogy a részvé
nyesi jogok gyakorlójaként kezdeményezze az APV fít.-néi a Vértesi Erőmű 
privatizációjának megindítását. Jelenleg négy befektető is érdeklődik az erő
mű iránt, ez a mai kormánydöntés lehetőséget teremt arra, hogy ezúttal egy
sikeres privatizációs pályázat kerüljön kiírásra."

*

E hírhez kapcsolódóan a 2. oldalon Vas Lászlóval, a Vért vezérigazgatójával 
készült interjúnkat olvashatják, míg a 4. oldalon Keleti György országgyűlési 
képviselő válaszol privatizációs körkérdéseinkre.

A létszámot másként látták

Lövés az éjszakában
Június 22-én a késő esti órákban csendháborítás miatt kellett intézkednie 
a Petőfi utcában a rend őreinek. Az egyik éjjel-nappali bolt előtt a kiérkező 
rendőrjárőr igazoltatni akarta az ott tartózkodó személyeket, de az egyik 
férfi adatainak bemondását megtagadta és elmenekült. Az ezt követő ese
mények egy részéről a rendőrség és egyes szemtanúk beszámolója eltérő.

A rendőrség verziója szerint a rendőr a menekülőt nem érte utol, ezért 
visszament a társához, hogy folytassák az intézkedést. Eközben az ott lakók
ból egyre nagyobb létszámban gyűltek össze, és a hangadók a rendőrök ellen 
uszítottak. A kb. 40-50 főből álló tömeg fenyegető gyűrűt alkotott, hogy meg
akadályozza egyikük előállítását. Ezalatt az egyik elkövető hátulról a járőrpa
rancsnokra támadt, s megfékezésére könnygázsprayt kellett alkalmazni. A 
férfit hiába próbálták megbilincselni, mert a tömeg megindult feléjük, miköz
ben megöléssel fenyegették őket. Végül a járőrparancsnok a támadás meg
akadályozása érdekében -  felszólítás után -  figyelmeztető lövést adott le. A 
tömeg erre meghátrált és eközben a rendőrök segítséget tudtak kérni Tatabá
nyáról. Ezt hallva az összegyűltek szétszéledtek, az elkövetők elmenekültek.

Simon Istvánná, a helyi cigány önkormányzat elnöke, aki maga is jelen volt 
esemény helyszínén, úgy véli, hogy az iménti beszámolóban szereplő 40-50 
fős tömeg erős túlzás, mert csupán 10-15 kíváncsiskodó (nem fenyegetőző) 
ember volt ott.

Lapunknak sikerült megtalálnia a televízióban is említett névtelenséget kérő 
szemtanút, aki megerősítette, hogy a tízegynéhány főt látott fenyegetőleg az 
akkor már a Petőfi udvarban lévő rendőrök körül. Megemlítette azt is, hogy a 
rendőrök fenyegetettsége nagyon komolynak tűnt.

A hírek szerint a rendőrség és az ügyészség eljárás alá vonta azokat a sze
mélyeket, akik a rendőri intézkedést akadályozták és támadólag léptek fel az 
intézkedő rendőrökkel szemben.

F.J.

Június elején írtunk az Orosz- 
lány-Kecskédi vízfolyáson tavasz 
óta tapasztalható, a patak és a felfű
zött tavak környékén élők számára 
elviselhetetlen bűzzel járó ökológiai 
katasztrófahelyzetről, a patak pusz
tulásáról. Azóta nem sok víz folyt le 
az Által-éren, és különböző szak
mai, lakossági fórumokon került 
terítékre az ügy, sőt a környeiek egy 
része félpályás útlezárással tiltako
zott a bűnbaknak kinevezett Orosz
lány általuk vélt okozó magatartása 
ellen.

Június elején az Észak-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság harmadfokú 
vízminőség védelmi készültséget 
vezetett be a vízgyűjtő területén. 
Ennek keretében -  többek között -  
a környei tó előtt (a tavat kiiktatan
dó) elterelték a szennyes vizet, és 
tetemes költséggel vízutánpótlásra 
kötelezték Oroszlányt.

A megvádolt szennyvíztisztító te
lepet üzemeltető Oroszlányi Szol
gáltató Rt., élve a rendkívüli helyzet 
adta (korábban nem meglévő) le
hetőségekkel, telepén kialakított 
egy 1500 köbméteres, fóliával bé
lelt átmeneti iszapgödröt a kibocsá
tott szennyvíz lebegőanyag tartal
mának csökkentésére. Ugyanakkor 
felkért egy szakértő céget, annak 
megvizsgálására, hogy milyen to
vábbi javító intézkedések tehetők.

Az ŐSZ Rt., az ipari parki társa
ságokkal megállapodva megkezdte 
egy átmeneti szennyvíz-előtisztító 
telepítését is, hogy a szennyvízte
lepre már hígabb, ezáltal könnyeb
ben kezelhető szennyvíz érkezzen. 
Ezt legkésőbb július 31-ig üzembe 
kívánják helyezni. A cég szerint, az 
egyéb korábbi intézkedések együt
tes hatására a kimenő víz teljesen 
átlátszó, és hordalékot nagyon ke
veset tartalmaz.
Lapzártakor érkezett: A vízügyi 
igazgatóság az eddig meghozott 
intézkedéseknek köszönhetően, 
megszüntette a 10 m3-es vízpótlási 
kötelezettségét az OSZRT-nek.

Mintegy 450 megrongált felületű 
borbálái kocsibejárót állít helyre 
aszfaltozással a városi útberuhá- 
zást kivitelező cég, legkésőbb idén 
novemberig.

*
Székely Antal alpolgármester kö
zös munkára hívta fel a város lakó
it. Az egykori vidámpark terüle
tének augusztus közepéig történő 
rendbetételével, nyári rendezvé
nyek megtartására alkalmas helyet 
szeretnének kialakítani.

Teljes mértékben megértem a 
pusztuló környezet miatt felhábo
rodott szomszédok indulatait, s ta
lán, ha érintve lennék, magam is 
tüntetni vonultam volna velük. De.

Létezik-e ma olyan megfelleb
bezhetetlen szakvélemény, tudo
mányos álláspont, mellyel egyér
telműen a jelenlegi üzemeltető (aki 
miután 2000-ben átvette, nyomban 
megkezdte a felújítás tervezését és 
előkészítését) nyakába varrható 
minden felelősség?

Ki meri-e jelenteni megcáfolha- 
tatlanul bárki is, hogy kizárólag a 
telep jelenlegi (kétségtelenül és 
nem tagadottan szennyező) állapo
ta idézte elő a „helyzetet”?

Mekkora felelőssége a felemás 
felújítást egy évtizede végrehajtó 
korábbi működtetőnek, mekkora az 
Oroszlány-Kecskédi vízfolyást ke
zelő, az iszapkotrásról harminc éve 
„megfeledkező” vízügyi szervezet
nek, mekkora a pályázati rendszer 
változásainak, mely a 2002-ben 
tervezett kivitelezést közel egy év
vel elcsúsztatta, mekkora a patak 
ismeretlen szennyezőinek, mekko
ra az aszályos tavasznak, a hirtelen 
felmelegedésnek, mekkora a bá
nyavíz-kiemelés csökkenése miatt 
elapadt öblítő vízhozamok hiányá
nak és még ki tudja mi a csudának?

Aki egzakt megoldást talál erre a 
sokismeretlenes egyenletre, alig
hanem szobrot érdemel. De mi 
lesz, ha jövőre, amikor ivóvíz tiszta
ságú folyadék hagyja el a korszerű
sített szennyvíztisztítót, hasonló 
időjárási körülmények között újra 
bűzleni kezd a patak? Akkor mi 
oroszlányiak vonulunk majd tüntet
ni, hogy a zsebünkből idén kihúzott 
(tíz?)milliókat visszafizessék?

S még egy kérdés? Mire fordítot
ta a hatóság a telep mindenkori 
üzemeltetőjétől eddig beszedett 
(talán már a százmilliót is elérő) 
bírságösszegeket? Szomszédaink 
ezt is számon kérhetnék, meglehet 
ugyanis, hogy háromszor ki lehet
ne belőle kotorni a patak rothadó 
medrét... F.J.

TO M I KÉZI
A U T Ó M O S Ó !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.
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A hétmilliárdos pénzügyi injekció elkerülhetetlen 562 aláírás -  szómegvonás -  új intézmányvezetó'k

Alaptőke emelés nélkül 
csődbe mehet a Vért

Legutóbb 2002 őszén adott interjút lapunknak a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazga
tója, Vas László. A cég vezetője akkor 2003-2004-re a retrofit finanszírozásával 
párhuzamosan jelentkező 12-13 milliárd forintos pénzügyi problémát prognosz
tizált, amely adósságspirál kialakulásával fenyegeti a Vértet. Most, a lehetsé
ges privatizáció kapcsán kialakult vitákban, abban egyetérteni látszanak 
ellenzéki és kormánypárti politikusok, hogy a térség fő foglalkoztatójának leg
alább 2014-ig működnie kell. A június elején bejelentett újabb kormánygaran
cia révén felvehető hárommilliárdos hitel 2003 szeptember végéig teremti meg 
a társaság működőképességét, addig az időpontig, ameddig a privatizáció kér
dését a Kormány lezárja. Vas Lászlóhoz intézett kérdéseink lényege az volt, 
hogy (a magánosítástól függetlenül is), a következő időszakban mennyire tudja 
biztosítani működőképességét a cég.

-  A társaság elkészítette 2003-2004. évi üzleti tervét, melyet a jelenlegi közgaz
dasági környezetből vezetett le. A Vért rövid lejáratú hitelállománya -  amennyiben 
külső intervencióra nem kerül so r-2 0 0 4  végére 10,6 milliárdra növekedne, úgy, 
hogy jelenleg számottevő rövidlejáratú hitelállomány nincsen. Ez a hitelállomány 
növekedés több tényezőre vezethető vissza.

Az első, hogy csökken az erőművek értékesítési volumene. Ez azt jelenti, hogy a 
villamosenergia-piac felszabadítása miatt nincs kihasználva az erőművek kapacitá
sa. 2003-ban az Oroszlányi Erőmű 1250 gigawattórás (GWh) kapacitása kb. 940 
GWh mértékben lesz kihasználva, míg a Bánhidai Erőmű 520 GWh-ás áramtermelő 
képessége 437 GWh-ra csökken. Ezzel párhuzamosan nem csak az értékesíthető 
mennyiség csökken, hanem a hatósági áron értékesíthető villany aránya is. Egy bi
zonyos határon felül, a versenypiacon lényegesen alacsonyabb áron kell értékesíte
ni a villamos energiát, pl. az Oroszlányi Erőmű esetében 8,20 forintért. E két hatás 
eredőjeképpen (átvételi volumen csökkenése és a versenyár arányának növekedése 
miatt) kb. 4,3 milliárd forintos árbevétel veszteség éri a Vértet 2003-ban.

A második hitelállományt növelő hatás a Tatabányán jelentkező bezárási költség. 
Ez a Bánhidai Erőmű bezárásából és a Tataszén Kft. felszámolásából adódik), és ab
ból, hogy a mányi bányaüzemben, idén október elsejével, a szénvagyon kimerülése 
miatt abba kell hagyni a széntermelést. Ezek a bezárással kapcsolatos műszaki és 
humán ráfordítások (pl. végkielégítések és a felmondási idő bérköltségei), a villa
mos energia árában nem térülnek meg. Ez összességében, a két év alatt, 4,7 milli
árd forintos hitelállomány növekedést jelent a Vértnek.

A harmadik tétel a légszennyezési bírsággal függ össze. Bár 2002 végén a Kor
mány módosította a légszennyezési bírságot meghatározó rendeletét, de még így is 
többletköltségek jelentkeznek az árban indokolt költségként elismert bírság mérté
kéhez képest. Ezek 2003-ban 741 millió Ft-ot, 2004-ben 611 millió Ft-ot tesznek ki, 
tehát összességében egy 1,35 milliárd forintos, árban nem megtérülő költséggé 
adódnak össze. (Itt meg kell jegyezni, ha a rendelet módosítására nem kerül s o r-  
tehát a 2002 decembere előtti kormányrendelet szabályai maradnak érvényben - , 
akkor a légszennyezési bírság és így a többletköltség ennek többszörösét tették 
volna ki!)

A negyedik meghatározó tényező a retrofit finanszírozása. A retrofit finanszírozá
sának 60 %-át tudjuk fedezni hosszúlejáratú hitelből (ez az a bizonyos állam által 
garantált 10,3 milliárd forintos hitel), 40 %-ot saját forrásból kell kigazdálkodnunk. 
2003-ban kb. 2,4 milliárd forint, 2004-ben 1,7 milliárd jelentkezik, amit rövidlejára
tú hitelből kell fedezni, mert erre az amortizáció nem nyújt fedezetet.

Ha a felsorolt négy tényezőt összeadjuk, akkor a 2003. év végére 8,4 milliárd fo
rintos rövidlejáratú hitelállománnyal kell számolnunk, ami 2004 végére, 10,6 milli
árd forintra növekedhet.

Mindezek miatt a Kormány előterjesztéséhez készített szakmai anyagában alap
tőke emelést kezdeményezett a Vért, összesen 7 milliárd forint értékben. Ha ezt az 
összeget az állam, vagy a privatizáció után az új tulajdonos folyósítja a Vért részére, 
akkor a hitelállomány 2004 végére 3,2 milliárd forintra csökken, amit 2005- 
2006-ban az oroszlányi szénkészlet felhasználásával tovább lehet csökkenteni.

Amennyiben a Vért által számított alaptőke emelésre vagy pénzeszköz juttatására 
nem kerül sor, akkor a társaság nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. Nem való
színű, hogy állami garancia nélkül újabb hitelek felvételére kerülhet sor, ami révén a 
Vért az előzőekben jelzett pénzhiányt finanszírozni tudja. Ezért a menedzsment 
megítélése szerint az alaptőke emelés mindenképpen szükséges, akár lesz privati
záció, akár állami tulajdonban marad a cég.

-for-

Júliusban Székely Antal 
vezeti a várost

Közel hatszáz tiltakozó aláírást és egy petíciót adott át a hajlékta
lanszálló Mátyás király útra telepítését ellenzők nevében Erdős Ist
ván, környékbeli lakos, a képviselőtestület utolsó tavaszi ülésének 
kezdetén. Rajnai Gábor polgármester átvette a csomagot, és az ak
ciót bejelentő Huber Antal képviselőnek hozzáfűzte, hogy 
amennyiben a már meglévő határozatot módosítani szeretné, él
jen jogával, és készítsen a testület által megtárgyalandó új javas
latot.
(A Polgármesteri Hivatal sajtóorgánumok részére elküldött hivatalos 
tájékoztató anyagában „közel 300 aláírással támogatott petíció” -ról 
adnak „hírt'’.)

Az ülést vezető polgármester a Vért-tel kapcsolatban kialakult vitá
ban az SzMSz-re hivatkozva megtagadta a hozzászólás lehetőségét 
Takács Károly képviselőtől, a Vért volt vezérigazgatójától.

Az ülésen a testület módosította költségvetési rendeletét, hogy a 
bevételeket és a kiadásokat összhangba hozza a június 30-i hatállyal 
elkészítendő féléves beszámolóhoz.

Kerékbilincset is bevetnek
Módosult a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet is, 
amire -  többek között -  azért volt szükség, mert az elmúlt időszakban 
a város közterületein elszaporodtak a rendszám nélküli, illetve rend
számmal, hatósági jelzéssel nem rendelkező, esetenként hiányos, 
roncs, sérült gépjárművek, amelyek rontják a városképet, illetve indo
kolatlanul foglalják el a parkolóhelyeket. Ugyancsak gondot okoztak a 
tiltott helyen szabálytalanul várakozó gépjárművek, amelyek esetében 
a szabálysértési felelősségre vonás gyakran nehézkes volt. Ezeknek a 
zavaró jelenségeknek a megakadályozására hivatott a módosított ren
delet. A jövőben a Közterület felügyelet a tiltott helyen parkoló gépjár
műveket kerékbilincs használatával is megakadályozhatja a helyszín 
elhagyásában.
A közterület használatával kapcsolatos díjtételek egységesen tíz szá
zalékkal növekedtek.

Nyílt tárgyalás
Az érintettek egy részének előzetes kérése alapján zárt helyett nyílt 
ülésen régi-új intézményvezetőket nevezett ki a testület. Ot évig a 
Ságvári iskola igazgatója Hartmann József, a Benedek Elek iskoláé 
Iván Lászlóné, Oroszlány Város Óvodáinak igazgatója Kis Balázsné, 
míg a középfokú kollégium megbízott vezetője újabb egy évre Hidasi 
Zsoltné.

A nyilvánosságra hozott statisztika szerint az oroszlányi önkor
mányzat képviselőtestülete 2002. október 31 -ei megalakulása óta 11 
ülésen összesen 73 határozattal 113 döntést hozott, továbbá 10 ren
deletet módosított és 9 rendeletet alkotott.

Rajnai Gábor polgármester június 28-tól, július 26-ig évi rendes 
szabadságát tölti, s ebben az időszakban helyettesítését Székely An
tal alpolgármester látja el. -fór-

Halál munka közben
Öt emelet magasból zuhant mélybe két férfi július másodikán 10 óra 
körüli időben egy budapesti építkezésnél. A baleset a zsalu korlátozá
sa közben, egyelőre ismeretlen okból történt. A baleset következtében 
egy 46 éves -  információnk szerint oroszlányi -  férfi a helyszínen éle
tét vesztette, 18 éves társát életveszélyes sérülésekkel szállították 
kórházba. A baleset körülményeinek vizsgálatát a Budapesti Rend
őr-főkapitányság munkatársai a Munkavédelmi Főfelügyelőség szak
értőinek bevonásával megkezdte.

*

Ismeretlen tettesek június 28-ára virradóra zártörés módszerével be
hatoltak a Rákóczi Ferenc úti orvosi rendelőbe, és elloptak egy kb. 30 
ezer forint értékű színes televíziót.

A DOHÁNYZÁS, A'SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



Nem az ÁPV Rt., hanem a kormány dönt

Keleti György: A privatizáció nem lejátszott ügy!
Az előző számunkban, a Vértesi Erőmű Rt. lehet
séges privatizációjával kapcsolatban feltett kör
kérdéseinkre, ezúttal Keleti György, a térség 
országgyűlési képviselője válaszol.

-  Milyen kockázatokat rejt magában a privatizá
ció a térség gazdasági és foglalkoztatás politikai 
helyzetére vonatkozóan?

-A z  elmúlt, mintegy 15 évben a magyar gazda
ság átalakításához szükség volt az állami vagyon 
nagy részének magánosítására. Minden eddigi 
privatizáció, akár néhány, akár több ezer embert 
foglalkoztató céget is érintett, számos kockázattal 
járt, ami főként a későbbi működéssel és a foglal
koztatottsággal függött össze. Ez igaz az energia 
szektor magánosításának történetére is. Kocká
zattal a Vértesi Erőmű Rt. privatizációja is együtt 
járhat, ha egyáltalán lesz privatizáció. Ugyanis el
döntött privatizációról -  bár néhányan ezt suly
kolják az oroszlányiakba -  ma még senki sem 
beszélhet.

Nézzük a tényeket. A retrofit program időará
nyosan halad. Folytatásához a Kormány három- 
milliárd forint bankhitelre készfizető kezességet 
vállalt. Ez annyi, mintha készpénzt adott volna a 
társaságnak, mert ha az, bármilyen oknál fogva a 
bank felé nem törlesztene, a költségvetés fizetne 
helyette. A Kormány nem döntött privatizációról, 
tender kiírásról. Arról határozott, hogy az ÁPV Rt. 
az ilyen szándékkal jelentkezettekkel a privatizáci
ós eljárást megindítsa. Ezzel arra adott felhatal
mazást, hogy tárgyaljon az érdeklődőkkel arról, a 
tulajdon megszerzése érdekében a termelési, fog
lalkoztatási, fejlesztési, költségátvállalási és 
egyéb kötelezettségek teljesítésére hajlandók-e, 
és ha igen, milyen garanciákat vállalnak. A privati
zációról nem az ÁPV Rt. dönt, hanem a Kormány 
Gazdasági Kabinetje várhatóan szeptemberben 
határoz, ami szerintem további garancia.

-  Milyen garanciákat tart szükségesnek ahhoz, 
hogy a cégnél dolgozók munkája legalább az erő
mű várható élettartamáig megmaradjon?

-  Ha mégis sor kerül a privatizációra, a foglal
koztatási kockázat döntően csak olyan privatizáci
ós szerződéssel csökkenthető, amely nem szóbeli 
ígéretekre, hanem számon kérhető és „behajtha
tó” írásos garanciára épül. Ugyanis a kockázat a 
piac kiszámíthatatlansága miatt teljes egészében 
nem zárható ki. A leendő tulajdonosnak garanciát 
kell adnia, például a munkavállalókkal érvényben 
lévő megállapodások elfogadására és későbbi be
tartására. Vállalnia kell a retrofit program befeje
zését, amihez kapcsolódnia kell a környezet- 
védelmi előírások betartásának, és az energiater
melés során a márkushegyi szén felhasználására 
vonatkozó kötelezettség vállalásának is. De ga
ranciákkal „védve” elő kell írni számára, hogy a 
város távhő ellátását milyen áron és feltételekkel 
fogja a továbbiakban biztosítani. És így tovább. 
Ezek kidolgozásában, ha a privatizációs eljárás el
jut a megfelelő fázisába, az érdekképviseleti szer
vezeteknek, sőt az önkormányzatnak is fontos 
szerepe lesz. Jelenleg ugyanis, ismeretem sze
rint, a négy érdeklődő részéről még csak tájéko
zódás folyik.

-  Tud-e róla, hogy az MVM Rt. köt-e, és mikor 
hosszú távú áramvásárlási szerződést a Vérttel?

-  A Fidesz-kormány nagy bűne az oroszlányi és kör
nyékén élő, Vért munkavállalókkal, összességében a 
részvénytársasággal szemben, hogy a négy éve alatt 
nem kötötte meg a hosszú távú áramvásárlási szerző
dést. Sőt, a retrofit programhoz kapcsolódó állami ke
zességvállalásról szóló tavaly márciusi kormány- 
határozatban sem oldotta meg ezt a kérdést. Pedig a 
társaság korábbi és jelenlegi pénzügyi gondjai szinte 
mindenben erre vezethetők vissza. Ezért volt szüksége 
újabb hárommilliárd forintra is. Most pedig Lázár Mó
zes, aki inkább csendben elgondolkodna elv társai és 
maga előző kormányzati ciklus alatti tehetetlenségén 
(amiért törvényellenesen még milliókat is kapott a 
részvénytársaságtól), a Medgyessy-kormány bújócs
kájáról és gyávaságáról beszél. Igen, a Kormány fog
lalkozik ezzel a kérdéssel, mert a jelenlegi helyzetben 
ez nem MVM Rt., hanem kormányzati hatáskörbe tar
tozik. Ugyanis a Vértesi Erőmű Rt. által termelt villa
mos energia átvételét csak úgy lehet hosszú távon és 
folyamatosan biztosítani, ha arról a gazdasági és köz
lekedési miniszter rendelete határoz. Ez illeszkedik az 
EU-előírások rendjébe is. Azt tartom valószínűnek, 
hogy a szükséges kormányhatározat az ősszel meg
születhet.

-  A nemrég nyilvánosságra hozott újabb kormány
zati hitelgarancia -információink szerint -  a Vért vár
ható pénzügyi problémáinak csak egy részét fedezi. 
Miként befolyásolja ez a privatizációt?

-  A kormányzati hitelgarancia arra elegendő, ami az 
odaítélésének és mértékének célja volt, a retrofit prog
ram terveknek megfelelő ütemű folytatásához. A rész
vénytársaság júniusi, kétszeri halasztás utáni 
közgyűlése, a kormányzati hitelgarancia tudatában fel
hatalmazta a társaság vezetését a retrofithoz szüksé
ges további kötelezettség vállalására. A magam 
részéről összefüggést a privatizációval nem látok.

-  Mi a véleménye a cég privatizációjáról, várható 
negatív illetve pozitív hatásairól?

-  Nem vagyok privatizáció ellenes. A kormányprog
ramban szereplő további privatizációs terveket is tá
mogatom. Fontosnak tartom, hogy magánosításra 
csak annak várható társadalmi, gazdasági hatásainak 
felmérése, azok eredményeinek elemzése után kerül
jön sor. A Vértesi Erőmű Rt. privatizációjával azonban 
változatlanul nem értek egyet. Véleményem, a több 
mint tíz évvel ezelőtti, első ízben történt egyéni or
szággyűlési képviselővé választásom óta nem válto
zott. Ázóta is -  függetlenül a kormány színétől -  ezt 
vallom, ellentétben Lázár Mózessel, aki a Fidesz-kor
mány alatti, hasonló privatizációs eljárással szemben 
-  nyilván akkori egyéni érdekei miatt -  nem emelt 
szót.

Sok munkám van abban, hogy a Márkushegyi Bá
nyaüzem és az Erőmű az elmúlt 13 évben megmaradt. 
Számos olyan változás is történt, amit nehezen fogad
tak el az oroszlányiak, én is. De tudom, hogy a fenn
maradáshoz azok nagy részére szükség volt. A 
Medgyessy-kormány -  bár van, aki igyekszik ezt leér
tékelni -  figyelemmel van a részvénytársaságra, a 
munkavállalókra. Hogy lesz-e privatizáció? Hiba lenne 
azt mondanom, hogy igen, azt is, hogy nem, mert 
döntés még nincs. Egy biztos. Annak érdekében fogok 
mindent elkövetni, hogy a Vértesi Erőmű Rt. 2014-ig 
termeljen. Márkushegyi szénnel.
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Újabb milliós műszerbeszerzés

Ünnepeltek 
az egészségügyiek

Régi hagyomány, hogy a Semmelweis nap 
alkalmából házi ünnepséget tartanak a Szak
orvosi Rendelőintézetben, és jutalmakat ad
nak át. Az utóbbi években az is szokássá vált, 
hogy valamilyen örömteli bejelentés is törté
nik, ami ezúttal sem maradt el.
A felújított és korszerűsített intézmény dísz
termében Székely Antal alpolgármester üd
vözölte a dolgozókat, megköszönve, hogy a 
kellő anyagi megbecsülés hiánya ellenére is 
magas színvonalú munkát végezve tartanak 
ki hivatásuk mellett. 25 éves jubilálása alkal
mából az önkormányzati oklevelet nyújtott át 
Dr. Mátics István igazgató főorvosnak, aki 
ezt követően az intézményvezetése nevében 
adott át jutalmakat munkatársainak. 
Jubileumi jutalmazottak:
35 éves: Dr. Szendi Katalin,
30 éves: Dr. Somodi Tibor, Valter Tamásné, 
25 éves: Kovács Jánosné, Nagyné Csabai 
Anna, Somogyiné Matisz Katalin, Törőcsik 
Imréné,
20 éves: Dezső Gyuláné, Hegyaljai Gábor, 
Hering Sándorné, Kristyák Istvánná,
Nemcsényi Ildikó, Nemes Jánosné,
Szigetiné, Arató Mária,
10 éves: Richter Márta.
Az örömteli hír az intézet műszerállományá
nak 16 milliós gyarapodásáról szólt. Szabó 
László, egy fogászati kezelőegységeket for
galmazó cég képviselője jelentette be, hogy 
négy modern (egyenként négymillió forintot 
érő) fogászati székkel gyarapodott a szak
rendelés. Az előzőek matuzsálem kort értek 
meg, az újak közül kettőt már „üzembe he
lyeztek” , kettő beszerelésre vár. -for-

Tűzfészek a tóparton
Kétszer vonultak ki az elmúlt két hétben az 
oroszlányi tűzoltók az Erőműi-tó előtti birka- 
hodályhoz. Egy hónappal ezelőtt a nagy épü
let állt lángokban, most a kisebbik 
tetőszerkezete gyulladt ki. Pár nappal ké
sőbb a Galambos-dűlőben oltották el a köze
li akácost fenyegető égő szemetet, majd este 
ismét a hodályhoz kellett vonulniuk, mert 
lángra kapott az ott tárolt szalma. Érdekes, 
hogy minden itteni esethez szürkület után 
kellett vonulni.

Kissé szokatlan akció volt, amikor a Petőfi 
udvarban egy fán függeszkedő macska lepa- 
rancsolásához kérték a tűzoltók segítségét, 
akik kétszeri vízsugaras beavatkozással ug
rasztották gazdáik ölébe, alaposan megzava
rodott házi kedvencüket.

A Mindszenti út mellett avartűz keletkezett 
és tiltott szemétégetéshez is riasztották a 
tűzoltókat. Tyukodi József parancsnok fel
hívta a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom 
még mindig érvényben van.

Ha kiskert tulajdonosok elkerülhetetlen
nek ítélik a szemétégetést, legalább megfele
lő eszközökkel felszerelkezve tegyék, 
locsolják körbe a területet, és slaggal, vizes 
vödrökkel, felügyelet mellett égessenek.
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Sunyovszki: Én vállaltam 
a döntéshozatal felelősségét...

-  Az utóbbi hetekben mintha sokasodnának a vihar
felhők Oroszlány ege felett.

A városházán újabb, korábban nem tervezett hitel 
felvételéről döntöttek, napi több mint félmilliójába is 
kerülhet a városnak a szennyvíztisztítás kapcsán ki
alakult botrány, nem múlik el képviselő-testületi ülés 
komolyabb ingatlanértékesítés nélkül, és végül itt a 
Vért privatizációja.

Ezekről kérdeztük dr. Sunyovszki Károlyt, a város 
korábbi polgármesterét, az OSZRT igazgatóságának 
tagját.

-Talán haladjunk sorjában. A legfontosabb prob
léma jelenleg a város legnagyobb munkáltatójának 
és persze adófizetőjének a helyzete. A Vért sorsát ille
tően a kormányzatból, de a helyi önkormányzati ve
zetésből is sugárzik a tehetetlenség, az elképzelés 
hiánya, és a választási ígérgetések miatti fóbia a tü- 
körbenézéstől.

A Vért pedig a polgári kormányzat és Takács Kár
oly vezérigazgató alatt elért eredményét és pénzbeté
tét felélte, s nincs reménye érdemi kormányzati 
segítségre. A magyar villamosművek inkább ukrán 
áramot vásárol, mint a hazait, saját cégétől.

A privatizáció szerintem egyszerűen blöff, leg
alábbis az elvárt foglalkoztatási, beruházási, jóléti ga
ranciákkal. Ki fog a Vértbe 40-50 milliárd forintot 
fektetni ma? Egyébként szerintem szeptemberig tisz
tességgel az eladási procedúra lebonyolíthatatlan, 
eredményt akkor lehet hirdetni, ha már megvan a 
vevő, akkor pedig az egész pályázat porhintés.

A helyzet kísértetiesen hasonlít az 1997-es évben 
kialakultra, azzal a különbséggel, hogy most már fá
sultság és beletörődés jellemzi a város és a politika 
hozzáállását a témához. Szerintem majd mégis csur- 
ran-cseppen némi kormányzati segély, de ezzel is 
csak egyre közelebb táncol a sírhoz a Cég. A város
nak így is -  úgy is arra kell számítania, hogy jelentő
sen emelkedik a munkanélküliség, és tovább 
csökken a helyi vásárlóerő.

A megoldás ebben a helyzetben már csak az aktív 
kormányzati és önkormányzati gazdaságfejlesztés 
lehet, de azokat a vezetőket, akik ehhez valamit is ko- 
nyítottak leváltották, az újak pedig még mindig azzal 
vannak elfoglalva, hogy az asztalukba kapaszkodnak.

-  Miként látja az önkormányzat pénzügyi helyze
tét?

-  A fentiekkel is összefüggésben, nem túl rózsás. 
A költségvetés elfogadásakor még igyekeztek szigo
rúbb gazdálkodási kereteket felállítani, azonban ez 
tarthatatlannak bizonyult. Nem lennénk meglepve, 
hogy ha szigorúan utánanéznénk, a helyi szabályok 
szerint már nem egy olyan intézmény volna, amely
hez a kifizetetlen számlaállománya miatt önkormány
zati biztost kellene kijelölni.

Az önként vállalt intézményekkel kapcsolatos halo
gató magatartás már rövid távon kivéreztetheti a 
költségvetést, de emellett az intézményi-hivatali fej
lesztési igényeket sem tudta visszafogni a városveze
tés, ha ezek kifizetése is jelentkezik a szeptemberi
októberi, egyébként is kritikus hónapokban, esetleg 
tovább folytatódik a hivatal öncélú létszámbővítése, 
könnyen lehet baj.

Ha ráadásul a Vért nem tudná kifizetni a környezet- 
védelmi bírságot, vagy tovább csökkenne adóbefize

tése, és a saját önkormányzati bevételeket, nyilván 
ingatlanok értékesítéséből nem sikerül növelni, eset
leg a kormányzat nem siet a város segítségére, a már 
jelenleg is a kínosnál kínosabb likviditási helyzetet 
még nagyobb bajok tetézhetik, de ezt nem folytatom, 
nem akarok vészmadár lenni.

-  Az OSZRT-t mennyiben terheli felelősség a 
szennyvíztisztító miatti környezetszennyezési ügy
ben? Igazuk volt a környeieknek, hogy az utcára 
mentek?

-  Ebben az ügyben egyszerre van jelen a környeze
tért való jogos aggodalom, a felelőtlen demagógia, a 
hivatali hanyagság és kíméletlen piaci harc. A legsaj
nálatosabb, hogy a szennyvíztisztító teljes felújítását 
-  bármennyire is igazuk van -  akadályozzák, késlelte
tik a demonstrálok, akiket szerintem azok fűtenek, 
akik üzletet látnak az OSZRT lejáratásában. A vízügyi 
hatóság véleményem szerint kapkod, és persze pró
bálja leplezni korábbi tévedéseit. Vagy nem vettek 
észre, hogy néhány nagyobb eső lefolyása után az Ál
tál-érben a tisztított szennyvíz kivételével nem folyik 
semmi? Az is sajnálatos, hogy a mostani kormányza
ti és hivatali (nem a polgármesteri hivatalról van szó) 
eljárásmenet, aktatologatás miatt nem kezdődhetett 
meg tavaly a problémát megoldó beruházás, ami 
mostanra, eleve kizárta volna a jelenlegi helyzet kiala
kulását.

Remélem, a konkrét probléma a mostani gyors be
avatkozások nyomán megoldódik, de szerintem ma
radandó nyomokat hagy Oroszlány és a vízügyi 
igazgatóság, Oroszlány, Kecskéd és Környe viszo
nyában, hiszen a számlát okkal vagy ok nélkül de az 
oroszlányiak fogják megfizetni.

-  Sunyovszki úr, az utóbbi időben egyre több, a 
város vagyonával kapcsolatos döntések meghozata
lakor ,a nyilvánosságot kizáró, zárt testületi ülés. Ön 
minek tudja ezt be, mi indokolja, hogy a város polgá
rai nem ismerhetik meg, a tulajdonukkal kapcsolatos 
információkat? Az Ön polgármestersége idején is 
ilyen sundám-bundám jellegűen folytak az ügyek?

- A  legfontosabb különbség nem a jelenlegi és ko
rábbi eljárásrendben áll. Mi gazdálkodtunk a vagyon
nal, ami azt jelenti, hogy az értékesítés mellet 
folyamatosan vásároltunk is ingatlanokat, összessé
gében pozitív pénzügyi szaldó mellett. A vagyonérté
kesítés szerintem most azért halad ilyen 
sebbel-lobbal, mert a város -  becslésem szerint -  va
lahol 200-300 millió forint közé eső lejárt számlaállo
mányt görget maga előtt. Nehogy ezt is rám kenjék, 
mi lejárt számlatartozás nélkül adtuk át a hivatalt!

Hab a tortán, hogy az előkészítések rendre kap
kodva, az utolsó pillanatokban készülnek el, és kü
lönben is megszavazza az MSZP frakció, ezért 
érdemi egyeztetést nem is folytatnak az ellenzékkel. 
Korábban ez elképzelhetetlen lett volna.

A másik tendencia, ami nyilvánvalóan látszik, hogy 
a korábbi személyes felelősség vállalása, a saját ha
táskörben meghozott, „meghozni mert’’ döntésekkel 
szemben a testülettől kierőszakolt határozatok szü
letnek. Véleményem szerint ez nem a kollektív böl
csesség előnyeinek kiaknázása ezekben az 
esetekben, hanem a felelősség áthárítása.

Molnár Ferenc

( Vélemény

Setét világ
A HÍR SZENT, A VÉLEMÉNY SZABAD

A „Setét ember” írta egy oroszlányi 
szamizdatban, hogy „kultúrember” az, aki 
nevét nyíltan vállalva, a város képviselői
nek, még a döntéshozatal előtt írt levélben 
tiltakozik a hajléktalanszálló tervezett 
helyre való telepítése ellen.

Még jó, hogy e „setét ember" szokásá
hoz híven nem bunkózta le nyíltan a szavát 
hallatót, mint teszi azt az interneten.

Azonban most, hogy polgármester 
munkatársaként ténykedő „setét ember” 
sajtóban közölt valótlan állításával ellen
tétben, közel hatszázan szintén megfogal
mazták tiltakozásukat, kénytelen figyel
meztetni az aláírókat, vigyázzanak, mert 
ők is az idézőjeles kultúrember vádjával 
szembesülhetnek a polgármester sajtófő
nöke részéről.
(Kérdés az, vajon miért hamisították 
meg ilyen mértékben a sajtónak szánt 
közleményükben az aláírók számát ak
kor, amikor a testületi ülésen nyilváno
san elhangzott az aláírók pontos 
száma.)

Úgy látszik, a helyi hatalom számára az 
a könnyebb, ha címkéz, nem pedig a tár
sadalmi párbeszéd, a problémák áttekin
tése és az érintettek számára is kedvező 
megoldások kidolgozása, melyet még ta
valy, a szavazatok megszerzése érdeké
ben oly fennen hirdetett.

A helyi pártelnökük mondta a fentiekre 
egy interjúban, hogy „csak az ökör követ
kezetes” . Milyen igaz. Ezt bizonyítja pol
gármester magatartása is a testületi 
ülésen, a tiltakozó levelek átvételekor.

Miközben a „setét ember” oly fennen 
hirdeti a tolarencíát, az igazmondás fon
tosságát, mégis hamis adatot továbbított 
a sajtó munkatársainak. Pedig ő maga 
írta, hogy: „Ha munkámból eredően meg
bízhatatlan, felelőtlen és nem az igazság
nak megfelelő nyilatkozatot tennék, úgy az 
nem csak személyemre, hanem a Polgár- 
mesteri Hivatalra és személy szerint a Pol
gármesterre is negatív hatást jelentene.”

A sajtóval valótlanságot közlő „Setét 
ember” helyi lapjában, a köz pénzéből 
több millió forintért kiszolgálva gazdáit, 
címkéz.

Címkéz, mert számára (számukra) 
úgylátszik, nem létezik az a megértés, me
lyet másokon kér(nek) számon.

Molnár Ferenc

-Dugulás elhárítás, fűnyírás, 
kertgondozás, 

udvarrendezés. 
30/268-96-24
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Többszöri napégés 
a bőrdaganat rizikójával jár

-Gyakorta hallani a nyár időjárás előrejelzéseiben, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg 
ne tartózkodjunk a napon, ennek ellenére nagyon sokan jelentkeznek a bőrgyógyászati 
szakrendelésen megégett bőrrel -  hívja fel a figyelmet a káros UV-B (erős ibolyántúli) 
sugárzás ártalmaira Dr. Gyergyói Julianna a Szakorvosi Rendelőintézet bőrgyógyász 
szakorvosa. -  Amennyiben valakinek feltétlenül napfényen kell tartózkodnia ebben az 
időszakban, bőre védelme érdekében, könnyűruházatban, széles karimájú kalapban te
gye azt. A leginkább a világos bőrűek és a gyógyszereket fogyasztók és a gyermekek 
vannak veszélyben. Hatékony védelmet biztosítanak a különböző napfényvédő krémek 
is, ezek használatát feltétlenül ajánlom.

-  Mit jelent a faktorszám, ami valamennyi ilyen készítményen megtalálható?
-  A faktorszám tulajdonképpen egy szorzó. Egy világos bőrű ember körülbelül tíz 

percet tartózkodhat erős napsütésben anélkül, hogy bőre károsodást szenvedne. Ha 
10-es faktorszámú krémmel keni be a bőrét, akkor elvileg 10x10, azaz 100 perces vé
dettséget szerez. Tehát minél magasabb faktorú egy ilyen kenőcs, annál hosszabb ideig 
lehet használatával tünetmentesen a napon tartózkodni. Azt azonban tudni kell, hogy 
ezek a szerek általában kémiai anyagokkal érik el a védőhatást, amelyek a napfény hatá
sára bomlani kezdenek. Az izzadás a fürdőzés is csökkenti hatásfokukat, tehát egy 
egész napos strandolásnál a biztonság érdekében többször a bőrre kell vinni a krémet.

Kevés szó esik arról, hogy a gyógyszerek egy része (bizonyos szív- és idegrendszeri 
gyógyszerek, antibiotikumok, fogamzásgátlók) fokozzák a fényérzékenységet. Az ilyen 
készítményeket rendszeresen szedőknek mindenképpen ajánlott fényvédő krém hasz
nálata, de arra figyelemmel kell lenniük, hogy a faktorszámból kiszámított védettségi 
idő akár a felére is lerövidülhet.

-  Milyen káros következménye lehet a többszöri napégésnek?
-  Azt szokták mondani, hogy a bőr emlékezik. Az évek során kapott erős ultraibolya 

sugárzás, többszöri napégés hatása összeadódik a bőrben és emiatt, sajnos, a növek
szik a bőrdaganatok száma.

-  Hogyan vehető észre, hogy daganat keletkezett?
-  A bőrön egy kis csomó vagy nem gyógyuló seb jelenik meg. Ezek a kezdeti stádi

umban jól, és az esetek nagy részében itt helyben gyógyíthatók. Nem így van ez a festé- 
kes bőrrák vagy melanóma esetében. Létrejötte nem pontosan ismert, bár feltételezik, 
hogy kialakulásában szerepet játszik a napfényártalom. Kisebb része kialakulhat festé- 
kes anyajegyből, ez azonban megelőzhető. Akin sok, tíznél több anyajegy van, annak 
ajánlatos évente eljönnie egy teljes kivizsgálásra. Itt egyúttal szeretném felhívni a fi
gyelmet, hogy szakrendelésünk háziorvosi beutaló nélkül is igénybe vehető! -fór-

A túlzott higiéné káros
Dr. Gyergyói Julianna bőrgyógyász szakorvos kifejezetten ellen
zi az antibakteriális hatású szappanok, tusfürdők rendszeres 
használatát. Mint mondja, a bőrnek van egy természetes flórája, 
amit az efféle készítmények, s általában a túlzott higiéné kipusz
títanak, ezzel esélyt adva egyes bőrbetegségek, allergiás reakci
ók kialakulásának. Az ilyen tisztálkodó szereket csak bőrfertőzés 
esetén, korlátozott időtartamra érdemes használni.

Nyáron gyakoribb a gombásodás
A nyári meleg miatt megszaporodnak a gombás betegségek. A 
gyakori zuhanyozás nyomán sokan nem törülköznek meg kellő 
alapossággal, és az összeérő bőrfelszíneken a sötét nedves kör
nyezet kiváló táptalajul szolgál a különféle gombáknak. Köröm
gombásodás végett is sok páciens érkezik ilyenkor, mivel a 
szandálhordás, a strandolás miatt zavaróvá válik ez az állapot. 
Valamennyi gombás betegségre ma már kiváló medicinák létez
nek, gyógyításukra bátran keressék fel a bőrgyógyászati szak- 
rendelést.

Ekcéma, lábszárfekély
Az ekcéma (viszkető hólyagocskákkal járó nem fertőző bőrbe
tegség) a szervezet krónikus túlérzékenységen alapuló allergiás 
reakciója. Többféle formája van. A gyerekeknél a szárazbőrből 
kiindulva jöhet létre, míg a felnőtteknél különböző vegyi anya
gok, fémek válthatják ki. A bajt kiváltó anyagok feltárására, me
lyekkel az érintkezés kerülendő, az oroszlányi szakrendelésen 
különböző bőrre helyezett anyagokkal végeznek allergiológiai 
tesztet.
A bőrgyógyászat lábszárfekélyek kezelésével is foglalkozik. E be
tegség leginkább a krónikus visszerességben szenvedőket, az 
álló munkát végzőket, többgyermekes hölgyeket, időseket fe
nyegeti. Kérik, ne halogassák a szakorvoshoz való fordulást, 
mert a betegség gyógyítása annál hosszabb időt vehet igénybe.

A hét négy napján Dr. Gyergyói Julianna bőrgyógyász szakorvos (jobbra) rendel.
A képen mellette Markó Gyöngyi asszisztens.

Csütörtökönként Dr. Sándor Éva bőrgyógyász főorvoshoz fordulhatnak a páciensek.

Gyógyít a speciális szolárium
Az elmúlt években két vadonatúj modern műszerrel gazdagodott a bőrgyógyászati 
szakrendelés. A szoláriumágyhoz hasonló PUVA típusú besugárzó lámpa speciális 
UV-A sugárzással a pikkelysömörben és súlyos ekcémában szenvedő betegek gyógy
szerrel kiegészített kezelésére alkalmas.
Az ERBE típusú úgynevezett electrocauterrel kisebb kozmetológiai műtéteket (szemöl
csök, növedékek eltávolítása) hajtanak végre, égetéssel. A beavatkozás fájdalomcsilla
pítással történik, tehát a páciens némi bizsergésen kívül legfeljebb az égett bőr szagát 
érzi.

A pikkelysömör népbetegség
Pikkelysömörben, ebben a nem fertőző bőrbetegségben a hazai 
népesség 3-4 %-a szenved. A pikkelyszerűen hámló kiütések 
különböző formái az egész testet érinthetik, illetve egyes esetek
ben, súlyos formában az ízületeket is.
A betegség öröklött hajlamon alapul. Kiváltója sokféle tényező 
lehet: környezeti és idegi hatások, helytelen táplálkozási szoká
sok, anyagcsere zavarok. Sajnos, ennek a betegségnek végleges 
gyógymódja még nincsen, de rendszeres (kenőcsös és fény-) 
kezeléssel hosszú tünetmentes időszakot lehet elérni.
Nyáron a napsugárzás immunrendszert gátló hatása vissza fog
ja a sejtek burjánzását, amely a tüneteket okozza, tehát a pikkely
sömör a téli időszakban erőteljesebben jelentkezik. Ilyenkor a 
napfény jótékony hatását a szakrendelésen megtalálható besu
gárzó lámpával pótolják.

Előző lapszámunkban 
Kristyák Istvánná 

névfelirata helyesen: 
szülésznő, asszisztens. 

Az érintett elnézését kérjük!

Balogh Enikő asszisztens, a 
PUVA besugárzó lámpát ké
szíti elő.

.5 .



Kullancs -  mindegy hogyan, 
csak gyorsan szedjük ki!

A kullancs kétféle betegséget terjeszt, az egyik 
az agyhártyagyulladás, amely egy három injek
cióból álló védőoltás sorozattal megelőzhető. A 
másika Lyme kór, mely időben felismerve elhú
zódó antibiotikus kezeléssel gyógyítható.

A Lyme kór tünete a csípés helye körül 4-6 
hét után kialakuló lilás-piros bőrpír, ami nem 
fáj, nem viszket, nem hámlik, ellenben lassan, 
gyűrű alakban növekszik. A Lyme-kór bizonyítá
sa vérvizsgálattal lehetséges, s ezt a szakrende
lőben elvégzik. Fontos azonban, hogy ne 
néhány nappal a kullancscsípés után fordulja
nak orvoshoz, hanem akkor, ha az említett tüne
tek a csípést követő három hét, egy hónap után 
is észlelhetők.

Mindkét betegség nagy valószínűséggel 
megelőzhető, ha a kullancsot bármely módszer
rel, minél gyorsabban kiszedjük a bőrből!!!

Ha a kullancs csupán 12 órát tartózkodik a 
bőrben, akkor szinte kizárt, hogy bármilyen fer
tőzés történjen. Egy kirándulás, strandolás után 
tehát célszerű aznap este átvizsgálni az egész 
testet. A kullancs a rejtett helyeket, a hajlatokat, 
a vékony bőrfelületeket kedveli. A legegysze
rűbben egy csipesszel távolíthatjuk el, kis éltor
dítás közben egyszerűen kihúzzuk.

Sokan félnek, hogy a kiszedés közben besza
kadhat a kullancs feje. Ez nem baj -  mondja Dr. 
Gyergyói Julianna - ,  mert ami benn marad, az 
egy halott rész, és a szervezet majd kidobja ma
gából^ A fertőző anyag a kullancs potrohában 
van. Épp ezért nem ajánlatosak az elterjedt 
módszerek, amikor zsírral, ecettel és különféle 
egyéb szerekkel fullasztják a kullancsot, mert 
akkor valóban testünkbe öklendezheti fertőző 
gyomortartalmát.

Medenceavató
Vidám ceremónia keretében avatták fel a strand 
teljesen felújított gyermekmedencéjét. Az időjá
rás kikezdte a falakat borító csempeburkolatot, 
és mind több esett le belőle. Ezért úgy döntött a 
kezelő ŐSZ Rt., hogy a nagymedence teljes fes
tése után a kismedence kapjon új belső borítást. 
Atöbb mint egymilliós beruházást Rajnai Gábor 
polgármester adta át a gyerekeknek, akik ezen a 
napon tovább lubickolhattak.

j" LAKOSSÁGI APRÓ
-  3 szobás, földszinti, Petőfi ut
cai lakás eladó. 20/454-35-41 
-Skoda 105 S friss műszakival 
eladó. 70/318-60-29
-  1350 m - e s  kert, pincés kis
házzal, vízzel, villannyal el- 
adó.20/454-35-41
-  Fekete kiscicák ajándékba elvi
hetők! 70-240-4537 
-Építési telket keresek a város 
területén. Ajánlatokat a 
70/318-60-29-es telefonra vá
rok, 10-20 óráig.
-Középkorú nő középfokú vég
zettséggel, AUTOCAD, reklám- 
ügyintézői ismeretekkel munkát 
keres Oroszlányban vagy kör
nyékén. 20/467-91-13________

Zajonganak 
az unatkozó fiatalok

Panaszos hölgy hívta fel a minap szerkesztősé
günket: a Ságvári iskola sportudvarán egész nap 
nagy a zaj, az ott tartózkodó (kosarazó és futballo
zó) fiatalok hangoskodásukkal estébe nyúlóan za
varják a szomszédos tömbépületekben lakók 
nyugalmát.

Hartmann József igazgató nem tőlünk hallotta a 
problémát, mint mondta a jó idő beálltával min
den évben gondot okoz, hogy a kerítéseken átmá
szó, néha azt megrongáló fiatalok (nem az iskola 
diákjai) birtokba veszik az aszfaltot. Esténként hol 
maga az igazgató, hol a rendőrség kénytelen távo
zásra szólítani a benntartózkodókat, a környékről 
érkező felháborodott telefonok alapján.

-  Gondnokunk reggelente tetemes mennyiségű 
szemetet gyűjt össze, amit a látogatók „felejtenek” 
itt -  mondja Hartmann József. -  Miközben sajná
latosnak tartom mindezt, pedagógus-testnevelő 
énem arra is figyelmeztet, hogy még mindig jobb, 
ha ezek a gyerekek itt sportolnak és játszanak, 
mintha egészségüket romboló tevékenységet űz
nének valahol. A szemben lakóknak csak azt tu
dom tanácsolni, hogy zavaró esetekben hívják a 
rendőrséget.

-  Azt ön sem gondolja, hogy ez a végleges 
megoldás.

-Természetesen nem. Önkormányzati képvise
lőként készítettem egy interpellációt, amelyben 
azt javasoltam, hogy nyáron valamennyi iskola 
udvarát nyissák meg, és az önkormányzat bizto
sítson felügyeletet, a játékokat, sporteszközöket 
igénybe venni kívánó ifjú emberek számára. A fia
taloknak egyúttal arra is felhívnám a figyelmét, 
hogy tavaly négy kosárpalánkot helyeztünk ki a 
Haraszthegyen, a volt vidámpark betonján, ahol 
kiváló lehetőség kínálkozik a sportolásra, és ott 
senki sem zavarnak.

*

Tavalyi cikkében lapunk is bemutatta, hogy a 
játszóterek felújítása során valamennyi ciklus 
megfeledkezni látszik a kamasz korosztály számá
ra megfelelő városi sportterek kialakításáról. 
Tény, hogy az iskolaudvarok már készen vannak, 
s talán olcsóbb nyári „programszervezőt” alkal
mazni, mint komplett pályákat építeni. Olcsóbb, 
hiszen az ott lakók nyugalma, a fiatalok kulturált 
mederbe terelt, értelmes elfoglaltsága ennél töb
bet is megér... ForgácsJ.

Hónapok óta lógnak a belei ennek a lámpaoszlop 
alatti kapcsolószekrénynek a Takács Imre lakóte
lepen. A közelben egy focipálya is van. Valakit 
meg kell „ütnie" az áramnak, hogy a szolgáltató 
végre helyreállítsa?

A grundokra várják a fiatalokat

Egész éven át tartó ingyenes programsoro
zatot szervez az oroszlányi csellengő fiatalok 
számára a Majki Népfőiskolái Társaság és az 
Életút Egyesület, Játszunk együtt címmel. 
Októberig minden SZERDA délután a Mester 
utcai, CSÜTÖRTÖK délután pedig a Kertalja 
úti játszótéren várják focizni, kosarazni vagy 
akár kötelet húzni a fiatalokat. Havonta egy 
alkalommal kirándulni, moziba, strandra és 
színházba viszik majd a gyerekeket.

Fotópályázat gyerekeknek
Az MKK gyermekkönyvtára fotópályázatot 
hirdet, melynek témája: „Nyári élményeim". 
Olyan fotókat várnak, melyek segítségével 
be tudjátok mutatni, hogy milyen kellemes, 
érdekes, váratlan, meglepő élményekben 
volt részetek a nyári szünetben. A képekhez 
mellékeljetek rövid leírást, melyből kiderül, 
hogy hol, mikor, hogyan történtek meg vele
tek a képen látható események.

A pályaműveket szeptember 15-éig lehet 
leadni a gyer
mekkönyvtárban, 
ahol kiállítás ke
retében is meg
oszthatjátok nyári 
élményeiteket. A 
legjobb munká
kat jutalomban 
részesítik!

KELME, Oroszlányi 
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Még idén eldőlhet a műemlék sorsa

Egy éwe haíígat a majki harangjaiéi
Számos nehéz esztendő! vészeit már át a majki műemiékegyüttes, ssr 
da, hogy a nyolcvanas évek felújításának köszönhetően még áll, és je 
ienlegi formájában látogatható. Az utóbbi évek azonban sokai rontottak 
a Közép-Európában egyedülálló műemlék állapotán.

14 NAP HÍREIBŐL
- GÁZRA ÁLL ÁT AZ ERŐMŰ. A meg
újítási program végrehajtását tervezi 
a Tatabányai Fűtőerőműben a Vértesi 
Erőmű Rt. A Vért Igazgatósága jóvá
hagyta a MÓL Rt.-vel történő szerző
déskötést. A szerződés értelmében a 
MÓL Rt. megépíti azt a nagynyomá
sú földgázvezetéket, amely a Fűtő
erőmű jövő évben történő tüzelőa
nyag-váltása után annak gázellátását 
hivatott biztosítani. A vezetéképítés 
beruházási forrásigénye mintegy 
600 millió forint. A gázszolgáltatás 
kezdete 2004. augusztus 31.
- ENYHÉBB KÉSZÜLTSÉG. Július 
11-én nyoic órától a harmadfokú víz
minőség-védelmi készültséget má
sodfokúra mérsékelte a vízügyi 
hatóság, a Környezetvédelmi Fel
ügyelőség vizsgálati eredményei és 
javaslata alapján. A jelek szerint vége 
a katasztrófa közeli állapotnak, s ezt a 
mérési eredmények is bizonyítják. 
-TANÁCSOK A TANÁCSNAK. Orosz
lányban tartotta soros ülését a Vá
roskörnyéki Területfejlesztési Önkor
mányzati Társulás. Spitzner Csaba 
látta vendégül a megjelent Kecskéd, 
Szákszend, Bököd képviselőjét. Elő
ször a területfejlesztési pályázatokat 
rangsorolták képviselők, majd a 
2003-as pályázati lehetőségeknél ki
emelt bírálati szempontokat fogadtak 
el: saját erő szükségessége, munka
hely-teremtési, gazdaságélénkítési

cél, alapinfrasríuktúra fejlesztése, 
egészséges környezet megvalósítá
sa. A Területi Kiegyenlítő Keret támo
gatására javasolták az oroszlányi 
szennyvíztisztó rekonstrukcióját, a 
társulás útjainak felújítását, az orosz
lányi rendezési terv elkészítését és a 
kecskédi óvoda felújítását. A végső 
döntést a Megyei Területfejlesztési 
Tanács hozza meg.
- KLIMATIZÁLJÁK A HIVATALT. A 
Polgármesteri Hivatal rosszul szige
telt, korszerűtlen nyílászárókkal ren
delkező irodáiban a munkavédelmi 
mérések több alkalommal 38 fokot 
mértek. Ezek a hőmérsékleti értékek 
sem a kultúrált ügyfélfogadást, sem 
az alapos munkavégzést nem tették 
lehetővé, ezért úgy döntött a hivatal 
vezetése, hogy klímaberendezéseket 
szereltette! a legkritikusabb területe
ken. A pályázati kiírásra négy cég 
adott be ajánlatot, és a megbízást vé
gül a Tatai Klíma Centrum Kft. nyerte 
el. A társaság ajánlata mind a beru
házási, mind az üzemeltetési költsé
geket tekintve a legkedvezőbbnek 
bizonyult. A július 14-én kezdődött 
munkálatok során több mint 50 ké
szüléket szerelnek be a kivitelezők a 
hivatal két szintjének irodáiba.
- PLOCHINGENBEN JÁRTAK. Szé
kely Antal alpolgármester képviselte 
Oroszlányt az elmúlt hét végén, a né
met partnerváros, Plochingen ün
nepségsorozatán, ahol 25 évvel 
ezelőtt állították helyre az évszázados 
Fő teret eredeti állapotában.

Kézről kézre
A karizmatikus és Majkért rajongó 
gondnokoknak, a Kulcsár házas
párnak, mintha egy évtizedig jó ko- 
boldok kísérték volna működését, 
mert amióta 1998-ban „nyugdíjba 
vonultak” sokasodni kezdtek a vi
harfellegek a sokat látott falak fö
lött. Megkezdődött a műemlék 
kézről kézre adogatása.

1999-ben a helyi gondoskodás 
és érdekeltség kivonult: az önkor
mányzat visszaadta a telep ingye
nes használati jogát a kincstárnak, s 
ezzel lemondott minden Majkhoz 
fűződő jogáról. Az időközben ideke
rült új gondnokok, Kristófné Dulay 
Mária és férje távozni kényszerül
tek. A hasznosító Majki Műem
lékegyüttesért Kft. is megszűnt eb
ben az évben. A tulajdonos Magyar 
Állam képviselője, az ingatlan keze
lője, a Kincstári Vagyoni Igazgató
ság (KVI) pályázatot írt ki a további 
üzemeltetésre, amit a természetvé
delemmel foglalkozó csákvári Pro 
Vértes Alapítvány nyert el. Ezt a 
megbízást 2000 őszén a kincstár 
visszavonta.

2001-ben a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma a Műemlé
kek Állami Gondnoksága (MÁG) ha
táskörébe utalta a műemlék 
vagyonkezelését.

Gondnok jön, gondnok megy
2002 áprilisáig ismét új gondnok 
felügyelte a telepet, ebben az idő
szakban törtek be a kastélyba, és 
vadászjeleneteket ábrázoló festmé
nyeket, és más értékes relikviákat 
loptak el, máig ismeretlen tettesek, 
merthogy a nyomozás azóta lezá
rult, eredménytelenül.

2002 nyarán a MÁG újra 
Kristófékat kérte fel a gondnoki te
endők ellátására. Kristófné Dulay 
Mária eredeti foglalkozásáttekintve 
gyógyszertáros, de valaha művé
szettörténetet is hallgatott, és az el
múlt években vaskos tanulmányt 
készített Majkról és a kamalduli 
szerzetesrendről. Mint elmondta, a 
2002-es átvételkor katasztrofális ál
lapotokat találtak: a helyiségek fe- 
káliával voltak összekenve, és a 
múzeum és a refektórium is „gyalá
zatos” állapotban volt, akárcsak a 
gondnoki cellaház.

Kristóféknak most menniük kell. 
Lejárt a szerződésük, és 2003 júliu
sától más látja el feladatukat, olyas
valaki, aki a belső terület gondno

kolása mellett az angolpark foly:: 
matos gondozását is ellátja -  indo 
kolta a MÁG vezetése a váltást. 
Kristófék neheztelnek, hogy a MÁG 
csupán az angolpark általuk e! nem 
vállalt fűnyírására hivatkozva -  hi
vatalosan indok nélkül -  nem 
hosszabbította meg velük a szer
ződést. Kristófné szerint a háttér
ben az állhat, hogy időközben 
folyamatosan romlott a viszonyuk a 
MÁG egyik osztályvezetőjével.

Bányakárok?
A műemlék falait repedések éktele- 
nítik, a refektórium és freskói is 
megrepedtek, több helyütt mállik a 
vakolat. A MÁG vezetője úgy véli, 
hogy ezek a bányakitermelés okozta 
földmozgás következményei. A 
károk felmérésére egy szakcéget 
bíztak meg. Folyamatos méréseiket 
továbbítják a területi műemlékes 
felügyeleti szerveknek és tervezők
nek. Az állagmegóvási munkákról 
még nem határoztak. Valószínűleg 
azért nem, mert még alakulóban 
van a jövőt meghatározó döntésso
rozat. Ugyanis a 2001-ben indított, 
kastélyfelújítási programba a majki 
műemlékegyüttest is felvették.

A program szakmai lezárása idén 
őszre várható, amikor az állami tu
lajdonú kastélyállománnyal kap
csolatos minisztériumi illetve 
kormányzati döntések megszület
nek. Ezek függvényében hozhat 
Majk hoszabb távú sorsáról konkrét 
döntéseket a nemzeti kulturális 
örökség minisztere.

Adományt gyűjtenek
A templomtorony harangjátéka ta
valy április óta nem működik. El
romlott az óraszerkezet és a zenét 
szolgáltató számítógépes rendszer 
is. Az órát sikerült helyreállítani, de 
a harangjáték javításának közel fél 
millió forintos költségét a MÁG nem 
tudja biztosítani. Ezért hamarosan 
egy adománygyűjtő urnát helyez
nek el a torony aljában, hogy a fel
újítási összeget előteremtsék.
Több látogató panaszolta, hogy túl 
korai a műemlékegyüttes látogat- 
hatóságának 16 órai bezárása. A 
MÁG igazgatója megígérte, hogy 
felvetésünk nyomán, pár héten ke
resztül regisztrálják a később érke
ző látogatók számát, és indokolt 
esetben a nyitvatartási időt meg 
fogják hosszabbítani.

Forgács József

Az alábbi nyilatkozat közzétételét kérte Huber Antal települési képviselő.
Az OTV 2003. június 30-i adásában 
Székely Antal alpolgármester a Kép
viselő-testület ülésén átadott petíció
val kapcsolatosan azt állította, hogy a 
tulajdonomban álló -  szeszes ital 
árusításával foglalkozó -  műintéz
ményből élek.

Ezúton tájékoztatom a tisztelt olva
sókat és a város lakóit, hogy nem áll 
a tulajdonomban -  és családom tag
jainak tulajdonában sem -  kocsma, 
étterem, továbbá szeszes ital zugáru
sításával sem foglalkozom.

Az alpolgármester által állított va
lótlanságért elvárom nyilvános bo
csánatkérését.

A hajléktalan szálló elhelyezésével 
kapcsolatosan benyújtott lakossági 
tiltakozás ügyében sajnálatosnak tar
tom, hogy a Hivatal közleményében 
közel 300 aláírásról beszél, szemben 
a valóságnak megfelelő, közel 600 
aláírás-számmal.

Hogy nem elírásról van szó, ha
nem a közvélemény szándékos félre
vezetéséről, arra az a bizonyíték, 
hogy nyilvános helyreigazításra a 
mai napig nem került sor.

Azt különösen sajnálatosnak tar
tom, hogy Székely Úr az aláírók kö
zött szemezget -  lakcím, személy- 
azonosság alapján fognak esetleg 
megkülönböztetett bánásmódban ré
szesülni a véleményüket vállalók?

Inkább a felvetést kiváltó, társadal
mi vita, bárminemű tájékoztatás nél
kül, sürgősséggel eldöntött intéz
mény elhelyezést és alternatíváit, 
szükségességét kéne végiggondolni, 
és nyilvánosan megvitatni.

Ehhez kívánok a Képviselő-testü
letnek, az alpolgármester úrnak és a 
városnak türelmet és megfontoltsá
got, hamis állítások helyett tényeket, 
vagdalkozás helyett érveket.

Huber Antal települési képviselő
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Vélemény

Provokáció és 
figyelemelterelés 
a VÉRT ügyében

A Krónikás előző számában Keleti György országgyű
lési képviselő, volt miniszter, a Vértesi Erőmű Rt priva
tizációjával kapcsolatos kérdésekre válaszolt.

Természetesen személyeskedett velem kapcsolat
ban most is, mint ahogy pár héttel ezelőtt az egyik me
gyei újság lapjain, vagy akár az OTV élő adásában is. 
Sosem támogattam a Vért privatizációját, még egy he
lyettes államtitkárral szemben is vállaltam a konfliktust 
az Orbán-kormány idején (az államtitkár maradt alul), 
ezzel szemben kifejezetten ízléstelen és hazug dolog 
azt állítani, hogy egyéni érdekeim miatt hallgattam. A 
suttogó propagandához az ilyen megjegyzések kelle
nek, és szépen elindul a gondolat, meg a rágalom s a 
végén már senki sem emlékszik honnan is indult. Gon
dolom sok olvasónak ismerős ez a folyamat. Az már 
szinte mellékesnek számít, hogy a képviselő úr jó pár 
héttel a Medgyessy-kormány döntése után jön rá, hall
va a felháborodásokat, ő tulajdonképpen nem támo
gatja a VÉRT értékesítését.

A Horn-kormány 1995-ben és 1997-ben két alka
lommal el akarta adni ezt az erőmű-bánya vertikumot 
is, de nem sikerült. A privatizációs törvény értelmében 
két sikertelen tender után az ÁPV Rt köteles tárgyalni 
minden érdeklődővel és megfelelő vevő esetén el is 
adhatja. Az Orbán-kormánynak sosem állt szándéká
ban értékesíteni a VÉRT-et, sőt egy ezzel ellentétes ha
tározatot fogadott el, de voltak elvétve érdeklődők 
akkor is. Most viszont az új szocialista-liberális kor
mány határozatban nyilvánította ki eladási szándékát, 
pedig semmi törvényi kötelezettsége nem volt rá, mert 
a fent említett jogszabály most is él. Hát akkor kik a 
nagy privatizálok? Ezen érdemes elgondolkodni!

Az utóbbi időben -  mivel nagy a zűrzavar kormány- 
párti körökben -  annyi valótlanság hangzik el, hogy 
szinte képtelenség mindegyiket helyre tenni, vala
mennyire reagálni.

Itt van viszont még a személyeskedés is, mert arra 
mindig vevő a sajtó és a közvélemény.

Egy-egy vaskos adok-kapok sorozattal elterelhető a 
figyelem a lényegi kérdésekről, és ez a cél. Most egy 
ilyen utcába akar bevinni engem Keleti képviselő úr, de 
nem fog neki sikerülni, mert sosem volt stílusom a 
személyeskedés. Különben is, nem méltatlan mindez 
egy volt miniszterhez? Mindig el fogom kerülni a jövő
ben is az efféle provokációkat és csak a legszüksége
sebb helyzetekben teszem meg a megfelelő lépéseket. 
Senki ne gondolja azt, hogy neki mindent szabad.

Szerintem helyes, ha tiszteljük ellenfelünket. Keleti 
György másfajta nézeteket vall, mint én, tőlem idegen, 
eltérő életfelfogásban politizál. Volt időszak, amikor 
bizonyos értelemben -  no nem az eredmények miatt -  
elismertem ténykedését, de ez már végleg elmúlt.

Úgy gondolom ideje leszámolni Keletinek a sajtóban 
gondosan felépített, de indokolatlan nimbuszával.

Lehet engem számtalanszor támadni, rágalmazni, 
senki sem tiltja meg a személyeskedést, de ettől még 
nem fognak a Vért ügyében megnyugtató választ kap
ni jogos kérdéseikre az emberek, pedig kormánypárti 
körökben jobb lenne erre koncentrálni. Jobban tenné a 
képviselő úr, ha saját párt- és elvtársait győzködné, 
energiáit a megfelelő irányba összpontosítaná, mert 
nemén, még csaknem is az Orbán-kormány, hanem 
a Horn-kormány és a Medgyessy-kormány mondta 
ki, hogy el akarja adni a VERT-et.

Lázár Mózes országgyűlési képviselő

Indul a szennyvíztelep 
korszerűsítése

A nyári fürdőzés 
veszélyei

Az oroszlányi szennyvízteleppel kapcsolatos cselekvési 
programról és annak tapasztalatairól tárgyaltak az érintet
tek június 2-án. Szó volt arról is, hogy megkezdődhet-e a 
850 millió forintos beruházás, amely végleg pontot tehet a 
telep környezetszennyezésére.

A várakozásokkal ellentétben a hatóságok továbbra is 
fenntartják a harmadfokú környezetvédelmi készültséget, 
bár, mint lapunk is hírül adta, a vízpótlási kötelezettség 
megszűnt.

Meglepő bejelentés is elhangzott az ülésen, amely szerint 
az elmúlt hónapokban emlegetett nagy ipari parki cég egy
általán nincs befolyással a szennyezésre, sőt, az ipari park 
cégeinek szennyvize jótékony hatással van a rendkívül kon
centrált lakossági vízre, mivel hígítja azt.

A délutáni megbeszélésen Székely Antal alpolgármester, 
Lazók Zoltán a szolgáltató Rt. vezérigazgatója képviselte a 
várost, Dr. Bmnner Róza Oroszlány tisztifőorvosa, Kovács 
D. Zoltán az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztály- 
vezetője és dr. Horváth Lajos az Észak-dunántúli Környe
zetvédelmi felügyelőség osztályvezetője a hatóságot, de 
jelen voltak a szennyvíztelepet korszerűsítő fővállalkozó 
(Purátor Kft.), az alvállalkozó ZÉNÓN Kft. és a kivitelező 
OVIBER Kft. képviselői is. Serény József főmérnök ismer
tette a kiviteli terveket, majd kérdésekre válaszoltak a szak
emberek, melynek eredményeképpen a szakhatóságok 
hozzájárultak a beruházás megindításához.

. (ál)HÍREK
- ALJAS INDOKBÓL? Nem bízom az ellenzékben! Szerin

tem az ő véleményüket mindig osztani kell kettővel. így lett 
a hajléktalan szálló áthelyezését ellenző, közel hatszáz alá
írással támogatott petícióból, közel háromszáz aláírással 
támogatott tiltakozás -  nyilatkozta a hivatal illetékese.

- A VIZSGÁLAT VÉGE. A Petőfi udvari lövéssel kapcsola
tos vizsgálat kiderítette, hogy mintegy ötven rendőr lépett 
fel fenyegetően a téren csendesen szemlélődő két békés 
polgár ellen.

- ROSSZINDULATÚ környezetvédők két jelképállatot vá
lasztottak az Oroszlány-Kecskédi vízfolyásnak. Az egyik a 
kakadu, a másik a szarvas.

- TEMETÉS -  Egyenként felhívtam az új vezérfrakció tag
jait, de egyik sem jött ki lapátolni a kertembe -  panaszko
dott Iksz Géza borbálái lakos.-A programjukban olvastam, 
hogy szeretnék betemetni az árkokat. Hát, nálam három is 
volt, mert csatornát cseréltünk, de hiába vártam az urakat-  
mondta felháborodottan a csalódott polgár.

- PILLANAT TÜRELMET! Privatizáció? Hát igen, jó kér
dés! Egy hónap türelmet kérek, és elmondom, hogy ellen
zem vagy támogatom-e -  nyilatkozta egy országgyűlési 
képviselő._______________________________________

Kiss C saba
vegyesb o lt

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00________

^  . Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:
Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

A kánikula a vízparton, illetve a 
vízben viselhető el leginkább, 
azonban ez felelőtlen és meggon
dolatlan viselkedéssel veszélyes
sé is válhat.

Hasznos tanácsok:
-Ne fürödjön közvetlenül étke

zés után, teli gyomorral!
-Szeszesital, vagy egyéb bódító 

hatású szer által befolyásolt álla
potban tartózkodjon a fürdőzés
től!

-Napozás után testét zuhanyo
zással, vagy más módon hűtse le, 
felhevült testtel soha nem menjen 
a vízbe!

-Lehetőség szerint ismerje meg 
a fürdőzésre igénybe venni kívánt 
vízterület sajátosságait, medervi
szonyait, a várható időjárást és a 
segélykérés módjait!

-Szívós érrendszeri-, légző-, to
vábbá mozgásszervi betegségben 
szenvedők egyedül soha ne tö
rődjenek!

-Mindig vegye figyelembe és 
tartsa be a viharjelző szolgálat -  
ahol található -  által adott jelzése
ket!

-Aki nem tud úszni, mély vízben 
ne használjon felfújható fürdőesz
közt (gumicsónak, gumimatrac), 
azon lehetőleg ne aludjon el!

-Ha fázik, remeg a vízben azon
nal menjen ki a partra és törölköz
zön vagy szárítkozzon meg!

Ismeretlen helyen ne ugorjon 
vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt ta
lálható és nem látható kövek, cö
löpök, karók maradandó 
csigolya- és gerincsérülést, 
rosszabb esetben akár halált is 
okozhatnak!

-Oroszlány környékén a bánya
tavak jelentenek nagy veszélyt. 
Ezekre a helyekre ne engedje el 
gyermekeit!

Közérdekű információk, 
telefonszámok:

-A Balatonon és a Velencei-tavon 
május 1-jétől szeptember 30-ig 
vihar-előrejelző, illetőleg viharjel
ző szolgálat működik.
-A strandra csak a legszüksége
sebb értéktárgyait vigye magával. 
A parton hagyott ruházatát, tár
gyait soha ne hagyja őrizetlenül. 
-A gépkocsiját mindig tartsa zár
va, az utastérben ne hagyjon érté
keket.

-Segélyhívás:
-112 általános segélyhívó,
-104 mentők, -107 rendőrség, 
-(84)310-712, Balatoni 
Vízirendészeti Rendőrkapitány
ság, Siófok, Mártírok u. 7.

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



Negyven éve a pályán
A Szakorvosi Rendelőintézet sebészeti szakrendelését vezető Dr. Madarász János főor
vos tősgyökeres kisbéri s mégis azon „tapasztalt öreg rókák” közé tartozik, akik elejétől 
fogva az oroszlányi szakrendelőben tevékenykednek. 1964-ben végzett a Budapesti Or
vostudományi Egyetemen (ma SOTE), majd rövid ideig körzeti orvos volt Kisbéren. 
1965-től 1982-ig a kisbéri kórház sebészetén gyógyított. Szakvizsgáját 1969-ben álta
lános sebészetből tette. A kisbéri kórház sokadik tervezett bezárása miatt 1982 végén, 
az új oroszlányi szakrendelő megnyitása után fél évvel érkezett városunkba.

-  Kisbéren az volt az elv, hogy ami nem belgyógyászat, az mind a sebészetre tartozik 
-emlékezik a főorvos-, így az általános sebészeten kívül sok más feladatot is el kellett 
látnunk, hol szem-, hol fülsérüléseket gyógyítottunk, ami éppen adódott. Hálás vagyok 
ezekért az évekért, mert viszonylag nagy betekintést szerezhettem a gyógyítás különfé
le területeire. A baleseti ellátás itt vált számomra rutinfeladattá. Az ott élők megélheté
sét a mezőgazdaság adta, adja ma is, ezért rengeteg súlyos balesettel találkoztunk. 
Akkoriban kombájnok helyett még cséplőgépeket használtak, és a munkások gyakorta 
a gép dobjába csúsztak, sokszor életveszélyes sérüléseket szerezve. Megtörtént az is, 
hogy a páciens, egy ma „pitiánernek” tekinthető sérülésbe belehalt, mert elvérzett. En
nek az oka a modern gyógyító eszközök hiánya volt, s nem szakmai gyengeségünk. Pél
dául kezdetben még vérellátó-rendszer sem volt.

Dr. Madarász János az elmúlt évtizedek alatt több tanfolyamot végzett el, s 
1998-ban, „öreg fejjel” , sportorvosi szakvizsgát is tett. Ezt az ellátást már a megelőző 
két évtizedben is végezte, de 1998-tól a megváltozott szabályozás végzettséghez kötöt
te a rendelést.

-  A, rendszerváltás előtt tömegesebb sportélet, több sportoló volt Oroszlányban. Ma
már csupán néhány jól menő sportág űzőin, a korábbiak negyedén kell elvégezni az ál
talános fizikális felmérést, ezért hetente kétszer egy órában rendelek -  ismerteti a válto
zást a főorvos, aki pár évvel ezelőtti nyugdíjba vonulása óta, ma is életerővel telve és 
sajátos, stresszoldó humorral fordul betegeihez. Forgács J.

Lézerrel is operálnak
Megyénkben még a kórházak sem dicsekedhetnek azzal, amivel az oroszlányi sebészet, 
itt ugyanis található lézerkészülék, teljesebb nevén lézerterápiás berendezés. A tíz évvel 
ezelőtt beszerzett eszköz mind a mai napig élvonalbelinek számít, s keveseknek van a 
segítségével elvégzett műtétekből többéves gyakorlati tapasztalata.

-  Főként a testfelületen adódó kisebb-nagyobb jóindulatú tumorokat, szemölcsöket,
kinövéseket távolítjuk el a 
lézerrel -  mutatja be szikéje 
vetélytársát Dr. Madarász 
János. -  Használata szá
momra kényelmesebb, a 
betegek szerint pedig keve
sebb utófájdalom van e mű
tétek után. Hátránya, hogy 
nagyobb felületen végzett 
beavatkozás után, több hé
tig is tarthat a gyógyulás. A 
kis felületű műtétek szinte 
azonnal begyógyulnak, nem 
utolsósorban azért, mert a 
forró sugár, vágás közben 
beforrasztja a vékony haj
szálereket.

A technikai korszerűsítés 
a sebészetet sem kerülte el. 
Most történik az úgyneve
zett hőlégsterilizátor és az 
autoklávok cseréje. A két új 
berendezés feladata a köt- 

Dr. M a d a rá s z  J á n o s  s e b é s z  fő o rv o s , a  lé z e rte rá p iá s  szerek textíliák műszerek 
k é sz ü lé k ke l e g y  k in ö v é s t tá v o lít  el a  p á c ie n s  fü lé rő l. csírátlanítása.

A sebészet csapata.
E lő l Dr. M a d a rá s z  J á n o s  fő o rvo s , m ö g ö tte  (b a lró l jo b b ra ) N y itra  
J á n o s n é  a s sz is z te n s , Dr. M á tic s  Is tvá n n é  s zü lé s zn ő , a n e s z te z i
o ló g u s  s z a k a s s z is z te n s  és V ic z e n a  Z s u z sa  a s sz is z te n s . M u n 
k a tá rs u k  K iss  G yő ző n é  a s sz is z te n s , ak i a ké p  k é sz íté se ko r 
s z a b a d sá g o n  vo lt.

Felejtsük el a szorítókötést!
- A  régi elsősegélynyújtó könyvekben oktatták, hogy a baleset
ben szerzett sebből jövő vérzést, a szorítókötés alkalmazásával 
csillapítsák az érintetten. Ezzel többet ártanak, mint használnak 
-  hívja fel a figyelmet Dr. Madarász János. -  Szakszerű szorító
kötést a sérülés felett olyan erővel kellene alkalmazni, hogy az 
artériás nyomás megszűnjön, s ezáltal ne spricceljen a vér, 
azonban ezt sokáig nem lehet fenntartani, mert a végtag elhal
hat. Sajnos azt tapasztalom, hogy hol a sérülés alatt, hol felette 
kötik el, de ez károsabb, mint ha semmit sem tennének. Ilyenkor 
ugyanis többnyire a vénás nyomásnál nagyobb, az artériásnál 
kisebb a szorítóerő, tehát visszafelé nem tud áramlani a vér, 
odafelé viszont igen, ezért háromszor akkora intenzitással ömlik 
sebből. A legegyszerűbb egy tiszta ruhával, kendővel közvetle
nül lenyomni a sebet (még ha spriccel is a vér), és minél gyor
sabban orvoshoz vinni a beteget. A szorítókötést egyszer, s 
mindenkorra felejtsük el!

Pár perces műtétek
Tavaly 392 műtéti beavatkozás történt az oroszlányi szakrende
lésen, s ebből nyolcvanat lézerrel végeztek. A sebészet minden 
munkanapjára csaknem két műtét jut, s ezt a statisztikát felsze
relt műtő és hozzáértő asszisztencia segíti. A korábban többna
pos bennfekvést igénylő operációk most percek alatt 
elvégezhetők. Keddi és szerdai napokon műtenek, hogy az adott 
héten még kontrollvizsgálatra is sor kerülhessen.

-  Az előjegyzési idő legfeljebb egy hét -  mondja a főorvos 
így a betegnek nem kell hetekig szorongania otthon a műtét 
előtt, nincs ideje kétségbe esni. Főleg a könnyen hozzáférhető, 
testfelületi képződményeket (ciszták, csomók, szemölcsök, pat
tanások, búzák), távolítjuk el. Csak a kozmetikainak minősülő 
műtétek nem TB-támogatottak, így például nem segíthetünk 
megszabadulni a már kellemetlenné vált tetoválásoktól.

A szakrendelésen konziliáris működést is végeznek, tehát be
utalás alapján más szakorvosokkal karöltve kivizsgálják a külön
böző belgyógyászati panaszokat.

A vérszívó kullancs kiszedése,miatt, alkalmasint a sebészethez 
is fordulhatnak.

Nincs bagatell sérülés!
A Szakorvosi Rendelőintézet sebészete általános sebészeti rendelés, mégis 
nagyobbrészt a balesetekből adódó sérülések ellátását végzik. Dr. Madarász 
János sebész főorvosnak több mint harmincéves rálátása van e területre, s 
mint mondja, bár ez idő alatt az orvostudomány hatékonyabb lett, de a sérü
lések fajtái mit sem változtak. A város ipari jellegéből adódóan ma is sok az 
üzemi baleset.

-  Sajnos, kevés változást érzékelek a lakosság hozzáállásában is -  figyel
meztet a főorvos. -  Sokak nem vesznek komolyan úgynevezett apró sérülé
seket, például horzsolást, karcolást, kisebb szúrt sebet stb., aztán pár hét 
múlva nálunk kötnek ki, mert a seb elgennyesedett, begyulladt. Nincs baga
tell sérülés! Mindenkit arra kérek, hogy a baleset megtörténte után azonnal 
jöjjön el a szakrendelésre, amikor a káros folyamátok még megelőzhetők. Ne 
szégyelljék a kis sérüléseket, hiszen azokból komoly, akár életveszélyes szö
vődmények is kialakulhatnak.
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Hyíit¥álasz az F.J. által jegpett „Oroszlány, a bűnös wáros? 55 című cikkre
A „bűnbaknak kinevezett” Oroszlány vezetői 
(konkrétan Rajnai Gábor polgármester és Lazók 
Zoltán az Oroszlányi Szolgáltató Rt. vezérigazga
tója) elismerték, hogy az oroszlányi szenyvíztisz- 
tító telep eddig nem tudta tisztító feladatát mara
déktalanul teljesíteni. Részükről ez a beismerés 
írásban és szóban is, nem is egy alkalommal el
hangzott (Sőt! Még bírságot is fizettek, melyet va
lószínűleg nem indokolatlanul szabtak ki rájuk.)

A saját magát megvádolnak tartó és érző Rt-t 
sokan nem csakvádoltnak, hanem egyenesen bű
nösnek is tartják(juk). Mellesleg nem ártana, ha 
F.J. cikkíró pontos adatokkal operálna, többek kö
zött a „hígító víz” mennyiségét és az iszapgödör 
méretét illetően.

A Vélemény című cikkrészről. Azt senki sem ál
lította, hogy csak a jelenlegi üzemeltető nyakába 
kell varrni minden felelősséget, de azt se várja el 
senki, hogy felmentsük a szennyvíztisztító telepet 
sorozatos hibái alól. Az is természetes, hogy vala
milyen szinten a felsoroltaknak is meg volt a sze
repe abban, hogy ez a környezetszennyezés 
kialakulhatott, de az, hogy a cikk szerzője még ap
róbb hibákat sem vet a telep kezelői és tulajdono
sa szemére, az bizony régi időkre emlékeztet. 
Persze, hogy szerepe lehetett az időjárásnak is, a 
patakmeder állapotának is, elképzelhető más 
szennyező forrás jelenléte is, de azt ne higgye az 
Rt. vezetősége és F.J. se, hogy bármilyen más 
szennyező ágens megközelítheti a telep hiányos 
és hibás működésének következtében kilépő 
szennyvízét. Azt pedig, hogy a kormányváltás 
után, mi történt az anyagiakkal, a pályázatokkal, az

„aktákkal” , talán pláne nem Kömyére és Kecskéd
re kellene címezni. Ennek a kérdésnek az azonos 
párti városvezetés, országgyűlési képviselők, il
letve kormány könnyen a végére járhat.

Az elemzésből csak a lényeget hagyta ki F.J., 
amikor nem említi meg azt a tényt, hogy a telep 
vezetője mondta ki nagy nyilvánosság előtt, sőt 
írásban is, hogy 30 éve tart a szennyezés. Vagy el
képzelhető az is, hogy a telep átvételekor „zsákba
macskát” vásároltak az illetékesek? Ezt is 
könnyen tisztázhatnák egymás között. Talán ott 
tessenek hibát keresni valahol a szerződés kör
nyékén, ha már a cikkíró felveti a korábbi működ
tető felelőségét. Vagy ezt a balhét is Környének 
kellene elvinnie? Tartunk tőle, hogy nem a vízügyi 
szervezetek a ludasak abban, hogy az iszap el
szennyeződött, vagy lehet, hogy az éj leple alatt ők 
mérgeztek árkokat és vizeket? Ez sem cáfolható 
tételesen, hátha van olyan gálád, aki ezzel szóra
kozik vagy saját háza elé hord bűzbombákat.

Az sem derül ki a cikkből (máshol ugyanis rá
kérdez a bírság sorsára), hogy mi lett a sorsa a 
környezetszennyezési bírság Oroszlánynak 
visszajutatott 30 százalékának. És arra sincs vá
lasz, pedig Lazók úr biztosan tudja a megoldást, 
hogy miként történhetett meg az a csoda, hogy 
napok alatt -  hangsúlyozzuk, hogy szerinte -  
megoldódott évtizedek gondja-baja, mert mint a 
lapok hírül adták: intézkedéseik hatására a kimenő 
víz szinte teljesen átlátszóvá, hordalékot alig tar
talmazóvá vált.

Akiket érint a megjegyzés Oroszlányban, észre
vehetnék, hogy letűnőben az a kor és rendszer,

amelyben még természetes dolog, baj esetén 
annak okát másban keresni, s mást bűnbaknak ki
kiáltani. Ne feledjék! A tükör mindig kéznél van.

S hogy a kérdésre is feleljünk, mely azt firtatja, 
hogy „ki megy tüntetni jövőre, ha ivóvíz tisztasági 
kimenő víz esetén újra bűzleni fog a patak” , ez a 
válaszunk: senki. Flacsak Oroszlány lakosai és az 
ipari park üzemei nem, de ha mégis, akkor viszont 
Önök előtt, és azért, hogy megtudják: eddig miért 
kellett ennyi adóforintjukat áldozniuk bírságra, 
szennyvízdíjra, a telep fenntartására stb. S ha a 
szennyezés, és annak következtében bűz is lesz, 
akkor lehet, hogy Kecskéd és Környe, netán 
Bánhida is szolidáris lesz velük, még tüntetés 
szintjén is.

Környéért Érdekvédelmi csoport
* * * *

Terjedelmi okok miatt a lapunkhoz eljuttatott cikk 
szerkesztett változatát közöltük, az eredeti mon
danivaló csorbítása nélkül.

Cikke elején az érdekvédelmi csoport pontos 
adatokat kér számon tőlem. A hírben közöltek 
mind az OSZRT hivatalos tájékoztatóiból vannak.

Megemlítik, hogy kifelejtettem a 30 éve tartozó 
szennyezés tényét, s hogy a telep hibás technoló
giával üzemelt. Sajnos, lapunkat Környén nem 
terjesztjük, ezért a levél írói nem tudhatják, hogy 
korábbi lapszámainkban ezek a tények megjelen
tek. Lapunk nevében köszönöm, hogy kifejtették 
véleményüket!

Következő számunkban az érintettek lehetősé
get kapnak a reakcióra.

FJ., azaz Forgács József

f" LAKOSSÁGI APRÓ | Diák, filmek,
-Eladó egy 1993-as évjáratú Toyota 
Corolla 2.0 diesel, friss műszakival, 
extrákkal. 365-457,06-20-587-4247 
-Vennék Trabant 601-est, friss mű
szakival. 362-323

fényképek digtalizálása 
@ 367-444

-Dugulás elhárítás, 
fűnyírás, kertgondozás. 

30/268-96-24TÓM! K ÉZI
A U T Ó M O S Ó !

Oroszlány, 
Táncsics M. út 71.

M ?  «06#20#
l/4 8 8 ® 1 0 ® 5 6

Tűzoltóság:
360-441

TAXI
Ü 3 6 1 -7 0 0

NYOMDAI MUNKÁK 
RÖVID HATÁRIDŐVEL 

@‘367-444

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

_____ @ 367-444

PIZZAFUTÁR
Ü 3 6 0 -8 0 2

-  3 szobás, földszinti, Petőfi ut
cai lakás eladó. 20/454-35-41 
-Skoda 105 S friss műszakival 
eladó. 70/318-60-29
-  1350 m - e s  kert, pincés kis
házzal, vízzel, villannyal el- 
adó.20/454-35-41
-Építési telket keresek a város 
területén. Ajánlatokat a 
70/318-60-29-es telefonra vá
rok, 10-20 óráig.
-Középkorú nő középfokú vég
zettséggel, AUTOCAD, reklám- 
ügyintézői ismeretekkel munkát 
keres Oroszlányban vagy kör
nyékén. 20/467-91-13

KELME,
FEHÉRNEMŰ,
MÉTERÁRU
ÁRUSÍTÁSA

OROSZLÁNYBAN!
(A volt tüdőszűrő helyén.)

Nyitva tartás: 
Hétfő -  szerda - péntek: 

8-14
Kedd - csütörtök: 10-16

TIM ONA M ÓDÉN KFT.
Oroszlány 

Korányi Frigyes u. 1.
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Rajnai Gábor: 

Alaptalanok a csődről szóló hírek
Aktuális témákról, a város anyagi gondjairól, pályázatokról, a hajlékta
lan szálló ügyének állásáról és a szennyvíztisztító telep körüli botrány
ról kérdeztük városunk polgármesterét, Rajnai Gábort.

14 NAP HÍREIBŐL
- KEVESEBB A BABA. A születés
szám oroszlányi statisztikái a korábbi 
előrejelzéseknél rosszabbul alakul
nak. Tavaly 207 születés volt váro
sunkban, idén jelentős csökkenés 
tapasztalható. Az első félévben csu
pán 71 kisember jött világra, tehát az 
egész évre kivetítve negyedével ke
vesebb gyermek születése várható, 
mint 2002-ben.
- TÁVHŐFEJLESZTÉS. Az oroszlányi 
óváros modernizálásának keretében 
a volt piac környékén készítik elő a 
terepet annak érdekében, hogy az ott 
lakók minél többen tudjanak csatla
kozni a távhőszolgáltatáshoz. Az 
OSZRT saját erős kivitelezésben fek
teti le a vezetékeket, a lakókat előze
tesen értesítette a közlekedési korlá
tozásokról és a zajártalomról.
A 15 milliós beruházás eredménye
képpen, több mint 100 lakás csatla
kozhat majd a távfűtő rendszerre. 
-TERJESZKEDIKAZORITEL. Immár 
Tatabányán is ad saját gyártású mű
sort az Oritel Kft. A napokban induló 
képújság szolgáltatást az UPC mű
holdas műsorszolgáltató cég korábbi 
információs csatornáján indítják, és 
Oroszlányból juttatják el a megye- 
székhely kábeltelevíziós rendszerére. 
Az ősszel a város belsejében induló 
kábeles Internet-szolgáltatáshoz e- 
gyes adatátviteli berendezéseket a 
Rákóczi úti telephelyére költöztet az 
Oritel. Emiatt fénykábeles összeköt
tetést építettek ki a Haraszthegyen 
lévő ún. fejállomással (innen történik 
a tévéadások hálózatra küldése).

- 60 MILLIÓ A TELEPRE. Július 
24-én tartotta ülését a Megyei Terü
letfejlesztési Tanács, és döntést ho
zott a pályázati pénzek odaítéléséről. 
A Területi Kiegyenlítő Keret támoga
tását az oroszlányi szennyvíztisztító 
rekonstrukciója nyert ei. Ennek értel
mében a testület közel 61 millió fo
rinttal finanszírozza az idei évben a 
beruházást, valamint ígérvényt ka
pott a város, hogy a 2004-2005-ös 
évben további forrásokra számíthat.
- RÁKÓCZI FEJEDELEMRE emlékez
tek a majki műemtékegyüttes udva
rán a Rákóczi Szövetség oroszlányi 
szervezete és érdeklődők. Jelen volt 
többek között dr. Halzl József a szö
vetség országos elnöke, Rajnai Gá
bor polgármester és Dr, Gyulay 
Endre szeged-csanádi megyéspüs
pök. A vajdasági Magyar Művelődési 
Szövetség énekkara és prózai szólis
tái a fejedelemről szóló dalokkal, ver
sekkel szórakoztatták a közönséget. 
MARATON A ... Oroszlányban jártak 
az V. Délhús körmaraton résztvevői. 
Az akció keretében közel 2000 kilo
métert tesznek meg a váltó tagjai, 
miközben körbefutják az országot. A 
300 települést érintő akció keretében 
a fogyatékossággal élők gondjaira kí
vánják felhívni a figyelmet.
NÉGYEN RABOLTAK. Július 23-án, 
éjjel, az egyik bisztróba szaladt be 
egy nő segítségért, mert barátját 
megtámadták. A sértettek később 
felismerték a négy támadót, akiket a 
rendőrök őrizetbe vettek
HÁROM HÉT MÚLVA!
A Krónikás következő száma 3 hét 
múlva augusztus 22-én, pénteken je
lenik meg. Türelmüket köszönjük!

-A  város pénzügyi helyzete kriti
kus, mert egyes cégeknek már több 
mint hatvan napja nem tud fizetni 
az önkormányzat. Tudnivaló, hogy 
hatvannapi nemfizetés után csődel
járást kezdeményezhet a hitelező. 
Ezt a vélekedést a városban hallot
tam, mit szól hozzá?

-  A hatvan napon túli számlatar
tozásunk nem éri el a húszmillió fo
rintot és a harminc napon belüli 
mintegy ötvenmilliós nagyságren
dű. A korábbi gyakorlatnak megfe
lelően számlakiegyenlítéseink 
utoljára a helyi nagy szolgáltatók 
felé történnek. Ily módon, hatvan 
napon túl két cégnek tartozunk, 
ezek az OSZRT és az OTTO Rt., akik 
reményeink szerint nem teszik meg 
az ön által említett lépést. Az egyik 
saját cégünk, a másikkal régi jó 
kapcsolatunk van, s mindkettővel 
folyamatosan egyeztetünk. Ami az 
intézmények finanszírozását illeti, a 
június 30-i állapot szerint 52,48 
%-ra teljesült, tehát időarányosan 
bőven teljesítettük azokat az elvárá
sokat, amelyeket a költségvetésben 
vállaltunk. Az a hír tehát, hogy csőd 
előtt áll a város, teljesen alaptalan.

Csúszik a bírság
-  Hogy áll a költségvetés bevételi 

oldala? Állítólag bizonyos -  nem is 
kicsi -  összegek kiesnek.

-  Egyáltalán nem újdonság, 
hogy a költségvetésünk ismét 
rendkívül szoros. Ennek ellenére a 
számok kezelhetők. A tervezett be
vételi oldalon nincs űr, csak ezek 
teljesítése csúszik. Például a na
pokban lett volna esedékes a Vért 
150 millió forint körüli környezet- 
védelmi bírságának teljesítése, ami 
rajtunk kívül álló okok miatt egy hó
napos késést szenved. Arról van 
szó, hogy a megítélt bírságot im
máron nem közvetlenül a cégtől, 
hanem az országos környezetvé
delmi alapon át kapjuk. Ez ügyben 
több egyeztetés volt a Vért vezér- 
igazgatójával, Vas László úrral, és 
szóba került, hogy esetleges adó
előleg fizetéssel segítenének, hogy 
a köztes időben hozzájuthassunk a 
bírságösszeghez vagy annak egy 
részéhez. Adófizető partnereink eb
ben konstruktívak, ahogy korábban 
is.

Meg kell még említenem, hogy 
sok olyan vagyonértékesítési szer
ződésünk van, amire előleget kap
tunk, és ezeknek a várt

pénzeszközöknek a bevételi oldalon 
való megjelenése biztos pont. 
Összességében tehát feszesen, szi
gorú gazdálkodással kezelhető a 
költségvetés. Minden fillér helyét 
alaposan átgondoljuk, a számlák 
mindegyikét magam is ellenőrzőm. 
Ez a kemény, következetes pénz
ügyi politika, akárcsak elődömre, 
rám is jellemző.

„Nem kótyavetyélünk!”
-  Talán a vagyonértékesítés a 

leggyengébb pontja a költségvetés 
bevételi oldalának. Friss hír, hogy a 
Barbara szállót megvásárolni kívá
nó tatai cég (idősek otthonát üze
meltetett volna) visszalépett, így a 
38 milliós bevétel is meghiúsult.

-  Kapunk olyan kritikákat, hogy 
elkótyavetyéljük a vagyont. Hadd 
cáfoljam ezt azzal is, hogy eddig 
olyan értékesítés nem történt, ami 
ne nyúlna vissza az előző ciklus tes
tületi döntésére -  a LIDL (a Takács 
Imre úti Itp. mögé települni kívánó 
áruház és üzem -  a szerk.) kivételé
vel, amire egyelőre előszerződé
sünk van.

A Barbara szálló esetében az elő
ző testület által tavaly megállapított 
értéken kezdtük meg az értékesíté
sét. Sajnos, az ajánlattevő az utolsó 
percben, szakmai okokra hivatkoz
va visszalépett. Kétségkívül hiány
zik ez a közel negyvenmillió 
forintos bevétel, de közben teljesen 
új fordulatot vett a vagyonértékesí
tés. Testületi döntés nyomán 
ugyanis, július elsejétől az OSZRT 
ebben nagyobb szerepet kapott. A 
sikeres értékesítés a cég érdeke is, 
hiszen ezzel „behozhatja” tartozá
sainkat. Egyébként az idei első félév 
vagyonértékesítési bevétele ötven
millió forintos nagyságrendnél van, 
ami az előszerződések alapján kö
zelít a százmillióhoz, és ez lényege
sen nagyobb értékű, mint a tavalyi.

Pályázni, pályázni, pályázni
-A  költségvetési előirányzat 300 

milliót meghaladó értékesítési be
vételt céloz meg. Az eddig befolyt
nak tehát a sokszorosát kell 
teljesíteni!

-  Ez igaz, de jó reményeink van
nak a teljesülésre. Az intézményát
szervezések költségmegtakarítást 
hoztak, és azon munkálkodunk, 
hogy az intézményhálózat bővítése 
ellenére a költségek egésze ne nö
vekedjen. folytatás a 2. oldalon

Kitüntetésekről is döntenek
Augusztus 5-én megkezdi őszi ülésszakát a város képviselő-testülete. Az ülé
sen tájékoztató hangzik el az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szennyvíz- 
teleppel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységéről. A továbbiakban az éves 
adóbevételek alakulását ismerteti a polgármester, melyek a 2003. év első fél
évében az éves terv 47,3%-ban teljesültek. A képviselők várhatóan módosít
ják a szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendeletüket, és zárt ülésen 
döntenek a Gyógyház helyén kialakított ápolási intézet vezetőjének személyé
ről és az augusztus 20-i kitüntetési javaslatokról.

F E M Y K 
FOTÓ CD
c

a j ö v ő !
• Miről van *zó? Cégünk vállalja, hogy a leadott negatívfilmek, diakópek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t, 

melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelból, a képek minőségének romlása nélkül. 
•Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül. 

•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismeri. 
Montázs Press Kft, Oroszlány, A lko tm ány  u. 10. Te lefon : 34 /3 67 -444  Fax: 70 /9015-492

NYOMDAI MUNKÁK 2003-BAN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. ®34/367-444



Rajnai: 
Augusztus, másképp

folytatás az 1. oldalról
Nem szabad elfelejteni azt sem, 

hogy a költségvetést két óriási be
ruházás terheli. A szennyvíztisztí
tó 850 millió forintos beruházása, 
85 milliós önrésszel, és a szakren
delő felújítás részeként a Gyógy- 
ház átalakítása ápolási otthonná, 
ami még 30 millióval terheli az 
idei költségvetést. A szennyvíz- 
tisztítóhoz immár minden pályá
zati pénzt sikerült elnyerni (lásd 
híreinket -  a szerk.), de ezek más 
területek kárára mentek. Ezért a 
megyénél sikertelen pályázatokat 
most a Regionális Fejlesztési Ta
nácshoz konvertáljuk át. Engem 
az a megtiszteltetés ért, hogy a 
megyei kistérségeket képviselhe
tem ebben a grémiumban.

Minisztériumi keretből tízmillió 
forintot nyertünk az új Hajléktalan 
Ellátó Részleg megvalósítására, 
elhozva a harmincmilliós orszá
gos keret egyharmadát. Ehhez to
vábbi pályázati pénzeket várunk, 
így a kialakítás kezdete év végére 
várható, a regionális pályázati 
pénzek elnyerésének függvényé
ben. Reményeim szerint, ezzel a 
több, mint negyvenmilliós beru
házással, melynek teljes egészét 
pályázati pénzekből kívánjuk fe
dezni, egy magasabb színvonalú 
és nagyobb létszám ellátására ké
pes ellátási forma jön létre. A tilta
kozó petícióra adott írásos 
válaszomban is hangsúlyozom, 
hogy a megyei Közigazgatási Hi
vatal 2002. december végéig 
adott haladékot az intézmény 
alapterületéből adódó hiányossá
gok kiküszöbölésére, ellenkező 
esetben veszélybe kerül a műkö
dési engedély.

-  Apropó petíciói Máig nem 
magyarázták meg az aláírók szá
mát illető téves hivatali tájékozta
tást.

-  Talán az okozhatott félreértést 
ennek a kommunikációjában, 
hogy a területileg érintett aláíró az 
560-ból csupán 300 körüli volt.

-  Valaki kiszámolta ezt a hiva
talban?

-  Nem tudom, csak feltétele
zem, hogy így merülhetett fel a 
300-as szám. Az tény, hogy nem 
volt szerencsés kommunikálás, és 
erre a következő testületi ülés tá
jékoztatójában reagálni fogok.

Augusztus, másképp
-A z  a pletyka járja a városban, 

hogy idén azért marad el az au
gusztus 20-i színpadi műsor és

azt ezt kísérő vásári kirakodás, 
mert nincs rá pénz.

-  Ez egyáltalán nem igaz. Idén 
ugyanannyit, vagy talán egy kicsi
vel többet költünk az augusztusi 
rendezvényekre, mint tavaly, csak 
ezúttal más struktúrája lesz az ün
nepségsorozatnak. Az augusztus 
20-i ünnepséget, a tavalyihoz ha
sonlóan, a Millenniumi emlékmű
nél tartjuk, és a nap záróese
ménye egy színvonalas, félmilliós 
költségű tűzijáték lesz.

Róka fogta csuka
-  Mik az új fejlemények a 

szennyvíztelep körüli botrány 
ügyében?

-  Az ipari parki előtisztító be
rendezés már próbaüzemben mű
ködik. Hangsúlyoznom kell, hogy 
kizárólag a havária helyzet tette le
hetővé gyors üzembe állítását, 
akárcsak az iszapgödör esetében.

-Nem lehetett volna korábban 
megépíteni ezt az előtisztítót?

-  A telep korszerűsítéséhez 
pénzekre pályázó Oroszlányt ta
valy azzal kecsegtették különböző 
pályázati rendszerek, hogy mire 
az új ipari parki cég belép a rend
szerbe, a telep rekonstrukciója 
megvalósul. Sajnos, ez nem vált 
valóra. A milliárdos beruházást 
megvalósító céget ennek ellenére 
nem blokkolhattuk, hiszen meg
ígértük neki, hogy termelése az év 
elején indulhat. Ebben kétségkívül 
benne van a mi felelősségünk és a 
szakma felelőssége is. A maga te
rültén a szolgáltató is levont bizo
nyos konzekvenciákat. Az 
előtisztító tavaly akkor került szó
ba, amikor látszott, hogy a pályá
zati pénzek elmaradása miatt a 
telep felújítása nem készül el idő
ben, és az is látszott, hogy az új 
cég viszont a tervek szerint Indul. 
Egy ilyen előtisztító üzembe he
lyezését komoly és hosszadalmas 
engedélyeztetési eljárás előzi 
meg. Akkor hiába kezdtünk volna 
bele, tavaszra, talán mára sem ké
szült volna el. Hogy mostanra 
mégis megvalósulhatott, azt kizá
rólag a harmadfokú készültség 
tette lehetővé. Ez egy róka fogta 
csuka helyzet lett.

-  Mennyibe került a városnak a 
havária?

-  Pontosan még nem tudjuk, de 
szerencsére nem a legrosszabb 
verzió jött be, így tízmillió forint 
körüli összeget prognosztizálunk.

Forgács József

Az oroszlányi anyáknak 
csak a fele szoptat anyatejjel

Kétszázötven liter anyatejet adtak tavaly az oroszlányi édesanyák azon sorstár
saiknak, akiknek babájuk egészséges fejlődése érdekében nem adatott meg a 
szoptatás lehetősége. Az Anyatejes Világnap alkalmából ajándékcsomaggal 
kedveskedett a segítő édesanyáknak a város védőnői szolgálata és az összegyűlt 
családok megosztották egymással szoptatással kapcsolatos tapasztalataikat.
Az oroszlányi statisztika szerint, az anyák kilencven százaléka rendelkezik anya
tejjel, mégis az első három hónapban csupán 55 százalékuk, hat hónapos korig 
pedig alig egynegyedük táplálja kizárólag szoptatással csecsemőjét. Mi ennek az 
oka? -  kérdeztem Béber Gyöngyvért, a helyi ÁNTSZ vezető védőnőjét.

-  Úgy vélem, hogy egy rossz szokásrend gyökerezett meg a családokban. A 
tápszer használata kényelmesebb, egyszerűbb, nem megerőltető s talán nincs is 
mindenki tisztában az anyatej fontosságával. A szoptatáshoz elhivatottság, ki
tartás, és ami nagyon fontos, családi támogatottság kell. Sok anyuka elfárad pár 
hónap után, és úgy véli, hogy elég volt az anyatejből, ideje valami mással pótolni 
azt. Ehhez sokszor hozzájárul a családi miliő, és a tévhitek is. Csak utólag gondol 
bele a család, hogy ha elegendő ideig szoptatott volna az édesanya, nem bete
geskedne annyit a baba.

A szoptatást akarni kell, és hinni benne, hogy tényleg van s lesz elég teje az 
anyukának. Jó lenne annak felismerése is, hogy a gyermekvállalás a neveléssel 
és táplálással együtt közös családi feladat, tehát az édesanyáknak támogatásra 
van szükségük a férj, a nagymamák, a közeli rokonok részéről. Régen a család
tagok a gyermekágyas anyákat segítették (például a komaasszonyok ebéddel), 
hogy csecsemőjüket jól tápláltan és nyugodt körülmények között tudják szop
tatni. Ma sokszor előfordul, hogy az anyuka nem kap segítséget és gondjaival, 
otthoni feladataival egyedül marad.

-  Melyek az anyatej előnyei?
-A z  anyatejben található ellenanyagok meg

védenék minden olyan betegségtől, ami a korra 
jellemző lenne, ha az anya nem szoptatna. Anya
tejjel megelőzhetők a hasmenéses, fertőzéses 
megbetegedések, nagy valószínűséggel elkerül
hető az allergia, és súlyosabb válfaja, az asztma. 
Egyáltalán nem utolsósorban a szoptatás köz
ben alakul ki az elmélyült szeretetkapcsolat anya 
és gyermek között. Tudományos kísérletek mu
tatták ki, hogy a hosszú ideig szoptató anyáknál, 
pubertás korban is sokkal jobb az érzelmi kap
csolat anya és gyermek között.

Jó lenne, ha minimum hat hónapos korig ki
zárólag anyatejen növekednének a picinyek-fo- 
galmazza meg az országos vágyakat Béber 
Gyöngyvér.

Forgács J.

-Dugulás elhárítás, 
fűnyírás, kertgondozás. 

30/268-96-24
Szilágyi Tibor víz 

ás központi fűtés szerelő 
20/9366-274
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Sok a fogatlan ember
-  Oroszlányban rengeteg a szuvas fogú és a fo
gatlan ember -  hívja fel a figyelmet egy kényes 
helyi sajátosságra Dr. Szendi Ágnes. -  Nagyon 
sok embernek nem önhibáján kívül rossz a foga, 
hanem egyszerűen azért, mert nem ad magára. A 
hiányos és ápolatlan fogazatú embernek taszító 
a megjelenése. Előfordul, hogy arra kell kérnünk 
a beteget, hogy a beavatkozás előtt csírátlanító 
neomagnol tablettával öblögesse ki a száját. 
Mindannyiunkat örömmel töltene el, ha a fog
ápolásra is éppoly igény alakulna ki, mint a szép 
ruhák viselése iránt. S végül, kérjük, tiszteljék 
meg azzal a fogorvost, hogy tiszta szájjal és 
zsuukendővel érkeznek a rendelésre.
-  Nem mindenki tudja, hogy a fogatlanság szö
vődményekkel is járhat, mert ha kellően meg 
nem rágott és elő nem emésztett táplálék kerül a 
gyomorba, az más komoly szervi elváltozások 
okozója is lehet -  figyelmeztet Dr. Vesztergomi 
Helén.

-for-
A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



A fogászati szakrendelés teamje 
Balról jobbra: Dr. Radics Ágnes fogszakorvos, Ábra
hám Jenőné szakasszisztens, Dr. Magyar Zoltán rezi
dens, Somogyi Klára szakasszisztens,
Dr. VesztergomiHeién vezető fogszakorvos, Pis Pálné 
asszisztens, Simon Gabriella szakasszisztens

Félévente egyszer...
A fogászati szakrendelés kéri az oroszlányiakat, hogy 
évente minimum egyszer jelentkezzenek szűrésre, sőt 
célszerű félévente megmutatni fogazatukat a szakor
vosnak. A legkisebb lyuk időben történt észlelése és 
gyógyítása alapján várható a fogazat leghosszabb élet
tartama.

A szűrések alkalmával daganatszűrést is végeznek, 
ebben az esetben is fontos az esetleges rosszindulatú 
elváltozás minél előbbi felfedezése. Sajnos a helytelen 
táplálkozási szokások, a szájhigiéné hiánya, a nagyfo
kú dohányzás és az erős alkoholok fogyasztása ehhez 
hozzájárul.

Az általános iskolás gyerekek szűrése szeptember
ben kezdődik.

Rossz tejfognak 
rossz a vége

-  Hányszor és hogyan kell helyesen fogat mosni?
-  Alapos, minden részre kiterjedő, körkörös sikálással, 
legalább reggel és este két-három percig. Sajnos úgy 
látom, a többség húsz másodperc alatt elintézi ezt, 
mint kényszerű feladatot. Reggel elengedhetetlen a 
fogmosás, hiszen emberek közé megyünk, este pedig 
a szuvasodás melegágyát jelentő lepedék képződését 
akadályozzuk meg általa -  tanácsolja Dr. Vesztergomi 
Helén.
-  A szülőknek illene már babakorban megmutatni ki
csinyeiknek a helyes fogápolást. Az is nagy baj, hogy a 
gyerekek sok édességet fogyasztanak, cukros italok
kal, cukros cumival traktálják őket -  mondja Dr. Szendi 
Ágnes. -  Emiatt sok gyermeknek már egészen kiskorá
ban valósággal elrohadnak tejfogai. Ismerünk több 
olyan három-négyéves kisgyermeket, akiknek egyetlen 
foguk sincs már.
Dr. Vesztergomi Helén: -  Nagyon ritka, ha rossz tejfo
gat jó és maradandó fogazat követ, mert eleve a rossz 
közegbe nő bele. Ha mindig van szájban valami cukros, 
ami felborítja a PH-egyensúlyt, például tömény cukor
oldatok, lepedékképző sütemények, csokoládék és 
egyebek, azok fogszuvasodást váltanak ki. Ajánlatos a 
tömény édesség kerülése, vagy az azt követő azonnali 
fogmosás. A gyümölcsök természetesen jót tesznek a 
rágószerveknek, de azt ajánljuk, hogy az esti fogmosás 
után már semmit, még gyümölcsöt se fogyasszanak.

Évtizedek óta a szakrendelő a munkahelyük
Dr. Vesztergomi Helén vezető fogorvos 1962-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem 
Fogorvosi Karán, és mivel akkor Oroszlányon nem volt fogorvos, a fiatal doktornő a Korányi úti 
szakrendelőbe került. Férje, Fekete István, az egykori bányász csapat híres kapusa volt.

-  Friss diplomával a mélyvízbe kerültem -  emlékezik - ,  mert 1962-től ’64-ig egyedüli fogorvo
sa voltam a városnak. Még szerencse, hogy előtte 12 évig versenyszerűen úsztam -  teszi hozzá 
mosolyogva. -  Előfordult, hogy egyetlen napon nyolcvan-száz beteget is el kellett látnom. Aztán 
jött Kőszegi Marika és Szendi Ágnes. Máig voltaképpen hárman vagyunk olyan fogorvosok, akik
nek Oroszlányban van az első és utolsó munkahelye.

Dr. Szendi Ágnes 1965-ben végzett a fővárosban, ugyancsak fogorvosi karon. 1965 óta Dr. 
Vesztergomi Helén munkatársa, szakvizsgáját 1967-ben tette le.

-  Nem tudatosan választottam ezt a pályát, eredetileg, talán családom szegény származása mi
atti kishitűségből -  mereng ra jta - ápolónő szerettem volna lenni. Végül egy véletlen folytán a fog
orvosi karon kötöttem ki, és tanulmányi eredményeim igazolták, hogy erre vagyok hivatott, s nem 
bántam meg, hogy ide sodort az élet.

Ma, mindketten nyugdíj után dolgoznak, és ősszel újra csatlakozik hozzájuk Dr. Kőszegi Mária.
Arra a kérdésre, hogy pályafutásuk alatt milyen változás volt a legemlékezetesebb az orvoslás

ban, ezt válaszolták.
-  Az a néhány év, amikor a fogtömésekért fizetni kellet, nagyon rosszat tett az emberek fogaza

tának. Sok olyan fogat kellett eltávolítanunk, amit menthető lett volna, de a páciens nem tudta 
megfizetni a beavatkozás költségét. Hangsúlyozni szeretném, hogy immár második éve ingyenes 
a fogtömés. Kizárólag a kivehető, és a rögzített pótlásokért kell fizetni._____________________

Fiatalok a fogászaton
-  Eredetileg gyermekorvos vagy igazságügyi kórboncnok szerettem volna lenni, de végül a fogor
vostudományt választottam, talán a szinte mindennapos sikerélmény m ia tt- idézi fel pályaválasz
tási dilemmáit Dr. Radics Ágnes. A fiatal, mosolygós arcú doktornő (ezt a szubjektív benyomást 
leginkább a foghúzásra várakozó értékeli) 1995-ben, Aldebrőről érkezett városunkba, miután dip
lomát kapott a SOTE Fogorvostudományi Karán. Szakvizsgát 1998-ban tett, s épp a napokban, 
GYED-ről érkezett vissza a rendelőbe. A fogászati kezeléseket „nem egyedül végzi", mivel érkező
ben van kétéves lányának kistestvére, akinek születése jövő év elején várható.

-  Kétségkívül nagy gond a fogazatok elhanyagoltsága, de azt is tapasztalom, hogy az utóbbi 
években nőtt a páciensek igényességi szintje. Örvendetes, hogy technikai hátterünk a fogbeülte
tésen kívül lehetővé tesz minden egyéb beavatkozást.

-  A kombinált fogpótlás, a fogékszerek felhelyezése és számos olyan művelet kivitelezhető a
rendelésen, amely esztétikailag és a tartósság szempontjából egy magasabb minőségi kategóriát 
jelent -  erősíti meg az előbbieket Dr. Magyar Zoltán, a fogászat legifjabb szakembere. A fiatal, 
Hatvanból érkezett orvos, tavaly vette kézbe oklevelét Szegeden és most rezidensként, azaz gya
korló orvosként a tatabányai szakrendelőben fejleszti szakmai ismereteit. Forgács J.

á minőség maximumát nyújtják
Négy vadonatúj, egyenként négymillió forint értékű fogászati kezelési egység érkezett nemrégi
ben a szakrendelő fogászatára. Itt volt már az ideje a régi géppark kiváltásának, hiszen azok az in
tézet építése óta, 22 éve szolgálták a pácienseket.
-Teljes egészében automatizált az új berendezés, külön állítható rajta a fordulatszám, a kibocsá
tott vízmennyiség, az orvosnak csak fúrni-faragni kell -  mondja félig viccesen Dr. Vesztergomi 
Helén. -  A gépek előnye, hogy két táblán lehet vezérelni, egy konzol az orvos előtt egy az asszisz
tensnél található. Az egységek mindegyike hat, úgynevezett kézidarabbal van felszerelve. Ez meg
könnyíti a munkát, hiszen korábban állandóan cserélgetni kellett egyes eszközöket a 
szakrendelések között. Például eddig a négy rendelésnek csak egy fogkőtisztítója volt, most min
den egységen van ilyen, akárcsak polimerizációs lámpa, amivel a fényre kötő töméseket készítjük. 
Újdonság, hogy van világítós turbinafejünk is.
-  A páciensek talán leginkább azt fogják méltányolni, hogy az új fúrók szinte hangtalanok, azaz 
nincs olyan élesen visító hangjuk, amitől várakozás közben, kinn a folyosón, de még az ablak alatt 
elmenve is hideg futkosott az ember há
tán -  veszi át a szót Dr. Szendi Ágnes. -  
Az sem mellékes, hogy drága és finom 
anyagokkal dolgozhatunk, mert a rende
lő a minőségi maximumot biztosítja szá
munkra. Ez így együtt nem mondható el 
minden országos rendelésről, tehát kije
lenthető, hogy a hazai átlag feletti körül
mények között végezhetjük a 
munkánkat. Mindezért köszönet az igaz
gató-főorvosnak.
A képen:
Dr. Szendi Ágnes és szakasszisztense,
Simon Gabriella, az új kezelőegységgel.



Kézművesek A Bánhidai Erőmű üzemzavara
és sajtkukacok

Jurák Bettina és Szőke Édua nagycsoportos óvodá
sok voltak a legkisebb résztvevői az MKK napközis 
kézműves táborának. Az immár második alkalom
mal rendezett ötnapos turnuson a résztvevő 17 
gyermek próbára tehette kézügyességét és még 
Majkra is kirándultak.

Az intézmény a kicsik tartalmas vakációját kíván
ta elősegíteni a programmal, tudom meg Tóth 
Józsefné szervező-táborvezetőtől. A foglalkozáso
kat elismert pedagógusok, szakkörvezetők tartot
ták. Az agyagozás és az üvegfestés rejtelmeibe a 
fazekassággal húsz éve foglalkozó Széplaki 
Jánosné avatta be a gyermekeket. Hornyákné Se
bestyén Éva a papírmasékészítés, a papírhajtoga
tás és a gyöngyfűzés fortélyait hozta el, míg a 
szövéssel Kiss Barnáné segítségével ismerkedhet
tek meg.

Novák Roxána és Horváth Flóra büszkén mutat
ják a gyöngyből általuk fűzött színes kis virágokat, 
aztán a terem végében száradó papírmasé figurák
hoz hívnak, amiket hamarosan kifestenek és haza
visznek. Bizonyára előkelő helyre fognak kerülni 
szobájukban, hisz saját kezükkel készítették.

Tavaly Szlezákné Molnár Katalin gyermek könyv
táros fejéből pattant ki egy helytörténeti vándortá
bor ötlete, amit Sajtkukac tábor névre kereszteltek. 
A környék látnivalóihoz furakodó gyerekek idén 
kétszeresére, negyven főre gyarapodtak, mert híre 
ment a jó ötletnek. Sokan a tavalyiak közül újra je
lentkeztek, így két héten át, két turnusban baran
golták be megyénk közeli nevezetességeit.

A gyerekeket könyvtárosok kísérték el a csillag
túrákra. Jártak a várgesztesi várban és Vér- 
tessomlón a tojásgurító dombon. Tatán sétahajó
záson vettek részt, Majkon megtekintették a Bányá
szati Múzeumot, míg a tatabányai lapatári 
malomban egzotikus állatokkal ismerkedtek. A leg
népszerűbb a táborzáró mocsai strandolás volt. Az 
élményekről fotók is készültek, amiket szeptember
től Kati néni a gyermek könyvtárban tár a méltán 
irigykedő lemaradók és érdeklődők elé. -for-

2003. július 22-én, kedden a blokküzem teljes terhelésen üzemelt, amikor reggel fél nyolckor a kazán 
felső részéről, a Környei útfelőli oldalon csőmeghibásodás következtében hőálló betontörmelék hul
lott a közelben parkoló gépkocsikra, és erős gőzkifúvás volt tapasztalható.

Személyi sérülés nem történt, kb. 8-10 személygépkocsiban viszont sérüléseket észleltek.
A blokk villamosenergia termelését azonnal leállították, a gőznyomást lecsökkentették.
Az előzetes kárfelmérés során megállapították, hogy a kazán egyik gőztúlhevítő csöve hasadt fel, 

aminek következtében a kamratér búvónyílása és a közelében lévő betonfalazat sérült meg, darabjai
ban hullott le a parkolóba.

A sérült személygépkocsik kárrendezését a Vért a Hungária Biztosító bevonásával rendezi, a fele
lősségbiztosítása terhére.

Vértesi Erőmű Rt. vezetősége

Ez ám a futballista nyár!
Melyik futballrajongó ne szeretne eljutni az Ajaxhoz, vagy a Feyenoordhoz?

30 kisgyerek álmai váltak valóra, mikor az Oroszlányi Utánpótlás Futball Club szervezésében (Mé
száros István klubelnök vezetésével) Hollandiában egy teljes hétig élvezhették a futballóriások közel
ségét, játszhattak az ottani Utánpótlás Club kiváló füves pályáin.

Ez a más nép, kultúra, építészet, szokások még a felnőtteket is lenyűgözték, a gyerekek pedig úgy 
érezték, valódi mesébe csöppentek: ott királyság van, szélmalmok, tenger, a fővárosban paloták so
kasága.

Fogadta és megvendégelte a csapatot Veenendaal város polgármestere, s Rotterdamban a rivális 
Feyenoord látta vendégül -  Kiprich József közbenjárására -  a gyerekeket. Volt hajókázás Amszter
damban, ahol megtekintették az Ajax arénát, és személyesen találkozhattak az idei év sztárjaival. Az 
idő jóvoltából a csapat tagjai lubickolhattak a tengerben is, és összemérhették futballtudásukat a hol
land Merino’s utánpótlás csapatéval.

Az oroszlányi klub másik focitábora hagyományosan Esztergomban került megrendezésre. Itt 36 
gyerek edzett, strandolt, vetélkedett, hajókázott együtt.

Augusztus végén egy csapattal nemzetközi tornán vesznek részt Svájcban, majd az ősz kezdetével 
újból kezdődnek az edzések, futballtornák, melyekre szeretettel várják az edzők a gyerekeket.

MM

Augusztusi rendezvények
- Augusztus 17-én, vasárnap, 20 órakor, Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő, operett három felvonás
ban. Helyszín a majki műemlékegyüttes szabadtéri színpada.
- Augusztus 31-én, vasárnap, 20 órakor Operettgála a majki műemlékegyüttesben. Fellépnek Osz- 
vald Marika, Bozsó József, Nagy Ibolya. Sztárvendég: Bajor Imre.
A két előadásra jegyek válthatók az oroszlányi polgármesteri hivatalban, valamint korlátozott szám
ban az előadás helyszínén. Telefon: 361-444/180.

Szent István Nap, augusztus 20.
Új képzések a gimnáziumban! A középfokú szoft
verüzemeltető, középfokú grafikus, középfokú ke
ramikus, gazdasági informatikus és környezet- 
védelmi és vízgazdálkodási technikus képzésre 
még lehet jelentkezni, elsősorban szerdai napokon, 
8 és 12 óra között az iskola titkárságán.

9 órakor ünnepi képviselő-testületi ülés a polgármesteri hivatal nagy termében, ahol átadják a városi 
kitüntetéseket.
10 órakor városi ünnepség a Millenniumi emlékműnél, 21 órakor tűzi 
játék a Fő téren. K E i l E N
Augusztus 23-án, szombaton, Falunap. Reggel 8 órától este 20 óráig 
folyamatos programok a Tájháztól az Erzsébet-ligetig, este utcabál.
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Pénzelvonás az iskoláktól

Csökkenő gyermeklétszám
Csökkent az általános iskolák gyermeklétszáma, és nőtt a középiskoláké. 

Ez az idei tanévkezdés egyik jellemzője városunkban. 
Szeptember elsején 2770 diák ült be a város iskolapadjaiba, 

közülük kétezren általános iskolában kezdik a tanévet.

A Ságváriban mintegy 50 fővel csök
kent a gyermeklétszám, jelenleg 
740-en koptatják az intézmény pad
jait. A tavalyi tanév végén közel szá
zan ballagtak el, hatosztályos gimná
ziumba pedig 14-en iratkoztak át. Az 
első évfolyamon három osztály in
dult, összesen 75 tanulóval.

Az Aranyban körülbelül tízfős 
csökkenés történt, így most 540 ta
nuló jár az iskolába. Tavaly 65 gyer
mek távozott különféle közép
iskolákba, míg idén három osztályba 
mintegy 50 elsőst vettek fel.

A Józsefben a létszám változat
lan, az iskolának mintegy 570 tanuló
ja van. Az új tanévben itt is három 
elsős osztály indult, 72 aprósággal.

A Lengyel gimnázium idén negy
vennel több továbbtanuló fiatalt csá
bított falai közé, a létszám most 400 
felett van. A fennállásának 50. évfor
dulóját ünneplő Eötvös szakközépis
kolában 380 fővel kezdenek. A 
tanulólétszám évek óta stagnál, tehát 
az iskolában nincsen drasztikus lét
számcsökkenés.

A jelenlegi és az elmúlt évek szü
letésszámát figyelembe véve 5-7 év 
múlva 7-800 gyermekkel csökkenhet 
az általános iskolások létszáma. E 
prognózis felvetheti még egy általá
nos iskola megszüntetését.

A nyáron az Arany iskolában tör
tént a legtöbb felújítás. Önkormányza
ti forrásból a földszinti padlózat és a 
főlépcső teljes cseréjére került sor. Az 
iskola saját erőből folyosómeszelést 
végzett és pályázati összegekből rész
legesen felújította az udvari dühöngőt.

A Ságváriban az alsó tagozatosok 
épületszárnyában található vizes
blokkok 7,5 millió forintos felújítására 
van önkormányzati ígérvény.

A Józsefnek egészségügyi mesze
lésekre futotta az intézményi kasszá
ból, s abban reménykedik, hogy 
önkormányzati finanszírozásban még 
ez évben megvalósulhat az épület 
homlokzatának mintegy másfélmilliós 
felújítása. Az önkormányzat által elvett 
tavalyi sokmilliós pénzmaradvány is 
hiányzik, ablakcserékre fordítanák.

Lapzártakor tudtuk meg, hogy in
tézményeink költségvetését újabb 
több millió forinttal kurtítja meg a kor
mányzat, mivel -  adminisztratív okok 
miatt-utólagosan visszavon mint egy 
15 millió forintot a város általános is
koláitól, óvodáitól és a műszaki kö
zépiskolától. Ez komoly pénzügyi 
nehézségek elé állítja az intézménye
ket, a pedagógusi túlmunka, valamint 
szakkörök és korrepetálások rovására 
is mehet. Minden intézménynek ma
gának kell megoldania a problémát.

14 NAP
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- TOVÁBBI BEFEKTETÉSEKET 
TERVEZ A ZEN0N. A kanadai 
Oakville városában, a ZÉNÓN cég 
központjában járt a múlt héten Raj
nai Gábor polgármester és Lazók 
Zoltán az 0SZRT vezérigazgatója. 
Oroszlányban közel egy éve termel 
a ZEN0N cég. A társaság jelenleg 
világelső a membrántechnológián 
alapuló víztisztítás területén. A vá
rosvezetők az eljárás szabadalmi 
tulajdonosa és a társaság első em
bere, a magyar származású András 
Benedek meghívására utaztak Ka
nadába, az utazás költségeit a cég 
fedezte.
A társaság erősíteni szeretné jelen
létét Közép-Európában, és ezen be
lül Magyarországon, tehát a 
tárgyalások fontos részét képezte a 
magyar fejlesztések lehetősége. 
Másodikként megbeszéléseket 
folytattak a városi szennyvíztisztító 
telep rekonstrukciójával kapcsolat
ban, melynek kivitelezésében a cég 
is részt vesz, s azt referenciaként 
kívánja felhasználni a jövőben. A 
harmadik fontos téma Oroszlány 
és a ZÉNÓN további együttműkö
dési területeinek feltárása volt. 
Ebbe beletartozik az esetleges to
vábbi beruházásokon kívül, több 
közös projekt megvalósítása is. 
Rajnai Gábor abban reménykedik, 
hogy a társaság Közép-Európába 
szánt konferenciaközpontja Orosz
lányban épülhet meg. Annyit tud
hatni még, hogy szeptember 15-én 
a világ több országából érkező ven
dégekkel Oroszlányban tartja kö
vetkező igazgatósági ülését a cég.
- NŐTÖBBLET ÉS ÖREGEDÉS. Az 
augusztusi demográfiai adatok 
alapján 20 749 lakosa volt Orosz
lánynak. A nemek szerinti megosz
lás alapján 441-el több nő él a 
városban, mint férfi.
A 0-14 év közöttiek 3 552-en van
nak, míg a 60-100 év közöttiek 3 
902-en, ami azt mutatja, hogy az 
évek óta csökkenő gyermekvállalá
si kedv következtében nem vésze
sen, de figyelmeztetően öregedni 
kezdett a város. Oroszlányban több 
mint 13 000 munkaképes polgár 
mellett 7 454 fiatal és inaktív mun
kaerő él. A fiatalabb korosztályok 
esetében egyértelmű férfi többség 
mutatható ki, majd a trend a 40-59 
éves csoportnál átbillen a nők javá
ra, s ez olyannyira folytatódik, hogy 
a 60-100 évesek körében 2 244 nő, 
és csak 1 658 férfi él a városban.
- KERÉKPÁROS BALESETEK. Au
gusztus 26-án délután a Rákóczi

úti AGIP kút előtt közlekedett sze
mélygépkocsival egy 38 éves helyi 
lakos férfi, amikor figyelmetlen ve
zetés miatt áthajtott egy nő lábán, 
aki az úttesten, a kerékpárja mellett 
állt. A nő a baleset során súlyos sé
rülést szenvedett.
Két nappal később este a Rákóczi 
Ferenc és a Fürst Sándor utak ke
reszteződésében egy személygép
kocsi kerékpárost gázolt. A sérült 
kerékpáros egy 65 éves helyi férfi a 
Bánki D. út felől a Fürst S. utcán 
akart egyenesen továbbhaladni és 
nem adta meg az elsőbbséget a Ta
tabánya felől, a Rákóczi F. úton 
egyenesen haladó gépkocsinak, és 
összeütköztek. A baleset során a 
kerékpáros súlyos sérülést szenve
dett.
Szeptember 2-án déltájt a Rákóczi 
út-Táncsics út kereszteződésében 
közlekedett egy 57 éves férfi teher
gépkocsival, amikor nem adott el
sőbbséget a védett úton, kerék
párral közlekedő 45 éves oroszlányi 
férfinak, és elütötte. A baleset miatt 
a kerékpáros súlyos sérülést szen
vedett.
- KIUGROTT AZ ABLAKON. Szep
tember 2-án, este 7 óra előtt jelen
tették be a rendőrségre, hogy egy 
44 éves férfi ki akar ugrani a Béke 
szálló második emeletének egyik 
ablakából. Mielőtt kiérkeztek volna 
a rend őrei, a férfi az ablakon ki- 
ugorva a bejárat feletti kis tetőre 
esett, ahonnan végül a tűzoltók me
nekítették le. A 44 éves férfi, aki 
erősen ittas állapotban volt, könnyű 
sérülést szenvedett, és mentővel a 
tatabányai pszichiátriára szállították 
be.
- PÁLYAKEZDŐKET SEGÍTENEK.
Szeptember 3-án kezdődött a Mun
kaügyi Központ oroszlányi kiren
deltségén a “ Pályakezdő hónap" 
rendezvénysorozat, melynek célja a 
pályakezdők elhelyezkedésének 
megkönnyítése. Ennek érdekében 
minden szerdán csoportos tájékoz
tatókat tartanak, ahol az érdeklődők 
fontos információkat ismerhetnek 
meg a kirendeltség szolgáltatásai
ról, a támogatási formákról, illetve 
az aktuális álláslehetőségekről. 
Szeptember 9-én csoportfoglalko
zás keretében ismertetik az álláske
resési technikákat, majd tréninget 
szerveznek a céljaik megfogalmazá
sában bizonytalanok részére és ké
sőbb az “önéletrajz” elkészítéséhez 
nyújtanak segítséget a központ 
munkatársai. A programsorozat ki
emelt eseménye lesz a szeptember 
18-ai állásbörze. Ezen a napon a pá
lyakezdők személyesen is kapcso
latot teremthetnek a munkáltatók 
képviselőivel, akik ismertetik aktuá
lis munkaerő igényüket, illetve be
mutatják cégük tevékenységét.

FESTMENYVASAR!
Oroszlány, Bányász Klub

Szeptember 6-án 10-18 óráig és 7-én 9-17 óráig.
Az alkotások megvásárolhatók kamatmentes részletre, 

készpénzfizetés esetén árengedménnyel.
Kortárs művészeink: Szász E., Fejér Cs., Puskás I.,

Schéner M., Csikós A., Herpai Z., Garabuczy Á., Macskássy I., Alföldi R., 
Walter G., Hornyik Z., Bánfalvy Á., Zöld A., Fürst J., 

Tiszavölgyi F.,..stb.
XX. század i magyar klasszikusok aukciós ár alatt, 

becsüsi garanciával.
Festményt (képcsarnokosat is), régiséget vásárolunk, 

beszámítunk.
VISNYEI GALÉRIA 

________ 20/980-75-70, 20/529-10-76________
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Karsztvizünk nyomában

“Otromba gomba a dombtetőn”
Csodálatos panoráma! Csodálatos -  valóban nincs jobb szó melyet 
úgy ölel át a felhők közt bujkáló napsugarakban fürdő Vértes haragoszöld 
vonulata, mint ahogy kitárt karú anya várja gyermekét. A távolban ezüstö
sen csillognak a Gerecse sziklái, piros háztetőkkel integet a várgesztesi 
villapark, átellenben jól kivehető az erőmű füstgáz-kéntelenítőjének épülő 
tornya, s mellette azúrkéken csillog a zagytéri tó. Alattunk a város teste 
barnán, szürkén és zölden hullámzik, de leginkább zölden -  talán lenn 
nem is vesszük észre, mennyi itt a növény. A látképből kiugrik a Weslin 
fehéres tömege, odébb az új szakrendelő, meg az evangélikus templom 
kecsesen támaszkodó tornya, ami úgy áll a Várdomb alatt, mintha egye
nesen odateremtették volna. Ez Oroszlány impressziója a város legmaga
sabb pontjáról. Onnan, ahová közel negyven éve (1964 óta üzemel e 
robosztus betonépítmény!) minden itt lakó felvágyakozik, de többnyire 
mégis csak a karbantartó szakemberek másszák meg. A haraszthegyi víz
torony tetején állok. Húsz éve szerettem volna feljönni ide. Most sikerült.

Sztruhár András, az ÉDVRt. Oroszlányi Vízmű Üzemének vezetője kala
uzolt fel a nagy gomba kalapjára. Csigalépcsőkön át jutottunk el a torony 
közepéig, ahol egy kupolás tetejű légópinceszerű helyiségben állunk, 
amelyben nagy zöld csövek futnak. A betonmennyezet fölött két hatalmas 
tartály helyezkedik el, ezek adják tovább az ivóvizet a város lakóinak. A ki
sebbik 800, a nagyobbik 1200 köbméteres. Csak látszólag óriási a víz- 
mennyiség, amit befogadni képesek, mert üzemzavar esetén néhány óra 
alatt leürülnek. Ilyen eset szerencsére ritkán fordul elő, nemrégiben még
is megtörtént. Az augusztus közepi nagy vihar idején a szél kicsavart egy 
fát, ami eltörte a Tatabányáról érkező főnyomóvezetéket. Tornyunk tartá
lyainak tartalma ekkor pár óra alatt elfogyott, s csak a vezetékszakadás 
gyors kijavítása akadályozta meg az egész városra kiterjedő ivóvízhiányt. 
A Környei út mellett futó 40 cm átmérőjű vezetékek autóból is jól láthatók. 
Szükséges karbantartásukat, illetve a szakaszcseréket mindig éjszaka 
végzik, mert ilyenkor a lecsökkent fogyasztást 6-7 órán át is ki tudják 
szolgálni a víztorony tartályai.

Víztoronygombánk nem csupán Oroszlány ivóvízellátását szolgálja. 
Sztruhár Andrástól megtudom, hogy összesen harminc településre oszt
ja el az ivóvizet, tízre Várgesztestől Szákszendig és húszra a Bakonyalján. 
A víz jó minőségű karsztvíz, Tatabányáról érkezik, elsősorban -  az eocén 
program során m élyített-15/C aknából, mely 1998-ban került az ÉDV Rt. 
kezelésébe. Ezt a kutat időnként a Tatabánya ellátását végző 14/A akna 
vize segíti ki. A kitermelhető víz mennyisége a bakonyi bauxitbányászat 
megszűnte óta folyamatosan, és a vártnál nagyobb mértékben emelkedik. 
Úgy tűnik, hogy ivóvízellátásunk zavartalansága hosszú időre biztosított.

Köztudott, hogy ez a karsztvíz nagyon kemény. A cég évekkel ezelőtt 
foglalkozott a lágyítás gondolatával, de a szükséges kezelés költségigé
nye oly mértékben megdrágította volna a vízdíjat, hogy erre végül nem 
nyílt lehetőség.

A kupolás betonteremből vaslétrán mászunk tovább a torusz alakú tar
tályok tengelyében, s végül egy kör alakú, műanyagablakos csarnokba ju
tunk. Ez koronaként látható a torony tetején, belőle emelkednek ki a nagy 
tartószerkezetek, amelyekre különféle távközlési eszközöket erősítettek. 
Az Oritel Kft. antennái és két mobiltársaság átjátszó berendezéseinek er
deje díszük itt. És lenyűgöző a kilátás! Itt beszélgetünk tovább.

- A  rendszerváltás táján drasztikusan csökkent Oroszlányon is a lakos
sági ivóvízfogyasztás -  mondja Sztruhár András. -  Először a tavalyi év
ben volt érzékelhető lassú fogyasztásnövekedés. Az idei év első nyolc 
hónapjában hat százalékot tett ki a lakossági fogyasztás emelkedése. Az 
egyéb fogyasztók terén a bővülés 30 százalékos volt, ami elsősorban egy 
új ipari parki cég év elején megindult vízfelhasználásának köszönhető.

-  Milyen felújításokat tervez a jövőben a cég a városi infrastruktúrá
ban?

-  A vízdíj felújításra fordítható hányada meglehetősen kevés, ezért el
sősorban a közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyó összegeket tud
juk rekonstrukcióra fordítani. Megjegyzem, műszeres diagnosztikai 
méréseink, melyeket a város számos pontján végeztünk, azt mutatják, 
hogy a város vezetékhálózata nemzetközi elvárások alapján is jónak mi
nősíthető. Elsődleges vállalati célkitűzésünk a családi házakat bekötő el
öregedett acélvezetékek cseréje, mert itt történik a csőtörések 
háromnegyede. Idén a falusi utcákban folytattuk e felújítást, s hátra van 
még a Deák és Széchenyi, valamint néhány borbálái utca.

Forgács József

Levél a miniszterelnöknek
Lázár Mózes országgyűlési képviselő' a napokban levelet juttatott el 
Medgyessy Péter miniszterelnökhöz a Vértesi Erőmű Rt. tervezett privatizá
ciójáról. Levelében leszögezi, hogy nem támogatja a cég magánosítását.
A továbbiakban ezt írja.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Energetikai és foglalkoztatási szempontból a Vért 
egyedülálló, rendkívül specifikus helyzetben van. Az eladással a retrofit prog
ram szerintem veszélybe kerül, és bizonytalanná válik annak folytatása. Ellenzé
ki képviselőként arra kérem, hogy a Kormányváltás ne akadályozza meg a 
beruházás megnyugtató befejezését és a biztos továbbműködés lehetőségét. 
Ön járt a városunkban és látogatást tett a Márkushegyi Bányaüzemben, de akkor 
szóba sem került egy esetleges privatizáció, viszont teljes támogatásáról bizto
sította a Vértesi Erőmű Rt. dolgozóit. Javaslom, térjünk inkább vissza ehhez az 
állásponthoz.

Kérem, hogy vizsgálják felül szándékukat és ne értékesítsék a Vértesi Erőmű 
Rt.-t. Térjenek vissza a biztos megoldást jelentő retrofit program állami keretek 
között történő megvalósításához -  olvasható az országgyűlési képviselő 
Medgyessy Péterhez írt levelében.

“Megszabadulni a Vértesi Erőmű Rt.-tol”
Felháborító, hogy nagy igyekezettel próbálják elhitetni valamennyiünkkel, a Vért 
eladása mennyire jót tesz a térségnek -  írja egy országos napilapba szánt ke
mény hangú cikkében Lázár Mózes országgyűlési képviselő. Lázár megítélése 
szerint súlyos hiba, hogy az érdekképviseletek vezetői mindehhez eddig csak 
asszisztáltak. Joggal vethető fel a kérdés, miért teszik, miért nem lépnek fel ha
tározottan? -  kérdezi, majd később a következőket írja.

Az értékesítéssel kapcsolatos munkálatok lázasan folynak. Valós hírekhez ne
héz hozzájutni, ellentmondó eseményekről hallani, ami csak erősíti a bizonyta
lanságot. Információim szerint az ÁPV Rt.-ben már részletes ajánlatok is 
vannak, de ezekről megegyezésre hivatkozva nem beszélnek az illetékesek és a 
vételi szándékkal rendelkezők, mégis az egyik ajánlatról az Oroszlányi Televízió 
adásában részletes ismertetést hallhattunk, láthattunk. Most akkor van titoktar
tási megállapodás vagy sem?

A 2002-es választási kampányban Kovács László és Kuncze Gábor pártelnö
kök közös levelükben nyugtatták az embereket, lesz biztos folytatás. Medgyessy 
Péter látogatást tett a térségben, még bányalátogatáson is részt vett és csupa 
szépet ígért. Természetesen egyik esetben sem volt egy árva szó sem a tervezett 
privatizációról. Szóltak az ígéretek költségvetési támogatásról, alaptőke emelés
ről és hasonlókról. Ezzel szemben idén tavasszal mintegy 6 milliárd forinttal 
csökkentették a Vért alaptőkéjét, s amikor erre a hírre felvetettem egy 
magánosítás előkészítésének szándékát, akkor azzal vádoltak, miért riogatom az 
embereket, szó sincs ilyesmiről. Nos, nem örülök, de nekem lett igazam.

Amennyiben az eladási folyamat nem áll meg, úgy mindenkinek felhívom a fi
gyelmét, hogy amikor bárki a későbbiekben az MVM Rt.-re, az ÁPV Rt.-re, vagy 
a leendő új tulajdonosra fog hivatkozni az a Kormány gyávaságát, bújócskáját 
jelenti majd. Nem megszabadulni kell a Vértesi Erőmű Részvénytársaságtól, ha
nem megoldani a vele járó állami feladatokat!

Bújócskázó állami cég
Három héttel ezelőtt lapunk kérdéseket jutatott el az ÁPV Rt.-hez a Vért le
hetséges értékesítésével kapcsolatban. A cég tájékoztatási osztálya kötele
zettségének azóta sem tett eleget, többszöri egyeztetés és ígéret után sem, 
habár a közpénzén (az állampolgárok pénzén!) ez lenne a feladatuk.

Többek között szerettük volna azt is megtudni, hogy történt-e olyan fordulat a 
privatizációs eljárás során, ami megmagyarázhatja, hogy Oroszlányban egy 
konkrét ajánlattevő neve kering a köztudatban, mint a jelenleg legesélyesebbé. 
Az egyik szakszervezeti vezető ugyanis azt nyilatkozta a televízióban, hogy az 
ÁPV Rt. tájékoztatása szerint dr. Kapolyi László cégcsoportjának ajánlata “a pri
vatizációhoz közeli állapotokat idézhet elő” .

Szerettük volna megtudni, hogy a pri
vatizációs szervezet mikor teszi javasla
tát a Kormány Gazdasági Kabinetjének 
asztalára. Az ajánlattevőkről érdeklőd
tünk, foglalkoztatási és működési ga
ranciákról tettünk fel kérdéseket. Vá
laszra a mai napig sem méltattak. Nem 
bennünket, hanem önt, kedves olvasó.

'Kék Hold Könyvelő Kft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 59. II. em.

Telefon: (34) 361-405, 560-000 F u : 560-091 
E-mall: kekhold@axelero.hu. Internet: http://www.ver1eeexpo.Hu/kekhold
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Urológia: új szakrendelés Oroszlányon
Az urológia a vizeletkiválasztó és a férfi reproduktív rendszer betegségeivel foglalkozik. Tárgykörébe 
tartoznak a vesétől a külső húgycsőnyílásig elhelyezkedő szervek, a külső nemi szervek betegségei, a 
potenciazavarok és a húgyúti köves megbetegedések. Az urológia betegségek elsősorban az időse
ket és e korosztályon belül is a férfiakat érintik.
Az oroszlányi betegeket eddig atatabányai Szent Borbála Kórház szakrendelője látta el. Augusztus el
sejétől hétfőn és csütörtökönként 14-17 óráig, önálló urológiai szakrendelésen várják a betegeket a 
helyi Szakorvosi Rendelőintézetben. Hétfőn Dr. Nagy Gábor a megyei kórház urológiai osztályának 
vezetője, csütörtökön Dr. Bokor Csaba osztályvezető-helyettes látja el a szakrendeléseket, amelyekre 
nem kell beutaló.

A prosztata megbetegedése időben felismerhető
A prosztata a húgyhólyagalapon elhelyezkedő, a hátsó húgycsövet körbevevő mirigyes szerv. Ennek 
a mirigyeinek az időskori túlburjánzása okozza az elsődleges vizelési panaszokat. A burjánzás a bete
gek 1-3 %-nál daganatos irányba is elfajulhat, de hasonló gyakorisággal fordul elő a húgyhólyagban 
lévő daganatos megbetegedés is.

A dohányosok körében 60-65 %-ban kimutatható a hólyagban lévő daganat. A veserákos betegek
nél is meghatározó a dohányzás.

- A  negyvenöt vagy ötven évet betöltött férfiak esetében, panaszmentesen is, évenként egyszer ja
vasoljuk az urológiai szűrővizsgálatot -  hívja fel a figyelmet Dr. Nagy Gábor a megelőzés szükséges
ségére. -  A szűrés a prosztata tapintási vizsgálatából, ultrahangvizsgálatból és vérvételből áll. 
Utóbbival a prosztata daganatos betegségeit egyértelműen diagnosztizálni lehet (PSA vizsgálat). Ha 
valamilyen elváltozás csak akkor kerül felismerésre, amikor fájdalommal, véres vizelettel járó pana
szokat okoz, radikálisabb beavatkozásokra van szükség, és sokkal bizonytalanabb a gyógyulás kime
netele. Adott esetben a prosztata eltávolítására is sor kerülhet.

Fájdalommentesen 
szétzúzhatok a húgyúti kövek
-  Gyakran előforduló urológiai megbetegedé
sek a húgyúti köves megbetegedések -  tájékoz
tat Dr. Nagy Gábor. -  Gyakoriságuk 
összefüggésbe hozható a túlhajszolt életmód
dal, mert a napi hajtás közben kevés folyadékot 
fogyasztanak az emberek, és csak délután vagy 
estefelé vesznek magukhoz annyit, ami a kivá
lasztás szempontjából megfelelő mennyiségű. 
Emiatt napközben a sűrű koncentrált vizeletből 
sokkal könnyebben csapódnak ki mikroszkó
pos kőkristályok, amelyek tovább “hízva" nagy 
kövekké nőhetnek, és elzárják a húgyutakat.

A betegség kezelésében nagy változás történt 
az elmúlt évtizedekben. Olyan eszközök és mű
szerek kerültek forgalomba, amelyekkel a radi
kális műtétek megelőzhetők. A felső 
húgyutakba vezetett eszközzel akár egy centi- 
méteres bőrmetszésen keresztül is eltávolítha- 
tók a kövek és kisebb daganatok. Ugyanígy a 
húgycsövön és a hólyagon keresztül a veseve
zetékbe vagy egészen a veséig felhatolnak esz
közeink, amivel a kövek eltávolíthatók. A köves 
betegségek kezelésénél van egy új, és óriási le
hetőség: a testen kívüli nagyfrekvenciás lökés
hullámmal történő kőzúzás (ESWL). A 
mindössze húsz perces kezelés a legcsekélyebb 
fájdalom nélkül porítja szét a köveket, és tetsző
leges számban ismételhető. Nem mellékes, 
hogy a beteg saját lábán érkezik és távozik, és a 
kezelés után legkésőbb 24 órával haza térhet. 
Egy évtizede még hosszú metszésekkel operál
ták ezeket a betegeket, majd többnyire leszáza
lékolták és ez megpecsételte az életét -  
ismerteti a főorvos a modern technika hozta 
forradalmi változást.

Tatabányán minden második hét szerdáján 
található meg a mobil készülék, melyen nagy 
értéke miatt (160 millió forint!) több kórház 
osztozik.

Dr. Nagy Gábor
urológus főorvos

Az impotencia négyesfogata
Egyre többször találkozik az urológus szakorvos 
potenciazavarral küzdő férfiakkal. (Igen gyakori a 
súlyos cukorbetegségben szenvedők esetében.) 
Számuk növekedése annak is tulajdonítható, 
hogy egyre bátrabban mernek beszélni erről a be
tegségről, míg korábban -talán a férfiak megkér
dőjelezhetetlen acélosságába vetett vélekedés 
miatt -  ezek egyszerűen nem jöttek a felszínre.

Az impotencia legfőbb kiváltó oka a kávé, a do
hányzás, az alkohol és drog négyesfogata, de ma 
már nem ritkák a pszichés és szociális (elvesztett 
munkahely, családi problémák stb.) eredetű za
varok sem. A huszonévesek is érintettek, bár e 
korosztály leginkább azért fordul a szakorvoshoz, 
mert nincs megelégedve a szexuális teljesítmé
nyével.

A férfiak szexuális panaszai általában 50 éves 
kor körül jelentkeznek (a férfi hormonok csök
kent működése okán), ahogy a hölgyeknél a kli
max. Szerencsére komoly előrelépés történt az e 
zavarokkal küszködő betegek kezelésében. Több 
kiváló gyógyszer áll rendelkezésre, noha ezek 
meglehetősen drágák és szívgyógyszerrel együtt 
nem szedhetők.
A szakorvos leginkább akkor tud segíteni, ha a 
páciens a partnerével együtt keresi fel.

Fontos a korai felismerés
Dr. Nagy Gábor urológus immár harmadik éve ve
zető főorvosa a megyei Szent Borbála Kórház Uro
lógiai Osztályának. A Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen végzett 1977-ben, és bár tatabányai 
születésű, hosszú ideig Miskolcon élt és dolgozott. 
1984-ben, amikor a megyeszékhelyen megépült az 
új pavilon, az első önálló urológiai osztály létreho
zásának nagy szakmai kihívást jelentő feladata csal
ta vissza Tatabányára.

-  Pályám eddigi éveit az urológiai köves betegek 
és az urológiai daganatos betegek és betegségek ki
vizsgálásának és gyógykezelésének szenteltem. A 
témával kapcsolatban több kongresszuson vettem 
részt, részben előadóként, részben társszerzőként 
vagy hallgatóként, és jelenleg is ezek a fő érdeklő
dési területeim -  ismerteti szakmai előéletét Dr. 
Nagy Gábor.

-  Milyen szerepe van az oroszlányi urológiai 
szakrendelés létrehozásában?

-  A tatabányai osztály vezetésének átvétele után 
azt gondoltam, valahogy fel kell pezsdíteni az “éle
tet” , és óriási műszervásárlásokba kezdtünk. Tudni 
kell, az urológia műszerigényes szakma. Az osztály 
önálló alapítványa, és részben a támogatóink, rész
ben a kórház menedzsmentjének segítségével kor
szerű műszereket vettünk. Elértük az ország 
bármely megyei szintű kórházának a színvonalát. A 
betegeket is vissza kellett valahogy csalogatni, és 
erre azt láttuk a legjobb lehetőségnek, ha a megye 
távolabbi részein lévő helységekben szűrővizsgála
tokat végzünk -  főleg a prosztatabetegségek és a 
potenciazavaros betegek kiszűrésére. Egy-egy ilyen 
szűrésen 40-60 beteg jelent meg, és sok esetben 
olyan urológiai betegségeket ismertünk fel, amik 
csak akkor kerültek volna orvos látóterébe, ha már 
nehezebb lett volna a gyógyításuk és a kezelésük. 
Egy ilyen oroszlányi szűrés nyomán kért fel a helyi 
szakrendelő vezetése önálló szakrendelés megszer
vezésére. Örömünkre szolgál, hogy a szakrendelő 
igazgatója szép vizsgáló helyiségeket és kérésünket 
meghaladó felszereltséget biztosított.

Jelenleg műszerbeszerzésekről egyeztetünk, kü
lönböző kézi eszközöket szeretnénk vásárolni, vala
mint ultrahangkészüléket és vizeletáramlás mérő 
eszközt. Forgács

Dr. Bokor Csaba
urológus főorvos a 

Szent Borbála 
Kórház Urológiai 

Osztályának osztály- 
vezető helyettese.

1980-ban végzett a 
Marosvásárhelyi 

Orvostudományi 
Egyetemen. Maros- 

vásárhelyen és a bu
karesti urológiai 

klinikán dolgozott 
1990-ig, 

s eztán került me
gyeszékhelyünkre.

Úgy vélekedik,
Oroszlány és von

záskörzete megérde
melte az önálló 

urológiai szakrende
lést, mert a sok itte
ni betegnek ezentúl 

nem kell Tatabányá
ra utaznia.

ZETTISCH
GAZDASÁGI TANÁCSADÓ 

ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
- Könyvelés
- Gazdasági tanácsadás
- Cégalapítás
- Pályázatkészítés 
(támogatásokhoz, hitelekhez)

Elérhetőség: 
Telefon: 34/309-595, 
Tel./fax: 34/302-852 

18 óra után: 
Kecskéd, Vasút u. 44. 

Tel.:34/478-064 
Zettisch Mihály 
Zettisch Kornél

.4 .



Köszönet
Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik támogatást nyújtottak a 2003 augusz
tus 20-án megrendezett tűzijátékhoz. Név szerint:
- Oroszlánkő Gyógyszertár Bt. - W.B. Petrol Kft. - Oroszlányi Szolgáltató Rt.
- Tromix Bt
- Zénón Kft.
- Szent Grál Patika
- Dorsich Gyógyszertár Bt.

- TRADE-WORK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Bököd és Vidéke Takarékszövetkezet
- OKTÁN Kft. - Bebusch Hungária Kft.
- Vértesi Erőmű Rt.

Oroszlány Város Önkormányzata

Oroszlány jövőre 50 éves
Az évforduló alkalmából fotókiállítást tervezünk 2004-ben a város elmúlt 50 évéről. 
Keressük azokat az Oroszlányról készült vagy valamilyen módon Oroszlányhoz kap
csolódó fotókat, amelyek az elmúlt 50 évben készültek. A képeket a Polgármesteri Hi
vatal Szervezési Osztályára (II. emelet 67. szoba ) zárt borítékban kérjük leadni. (A 
kiállítás után a fotókat visszaszolgáltatjuk). A legjobb fotókat díjazzuk.

Polgármesteri Hivatal

Az évforduló alkalmából tervezzünk egy kiállítást az elmúlt 50 év sportszakosztályai
nak, a város egyéni sportolóinak sikereit bizonyító oklevelekből, emléklapokból, nyere
ményeiből, emlékeiből, kiállításra érdemes tárgyaiból.
Kérjük Oroszlány lakóit, hogy a tulajdonukban lévő sporttal kapcsolatos 
emléktárgyakat egy -  a jövő évben megrendezésre kerülő -  kiállítás erejéig bocsássák 
rendelkezésünkre.
A tárgyakat átvételi elismervénnyel vesszük át, sértetlenségüket megőrizzük. A kiállítás 
után visszajuttatjuk tulajdonosához. Az említett tárgyakat a Polgármesteri Hivatal szer
vezési osztályára Péter Melittának kell leadni. Tel: (34) 361-444/173

Polgármesteri Hivatal

E jeles évforduló alkalmából városi jelkép (embléma) készítésére pályázatot hirdetünk. 
Olyan pályaműveket várunk, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a város elmúlt 
50 évéhez vagy jelenéhez. A pályázat első 3 helyezettje jutalmazásban részesül, ezen 
felül az első helyezett lógóját az ünnepség évében megjelenő minden kiadványon és 
rendezvényen szerepeltetjük. A pályaműveket a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osz
tályára (II. emelet 67. szoba) zárt borítékban kérjük leadni legkésőbb 2003. október 
31-éig.
A pályázat elbírálására 2003. novemberében kerül sor.

Polgármesteri Hivatal

A 2003. évi 9. falunap támogatói
-Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbégekért közalapítvány 
-Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium, -Országos Szlovák Önkormányzat 
-Szlovákiai Kulturális Minisztérium, -OTTO Rt., -Oroszlány Város Polgármesteri Hi
vatal, -Művelődési Ház és Könyvtár, -Mészáros Sörház 
-Viktor Szikvíz, -Kal.csár Pékség, -Virágok Háza, -Kostyál és Társa, Gazdabolt, -TÚRA 
TRUCK, -Városi Polgárőrség, -Ida Virág, -VÉRT Rt.,
-Vas Ferenc Vállalkozó, -Petőfi Sándor Napköziotthonos Óvoda
-Evangélikus Egyházközösség, -ÁGM Bt., -3 Pont Ajándék, Horgász Bolt
-Sokorai és Társa, -TOMI- fotó, ajándék, -Scháffer ajándékbolt
-Gyöngy Üvegbolt, -HOPPÁ Cipőbolt, -Rákóczi Presszó, -Aszódi és Társa Bt.,
-Montázs Press Nyomdai Szolgáltató Kft, -Szmilek Mihály
-Gyuga János, -Kostyál Mihály, -Czermann Vendéglő

Köszönjük! Oroszlányi Szlovák önkormányzat,
Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület

Eboltás Oroszlányban
Felhívjuk Oroszlány város ebtartóinak figyelmét, hogy az ebek 
2003. évi veszettség elleni kötelező védőoltása az alábbi helyeken 
és időpontban lesz:
- 2003. Szeptember 9. /kedd/, 8-12 óráig és 14-17 óráig
- Alkotmány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút)
- 2003. szeptember 11. /csütörtök/, 8-12 óráig és 14-17 óráig
- Vasutas Szálló (Borbála-telep)
- 2003. szeptember 12. /péntek/, 9-10 óráig
- Alkotmány u. és Kossuth L. u. kereszteződése (régi benzinkút)
- 2003. szeptember 12. /péntek/, 10.30-11.30 óráig
- Vasutas Szálló
Pótoltás: 2003. szeptember 19 /péntek/
A fenti időpontokban minden ebtulajdonos köteles 3 hónapnál 
idősebb kutyáját külön értesítés nélkül az oltás helyére elővezetni. 
Az ebek veszettség elleni oltási díja ebenként 1.000 Ft.
Továbbá a kötelező féregtelenítés díja az eb testsúlyának minden 
10-kg-ja után 100 Ft., melyet az ebtulajdonosnak az oltás helyszí
nén kell kifizetni. Az oltáskor az előző évi oltási igazolványt hozza 
magával.
Az eboltás elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Jószolgálat! Még használható KOMFORT Pb palackos gáztűzhely, va
lamint egy automata mosógép (időszaki hibával) elvihető, telefonos 
egyeztetéssel. 364-551,20/592-06-12

Negatívfilmek
Diaképek
Fényképek
Rajzok

s  y i
FOTÓ CD-re
kiírva, amit 
az otthoni 

DVD lejátszón 
akár meg is 

nézheti
•M iről van szó? Cégünk vállalja, hogy a leadott negatívfilmek, diaképek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t, 

melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelból, a képek minőségének romlása nélkül. 
•Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül. 

•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismeri.
Montázs Press Kft. Oroszlány, Alkotmány u. 10. Telefon: 34/367-444 Fax: 70/9015-492

I LAKOSSÁGI APRÓ
-SKODA 120-as eladó. 
20/585-77-99
-Tatabányán 1 szobás, erkélyes la
kás kiadó. 70/501-14-87 
-  Garázs a Rákóczi úton eladó. 
06-70/5060070
-Skoda 105 S friss műszakival el
adó. 70/318-60-29

TOMI KÉZI
AUTÓMOSÓ!

O roszlány, 
T á ncs ics  M. ú t 71.

°06e20s 
488*10*56

-Kereskedelmi végzettséggel
munkát vállalnék. 30/277-46-31 
-Eladó 2 szobás, felújított, 2. eme
leti lakás a Táncsics udvarban. 
(Mentőállomás mögött)
Ar: 4,6 m illió Ft. 06-30/902-2747 
-Kereskedelmi végzettséggel
munkát vállalnék. 30/277-46-31 
-A Felső-telepen kertet vennék. 
20/454-35-41
-Bokodi tónál horgászstég eladó, 
és hétvégi telek felesbe kiadó. 
560-480

Tűzoltóság:

TAXI *3 6 1 -7 0 0

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

NYOMDAI MUNKÁK 
RÖVID HATÁRIDŐVEL 

® 367-444

KÖNYVKÖTÉSZET! 
MONTÁZS PRESS Kft. 

® 367-444

Szilágyi Tibor 
víz és központi fűtés szerelő 

20/9366-274

Kiss C saba  
ve g yesb o lt

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
^ 367-444

PIZZAFUTÁR
@360-802

K E11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ 

IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

S34/360-063  
20/365-45-68

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
-ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 
LAKÁSÉPÍTÉSI 
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI 
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
-LAKÁS-ÉS 
VAGYONBIZTOSÍTÁS

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, Bányász krt. 44., E-mail: kronikas@presskft.hu; molnar.ferenc@presskft.hu
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Eldöntött privatizációról 
senki sem beszélhet...” 

talán mégis?
írásunk a 2. oldalon

O R O S Z L Á N  y  1

Krónikás
V. évfolyam, 10. (220.) szám 2003. augusztus 22.

Kitüntetett oroszlányiak
Ünnepi képviselő-testületi ülésen adták át a Szent István Nap alkalmából 
1992 óta adományozott városi kitüntetéseket a polgármesteri hivatal nagy
termében, augusztus 20-a délelőttjén.
-  A kitüntetést évről évre azoknak adományozzák, akik személyes példamuta
tásukkal, a településért végzett munkájukkal, a város életében a közösség ja
vára kifejtett kimagaslóan és tartósan eredményes tevékenységükkel 
hozzájárultak ahhoz, hogy Oroszlány dinamikusan és töretlenül fejlődjön. Hat 
díszpolgári cím, tizenhárom aranygyűrű, és ötvennyolc díszoklevél jelzi, hogy 
sokan és sokat tettek ezért a településért -  mondotta bevezetőjében Rajnai 
Gábor polgármester.

Oroszlány díszpolgára címet ado
mányozott a képviselő-testület 
Inotai Lajosnak, a József Attila Álta
lános Iskola egykori igazgatójának, 
életútjáért, iskolaalapító tevékenysé
géért, az 1956-os forradalom és sza
badságharcban tanúsított helytállá
sáért, Oroszlány város fejlődése ér
dekében kifejtett munkásságáért. 
Oroszlányért vésetü aranygyűrű ki
tüntetést kapott Richter János, az 
OHE elnöke, az Oroszlányi Horgász
egyesületben, a közösségért végzett 
több évtizedes, fáradhatatlan munká
ja, valamint aktív közéleti tevékeny
sége elismeréseként.
Díszoklevél elismerésben része
sült:
Gál Józsefné, a Cukorbetegek Klubja 
vezetője, több éves kiemelkedő egye
sületi tevékenységéért, az oroszlányi 
cukorbetegekért végzett áldozatos 
munkája elismeréseként.

Geiszt Józsefné, bölcsődei dolgozó, 
több évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkájáért, a sérült gyermekek gon
dozásáért, fejlődésük érdekében ki
fejtett munkája elismeréseként. 
Moczik Andrásné, a Ságvári iskola 
tanára és könyvtárosa, több évtize
des pedagógusi, könyvtárosi, hely- 
történeti munkássága elismeré
seként.
Ócskái Simon, a Bakfark iskola veze
tője, több évtizedes, kiemelkedő mű
vészetpedagógia munkája, valamint 
a szlovák hagyományok ápolása te
rén végzett tevékenysége elismeré
seként.
Dr. Török Endre főorvos, sok éven át 
folytatott gyógyító tevékenységéért, 
a város egészségügyi ellátásának ja
vításáért végzett kiemelkedő munká
ja elismeréseként.
A képviselő-testületi polgári oldala az 
idén egyetlen jelöltet sem javasolt e 
kitüntetések egyikére sem.

HÍREK RÖVIDEN
- KANADÁBA REPÜL augusztus 
24-én Rajnai Gábor polgármester 
és Lazók Zoltán az OSZRT vezér- 
igazgatója. Látogatásuk célja tájé
kozódni a Zenonnal (víztisztítókat 
gyártó helyi ipari parki cég) történő 
esetleges további oroszlányi 
együttműködés lehetőségeiről és 
megismerni a vízkezelő technológi
ák terén elért kanadai ered
ményeket.
- TIROLBÓL OROSZLÁNYBA. Kon- 
certkörútjának utolsó állomásaként 
az oroszlányi evangélikus temp
lomban adott koncertet a GESTI 
MUSICALI trió. Az együttest 2003 
márciusában alapította a Bécsi Ze
neakadémia három kiváló fuvolása: 
Lazók Boglárka, Simoné Lenzbauer 
és Caroline Mayrhofer, akik vala
mennyien kitüntetéssel végeztek. 
Programjukat hét évszázad érde
kességeiből állították össze az 
1300-as évektől egészen a napjain
kig terjedő újdonságokig.
A “ Minden embernek a lelkében dal 
van” címmel bemutatott műsorban 
az együttes tagjai több mint húsz 
különböző hangszeren játszottak 
darabokat, melyek között műma
gyarázatokat, szellemes átvezeté
seket hallhatott a közönség. 
Hatalmas tapssal jutalmazta a pub
likum, az együttes osztrák tagjainak 
magyarul előadott verseit is.
- AZ ÜVEGFALBA RÁNTOTTA. Au
gusztus 4-én (hétfőn) délután négy 
óra körül a városi Családsegítő 
Szolgálat átmeneti otthonában -  az 
eddigi vizsgálatok adatai alapján -  
H. Z. 25 éves oroszlányi lakos szó
váltásba keveredett várandós élet
társával, akit bántalmazott. Ekkor 
lépett közbe az élettárs 14 éves fia, 
hogy megvédje édesanyját. H. Z. a 
gyereket kétszer megütötte, majd 
karjánál fogva belerántotta az üve
gezett térelválasztóba. A kitört üveg 
olyan súlyosan megsebesítette a 
fiút, hogy az elsődleges orvos szak
értői vélemény szerint, életveszé
lyes állapotban szállították a 
tatabányai kórházba. H. Z-t életve
szélyt okozó testi sértés miatt az 
oroszlányi rendőrség őrizetbe vet
te, és indítványozta az előzetes le
tartóztatás elrendelését.
- TÁMAD A PARLAGFŰ. A parlag
fűvel kapcsolatos tájékoztatót állí
tott össze az ÁNTSZ oroszlányi

intézetének három munkatársa, 
Márkosi Attiláné városi vezető ápo
lónő, Feketéné Martin Anikó köz
egészségügyi-járványügyi 
felügyelő és Fülöp Zsolt egészség
nevelő. A felvilágosító munka meg
ismertet a parlagfű megjelenésével, 
tulajdonságaival, és előfordulási 
helyeivel, majd az allergia tüneteit 
és súlyosabb esetekben előforduló 
szövődményeit mutatja be. A növé
nyi allergének három szakaszban 
okoznak megbetegedéseket. Az 
első, tavasszal a fák virágzásakor 
kezdődik, a második májustól nyár 
közepéig tart, ekkor a füvek és né
hány gyomnövény okoz panaszo
kat, a harmadik pedig a július 
végétől őszig tartó szakasz, amikor 
a parlagfű, az üröm és a libatopfé- 
lék szórják pollenjüket.
A tájékoztató az állampolgári köte
lezettségekre is felhívja a figyelmet, 
melyek közül a legfontosabb, hogy 
tartsuk rendben környezetünket! 
Ne hagyjuk, hogy a gyep az udva
rokban a házak előtt virágozzon, 
kalásza legyen! Még ennek megje
lenése előtt le kell nyírni, kaszálni. 
Nem szabad engedni, hogy a körü
löttünk a haszontalan és betegítő 
gyomok elszaporodjanak. Ha gye
pet telepítünk, és utána nyírjuk is, a 
gyomok elszaporodását az adott te
rületen már meg tudjuk előzni. A 
cserjésítés miatt a bokrok alatti ta
lajrészek nehezen hozzáférhetők, 
így ott gyomirtás gyakorlatilag nem 
történik. Ezek a helyek szolgálják a 
gyom megtelepedését, és a fertő
zés kiindulási gócai lesznek.
A gyomirtószeres kezelések terve
zésénél alapvető fontosságú, hogy 
vegyszeres kezeléseket csak olyan 
helyen szabad alkalmazni, ahol em
bereket, főként gyerekeket semmi 
módon nem veszélyeztetünk (pl. 
játszóterek, homokozók, stb. keze
lése tilos!).
-IZMOK CSATÁJA. Magyarország 
legerősebb embere bemutató Ma
gyar Kupa versenyt rendeztek az 
oroszlányi strandon.
Több száz szurkoló várta, hogy 
összemérje erejét az a hét erős em
ber, akik elfogadták a rendezők 
meghívását. Nem kis meglepetésre 
a helyszínen jelentették be, hogy 
“nem hivatalosan” beszáll a ver
senybe Likerecz Attila is, aki nem 
régen végleg abbahagyta a ver
senyszerű súlyemelést.

„Zártkörű” ünnepség -  pazar tűzijáték
Érdektelenség jellemezte a testületi ülés után tartott városi ünnepséget. Mint
egy félszáz szereplő és hivatalos személy, s ugyanekkora számú közönség 
gyűlt össze a Haraszthegyi millenniumi emlékműnél, ahol Székely Antal alpol
gármester tartott történelmi távlatokon átívelő beszédet, majd megszegték és 
körbekínálták az új kenyeret.

Az esemény emelkedettségét megzavarta a Himnusz kánonban történt elő
adása, mert a magnóról bejátszott zenekari mű és az asszonykórus énekes 
előadása egyszerre, de aszinkronban szólt.

Este 9 órától a művelődési központ tetejéről nyíltak ki a hagyományos, és 
ezúttal páratlanul látványos tűzijáték virágai, melyet sokan az intézmény előtti 
térről, illetve a Haraszthegyről és környékéről csodáltak meg.

-íor-

F É N Y
FOTÓ CD
i .............

a j ö v ő !
•Miről van szó? Cégünk vállalja, hogy a leadott negatfvfilmek, diaképek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t, 

melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelből, a képek minőségének romlása nélkül. 
•Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül. 

•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismert.
Montázs Press Kft. Oroszlány, Alkotmány u. 10. Telefon: 34/367-444 Fax: 70/9015-492
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Eldöntött privatizációról senki sem beszélhet...
„Minden eddigi privatizáció, akár néhány, akár több ezer embert foglalkozta- A privatizációról nem az ÁPV Rt. dönt, hanem a Kormány Gazdasági Kabi- 
tó céget is érintett, számos kockázattal járt, ami főként a későbbi működés- netje várhatóan szeptemberben határoz, ami szerintem további garancia, 
sel és a foglalkoztatottsággal függött össze. Ez igaz az energia szektor ...
magánosításának történetére is. Kockázattal a Vértesi Erőmű Rt. privatizáci- Hogy lesz-e privatizáció? Hiba lenne azt mondanom, hogy igen, azt is, hogy 
ója is együtt járhat, ha egyáltalán lesz privatizáció. Ugyanis eldöntöttprivati- nem, mert döntés még nincs."
zációról -  bár néhányan ezt sulykolják az oroszlányiakba -  ma még senki (KRÓNIKÁS, 2003.07.15.
sem beszélhet. ... Keleti György képviselő)

talán mégis ?
íita M D p s  m ÉPW ®S°oo®D áfe ifftafl?

Borítékbontás még nincs, de nyertes már van?
A helyi tévé e heti, hétfői adásában botrányosnak is mondható riportot 
sugárzott. Ebben Téglás József, a Vért villamos szakszervezetének veze
tője közölte a nyilvánossággal, hogy az ÁPV Rt-ben (ez a privatizációs 
szervezet) úgy tájékoztatták az érdekképviseleteket, hogy a Vért 
magánosításakor a System Consulting Rt., dr. Kapolyi László akadémi
kus, MSZP-MSZDP-s országgyűlési képviselő vezette cég lehet az új tu
lajdonos.

Ellenfelek egyetértése: 
nem kell privatizáció!

„Kormánypárti és ellenzéki képviselők egyaránt kifogásolják a Vértesi Erő
mű Rt. privatizációját-értékelte egy országos napilap (Népszabadság) az 
Országgyűlés gazdasági bizottságának energetikai albizottsági ülését, me
lyen egyetlen napirendi pontban az Oroszlány térségének jövőjét meghatá
rozó cég sorsáról tárgyaltak, és elutasították annak magánkézbe adását.

Az egyhangúlag elfogadott ajánlás szövege szerint: az erőmű hosszú 
távú működését támogatják, ezt energetikai és foglalkoztatási szempont
ból nemzetgazdasági érdeknek tekintik, és kérik a gazdasági bizottságot, 
hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Magyar Villamos Művek Rt. 
kötelező áramátvételi szerződést kössön a Vérttel.

A képviselők hangsúlyozták, hogy az eladással közel négyezer munka
hely és a környék távhőellátása válna bizonytalanná.

Az ülésen az ÁPV Rt. képviselője jelezte, hogy a kormány nem kötelezte a 
szervezetet az eladásra, s ha nem megfelelő árajánlatok érkeznek, elutasí
tóan is dönthet.
Ez biztosan így van, de a kormánytájékoztató bizakodást kifejező szövege 
kétségeket ébreszt:.,”

(KRÓNIKÁS, 2003. 07. 05.)
-  A bizottság tagjai dr. Kapolyi László és Lázár Mózes képviselők is

Hol van a tavalyi szeretet, 
segítőszándék és a biztosítékok?

„... Tavaly a választási kampányban a mostani kormányzó pártok egészen 
másról és igen eltérő hangnemben beszéltek. Remélem mindenki emlék
szik erre. Kovács László és Kuncze Gábor egy esztendővel ezelőtt közös le
vélben biztosította a térség lakóit, hogy szinte édes gyermeküknek tekintik 
a VÉRT-tet. Medgyessy Péter bányajárásán -  hangos sajtóvisszhang kísé
retében -  hasonlóképpen tett és megnyugtatott mindenkit. Hol van a tava
lyi szeretet, segítőszándék és a biztosítékok?
Egy csapásra feledésbe merültek az egy évvel ezelőtti szavak a privatizáci
ós szándék napvilágra kerülésével. Kijózanítóan hatott azokra is, akik bele
szédültek a „szép” szavakba. A Medgyessy-kormány meg akar szabadulni 
a VÉRT-től és a vele járó feladattól.”

(KRÓNIKÁS, 2003. 06.20., 
Lázár Mózes képviselő)

Az érdekképviselők elmondták, hogy már tárgyaltak is az egyik legnagyobb 
hazai energetikai cég vezetőjével, és egyetértettek abban, hogy a Vért-et mű
ködtetni, a lehetőségekhez mérten fejleszteni szükséges.

Abban is egyetértésre jutottak, hogy a Kollektív Szerződésben rögzítet
tek maradéktalanul betartásra kerülnek.

Dr. Kapolyi László mindezeket a közel félórás stúdióbeszélgetésben 
megerősítette, sőt azt is közölte, hogy a bánhidai erőműbe egy kombinált 
ciklusú gázturbinás rendszert építene oroszországi kapcsolatával.

Augusztus 25-én 
a Vért működtetéséért szállnak versenybe

Lapunk megkeresett egy másik budapesti székhelyű magyar pályázót, az 
Első Pannon Rendszerház Rt.-t, és annak elnök-vezérigazgatójától, Ábrá
nyi Zoltántól és munkatársától azt a tájékoztatás kapta, hogy augusztus 
25. előtt az ÁPV Rt.-vel történt megegyezés alapján nem nyilatkoz(hat)- 
nak, ugyanis eddig az időpontig lehet (kell) leadni a vásárlásra vonatkozó 
pontos ajánlatot valamennyi vevőjelöltnek.
Annyit azonban elmondtak, hogy pályázatukban külön is hangsúlyozzák 
azt, hogy az eddigi Kollektív Szerződésben foglaltakat magukra nézve kö
telezőnek tartják, és a Vért egészének működtetése érdekében szállnak 
versenybe.

A privatizáció egyszerűen blöff...
„A magyar villamosművek inkább ukrán áramot vásárol, mint a hazait, 
saját cégétől.

A privatizáció szerintem egyszerűen blöff, legalábbis az elvárt foglal
koztatási, beruházási, jóléti garanciákkal.... Egyébként szerintem szep
temberig tisztességgel az eladási procedúra lebonyolíthatatlan, 
eredményt akkor lehet hirdetni, ha már megvan a vevő, akkor pedig az 
egész pályázat porhintés.

A helyzet kísértetiesen hasonlít az 1997-es évben kialakultra, azzal a 
különbséggel, hogy most már fásultság és beletörődés jellemzi a város 
és a politika hozzáállását a témához. Szerintem majd mégis csur- 
ran-cseppen némi kormányzati segély, de ezzel is csak egyre közelebb 
táncol a sírhoz a Cég. A városnak így is -  úgy is arra kell számítania, hogy 
jelentősen emelkedik a munkanélküliség, és tovább csökken a helyi vá
sárlóerő.” (KRÓNIKÁS, 2003.06.05., dr. Sunyovszki Károly)

Egy kérdés azért maradt. Ki és mikor dönt(ött) a Vért magánosításáról? 
Az ÁPV Rt, a Kormány Gazdasági Kabinetje?

Talán politikai ulti vagy sakkpartin, netán egy vadászaton résztvevők 
egyeztek (egyeznek) meg a közel 18 milliárdos részvény, az ennél lénye
gesen nagyobb vagyon megszerzéséről, és ezzel a térség „irányításáról'?

Naivak vagyunk, és Iéltétr'szzük, hogy nem az utóbb felsoroltak szerint 
történik az eladás, és amennyiben ténylegesen adásvételre kerül sor, a 
legjobb ajánlatot tevő magyar cég lehet majd az ú j -a  szó jó értelmében 
vett -  működtetője az Oroszlány életét még évtizedekig meghatározó 
Cégnek.

Az ÁPV Rt. szerkesztőségünkkel közölte, hogy csak az augusztus 25-ei 
tenderleadás után válaszolnak lapunk kérdéseire.

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



A röntgen minden szakorvos támasza
-1967-ben végeztem a budapesti Semmelwe
is Orvostudományi Egyetemen, majd a tatabá
nyai megyei kórházban indult a pályafutásom. 
Eredetileg gyermekorvos szerettem volna len
ni, de abban az időben nem volt üres állás ezen 
a szakon, így a röntgenosztályra kerültem -  
emlékezik vissza szakmai életútja kezdeteire 
Dr. Zimonyi Gabriella, a Szakorvosi Rendelőin
tézet radiológiai (röntgen) osztályának vezető
je.
-  Később a gyakorlatban nagyon megszeret
tem ezt a szakmát, mert sokrétű tevékenység
gel jár, és szinte minden szakterülethez 
kapcsolódik. Talán nincs egy klinikus szakma 
sem, amely nélkülözni tudná a radiológus tá
maszát. Örömmel tölt el, amikor egy kollégá-

-  Nemrégiben kaptunk egy új, modern filmelő
hívó automata berendezést, aminek segítségé
vel negyedére csökkent a korábbi előhívási idő. 
Lecseréltük a filmekhez tartozó fóliákat 
kékérzékenyről zöldérzékenyre, ez egyrészt ja
vította a képminőséget, másrészt pedig csök
kenteni tudtuk a betegek sugárterhelését, mert 
kevesebb dózist kell kiszolgáltatnunk egy-egy 
vizsgálatnál -  sorolja a radiológián történt fej
lesztéseket Zimonyi főorvosnő. -  Kicseréltük 
az elöregedett átvilágító szerkezetünk kamerá
ját egy optikai kamerára, ami nemcsak jobb 
képminőséget biztosít, hanem továbblépésére 
is lehetőséget nyújt, alkalmazásával ugyanis a 
későbbiekben majd egy digitális képfeldolgo
zási rendszert is lehet hozzá csatlakoztatni. Ek-

Idei összes riasztásuk egyharmadára vonultak 
ki -  részben a nagy szárazság miatt -  az elmúlt 
hónapban az oroszlányi tűzoltók. Ezzel mos
tanra 100-ról 143-ra emelkedett ez évi beveté
seik száma. A leggyakoribbak az avar- és 
szeméttároló tüzek voltak, de a viharok is sok 
munkát adtak az önkénteseknek.

-  Augusztus 13-14-e „fekete napok” voltak, 
sohasem hívtak még bennünket két nap alatt 
kilenc esetre, ráadásul ebből négyszer ugyan
oda, az egykori Ady moziba -  tájékoztatott 
Tyukodi József parancsnok.

Az Ady mozi épületében eddig nyolc alka
lommal jártak a tűzoltók, legutóbb a múlt hé
ten, amikor feltehetően gyújtogatás miatt a 
tetőszerkezet is lángra kapott. Eddig összesen 
nyolc órát töltöttek el a volt filmszínházban, és 
60 köbméter vizet használtak el a sorozatos tü
zek oltására.

(Információnk szerint a helyi hatóság már 
megbüntette a tulajdonost az épület életveszé
lyes állapota miatt. A tulajdonos vállalkozó 
hasznosítási szándékai egyelőre nem ismer
tek. Jó lenne azonban, ha a tulajdonos költsé
gére az önkormányzat gondoskodna az épület 
„hermetikus” lezárásáról, hogy további hason
ló esetek ne fordulhassanak elő. -  a szerk.)

Visszajártak a tűzoltók az OTTO Rt. kom- 
posztálójába is, ahol öt alkalommal újra és újra 
lángra kapott a felhalmozott növényi hulladék.

nak, segítséget tudok nyújtani a diagnosztikus 
bizonytalanságában.
12 évig dolgoztam a megyeszékhelyen, és 
1979-ben osztályvezető főorvosi kinevezést 
nyertem a tatai városi kórházhoz, ahol egészen 
nyugdíjazásomig dolgoztam. 1992 óta rend
szeresen vállaltam itt, az oroszlányi szakrende
lőben helyettesítést, így nem volt Ismeretlen ez 
a terület, amikor 1996-ban nyugdíjasként, de 
főállásban idekerültem. Az itt eltöltött hét év 
alatt sok változás, fejlődés történt. Ez idő alatt 
alakult ki például a munkánkat megkönnyítő 
számítógépes adatfeldolgozási rendszer, 
melynek segítségével a szakrendelések adatai 
teljes egészében hozzáférhetőek számunkra.

-tor

kor már nem lesz szükség röntgenfilmre sem. 
A két évvel ezelőtti kameracsere idején ez 
annyira újdonságnak számított, hogy a Dunán
túlon összesen kettő volt belőle.
A legnagyobb előrelépést az ultrahangkészülé
künk cseréje jelentette tavaly januárban, mint
egy húszmillió forintos értékben. Ennek a 
műszernek nagyobb a vizsgálófej készlete és 
jobb a felbontása, mint az előző berendezésé 
volt, és rendelkezik az erek vizsgálatához szük
séges üzemmóddal is. Ez utóbbi azért fontos, 
mert a szív- és érrendszeri betegségek, sajnos, 
immár népbetegségnek számítanak. A fejlesz
tés javítja a nőgyógyászati diagnosztika feltét
eleit is.

tóit M\f mozi
A Takács Imre úton egy kertben a tulajdonos 
televíziót égetett, s a hatalmas füst miatt ko
moly tűzre gyanakodó szomszédoka lánglova
gokhoz fordultak.

A múlt hét csütörtöki nagy vihar egész na
pos munkát hozott, több kidőlt fát kellett eltá- 
volítaniuk az útról, kapukról, épületekről.

Augusztus 20-án hajnali két órakor egy fe
hér Opel személygépkocsi borult lángba a Rá
kóczi úton, de a gyors kiérkezés miatt csak 
részben szenvedett égési károkat. A tűzvizsgá- 
ló megállapítása szerint gyújtogatás történt.

Babamasszázs és babaklub
A Védőnői Szolgálat az év során folyamatosan 
szervez szülésre felkészítő tanfolyamokat és 
terhes tornát várandós családoknak.
-Tavaly május óta az érdeklődés sorrendjében 
babamasszázsra oktató csoportokat is indítunk 
-  hívja fel a figyelmet egy újszerű kezdeménye
zésre Richter Márta védőnő. -  A tanfolyam egy 
hónapig tart, s heti egy alkalommal találkozom 
a családokkal. A technikát egy próbababán mu
tatom be, s az anyuka, ha a baba engedi, min
den nap elvégezhet rajta egy ilyen 
gyakorlatsorozatot. Ez a speciális masszázs 
vérkeringés fokozó hatása révén megnyugtatja 
a babát, s rengeteg egyéb pozitív hatása van.

Balról jobbra: Simon Istvánná vezető röntgenasszisz
tens, Nemcsényi Ildikó röntgenasszisztens és 
Simonná Horváth Gyöngyi röntgenasszisztens

Évi 12 ezer páciens
Az oroszlányi röntgenosztály három (filmes) felvételi 
hellyel és egy (kamerás, vizuális diagnosztikai célokat 
szolgáló) átvilágító berendezéssel rendelkezik. Évente 
mintegy 12 ezer beteg fordul meg itt, és hozzávetőle
gesen harmincezer felvétel készül róluk.
Az egyszer alkalmazott sugármennyiséget a szerveze
tünk nem felejti el és minden egyes következő alkalma
zás során a hatás összeadódik. Az orvosi besugárzás a 
lakosság sugárterhelésének a legnagyobb mestersé
ges eredetű forrása, a természetes háttérsugárzáshoz 
mintegy húsz százalékot tesz hozzá.
Ezért is fontos az itt dolgozók sugárvédelme, amit a 
berendezések és környezetük maximálisan biztosíta
nak. A dolgozók biztonságát szolgálja az ún. filmes dó
zismérő, amely méri a bekövetkezett sugárterhelést. 
Az osztályon a sugárvédelemhez szükséges minden 
eszközzel rendelkeznek, és fokozott figyelmet fordíta
nak a sugárvédelemre. Igyekeznek a vizsgálat során a 
betegnek kiszolgáltatott dózist arra a minimumra 
csökkenteni, ami a pontos diagnózishoz szükséges.

Dr. Zimonyi Gabriella röntgen szakfőorvos és Bíró 
Csilla röntgenasszisztens vizsgálatra készítik elő az új 
ultrahangos készüléket.

Erősíti az anya és a baba közötti kötődést, fokozza az 
anyatej termelődését, erősíti az immunrendszert, eny
híti a náthás és a fogzással járó panaszokat. A hasfá
jásra is van külön masszázs.
-  Hány éves korig hatásos ez a technika?
-  Két hónapos kortól kezdhető, és felső korhatára 
nincs. A foglalkozás során a pároknak egy kéz
masszázst is megtanítok, ami erősítheti a párkapcso
latukat. Az újabb masszázstanfolyam szeptembertől, a 
jelentkezők létszámának a függvényében indul, akár
csak a babaklub.
Érdeklődni a 367-333-as telefonszámon lehet. Mind
két program természetesen ingyenes. -fj-

Digitalizált röntgenfelvételek

hetente ég a



104 -  oroszlányi életmentők
Vaklárma nyomán szenvedtek balesetet a mentősök Megy a csirke, 

megy a bűz
Az utóbbi időben alaposan meggyűlt a baja a 
vaklármával és a téves hívásokkal az oroszlá
nyi mentőknek is. Az otromba tréfának szánt 
hívásokból napi 8-10-et kapnak, s szinte 
mindet oroszlányi telefonfülkékből.

A kagylót leginkább a gyerekek emelik fel, 
s bár nagy részüket sikerül fülön csípni, ilyen
kor a nyári vakáció ideje alatt mégsem akarnak 
kifogyni az „ötletekből” . Egy ilyen viccnek 
szánt riasztás mentősök balesetéhez járult 
hozzá augusztus elején. A tatabányai szállítás
ból baleseti riasztás miatt hazafelé robogó To
yota elé hirtelen behajtott egy Opel Astra, s a 
mentőautó az ütközés elől kitérve az árokba 
hajtott. A sofőr és az ápoló -  akik később tud
ták csak meg, hogy vaklárma miatt siettek 
haza szerencsére nyolc napon belül gyógy
uló sérüléseket szenvedtek, ellenben a Toyota 
karosszériája és a kocsi műszerei összeron- 
csolódtak. Mindez talán nem történik meg, ha 
nincs az a „tréfa” ... Az pedig már egyenesen 
hihetetlen, hogy egy rádió kívánságműsorá
nak helyi hívásai is gyakorta a 104-en landol
nak, mert a hat számból -  persze véletlenül -  
sokszor csak ezt a hármat üti be a telefonáló.

A mentők Táncsics úti telephelyének ko
pott, két és fél évtizede átépített épülete belül 
még komorabb. A hámló, koszos falak, az el
avult fűtési rendszer inkább egy régi üzem le
pusztult lakatosműhelyének benyomását kelti. 
-  A bázis nemrég a mentőszolgálat felújítási 
listájára került, s tizenhat dolgozónk abban re
ménykedik, hogy az elsők között leszünk. Bár 
a körülmények kifogásolhatóak, de szakmai 
képzettség tekintetében egyedülállóak va
gyunk a megyében, mert idén teszi le a vizsgát 
a tizedik mentőápolónk, s ezzel mindenkinek 
szakápolói végzettsége lesz -  mondja Antal 
Rozália szolgálatvezető, aki a legtöbb időt tölti 
az aprócska ügyeleti helyiségben.

Felszereltség tekintetében sem lehet pa
nasza az oroszlányi mentőknek. Három beteg- 
szállító autójuk közül kettő, tíz évnél fiatalabb, 
és mindegyik jó állapotban van, illetve volt a 
közelmúltban történt balesetig. Valamennyi 
Toyotán van infúzió. Rohamkocsijuk nincs, 
azt szükség esetén Tatabányáról hívják ki. 
Azonnali kivonulásra Oroszlány területén nap

pal egy, éjjel két perc alatt képesek. Ha baj van, 
Szákszend, Dad, Kömlőd, Bököd és Kecskéd 
lakóihoz is ők vonulnak.

-  A három autónk egyszerre szinte soha 
nincs szolgálatban -  mondja Nagy Attila veze
tő szakápoló. -  Ha túlléphetnénk az évi kétszáz 
órás túlóra keretet, akkor ez lehetséges lenne. 
Ennek ellenére eddig minden helyzeten sike
rült úrrá lennünk. A sürgős segítséget igénylő 
betegek mellett rövid úton mindig ott terem a 
szakember, ha kell az ügyeletes orvos. Ez csak 
szervezés kérdése.

-Vannak most üzemanyag gondjaik?
-  Ez már régen nem probléma. A MOL-lal 

kötött szerződés alapján kártyára tankolunk és 
a keretünk korlátlan.

-  Tíz évvel ezelőtt egy félautomata 
defibrillátorral szerelték fel az egyik Toyotát -  
veszi át a szót Fekete Zsolt szakápoló, és mie
lőtt folytatná, kis szünetet tart, s közben büsz
keség látszik csillanni a szemében. -  Ma már 
többen vagyunk, akiknek két embert sikerült 
visszahoznia az életbe! -  fejezi be mondandó
ját olyan hangsúllyal, amiből lehetetlen nem 
megérezni, hogy nem a sikerért kapott főigaz
gatói dicséret okozza az örömet.

-  Milyen sürgős esetekhez hívják a leg
többször az oroszlányi mentőket? -  kérdezem 
Nagy Attilát.

-  A tavalyi 705 vonulásból 66 volt a közle
kedési balesetek száma. A statisztika idén sem 
kedvezőbb, idén már 35-nél több baleset 
történt. Egyébként az ideggyógyászati problé
mákból, a keringési zavarokból és a szív- és 
érrendszeri megbetegedésekből eredő esetek 
a leggyakoribbak.

-  Idén májusban mobiltelefont kaptunk,
ami megkönnyíti a kollégák könnyebb elérhe
tőségét, s így a sürgős esetekhez még gyor
sabban tudunk vonulni -  mondja Antal 
Rozália szolgálatvezető. Az ügyeleti helyiség
ben egy tárcsás vajszínű telefonkészülék áll, 
ez a bányavonal. Még ma is emlékszik a 
márkushegyi katasztrófa tragikus hajnalára, 
amikor a tömeges riasztási terv alapján hajnali 
négy órakor berendelték. Senki sem szeretné, 
hogy az a telefon valaha is újra megszólal
jon... F.J.

LAKOSSÁGI APFÜ)
-Alig használ! BREVI típusú etetőszék 
reális áron eladó. 70/240-4537, 
-SKODA 120-as eladó. 20/585-77-99 
-Működő hűtő, Nokia tv eladó. 
20/356-11-57
-Szombat, vasárnap „B” jogosítvánnyal 
munkát keresek. 20/356-11-57 
-Tatabányán 1 szobás, erkélyes lakás 
kiadó. 70/501-14-87

-  Garázs a Rákóczi úton eladó. 
06-70/5060070
-Skoda 105 S friss műszakival eladó. 
70/318-60-29
-2+1/2 szobás ház, 350m2-es telekkel 
eladó. Gáz van. 30/902-04-21 
-Kereskedelmi végzettséggel munkát 
vállalnék. 30/277-46-31 
-Pelenkázó kiságy, autós gyermek
üléssel, eladó. 20/467-91-13
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Hibabejelentés: 
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Szennyvíztelep: 560-231
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nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

Augusztus 4-én tartotta legutóbbi rendes ülését a városi 
képviselő-testület. A polgármester tájékoztatást adott 
többek között arról, hogy a városban a parlagfű irtása fo
lyamatosan, az ütemterv szerint történik.

Elhangzott, hogy a környezetvédelmi felügyelőség 
2003 júniusában határozattal kötelezte a Borbála telepen 
lévő csirkenevelő telep üzemeltetőjét a jelenleginél jobb 
szellőztető technológia kiépítésére, az állományszám 
csökkentésére, illetve a nyári hónapokra vonatkozó állat- 
tartási tevékenység felfüggesztésére. Augusztus 5-én a 
hivatal környezetvédelmi hatósági és közterület-felügye
leti szakemberei helyszíni ellenőrzést tartottak a csirkene
velő telepen, melynek során megállapították, hogy a 
jelenlegi csirkeállomány elszállítása folyamatban van. Az 
üzemeltető azt nyilatkozta, hogy a telep kitakarítását 
(csirketrágya elszállítását, épületek fertőtlenítését) köve
tően kivonulnak a telepről és az állattartást az oroszlányi 
telepen befejezik.

Új hír volt, hogy az oroszlányi ipari parkterületén helyi 
vállalkozók egy csoportja területet vásárolt.

Ezt követően a képviselők döntöttek a szociális igazga
tásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítá
sáról, melyet a 2003. évi IV. törvény tett szükségessé. A 
legfőbb változást az jelenti, hogy a pénzbeli ellátásokra 
való jogosultság megállapításánál a helyi rendeletben jö
vedelemhatárok bevezetésére nyílt lehetőség. A rendelet 
módosítása az idei segélykeret felhasználását túllépéssel 
nem veszélyezteti. A jövedelemhatárok szabályozása a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
(2003-ban 21 800 Ft/hó) százalékos arányában történik.

Ezt követően zárt ülésen döntött a testület az augusztus 
20-ai kitüntetésekről, és a Gyógyház helyén létrejövő 
Ápolási Intézet vezetőjének kinevezéséről. Az új intéz
mény 73 millió forint értékű belső berendezéseit, szep
temberi határidővel, az Allegro Kft szállítja. A szerződést 
múlt hét pénteken írták alá a polgármesteri hivatalban.
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A garanciákra „remény, esély és bizodalom” van

Az ÁPV Rt. az eladásról tárgyal 
Kapolyiékkal

Gaál Gyula, a gazdasági minisztérium politikai államtitkára a múlt hét 
pénteki bányásznapi ünnepségen bejelentette: az ÁPV Rt. igazgatósága 
utasította a szervezet ügyvezetését, hogy kezdje meg a részletes privatizá
ciós tárgyalásokat a Vért megvásárlására jelentkező' egyik cégcsoporttal, 
és a pályázatában foglalt feltételek alapján kösse meg az eladási szerző
dést. Az államtitkár lapunknak elmondta, hogy a dr. Kapolyi László akadé
mikus (egykori ipari miniszter, ma az IVISZP-MSZDP országgyűlési 
képviselője) által fémjelzett Vértes Energiaipari Konzorcium az a cégcso
port, amely rövidesen a Vért új tulajdonosa lehet.

Gaál Gyula pozitívumként emelte ki, hogy az esélyes konzorcium az 
Oroszlányi Erőmű és a hozzátartozó bányaüzemek fennmaradására igyekszik 
garanciákat nyújtani. Az elhangzottakat kivonatolva közöljük:
-a konzorcium 2004-től kezdődően négymilliárd friss tőkét hoz a társaságba,
- a retrofit programot az eredeti műszaki tartalommal folytatni kívánja,
- gázturbinákkal 320 MW-ra emeli az Oroszlányi Erőmű kapacitását,
- a Bánhidai Erőműben, ugyancsak gázturbinákkal, 320 MW-os fejlesztést ter
vez,
- a márkushegyi szénvagyon kibővített igénybevételével stabilabb és képzet
tebb hazai munkaerőbázist kíván biztosítani,
- a bányászati szakmai kultúra megőrzése érdekében részt fog venni alagút- és 
metróépítési feladatokban,
- ígéri az ágazati kollektív szerződés fenntartását öt éves időtartamra,
- vállalása szerint csoportos elbocsátásokat nem hajt végre, sőt fejlesztései 
során munkahelyteremtő beruházásokat valósít meg.

Ezen ígéretek szerződésben rögzítettek lesznek. Megvalósításukra azok a 
bankgaranciák nyújtanak reményt és esélyt és bizodalmát, amelyekre előzetes 
ígérvényt tudott benyújtani a konzorcium. A pályázó társaság szakmai refe
renciái is garanciát nyújtanak, legalábbis ígéret formájában. Fontosak a priva
tizációs szerződésbe épített jogi garanciák is -  mondotta az államtitkár.

Elhangzott még, hogy a privatizációs szervezet vezérigazgatója úgy hatá
rozza meg az értékesítésre kerülő részvények darabszámát, hogy lehetővé te
gye a Vért munkavállalói részére egy 15 %-os részvénycsomag 
kedvezményes értékesítését a privatizációs árfolyam feléért.
Az államtitkár beszédét tapssal fogadta a jelenlévő hallgatóság. -1-

HÍREK RÖVIDEM
- KOR-KÉP címmel nyílt a bányász
napon a magyar bányászat 1945 és 
1958 közötti időszakának történetét 
bemutató időszaki kiállítás az 
MKK-ban, mely október 10-ig láto
gatható.
- MUMIFIKÁLÓDOTT HOLTTEST.
Augusztus 31-én, lakossági bejelen
tés nyomán, egy hétvégi házban mu- 
mifíkálódott holttestet talált a 
rendőrség. A boncolás nyomán kide
rült, hogy a férfi kb. 2-3 hónapja ha
lott, s valószínűleg természetes 
halállal hunyt el. Az elhunyt volt a te
lek tulajdonosa, mellette egy másik 
férfi lakott, aki a halál beálltával kiköl
tözött a kertbe. Elmondása szerint 
félt attól, hogy lakótársa halálának ki
derültével nem tud hova költözni, 
ezért nem tett bejelentést a hatósá-

- ÚJ PARKOLÓK. 21 gépkocsinak 
helyet adó parkoló épült a Kertalja 
patak partján a Szakorvosi Rendelő- 
intézet felújítása során. Az Alkot
mány úton az ügyelet részére 
iskészült parkoló, valamint felújítot
tak 170 négyzetméter járdát.
- MEGÚJULÓ KAPITÁNYSÁG, Meg
kezdődtek a munkák a rendőrség 
épületén, melynek során a nyílászá
rókat cserélik ki, valamint szigetelik a 
homlokzatot. A 14 millió forintos be
ruházáshoz a megyei kapitányság a 
saját felújítási kerete mellé pályázati 
úton nyerte el a belügyminisztérium 
támogatását. A kivitelezéssel ener
gia-megtakarítás várható.
- MOTOROS BALESET. Szeptember 
9-én déltájt a mentőszolgálat jelen
tette, hogy a XX-as akna mögötti 
Labanczberki dűlőben egy se
géd-motoros ittasan elesett, és fej-
va lam in t karQPríílPQPkpf Q7Pn\/pHpft

TÖRVÉNYTELENSÉGRE KÉNYSZERÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT?

Év végén különböző űrlapokat kell kitöltenie az oktatási-nevelési intézmé
nyeknek a gyermeklétszám után járó működéshez szükséges állami nor
matívák elnyeréséhez. Tavaly novemberben a hivatal pénzügyi osztályának 
tanácsára -  hangzott el egy tantestületi értekezleten -  egy “hibás” űrlapot 
küldött be a város öt intézménye a belügyminisztériumnak, mert ezen nem 
lehetett elkülöníteni az eltérő összegű normatívákat. Emiatt a törvényi lehe
tőségeknél nagyobb normatívaösszeg úgy épült be az intézmények alapo
san megfaragott költségvetésébe, mint egy falat kenyér. Arról februárban 
nem volt szó, hogy ezt a normatívakülönbözetet évközben visszaveszik az 
intézmények költségvetéséből -  hangzott el ugyanott. Ennek nyomán most 
az intézményeknek több millió forintot kell kigazdálkodnia a bérköltségből. 
A tanév megkezdődött, az önkormányzat által elfogadott pedagógiai prog
ramok alapján. A pedagógusok többsége úgy vélekedik, a továbbiakban az 
elvonások miatt törvényesen nem lehet működni. A képviselő-testület 
szeptember 23-i ülésén foglalkozik a kérdéssel.

Pénzelvonás 
gyermekeink kárára?

-  Te lemennél ingyen a bányába -  
kérdeztem vájár ismerősömet.

-  Menjen az, akinek hernyótalpas 
volt a felmenője -  szé li az indulatos vá
lasz, s lo ly ta tla : m iért, k i  az a bolond, aki 
ma fizetség né lkül vállalja a munkát. In 
gyen senkinek nem dolgozom !

E rövid beszélgetés azután zajlott 
le, hogy megtudtuk, a város vezeté
se (vezetője?) egy értekezleten be
jelentette, négy hónapra közel 
tizenötmillió forintot von el óvodá
inktól, iskoláinktól egy kormányzati 
adminisztrációs hiba miatt úgy, 
hogy azt a fenntartó részéről sem 
vették észre időben (?!), s most ezt 
a bérköltségből kell kigazdálkodni
uk az intézményeknek.

Az oktatási ágazat már év elején, 
az elmúlt évekhez hasonlóan alulfi
nanszírozásra került, holott a Gár
donyi bezárásakor azt ígérték, az 
ott megspórolt pénzt nem vonják ki 
az oktatásból.

Nyílt titok, hogy a város nagyon 
nehéz pénzügyi helyzetben van, an
nak ellenére is, hogy a kormány 
kampányában azt hirdette: Több 
pénzt az önkormányzatoknak. Több 
lett, de mégis kevesebb, mintamire 
szüksége lenne az intézményeknek, 
mert a tavalyi béremelés teljes költ
ségét erre az évre már nem biztosí
totta a kormány a városnak.

Ráadásul, mintegy 40 milliót el
visznek önként vállalt feladatot ellá
tó középiskoláink is az ágazatból.

A városvezetői bejelentést köve
tően pedagógusaink közül nem egy 
az alábbi kérdéseket tette fel:

- Miért van az, hogy a hivatalban 
van étkezési díj, üdülési támogatás, 
ruhapénz stb., míg nálunk ezek nin
csenek, vagy megvonásukra ké
szülnek, és a túlmunkát is ingyen 
kellene vállaljuk? (Nem az a gond, 
hogy a hivatalban van, hanem az, 
hogy az oktatási ágazatban nincs 
vagy lényegesen kevesebb van.)

- Mivel bajban van a város pénz
ügyileg, miért csak a mi pénzünk
höz nyúlnak hozzá? A bajra való 
tekintettel a képviselők is lemond
hatnának átmenetileg a tiszteletdí
jukról, és végezhetnék ingyen 
társadalmi megbízásukat?

- Miért kell fenntartani a városnak 
napi(!) tizenötezer forintért egy pol
gármesteri sajtóreferenst, mikor az 
iskolák a közműdíjakat is csak na
gyon nehezen fizetik ki?

- A középiskoláknak juttatott kö
zel 50 millió forint valóban jól lett 
felhasználva?

- Amennyiben valóban hibáztak 
az óvodák, iskolák, miért nem vették 
észre ezt a fenntartónál és figyel
meztették időben a vezetőket?

- Miért gondolják azt, hogy a 
pedagógussal mindent meg lehet 
tenni?

- Valóban mintegy tíz százalékos 
létszám leépítésben gondolkodik a 
város vezetése?

-  Nem veszik észre, ez elsősorban 
a gyerekekről szól! Elmaradnak 
szakkörök, korrepetálások. Kinek jó, 
hogy gyermekeink felzárkóztatása 
és tehetséggondozása sérül? A vá
rosvezetés nem érez felelősséget 
irántuk?

Kérdések, melyek lehetnek akár 
jogosak is, hiszen Oroszlány való
ban nincs rózsás helyzetben. Ezekre 
előbb-utóbb választ kell adniuk 
azoknak, akik felhatalmazást kaptak 
a város irányítására és meg kell ta
lálják azokat a forrásokat melyek le
hetővé teszik, hogy oktatásunk 
valóban arról szóljon, miként neve
lik (neveljük) a városunk gyerekeit.

Miközben a “pénzügyi tölgyet” 
baltával úgy megfaragták, hogy 
mára csak egy fogpiszkáló lett be
lőle, miként akarják beépíteni a 
tudás házába, hogy azt tartsa? Lát
szik, ez nem fog menni.
Új építészeti szemlélet kellene!

goknak._____________________________________  ~  .______ ____________
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Adott helyzetből 
a legjobbat

„Elvtársi privatizáció”
dr. Sunyovszki Károly, a megyei közgyűlés Fideszes képviselője

Kovács István, az OBDSzSz elnöke

-  Ez egy jó l elkészített és életképes privatizáció. Ezt az értéke
lést a kormányoldalról többször is hallhattuk mostanában. Ön is 
így látja?

-  A nyár folyamán egy általános tájékoztatást kaptunk az ÁPV 
Rt.-tői, arról hogy az ajánlattevők közül kettővel érdemesnek tű
nik tárgyalni, mert olyan garanciákat tudnak nyújtani, ami a to
vábbéléshez lehetőséget ad. Azt is tudtuk, hogy a Kapolyi-féle 
konzorcium vállalja a legtöbb garanciát. Ezek nem hivatalos, ha
nem informális találkozókon derültek ki. Mi ezt követve adtuk le a 
szociálpolitikai igényeinket, amiket ezután fognak értékelni a ve
vők. Az ÁPV Rt. vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint e hétvégén 
vagy jövő héten tárgyalhatunk arról, hogy a vevők a szakszerve
zeti elvárásokat részben vagy egészben felvállalják-e. Egyelőre itt 
tartunk, érdekeinket a részletes tárgyalásokon maximálisan érvé
nyesíteni akarjuk.

-Nem érzékeltem a szakszervezet részéről kategorikus privati
záció ellenességet. Miért van ez?

-  Nézze, mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy állami tulajdon
ban a bányász munkahelyek nagyobb biztonságban vannak. Nem 
lehet azonban figyelmen kívül hagyni a tényeket. A privatizációs 
törvényt egyetlen kormány sem törölte el, és ez a jogszabály ki
mondja, hogy amennyiben vevő jelentkezik, azzal le kell folytatni 
a tárgyalásokat. Törvényes dolgok ellen sem sztrájkot, sem de
monstrációt nem lehet szervezni. Nekünk az adott helyzetből kell 
a lehető legjobbat kihozni a munkavállalók számára. Amennyiben 
a megfelelő garanciákat (például a helyi kollektív szerződés (KSZ) 
elfogadása, stb.) a vevő felvállalja, el kell fogadnunk a 
magánosítást. Amennyiben nem, minden eszközzel élni fogunk.

-  Hol a határ? Mik azok az elvárások, amiket, ha az ajánlattevő 
nem fogad el, önök fellépnek az eladás ellen?

-  Még nem láttuk az új tulajdonos üzleti tervét. Ha a munkavál
lalók számára hátrányos változtatásokat akar, abba nem egye
zünk bele. 1996-ban létrehoztunk egy Szakszervezeti 
Koordinációs Tanácsot, melyben valamennyi helyi szakszervezet 
képviselteti magát. Minden komoly döntést, ami a KSZ-szel, a 
bérfejlesztéssel, a csoportos létszámleépítéssel kapcsolatos itt 
megtárgyalunk. Ez most is így lesz.

-  Mik a legfontosabb szükséges garanciák?
-  A legrövidebben három kérdéskörben foglalható össze: a 

bérfejlesztések, a szociális juttatások, valamint a foglalkoztatási 
megállapodás fenntartása. Azt kérjük, hogy mindezt változatlanul 
fogadják el.

Nemrég találkoztam Kapolyi Lászlóval, aki azt mondta, hogy 
ezekben valószínűleg nem lesz köztünk vita. Elég régen ismerjük 
egymást-szociális kérdésekben mindig partner volt. E magatar
tása nem változott, mert a politikai életben is részt vesz, és sem
milyen konfliktus nem lenne számára előnyös a 
munkavállalókkal. -f-

'  f  K ék  H old  K ö n y v e lő  K f t .
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0 KÖNYVELÉS egyéni és társas vállalkozások részére 
0  Bér, TB, magán-nyugdíjpénztár ügyintézés 
0 Bevallások készítése 
0 Adótanácsadás
0T e ljes  körű egyéb ügyviteli szolgáltatás

-  Nekem már a privatizáció kormány általi nyári meghirdetése -  a szeptemberi lezá
rási szándékkal -  gyanús volt, mert a semmiből egy ilyen eljárást tisztességgel nem le
het lefolytatni, csak akkor, ha már megvan az, akinek valójában el akarják adni a céget. 
Még egyszerűbben, ez az eladás jó előre le volt zsírozva. Ezt megerősítette, hogy már 
az augusztus 25-i ajánlatleadást megelőzően Kapolyi urat, mint éreztetetten nyertest 
láthattuk a helyi televízióban. Ez szerintem is egy elvtársi privatizáció, a rossznyelvek 
szerint pedig annak a csomagnak a része, mely a szocialista-szociáldemokrata pártfú
zió, ezzel a jobban csengő pártnév megszerzésének szocialista ellentételezése.

-  Privatizáció egyenlő lenyúlás. Az átlagembernek legalábbis ez jut eszébe. Mire szá
mít itt ön?

-  A pletykák alapján úgy tűnik, hogy élénk lobbi tevékenység zajlik a Vért elmúlt cik
lusban felújított üdülőinek, nevezzük így, kiszervezése érdekében. Ez jelentheti azt, 
hogy valamiféle menedzsment-privatizátori csoport esetleg kiemeli még a privatizáció 
előtt ezeket az ingatlanokat, netalán ebben valamilyen módon közreműködik a szak- 
szervezet. Esetleg a privatizációt követően tűnik el a jóléti vagyon. Azt gondolom, hogy 
ebben a kormányban, ebben a szakszervezetben és ebben a privatizációs konstrukció
ban, és persze az ÁPV Rt.-ben egyáltalán nincs meg annak a garanciája, hogy valóban a 
helyi közösség érdekeinek a figyelembe vételével történik meg a privatizáció.

-  Mire alapozza a szakszervezet elleni kritikáját?
-  A szakszervezet és a lehetséges privatizőr, Kapolyi úr, élénk, jóval korábbi időszak

ból származó kapcsolatokat ápolnak, s nyilvánvaló, hogy a közöttük fenntartott együtt
működés más gyökerű, mint egy üzleti kapcsolat. Úgy tűnik tehát, hogy könnyen meg 
fognak egyezni egymással. A szakszervezeti vezetők egyébként olyan jogosítványok
kal, olyan fizetéssel, olyan végkielégítési feltételekkel és felmondási idővel rendelkez
nek, amivel rajtuk kívül alig valaki e cégnél. Nekik tehát egy privatizációban nincs mit 
veszíteniük.

Ebben a szituációban felvetődik a Vért gazdasági irányításának, és magától értető
dik, hogy központjának áthelyezése Tatabányára, már csak azért is, hogy Kapolyi úrnak 
az autópályán ne kelljen tovább mennie. Ha ez megtörténik, több negatív hatással is 
számolhatunk, főként az oroszlányiak foglalkoztatása terén. Egy olyan forgatókönyvről 
hallottam, hogy a két baloldali többségű önkormányzati testület közös egyetértéssel 
fogja javasolni a Kapolyi-féle privatizációs pályázat elfogadását, pedig nekünk városi 
garanciákat kellene kérnünk.

-  Ön szerint milyen negatív hatások várhatók? Kezdjük a foglalkoztatással.
-  A bányászoknak azt a részét, akik földalatti fizikai munkát végeznek, úgy látom, kü

lönösebben nem érdekli az eladás. Két ok miatt. Amennyiben ez a szénbázisú vertikum 
működik, rájuk bizonyosan szükség lesz, de akárhogy is lesz, a többség olyan közel 
van a nyugdíj lehetőségéhez, hogy az egyfajta biztonságot ad.

Súlyosabban fogja érinteni a privatizáció a középvezetők, adminisztrátorok körét (a 
titkárnőtől a humánpolitikai szakelőadóig). Ez egy viszonylag jó jövedelmű kör. Ők le
hetnek a folyamat igazi vesztesei, mert munkahelyük elvesztésére számíthatnak. A 
potencionálisan veszélyeztetettek számát 500 főre becsülöm, családjukkal együtt tehát 
akár kétezer ember is érintett lehet. Ebbe belerokkanhat a helyi társadalom, mert ők a 
város közéletének gerincét alkotják ennek révén erősen befolyásolják a közhangulatot.

-  Hogyan befolyásolhatja a város gazdaságát, fejlődését az eladás?
-  Meggyőződésem szerint a Vért termelési volumene, és ezzel az adóalapja is csök

keni fog. A város elmúlt 12 évre jellemző viszonylag stabil finanszírozása és a fejleszté
sek ideje ezzel a múltba vész. A helyi egyéb ipar ezt még nem képes teljes egészében 
kompenzálni. A Fidesz ezért nem támogatja a privatizációt, hiszen a lehető leg
rosszabbkor következik be. Oroszlány ugyanis a maradék, fejlesztésekre fordítható tő
kéjét veszíti el, amivel felkészülhetett volna a jelenleginél sokkal piacibb viszonyokra. 
Úgy látom, hogy egy átmeneti időszakra, talán 3-5 évre, komoly gazdasági válsághely
zet következhet be, ami visszafogja a helyi társadalom fejlődését is. Ez idő alatt egysze
rűen csak a működésre lesz szűkösen elég a pénz, és önként vállait feladatait a város 
elfelejtheti. Ne legyen igazam, de bizony felül kell majd vizsgálni az oktatási intézmé
nyek pedagógiai programját, a közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot, stb., és 
minden szépen beáll egy minimális működési szintre. Szerintem tehát, komoly vissza
fejlődés várható.

A Vértnek beszállító cégek terén is teljes átrendeződésre számítok. A jelenlegi helyi 
megrendelések jelentős része el fog veszni. Ez megint egy olyan körtérint, ami erősíti a 
társadalmi krízist.

-  Ha ez igaz, a kérdés az, hogy a város adottságai jók-e ahhoz, hogy megfelelő me
nedzseléssel meg lehessen oldani ezt a helyzetet?

-  A város adottságai jók, de megfelelő menedzselés elégtelen, ide kiváló menedzse
lés kell! Vágyván egy profi városmenedzsment, vagy nincs fejlődés. -for-

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
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Az állam 
rossz tulajdonos

Székely Antal, az MSZP helyi elnöke
-  Valamennyire ismerem az előző szénbánya vál
lalat tevékenységét, hiszen négy évig az igazgató
ságon dolgoztam, s később figyelemmel kísértem 
a Vért működését is. Azt tapasztaltam, hogy poli
tikai kurzustól, pártoktól és kormányoktól függet
lenül -  és sajnos, nemcsak az energetikában -  az 
állami tulajdonban maradt cégek mindegyike le
maradt a versenyben. Vagy csődbe ment, vagy 
feldarabolták, vagy maga a gazda, az állam volt 
kénytelen privatizálni. Ha a tulajdonos állam egy 
állami vállalatot versenyben akar tartani, két lehe
tősége van. Ellátja megfelelő tőkével a céget, és 
elvégezteti a szükséges beruházásokat, vagy pe
dig monopóliumot ad számára a piacon. Az ener
getikában már csak két erőmű maradt állami 
kézben (Paks és a Vért), ezért a monopólium nem 
valósítható meg. Ami a feltőkésítést és a beruhá
zásokhoz szükséges pénzek biztosítását illeti, 
nos, ebben az állam -  érthetően -  nem jeleske
dett, és nem is nagyon jeleskedik.

Meggyőződésem, jól privatizálni lehetetlen, 
mert ez nem a gazdaság szerves fejlődési útja. A

privatizált cégek -  lobbizással -  mindenütt tudták 
érvényesíteni az érdekeiket. Az állami társaság, a 
saját tulajdonosával, az állammal szemben vi
szont soha. Erre legjobb példa éppen a Vért, ami 
nagyobb invesztíciót soha nem kapott a tulajdo
nosától, és eljutott abba a helyzetbe, amiben ma 
van. A társaság, a saját működéséhez és fejleszté
seihez igen nagy hiteleket vett igénybe és ezt saját 
magának kellett kitermelnie.

Amikor már egyik kormány sem biztosította a 
hosszú távú áramvásárlási szerződést (és most 
már ilyet nem is kaphat a törvény értelmében), 
látható lett, hogy a cég csak tőkebevonással ma
radhat meg a piacon.

Többször hallható mostanában a kérdés, ha a 
magántársaságnak megéri, akkor az államnak mi
ért nem éri meg a Vért működtetése? Amennyi
ben ez az államnak is megérné, akkor a rendszer- 
váltás sohasem következett volna be. Az állam 
ugyanis nem képes jól gazdálkodni, és nem tud jó 
tulajdonosként viselkedni, mert az állam nem 
megfogható dolog. Arról nem is beszélve, hogy 
az egyes politikai kurzusok, hogyan állnak hozzá 
egy-egy ágazat döntéseihez.

Hogy most ez a privatizáció sikeres lesz-e, azt 
nem tudom megmondani, és azt hiszem más 
sem. Az 1997-es privatizációs próbálkozásnál

már aláírásra vártak a szerződések, s az valami
lyen oknál fogva mégis meghiúsult.

-  Mit ért sikeres privatizáción?
-  Amikor magántársaságként hatékonyabban 

és jobban működik, mint állami tulajdonban.
-  Munkaerő elbocsátása árán is?
-  Nem látok összefüggést a létszámcsökkenés 

és a privatizáció között, elbocsátások a cég eladá
sa nélkül is nagy valószínűséggel bekövetkeznek. 
Ha fejlődik egy társaság tevékenysége, akkor en
nek óhatatlanul következménye a munkavállalói 
létszám csökkenése. Hasonló nagyságú, korsze
rű erőművek nem ekkora létszámot foglalkoztat
nak. Úgy hallottam, hogy Mány és Bánhida 
bezárásával mindenképpen megszűnik 1700 
munkahely, és ez nyilván hatással van Oroszlány
ra is. Ez egy sajnálatos, de természetes folyamat.

A városnak az az elemi érdeke, hogy minél több 
munkahely megmaradjon, de ezt sajnos sem a 
privatizáció, sem az állami tulajdon nem garantál
ja. Úgy vélem, a városnak hasznosabb a privatizá
ció, mert nagyobb esélyt nyújt a cég hosszabb 
idejű fennmaradására.

A helyi politikusokra pedig az vár, hogy a város 
érdekeit képviseljék.

-forgács

Moczik Andrásné élete a könyvtár

Napi nyolc órát gyalogolt a tanulásért
Szent István nap alkalmából díszoklevél elismerésben részesítette a város képvise- 
lő-testülete Moczik Andrásné, Edit nénit, a Ságvári iskola tanárát és könyvtárosát. 

Hogyan lett négydiplomás pedagógus-könyvtáros a tudásvágy miatt 
egykoron napi nyolc órát gyalogló kamaszlányból? Példaadó történet.

A k nam ezőn  á t is ko lá b a
Edit néni ma is élesen emlékszik az 
elemi iskolára. Éppen a második vi
lágháború kitörésének napján ült elő
ször iskolapadba.

-  Tatabányán születtem, és hét
éves koromig éltem ott a szüleimmel.
Édesapám vájár volt, 1937-től akna
mélyítőként dolgozott Oroszlányban 
-emlékezik Edit néni. -  1941-ben, Magyarország há
borúba lépésekor szüleim úgy döntöttek, hogy átköl
tözünk ide, Oroszlányba, mondván, jobb, ha együtt 
van a család, mert nem tudni mit hoz a háború. En
gem a falusi katolikus iskolába írattak, ahol Inotai La
jos bácsi (idén ő kapta a város díszpolgára címet) 
tanított, hat évfolyamot egyidejűleg. Az iskolában hat 
sor pad volt, két pici ablak, petróleumlámpával világí
tottunk, és mi vittük a fát, hogy télen befűthessük a 
termet. Mindezek ellenére kitűnő tanuló lettem har
madikban és negyedikben is, ezért Lajos bácsi javas
latára szüleim beírattak a felsőgallai polgári iskolába.

A világégés utolsó éveiben bombázásveszély mi
att ezt az iskolát bezárták. A tanulást ki-ki otthon, 
önállóan folytatta. A háború után -  közel két éven át -  
gyalog kellett bejárnom Tatabányára. Négy óra volt 
az út oda és négy óra vissza. Hajnali négykor indul
tam, hogy reggel nyolcra beérjek, és este hatra értem 
haza. Az erdőben néha bombák robbantak, taposó
aknák léptek működésbe. Szüleim a telkemre kötöt
ték, hogy csak a kitaposott úton közlekedjek, de téli 
hóban ez nem volt egyszerű feladat. Bogarakat és 
terméseket is gyűjtöttem tanárnőm megbízásából, 
hogy újra feltölthessük a bombázások során elpusz
tult biológia szertárat. Végül Tatabányán fejeztem be 
a polgárit, 1948-ban.

Nem  h o z o tt s zé g ye n t a tanárá ra
A továbbtanulás nem ment könnyen, az élet közbe
szólt. Edit néni édesapja súlyosan megbetegedett, 
ezért alighogy betöltötte a 14. életévét, a család meg
élhetésének biztosítása miatt a bányánál kapott iro
dai munkát. Szálltak az évek, tudásszomja nem 
apadt, de már-már elérhetetlen álomnak tűnt a vá
gyott iskolák elvégzése. Nem sokkal férjhez menetele 
után mégis úgy döntött, beiratkozik a tatabányai köz- 
gazdasági technikumba, majd gimnáziumba.

-  Az érettségi után már tudatosan a könyvtáros 
szakmára készültem -  folytatja elszántságának törté
netét Edit néni. -  Bár időközben irodavezetővé avan
zsáltam a bányánál, érdeklődésből besegítettem az 
akkori városi könyvtár munkájába is, ahol örömömre, 
1962-ben főállást nyertem. Az első évek alatt végez
tem el a szombathelyi tanárképző főiskola népművelő 
-  könyvtáros szakát. Máig is büszke vagyok rá, hogy 
én írtam a főiskola történetének első hibátlan nyelvta
ni beugróját. Ekkor értettem meg gimnáziumi magyar 
tanárom, Molnár János intését, aki „csak” négyest 
adott nyelvtani teljesítményemre az érettségin. Ezt 
mondta nekem: Maga ne hozzon szégyent a nevem
re, ha netán főiskolára jelentkezik. Az ő hiányossága
imra rámutató értékelése inspirált a felvételire való 
alaposabb felkészülésben, aminek kiváló eredmé
nyemet köszönhettem. A sikeres vizsga után tényleg 
megkérdezték: Ki volt a maga magyar tanára a gim
náziumban?

„M in d e n  s z in te n , s z in te  m in d e n t"
Edit néni 27 évet dolgozott a városi könyvtárban, az 
utolsó években könyvtárvezető-helyettesként. A 
könyvtári munka mellett elvégezte a magyar szakot 
is, majd nyugdíjba menetele után, hatvan éves fejjel 
térve vissza a szombathelyi Berzsenyire, könyvtáros 
tanári oklevelet szerzett. Az elmúlt négy évtized -  
tiszteletre méltó e fáradhatatlanság, tetézve a család
ban való helytállás gondjaival -  tanulással és munká
val telt.

Edit néni részt vett az új adathordozókkal kapcso
latos rendszerezés kidolgozásában, melyet az 
UNESCO kezdeményezett, és egyik alapítója volt az 
országos zenei könyvtáros szekciónak. Elvégezte a 
Könyvtártudományi Módszertani Központ osztályo
zok feldolgozói, katalogizálási tanfolyamait. Dolgo
zott a megyei pedagógiai intézet szaktaná
csadójaként. Jelenleg is országos általános iskolai

szakértő. Az Arany, a József és a 
Ságvári iskola könyvtárának berendezé
se is az ő nevéhez fűződik. Tanított álta
lános iskolákban, dolgozók iskolájában, 
a gimnáziumban. Egyetlen bánata, hogy 
a Berzsenyi főiskoláról érkezett tanári 
felkérésnek családi okok miatt nem tu
dott eleget tenni.

-  Ami elképzelhető, minden szinten 
szinte mindent kipróbáltam -  mondja nevetve. -  
Nyugdíj után úgy döntöttem, pedagógus-könyvtáros
ként folytatom tovább a munkát. Valamennyi iskola 
tárt karokkal várt. Végül a Ságvári egy évre szóló fel
kérését fogadtam el. Ebből tett mára közel másfél év
tized. Jövőre töltöm a hetvenedik életévemet, és 
januártól átadom a stafétát egy kiváló tanítványom
nak.

K u ta tó m u n k á v a l fo ly ta tn á
Edit néni helytörténeti munkássága is említésre mél
tó. Közreműködött a Helytörténeti olvasókönyvek és 
a Helytörténeti füzetek első két kötetének elkészíté
sében.

-  Nem mélyedtem el Oroszlány történetében, de 
minden forrás, ami a városra vonatkozott átment a 
kezeim között s ennek nyomán készíttettem el a váro
si könyvtár helytörténeti katalógusát. Belekóstoltam a 
kutatómunkába is. A hetvenes években tervezték új 
megyei irodalmi-történelmi monográfiák készítését s 
az engem is felkértek a közreműködésre. így válasz
tottam ki a reformkorban a magyar nők felemeléséért 
küzdő Gödörházi Gödör József szákszendi evangéli
kus pap élettörténetét. Húsz éve nyomozom élete 
szálait, de mindmáig nem sikerült teljesen felgombo
lyítanom, mert a fonalak az USA-ba és Ausztriába ve
zetnek, ahová eddig nem sikerült eljutnom. Munkám 
azonban nem volt eredménytelen, mert a szákszendi 
iskolásokkal és szülőkkel megtaláltuk Gödörházi sír
ját, amit mára helyreállítottak. Tavaly emléktáblát is 
elhelyeztek a helyi templom falán. A következő évek
ben nagyon szeretném befejezni a kutatást.

Vallom, hogy az ember eltökéltséggel valósíthatja 
meg céljait, és fontos hogy olyan területen tegye ezt, 
amit a hivatásának választott. Én így tudtam tartal
mas munkával kitölteni 55 évet.

Forgács J.
_________________________________________________ 3.



Az orvosok 
diagnosztikus „mankója”

A betegségek lényegét a testnedvekben és a szö
vetekben lejátszódó elváltozások képezik. A labo
ratórium feladata ezek felismerése és mérése.

Az oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézet laboratóri
uma az elmúlt hét év fejlesztéseinek köszönhetően a 
legmodernebb berendezésekkel gyarapodott. Az in
tézmény átépítésének keretében a közelmúltban fe
jeződött be a helyiségek rekonstrukciója, s ennek 
révén a laboratórium alapterülete is növekedett. 
Vizsgálatokra naponta 100-120 beteg érkezik.

-  A labor és a röntgen diagnosztikus mankó az 
orvosok számára -  mondja a laboratóriumot is irá
nyító Dr. Várnagy Magdolna osztályvezető főorvos.

-  Vannak olyan laboratóriumi vizsgálatok, ame
lyek az általános kivizsgálás nélkülözhetetlen részei, 
ezek rutinvizsgálatok, ilyen pl. a vizelet- vagy vér
süllyedés vizsgálat is. Különböző betegségekben 
további célzott laboratóriumi vizsgálatokat kér a ke
zelőorvos, amiknek eredményéből fontos informá
ciót nyer a diagnózist és a terápiát illetően. Mintegy 
harminc különféle analízist tudunk végezni, melyek
ből tavaly összesen 254 ezerre került sor.

Hetente két alkalommal speciális vizsgálati céllal 
mintákat továbbítanak a megyei ÁNTSZ és más 
labvoratóriumok számára. Ilyen vizsgálat a bakteri
ológia, amikor a kórokozó baktériumot mutatják ki, 
vagy a vér gyógyszerszintjének a mérése, ami az op
timális gyógyszerbeállításhoz szükséges.

A laboratórium rendszeres belső és külső minő
ség-ellenőrzést végez, és eddig minden esetben 
megfelelt a minőségbiztosítás általános követelmé
nyeinek. Ez nagyban köszönhető annak is, hogy 
munkájukat felelősséggel végző jól képzett szakem
berek dolgoznak itt: három szakasszisztens és 
három asszisztens.

Vizsgálatok éhgyomorra
Az ambuláns vérvétel reggel héttől tíz óráig zajlik a szakrendelő labo
ratóriumában. Bizonyos speciális vizsgálatoknál (pl. vércukor, vér
alvadási vizsgálat) fontos, hogy a kora reggeli órákban, éhgyomorra 
történjenek. Ezért kérik az ilyen vizsgálatra érkezőket, hogy a vizsgá
lat pontossága érdekében minél korábban jöjjenek.

Az ambuláns feladatok elvégzése, azaz tíz óra után kezdődik az 
érdemi munka, a minták analízise a laboratóriumban. Egyes auto
maták által elvégzett mérések eredményeit on-line kapcsolattal szá
mítógépen rögzítik. Az asszisztencia megvizsgálja az eredményeket, 
s kiugró értékek esetén újabb vizsgálatra vagy orvosi konzíliumra is 
sor kerülhet.
A leletkiadás hétfőtől csütörtökig 14.30-kor, pénteken 13.30-kor 
történik.

Dr. Várnagy 
Magdolna osztály- 
vezető főorvos és 
Illés Józsefné 
asszisztens vizs
gálat közben.

Krihó Istvánná 
asszisztens, 
Kalmár Róza szak- 
asszisztens és 
Bander Ferencné 
takarítónő.
A háttérben az ún. 
kémiai automaták 
egyike, amellyel 
többek között vér
cukor, koleszterin 
és triglicerid 
szintet mérnek.

Kovács Jánosné vezető szak- 
asszisztens és Szmilek Orso
lya asszisztens a vérképvizs
gálatot végző Abacus nevű 
hematológiai automata előtt.

Központi 
orvosi ügyelet: 

361-761
ZETTISCH

GAZDASÁGI TANÁCSADÓ 
ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

- Könyvelés
- Gazdasági tanácsadás
- Cégalapítás
- Pályázatkészítés 
(támogatásokhoz, hitelekhez)

Elérhetőség: 
Telefon: 34/309-595, 
Tel./fax: 34/302-852 

18 óra után: 
Kecskéd, Vasút u. 44. 

Tel.:34/478-064 
Zettisch Mihály 
Zellisch Kornél

d i g
Negatívfilmek
Diaképek
Fényképek
Rajzok

• Miről van szó? Cégünk vállalja, hogy a leadott negatívfilmek, diaképek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t,
melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelból, a képek minőségének romlása nélkül.

• Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül.
•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismeri.
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-SKODA 120-as eladó. 
20/585-77-99
-  Garázs a Rákóczi úton eladó. 
06-70/5060070
-Skoda 105 S friss műszakival el
adó. 70/318-60-29 
-A Felsó'-telepen kertet 
vennék. 20/454-35-41

TOMI K É Z I
AUTÓMOSÓ!

2Q Ajánlattételi
felhívás!

Oroszlány Város Önkor
mányzata ajánlatot kér 
Oroszlány, Szeptember 6. 
utcai játszótér, engedélye
zési tervdokumentációnak 
megfelelő felújítására.
Az ajánlati dokumentációk 
megvásárolhatók az orosz
lányi Polgármesteri Hivatal 
pénztárában szeptember

O rosz lány, 
T á n cs ics  M. ú t 71.

•06*20° 
488*10*56

11-étől.
Ajánlattételi határidő: októ
ber 3. 10 óra.
Ajánlatok nyilvános felbon
tása: október 3.10 óra.

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

Kárpitozott
bútorok
javítása!

Rózsa Ferenc 
kárpitos 

362-018, 363-272
Szilágyi Tibor 

víz és központi fűtés szerelő 
20/9366-274

K iss  C sa b a
v e g y e s b o lt

Népekbarátsága u. 39. 
3BQ-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

INTERNETES HONLAPOK 
TERVEZÉSE 
@ 367-444

PIZZAFUTÁR
-ff-360-802

K E11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ 

IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

S34/360-063  
20/365-46-68

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
-ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 
LAKÁSÉPÍTÉSI 
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI 
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
-LAKÁS-ÉS 
VAGYONBIZTOSÍTÁS
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Kapóiéit óvják a támadásoktól
A Vértesi Erőmű Rt. privatizációja volt terítéken a képviselő-testület keddi 
ülésén. Rajnai polgármester meghívta a leendő vevőt, dr. Kapolyi Lászlót, 
a System Consulting Rt. elnök-vezérigazgatóját, Vas Lászlót, a Vértesi 
Erőmű Rt. vezérigazgatóját és Keleti Györgyöt, a térség országgyűlési kép
viselőjét.
Kapolyi László ismertette terveit, és 
az előzményeket. Mint elmondta, 
azért pályázott a Vért megvásárlásá
ra, mert már korábban érdeklődött a 
cég részét képező Bánhidai Erőmű 
iránt, amelyben egyik lehetőségét 
látja a 270 MW teljesítményű ukrán 
gázturbina üzemeltetésének. A Vért 
működtetését a jelenleg is működő 
rendszerben képzeli el, jelentős haté
konyságnövelő fejlesztésekkel. Meg
győződése, hogy a Vért kevert áras 
villamos energia egységköltsége a 
versenypiacon is megállja a helyét.

Kapolyi a szórólapon („Ukrán tu
lajdonba kerül a Vért?”) felvetett kér
désekre reagálva elmondta, hogy 
azokkal ellentétben a Vért magyar 
vállalkozás kezébe kerülhet. Többek 
között hazugságnak nevezte az elv
társi privatizációt hangoztatok egyes 
állításait.

-  Hazugság az is -  mondotta 
hogy bármikor is felmerült volna 
bennem a Vért központ áthelyezés
nek szándéka a cég privatizációjának 
elnyerése esetén. Ha úgy gondolják, 
hogy ennek a térségnek szüksége 
van privát tőke bevonására, akkor azt 
mindig tartsák szem előtt, hogy egy 
befektető csak olyan környezetbe 
hozza a tőkéjét, ahol szívesen fogad
ják. Ha hazugságokkal és rágalmak
kal megpróbálják lejáratni, akkor az 
illető nem fog a térségbe jönni, ha
nem keres olyan helyet, ahol szíve
sen fogadják a befektetését, s mint 
ahogy már említettem, van ilyen al
ternatív hely.

Keleti György kemény szavakkal 
bírálta az ellenzék tevékenységét, 
mert szerinte politikai ügyet faragtak 
abból, ami tisztán gazdasági kérdés
nek indult. A továbbiakban a lehetsé
ges vevő előtte elhangzott szavaihoz 
fűzött értelmező kijelentéseket.

-  Sajnálatos, hogy Sunyovszki 
Károly volt polgármester nevét adta 
egy tartalmát tekintve rendkívül sok 
hazugságot tartalmazó cikkhez a 
Krónikásban -  fogalmazott Keleti. 
Később a következőket mondta. -  Én 
azt gondolom, hogy ha a privatizáci
óra a gazdasági okoknál fogva szük
ség van, akkor eddigi ismereteim

szerint erre a legjobb lehetőség a 
Kapolyi úr által elmondott feltételek 
alapján kínálkozik.

Keleti György hangsúlyozta azt is, 
hogy Kapolyi szavaiból érezhető, 
hogy nem döntött még a privatizációt 
illetően, mert nem köteles idejönni, 
hogy ilyen politikai légkörben, nem
telen támadásoknak kitéve fektesse 
be a tőkéjét.

Lázár Mózes megfogalmazta, 
hogy mindenkinek joga van vélemé
nye kifejtésére, s érthető, ha ilyen 
fontos kérdésben azt olykor élesebb 
hangon teszi.

Vas László a Vért vezérigazgatója 
többek között elmondta, hogy a cég 
alaptőkéjének csökkentése nincs 
összefüggésben az eladással. Erre a 
társasági törvényből következően, és 
nem egy privatizációs várakozás mi
att került sor -  hangsúlyozta.

Székely Antal alpolgármester fel
vetette egy szélesebb lakossági fó
rum szükségességét a végleges 
döntés megszületése után.

Takács Károly képviselő, volt ve
zérigazgató a cég további állami tu
lajdonú rpűködtetése mellett tört 
lándzsát. Úgy vélekedett az állam jó 
tulajdonos is tud lenni, ha a céget 
megfelelően irányítják, és ha hisznek 
abban, hogy működőképes.

Kapolyi László szerint baj van an
nak a közgazdasági ismereteivel, aki 
azt állítja, hogy egy állami támoga
tással kiegészített árral bármely cég 
versenyképes és gazdaságos lehet. A 
Takács képviselővel történt újabb 
szóváltását követően Kapolyi felállt, 
és elhagyta az üléstermet. F.J.

AZ MSZP RÁBÓLINTOTT...
A parlament Energetikai Albizottsága 
csütörtökön MSZP-s szavazattöbb
séggel (dr. Kapolyi László tartózko
dása mellett) zöld utat adott a Vértesi 
Erőmű Rt. privatizációjára.
A megjelent ÁPV Rt. képviselő lelhív
ta a figyelmet, hogy a Vért jövő évre 
akár 4-6 milliárd forint környezetter
helési díjat is fizethet, amennyiben 
nem kap mentességet.
Ez nagyon nehéz helyzetbe hozhatja 
a céget.

14 NAP HÍREI
-VAN MUNKA. Több százan keres
ték fel a Bányász Klubot, ahol állás
börze várta a munkát keresőket. 
Városunkban a 2001-es 1044 főről 
idén júniusra, 732-re csökkent a 
munkanélküliek száma. A börzén 
37 munkáltató 506 állásajánlata 
várta az érdeklődőket. Elsősorban 
az oroszlányi és tatabányai ipari 
parkba települt cégek kerestek 
munkaerőt, de a honvédség is felál
lította ideiglenes toborzóirodáját. 
Jellemzően az operátorokat, CNC 
gépkezelőket, marós-esztergályos 
szakmunkásokat, gépkocsivezető
ket, gépészmérnököket keresték. 
-EREDMÉNYES NYÁR. 1100-an 
üdültek idén a város káptalanfüredi 
táborában, ahol május végétől au
gusztus végéig tíz turnust bonyolí
tott le a működtető művelődési 
központ. A mindössze 395 oroszlá
nyi nyaralónak a kétharmada érke
zett szervezett csoportokban. A 
tavaly átalakított vizesblokk a tábo
rozok és az ÁNTSZ elismerését is 
elnyerte. Az idei szezon pénzügyi
leg is sikeresen, mintegy 2,5 milli
ós pozitív eredménnyel zárult. 
-SZEX, CSALÁDTERVEZÉS. A csa
ládi életre való felkészülés jegyében 
az ÁNTSZ városi intézete által szer
vezett előadássorozat indul a kö
zépiskolákban. A havonta 2-3 
alkalommal megrendezendő prog
ramok témáit a fiatalok érdeklődé
séhez igazítva válogatták össze. 
Szeptemberben és októberben a 
szexualitásról, majd a fogamzás- 
gátlásról, a nemi betegségekről, a 
lelki egészségről és a családterve
zésről tartanak előadásokat meghí
vott orvosok és pszichológusok. A 
diákok előzetesen írásban, névtele
nül is tehetnek fel kérdéseket, s az 
előadás alatt a teremben csak az 
előadó és az adott csoport fiataljai 
tartózkodhatnak.
-OROSZLÁNYI BÚCSÚT rendez a 
Falu- Hagyományőrző és Kulturális 
Egyesület. A zenés szüreti felvonu
lás szeptember 27-én 14 órakor 
kezdődik és érinti a város minden 
körzetét. Este 8 órától szüreti bál 
lesz a Rákóczi művelődési házban. 
-KERÁMIÁK ÉS KŐLENYOMATOK. 
Két művész munkáit bemutató tár
lat nyílt a Művelődési Központban. 
Licskó István fazekas, keramikus a 
korongozás mellett fafaragással, 
játszótéri eszközök készítésével és 
gyerekeknek készült tárgyak terve
zésével is foglalkozik. Mostani be
mutatóján elsősorban használati 
tárgyakat tekinthetnek meg az ér
deklődők.
Székely Gábor, aki jelenleg a szom
bathelyi főiskola rajz tagozatának

hallgatója, figuratív ábrázolásait, 
erdélyi tájképeit és spanyol úti él
ményeit állította ki. A városi művé
szeti iskolában klasszikus gitár
tanárként is tevékenykedő alkotó 
aquarellel, olajjal készült munkái 
mellett megtekinthetők grafikái és 
litográfiái is. A kiállítás szeptember 
végéig látogatható.
-SZERENCSÉS VÁROS. Az ország 
26 szlovák tájházának vezetői talál
koztak a Rákóczi művelődési ház
ban, hogy IV. alkalommal cseréljék 
ki tapasztalataikat. Az Országos 
Szlovák Önkormányzat és a városi 
szervezet által megrendezett ese
ményen Kis Györgyné, a polgár- 
mesteri hivatal humán szolgál
tatások osztályának vezetője kö
szöntötte a vendégeket: “Oroszlány 
városa szerencsés helyzetben van. 
Nálunk évtizedek óta barátságban, 
békességben élnek a nemzetisé
gek, s közösen látogatják egymás 
rendezvényeit. Szerencsések va
gyunk abból a szempontból is, 
hogy élnek közöttünk olyan embe
rek, akik sokszor szabad idejüket is 
feláldozva megőrzik, ápolják, és 
másokkal Is megismertetik kultúrá
jukat, hagyományaikat.” 
-BEMUTATKOZTAK. Az első félév 
eseményeit értékelték, és a máso
dikat tervezték a városi Civil Fóru
mon. A decemberig terjedő 
időszakban kerül sor a “Civil Part
nerség" című konferencia anyagá
nak feldolgozására, az óvodai, a 
Református Hitünkért, a Nyugdíjas 
Értelmiségi alapítványok, illetve a 
Vöröskereszt helyi szervezetének 
bemutatkozására. Idén karácsony
kor a Fórum ismét meghirdeti ha
gyományos városdíszítő akcióját. 
Az ülésen bemutatkozott a Magyar 
Elektronikai Egyesület, a Foltvarrók 
Klubja és a városi Polgárőr Egyesü
let.
-DICSÉRETES TANÉVKEZDÉS. Az
elmúlt hétvégén zajlott Gyöngyö
sön az Egyetemi és Főiskolai Orszá
gos Duatlon Bajnokság. Az 
oroszlányi Bakonyi Fruzsina, a 
Semmelweis Egyetem Gyógysze
résztudományi Karának gólyája 
magabiztosan nyerte a bajnoksá
got, és sikerült a duplázás is, hi
szen csapatban is a SOTE lett a 
legjobb.
-AZ ÁNTSZ oroszlányi intézetének 
munkatársai áprilisban “Jótékony- 
sági Fitnesz Napot” szerveztek a 
gimnáziumban azzal a céllal, hogy 
az aktív testmozgás és az egészsé
ges életmód népszerűsítése mellett 
jótékonysági célra gyűjtést rendez
zenek. Az összegyűlt 50.000 Ft-ból 
sporteszközöket vásároltak, melye
ket Dr. Brunner Róza városi tisz
tifőorvos az elmúlt héten adott át.
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Nem létező pénzből nehéz adni” A kínos kijelentés „eltűnt” a jegyzőkönyvből
A képviselő-testületi ülés második fajsúlyos döntése a költségvetés 
módosítása volt. A még tavaly igényelt normatív állami támogatások 
a tényleges helyzethez igazítás után mintegy 16,5 millió forintos for
ráscsökkenést eredményeztek a város öt oktatási-nevelési intézmé
nyében. Az előterjesztés a forráskiesés összegével megegyező 
mértékben javasolta az az intézményi költségvetések módosítását, 
azaz csökkentését.
Az alábbiakban a vitázó felek érdekesebb kijelentéseiből szemezgetünk. 

Rajnai Gábor polgármester
Nem létező tevékenységért nem jár normatíva. Hogy ez mikor, és 

hogy került lejelentésre, ennek a körülményeit nem a városi intézmé
nyek közötti egymásra mutogatással kell tisztázni. Nem tartom szeren
csésnek, hogy egyesek megpróbálják összeugrasztani az intézményeket 
a polgármesteri hivatallal. Az sem szerencsés, hogy egyes intézményve
zetők a tantestület és a diákok előtt is olyan kijelentést tesznek, ami nem 
méltó egy pedagógushoz. Az egymásra mutogatás helyett közösen kell 
kikínlódni a megoldást. Novemberre megoldjuk a helyzetet, és arról szó 
sem lehet, hogy valamelyik iskolában elmaradjon az első és az utolsó 
óra.

Jugovics József szocialista képviselő, bizottság elnök 
A művelődési bizottságnak az a kérése, hogy a kieső összeget novem

berig közösen találjuk meg, mert ha ez nem sikerül, akkor esetleg prob
lémák adódnak az oktatásban.

Hartmann József a polgári oldal képviselője, iskolaigazgató 
Ha már áprilisban jelezte volna az önkormányzat, hogy a negatív nor

matíva különbözeiét elveszik az iskolák költségvetéséből, nincs gond, 
feladatelhagyással megoldottuk volna a problémát. De szeptember ele
jén szóltak, amikor már minden feladatra kollégát vettünk fel. 
Mindannyian egyszerre hibáztunk volna öt intézményben?

Székely Antal alpolgármester, a szocialista frakció vezetője 
Az idén történt először, hogy év közben lehetett normatívát módosíta

ni. Miért csak szeptember első hetében került sor az elvonások bejelen
tésére? -  ezt kérdi a pedagógusok szakszervezetének levele is. Már 
februárban kiderült, hogy évközbeni korrekció lesz, majd áprilisban és 
júliusban is lehetett volna igazítani. (Székely Antal itt arra utal, hogy az 
intézmények felkészülhettek volna a normatíva visszavonásra. -  a 
szerk.) Tehát ez nem felel meg a valóságnak. A szakszervezetnek az a 
dolga, hogy felvesse a problémákat, nekünk képviselőknek pedig az, 
hogy találjunk valamiféle megoldást. Csakhogy nem létező pénzekből 
nem lehet adni. Jelöljék meg a forrást!

Nem szeretném, ha az terjedne el a tantestületekben, hogy a képvise
lő-testület megvonta az étkezési hozzájárulást, különféle szakköröket 
szüntetett meg. Nem. A képviselő-testület azt tudja mondani, hogy mi
lyen a város pénzügyi kondíciója, és ehhez kell szabni a feladatokat, ami 
viszont már az intézményvezető felelőssége. Természetesen, ha a közel
jövőben sikerül többletbevételre szert tennie az önkormányzatnak, akkor 
igyekszik majd teljesíteni a jogos igényeket.

Takács Károly a polgári oldal képviselője 
Legyen annyi összetartás a képviselő-testületben, hogy ne az elvonás 

jogosságát igazolgassa, hanem azt, hogy ez miért nem jó a városnak. 
Ehelyett az intézményvezetők torkán akarják lenyomni ezt a súlyos kiha
tású problémát. Javasolom, hogy ebben a kérdésben ne hozzunk sem
miféle határozatot. (Javasolta azt is, hogy vizsgálják meg a 
gazdaságfejlesztő kht. tevékenységét, valamint a hivatal PR kiadásait, 
hogy azokból enyhítsék a pénzügyi hiányt.)

Juhász József szocialista képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke 
A kht. megszűnésével megspórolható összeg legfeljebb a szóban for

gó pénzek tíz százalékát fedezi.
Hartmann József a polgári oldal képviselője, iskolaigazgató 
Javaslom, hogy ne támogassák e döntést. A testület tagjai mondjanak - 

le a következő időszakra eső tiszteletdíjukról és ajánlják fel azt a költség- 
vetési hiány csökkentésére.

Székely Antal alpolgármester, a szocialista frakció vezetője 
Képviselőtársam akkor javasolgasson ilyet, ha majd a pedagógusok is 

lemondanak a túlóradíjukról a beteg gyerekek javára, velem együtt. Ez 
nem egy komoly javaslat, ne szavazzuk meg.

Hartmann módosító javaslatát a többség nem támogatta, majd meg
szavazta az eredeti előterjesztést.

Forgács J.

Az egyszeri bányász és az intézményvezetők
A pénzügyi bizottság testületi ülést 
megelőző tanácskozásán téma volt -  
többek közö tt-a  költségvetés módo
sítása is, melynek legvitatottabb pont
ja az a 16,6 millió forintos ún. állami 
többlet normatíva összeg, amelyről a 
város oktatási intézményeinek le kell 
mondania.

Hartmann József a Ságvári Endre 
iskola igazgatója arról is szólt, hogy a 
költségvetéskor ígéretei kaptak a 
probléma rendezésére.

Juhász József bizottsági elnök erre 
azt válaszolta: „Vannak olyan vélemé
nyek is, hogy egy intézményvezető 
igenis gazdálkodjon, és ne tegye fel a 
kezét, mint az egyszeri bányász, hogy 
megcsinálom, amit a főnök mond, 
amikor meg olyan kedvem van, akkor 
meg önálló vagyok. Magyarán az in
tézményvezetőknek, amit lehet, ki kell 
spórolni. Annál is inkább, mert ennek 
a jogosulatlan normatívának a megléte 
nem most jutott a tudomásukra. Ez az 
összeg alig a költségvetésük egy szá
zaléka.” Juhász József hangsúlyozta, 
hogy az érintett intézmények működő- 
képességének biztosítására minden 
lépést meg fognak tenni. Elmondta azt 
is, hogy az önkormányzati kassza 
üres, a semmiből pedig a legjobb 
szándékkal sem tudnak adni.

Rajnai Gábor polgármester kijelen
tette: „ha ennek a költségvetés módo
sításnak vannak személyi felelősei, 
azok elő lesznek véve.”

Csőre Imréné arra hívta fel a figyel
met, hogy ezt a bizonyos normatívát 
minden intézmény önhibáján kívül ter
vezte rosszul.

Tóth Gábor a József Attila iskola 
igazgatója szerint már idén február 
10-én tudott volt, hogy másképp kell 
számolni az intézmények normatíva 
igénylését, mint ahogy azt leadták. 
„Két nappal később az összevont bi
zottsági ülésen azt is elmondtam -  
folytatta - ,  hogy az iskola által terve
zett étkezési díjakhoz képest január
ban a képviselő-testület egy másik 
összegű díjról döntött, amit a költség- 
vetésbe átszámítani már nem lehetett. 
Akkor jeleztem, hogy ez újabb egymil
lió forint feletti problémát fog jelenteni 
az intézménynél. Az tény, hogy kikér
tem a jegyzőkönyvet és abban nem 
szerepel a hozzászólásom!"

Tóth Gábor hozzátette, hogy ha a hi
ány intézményi kigazdálkodására vo
natkozó utasítást kényszerűen 
végrehajtják, azon már nem sokat se
gít, ha novemberben az önkormányzat 
változtat rajta.

Forgács J.

Pedagógusok levele a képviselőkhöz
A Ságvári Endre Általános Iskola tan
testülete 58 aláírással (az iskolai köz- 
alkalmazottak több mint 90 %-a) 
megerősített levelet juttatott el a város 
képviselőinek, tiltakozva az oktatást és 
a közalkalmazottakat szerintük hátrá
nyosan érintő intézményi pénzvissza
vonás ellen. Ebben többek között az 
alábbiak olvashatók:

A 2003. évi intézményi költségvetés 
igénye (első kör) teljesen jogos volt -  
állapította meg augusztus végén a bel
ső ellenőr. Nem tartalmazott egyetlen 
forint többletigényt sem. Sőt! Nem 
volt tervezhető külön összeg a beteg- 
szabadságra és a beteg pedagóguso
kat helyettesítő kollégák díjazására, 
továbbá a kirándulások és erdei iskola 
felügyelete, ami igen jelentős tétel. 
(...) A helyzetet súlyosbította, hogy az 
előző évi költségvetési maradvány, 
melynek összege 9,5 millió forint, nem 
került vissza intézményi hatáskörbe. 
Ebből intézményünk mindösszesen 
hétmillió forintot kapott vissza a vizes
blokk felújításra. (Megjegyezzük, a 
munka még el sem kezdődött.) (...) 
Mivel más tételből már nincs mit el
venni, ezért az intézményekre eső

összeget csak a bérből tudják(?l) ki
gazdálkodni a vezetők.

Mit veszíthet az oktatás-nevelés? 
Önök elfogadták valamennyi intéz
mény Pedagógiai Programját, mely
nek megvalósítására költségvetési 
garanciát vállaltak. (...)
Megszűnnek a nyelvi, számítástechni
kai, technika órák csoportbontásai. 
Sérül az oktatás minősége, hatékony
sága.
Megszűnnek korrepetálások, szakkö
rök. Ezzel együtt sérül a hátrányos 
helyzetű, lassabban haladó tanulók 
felzárkóztatása, sérül a tehetséggon
dozás.
Megszűnik a szakszerű (megfelelő) 
szakos helyettesítés. Gondolják végig, 
mit jelenthet, ha egy tanár hiányzása 
miatt a törvényileg előírt tantárgyi kö
vetelmény nem teljesíthető.
Felvetődik számtalan munkajogi, fele
lősségben, erkölcsi probléma, mely 
súrolhatja vagy átlépheti a törvényes
ség határát. Ki vagy kik vállalják ennek 
a felelősségét? Mi nem kívánunk részt 
venni törvénytelenségekben.

A DOHÁNYZÁS, A  SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



Oktatási feladatok maradnak el

Szűkölködő iskolák
Szeptember elején látott napvilágot a hír: 
a város öt intézménye (általános iskolák, 
az Eötvös középiskola és az óvodák 
összessége) nem gazdálkodhat azzal a 
16,6 millió forinttal, ami év elején állami 
normatíva többletként beépült a költség- 
vetésébe. Ez intézményenként 2-3 millió 
forint mínuszt jelent.

A képviselő-testület ülése előtt egy 
héttel ülésezett a Művelődési és Oktatási 
Bizottság, ahol ez is téma volt. Elhang
zott: a helyzet csak átmeneti jelenségként 
kezelendő, vagyis az intézményeknek 
csak pár hónapig kell megszorító intéz
kedéseket hozniuk.

A Ságvári iskola tantestülete nevében 
Molnárné Fonód Gizella, az intézmény 
Közalkalmazotti Tanácsának vezetője le
velet adott át a képviselőknek (lásd külön 
írásunkat).

Csőre Imréné, az Arany János iskola 
igazgatója elmondta, intézményükben 11 
millió forint elvonás volt februárban az 
első körös költségvetési tervezethez ké
pest. A mostani 1,3 milliós normaelvo
nással ez havi egymillió forint mínuszt 
jelent, ami miatt egyetlen szakkör és kor
repetálás sem tud működni. (Hasonló a 
helyzet a Ságváriban, ott 2,7 millió a 
visszavonás. -  a szerk.) Kérte, hogy az 
önkormányzat mérje fel, melyek az el 
nem hagyható alapfeladatok, milyen 
szinten kívánja, tudja működtetni az 
alapfokú oktatást, s ahhoz biztosítsa a jö
vőben a megfelelő összegeket.

-  2,6 millió forint normavisszavonás 
érinti a József Attila iskolát. Már a költ
ségvetés tárgyalásánál jeleztük, hogy je
lentős az alultervezés, és a tervezett 
összeg nem lesz elég a táppénzre, a köz
üzemi díjakra stb. Ilyen költségvetésnél 
nem látom annak a lehetőségét, hogy ok
tatási feladat elhagyása nélkül a hiányt 
bérből ki tudjuk gazdálkodni az elkövet
kező három hónapban -  közölte Tóth Gá
bor igazgató. Lapunk kérdésére 
elmondta, hogy a Józsefben drasztikus 
intézkedések egyelőre nem történtek, 
megvárják a képviselő-testület 23-i ülé
sét. Amennyiben legalább a normaelvo
nás felét nem kapják vissza, a többi 
általános iskolához hasonló megoldá
sokra kényszerülnek.

-  Ez a helyzet az önkormányzat hibáján 
kívül jött létre. Minden igyekezetünkkel 
azon leszünk, hogy javítsunk rajta -  
hangsúlyozta Jugovics József, a bizott
ság elnöke.

Forgács J.

Rendezett számlák?
Ellentmondásos információk láttak napvilágot a 
város pénzügyi helyzetével kapcsolatban. A pénz
ügyi bizottság és képviselő-testület legutóbbi ülé
sén arról tájékoztattak, hogy a városnak nincs 
kifizetetlen számlája a szeptember 22-i állapot sze
rint. Indoklásként hangzott el, hogy befolytak a 
második félévi adóbevételek, s ebből rendezték a 
szolgáltatók felé felhalmozódott adósságokat. (La
punk információi szerint ezek az állítások megkér- 
dőjelezhetők, mert például az intézmények is 
jelentős tartozásokat halmoztak fel, ami nem sze
repel egyetlen nyilvánosságra hozott kimutatás
ban sem.) A kételyeket erősíti, hogy a hivatal is 
csak a becsült pénzügyi adatokat tudott a képvise
lők rendelkezésére bocsátani. A Vérttől várt 116 
milliós környezetvédelmi bírság még ne folyt be a 
város kasszájába, érkezését szeptember 30-ig vár
ják. Amennyiben ez valamilyen okból elmarad, az 
sajnálatosan katasztrofális pénzügyi helyzetbe so- 
dorhatja Oroszlányt.________________________

Egyre több a gyújtogatás. Az elmúlt hónapban 26 
alkalommal vonultak esetekhez a város tűzoltói. 
Két gépkocsi gyújtogatás következtében teljesen 
kiégett. A Svandovszki dűlőben három helyen ra
kott tűzzel történt gyújtogatást fékeztek meg. Égett 
a bozót és a fű az ipari park környékén, a Haraszt- 
hegyen, valamint többször a Táncsics Mihály úti 
óvoda mögötti területen. A legnagyobb (2 hektá
ros) tűz az Alkotmány út végén található juhhodály 
mögötti területen volt, mely fenyegette a közeli 
fenyvest. Az elmúlt hetekben gyakran lehetett látni 
tűzoltóautót a város különböző pontjain. Mára be
fejeződött a köztéri tűzcsapok teljes körű ellenőr
zése -  tájékoztatott Tyukodi József parancsnok.

Pályázati felhívás!
Oroszlány Város Önkormányzata az 
Oktatási Minisztériummal együttmű

ködve 2004. évre kiírja az Oroszlány területén 
állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos szoci
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók és a 
2004/2005. tanévtől felsőoktatási tanulmányo
kat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz
töndíjpályázatot.
A pályázati űrlapot és mellékletét a Polgármes
teri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet be
szerezni.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írás
ban, a pályázó által aláírva egy példányban kell 
benyújtani, a pályázóval egy háztartásban élők 
havi nettó átlagjövedelméről szóló igazolással. 
Benyújtási határidő: október 22.
A részletes kiírás a Polgármesteri Hivatal hirde
tőtábláján megtekinthető.
Információ: I. emelet 32.szoba 
Tel.: 361-444/134

D I G
Negatívfilmek 
Diaképek 
Fényképek 
Rajzok

I T A L J  S F É N Y K
FOTÓ CDI

a jövő!

P A L B U ftfl

•M iről van szó7 Cégünk vállalja, hogy a leadott negatívfilmek, diaképek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t, 
melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelból, a képek minőségének romlása nélkül. 

•Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül.
•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismeri.

M o n tá z s  P re s s  K ft. O ro s z lá n y , Alkotmány u. 10. Telefon: 34/367-444 Fax: 70/9015-492

A hír szent, a vélemény szabad!

A „hír” nem igaz!
„Ugyancsak furcsán kezdődött az oroszlányi képviselő 
testület tegnap délutáni ülése. A polgármester tudomá
sa és engedélye nélkül „Ukrán tulajdonba kerül a Vért? 
című szórólapot helyezett a testület tagjainak dossziéi
ra az egyik képviselő, megsértve ezzel a Szervezeti és 
Működési Szabályzatot, nem beszélve arról, hogy az 
eset etikai kérdéseket is felvet. ”

A fenti üzenetet is tartalmazó „hírt” küldte szét a 
„polgármesteri sajtóreferensi munkát” ellátó Ivák, 
mintegy 25 helyi és országos sajtó munkatársának.

E magánvéleményt tartalmazó, azt mintegy hivatalos 
színben feltüntető „tájékoztató” azonban véleményünk 
szerint nem igaz, hiszen amennyiben valaki van annyira 
önsanyargató, hogy elolvassa a város internetes hon
lapján is fellelhető Szervezeti és működési szabályza
tot, rájöhet, hogy a fenti „hír” nem fedi a valóságot! Az 
SZMSZ ilyen tiltó kitételt nem tartalmaz, márpedig a re
ferens dolga nem a minősítés, hanem tények közlése.

Lapunk a következő számában közli -  amennyiben az 
megérkezik-, polgármesterünk válaszait az alábbi kér
déseinkre:

-A 2003. szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen 
Ön úgy nyilatkozott, hogy kéri a későbbiekben a szóró
lapok mellőzését a testületi ülésen.

A fenti kijelentését mely jogszabály alapján tette 
(SZMSZ, Tv.)?, - Legyen szíves megválaszolni, miért ti
los a város bármely állampolgárának, szervezetének a 
saját véleményét, kérdéseit tartalmazó iratot, a képvi
selőknek a testületi ülésen kiosztani?

- Városunk lakója, vagy bármely szervezet Ön szerint 
jogszerűen mikor, hol, milyen formában nyilváníthatja 
ki véleményét Oroszlány város területén?

A fentiekre a válasz már csak azért is fontos lehet, 
mert jó ha tudják városunk lakói, ha valamiről vélemé
nyük, kérdésük van, azt miként tehetik meg anélkül, 
hogy a törvényeket (netán a városvezetés érzékenysé
gét) ne sértsék meg.

Kék Hold Könyvelő Kft.
2 8 4 0  O ro s z lá n y , T á n c s ic s  M . ú t 5 9 . II. e m .

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 
E-mail: kekhold@axelero.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold
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I7f A d ó ta n á c s a d á s
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Az Oroszlányi Szolgáltató 
Rt. meghirdeti Oroszlány, 
Béke u. 2. sz. alatti, 
OSZRT tulajdonában lévő 

1015 hrsz-ú, 466 m2 közművesített 
telket értékesítésre.
Induló vételár: 3.000.000,-Ft 
É rd e k lő d n i a z  O S Z R T . s z é k h á z á b a n  
(O ro s z lá n y , B á n k i D. u. 2 .), ü g y fé l-  
s z o lg á la tu n k o n , ü g y fé ls z o lg á la t i id ő 
ben  v a g y  a 3 6 1 -1 7 1 /1 0 5  te le fo n o n  
K o v á c s  J á n o s n é n á l leh e t.
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A mozgás az élet,
A mozgás az élet, az élet a mozgás. Ez lehetne a 
mozgásszervi megbetegedések megelőzésének 
megszívlelendő jelmondata -  mondja Dr. Babos 
Árpád tőorvos, a szakorvosi rendelőintézet orto
pédiai rendelésének egyik szakorvosa.

Az ortopédia elsősorban a mozgásszervek 
csontozatában jelentkező növési vagy sérülési sza
bálytalanságok tanulmányozásával és gyógyításá
val foglalkozik. Legfőképpen a krónikus, 
halasztható és ütemezhető csontelváltozásokat ke
zeli.

-  Az oroszlányi szakrendelésen a felnőtt és 
gyermek ortopédiát is gyakoroljuk, méghozzá a 
mai, korszerű elveknek megfelelően -  Ismerteti a 
leggyakoribb betegségterületeket a főorvos.

- A  gyerekeknél a csípőficamok kiszűrése a leg
fontosabb. Szerencsére ma már alig találni csípőfi
camos kisgyereket, mert az ultrahangkészülékkel 
korán tudjuk diagnosztizálni a kezdődő elváltozáso
kat. Miután 3-4 hónapos korig a babákról nem lehet 
röntgenfelvételt készíteni, korábban az ilyen elválto
zások kiderítése e kor utánra húzódott. Ma már 
azonban az ultrahang segítségével egy néhány na
pos csecsemőnél is ki tudjuk szűrni a ficamokat, s 
rögtön el tudjuk kezdeni a kezelést. A korai diag
nosztikának óriási a jelentősége.

Komoly terület a gerinc- és lábdeformitások 
problémája is, mely kitölti a rendelések legnagyobb 
részét. Korunk életmódja, az elkényelmesedés, a 
számítógép, a tévé előtt eltöltött idő, s az ebből kö
vetkező rossz tartás, a mozgásszegénység és a 
gyors akkceleráció mind hibáztathatok e betegsé
gekért. Mindezek következtében sokan lazább kötő- 
szövetűek az emberek, mint kellene, s így

az élet a mozgás!
könnyebben kialakul a lúdtalp vagy a gerinc vala
mely kóros elváltozása.

Manapság egy sereg olyan betegséggel szem
besülünk, ami korábban legfeljebb a szakirodalom
ból volt ismert. Elég, ha a térdproblémákra és 
porclágyulásokra utalok. Például tinédzserkorban a 
hosszú combú fiatalok (főleg lányok), térdízülete 
sínyli meg a hirtelen növekedést. A térdízület kör
nyékén olyan erőviszonyok érvényesülnek, amik 
nem kedvezőek a térdkalács porcfelszínének, az na
gyon feszül, nagyon nyomódik, a két porc szinte 
összeér és ennek következménye a porclágyulás. 
Később porckopást és ízületi degeneratív folyama
tokat indíthat el. Gyakoriak ugyanakkor az izomfáj
dalmak és az ínhüvelygyulladások is.

-  Mik a leggyakoribb mozgásszervi problémák 
felnőtt korban?

-  Az életkor előrehaladtával az ízületeink és 
mozgásszerveink is kopnak, ami természetes folya
mat, nevezhetnénk az életkorral járó elhasználódás
nak. Minderre azonban rárakódnak az életmódbeli 
és munkahelyi viszonyok, valamint a környezeti ha
tások. Rengeteg az ízületi bántalom és a kopás, a 
vállízületi elváltozás, statikai hiba, lúdtalp, 
lábdeformitás, gerincelváltozás, csípőízületi me- 
szesedés.

Többnyire gyógyszeres és injekciós kezeléssel 
tudunk segíteni, és óriási előrelépés, hogy a szak
rendelő épületébe költözött a gyógyház, így helyben 
elérhetők a különböző fizioterápiás kezelések. Talán 
az sem mellékes, hogy amennyiben műtéti beavat
kozásra van szükség, a tatabányai osztályon velünk 
találkozhat a páciens, s vélhetően nem szorong 
annyira a reá váró megpróbáltatástól.

A képen Dr. Babos Árpád főorvos és asszisz
tensei. Balra Nyitra Jánosné, jobbra Kiss 
Győzőné. Előttük a mozgásszervi vizsgálatok
ra szolgáló MySono 201 típusú mobil ultra
hang készülék, mellyel pár hónapja
korszerűsödött a szakrendelés.

*

Dr. Babos Árpád 25 éve dolgozik a hivatásá
ban. Sebészetből, baleseti sebészetből és or
topédiából szakvizsgázott. 1978 óta a 
tatabányai Szent Borbála Kórház munkatársa 
a baleseti és traumatológia osztályon, ahol a 
gyógyítás mellett osztályvezető helyettesként 
irányítja a munkát.

★

A másik főorvos, aki az oroszlányi ortopédián 
rendel, Dr. Hibbey Csaba. 1983-ban szerzett 
általános orvosi diplomát, majd traumatoló- 
gus és ortopéd szakorvos képzettséget. A ta
tabányai Szent Borbála Kórház baleseti 
sebészeti osztályán dolgozik, vállspecialista.

Itt már bejáratott az előjegyzés
Az ortopédiai betegségek típusai, azok magas száma valószínűleg összefüg
gésben van a helyi ipari struktúrával, a komoly fizikai megterhelést jelentő 
bányászati munka jellegével -  utal egy lehetséges összefüggésre Dr. Babos 
Árpád. -  Ezeknél a betegségeknél a gyógyulási folyamat meglehetősen las
sú. A szalagok, az ízületek sérülései hónapokig gyógyulnak, és azt ezt követő 
rehabilitáció is hosszú időszak lehet. Ez felvet egzisztenciális kérdéseket is, 
hiszen sokan félnek a tartós betegállománytól, mert elveszhet a munkahely
ük.

Feltétlenül el kell mondanom, hogy az oroszlányi páciensek rendkívül kultu
ráltan, magukra és a betegségükre odafigyelve érkeznek a rendelésre. A gyó
gyítónak is jó érzés, komoly sikerélmény, ha a betegek elégedettek, mert
végre tudnak aludni, menni, már nem fáj a válluk, a lábuk stb.

*

Az ortopédia szakrendelés vizsgálatai minden kedden délután kettőtől nyolc 
óráig, előjegyzéssel történnek. Ez itt már jól bejáratott rendszer, a háziorvos
ok is tudnak róla, így a betegnek maximum fél órát kell várakoznia.
Minden kezelés és vizsgálat a társadalombiztosítás által támogatott. A ren
delés telefonszáma: 560-668.

Központi orvosi ügyelet: 361-761

[ LAKOSSÁGI APRÓ T - 1990-es Lada Samara eladó. 
-Tárnokon 2+fél szobás gázfűté
sű családi ház, nagy telekkel el
adó. 03/90-20-421 
-Nokia 3510 eladó. 70/318-6029 
-Hőtárolós kályhát és gáztűz
helyt vennék. 20/338-2808

TOM I KÉZI
AUTÓMOSÓ!

O rosz lány, 
T á n c s ic s  M. ú t 71 .
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363-381, 30/485-1942
- Garázs a Tüzép H soron eladó.
Pince, akna van. 20/467-9113
- Garázs a Rákóczi úton eladó.
06-70/5060070
- A Felső-telepen kertet vennék.
20/454-35-41

Kárpitozott
bútorok
javítása!

Rózsa Ferenc 
kárpitos 

362-018, 363-272

PIZZAFUTÁR S 3 60 -80 2

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

Szilágyi Tibor 
víz és központi fűtés szerelő 

20/9366-274

Kiss C saba  
veg yesb o lt

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00
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Krónikás
V. évfolyam, 14. (224.) szám 2003. október 10.

Zárt ülés vagyoneladásról
Rendkívüli ülést tart október 10-én 15 órakor a képviselő-testület. Elsőként a 
városi szennyvíztisztító telep rekonstrukciójáról szóló határozat módosítására 
kerül sor. Erre azért van szükség, mert a benyújtott pályázat sikere érdekében 
-  a kiíróval egyeztetett módon -  a saját erő és a támogatások évenkénti meg
osztását újra kellett fogalmazni. Második napirendi pont keretében zárt ülésen 
ingatlanértékesítés tárgyában döntenek az oroszlányi városatyák.

Villámsebes vagyonértékesítés
Az önkormányzat száz százalékos tulajdonában lévő Oroszlányi Szolgáltató 
Rt. szolgáltatásainak legnagyobb megrendelője maga az önkormányzat. A 
város nem túl rózsás pénzügyi helyzete kapcsán az utóbbi időben többször 
felvetődött, hogy a céggel szemben jelentős harminc és hatvan napon túli 
számlatartozást halmozott fel az önkormányzat. Ugyanakkor nemrégiben 
arról tájékoztatott a polgármesteri hivatal, hogy (a szeptember 22-i állapot 
szerint) a városnak már nincsenek kifizetetlen számlái. Eladósodtunk-e az 
OSZRT-nek? -  kérdeztük Lazók Zoltán vezérigazgatót.

-  A konkrét válasz előtt engedjen meg némi értelmezést segítő magyaráza
tot. Az önkormányzattal részben hagyományos szolgáltatási kapcsolataink 
vannak (távhő- és szennyvízcsatorna ellátás), és különböző önkormányzati 
feladatok ellátására megállapodások kötöttünk (a bérlakások, a sporttelep, az 
uszoda és az ipari park üzemeltetése). Ezen kívül különféle egyéb feladatokkal 
is megbízta cégünket a képviselő-testület, ilyen például a szennyvíztelep re
konstrukciója, vagy a bérlakás megújítási program. Ezekhez a feladatokhoz 
különféle fizetési határidők tartoznak. Szeptemberben jelentős összegű tarto
zásokat egyenlített ki a város. A nyilvántartásunk most azt mutatja, hogy jelen
leg is van lejárt követelésünk az önkormányzat és az intézményei felé. 
Azonban szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem azonos az ottani nyilvántar
tásból fakadó határidőkkel. De ez egyáltalán nem rendkívüli, a korábbi évek
ben volt már ilyen.

-  Az önkormányzat komoly területértékesítésekkel is megbízta a céget, 
részben éppen azért, hogy érdekeltté tegye az önkormányzati tartozások ki- 
egyenlítésében. Hogy áll most a helyzet?

-  Valóban, cégünk érdekelt az önkormányzat vagyonértékesítési tervének
megvalósulásában. Augusztusban sikerült egy költségvetésben nem tervezett 
bevételt hoznunk: a bokodi úti ipari parkban 22 millió forintért kelt el egy terü
let. A költségvetésben tervezett jelentős értékű ingatlanok eladásának előké
szítésével két-három hónapja foglalkozunk. Mára eljutottunk oda, hogy egy 
nagyobb (százmillió forintot meghaladó értékű) ingatlancsoport eladására ke
rülhet sor. Ezek olyan épületek, amelyek eladását az önkormányzat már több
ször megkísérelte. Az október 10-i, pénteki rendkívüli testületi-ülésen 
(lapzártánk után -  a szerk.) várhatóan döntenek a képviselők, hogy a javasla
tunkban beterjesztett ingatlanok közül, melyek hirdethetők meg meghívásos 
értékesítési pályázaton. Az értékesítés e fajtájánál a szabályok legalább két ér
tékbecslést írnak elő, és az ingatlanokat csak a magasabb áron lehet eladni. Ez 
a folyamat gyorsabb, mint a nyílt eljárás. Cégünk már megindította a szóban 
forgó önkormányzati vagyon értékbecslését. A pénteki döntés után lefolytat
juk a tárgyalásokat is. Az eladásról az október 28-ai zárt testületi ülésen képvi
selőink mondják ki az utolsó szót. Ha minden jól megy, november elején e 
pénz már befolyhat a város kasszájába. Forgács J. * •

F É N Y  K
FOTÓ CD
I

a j ö v ő !
>Miről van »zó? Cégünk vállalja, hogy a leadott negatívfilmek, diaképek vagy fényképek alapján elkészít egy CD-t, 

melyet bármikor elővehet, és megnézheti a képeit a tévében a fotelból, a képek minőségének romlása nélkül.
• Hogyan működik? Egyszerű, adja le a kívánt anyagot, és pár nap múltán viszont láthatja otthon a TV-n keresztül. 

•Mivel lehet majd megnézni? A mai DVD lejátszók már tudják kezelni, és a számítógépek többsége is ismeri.
Montázs Press Kft. Oroszlány, Alkotmány u. 10. Telefon: 34/367-444 Fax: 70/9015-492

14 NAP HÍREI
- A POLGÁRMESTER BALESETE.
Szombaton délután balesetet szen
vedett Rajnai Gábor polgármester. 
A város első embere családjával 
tartott hazafelé, amikor Tatabánya 
belterületén, a kertvárosi körforgal
mi csomópontnál kocsija megcsú
szott a vizes úton, és egy oszlopnak 
csapódott. A vele utazó családtag
oknak nem esett baja, míg Rajnai 
Gábort nyolc napon túl gyógyuló, 
nem életveszélyes sérülésekkel 
szállították kórházba. (Pmh)
- ÉPÜL AZ ÚJ SZENNYVÍZ- 
TISZTÍTÓ. Megkezdődött a városi 
szennyvíztelepet modernizáló, kö
zel egymilliárd forintos beruházás 
kivitelezése. Jelenleg a nagy műtár
gyak építési előkészítése zajlik. A 
műszaki átadás tervezett időpontja 
2004. február 15-e, amikor hathó
napos próbaüzem indul. A beruhá
zás pénzügyi kereteinek nagy része 
már rendelkezésre áll, bár a vízügyi 
célelőirányzatból várt mintegy 250 
milliós összeg sorsa még bizonyta
lan. A pályázat sikerének elősegíté
sére hoz döntést pénteki rendkívüli 
ülésén a testület. A támogatás 
megszerzésében bízik a város veze
tése, mert az oroszlányi lakosságra 
nem lehet ráterhelni egy ekkora vo
lumenű összeget. Másutt az állami 
tulajdonú telepek fejlesztésénél va
lamennyi szükséges forrást állami 
pénzekből biztosítottak.
- AZ ARADI 13-RA EMLÉKEZTEK a 
Rákóczi Szövetség Oroszlányi 
Szervezete és Millenniumi Alapítvá
nya által szervezett ünnepségen va
sárnap délelőtt a Római Katolikus 
Plébániatemplom mellett álló em
lékműnél. A vendégként meghívott 
Katona Tamás történész beszédé
ben felidézte az 1848-49-es forra
dalom és szabadságharc néhány 
máig ható üzenetét, melyben: “a 
katonák jobban vizsgáztak, mint a 
politikusok” . Az emlékezéseket kö
vetően különböző szervezetek kép
viselői, valamint magánemberek 
sokasága helyezte el a tisztelet virá
gait és koszorúit az emlékmű talap
zatánál.

- NAGY SIKERŰ, teltházas hang
versenyt adtak a Zeneakadémia kü
lönleges tehetségek tagozatának 
hallgatói a zene világnapja alkalmá
ból a művelődési központban. A 
három zongorista tehetség közül 
elsőként a 13 éves Nagy Sándor ült 
a hangszerhez. Őt követte az orosz
lányi Licsák Attila, aki az idei tanév
től tanulója az akadémiának, s a 
tőle megszokott magas színvona
lon interpretálta Bach és Chopin 
egy-egy darabját. A műsort a 18 
éves Mayer Angyalka előadása zár
ta.
- IDŐSEK NAPJA. Ünnepségen kö
szöntötték a hajlott korúakat szer
dán az Idősek Napja alkalmából. Az 
Önkormányzati Szociális Szolgála
tának Gondozási Egysége által 
szervezett rendezvényen az Idősek 
Otthonának lakói, illetve a két váro
si nappali klub tagjai vettek részt. A 
jelenlévőket a polgármester és Kar- 
dics István, az Egészségügyi és 
szociális bizottság elnöke köszön
tötte. Cservenák Erzsébet verssel, a 
művelődési központ csoportja 
tánccal, majd Torda József és bará
tai énekszámokkal szórakoztatták 
az idős embereket. A továbbiakban 
Szociális Szolgálat látta vendégül a 
közel nyolcvan résztvevőt.
- ÁGYNEMŰ-ADOMÁNY. Pillér 
Péterné mosással-tisztítással fog
lalkozó vállalkozó 150 használt, de 
kiváló állapotban lévő ágynemű
garnitúrát ajánlott fel a rászorultak
nak. Az ajándékot Répási Jánosné, 
a Szociális Szolgálat vezetője vette 
át a vállalkozó telephelyén. Mint el
mondta, az adományt a hajléktalan 
ellátásban és a családok átmeneti 
otthonában kívánják hasznosítani.
- SZÜRETI FELVONULÁST ÉS 
BÚCSÚT szervezett a Falu- Hagyo
mányőrző és Kulturális Egyesület 
szeptember utolsó szombatján. A 
hagyományos rendezvény során 
táncosokat és zenekart szállító 
éneklő-mulató kocsisor és a mene
tet kísérő lovasok járták be a vá
rost. A falut keresték fel először, 
ahol az utca lakóinak néptánc mű
sort rögtönöztek. Este a kultúrház- 
ban szüreti mulatság zárta a 
rendezvényt.

Oroszlányi kisfocisták Svájcban
Nagy megtiszteltetés érte az Oroszlányi Utánpótlás Futball Clubot a 
2002/2003-as idény végén: munkájuk elismeréseként meghívást nyer
tek egy nemzetközi futballtornára, Svájcba. Egyetlen magyar csapat
ként olyan híres európai csapatokkal küzdhettek meg, mint az Arsenal, 
a Lugáno, vagy a híres lengyel Nemzeti Utánpótlás-nevelő Intézet válo
gatottja. Mészáros István és Scháffer Attila edzők, valamint a 13 kisfiú 
munkájának eredménye, hogy a 14 csapat közül ők lettek a 7. helyezet
tek. Jutalmukat -  a kupát és a focilabdákat -  örömmel vették át a gyere- 
kek.Bizonyára az egész új sportévadban ösztönzi majd a klub focistáit, 
hogy a jövő nyáron megrendezésre kerülő nemzetközi tornára már 
most meghívást kaptak.
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Nem etikus ás nem szabálps? Távhődíjem elés v á r h a tó
A legutóbbi testületi ülésen "Ukrán tulajdonba kerül a Vért?" címmel szóróla
pot osztott ki egy képviselő. Ezt hivatalos tájékoztatójában a Szervezeti és mű
ködési szabályzatba ütközőnek ítélte a város vezetése. Rajnai Gábor 
polgármestertől az alábbiakat kérdeztük:
A szeptember 23-i képviselő-testületi ülésen Ön úgy nyilatkozott, hogy kéri a 
későbbiekben a szórólapok mellőzését a testületi ülésen.
- Fenti kijelentését mely jogszabály alapján tette (SZMSZ, trv.)?
- Miért tilos a város bármely polgárának, szervezetének a saját véleményét, 
kérdéseit tartalmazó iratot a képviselőknek a testületi ülésen kiosztani?
- Városunk lakója, vagy bármely szervezet Ön szerint jogszerűen mikor, hol 
milyen formában nyilváníthatja ki véleményét Oroszlány város területén? 
Rajnai Gábor válasza:
Tájékoztatom, hogy a képviselő-testületi ülésen elhangzott véleményem fenn
tartom. A kiadványnak az ülésteremben, a napirendi ponthoz helyben történő 
kiosztását továbbra sem tartom sem etikusnak, sem szabályosnak.

A képviselő-testület jogi és szokásjogi szabályok alapján működik, hiszen 
nem is szükséges, és nem is lehet a működésünk minden mozzanatát jogi for
mába önteni. Minden képviselőtársam számára természetes az, és a Szerve
zeti és működési szabályzat egészéből is az következik, hogy a munkatervünk 
szerinti előterjesztő (jelen esetben a polgármester) készít elő tárgyalásra al
kalmas írásbeli előterjesztést, vagy tesz írásbeli, vagy szóbeli kiegészítést. A 
jelen esetben említett kiadványt nem az előterjesztő készítette, még csak nem 
is települési képviselő. A kiadványt előterjesztőként nem kívántam beterjesz
teni. Mivel a hozzászólók köre, illetve a szó megadásának módja szabályza
tunkban taxatíve is meghatározott, ily módon bármely települési képviselőnek 
alkalma lett volna a napirend vitája során hozzászólásában ismertetni a kiad
vány tartalmát. A kiadvány terjesztőjének a terjesztésre vonatkozó szabályok 
betartásával ugyancsak módja lett volna arra, hogy azt ne előterjesztésként, 
hanem a terjesztés szokásos módjain eljutassa a települési képviselők részé
re. Az adott esetben azonban nem ez történt, hanem a kiadvány az előterjesz
tést kiegészítő vitaanyagként került kiosztásra. Az ülés vezetésére felruházott 
jogkörömben eljárva ezen indokok alapján kértem képviselőtársaimtól azt, 
hogy a jövőben szabályaink betartásával járjunk el. Természetesen ülésveze
tőként a jövőben sem tilthatom meg az elmúlt ülésen történt eljárásokat, ah
hoz azonban jogom van, hogy kérjem a szabálytalan eljárás elkerülését, 
továbbá azt, hogy ne tárgyalja a testület a szabálytalanul beterjesztett előter
jesztést.

Az SZMSZ 4. § (7), (8) bekezdése határozza meg azoknak a körét, akiket a 
meghívottak és megjelentek körében tanácskozási jog illet meg. Bármely vá
roslakó vagy szervezet amennyiben a polgármesteri hivatal munkatársaként, 
intézményvezetőként, a napirendhez meghívottként, illetve a napirendben 
érintett lakossági önszerveződő közösség vezetőjeként nem nevesíthető, úgy 
a képviselő-testület ülésén az esetben szólalhat fel, ha tanácskozási jogát a 
képviselő-testület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel adta meg. Az 
előterjesztőhöz a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseket a képviselők és a 
meghívottak intézhetnek.

A megválasztásom óta eltelt időszakhoz hasonlóan továbbra is természetes 
az, hogy a testületi ülésen felszólalási joggal rendelkező személy véleményét, 
a testületi ülésen kívül pedig bármely polgár, vagy civil szervezet véleményét 
szívesen fogadom, azt köszönettel veszem annak bármely (petíció, fogadó
nap, egyéb személyes vagy írásbeli megkeresés, közmeghallgatás) formájá
ban.

“Nulladik” évfolyam is indul
Mint korábban hírt adtunk róla, új, érettségi utáni szakképzési szakok indultak 
a gimnáziumban: a grafikus, a levelező tagozatos gazdasági informatikus és 
az általános vegyésztechnikus képzés. Az esti gimnázium -  a hagyományok
nak megfelelően -  négy évfolyammal indult számítástechnikai és német nyel
vi képzéssel.
Újdonság, hogy jövőre “nulladik” évfolyamot indítanak (maximum 35 fővel) a 
mostani nyolcadikosok számára. Hogy mit nyernek ezen a jelentkezők? A 
hetil 0-12 óra német és angol nyelvi képzés a későbbiek során megkönnyíti az 
idegen nyelv tanulását és a vizsga letételét. A számítástechnikai és tanu
lás-módszertani ismeretek az akadályok biztosabb vételére készítenek fel.
A gimnázium szakos ellátottsága immár teljes, a tantestület négy főállású kol
légával (német-angol, angol-magyar, biológia-rajz) gyarapodott -  tájékozta
tott Hadjadjné Varga Andrea igazgatónő.

Saját erős kivitelezésben augusztus elején kezdte meg a Rosenberg ut
cai épületek és a Hunyadi János utca tavaly kimaradt részének távfűtés
be kapcsolását az OSZRT. A mintegy 15 millió forintos beruházás száz 
lakás csatlakozását teszi lehetővé.

-  A munkálatok befejeződtek és megtörtént a műszaki átadás is -  tájé
koztatott Lazók Zoltán a cég vezérigazgatója. -  Az utcai vezetékeket lefek
tettük, azonban a lépcsőházi szerelések egyelőre csak ott történnek meg, 
ahol a szolgáltatást igényelték. Ezeket, ha kell, a jövőben egyetlen lakó mi
att is elkészítjük. A fűtési idény kezdetére nem tudunk minden lakást beköt
ni, de reményeim szerint október 31-ig befejezzük a munkákat.

-  Mely területek várnak még távfűtésre az óvárosban?
- A  Gönczi Ferenc, a Táncsics Mihály út jó kora szakasza, a Fürst Sándor 

és Petőfi Sándor út egy része. E területek fejlesztésére ütemtervet készí
tünk, amit lakossági fórumon kívánunk egyeztetni az érintettekkel.

-  Várható idén a lakossági távfűtési díj emelése?
-  A távhőszolgáltatási rendelet lehetőséget nyújt arra, hogy a távhő árá

ba beépüljön egy ún. fejlesztési alap. Ezt arra szeretnénk felhasználni, hogy 
a lakóközösségeket érdekeltté tegyük távfűtési rendszereik korszerűsítésé
ben. A helyenként magas fűtési költséget ugyanis nem a távhődíj mértéke, 
hanem a rosszul szigetelt, korszerűtlen fűtési rendszerek okozzák. E fej
lesztési célokat szolgáló alap díjba való beépítéséről várhatóan október vé
gén dönt a képviselő-testület.
Egyébként cégünk idén az összes távfűtött lakásban saját költségén lecse
rélte a melegvízmérő órákat és a hőmennyiségmérőket. Utóbbiak ultra
hanggal működnek, mérési pontosságuk a fogyasztók érdekeit szolgálja.

Újabb galvanizálót terveznek
A francia tulajdonú GMD csoport fő profilja a sajtolással készülő különféle 
elektronikai, villamos- és autóipari alkatrészek előállítása. Az ipari parkban 
3 évvel ezelőtt termelni kezdő magyar cég jelentős fejlesztések előtt áll. A 
jelenlegi 230 millió forintos árbevételét 2005-re egymilliárd forint fölé kí
vánja emelni.
Kezdetben főleg számítástechnikai alkatrészek készültek az üzemben, mára 
azonban jelentős profilváltás történt. Immárfőleg a villamos- és autóiparba 
szállítanak különféle alkatrészeket. Hamarosan ablakemelő alkatrészek 
gyártását kezdik meg a Renault új X90-es modelljének nullsorozatához, jö
vőre pedig a Toyota-Peugeot B0 modelljéhez fognak szállítani.
A hazai szolgáltatások magas ára miatt a cég határozott szándéka, hogy 
egy felületkezelő üzemet létesít Oroszlányban, melynek kivitelezését és át
adását 2004-re tervezik. A galvanizáló technológiai során a villamos- és 
járműipar számára gyártott alkatrészek kapnak majd ezüst vagy horgany 
bevonatot. Idén adták át pár száz méterrel odébb a Koloman Handler Kft. 
hasonló galvanizálóját, ahol az iratgyűjtő alkatrészeket látják el nikkelbevo- 
nattal._________________________________________________ F.J.

Középtávon csak mezőgazdasági utak 
épülhetnek

Városunk, valamint a környező települések polgármesterei nemrégiben a 
megye Településközi Úthálózat Fejlesztési Tervével ismerkedtek.

A kormány 2015-ig tervezi az útépítéseket, ennek alapján 2003-2006. 
között 420 km gyorsforgalmú út építését irányozza elő, valamint összesen 
több mint 1200 km út előkészítésének megkezdését rendeli el. A rendelet 
szerint az önkormányzatoknak a Nemzeti Fejlesztési Tervben kell források
ra pályázniuk.

Megyénkben jelenleg 3296 km közút található, melyből 895 km állami 
fenntartású, míg a fennmaradó 2401 km önkormányzati, helyi út. A terv a 
kormányzati elhatározással összhangban -  többek között -  2005-re prog
nosztizálja a Tata-Környe közötti összekötő útfelújítását, 2006-ban pedig a 
Vértesszőlős-Tata elkerülő út beruházásának megkezdését. 2007. után 
kezdődik a Duna menti kerékpárút kivitelezése, a várgesztesi feltáró, a 
környei elkerülő és a komáromi elkerülő utak megépítése. Az elképzelés 
szerint tizenöt éves távlatban kerülhet sor a Komárom-Tata- 
Oroszlány-Mór, illetve az Esztergom-Zsámbéki tengely munkálatainak 
megkezdésére. Az oroszlányi térségben középtávon elsősorban mezőgaz
dasági célú utak elkészülésére lehet számítani.

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!



Fel Vértezve
A Vért eladása körül sok kérdés vetődik fel váro
sunk lakóiban. A vita egyik állomása volt, amikor 
Kovács István szakszervezeti vezető, dr. 
Sunyovszki Károly fideszes politikus és Székely 
Antal alpolgármester lapunkban fejtette ki véle
ményét.

Ezen kívül a legutóbbi testületi-ülés napján a 
demokratikus polgári oldal pártjai és szervezetei 
élve alkotmányos jogukkal (a vélemény nyilvání
tásról és a szólásszabadságról van szól), több 
ezer szórólapon megfogalmazták kérdéseiket.

Dr. Sunyovszki az interjúban kifejti, nem látja a 
garanciáját annak, a köz tulajdona ne úgy kerüljön

magánosításra, hogy abból ne csak egyes gazda
sági és szakszervezeti vezetőknek legyen előnye.

Itt utal a vásárló és a szakszervezeti vezetők 
személyes ismeretségére. Ugyanakkor rámutat 
arra is, hogy egyes szakszervezeti vezetők kivéte
lezett helyzetben vannak a létszámleépítés ese
tén.

A továbbiakban a tervezett létszámleépítések 
hatásairól, a várost és az itt élőket érhető negatív 
gazdasági, pénzügyi hatásokról fejtette ki vélemé
nyét.

Ezen interjúra és az ominózus szórólapra vála
szolt most Kovács István szakszervezeti vezető.

MF

“Elvtársi privatizáció” -  szakszervezeti rágalmakkal
Sokáig gondolkoztam, hogy van-e értelme dr. 
Sunyovszki Károlynak a Krónikásban és a polgári 
oldalnak a “szórólapon” megjelent rágalmaival 
foglalkozni. Összehívtam a szakszervezeti titkáro
kat, kikértem a véleményüket és arra a következ
tetésre jutottunk, hogy a rendszerváltás óta ennyi 
hazugságot még nem szórtak az Oroszlányi Bá
nyász Szakszervezet fejére, erre válaszolni kell.

A privatizációs egyeztetések közben folyama
tosan lekötötték a figyelmünket, időnket, arra 
gondoltam, amikor már konkrét megállapodások 
történnek az ÁPV Rt. és a szakszervezetek között 
tájékoztatást adunk ki a munkavállalóknak és a 
médiának.

A tájékoztatást a márkushegyi testületi ülésen 
2003. szeptember 23-án délelőtt elmondtam, 
ahol ismertettem, hogy ne üljenek fel a mende
mondáknak, mert a Vért még nincs eladva. Ezek a 
testületi tagok fegyelmezetten végighallgatták -  
80 percen keresztül -  és tudomásul vették, hogy 
tárgyalni kell az ÁPV Rt.-vel, hogy amit a szak- 
szervezetek írásban követeltek, azokat teljesítsék.

Azt tudtuk, hogy délután dr. Kapolyi László az 
önkormányzat vendége lesz, és készültünk, hogy 
részt veszünk az ülésen. Arra nem gondoltam, 
hogy amíg az embereket tájékoztattam, ez idő 
alatt szórólapot szórnak a városban, és újabb rá
galmakat, hazugságokat állítanak a helyi szak- 
szervezetekről.

Eldöntöttem, mivel már személyemet is támad
ják, válaszolni kell.

A műszaki és gazdasági kérdésekre nem vála
szolok, mert erre vannak szakemberek, akik job
ban értenek hozzá, mint akik fejtették a vádakat.

1. ) Tisztelt Sunyovszki úr! Én tudom, hogy egy 
ügyvéd sokat “blöffölhet” egy tárgyaláson, de az 
már tűrhetetlen, hogy a Munka törvénykönyvét se 
nézi meg, amely kimondja, hogy a szociális léte
sítményeket az érdekképviseletek (szakszervezet, 
ÜT) egyetértésével lehet értékesíteni.

2 .  ) “A szakszervezet jóval korábbi kapcsolato
kat ápol Kapolyi úrral. ”

Ebben igazat kell adjak a Sunyovszki úrnak, 
mert az EOCÉN program idején Kapolyi Úr minisz
ter volt, és a márkushegyi beruházás is abban az 
időben történt, így többször találkoztunk vele, 
mert ő tényleg a dolgozók közé ment, nem szé- 
gyellte a proli-szagot, ellentétben Önökkel. A 
FIDESZ miniszterelnökét négy éven keresztül 
meghívtuk a Központi Bányásznapra, de nem 
ereszkedett le egyszer sem a bányászokhoz!

3 .  ) “A szakszervezeti vezetők olyan jogosítvá
nyokkal rendelkeznek, fizetéssel, végkielégítés
sel, felmondási idővel rendelkeznek, amivel rajtuk 
kívül senki.”

Ebben is igazat kell adjak, mert nem titok, hogy 
a szakszervezet mindig arra törekedett, ha a mun
káltató meg akar válni egy munkástól és még vá
lasztott tisztségviselő is, magasabb végkielégí
tést kapjon. De felhívom a figyelmét, hogy a meg
állapodást nem csak baloldali menedzsmenttel,

hanem jobboldalival is megkötöttük. De ha úgy 
gondolja, hogy nem volt helyes a szakszervezet 
lépése, továbbra is kifogásolja, “biztos vagyok 
benne, hogy ezek a polgárok csak Önt fogják tá
mogatni a következő választáson”

A szakszervezeti vezetők fizetésével kapcsolat
ban, azt kell mondjam, megint “blöffölt” , mert Ön 
még a rendszerváltásnál a bányánál dolgozott a 
Jogi Osztályon, amikor az érdekképviseletek veze
tőinek a bérét megállapították.

Az Antall-kormánynak nem sokat köszönhe
tünk, de azt a törvényt igen, amikor egyértelművé 
tették a bérezést, megszűnt a termeléssegítő 
funkciója a szakszervezetnek, így a premizálás is 
megszűnt. A Vért-nél a szakszervezeti vezetők is 
átlagbérfejlesztésben részesülnek. Talán ott téve
dett, amikor leírja ezeket a rágalmakat, hogy 
visszaemlékezett arra, amikor még polgármester 
volt, és egy javaslattal megtudták duplázni a tisz
teletdíját.

4.) ‘10 milliós végkielégítés"
Erre már nem mondhatom, hogy “blöff” , mert 

ez már kimeríti a rágalmat. Először is a törvény 
szerint csak és kizárólagosan az kaphat végkielé
gítést, akinek a vállalat felmond. Fia a szakszerve
zeti vezetőnek mondanak fel, mert megszűnik a 
munkaviszonya, ő is megkapja a végkielégítést, és 
már említettem, a megállapodás szerint (csopor
tos létszámleépítés) miatt plusz megemelt össze
get kapnak.

Befejezésül a szórólap íróinak üzenem, ha leg
közelebb elhatározzák, hogy bempcskolnak kivé
tel nélkül mindenkit, legyen Önökben annyi 
becsület, írják alá személyesen, és ne pártok ne
vében.

Kikéri magának a Bányász Szakszervezet, ne 
nyilatkozzanak a nevünkben, hogy nem támogat
tuk a szórólap kiadását, mert meg se kérdeztek, 
valószínű, hogy abból indultak ki, a probléma az 
utcán “hever” , de könyörgök ne a szemetet ve
gyék fel!
A szakszervezetek teszik a munkájukat, egyeztet
nek az ÁPV Rt.-vel (leendő tulajdonossal) és re
méljük, megegyezésre jutunk, ha nem akkor élünk 
a törvény adta lehetőségekkel.

Kovács István az OBEDSZ elnöke

A szakszervezeti vezetők 
munkáját is érheti kritika

Kovács István úr zavaros, pártpolitikai elköte
lezettségű, hangulatkeltő cikke két dologban 
következetes: egyetlen, a Vért privatizációjával 
kapcsolatos kérdésre sem ad választ, és nem 
cáfol egyetlen általam korábban tett megálla
pítást. Javaslom, hogy keresse elő és újból ol
vassa el miről is nyilatkoztam, és szokjon 
hozzá a gondolathoz, hogy a szakszervezeti 
vezetők munkáját is érheti nyilvános kritika! 
__________________ Dr. Sunyovszki Károly

Marad a szénpénz!
Bányásznyugdíjasok érdeklődtek szerkesztősé
günkben: kérdezzük meg, veszélybe kerül-e a 
Vért eladásával a szénjárandóságuk. Kovács Ist
ván szakszervezeti elnöktől érdeklődtünk, aki az 
alábbi választ juttatta el.
“A Társaság nyugdíjasának szénjárandóságát a 
Kollektív Szerződés szabályozza. Mivel a leendő 
tulajdonos ígéretet tett arra, hogy a Kollektív 
Szerződés öt évre elfogadja, így változatlan for
mában lesz a nyugdíjasok szénjárandósága. 
Évente 20 mázsa szén pénzbeli értéke illeti meg az 
Oroszlányi Bányák Kft-től 1992. november 3. és 
1994. március 31. között nyugállományba került 
munkavállalókat. A pénzbeli megváltás mértéke 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Pénztár által éven
ként megállapított szénár mértéke.”

(ál)HÍREK
- FŐNYEREMÉNY. Oroszlányon ezerszer több 
lottószelvényt töltöttek ki mostanában -  adta hí
rül a Szerencsejáték Rt. A 3 milliárdos nyere
ményre áhítozók száma akkor ugrott meg, amikor 
kiderült ennyiből megvehető a Vért.
-AZ IDŐ PÉNZ. Takarékossági intézkedéseket ve
zettek be az általános iskolákban. A napi hat órá
ból csak egyet tartanak meg, ezért a pedagó
gusokat arra kérték, hogy gyorsabban beszélje
nek, a gyerekeket pedig arra, hogy gyorsabban fi
gyeljenek.
- ZACI. Az utolsó számláját is kifizette az önkor
mányzat -  nyilatkozta a zálogház előtt adott inter
jújában a polgármester.

Az ORKA Oroszlányi Búvárklub köszönetét 
nyilvánít azoknak, akik a SZJA 1%-át az egye
sület javára szánták. Az összeget a gyermekek 
hasznos szabadidő eltöltésére, egészség 
megőrzésére, továbbá a Velencei tó és a Bala
ton átúszására használtuk fel. Az összeg 
103.605 Ft.Bízunk a további segítségükben. 
Adószámunk: 18604025111

Marton Béla, SE Elnök

K ék H old  Könyvelő K ft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 59. II. em.

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 

E-mall: Kekhold@axelero.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold

0  KÖNYVELÉS egyéni és társas válla lkozások részére 
[7 Í  Bér, TB, m agán-nyugdíjpénztár ügyintézés 
0  B evallások készítése  
W \  A dótanácsadás
0 T e l j e s  körű egyéb ügyviteli szolgáltatás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Oroszlányi Szolgáltató Rt., mint az oroszlá
nyi sporttelep hasznosítója pályázatot hirdet a 
sporttelepen található vendéglátóipart egység 
üzemeltetésére. Az üzemeltetési szerződés 
2004. január 2-tól 2012. június 30-ig szól. A 
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhe
tő a részvénytársaságnál (Oroszlány, Bánki D. 
u. 2.), valamint a 20-579-8510-es telefonszá
mon. Előre egyeztetett időpontban biztosítjuk 
az egység megtekintését.
A pályázat feltétele a pályázati csomag megvá
sárlása. Ára 5.000,- Ft + ÁFA, átvehető az Rt. 
titkárságán.
A pályázat benyújtásának határideje: 2003. 
november 10.12.00 óra.
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A tápcsatorna betegségei
Az orvostudomány emésztőszervek problémáival foglalkozó ága a gasztroenterológia. 
Tárgykörébe tartoznak a teljes tápcsatorna (a szájtól a végbélnyílásig) a nagy emésztő
mirigyek, a máj és az epeutak, valamint a hasnyálmirigy megbetegedései.
A szakorvosi rendelőintézetben hétfőnként Dr. Szerémy Zsolt sebész, 
gasztroenterológus logadja a pácienseket. A néhány éve önálló vállalkozásában dol
gozó szakorvos fővárosi tanulmányai után 1983-ban szakvizsgázott sebészetből. Közel 
egy évtizedig a tatabányai Szent Borbála Kórház sebészeti osztályán gyógyított, majd 
ugyanott, újabb szakvizsga letétele közben a gasztroentorológiai szakrendelés vezeté
sét vette át. Oroszlányban 1994 óta rendel.

Az alkoholos májbetegség hirtelen csap le
Hazánkban, sajnos, élenjáró halálok az 
alkoholos májbetegség.

-  Rendszeres fogyasztás esetén vi
szonylag kis mennyiségű alkohol is 
maradandó károsodást okozhat a máj
ban, mert az egyéni érzékenység na
gyon különböző -  hív fel az alkohol- 
fogyasztás hatásának kiszámíthatat
lanságára Dr. Szerémy Zsolt. -  Szűk 
határvonal van a súlyos egészségi koc
kázat és a látszólagos “normál” , azaz 
tünetszegény állapot között. A szaka
dék annak függvénye, hogy alkalmi 
vagy rendszeres ivó-e az illető, s ha 
igen, akkor mennyit fogyaszt.

A máj megújuló képessége óriási. 
Teljes absztinencia mellett néha meg
lepően feljavulhat az egészségi állapot, 
és munkaképes, normális életet élő 
emberré válhat az alkoholista. Ennek 
oka az, hogy a nagyon rossz állapotban 
lévő máj is képes regenerálódni, ha a 
beteg soha többé nem iszik egy kortyot 
sem. Sajnos gyakran találkozunk 
visszafordíthatatlan károsodásokkal is. 
Előre lehetetlen jósolni, mert a máj te
herbíró képessége alapvetően geneti
kailag meghatározott.

Nagyobb probléma, hogy az alkoho
listát nehéz meggyőzni arról, hogy az 
alkoholfogyasztás hosszútávon tönkre 
teszi a májat, és ezzel jelentősen rövidí
ti az életkilátásokat. Az alkoholfogyasz
tással kapcsolatos májkárosodásnak 
akár évtizedekig sincs tünete, mert a 
májnak nagy a tartalékkapacitása. Miu

tán a laborleletek is lehetnek jók, kevés 
ember hallgat az időben érkező figyel
meztetésre. Ha a májkárosodás kriti
kus mértéket ér el, szinte egyik 
pillanatról a másikra jönnek a súlyos 
tünetek. Ezt nevezzük a betegség de- 
kompenzálódásának.

-A  betegség megállapítása után mi
lyen terápiák lehetségesek?

- A  máj megvédésére a legbiztonsá
gosabban gyógymód, hogy nem kell 
inni. A gyógyítók leginkább meggyő
zéssel igyekeznek segíteni az alkoho
listán, de csak akkor tudnak, ha ő is 
akarja. Akinél valódi szándékot és mo
tivációt tapasztalunk, megpróbáljuk az 
ellátó rendszer azon része felé terelni, 
ahol szakszerű módon foglalkoznak 
vele, és növelni tudják a sikeres leszo
kás arányát. A visszaesés sajnos, gya
kori, mert elég egy ünnepi eseményen 
elfogyasztott korty és kezdődik elölről 
az egész.

A legsúlyosabb betegek kórházi ke
zelést igényelnek. A halálok általában a 
nyelőcső visszereinek megrepedése 
nyomán beálló elvérzés, illetve a máj
elégtelenség. Talán ridegen hangzik, 
de szomorú, hogy az alkoholisták ener
giát, eszközt és pénzt vesznek el az 
egészségügyi ellátó rendszertől, mi
közben, ha belegondolunk, súlyos be
tegségüket saját maguk idézték elő.

Forgács J.

Egy életre szóló betegség
- A  gasztroentorológiai betegségek jó részét civilizációs ártalmak, a túl
hajszolt életforma, a táplálkozási szokások megváltozása okozzák. Pon
tosabb azonban úgy fogalmazni, hogy egy meglévő genetikus hajlam és 
a kedvezőtlen környezeti tényezők együtthatása eredményezi bizonyos 
betegségcsoportok, például a refluxbetegség gyakoribbá válását -  
mondja Dr. Szerémy Zsolt. Egy életre szóló és viszonylag új betegség a 
reflux oesophagitis, amikor a gyomorsav visszafolyik a nyelőcsőbe és 
annak különböző mértékű károsodását idézi elő. A kezdeti időszakban ez 
sokaknál enyhe vagy minimális formában zajlik (egy kis savtúltengés), 
de hosszútávon jelentős rizikókat rejt.

Az egyik fő veszély, hogy a kisebesedett gyomorszáj hegesedik, 
majd beszűkül és nem ritka, hogy ez olyan mértékű táplálkozási akadályt 
jelent, ami az általános állapot jelentős romlásába csap át. A hosszú 
időn keresztül kezeletlen refluxbetegek nyelőcsövében a gyomorszájjal 
szomszédos részen olyan nyálkahártya átalakulás következik be, ami 
hajlamosít e terület rosszindulatú elfajulására. Vagyis jelentősen megnő 
a gyomorszáj környékén egy bizonyos fajta rákos daganat gyakorisága. 
Szomorú tény, hogy több évtizedes praxisomban nem tudok egyetlen 
olyan beteget, akinek a felfedezéskor ne gyógyíthatatlan stádiumban lett 
volna a nyelőcső-daganata. Sajnos a kialakult refluxbetegség nem szün
tethető meg, csak tüneti kezelés lehetséges. Gyógyszerekkel erősen 
csökkentjük a gyomortartalom savasságát, így a fel s le liftező gyomor- 
tartalom már nem marja a nyelőcsövet. A kezeléssel ezen betegek élet
tartam kilátásai ugyanolyanok, mint bármely egészségesnek, ha a felírt 
gyógyszert az előírásoknak megfelelően szedi.

A széklet riasztó jelei
A daganatok szervi gyakoriságát tekintve a vastag- és végbélrákok 

hazánkban a tüdőrák utáni a 2. helyet foglalják el. A daganatok kéthar
mad része a végbélen és végbélhez közeli vastagbélszakaszon található. 
Ezeknek a daganatoknak a kialakulása az esetek többségében székletvál
tozással és vérzéssel jár. Szomorú, hogy sok ember, ha vért észlel a 
székletében, ezt nem tekinti riasztó jelnek, hanem legyint egyet, mond
ván: aranyerem van. Pedig lehetséges, hogy a vérzést egy növekvő da
ganat okozza. Az időbeni felfedezés döntő lehet, mert korai stádiumban 
a műtét és a citosztatikus kezelés teljes gyógyulást hozhat. Az előrehala
dott, áttétes betegség esetében a beteg gyógyulási esélyei minimálisak.

A vastag- és végbélrák általában hatvan éves kor felett gyakori. Az 
időseknek tehát még jobban kell figyelniük a székletváltozás jeleire!

Dr. Szerémy Zsolt úgy véli, ideje lenne felszámolni azt a társadalmi 
beállítódást, mely leginkább az egészségi állapotunkkal szembeni 
struccpolitikaként jellemezhető. Jó lenne, ha egészségkultúránk eljutna 
oda, hogy aki kóros tünetet észlel magán, nem dugja homokba a fejét, 
hanem azonnal orvoshoz fordul. Inkább menjen el valaki tízszer felesle
gesen orvoshoz, mintsem, hogy éppen akkor ne menjen el, amikor na
gyon fontos lenne.

Központi orvosi ügyelet: 361-761

LAKOSSÁGI APRÓ
-TEXTIMA ipari gyorsvarrógép el
adó. Tel.: 362-872,
- Eladó új, német (OHRA) öntött
vas kályha. Vegyestüzelésű, 7000

wattos teljesítménnyel, levegő
szabályozóval. Súlya 1 mázsa. 
Tel.: 364-731
- Gazdát keresek egy fekete tacs
kókeverék kölyökkutyának. Tel.: 
360-552, 362-550

TOMI ICEZI
A U TÓ M O S Ó !

O ro s z lá n y , 
T á n c s ic s  M . ú t 71 .
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Kárpitozott 
bútorok 
javítása! 

Rózsa Ferenc 
kárpitos 

362-018, 363-272

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
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14 NAP HÍREI
- DEALEREKET FOGTAK. Az Oroszlá
nyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz
tálya október 20-án büntetőeljárást 
indított S. J. 31 éves, J. Á. 28 éves és 
0. E. 19 éves oroszlányi lakosok el
len, akik a rendelkezésre álló adatok 
alapján megalapozottan gyanúsítha- 
tóak azzal, hogy kábítószer tartalmú 
anyagot szállítottak Oroszlányba, ér
tékesítési céllal. Elfogásukkor az álta
luk használt gépkocsiban kb. 50 g 
canabbis származék került lefogla
lásra. (Lapunk szerkesztője épp ak
kor haladt el a körforgalomnál, 
amikor egy fehér csuklyával letakart 
fejű férfit két fekete álarcos “ kom
mandós" egy gépkocsiba ültetett.) A 
rendőrségi közlemény hírül adja 
még, hogy a gyanúsítottakat őrizetbe 
vették s a nyomozás kiterjesztése so
rán további kábítószer élvezők eljá
rás alá vonása várható.
- RENDKÍVÜLI testületi ülést tartott a 
város képviselő-testülete október

10-én. Az eredetileg október 28-ára 
tervezett közmeghallgatást, október 
21-éré helyezték át, felcserélve a kö
vetkező üléssel. Az ülésen módosí
tották a Szakorvosi Rendelőintézet 
alapító okiratát, valamint a szenny
víztisztító-telep rekonstrukciójára 
vonatkozó korábbi határozatot. 
Utóbbi a vízügyi célelőirányzatból 
pályázott 250 millió forintos támoga
tás sikerét hivatott elősegíteni. Zárt 
ülésen meghatározták az eladásra kí
nált önkormányzati ingatlanok körét, 
illetve az eladás módját.
- IDŐSEK NAPJA. Több mint kétszá
zan gyülekeztek a múlt héten, szom
baton délután az oroszlányi 
Vöröskereszt és a művelődési köz
pont meghívására az idősek hónap
jának városi rendezvényén, ahol 
ünnepi műsorral és a Vértesi Erőmű 
Rt. támogatásának köszönhetően ál
lófogadással látták vendégül az idős 
embereket.

Megemlékezések a forradalomról
Közel százan vettek részt a polgári oldal ünnepi megemlékezésén és koszorú
zásán október 22-én a Bányász körúti emlékhelynél, ahol Lázár Mózes ország- 
gyűlési képviselő mondott beszédet. Az ünnepséget azért tartották külön, 
mert nem akartak hallani „a tavalyihoz hasonló kampány, illetve székfoglaló 
ünnepi beszédet” .

Az október 23-i „városi ünnepség” két részből állt. A 16 órai koszorúzáson 
mintegy harmincán vettek részt, míg egy óra múlva a gimnáziumban kétszer 
annyian hallgatták meg Rajnai Gábor polgármester történelmet idéző szavait 
és a gimnazisták és zeneiskolások ünnepi műsorát. A „központi” ünnepség 
koszorúzását a rendőrség biztosította, a polgáriak rendezvényének biztosítása 
azonban valahol elakadt a hivatalok útvesztőjében.

Szolgáltatási díjakról is döntenek
Tizenegy napirendi pontot tárgyal az oroszlányi képviselő-testület október 
28-án délután 16 órától.

Várhatóan módosítják a távhőszolgáltatási díjakról és a szennyvízkezelési 
díj megállapításáról szóló rendeleteket, valamint a köztisztviselők díjazásáról 
és egyéb juttatásairól szóló rendeletet. A továbbiakban intézmények tevékeny
ségéről hangzik el tájékoztatást. Az ülésen Székely Antal alpolgármester is
merteti azt az ünnepi programtervet, melyet Oroszlány várossá válásának 50. 
évfordulójának megünneplésére dolgozott ki az általa vezetett ad hoc bizott
ság. A teljes anyag megtekinthető: www.oroszlany.hu

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Az oroszlányi temetőben 2003. november 1-én (szombat) 16 órától ökumeni
kus istentisztelettel egybekötött központi halottak napi megemlékezést tar
tunk, melyre minden elhunyt hozzátartozóját tisztelettel meghívunk és várunk. 
Gyülekezés: 15.30-kor a ravatalozónál.
A temető gyorsabb megközelítése érdekében a helyi VOLÁN a lakosság részé
re különjáratot indít, amely 15 órakor indul a VOLÁN telepről. Csak az autóbu
szon váltott menetjegyek érvényesek! Visszaindulás az ünnepség végén kb. 
17.30-kor. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Közmeghallgatás -  egymás között
Közmeghallgatást tartott a városi képviselő-testület kedden délután az 
MKK színháztermében. A köz véleményének megismerésére hivatott 
fórum közel négyórásra sikeredett. A hivatalból jelenlévőkön kívül szin
te kizárólag civil és politikai szervezetek képviselői jöttek el.

Az előzetesen kiadott program alapján elsőként Ács Imre, a Vért pro
jektirodájának igazgatóhelyettese tartott tájékoztatót a cég környezetvédel
mi tevékenységéről, illetve a retrofit beruházásról. A tervek szerint febru
árban kezdődnek a részegységek próbái, és májustól indul az üzemi próba.

Az OTTO Rt. környezetvédelmi tevékenységét Bende Péter elnök-igaz
gató mutatta be. Elmondta, hogy egy nemrégiben alakult cégcsoport regi
onális együttműködése révén minőségileg új fejezet nyílhat a 
hulladékhasznosításban. Amennyiben sikerrel pályáznak az ISPA-alapba, a 
közép-dunántúli régióban 164 település lehet részese a 2006-07-re kitelje
sedő szelektív hulladékhasznosítási programnak, mely leszorítja a hulla
dékgyűjtés költségeit is. Eredményeként Oroszlányban újabb gyűjtő
szigeteket és hulladékudvart alakítanak ki.

LazókZoltán, az OSZRT vezérigazgatója előadásában elhangzott, hogy 
a városban immár ötezer lakásnak van lehetősége távfűtést igénybe venni, 
s a tényleges szám 4400. Az elmúlt négy évben ezer lakást kötöttek be a 
rendszerbe. Metzger Gyula, a Városfenntartási és Környezetvédelmi Bi
zottság elnöke az önkormányzat környezetvédelmi munkájáról számolt be. 
Elhangzott többek között, hogy november 30-ára várható a Szeptember 6. 
úti felújított játszótér átadása, s hogy a bizottság a jövőben egyenként fog
lakozik a lakosságtól érkezett közlekedésszervezési javaslatokkal.

A megjelentek hozzászólásaikban többek között a szemétgyűjtés és az 
esővíz elvezetés hiányosságaira, a járdákat ellepő kerékpárosokra, a gon
dozatlan játszóterekre és a Rákóczi útpn megnövekedett tehergépjármű 
forgalomra hívták fel figyelmet. A fórum végén hosszú vita alakult ki a 
távhődíj tervezett emelésének indokoltságával kapcsolatban. F. J.

Novembertől (is) drágul a távfűtés
Ezer forinttal emelkedik egy átlagos lakás (42 GJ/év fogyasztás) távfűtési 
díja november elsejétől, amennyiben a képviselők jelenlegi formájában fo
gadják el az erről készült javaslatot.

A díjemelés indokai sokrétűek: a Vért májusban emelte az OSZRT-nek 
átadott hőenergia díját, és időközben villamos-energia áremelés is történt. 
Előnytelenül hat az egységköltségekre, hogy a Vért Szállító Üzemének be
zárásával jelentős fogyasztási mennyiség fog kiesni a rendszerből. A szol
gáltató ugyanakkor 3%-os eszközarányos nyereséget épít az árba, és az 
alapdíjban megjelennek a hőmennyiségmérők hitelesítésének költségei is. 
Ez az ár addig lesz érvényes, amíg jövőre az előre figyelembe vett 5,3%-os 
lakossági gázáremelésen kívül újabb hatás nem jelentkezik.

Ez azonban így nem teljes. Jövő év januárjától várhatóan 12%-ról 
15%-ra emelkedik a távhőszolgáltatás ÁFA-tartalma, ami egy átlagos la
kásnál még havi plusz 200 Ft-ot jelent. Ráadásul a képviselő-testület de
cemberben 500 Ft/hó nagyságú fejlesztési díjat kíván beépíteni a 
korszerűtlen hőközponti mérés alapján elszámoló fogyasztók díjába, hogy 
korszerűsítésre ösztönözze őket. így a legrosszabbul járók kb. havi 1800 
Ft-tal fognak többet fizetni havonta januártól.

A téma kényességét jelzi, hogy a Pénzügyi bizottság nem tudott dön
tést hozni a tervről. Takács Károly, a Vért volt vezérigazgatója szerint az 
erőműnek 80%-os nyeresége van a városnak adott hőenergián. Úgy véle
kedett, hogy a privatizációs átalakulást kihasználva az önkormányzatnak 
számos lehetősége van, hogy elérje a Vért és az OSZRT között kötött szer
ződés felülvizsgálatát, azzal a céllal, hogy a Vért mérsékelje 40%-ra ezt a 
hasznot. Miért kellene a városlakók pénzéből tovább gyarapítani a leendő 
magánvagyont? -  kérdezte.

Bús Mihály a lakossági érdekvédelmi szervezet helyi vezetője Kapolyi 
László egyik tévés nyilatkozatát idézte, miszerint a leendő tulajdonos csök
kenthetőnek látja az Oroszlányi Erőműből kiadott hőenergia árát. Rajnai 
Gábor polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az áremelés hiányában 
az OSZRT-nek 15 millió forintot meghaladó kezelhetetlen hiánya keletke
zik. A Vérttel meglévő szerződés felbontása szerinte igen nehéz lenne, mert 
a mostani átmeneti állapotban a menedzsmentnek erre nincs jogosítványa. 
Ráadásul, ha a város felmondaná a szerződést, automatikusan a jóval ma
gasabb hatósági ár lépne érvénybe,A lakossági érdekvédők magasnak tart
ják az emelés 10%-ot meghaladó mértékét, szerintük 7% körüli még 
elfogadható lenne. Döntés október 28-án lesz. Forgács J.
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Rajnai nem 
nyilatkozik többé 

a Krónikás olvasóinak
Lapunk az önkormányzat egy évének 

értékelésére kérte fel a jelenlegi és az 
előző polgármestert. Dr. Sunyovszkl 
Károly véleményét ezen az oldalon ol
vashatják. Amikor a szerkesztő a meg
beszélt időben felkereste Rajnai Gábort, 
az alábbi nyilatkozatot kapta tőle.

„Sajnálom, hogy egy Oroszlányon 
megjelenő lapban a Krónikás főszerkesz
tője és tulajdonosa (Molnár Ferenc -  a 
szerk.) egy oldalon keresztül elemzi az el
múlt időszak tevékenységét, és ebben 
konkrétan a tehetetlenség, az elképzelés 
nélküliség, a diktatórikus hajlamok kifeje
zéseket használja. Én tájékoztatási kötele
zettségemnek rendszeresen eleget teszek 
e lap és más médiumok felé is, ahogy ez
után is. De az említett cikk után, ennek a 
lapnak, aminek a főszerkesztője egyolda
lúan nyilatkozott a város elmúlt egy évéről 
illetve az én tevékenységemről, nem va
gyok hajlandó nyilatkozni." -for-

Polgármester úr!
Lapunk a közelmúltban kérdést intézett Önhöz, 
hogy megtudjuk, Ön szerint mi a megengedett vé
lemény nyilvánítási forma a városban. 
"-Városunk lakója, vagy bármely szervezet Ön 
szerint jogszerűen mikor, hol, milyen formában 
nyilváníthatja ki véleményét Oroszlány város 
területén?

A fentiekre a válasz már csak azért is fontos 
lehet, mert jó  ha tudják városunk lakói, ha va
lamiről véleményük, kérdésük van, azt miként 
tehetik meg anélkül, hogy a törvényeket [ netán 
a városvezetés érzékenységét) ne sértsék meg."

Válaszát közöltük, azonban mivel pontos útmu
tatást nem adott, ezért bekövetkezett a „tragédia” .

Az oroszlányi polgári oldal lapjának, a Kéthe
tesnek kérdésére válaszolva kifejtettem vélemé
nyemet az elmúlt év történéseiről. Megtettem azt, 
ami e városban ma még szokatlan, hogy kérdésre, 
mivel van véleményem, a saját meglátásom sze
rint válaszoltam.

Feltételezhető, amennyiben megfelelő útmuta
tást adott volna ahhoz, hogy mit gondolhatok, 
mondhatok, közel az ötvenhez még tanulhattam 
volna öntől, és másként fogalmaztam volna.

Belátom, hibáztam, mivel nem dicsértem az 
Önök elmúlt évi munkáját.

Dicsérhettem volna a város tisztaságát, a par
kok gondozottságát, az önök nyilvánosság felé 
gyakorolt gesztusait, az Önök által indított új be
ruházásokat és az új munkahelyeket, a színvona
las városi rendezvényeket, az Önök testvéri 
szeretettől vezérelt testületi-ülésen folytatott pár
beszédeit, erkölcsiségüket és sorolhattam volna 
az egy év alatt elért kimagasló eredményeiket.

Nem ezt tettem, mivel nem így látom, hanem 
egy oldalon keresztül, saját meglátásom szerint 
válaszoltam arra, amit a riporter kérdezett.

Polgármester úr! Olvasva az Ön mostani reak
cióját, még inkább fenntartom mindazt, amit a 
Kéthetes kérdéseire válaszoltam. Úgy gondolom, 
ebben a hazában, ebben a városban csak a válasz
tópolgároknak -  akik boldogulására Önök esküt 
tettek -  van joguk megsértődni az elmaradt és be
váltatlan ígéretek miatt, tevékenységük következ
ményeként. Úgy gondolom, egy polgármesternek 
nincs joga duzzogni. Önök fizetést kapnak azért, 
hogy az én és a még itt élő közel húszezer ember 
jó közérzetéért mindent megtegyenek, és 
amennyiben a végzett munkájukat bírálat éri, azt 
vegye tudomásul, vagy vitázzon azzal. Vagy...

Bízva abban, hogy a mostani véleményét idővel 
felülbírálja, kívánok sikeresebb éveket Oroszlány
nak és Önnek.

Molnár Ferenc felelős szerkesztő

Sunyovszki: együttműködés helyett parttalan pártoskodás
Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Megkereső levelére, melyben arra 
kér, hogy mondjak véleményt a vá
ros önkormányzatának elmúlt évi te
vékenységéről, tájékoztatom arról, 
hogy ilyen tartalmú értékelésre nem 
vállalkozom.

Ennek oka az, hogy korábbi tevé
kenységem okán nyilvánvalóan elfo
gult lennék, és egyébként is 
rövidnek tartom az e ciklusból eltelt 
időszakot általános kritikai értéke
lésre. Úgy vélem, ennek egy-másfél 
év múlva lesz itt az ideje, addigra ha 
nem is teljes a kép, de a ciklust egé
szében meghatározó események 
megtörténnek, illetve eldőlnek.

Amiről most mégis lehet vélemé
nyem, az a város lehetséges szebbik 
jövőjének építésének feltételeiről, a 
lehetséges fejlődés feltételeinek 
megteremtéséről szól.

Röviden összegzem erről szóló 
gondolataimat, ha érdekli Önöket, il
letve olvasóikat természetesen 
megjelentethetik az újságban.
Tisztelettel: Dr. Sunyovszki Károly

*

A város azonnali sürgető feladta a 
nyilvánvalóan felborult pénzügyi 
egyensúly megteremtése. Ennek ke
retében, a takarékosság jegyében 
sürgősen dönteni kell 
- a nem vállalható (célszerűen nem 
vállalható és/vagy nem finanszíroz
ható) önként ellátott feladatok át

adásáról, illetve a feladatok ellátási 
szintjének meghatározásáról,
- a hivatali és intézményi feladatellá
tás felülvizsgálatáról legalább 3-5 
éves prognózis figyelembevételével, 
nyilvánvalóan köztisztviselői és köz
alkalmazotti létszámterv megalkotá
sának vállalásával,
- a stratégiai és értékesíthető va
gyonelemek meghatározásáról,
- a kampány- és pártpolitikai hangu
latban hozott döntésekkel szétzilált 
helyi adópolitika újragondolásáról,
- az átlátható, korrekt és persze nyil
vános pénzügyi nyilvántartás meg
teremtéséről vagy inkább megkö
veteléséről.
A város azonnali és sürgető feladata 
a fejlődést megalapozó
- a város gazdasági programjában 
felsorolt, és a megyei illetve az or
szágos területfejlesztési tervbe il
leszkedő, továbbá az uniós és egyéb 
pályázatokkal támogatott beruházá
sok előkészítése tervezése, éves 
szinten, mindenféle pénzügyi ne
hézség dacára legalább 60-100 mil
liós forrás biztosításával,
- az ismét drasztikusan csökkenő 
születésszám növekedését elősegí
tő családépítő-családtámogató 
program magalkotása, a fiatalok el
vándorlását lassító, idevándorlásu- 
kat erősítő program alkotása,
- új ipari területek kialakítása, fej
lesztésük, a további ipari betelepülé
sek elősegítése,

- turisztikai fejlesztések megvalósí
tásának előkészítése, ösztönzésük,
- a lakásprogram megvalósulásának 
ösztönzése,
- az infrastruktúra (szennyvíztisztí
tó, utak) fejlesztését folytatni kell,
- a Vértesi Erőmű Rt.-vel kapcsola
tos, megszűnt vagy elhallgatott ön- 
kormányzati stratégia kidolgozása. 
A város intézményeit teljes mérték
ben meg kell óvni (ki kell vonni) a di- 
rekt pártpolitikai befolyásolástól, 
különösen igaz ez az önálló fejlesz
tési stratégiával rendelkező egész
ségügyre (szakrendelő) és a 
közszolgáltatásokra (OSZRT). E két
-  a város pénzügyi stabilitását ön
magában meghatározó -  intéz
ménynek megalkotandó, hosszú
távú (10-15 éves) stratégiai prog
ramja keretében a törvényes szabá
lyok szerinti teljes autonómiát 
célszerű biztosítani gazdálkodásuk
ban, fejlesztéseikben.
Ki kell építeni azt a politikai szintet, 
amely a város együttműködésre 
képtelen pártpolitiku
sait képes befolyá
solni, szakmailag 
támogatni. Amennyi
ben középtávon (cca. 
öt év) nem lesz álta
lános a kemény vita 
során kialakuló, de 
konszenzusos dön
téshozatal, a jelen 
helyi politikusainak 
gárdáját valószínűleg

váltani kellene -  sokkal fiatalabbak
ra.
Kezdeményezni, támogatni kellene 
új civil szervezetek, egyesületek lét
rejöttét, felvállalva a velük való érde
mi véleménycserét. A városnak a 
jelenlegi gagyi helyett a helyi társa
dalmat megjelenítő, erősítő, egyál
talán véleményalkotásra késztető, 
színvonalas városi rendezvények 
megszervezését kellene támogatnia. 
Szakítani kell a jelenlegi, teljesen lo
kális, kitekintés nélküli, ezért maradi 
városszemlélettel.
Meg kell tanulnunk a demokratikus 
döntéshozatal valós jelentését. Ré
gen rossz, ha városi közösségünk 
munkaszervezetei leglustábbjainak 
hangulata és hangulatkeltése hatá
rozza meg, mit akarjanak a város 
polgárai. A város elvárásai és finan
szírozási lehetőségei határozzák 
meg a hivatali és intézményi feladat- 
ellátást, feladatra kell embert keres
ni, nem embernek helyet fenn
tartani.

Kék Hold K önyvelő Kft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 59. II. e m .

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 

E-mail: kekhold@axelero.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold
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1956: „a kiszabadult rabok senkit sem bántottak”
1951 nyara óta él Oroszlányban Bazsánt Antal 
69 éves, nyugdíjas aknász, aki az 1956-os 
oroszlányi események aktív részese volt.

Visszaemlékezését az egykori rabtáborra és 
a forradalom napjaira a történeti hűség érdeké
ben csaknem szó szerint és -  rendhagyó módon 
-  szerkesztetlenül adjuk közre. Az itt leírtak 
csupán egy ember szemüvegén, s közel fél év
század ködén át vázolnak fel valamiféle képet. 
Amit itt olvashatnak az tehát nem a 
FORRADALOM HELYI TÖRTÉNETE, így, csupa 
nagy betűvel, hanem a forradalom egyes ese
ményei és szereplői, ahogy Bazsánt Antal em
lékezetében megmaradt. Jó lenne, ha a még 
élők kibővítenék a töredékes ismereteket. Ez 
lerovandó tartozás a jövő nemzedékeinek.

A kocsedó
A XVIII-as aknán, a „kocsedón", vájárként dol
goztam a rabok között 1952-től, amíg az akna 
meg nem szűnt. Kevesen tudják, a “ kocsedó” el
nevezés a koreai háborúból ered. Azt hiszem egy 
koreai fogolytábort neveztek így, ahol amerikaikat 
tartottak fogva.

A XVIII-as aknán nagyon kevés volt a politikai 
fogoly. Az életemet rá merem tenni, hogy a ki
lencven százalékuk köztörvényes bűnöző volt. Ezt 
a beszélgetésekből tudom. Kérdeztük egyi- 
ket-másikat, hogy miért vannak itt. Az egyik azt 
mondta, hogy a rendszer ellen tanított. Erre jött a 
két rabtársa és elkezdték püfölni. „Micsoda? -  
üvöltötték neki. Te nyolcadikos lányokat piszkál
tál, azért hoztak ide.” A másik azt mondta: ellopott 
12 pokrócot és lepedőket, meg egy doboz kon- 
zervet és három évet sóztak rá. Akadt köztük, akit 
kocsmai verekedés miatt csuktak le. Abban az 
időben rettenetesen büntették a kaparást. Tiltott 
abortuszt végzett orvosok emiatt kerültek a rabtá
borba. Volt, aki azt állította, hogy feketevágásért 
van itt, s közben kiderült, hogy az ólban leütötte a 
sógorát vagy lopott robbanóanyaggal a kőbányá

ban robbantgatott, hogy abból építsen házat. Hát 
kérdem én, politikaiak ezek?

A fronton, ahol dolgoztunk, hárman voltunk ci
vilek, a többi rab volt. Lenn a bányában minden 
körletben volt egészségügyi helyiség a raboknak, 
ügyeletes orvossal, aki többnyire maga is rab 
volt.

A bányában a fegyőrök kettesével mentek, s a 
rabokhoz nem nyúltak, hanem a rabok közül volt 
kinevezve századparancsnok, szakaszparancs
nok, és azok feleltek a rendért. Ezek dupla ételt 
kaptak és ha sikeresen fegyelmet tartottak lefelez
ték a büntetési idejüket.

A brennbergi negyedet, a Petőfi út egy részét 
és a Petőfi udvart, a rabok építették. A Vájár isko
lát is. Október 27-én a raboknak mintegy a fele ki
tört a táborból. A Kubicza Mihály út előtt tettek 
esküt, hogy senkit nem fognak bántani, és úgy is 
volt. A kiszököttek mind továbbálltak, állítólag ja
varészt Budapestre mentek harcolni. Azt mond
ták, elvitték a városból a dömpereket és a 
teherautókat. Az a mendemonda is járta, hogy Tö
rökbálint környékén az oroszok szétlőtték őket.

A forradalom leverése után a rabtábor nem 
működött tovább, az itt maradt rabok nagy része 
amnesztiát kapott. A felszabadult rabok a 
kocsedói szállón és másutt megszállva itt marad
tak, és mint vájárok, bányamunkások dolgoztak 
tovább. Itt volt például a B. I. barátom, akit nem 
tudtunk kifaggatni, hogy miért ül valójában. Egy
szer azt mondta, hogy agyonütött egy orosz kato
nát, máskor meg, hogy egy ávóst. 12 évet kapott. 
Már öt vagy hat éve élt a rabtáborban és a többit 
elengedték neki, s ő itt maradt. Úgy emlékszem, a 
zöldtömbben lakott.

Golyószóróval Oroszlányba
1953-tól a tatabányai Péch Antal Aknászképző
ben tanultam, kollégista voltam, de a hétvégeken, 
tanítási szünetekben és ünnepnapokon dolgoz- 
tam a bányában. 1956-ban negyedikes voltam.

Díjat nyert a kocsedóról szóló riportfilm
A „Legjobb Ismeretterjesztő Film” díját nyerte az 
Oktatási Minisztériumtól a városi televízió alkotó
csapata a nemrégiben megrendezett Moholy 
Filmfesztiválon, melyre hazai és határon túli moz
góképes műhelyek neveztek. Az elismerést Hű
vös Récsy Lídia és Ócskái László a Pokol 
tornácán című dokumentumfilmje kapta.

A szerkesztő Hűvös Récsy Lídiát már a televízi
óhoz kerülése óta foglalkoztatta, hogyan lehetne 
filmen feldolgozni a XVIII-as akna mellett 
1951-ben létesített rabtábor történetét. Kapóra 
jött az önkormányzat által kiírt pályázat, melyen 
megnyerték az elkészítéshez szükséges összeget.

-  Gyermekkoromban gyakran haladtunk el a 
bokodi úti kanyarban az akkor még működő rab
tábor mellett. Sok mendemonda járta s engem 
foglalkoztatott, hogy mi is lehet az igazság -  is
merteti indíttatásának okait Lídia. -  Bár a film 
hozzávetőleg egy hónapos munka nyomán ké
szült el, ezt évek anyaggyűjtése előzte meg. Nem 
voltam könnyű helyzetben, mint ahogy más sem, 
aki ilyen kényes témához nyúl. Egyrészt sem írá
sos, sem képi forrás nem maradt fenn a 
kocsedóról. Másrészt ma is itt élnek köztünk az 
egykori rabok és rabtartók, akik félnek kamera elé

állni s legfeljebb négyszemközt kaphatók emléke
ik elmesélésére. Emiatt úgy tűnt, el sem készülhet 
a film. Végül egy véletlen törte meg a félszet. Ro
koni kapcsolatok révén sikerült az egykor itt fog
va tartott orosházi Csizmadia Feri bácsit kamera 
elé állítanom. Ahogy ezt meglátták az Oroszlány
ban élők, többen mégis arcukat adták a filmhez.

Sokat köszönhetek Ócskái László operatőr és 
vágó kollégámnak, aki hallatlan nagy türelemmel 
és kreatív ötletekkel segítette a munkát. Archív 
anyagokat a Terror Háza Múzeum adott át szá
munkra, és Kun Miklós történész nyilatkozatával 
a mélyebb összefüggésekre is sikerült rávilágíta
nunk. A tábor hatéves fennállása két szakaszra 
bontható. Az első években elsősorban politikai 
foglyok voltak itt, később azonban inkább köztör
vényes elítéltek. Ezt fontos tudni a történelmi íté
letek kimondásához.

-  Gondolkodom a 36 perces film folytatásán, 
illetve esetleges kiegészítésén. A főszerkesztő tá
mogatja elképzeléseimet, ahogy eddig is -  mon
dotta Lídia. Kormos Ferenctől megtudtuk, hogy a 
forradalom évfordulója alkalmából a napokban 
valamennyi helyi iskolához eljuttatják a filmet.

Forgács J.

Október 25-én két aknásztársammal felszáll
tunk a pesti vonatra, hogy tájékozódjunk, mi tör
ténik a fővárosban. A Műszaki Egyetemen részt 
vettünk egy gyűlésen, ahol megismertük a forra
dalom céljait: független, semleges országot, a 
nép válassza a képviselőket, többpártrendszer le
gyen, de a pártok ne avatkozzanak a kormányzás
ba. Láttuk a Kossuth téri lövöldözés halottait és itt 
értettük meg, hogy valami olyasmiért folyik a 
harc, aminek a céljaival egyetértünk.

Október 26-án mentünk vissza Tatabányára. 
Elkísértek bennünket Krassó Györgyék, akik hoz
tak magukkal egy nagy fekete zászlót és két lyu
kas nemzeti lobogót.

Tatabányán kétszer vonultunk fel. Szavalatok 
hangzottak el, és változást követelő jelszavakat ki
abálva folyton csak nőtt a tömeg.

Október 27-én reggel érkezett hozzánk a me
gyei pártszékházba, amit közben elfoglaltunk a 
forradalmárokkal, az oroszlányi L. Gy. és M. J. A 
hír, amit hoztak nem volt új, mert már éjfélkor hal
lottuk telefonon, hogy Oroszlányon kiszabadultak 
a rabok, és öldöklés folyik.

Elmentünk a Hunyadi laktanyába, ahol egy ma
gas rangú tiszttel beszéltünk, és déltájt nagy ne
hezen rábírtuk, hogy két teherautóval, rajtuk egy 
szakasz katonával, átjöjjünk Oroszlányra. Valami 
szemüveges szakaszvezető volt a parancsnok, s 
úgy fél kettő tájban értünk be a városba. A Rákó
czi úton gördültünk be szép lassan, akkor még itt 
családi házak álltak. A teherautó vezetőfülkéjének 
tetején egy golyószóró állt. Befordultunk a Fürst 
Sándor utcába és felmentünk a rendőrségre -  ez 
a mai Ápolási Intézet helyén volt. A rendőrségen 
három rendőrt és három-négy civilt találtunk, az 
épület fel volt dúlva. Ott hagytunk négy-öt kato
nát, és az autóval továbbmentünk a XVIII-as akna 
felé. (Következőszámunkban folytatjuk/.)

Lejegyezte: FJ.

Aranyat nyert a Bányász Népdalkor
Újabb aranyérmet kapott a XII. Országos 
Népdaltalálkozón a Bányász Klub népdalköre.

- A  két évente rendezett minősítőkön 1995 óta fo
lyt,.,ia ^san részt veszünk, ez már a második begyűj
tött arany -  büszkélkedik Hegedős istvánné, aki két 
éve vette át az 1989-ben alakult együttes vezetését 
Tordai Józseftől. -  Szerénytelenül mondhatom, hogy 
díjainknak, elismeréseinknek immár se szeri, se szá
ma. Tavaly aranyat nyertünk a Vass Lajos emlékére 
rendezett népdaltalálkozón, akárcsak a nyugdíjasok
nak szóló országos Ki mit tud versenyen. Korábban 
bányász nívódíjat is szereztünk.

Az együttes tagjai jelenleg kizárólag hölgyek, több
ségében nyugdíjasok. Szólistáik önállóan is sikereket 
érnek el. Elek Imréné 53 induló közül végzett az első 
helyen a nyugdíjas szólisták országos népdal verse
nyén. Országos minősítőkön Szép Lídia ezüst, Török 
Jánosné és Herceg Ferencné bronzérmet nyertek.

A népdalkor járja az országot, van olyan meghívás, 
amelynek idő hiányában már nem tudnak eleget ten
ni. Fellépéseik száma az elmúlt 14 évet tekintve im
már meghaladja a 300-at. E héten vasárnap 17 órától 
a vérteskethelyi klub nyugdíjas dalosait látják vendé
gül a Bányász Klubban a Terefere táncesten. Váro
sunkban legközelebb november 30-án lépnek fel az 
MKK-ban, az adventi népdalköri találkozón.

.3.



Az onkológus sokat tanult a betegektől
Az onkológiai szakrenaelés egyik vezetője a Szakorvosi Rendelőintézetben Dr. 
Osváth Márta belgyógyász-onkológus szakorvos.

-  Tanulmányaimat Budapesten végeztem, az egyetem I. számú Kórbonctani 
Intézetében tudományos diákkörösként dolgoztam, pályamunkáimat a dagana
tos betegségekből választottam -  mutatkozik be az 1985 óta a tatabányai Szent 
Borbála Kórházban dolgozó szakorvosnő. -  1973-tól Prof. Dr. Eckhardt János 
speciálkollégiumait látogattam, nyári szakmai gyakorlataimat az Országos Onko
lógiai Intézetben végeztem. Innét származik érdeklődésem a daganatos betegsé
gek kialakulása és kezelése iránt. 1977-ben a SOTE Általános Orvosi Karának 
elvégzése után az Országos Onkológiai Intézet belgyógyászatán Eckhardt pro
fesszor úr irányítása mellett a Hematológiai Részlegen kezdtem dolgozni. Bel
gyógyászati szakvizsgámat 1982-ben, már második gyermekem mellett 
szereztem, klinikai onkológiai szakvizsgámat négy évvel később tettem le.

-  Milyen célkitűzésekkel indult el pályáján?
-  Próbáltam megteremteni az egységes gondozást. Korábban, nőgyógyász 

kollégáim csak a nőgyógyászati és emlőtumoros betegek részleges gondozását 
végezték, én igyekeztem minden típusú daganatra a korszerű gondozási feltétele
ket, vizsgálati protokollok alapján megteremteni.

Eközben magam is megtanultam a nőgyógyászati rákszűrést és a betegek 
komplex szűrésének lehetőségét vizsgáltam és pályázatokon át magam is végez
tem: faluszűrés Naszályon, üzemegészségügyi szűrések, szűrőbusz kampányok 
stb. Ezalatt tanultam a betegekkel való helyes kommunikációt. A pszichoterápiá
ba, haldokló betegek ellátásába ástam bele magam a szakirodalom és szervezett 
hétvégi tanfolyamokon keresztül. Sokat tanultam a betegektől, akik saját sorsu
kon keresztül problémafelvetéseikkel megtanították, hogyan lehet és kell diagnó
zist közölni, a kérdésekre nyíltan válaszolni, a beteget teljes egészében 
testi-lelki-szellemi mivoltában kezelni.

Új időpontban lesz az onkológia rendelés
-  Milyen szerepet tölt be a daganatok elleni küzdelemben a helyi szakrendelés?

- A  daganatos betegségek megelőzése, szűrése, kezelése, és utókezelése vagy 
gondozása komplex feladat. Ebben szakorvosokra s minden más orvosi szakma 
együttműködésére, konzultáció, megbeszélés szinten rászorulunk. A megyében 
az ONKOTEAM nevezetű csoportban dolgozunk.

Oroszlányban “csak” gondozás történik, a szakellátás és a terápia a tatabányai 
kórház feladata, ahol nemrégiben a Belgyógyászati Osztályra került az onkológia 
fekvőbeteg ellátás. 1996-tól sebész, urológus és klinikai onkológus kollégám, Dr. 
Dani Árpád főorvos úr a szakmai segítőm mindenben. Ő végzi a Nappali Klinikán a 
javasolt kezeléseket, de besegít a szakrendelésbe, a gondozásba, a kórházi konzí
liumokba, és itt Oroszlányban a gondozás dandárját végzi. (Következő számunk
ban Dani doktor úrral beszélgetünk -  a szerk.)

-  Novembertől változás történik az oroszlányi onkológián.
-Valóban. Túlterheltség miatt itt teljes egészében Dr, Dani Árpád főorvos veszi 

át a rendelést. Az új rendelési időpontokról értesíteni fogjuk a betegeket.______

k  legkisebb jelre is irány az orvos!
A daganatos betegségek sokáig rejtve, tünetek nélkül alakulnak ki. A tü
netmentes időszakban felfedezett, szűréssel kiemelt betegség rendsze
rint korai, még gyógyítható stádiumban kerül felfedezésre. Ez a fiatal 
nőknél gyakori méhnyakrák esetében ahhoz vezet, hogy korai, a szervet 
megtartó műtéttel lehetséges, hogy egy méjinyakrákos asszony gyer
meket szüljön. A szűréssel kiemelt emlőrákos betegek -  legfeljebb fél 
centiméteres tumorral -  kevesebb gyógyszeres kezelésnek kitéve bizto
san meggyógyíthatók. A fiatal hererákos férfiak még áttétképződés ese
tén is meggyógyíthatók a mai gyógyszerekkel, természetesen műtét 
után és kellemetlen kezelések végén. A daganatos gyermekek 65-80%-a 
a felfedezéskori stádium függvényében meggyógyítható.

Bíztató túlélési eredményeink vannak a vastag-végbél betegeinknél 
és a tüdődaganatos betegek túlélése sem fél év már, mint amikor a pá
lyámat kezdtem, már éveket is meghaladó eredményeink vannak. Bár itt 
a gyógyulási eredmények a késői felfedés miatt maradnak el az előzőek
től.

Nagyon fontos, hogy a legkisebb betegségérzet is orvoshoz vigye be
teget, például indokolatlan fáradtság. A köhögés, véres köpet, véres 
széklet, panaszmentesség esetén is, ugyanez véres vizeletnél, vagy nö
vekvő, viszkető anyajegy esetében már daganatgyanús tünetek. A keze
lésre nem reagáló fájdalom, amely éppen ágymeleg, pihenés idején 
jelentkezik, tovább vizsgálandó tünet. Bizonyos betegségek daganatot 
kísérő jelenségek lehetnek, nem gyógyuló ízületi gyulladások, viszkető 
bőrjelenségek, herpes zooster, vagy övsömör, halmozódó gyulladások, 
fertőzések utalhatnak az immunrendszer működési hibáira.

A daganatos betegek gondozása azt a célt szolgálja, hogy biztosan 
időben figyeljünk fel a daganat esetleges kiújulására illetve áttétek kép
ződésére. A idejében, még panaszt nem okozó áttétek kezelése is éveket 
adhat jó életminőségben, panaszmentesen a betegnek.

A feladat összetett, ezért csapatmunkát igényel. Erre megvannak a 
képzett emberek, csak hely és finanszírozás szükséges, hogy a megyé
ben is működhessen olyan megyei onkológiai centrum, amely a betegek 
szűrésétől, kezelésétől, pszichoterápiájától, genetikai állapotfelméréstől 
a rehabilitációig, mindennel egy helyen és azonos szemlélettel működ
hessem_____________________________________ Dr. Osváth Márta

Emlőklubok -  A tatabányai emlőklubnak lelkes segítője voltam és szíve
sen emlékezem azokra az időkre. A 90-es években a betegek ANITA 
Klub néven jegyeztek be új szervezetet. Oroszlányban OÁZIS néven mű
ködik emlőklub. A megyében is megszerveződött az ILKO-klub-ebben 
Dr. Boros József sebész, klinikai onkológus segítéségét kértem, s a klub 
máig betegirányítással működik. Hiányzik, hogy négy gyermekem és 
sok-sok munkám mellett nem vagyok képes részt venni a rendezvényei
ken -  mondja Dr. Osváth Márta, aki igen fontosnak tartja a betegek 
pszichés segítését._____________ _____

- „Köszönjük azoknak, akik a 2001 -es SZJA 1%-át a „FÉSZEK "Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány javára ajánlották fel. A 152546,-Ft-ot nagyobb cél érdekében tartalékoljuk.” ; - „A Bányagé
pészet a Műszaki Fejlődésért Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszönetét az SZJA 1%-ának felajánlásáért. A 2001. évi 456944,-Ft-ot, és a 2002. évi 381036,-Ft-ot az évente megrendezésre 
kerülő Bányagépészeti és Bányavillamossági konferenciák megrendezésére fordítottuk.” ; - „Az Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány kuratúriuma ezúton mond köszönetét mindazoknak, 
akik a 2002. évi SZJA 1%-át a múzeum zavartalan működéséhez felajánlották. Az Így befolyt 169820,-Ft-ot iratmásolögép vásárlására fordítottuk a 2003-as évben.”

Orvosi ügyelet: 361-761

LAKOSSÁGI APRÓ
-Skoda 120-as eladó. 
20/585-77-99

PAPLAN - PARNA
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS, 

FELÚJÍTÁS
Mészáros L. u. 12. 

20/465-90-35

Kovács István szakszervezeti ve
zető kérésére az alábbi szerveze
tek közlik, hogy kik .jegyezték” a 
Vért-tet kapcsolatos, vitatott szó
rólapot. FIDESZ: Lázár Mózes, 
Ope: Papp Péter, KDNP: Weilan- 
dics Béla, MDF: Orosz Árpád, 
FKgP: Szűcs Kázmér.___________
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Jön a mindenki által fizetendő új adó

Drasztikus wisszalipis 
a város működtetésében

Bezárják és eladják a Benedeket?
Tavaly legendássá vált Juhász József pénzügyi bizottsági elnök kijelentése, 
mellyel úgy minősítette a forráshiányos költségvetést, hogy kilóg a város lába 
a pénzügyi takaró alól. A bizottság legutóbbi ülésén nem tudni volt-e hasonló 
kijelentés, merthogy ezúttal nem érkezett sajtómeghívó. A jövő évi költségve
tési irányelvek lapunk birtokába jutott dokumentuma azonban arra enged kö
vetkeztetni, hogy az új helyzetre a “már takaró sincs” megállapítás lehetne a 
legtalálóbb. A város tavalyi szinten való működtetéséhez, a várható állami fi
nanszírozás ismeretében előreláthatólag félmilliárd forint hiányzik -  tudtuk 
meg telefonon Juhász Józseftől.

A pénzügyi helyzetet nehezítik az évek óta előregörgetett hitelek, amelyek 
átütemezése nem folytatható. A működési kiadásokat ugyanakkor be kell fa
gyasztani a 2003. évi szinten, miközben a fejlesztésektől nem szabad vissza
lépni. Talán ezek az irányelvek a legmeghatározóbb elemei a jövő évi 
költségvetési koncepciónak, amelynek első nekifutásos “tapogatózó” tárgya
lásai zajlottak a pénzügyi bizottság hétfői ülésén.

Az 500 millió forint előteremtése drasztikus lépésekre fogja kényszeríteni 
a képviselő-testületet. Az alábbi “ötletbörze” a bizottság ülésén kiosztott táb
lázatban olvasható.

Eladni a bérlakásokat, a televíziós hálózatot, a városi uszodát, a 
káptalanfüredi tábort, az OTTO Rt.-ben lévő városi részvényeket, a Gárdo
nyi iskola épületét, valamint a Benedek Elek Általános Iskola épületét. 
Utóbbival kapcsolatban megjegyzendő, hogy a gyerekeket 2004. szeptem
berétől másik iskolában vagy iskolákban kell elhelyezni.

A kiadások csökkentése érdekében többek között megtörténhet az isko
lák 10%-os túlórakeretének megvonása, ami a szakkörök, korrepetálások, 
csoportbontások megszűnését eredményezi és hatalmas színvonaleséssel 
egyetemben jelentős pedagógus elbocsátást von maga után.

Az ülésen felvetődött régi-új adónem, a kommunális adó bevezetése 
is, mely visszahozná a szocialisták választási ígéretei nyomán eltörölt 
építményadó kiesett negyvenmilliós évi bevételét. Az eltörölt adó tehát új
jáéledhet, miközben emlékeztetünk rá, hogy tavaly jelentősen megemel
ték a nem lakás célú építmények adóját. Forgács J.

Kedden vagyoneladásról döntenek
Rendkívüli és a nyilvánosság számára ismét zárt testületi ülést tart kedden 
délután a képviselő-testület. Mint lapunk tudomására jutott az előző testületi 
üléseken elhatározott vagyonértékesítés alapján a meghívásos pályázaton el
kelt ingatlanok értékesítése lesz a téma. Különböző földterületek, az Aranycsil
le étterem és a Fő tér melletti szolgáltató ház stb. eladásáról döntenek. Ez a 
lapunk korábbi számában is említett -  még idén lebonyolítandó -  százmilliós 
nagyságrendű vagyonértékesítés egy fejezete csupán.

ÁTÜTEMEZETT HITEL
Részletfizetési kedvezményt kért a környezetvédelmi bírság megfizetésére a 

Vértesi Erőmű Rt. Ez akkor adható meg, ha az érintett önkormányzatok ehhez 
hozzájárulnak -  mondotta Rajnai Gábor a képviselő-testület ülésén. Az önkor
mányzat együttműködési megállapodásban rögzítette a céggel, hogy hozzájá
rulnak a részletfizetéshez, ha a Vért “más módon” biztosítja a közel 120 milliós 
összeget a városnak. A bírságösszeg későbbi befolyása és a tervezett ingat
lanértékesítések csúszása miatt október 31-én esedékes hiteltörlesztését 
2004-05-re ütemezte át az önkormányzat.

Táwhí- és szennyvízdíj emelés
Módosították a múlt heti kép viselő-testületi ülésen a távhőszolgáltatási dí
jak megállapításáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló rendeletet, de 
nem teljes egészében az előző számunkban is ismertetett előzetes elképze
lések alapján. A tervezett díjemelés mértéke kevesebb lett.

Lazók Zoltán az OSZRT vezérigaz
gatója elmondta, hogy a hőmennyi
ségmérők hitelesítésének költségei 
egyelőre nem kerülnek a díjba. A 
cég a Vérttel folytatott tárgyaláso
kon elérte, hogy a gázárakat követő 
hődíj áremelkedését hasonlóan 
kompenzálják, ahogy a gázfogyasz
tókat. Ennek eredményeként a Vért 
a 6%-os kedvezménnyel adja a hő
energiát a lakosság részére. Ugyan
akkor a 3 %-os eszközarányos 
nyereséget 2 %-ra csökkentették. 
Ez a 2% hivatott fedezni a jövőre 
várható esetleges évközbeni ár
emelkedéseket, illetve az év elejére 
előre bejelentett 5,8%-os gázár
emelés hatását. Ez a díjelem egyfaj
ta tartalék, és az a célja, hogy ne 
kelljen havonta módosítani a távhő
szolgáltatás árait. A mostani emelés 
így 9,3%-os, vagyis egy átlagos fo
gyasztású lakás költsége november 
elsejétől 7800 Ft/hó helyett 8592 
Ft/hó összegre emelkedik, ami havi 
792 forint növekedést jelent. Az 
ÁFA-emelés nyomán januártól to
vábbi 3%-os drágulás lesz.

A polgári oldal úgy vélekedett, 
hogy ha a fogyasztó össze fogja ha
sonlítani az idei és jövő évi januári 
számlát, akkor 25% körüli emelke
dést fog tapasztalni, vagyis annyit, 
mint az előző négy évben összesen.

A vitában elhangzott, hogy Tata
bányán azért nem volt távhődíjeme- 
lés, mert ott az önkormányzat száz
milliós vagyont adott a Vértnek.

Jövőre már kétszer kap ún. vég
számlát a távhőfogyasztó: július 
31-én és december 31-én.

A szennyvízdíjak január elsejétől 
emelkednek. Az eddigi fenntartási 
díj megszűnik, a díj a továbbiakban

egytarifás lesz. Az áremelés összes
ségében 15 %-os, de a díjszerkezet 
változása a kisfogyasztókat jobb 
helyzetbe hozza -  hangsúlyozta 
Lazók Zoltán. -  Fiat köbméteres 
havi fogyasztásig nincs áremelke
dés, sőt, aki ez alatt fogyaszt, keve
sebbet fog fizetni, mint eddig. Az 
emelést majd a nagyfogyasztók ér
zik meg igazán.

Lázár Mózes, a polgári oldal frak
cióvezetője hiányolta azt a kimuta
tást, melyből kiderül, hogy hozzá
vetőlegesen hány fogyasztót érint a 
havi hat köbméter körüli fogyasz
tás. Úgy vélte, ilyenek kevesen van
nak s arra utalt, hogyha a nagy- 
fogyasztók inkább átlagosnak mi
nősíthetők, akkor az emelést a több
ség meg fogja érezni.

Elfogadták, hogy jövőre meg
szűnjön az előleg és végelszámolás 
rendszere a szennyvízdíjnál. Ezentúl 
a vízfogyasztást mérő bekötési víz
mérőket, illetőleg mellékmérőket a 
szolgáltató kéthavonta leolvassa, s 
annak alapján bocsát ki számlát a 
fogyasztóknak. A családi házak tu
lajdonosai -  miután az ivóvíz egy ré
szét locsolásra használják -  10% 
kedvezményt kapnak a május-szep
tember havi tényleges vízfogyasz
tásból. Nem illeti meg a kedvez
mény a tulajdonost, ha ásott, vagy 
fúrt kúttal rendelkezik, amelyet lo
csolás céljára igénybe vehet.

A díjváltozásban nem számoltak 
az esetleg bevezetésre kerülő kör
nyezetterhelési díjjal, amely a jövő 
évben új helyzetet teremthet. Elő
fordulhat tehát, hogy jövőre a képvi
selő-testület felülvizsgálja a díj 
most megállapított mértékét.

■tör

ik városban terjednek a könnyűdrogok!
A képviselő-testületi ülésen az Oroszlányi Rendőrkapitányság 2002. évi 
munkájáról szóló beszámolóval ismerkedtek a városatyák.
Madari Csaba rendőrkapitány egy kérdésre válaszolva kijelentette: 
Oroszlányban az utóbbi időben elsősorban a könnyűdrogok jelentek 
meg. Amint országszerte, városunkban is nő a kábítószert fogyasztók 
száma. Egyelőre a könnyűdrogok jellemzőek, mint például cannabis 
származékok, a marihuána és társai, valamint az anfetamin származé
kok, az extasy és a speed. A heroin és opiátszármazékok (ezek bevitele 
injekciós tűt igényel) használatára érdemleges adat még nem merült 
fel. Elhangzott, hogy aki gyanús fecskendőt talál, vigye be a kapitány
ságra, mert az abban található anyagmaradványok alapján azonosítha
tó, hogy ki és mire használhatta.

- ARANYDIPL0MA. Szerdán délután esküt tettek városunk pályakezdő 
pedagógusai. A rendezvényen 50 éves aranydiplomát adták át Slezák 
Józsefné nyugdíjas pedagógusnak, aki a Ságvári Endre Általános Isko
lában tanított.

NYOMDAI MUNKÁK 2003-BAN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. 334/367-444



Szintre hozást szeretne a szakszervezet
Levették a képviselő-testület legutóbbi ülésének napirendjéről ”A közoktatá
si intézményekben dolgozók juttatásai” című előterjesztést, mert mint a 
pénzügyi bizottság elnöke fogalmazott, 16-17 millió forintos elkötelezettsé
get jelent a 2004-es évre, amelyet felelőtlenség lenne bevállalni az új költ
ségvetés kondícióinak ismerete nélkül.

Jelenleg a közalkalmazotti szférában javarészt adható, de törvényileg nem kö
telező juttatások szerepelnek. Az intézmények -  egyébként nem túl rózsás -  
anyagi helyzetének függvénye, hogy képesek-e adni ilyen juttatásokat, vagy sem. 
A javaslat tehát-azzal a szándékkal készült, hogy az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények munkavállalói azonos feltételek között dolgozhassanak.

-  Miben hozna újat az előterjesztés a mostani állapotokhoz képest-kérdeztük 
a Pedagógusok Szakszervezete oroszlányi vezetőjét, Molnár Rózsát.

-  Az előterjesztés kizárólag a pedagógusok elismerésével foglalkozik -  lévén, 
hogy ez a mi kezdeményezésünk - ,  a város azonban más szakmakörökben is 
foglalkoztat közalkalmazottakat. Később szeretnénk ezt kiterjeszteni rájuk is.

A művelődési bizottság az elmúlt években már többször tárgyalta hogyan le
hetne a pedagógusok juttatási rendszerét egységessé tenni, de ebből sohasem 
lett a képviselők elé került anyag. Ami most elkészült, sokszoros kompromisszu
mok eredményeként született. A juttatások és pótlékok adása illetve összegük 
megemelése lépcsőzetesen, 2008-ig terjedően történne. A javaslat azonban 
olyan elemet is tartalmaz, amelynek gyakorlatilag nincs anyagi vonzata. Itt a ki
emelkedő munkát végző pedagógusok erkölcsi elismerésére gondolok, mely cél
ra városi kitüntetés alapítását javasoljuk.

-  Nézze, a nem pedagógusok egy része erre azt mondja: mit akarnak ezek, 
nemrég kaptak jelentős béremelést?

-  Amit kaptunk, az egy sokéves lemaradás behozása volt. Való igaz, hogy a pe
dagógusbérek átlagosan mintegy 40%-kal emelkedtek, de úgy néz ki, hogy a bé
rünk megint nem fogja követni a gazdaság többi ágazatának emeléseit, és lassan 
elolvasztja az infláció. Friss hír, hogy talán az osztályfőnöki pótlékok törvényi mi
nimumának, valamint a teljesítménypótlékoknak az emelésére jövőre sor kerül
het. E azonban havi bruttó egy-két ezer forintot jelent, és nem érint mindenkit. 
Egységes bérfejlesztés tehát nem várható.

-  A helyi költségvetés iszonyúan feszített. Aligha fér bele a tervük.
-  Mi azt szeretnénk, ha az önkormányzat testületé meghatározná, hogy mi az a 

feladat, amit el akar látni, mi az, amit adni szeretne, és ehhez igazítaná az anyagi
akat. De úgy tűnik, hogy ez a következő évtől is lehetetlen lesz, mert ami van, azt 
kell beosztani. Pedig úgy érzem nem kértünk szemérmetlenül sokat. Amikor a 
Gárdonyi iskolát bezárták, arról volt szó, hogy több jut majd a város intézményei
re. Ezt azóta is várjuk, de az ígéretet nem sikerült betartani, sőt, most úgy tűnik, a 
jelenlegi helyzethez képest is visszalépés várható.

S.P.

oroszlany.com - nem üzleti vállalkozás?
Vita bontakozott ki az utóbbi két képviselő-testületi ülésen az 
oroszlany.com internetes névhasználat ügyében. Takács Károly képvi
selő etikátlannak nevezte, hogy egy oroszlányi magánszemély -  jelesül 
Sólyom Jöran, aki egyébként az Oroszlány Város Térség- és Gazdaság- 
fejlesztő Kht. ügyvezetője -  nemzetközi szinten levédette a fenti domain 
nevet, amely a várost illetné.

Székely Antal alpolgármester erre a következőt mondotta a legutóbbi 
ülésen: “Az oroszlány, com névhasználatot annak idején azért talál
tuk ki többen -  nem egyedül vagyok ebben, és nemcsak Sólyom 
Jöran úrral hogy legyen a városnak egy olyan, a civilek számára 
teljes mértékben ingyenes, használható honlapja, nem üzleti vállalko
zás, amit természetesen a város is használhat."

Sólyom Jöran Takács Károlynak és a nyilvánosság számára szánt ki
oktató hangnemű levelében idéz a tartománynevet bejegyző háromtagú 
konzorcium (Sólyom, Székely, Ivák- mindhárman kapcsolatban állnak 
az önkormányzattal) szerződéséből. Ebben már egészen más áll. “A 
felek megállapodnak abban, hogy a közösen bejegyzett tartományt 
a jövőben Oroszlány város lakói, civil szervezetei, intézményei, hi
vatali szervei és vállalkozásai számára nyújtott üzleti alapú Internet 
szolgáltatások működtetésére használják fe l."

A levélíró Sólyom ehhez rögtön hozzáteszi, hogy: “Azitt ismertetett 
megállapítások ellenére a konzorcium kifejezett szándéka, hogy a 
városban működő civil- és érdekvédelmi szervezetek részére, to
vábbá a városban élő magánszemélyek részére díjmentesen biztosít 
szolgáltatásokat. ”

A történet lényege ennyi. Higgyük el a konzorcium tagjainak, hogy 
bár írásban üzletnek tekintik a név bitorlását, szóban és jelenleg még 
tettben is-vélhetően küldetéstudból-emberbaráti gesztust gyakorol
nak, merthogy Sólyom vállalkozása a bejegyzés óta már több 
oroszlany.com tartalmú elektronikus levélcím ingyenes használatát tet
te lehetővé. Mégis logikusan adódik a kérdés: meddig? Mikor kívánják 
majd üzleti alapúvá tenni a név birtoklását, amint az szerződésükben is 
áll? Ha fordul a városban a politikai verkli? Ha évek múlva mártöbb szá
zan rászoktak a névhasználatra? Meredek következtetés-e, hogy a szer
ződésben lefektetett üzleti célban rejlő hasznot egyszer majd 
érvényesíteni akarják? Piacgazdaságban ilyen eszébe sem juta jámbor 
honpolgárnak.

A fentieket tetézi, hogy egy budapesti cég számára-a hivatalos nyil
vántartás szerint- Sólyom jegyezte le a majk.hu domain nevet is. Ez és 
a fent írtak etikai kérdéseket vethetnek fel. Az önkormányzat fizetett „al
kalmazottai", miért a saját érdekük szerint ténykednek, s miért nem a 
munkájukat végzik, érsd: a közért, Oroszlányért tevékenykednek.

- ÜNNEPI PROGRAMTERVET fogadott el a képvise
lő-testület a várossá válás 50. évfordulójának jövő évi 
megünneplésére. A programokat a Bányász Klubban 
tartandó ünnepi testületi ülés nyitja meg. Ötven évvel 
ezelőtt ez volt a Tanácsháza épülete, s itt tartották 1954. 
március 20-án a várossá nyilvánftó tanácsülést. A ter
vek közt szerepel: köztéri óra felállítása, a partnervárosi 
együttesek meghívása, különféle kiadványok, várostör
téneti vetélkedő, több kiállítás, fotóalbum, sportverse
nyek és számos emléktárgy elkészítése.
- KÉT ÉVE CSIRKE, MOST FA. A Vértesi Erőmű Rt. veze
tése az oroszlányi "M" depójának bővítését határozta el. 
A depóban kisebb fenyves található, mely akadályozza 
az anyagok elhelyezését, ezért az ott lévő fákat kivágják, 
és fűtési célra ingyenesen adják át a rászorultaknak. Az 
önkormányzat részéről Rajnai Gábor polgármester és 
Juhász József települési képviselő bevonta a szervezés
be, és az elosztási feladatok kivitelezésébe a városi Ci
gány Kisebbségi Önkormányzat vezetését, az erdészet 
pedig vállalta, hogy gondoskodik a fák szakszerű kivá
gásáról, és fuvarozásáról. A szakemberek kedden meg
kezdték a kitermelést és szállítást, melynek 
következtében sok család jut ingyenesen tüzelőanyag
hoz, ezzel is enyhítve fűtési gondjain.
(Vajon e jótékonysági akciónak is akkora országos saj
tóvisszhangja lesz, mint a nevezetes csirkeosztásnak?)

Tájékoztató az oroszlány! civil szervezeteknek, intézményeknek felajánlott 2001. évi jövedelemadó 1 %-ának felhasz
nálásáról.
- Az oroszlányi MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2001. évi személyi jövede
lemadó 1 %-át felajánlották intézményünknek. A 35.154.- Ft.-ot az intézmény számítógép-parkjának felújítására fordítottuk. 
Várjuk további szives támogatásukat! Adószámunk: 15387628-2-11, Számlaszámúnk: 12028003-00254374-03100003, - 
Az OROSZLÁNY BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET tisztelettel megköszöni a 2001 évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1 
%-os támogatást, a 67.937.- Ft.-ot, melyet a városdíszíto akcióra, rendezvények szervezésére, díjazására és a Bogárfalván 
készített film költségeire fordítottunk. Szíves felajánlásukat továbbra is várjuk!, Adószámunk: 18603550-1-11, Számlaszá
múnk: 11 740061 -20011899. - A GYERMEKEINK EGÉSZSÉGÉÉRT, KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT ALAPÍTVÁNY köszöne
tét mond mindazoknak, akik a jövedelemadójuk 1 %-ával alapítványunkat támogatták. A 69.225.- Ft.-ot kirándulásokra 
fordítottuk. Adószám: 18600715-1-11, Számlaszám: 63000043-15400413 - Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
2001. évi jövedelemadójuk 1 %-ával a SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK A GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNYT támogatták. A fel
ajánlott 1.137 584.- forintot versenyeztetésre, könyvek, oktatást segítő anyagok vásárlására fordítottuk. Adó
számé 5388492-2-1 1, Számlaszám: 11740061-20005519. - A Petőfi Sándor Óvoda köszöni a MICIMACKÓ BARÁTAIÉRT 
ALAPÍTVÁNY javára tett 1 %-os felajánlásokat, a 103.626.-Ft.-ot gyermekprogramokra, szemléltető eszközökre, játékokra 
és kirándulásra fordított. Szíves felajánlásukat továbbra is várjuk. Adószám: 19148858-1-11, Számlaszám: 
11740061 -20008608. - Az oroszlányi ARANY JÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNYA ezúton mond köszönetét mindazoknak, akik 
a 2002. évben SZJA1 %-ának felajánlásával támogatták alapítványunkat. A felajánlott 497.301 .-Ft-ot iskolai versenyek tá
mogatására, a gyerekek könyvjutalmazására, emlékkönyvkiadásra és eszközvásárlásra fordítottuk. Adószám: 
19147981-1-11, Számlaszám: 10200452-36015294. - A Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Előkészítő Szakis
kola GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY Kuratóriuma megköszöni a 2001 évben az alapítvány számlájára befizetett SZJA 1 
%-át. A befolyt 291.0353.- Ft. összeget az iskola gyermekeinek karácsonyi megajándékozására, a jól tanuló gyermekek ju
talmazására fordított, valamint hozzájárult a nyári üdültetésükhöz. Adószám: 18600038-1-11, Számla- 
szám:11740061-20007133. - A REFORMÁTUS HITÜNKÉRT ALAPÍTVÁNY ÉS NŐSZÖVETSÉG ezúton szeretné 
megköszönni a 76.421 .-Ft. 2001 évi 1 %-os felajánlást, amit még nem használtunk fel, az összeg a számlánkon van. Kö
szönjük! Adószám: 18603646-1-11, Számlaszám:11740061-20012010. -Az OROSZLÁNYI GYERMEKVÉDŐ EGYESÜLET 
köszönetét mond mindazon magánszemélyeknek, akik 2001. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták 
működését. A felajánlott 82.755.- Ft-ból játékokat, illetve a gyermekek foglalkoztatásához szükséges eszközöket vásárol
tunk.
„A civil szervezetek gazdasági vezetőinek képzése lesz november 10-én, hétfőn, 17 órától a Művelődési Központ és 
Könyvtár 113-as termében. Várjuk az érdeklődőket!’’______________________________________________________

A DO HÁNYZÁS, A  SZELLEM I K Ö R N YEZETS ZEN N YE ZÉS K Á R O SÍTJÁ K  A Z  ÖN ÉS K Ö R N YEZETE EG ÉSZSÉG ÉT!



1956: “Négy fegyveres csoport volt Oroszlányban”
1951 nyara óta él Oroszlányban Bazsánt Antal, 
nyugdíjas aknász, aki 1956-ban negyedik évfo
lyamos, 22 éves fiatalember volt a tatabányai 
Péch Antal Aknászképzőben. Az alábbiakban a 
forradalom napjaira való visszaemlékezésének 
második részét közöljük.
Október 27-én reggel társaival a kollégiumból 
a Hunyadi laktanyába mentek, ahonnan két 
Csepel teherautóra rakott szakasznyi katoná
val Oroszlányba hajtottak, mert az a hír járta, 
hogy a XVIII-as aknáról kiszabadultak a rabok, 
és öldöklés folyik.
Fegyverek a haraszt alatt
-  A Botodra vezető úton haladtunk, elhagytuk a 
kenyérgyárat, majd megálltunk a mai MÉH-telep 
környékén. Előttünk egy erdő volt. Azt mondták, 
ott vannak beásva a “megbízható elvtársak” . 
Ezeknek a “megbízható elvtársaknak” : a pártitká
roknak, szakszervezeti titkároknak, személyzeti 
vezetőknek, munkaügyiseknek stb. kiadtak 
120-140 fegyvert. Leszálltunk a kocsiról és csa
tárláncba fejlődve vonultunk tovább. Az akácos
ban fegyvereket -  géppisztolyt, puskát, pisztolyt
-  találtunk, a ropogó avar alá rejtve. Ekkor korán 
érkezett az ősz, úgy emlékszem a fák már kopa
szak voltak. Megjegyzem, másnap a Labanc-pa
tak mentén már ugyancsak az elvtársak 
szétdobált puskáival játszottak a gyerekek.

Az akácos mögötti dombról leláttunk a rabtá
borra. Az őrtornyok üresek voltak. A táborba ér
kezve meglepődve tapasztaltuk, hogy a rabok és a 
fegyőrök együtt ücsörögnek, beszélgetnek és ci
garettáznak. Akkor már erősen szürkült, sötét 
volt. Begyűjtöttük az összes fegyvert. (A fegyőrök 
között volt legalább ötven rendes katona, akiknek 
bíborvörös parolijuk volt, és a legmodernebb 
géppisztolyokkal voltak felszerelve.) Ekkor kap
tuk a fülest, hogy a fegyőrök közül 6-7-en, B. Gy. 
és társai, bevonultak a közeli fenyvesbe. Kiabál
tunk, hogy jöjjenek ki, adják le a fegyvereket, nem 
lesz semmi bántódásuk. Ők visszakiabáltak, hogy 
ne közelítsünk, mert közénk lőnek. Mivel a sza
kaszvezető azt a parancsot kapta, hogy lehetőleg 
épségben vigye vissza Tatabányára a katonákat s 
kerülje a tűzharcot, nem mentünk utánuk. 
Nemzetőrség alakul
Este 7-8 óra tájban már újra a városban voltunk 
és a rendőrségen leadtuk a tábori fegyvereket. 
Ekkor már több száz ember volt az épület körül, 
köztük a XVII-es aknáról érkezett munkaszolgála
tos katonák is. Ott találkoztam először K. S.-el, aki 
később a helyi Nemzetőrség parancsnoka lett, és 
nekem rendőrként mutatkozott be. Volt ott egy 
egykori SS-katona is -  brennbergi gyerek, ő volt 
a fegyvermester - ,  meg egy egykori csendőrőr
mester is, aki K. S. helyettese volt a Nemzetőr
ségben, mely akkor este alakult meg. K. S. 
felajánlotta, hogy legyek az “R csoport” , a rendte
remtő brigád tagja. En igent mondtam, majd ha
zamentem pihenni, mert három napja nem 
aludtam.
Az “R csoport”
Másnap reggel kezdtem a szolgálatot. Bizonyos 
R. tanár úr osztott fegyvert a nemzetőröknek -  
nekem már volt, még Tatabányán szereztem. A 
közrend, a vagyon védelme volt a feladatunk. Volt 
köztünk mindenféle ember, egész fiatal srácok is, 
de 18 éven aluliaknak nem adtunk fegyvert. Em
lékszem, egyik nemzetőrünk valami okból elment

Várgesztesre, ahol alaposan eltángálták. A 
“fakarusszal” -  személyszállításra átalakított 
Csepel teherautó -  hoztuk haza, és a vájár iskola 
kupolatermében berendezett kórházban ápolták. 
Várgesztesen azt mondták, hogy ez a legény ávós 
volt. Mivel a verés miatt kómába esett, őt magát 
nem tudtuk kihallgatni erről.
A rakétapisztoly
Valamelyik napon a kecskédi reptérre vezényel
tek, mert a hír szerint öt-hat fiatal feltörte a raktá
rakat. A repülőtér akkoriban a magyar válogatott 
ejtőernyős csapatának központja volt, ezért aztán 
mindenféle értékek voltak ott, például báránybé
léses bőrdzsekik, pilótasapkák és egyebek. Az el
követőket elcsíptük és behoztuk őket kihallgatni, 
aztán jegyzőkönyvet vettünk fel. Egyiküknél volt 
egy rakétapisztoly és hadonászott vele, én meg 
odakaptam, s az véletlenül elsült. A lövés a jobb 
tenyeremről majdnem letépte a kisujjamat. Na
gyon komoly sérülést szenvedtem. Ezután min
den nap egy sebész katonatiszt kezelt a vájár 
iskolában. A forradás helye ma is látszik.

Emlékszem arra is, hogy Vértessomlóról be
hoztak egy német géppisztolyt rejtegető S. L. 
nevű embert. Őt a rendőrségi fogdába csukták, s 
csak november 7-én engedték ki, amikor megjöt
tek az oroszok.
A postarablás
A régi piacnál volt akkoriban a posta, ott volt a bá
nyászok előlege egy páncélszekrénybe zárva. A 
postára egy nemzetőrünk vigyázott. Ez azonban 
összejátszott valami “disznós” gúnynevű sánta 
rabbal, aki a kitörés után itt maradt a városban. 
Ketten kirabolták a postát és csak Győrben sike
rült elfognunk őket. Ilyen is történt.

Ismereteim szerint négy fegyveres csoport volt 
a forradalom napjaiban Oroszlányban: a Nemzet
őrség, a “ Panyi csoport” , a “Láposi csoport” és a 
“Horváth “ lexi” csoportja” . Utóbbit a rabtáborból 
kiszabadult elítéltek alakították. K. S. nemzetőr
parancsnok szerint le kellett volna fegyverezni 
ezeket. Sajnos nem sikerült, mert tőlünk is, és 
egymástól is függetlenek voltak. Előfordult azon
ban, hogy kiállítottak embereket, nekik nem tet
sző, kommunista figurákat, és rájuk ijesztettek, 
hogy lelövik őket. Ilyet a Nemzetőrség nem csi
nált. Szerencsére gyilkosság, kivégzés mégsem 
történt. Úgy tudom, végül mind a három csoport 
tagjai egytől egyig disszidáltak, s egy sem tért 
haza.
Tankok a víztoronynál
November 4-én rohanták le az országot az oro
szok. November 7-e táján már itt voltak a város 
környékén. Oroszok és magyarok keverve jöttek 
be. Este Molotov-koktélokat gyártottunk a rend
őrségen, de a menekülésre készültünk, mert nem 
akartunk vérfürdőt a városban, és naivan bíztunk 
az amerikaikban, hogy ígéretük szerint megsegí
tik a magyar forradalmárokat. November 7-e tá
ján felfegyverkezve a Vértes erdőibe menekül
tünk. Azt hiszem aznap, vagy másnap már három 
magyar tank állt a régi víztorony dombján, a mai 
Ápolási Intézet mögött.

Az “R csoport" eredetileg 15-16 tagot számolt, 
de ahogy érkeztek a hírek a ruszkik közeledéséről, 
a fele szépen elszállingózott, így kb. heten marad
tunk. A fegyvermesterünk, a volt SS, úgy eltűnt, 
mint a pinty, azt mondta: Fiúk az oroszokat nem 
állítja meg senki!

Lövik a Vértest
Először Kőhányáson aludtunk. Nagyon hideg volt, 
és húszcentis hó. Cvikli nevezetűnél húzódtunk 
meg, kaptunk ételt és meleg teát. Hajnalban át
mentünk Gántra, mert megtudtuk, hogy ott más 
forradalmárok -  oroszlányiak is -  bujkálnak. Más
nap már egy menedékházban rendezkedtünk be 
10-12-en, Csákvár közelében.

Innen Mindszentpusztára gyalogoltunk, ott kap
tunk teát és zsíros kenyeret és máris továbbáll- 
tunk Kőhányásra. Állandóan mozogni kellett, mert 
egy felderítő repülőgép a hegység felett körözött. 
Ráadásul a kecskédi repülőtérről négy vagy öt ka- 
tyusával lőtték a Vértest, de a találatok nagyon tá
vol estek tőlünk, mert nem tudták pontosan hol 
vagyunk. Négy csoport bujkált kinn a Vértesben. 
Vérteskozmán egy felcser átkötötte a kezemet, 
bekente valami kenőccsel is, de alig használt. Be
dagadt, kezdett elfagyni, s egyre jobban fájt. 
Visszamentünk a csákvári menedékházba. Egyre 
közelebb voltak az oroszok és egyre kevesebben 
maradtunk, mert sokan rájöttek, hogy nincs re
mény, hamarosan elpusztulunk az erdőben. Vagy 
fel kell adni magunkat, vagy disszidálni kell.
A pufajkásoké a hatalom 
Páran végül visszajöttünk a városba, mert azt hal
lottuk, hogy aki leadja a fegyverét annak semmi 
bántódása nem lesz. Lapicz Gyula (ő később 
disszidált) és P. 0. kísértek be. A fegyvereket a 
rendőrségen adtuk le. Elég sokan tudták, hogy a 
Nemzetőrségnél voltam, ezért semmi bántódá- 
som nem esett, hisz a közellátás védelme, a rend- 
fenntartás volt a feladatunk.

Egyébként F. 0. volt^az első karhatalmista pa
rancsnok a városban. Ők már akkor berendezked
tek a rendőrségen. Hazamentem a szüléimhez, 
másnap az orvoshoz, és visszautaztam a tatabá
nyai kollégiumba, ahol 1957 márciusáig voltam. 
Oroszlányra addig vissza sem jöttem.
A kivégzettek
Még a csákvári menedékháznál csapódott hoz
zánk két munkaszolgálatos katona és egy egyete
mista. Ők hárman ott maradtak, mikor mi 
visszaindultunk Oroszlányba. Valószínűleg a 
Csákvár irányából nyomuló oroszok ölhették meg 
őket tűzharcban. Hogy név szerint kik voltak, nem 
tudni, mert egymást csak beceneveken szólítot
tuk, például rakétás meg egyetemista stb. Pár hó
nappal később beszélgettem Czuczi nénivel, aki 
azt mondta, hogy két srác temetésén jártak a Ha- 
raszthegyen, valahol a mai katolikus templom 
mellett. Azt is mondták, hogy valamelyikük tete
méért eljöttek a szülei, és magukkal vitték. Nézze, 
ki mert akkor odamenni, mikor mindenütt karha- 
talmisták lebzseltek a városban. (Krónikás 2001. 
november 24-i szám: A haraszthegy oldalában 
nyugszanak a Majkon kivégzettek?).
A bíróságon
Az “ügyem” tárgyalása 1959-ben volt a veszprémi 
várbörtönben. Az érvényben lévő rendelet alap
ján, aki a Nemzetőrségben volt és nem vett részt 
fegyveres akcióban, azt nem lehetett börtönbün
tetésre ítélni. Az én büntetésem az volt, hogy sem 
aknászként, de még vájárként sem dolgozhattam. 
Előbb Ajkacsingervölgyre költöztem, ahol felmé
rőként dolgoztam bő félévet. Végül vájárként 
mégis visszavettek a XVIII-as aknára, s ott dol
goztam, amíg 1966-tól át nem helyeztek a 
XXII l-as aknára. Lejegyezte: F.J.
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Erősítsük az immunrendszert! Fontos a rendszeres sportolás!
Dr. Sipos Éva gyermekgyógyász és gyermektiidőgyógyász szakor
vos jelenleg a Szent Borbála Kórház Tüdőszanatóriumának II. számú 
Tüdőosztályán adjunktusként dolgozik. Az oroszlányi Szakorvosi 
Rendelőintézetben négy éve rendel a gyermektüdőgyógyászati szak- 
rendelés keretében. A rendelés beutalóval és előjegyzéssel kedden
ként 16 és 20 óra között kereshető fel.

A gyermekeknél a légúti betegségek a leggyakoribbak, és ezen be
lül egyre növekvő számban fordul elő allergiás és asztmás megbete
gedés.

-  Modern korunkban az immunrendszer a korábbiakhoz képest 
más hatásoknak van kitéve, például antibiotikumok, védőoltások, 
melyek kissé “elkényelmesítik az immunrendszert", ugyanis ezekben 
az esetekben nem olyan aktívan vesz részt a betegségek legyőzésé
ben, mint kellene -  magyarázza Dr. Sipos Éva, hogy miért gyakoriak 
szervezetünk védekező rendszerének zavarai. -  Az anyatejes szopta
tás hiánya, illetve az optimálisnál koraibb befejezése ugyancsak ne
gatív tényező. Az anyatejben olyan anyagok vannak, amelyek a 
bélhám védelmével mérsékelhetik illetve késleltethetik az allergia ki
alakulását. Azon gyerekeknél, akik tápszert kapnak, kimutathatóan 
magasabb az allergiások száma.

A megelőzés összetett feladat, egyrészt életmódbeli kérdés. Nagy 
jelentőségű az anyatejes szoptatás, a szervezet kémiai anyagokkal 
való terhelésének és a környezetszennyezésnek a csökkentése. Fon
tos, hogy lehetőleg természetes anyagokkal (“ bioélelmiszerek” ) táp
láljuk a gyermeket, s lehetőleg kerüljük a tartósítószereket 
tartalmazó élelmiszereket. Hadd említsek ezzel kapcsolatban egy ér
dekes példát. Svájcban felfigyeltek rá, hogy a kislányok hamarabb 
menstruálnak, mint kellene. Kiderült, hogy a tehenek növekedésser
kentő hormonokat kaptak, ami a tejjel a gyerekek szervezetébe jutva 
korai érést váltott ki. Az egészséges életmód, a sok mozgás, a sport, 
és az antibiotikumok óvatos használata elősegítik az immunrendszer 
fejlődését, megerősödését, melyekkel az allergiás betegségek 
nagyobb eséllyel elkerülhetők.

A családban előforduló allergiás megbetegedés esetén a gyerme
kekben nagyobb valószínűséggel és fiatalabb korban jelenik meg az 
allergia, mely az örökletes tényező mellett szól.

'  f  K é k  H o l d  K ö n y v e l ő  K f t .
k V  2840 Oroszlány, Táncsics M. út 59. II. em.

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 

E-mail: kekhold@axelero.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold
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Az allergia és asztma -  jelen tudásunk szerint -  nem gyógyítható, egy egész életen 
át jelentkező betegség. Korszerű gyógyszerek segítségével a betegek jó része telje
sen tünetmentessé tehető, másoknak pedig elviselhetővé válik az élete.

-Amennyiben a gyerekkori asztmát időben kezelni kezdjük, felnőttkorra akár tar
tós tünetmentesség is elérhető. Előfordulhat, hogy az asztmás betegnek évekig elő 
sem kell vennie a gyógyszerét. Az allergiás tünetek gyakrabban visszatérnek: orrfo
lyás, orrdugulás, szemviszketés, könnyezés stb.

A kellő időben végzett vizsgálat fontos, mert ha az asztmás beteg hosszú ideje 
fennálló panaszokkal kerül kivizsgálásra, akár maradandó mellkasdeformitása is ki
alakulhat-figyelmeztet a késői észlelés veszélyeire Dr. Sipos Éva. -  A gyógyszere
léssel elérhető, hogy az asztmás gyerek ugyanolyan életet tudjon élni, mint egy 
egészséges. Ehhez azonban feltétlenül szükséges a rendszeres, akár egész életen át 
tartó sportolás. Fontos, hogy a tüdőben tízéves korig szaporodik a léghólyagocskák 
száma, e kor után már csak nagyságbeli növekedés van. Ezért fontos a sport.

-M ilyen tünetekre figyeljen a szülő?
-  A gyermek gyakran sír vagy nevet. Ha erős sírás vagy nevetés után köhög, az 

már egy felhívó jel, amint a futás utáni köhögés is. Az asztmás gyerekre nagyon jel
lemző az éjszakai köhögés, ami általában hajnali kettő és négy óra között 
jelentkezik, aztán tovább alszik. Az allergiás inkább lefekvés után köhög, mert a vá
ladék befolyik a garatjába.

Az is gyanút keltő tünet lehet, ha a gyerek nem tudja lefutni az iskolai Coo- 
per-tesztet. Ilyenkor nem mindig az állóképesség hiányára kell gyanakodni -  aszt
ma is állhat mögötte. Előfordul, hogy a szülő nem gondol komolyabb betegségre, 
hatöbbször köhög vagy náthás a gyermek, pl. télen azt gondolja, gyakran megfázik. 
Sokszor kiderül azonban, hogy e mögött háziporatka-allergia van. Gondoljunk csak 
bele! A hideg évszakban többet van a gyerek a szobában, beindul a fűtés, ami 
mozgatja a levegőt, és ezáltal a háziporatka allergiás tünetek felerősödnek. Ha a le
vegőt száraznak találva ilyenkor még párologtatnak is, a háziporatka a magasabb 
páratartalom miatt még jobban szaporodik. Erre figyelni kell! Inkább többször szel
lőztessenek!

Sokféle vizsgálati módszer
Az oroszlányi Szakorvosi Rendelőintézet gyermek-pulmonológiai szakrendelésén 
egy négyéves kortól alkalmazható légzésfunkció-vizsgáló gép segíti a diagnosztizá
lást. A berendezés használatával a légutakban észlelt eltérések alapján objektíveb
ben lehet képet alkotni a beteg asztmájáról. A gyerekek szívesen használják, mert 
az a játékos feladatuk, hogy a képernyőn megjelenő tortán fújják el a gyertyákat.

A helyszínen többféle vizsgálat, bőrpróba, légzésfunkció, gyógyszeres próba el
végezhető, amelyekkel az esetek zömében egyértelműen megállapítható, hogy al
lergiás-e, asztmás-e a gyerek, és ha igen, akkor mi okozza ezt. A vizsgálatokat 
röntgen és a fül-orr-gégészeti szakvizsgálattal is kiegészítik.

A tatabányai Buborék uszodában szombatonként allergiás és asztmás gyerekek 
számára speciális úszótréningeket tartanak. Akit érdekel e gyógymód, érdeklődjön 
a továbbiakról a szakrendelésen, Dr. Sipos Évától.
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A jövő évi költségvetésről is tárgyalnak
November 25-én kedden, 16 órától tartja soron következő ülését városunk 
képviselő-testülete. A napirendi javaslat szerint tárgyalni fogják a hulladékke
zelési díjak módosítási javaslatát, mely alapján a lakosság számára mintegy 
7%-os emelkedés várható jövőre.

Döntenek a Takács Imre utcai lakótelep és a környei közút közötti terület (a 
majdani Lidi áruház helye) építési szabályzatáról, valamint vélhetően módo
sítják az Oroszlány Város Településfejlesztési Koncepciójáról szóló határoza
tot.

A legnagyobb vita a 2004. évi költségvetési és beruházási koncepció meg
alkotásáról várható. Ezeken kívül közalapítványok működéséről és a polgárőr
ség munkájáról hallgat meg beszámolókat a testület.

Elkeseredettek az intézményvezetők
Mint ismeretes, 2004-ben félmilliártí forinttal kevesebb jut a városi intézmé
nyek működtetésére. A helyzet megoldására irányelveket (ötletparádét) dol
goztak ki, mely vitát és felháborodást váltott ki az érintettek körében. Két 
ülésen (pénzügyi bizottsági és összevont) is ezen ötletekről, illetve a jövő évi 
költségvetési koncepcióról tárgyaltak a múlt hét elején képviselők, szakszer
vezetisek és intézményvezetők. Az elhangzottakat összegzi cikkünk, a teljes
ség igény nélkül.

Juhász József, a Pénzügyi bizottság elnöke
A jövőre bekövetkező rosszabb helyzet fő oka a normatívák relatív csökkené
se, valamint az ellátandó gyermekek fogyása. Az intézmények működési ki
adásaihoz juttatott önkormányzati kiegészítés az elmúlt két évben közel a 
duplájára nőtt, jelenleg 435 millió forint.
Répási Jánosné, a Szociális Szolgálat vezetője
Az ötletek között 11,5 fős létszámleépítés szerepei. A törvényben előírt lét
számminimumhoz képest jelenleg is 28 fővel kevesebben dolgoznak az intéz
ményben. A szolgálat speciális feladatokat lát el, tehát egyik területről a 
másikra nemigen lehet embereket átcsoportosítani. Répásiné reményét fejez
te ki, hogy Oroszlányban demokratikus rendszer van, és nem veszik el az in
tézmények gazdasági önállóságát, amint az az irányelvekben 
megfogalmazódik. Szerinte ez egy sor szakmai kérdésre súlyos hatással lesz. 
Hadjadjné Varga Andrea, a Lengyel József gimnázium igazgatója 
Nem érti, mi indokolná a két középfokú iskola összevonását. A gimnázium 
költségvetésének önkormányzati kiegészítése csupán 7%. A gazdasági önál
lóság megvonása szerinte is súlyos szakmai következményekkel fog járni. 
Hogyan képzelik a terv készítői az oroszlányi diplomások jövőjét?
Jugovics József, a Művelődési, Oktatási és Sport bizottság elnöke 
Az itt felvázoltak köszönő viszonyban sincsenek a közoktatás és az intézmény- 
hálózat működtetésének nemrégiben elfogadott középtávú fejlesztési tervé
vel.
Kis Balázsné, Oroszlány Város Óvodáinak vezetője
Az elmúlt 5 évben 30 fős létszámleépítés történt és 2 óvoda bezárása. Tart 
tőle, hogy sérülni fognak a gyerekek, a szakma, a családok érdekei.
Juhász József, a Pénzügyi bizottság elnöke
Minden intézményt sújtani fognak az intézkedések, mert az egyenlő tehervise
lés elve alapján a hiányzó félmilliárdot apró kis mozaikokból lehet összerakni. 
Hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy épp azon intézményeknél és 
épp abban a mértékben lesz kiadáscsökkenés, ahogy az a felvetésekben sze
repel. A nagy szám, az 500 millió biztos, ennek leosztása azonban vita tárgya.
A keddi ülésen felháborodását fejezte ki Csőre Imréné, az Arany iskola igaz
gatója, hogy az OTV-ben Juhász bizottsági elnök szájából elhangozhatott in
tézménye neve, mint a Benedek iskola lehetséges befogadója. Ezt a feltevést 
ugyanis semmilyen hivatalos fórumon megelőzően nem közölték vele. 
Székely Antal alpolgármester véleményét a 3. oldalon olvashatják.

14 NAP HÍRESBŐL
- KISTÉRSÉG! FÓRUM. Oroszlány adott otthont múlt héten a Kistérség’ 
Fórum soros ülésének. A Polgármesteri Hivatalban közel 50 települ?.;: 
képviselő és polgármester várta Agócs Istvánt, a megyei közgyűlés elnö
két, aki audiovizuális bemutatóval ismertette a megyei önkormányzat új 
szervezeti struktúráját, a jövő évi költségvetés összetételét, a területfej 
lesztési tanács aktuális programjait és a megyét érintő fontosabb regioné 
lis kérdéseket. A megyei önkormányzat célja a fórumsorozat elindításával, 
hogy folyamatossá tegye a kommunikációt a települések között, másrészt 
a megyei önkormányzat és a kistérségek, ill. más megyei szervek között.
- MÁSKÉPP AZ UNIÓRÓL. Zsúfolásig megtelt az oroszlányi művelődési 
központ olvasóterme november 13-án, hogy az érdeklődők meghallgas
sák Reisinger János neves irodalomtörténészt, aki a jövő évi csatlakozás 
előtt, új megközelítéssel beszélt az Európai Unióról. Az előadásból kide
rült, hogy Reisinger szerint a biblia konkrétan 3 helyen is foglalkozik az 
egységes Európa kérdésével. Ezeket a jövendöléseket fejtette ki bővebben 
az est folyamán: Dániel könyve II. fejezet; Dániel könyve VII. fejezet, vala
mint Jelenések könyve XVII. fejezete. Az intézmény könyvtárosai által 
szervezett est azok számára is nagyon tanulságos volt, akik nem ismerik a 
bibliát. Az előadás végén az érdeklődők lehetőséget kaptak, hogy kérdése
ket tegyenek fel az előadónak. (Szigeti Krisztina)
- 2QQ3 PERC OLVASÁS. Ismét az értő olvasást népszerűsítették a József 
Attila Általános Iskolában. Több program után vette kezdetét a 3 napon át 
tartó hangos váltóolvasás, melynek során reggel héttől este hétig 550-en 
váltották egymást a zsibongóban kialakított olvasóközpontban. Akik ép
pen nem olvastak, azok videón megtekinthették a kötelező olvasmányok 
filmváltozatait, vagy olvasási versenyeken vehettek részt. Mint azt Nyírőné 
Szabó Éva könyvtáros és Palotai Zoltán szabadidő szervező tanár elmond
ta, a 2. alkalommal megrendezett, 2003 percig tartó maratoni akció célja 
az olvasás és a könyvek megszerettetése a gyerekekkel. A rendezvényt 
egyébként három könyvkiadó támogatta könyvekkel, de megmozdultak az 
oroszlányi és környékbeli vállalkozók is. Egy év múlva újabb, 2004 percig 
tartó váltóolvasás lesz a az iskolában.
-SPORTNAPKICSIKNEK. "Te is más vagy, te sem vagy más” címmel ren- 

; dezte meg múlt héten szombaton városi sportvetélkedőjét a Benedek Elek 
Általános Iskola kollektívája. Mint azt Iván Lászlóné, az iskola igazgatója 
elmondta, a hagyományteremtő szándék mellett a szervezés és lebonyolí
tás is újdonság, hiszen a város öt iskolájából benevezett csapatokból ve
gyeseket alakítottak ki. Ennek a megoldásnak annak hangsúlyozása volt a 
célja, hogy itt nem a győzelem a fontos, hanem a közös együttlét, a test
edzés és a szórakozás. A versenyeket követően az iskola megvendégelte a 
kicsiket, majd befejezésképpen a legügyesebbek egyéni számokban is 
összemérhették erejüket, ügyességüket.

Ünnepeltek a szociális szféra dolgozói
1997 óta november 12-én világszerte megemlékeznek a szociális munka 
napjáról. Az elmúlt hét péntekén ebből az alkalomból két eseményre is sor 
került Oroszlányban.

Délután négy órakor Muhari Jánosné, a bölcsődei szolgálat vezetője vár
ta és köszöntötte kollégáit. Az eseményen a polgármester is üdvözölte a 
munkatársakat, majd jubileumi jutalmak átadására került sor. Vígh 
Lászlóné 40 éve, míg Balogh Lajosné, Horváth Ferencné és Nagy 
Tivadarné 30 éve dolgozik a szakterületen.

Egy órával később a szociális szolgálat dolgozói gyülekeztek a Bányász 
Klub nagytermében. A József Attila iskola és a Bakfark Bálint művészeti is
kola diákjai rövid műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek.

Ezt követően Répási Jánosné, a szolgálatvezetője röviden összefoglalta 
az elmúlt időszak fontosabb eseményeit. Mint elmondta, ez egy különlege 
sen ellenőrzött szolgálat, hiszen egy év alatt a különböző felügyeleti szer
vek 21 vizsgálatot folytattak le, melyek egyike sem tárt fel súlyosabb 
szabálytalanságot, a szakmai munkát pedig kiválónak értékelték.

A megemlékezésen Babér Rezsőné, Pigler Józsefné és Schwarcz Éva in
tézményvezetői dicséretben részesült. A november 12-i megyei ünnepsé
gen hirdették ki a szociális tevékenységgel kapcsolatos pályáza;. 
eredményeit is, ahol Demeter Józsefné és Rakó Józsefné oklevelet kapóit, 
míg Pappné Bogdán Tünde az egészségügy és a hajléktalan-ellátás kap 
csolatát elemző dolgozatáért első helyezést vehetett át.-for-
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Az Oroszlány Barátainak Köre és az MKK meghirdeti a

MÉZESKALÁGSSÖTÖ VERSENYT
Hívjuk és várjuk városunk valamennyi lakóját a versenyre! A beküldött mé
zeskalácsokból KIÁLLÍTÁST rendezünk! Megnyitó: december 6-án, szomba
ton, 15 órakor lesz az MKK kamaratermében. A kiállítás zárására és az 
eredményhirdetésre december 13-án, szombaton, 15 órakor kerül sor. 
Valamennyi résztvevő emléklapot kap és a kategóriák legjobbjai jutalom
ban részesülnek! Bővebb felvilágosítás az MKK információjában kapható, és 
a 360-652-es telefonszámon.

Lakástüzek -  gyakorlat a gimnáziumban
BeSOgf s ellenőrzés a tűzoltóságnál

Az elmúlt másfél hónapban -  szerencsére -  nem túl sok dolga akadt az orosz
lányi tűzoltóknak, mert “csupán” egy tucat esetben vonultak ki különböző fü
zekhez. Mindezek ellenére “ jó” esélyük van, hogy év végéig elérjék a kétszáz 
bevetést, hiszen már túl vannak a 180.-on.

Októberben atüzépi garázssoron egy hegesztés nyomán kigyulladt autót ol
tottak, majd a tatabányaiakkal közösen egy bokodi családi ház leégését akadá
lyozták meg az oroszlányi tűzoltók, A Shell; benzinkút mögött éjszaka 
kigyulladt hétvégi faház teljes kiégése már elkerülhetetlen volt, a tűz tovább
terjedését azonban megelőzték.; November legjelentősebb tűzesete a Petőfi 
udvarban történt, ahol a szenes kályha miatt kigyulladt egy szoba. Szerencsé
re a szomszéd kivitte a gázpalackot a konyhából, s így robbanás nem történt.

Tyukodi József parancsnoktól megtudtuk, hogy november elején belügymi
nisztériumi ellenőrzésen esett át a köztestület, mely során a működéshez 
szükséges jogszerű feltételeket vizsgálták. A parancsnok elmondta, hogy ezek 
a feltételek biztosítottak, csupán egyéb apróbb dokumentálási hiányosságok 
merülhetnek fel.

A múlt héten háromnapos gyakorlaton vettek részt az oroszlányi és a tata
bányai tűzoltók. A hagyományos berendezések mellett a Lengyel József gim
názium mellett felvonult a tatabányaiak 40 méter magasságig felérő 

* hidraulikus kosaras járműve is. Azért háromnaposra tervezték a gyakorlatot, 
hogy az állomány mindhárom váltása részt vehessen rajta. A tűzoltók az épü
letbejárás mellett megtekintették az épület tetőszerkezeti részeit, illetve a gya
korlat során egy esetleges tűzoltási, mentési akcióra is felkészültek.

Korábbi képviselő-testületi ülésen elhangzott felvetések nyomán az alábbi 
írásbeli kérdéseket jutattuk el Rajnai Gábor polgármesterhez, aki tájékoztatási 
kötelezettsége alapján válaszolt.
-KÉRDÉS: -A z  Oroszlány Város Térség- és GazdaságfejlesztőKht. ügyvezető
jének, a Gt. Tv. alapján milyen megfontolásból engedélyezte (engedélyezték) 
az azonos tevékenységet végző vállalkozásában valórészvételt?
VÁLASZ: -  Nevezett személy 1992 óta egyéni vállalkozó, vállalkozása informa
tikai és gazdasági szolgáltatásokat végez vállalkozások számára, A fentiek mi
att tehát semmit nem kellett engedélyeznünk, mert nevezett vállalkozása 
ismert volt a pályázat elbírálásakor. Felhívom figyelmét, hogy a Kht. előző ve
zetője is több vállalkozásban érintett volt a városban, és a pályázók döntő 
többsége szintén érdekelt volt magán- vagy társas vállalkozásban. Az Ön által 
citált gazdásági törvény egyébként nem tartalmaz összeférhetetlenségi szabá
lyokat ajelen ügyre.
KÉRDÉS: -  Kértek-e és kaptak-e garanciát arra, hogy az ügyvezető magánvál

lalkozása nem mosódhat egybe a város tulajdonában lévő cég tevékenységé
vel? Ezt miként tudják ellenőrizni, biztosítani?
VÁLASZ: -  Az ügyvezető maga ragaszkodott ahhoz, hogy a Kht. és a Hivatal 
között pontosan meghatározott szerződési és elszámolási rendszer létesüljön. 
Főnek eredménye, hogy a kötelező ÁH alrendszereiből támogatással működ

je it szervezetek ilyen formában történő elszámoltatása csak nevezett kineve
sétől működik ebben a rendszerben, az előző ciklusban nem így működött, 

ódig a törvényi kötelezettség már akkor is létezett. További szigorításként té
teles elszámolási vezettünk be, amely nemcsak az éves eredmény és mérleg- 
bsszámoló, hanem havi tételes bevétel és kiadás kimutatás alapján működik. 
Napi szintű ellenőrzés is van a Kht-nál, amelyet Jugovics József személyes je
lenléte biztosít. Ennél több garanciát egyelőre nem tudunk biztosítani a rend
szer működésében.

mennek milliók?
Polgármesteri tájékoztató 02. címen kiadott (a köz pénzéből fizetett) 
brosúrában kísérelte meg városunk polgármestere, hogy beszámoljon 
az elmúlt egy évben végzett munkájáról. (Lapunk immár csak írásbeli 
kinyilatkoztatásaira szorítkozhat, mivel Rajnai Gábor nem nyilatko
zik a Krónikás olvasóinak.)

A beszámoló alapvetése, hogy az “ellenzékben, kisebbségben lévők, 
valótlanságokkal, csúsztatásokkal teletűzdelt kiadványokkal” megkérdő
jelezik a városvezetés munkáját. Ahelyett azonban, hogy Rajnai ezeket 
érdemben cáfolná, a háromoldalas írásból közel fél oldalt szentel az álta
la alapított sajtóreferensi megbízatás védelme érdekében. Úgy tűnik te
hát, számára az a legfontosabb téma, hogy mosdassa kampányemberét, 
aki havi negyedmilliós összegért -többek közt -  afféle személyi krónika
íróként követi nyomon felolvasóestjeit. A mennyiségi szemlélet jegyé
ben megtudhatjuk, hogy Oroszlány egy év alatt 799 alkalommal jelent 
meg a sajtóban. (Vajon, hogyan generálták ezt a számot?) A minőségről 
egy szó sem esik. Mint ahogy arról sem, hogy kétszer félrevezető tájé
koztatás történt.

Annyi biztos, hogy a “sajtóreferens” érzékeny tabutéma a városveze
tés számára. Amikor a pénzügyi bizottság ülésén felvetődött, hogy a ka
tasztrófával fenyegető jövő évi pénzügyi helyzet megoldására ezt az évi 
hárommilliós kiadást jelentő megbízatást is faragják le, a térségfejlesztő 
kht. pénzeivel együtt, Juhász József pénzügyi bizottsági elnök a védel
mükre kelt, (Rajnai együtt) mondván, hogy ez nem oldja meg a helyzetet. 
A jelenlévő hallgatóság hangos morajlással fejezte ki véleményét a kivé- 
telezettségről. Valóban furcsa volt ezt az érinthetetlenséget hallani, ami
kor alig pár perccel korábban hangzott el, hogy az egyenlő teherviselés 
elve alapján a jövőre hiányzó félmilliárdot apró mozaikokból kell össze
rakni, vagyis mindenhonnan le kell csípni egy kicsinykét. (Aziskolai túl
órakeret felére csökkentését, melynek nyomán csoportbontások, 
tagozatok tűnnek el, érintve sok száz gyermeket, éppen hárommillió 
forint megspórolása miatt tervezik.)

Akár azt is sejthetjük ebből, hogy a mozaikdarabok sorsáról pár, netán 
egyetlen személy fog dönteni. Ennek fényében igazán érthetetlen miért 
tiltakozik a polgármester, ha diktatórikus hajlamokat emlegetnek. Pláne, 
ha a helyi működés demokratikusságát immár (pártatlannak ismert) in
tézményvezetők is féltik, és ennek hangot adnak széles nyilvánosság 
előtt, amint a bizottsági üléseken történt. Az pedig hab a tortán, hogy a 
„sajtóreferens” a jövőre várható nagyon komoly megszorító intézkedé
sek terveiről még egy sor hírt sem küldött annak a tucatnyi újságírónak, 
akikkel -  mint az önkormányzati kiadvány büszkén hirdeti -  kapcsolatot 
tart. Ez viszont felveti a kérdést, mire is mennek el a sajtóreferensi meg
bízatás milliói? Politikától független tájékoztatásra, ahogy cselekvési 
tervében ígérte a győztes párt? Ezt ki-ki döntse el maga. Forgács J.

Azt nem ígérték, hegy...
„Talán emlékeznek rá, hogy a lakásadó eltörlésére tett ígéretemet be
tartottam, s az adó 2003. január elsejével megszűnt." - ír ja  polgármes
teri tájékoztató anyagában október 30-i keltezéssel Rajnai Gábor. 
Bizonyára siethettek a kiadással, mert pár nappal később már napvilágot 
látott, hogy a jövő évi “megszorító intézkedések” részeként 8 ezerforintos 
kommunális adót vezetnének be. Az adó ötlete feltehetően már hetekkel ez
előtt megfogant, tehát amikor polgármesterünk leírta a fenti szavakat, már 
tudta, hogy jön az új adó. Ezt azonban a kiadvány meg sem említi. Talán 
Rajnai Gábor szeretett volna még utoljára örömet szerezni magának: úgy 
láthassa mézesmadzagként beteljesített választási ígéretét nyomtatásban, 
hogy azt semmi más nem rondítja el.

Juhász József pénzügyi bizottsági elnök így fogalmazott erről a helyi té
vében: „Azt be kell látni, hogy az önkormányzat megpróbálta nem terhelni a 
lakosságot adóval, de egyszerűen ez a pénz hiányzik.” Azt is mondhatta 
volna (s majdnem mondta is): az adóeltörléssel megnyertük a választást, 
immár beszélhetünk a valóságról is.

Nemrég azt a cinikus kijelentést is olvashattuk egy fórumon, hogy a szo
cialisták a lakásadó eltörlésére tettek ígéretet s arra nem, hogy másik adót 
nem vezetnek be. Milyen igaz! Tanultam belőle. A legközelebbi választási 
kampányban tételesen felsoroltatom a jelöltekkel azt is, hogy mit nem fog
nak tenni. Akkor nem fogok csalatkozni... Talán. -for-

jft POHÁHYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZgTSZEMHYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRN YEZETE EGÉSZSÉGÉT!



A jövő évi költségvetés irányelvei, alapelvei 
ezekben a hetekben formálódnak a képvise
lő-testület bizottságaiban és a különböző 
egyeztető fórumokon. (Lásd 8 Krónikás előző 
számát.) Elfogadásukra a keddi ülésen kerül 
sor. Azt már november elején nyilvánosságra 
hozták, hogy a város működésének idei szinten 
való megtartásához a jövő évben várható bevé
teleket mintegy félmilliárd forinttal kellene 
emelni. Erre a város a görgetett hitelek és a 
megkezdett beruházások finanszírozása miatt 
képtelen, ezért az intézmények működtetését 
kevesebből kell kihozni. A tervekről Székely An
tal alpolgármestert, az MSZP helyi szervezeté
nek vezetőjét, szocialista frakcióvezetőt 
kérdeztük.
- A  legnagyobb felháborodást talán az új módszer 
okozza, amit most vezetünk be, jelesül, hogy a 
költségvetésnek már a tervezésébe is bevonjuk az 
érdekelteket. Ilyen még nem volt, hogy az irányel
vek készítése idején a széles nyilvánosság elé tár
ják a város anyagi helyzetét és azt, hogy a jövőben 
mit lehetne csinálni. Korábban ezeket az irányel
veket rutinszerűen fogadta el a képviselő-testület, 
és sajtó szinte hírt sem adott a döntésről.
-  Hol születtek meg ezek az irányelvek és kiknek a 
nevéhez fűződnek?
-  Ezek kb. tízéves ötletek, amik időről időre újra 
felvetődnek, s személyekhez aligha köthetők. 
Egyiket sem kőbe vésett akaratként írtuk le. Vala
mennyit meg kell vizsgálni, hogy célszerű-e vagy 
sem, hoz-e megtakarítást vagy sem, jelent-e fej
lődést vagy visszafejlődést, avagy sem. Amíg ez 
nem történik meg, addig nem mondhatjuk, hogy 
bármelyik ötletet el kell vetni. De ennél többet 
sem jelent.
-A  költségvetés jövő februári elfogadásáig kevés 
az idő a vizsgálatokra.
-  Azt senki sem mondta, hogy a felvetett ötletek
nek a következő évben meg kell valósulniuk. 
Nincs határidő! Ezért sem értem, miért írta le a 
Krónikás, hogy szeptembertől már bezárják a Be
nedek iskolát.
-  Mi azt írtuk, hogy amennyiben jövőre el akarják 
adni az épületet, amint azt egy dokumentum fel
veti, akkor a “gyerekeket 2004. szeptemberétől 
másik iskolában vagy iskolákban kell elhelyezni". 
Miután az ülésre melyen erről tárgyaltak nem 
kaptunk meghívót, csak a kiosztott táblázatból tá
jékozódhattunk, melyben a Benedek iskola bezá
rása “a 2004. évi költségvetést érintő pénzügyi 
vonzattal járó intézkedések” rovatban szerepel. 
Talán ennek alapján nem vontunk le túl elrugasz
kodott következtetést.
-  Aki egy kicsit is ért ehhez tudja, hogy a Benedek 
iskola a megyével közös fenntartású intézmény, 
tehát minimum két testületnek kell erről dönteni. 
Aki tudja, hogy a Benedek iskolában hány csoport 
van, az tudja, hogy a jelenlegi általános iskolák
ban, s más önkormányzati épületben sincsen szá
mukra hely, és akkor még nem említettem egy 
csomó más fontos feladatot: költségek, tervek, 
engedélyeztetés stb.
-  Azt kell mondanom, hogy az irányelvek tolmá- 
csolóikommunikációs hibákat követtek el, hiszen 
ezt még az érintett intézményvezetők is félreértet
ték.

-  Szó sincs erről. Csak most történik először, 
hogy ezeket a régi ötleteket összegyűjtve meg
vizsgáljuk. Kérdés, hogy mit lehet belőlük a kö
vetkező évben és mit később megvalósítani. De 
lesz olyan is, amit elvetünk. Egyébként pedig úgy 
látom, teljesen mindegy, hogy én mit mondok, 
mert aki akarja, úgyis félreérti.

Ami a félmilliárdot illeti. A költségvetés tervezé
sekor és a koncepció elkészítésekor minden év 
novemberében kb. 400-500 millió forintos kü
lönbség volt a szükséglet és a lehetőségek között. 
Tehát most semmilyen új helyzet nincs, csak 
annyi, hogy mindez rendkívül demokratikusan a 
nyilvánosság előtt zajlik.
-  Akkor mire ez a nagy riadalom ? Miért használta 
például Juhász József pénzügyi bizottsági elnök a 
múlt hét hétfői egyeztető fórumon a "hajmeresztő 
intézkedések”és a “kényszerűmegszorító intéz
kedések "kifejezéseket?
- A  korábbi költségvetések mindig annak alapján 
álltak össze, hogy mire van szüksége a városnak, 
milyen kiadásokat kell teljesíteni, és megpróbál
ták ehhez igazítani a bevételeket. A mi elképzelé
sünk szerint ezt meg kell változtatni, és a 
bevételekhez kell szabni a kiadásokat! Ez a váltás 
okozza a nagy felháborodást* aminek viszont van 
egy nagy előnye is, hogy óriási érdeklődés kíséri 
a költségvetést. Azt hiszem, el fogunk jutni odáig 
is, hogy nemcsak a tervezést és a költségvetés 
összeállítását, hanem majdan a költségvetés vég
rehajtását is, tehát a kifizetést is ilyen részletes
séggel át lehet adni a közvéleménynek, hiszen a 
saját pénzünkről van szó. Erről pedig felelősen 
kell dönteni.
-  A legutóbbi összevont ülésen némelykor már 
indulatosnak tűnve hangoztatták, hogy itt csak 
irányelvekről, ötletekről van szó. Ha itt minden 
csak fikció, akkor mégis miféle partnerséget vár
nak ebben az intézményvezetőktől?
-  Megpróbáljuk megértetni az elképzeléseinket. 
Mondok egy példát. Itt van az intézmények gazda
sági önállóságának kérdése. Elképzelésünk sze
rint a gazdasági ügyeket a Polgármesteri 
Hivatalon belüli létrehozandó pénzügyi csoport 
fogja intézni. Az intézmények életében ez nem fog 
negatív változást okozni, hiszen korábban az 
összes intézmény részben önálló volt. A részben 
önálló intézménynek ugyanúgy van költségvetése 
és vezetése. Ott helyben ők döntenek a költségve
tési tételekről. Annyi újdonság várható, hogy a re
zsi költségeket központilag fogja rendezni a 
hivatal. Erre már máshol is vannak jól bevált pél
dák. Az átalakítás azonban legkorábban jövő év 
szeptemberétől indul, mert az ilyen átszervezést 
iskolák esetében a közoktatási törvény nem enge
di tanév közben.
-  Nézzük a nyolcezer forintos adót! Annyit már 
tudunk, hogy ennek a bevezetése egészen szilárd 
szándék.
- A  kommunális adó régi vitatéma. Annak idején, 
amikor az első négyzetméter alapú helyi lakásadó 
megjelent, már akkor is azt állítottuk, hogy igaz
ságtalan, mert nagy részét a szociálisan nehéz 
helyzetben lévők fizették. Akik viszont tudták vol
na fizetni, a törvény szerint mentességet kaptak. 
A kommunális adó alól viszont senki sem kap 
mentességet. Hogy a mértéke mekkora, lesz, az 
majd politikai vitákban fog eldőlni.

-  M i a véleménye arról a megfogalmazásról, hogy 
jövőre drasztikus visszalépés lesz a városműköd
tetésben?
-  Ez a minősítés a Krónikásban jelent meg. Önök 
szeretik a bombasztikus tálalást, de ebbe most ne 
menjünk bele. Nem hiszem egyébként, hogy 
drasztikusan vissza lehetne lépni, hiszen a fűtést, 
a villanyt, a béreket ki kell fizetni, az alapvető el lá
tást és az alapfeladatokat biztosítani kell. A terve
zetben sem olvasható, hogy az alapító 
okiratokban megszabott feladatokat vissza kelle
ne venni.
-  Egy talán mégiscsak érinti az iskolák alapító ok
iratait: a csoportbontásokat lehetővé tevő 
10%-os túlórakeret csökkentése.
-  Nos, az valószínűleg nem tartható tovább, tehát 
ugyanúgy, mint más településeken, valószínűleg 
a mi oktatási intézményeink is a törvényi mini
mum óraszámon fognak működni.
-  M i a helyzet a százfős létszám leépítési tervvel?
-  Már a kérdésbeli megfogalmazás sem helyes. 
Nincs létszám leépítési terv. Csak annyit írtunk íe, 
hogy kétszázmillió forintot száz közalkalmazott 
munkaviszonyának megszüntetésével lehet meg
takarítani. Ez nem azt jelenti, hogy száz embert 
ténylegesen el kellene bocsátani. Jövő év február 
végére elfogadja a testület az új költségvetést. Az 
intézményvezetőknek ezután kell eldöntenie, 
hogy az adott összegből milyen módon, hány fő
vel tudják megoldani a kötelező feladataikat. 
Mindez az intézményvezetők feladata és felelős
sége.
-  Végezetül beszéljünk arról, hogy milyen fejlesz
tések történnek jövőre, amelyekből nem akar 
visszalépni a városvezetés, s amelyek részben 
okozói (a gyermeklétszám csökkenés, az állami 
normatíva visszafogottsága és a görgetett hitelek 
mellett) annak, hogy jövőre lefaragni szándékoz
zák a működési költségeket.
- A  legfontosabb a szennyvíztisztító közel egymil
liárdos felújítása és azzal összefüggésben a meg
lévő élővizek feltárására, megtisztítására és 
karbantartására, ami nem különösebben látvá
nyos, viszont igen drága tevékenység. Egészen 
bizonyos, hogy a különböző régiós pályázatokon 
is el fogunk indulni. Játszótér is épül, útkarban
tartás és intézmény felújítás is lesz, de ezeket ak
kor tudjuk konkretizálni, ha már látjuk a pályázati 
kiírásokat. Forgács József

„ÖLTÖZTESSÜK ÜNNEPLŐBE 
VÁROSUNKAT

A SZERETET ÜNNEPÉN '!
Várasdíszíiö akcióra hívja az Oroszlány Barátainak 
Kora több civil szervezet és intézmény támogatásá

val Oroszlány lakúit.
Tegyük széppé a nappali diszekkol és az esti fények

kel környezetünket 
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 15,

A zsűri december 16-19 járja végig a városi 
A legszebb kezdeményezések díjazzuk, 

és bemutatja azOTV!

Az Oroszlányért Polgári Egyesület szervezésében 
Z003. november ZZ-én 18 érakor az IViKK-ban 

Kovács Dávid a Jobbik elnöke és Molnár Tamás a 
Jobbik alelnöke tart előadást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Az intézmény kialakítása a városi 
szakrendelő több mint félmilliár
dos korszerűsítési beruházása 
keretében történt, önkormányza
ti önerőből és pályázati pénz
összegekből. Az épület átalakítá
sa után mintegy 75 millió forin
tért vettek bútorokat, orvosi mű
szereket, konyhai berendezése
ket, munkaruházatot. Összesen 
36 alkalmazott, köztük 24 szak
képzett nővér látja el a teendőket. 
Többségük oroszlányi.

Sztruhárné Nádas Éva ápolási 
igazgató-helyettes korábban a szak
rendelő főnővéreként tevékenyke
dett, immár egy éve bábáskodik az 
intézmény kialakítása, felszerelése 
felett. Büszkén vezet körbe az épület
ben, mely nemcsak igényesen és 
korszerűen berendezett, hanem me
leg színeivel barátságos hangulatú 
is. A szobák háromágyasak és ko
rántsem árasztanak ridegséget. A 
fal, a bútorok és az ágyneműk színe 
sem csak fehér, a pasztell, sárga és 
egyéb természetes színek uralkod
nak.

A betegek és a dolgozók kényeimét 
a legmodernebb berendezések segí
tik. Minden ágynál telefon található, 
mellyel a betegek egymással, a nő
vérekkel és a külvilággal is érintkez
hetnek. A hosszas ágyhoz kötöttség 
kellemetlen kísérőjelensége, a fel
fekvés itt kevésbé fenyegeti a bete
geket. A tizenöt darab, alakját 
állandóan változtató ún. antideku- 
bitusz matrac a test különböző pont
jaira osztja el a terhelést, s ezzel 
megelőzi a sebek, horzsolások kiala
kulását.

A mozgásukban korlátozottak szá
mára sem a vécézés, sem a fürdés 
nem jelent fizikális megterhelést. 
Mozgatásukat hidraulikus beteg
emelő lift és különféle speciális toló- 
székek segítik. A toalettek kialakítása 
és a fürösztő ágy a teljesen mozgás

Várja a. rászorulókat az Ápolási Intézet
November elseje óta fogadja a betegeket az egykori Gyógyfiáz igényesen átalakí
tott épületében a Szakorvosi Rendelőintézet Ápolási Intézete. A 70 ágyas létesít

mény hiányzó ellátási formát pótol Oroszlányban és térségében. Ha a szolgáltatási 
árakat és a színvonalas ellátást is figyelembe vesszük, a megyében nem sok párja 
van az intézetnek. Országosan sem jellemző, hogy a kórházak, önkormányzatok tu

lajdonában ilyen felszereltsége és színvonalú intézetek lennének.
Mára sajnos általános társadalmi jelenséggé vált, hogy a szakápolásra szoruló be
tegek otthoni ellátása akadályba ütközik. Az ápolási intézet az egészségi állapot

hoz, az egyéni szükségletekhez igazodva segíti a rászorulók lábadozását, ápolását.

képtelen betegek 
számára is lehető
vé teszi a megfele
lő tisztálkodást. Az 
ajtónyílások széle
sek, hogy a szállí
tóeszközökkel 
gond nélkül bár
hová eljuthassanak. Az épület két 
szintje között tágas lift működik.

A tálalókonyha a HACCP szabvány 
előírásai szerint készült, a közösségi 
étkezőben tévé és egyéb hi-fi beren
dezések gondoskodnak kikapcsoló
dási lehetőségről. A melléképületek
ben tornaszoba, mosoda és kegyele
ti helyiség is található. Az ápolók 
munkáját többek között praktikus 
gyógyszerelosztó szekrények és mo
dern számítógépek segítik. Minden 
megfelelő az Európai Uniós elvárá
soknak.
-  Kik vehetik igénybe ezt a szolgál
tatást? -  kérdeztük Sztruhárné Ná
das Éva ápolási igazgató-helyettest.
-  Azok, akiknek olyan jellegű beteg
ségük van, ami huszonnégy órás fel
ügyeletet indokol, vagy ha 
valamilyen probléma áll fenn, ami 
akadályozza az önellátást. Például 
egy állandó felügyeletre szoruló csa
ládtagot nem tud kire bízni a család, 
mert nyáron nyaralni megy, mi akkor 
is rendelkezésre állunk
A beutalást a háziorvos vagy a kór
házi osztály kezelőorvosa dönti el,

pontosabban 
ajánlja. Ebben az 
esetben a beteg 
éppen aktuális ál- 

|  lapotát tartalmazó 
jelentés alapján 
lehet intézetünk
be kerülni. Beuta

lás előtt az intézet „megállapodást” 
köt a beteggel, vagy hozzátartozójá
val.
-  Mennyit keli fizetnie a szolgálta
tást igénybe vevőnek?
-  A napidíj 1990 forint. Minden eset
ben a beteg vagy családja dönti el, 
hogy kíván-e élni a lehetőséggel. Az 
intézmény igyekszik segíteni a bete
geket, például azzal is, hogy minden
féle plusz befizetéseket nem 
érvényesít. Egyelőre a hétvégére 
való hazatávozásért sem kérjük az 
ún. helyfenntartási díjat.
-  Mi tartozik a napi ellátásba?
-  Gondos ápolás, napi négyszeri ét
kezés, a mosás költségei, gyógysze
rek, kötszerek, gyógytorna, 
masszázs, fizikoterápiás kezelések 
és különböző foglalkozások. Aki in
tézetünkbe érkezik, ruhát hozhat, 
személyes tárgyakat, minden mást 
biztosítunk
-  A szakorvosi segítség is rendel
kezésre áll?
-  Mátics és Czinszky doktor úr rend
szeresen, heti két alkalommal, Vas 
doktornő hetente egyszer vizitet tar

tanak. Ebben a kezdeti idő
szakban minden nap jönnek. 
Jó kezekben vannak a bete
gek, hiszen képzett szakápo
lók kísérik figyelemmel az 
állapotukat. Egyébként az 
ápolói gárda felvétele pályá
zatok alapján történt, sokan a 
tatabányai kórházból jelent
keztek ide.
-  Miből finanszírozzák az in
tézet működését?
-  Szolgáltatásunk krónikus 
fekvőbeteg ellátás. Az Orszá

gos Egészségbiztosítási Pénztár az 
ilyen típusú ellátásokat az országos 
átlag 0,9- -szeres szorzójával finan
szírozza. E finanszírozási mérték 
nem elégséges a kielégítő működés
hez, ezért a gondozottaktól napi ki
egészítő térítési díjat vagyunk 
kényteie- nek kérni. Megfelelő ki
használtság mellett az intézmény 
egyéb támogatásra nem szorul, 
ugyanakkor nyeresége sem keletke
zik.
-  Két hete nyitották meg a házat. 
Hányán vannak benn jelenleg?
-  Húsz páciensünk van, jobbára 
azok, akiket a tatabányai Szent Bor
bála Kórház ápolási osztályáról utal
tak ide, ahol lejárt az ápolási idejük. 
Ők nemcsak oroszlányiak, vannak 
köztük környékbeliek is, például 
Kömlődről és Környéről. Zömében 
idős, nyugdíjas emberek, de ugyan
úgy várjuk a rászoruló fiatalokat is. 
Otthonias, barátságos, szolgálatkész 
és betegbarát szolgáltatást igyek
szünk nyújtani mindenki számára.
-  Mikorra várható, hogy betelnek a 
férőhelyek?
-  Pontos választ erre egyelőre nem 
lehet adni. Rengeteg érdeklődő járt 
már itt, sok jelentkezési lapot vittek 
el. Többen jelezték, hogy december
től, a jövő év elejétől igénybe kíván
ják venni a szolgáltatást.

Tűzoltóság:
360-441
Központi 

orvosi ügyelet: 
361-761
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Jövőre ismét lakásadó

tervezett mértéke 120 Ft/négyzetméter

A szolgáltatók által megküldött javaslatok szerint jövőre átlagosan 19% körüli 
emelés várható a városi intézmények étkezési díjaiban, amiből 13% az ÁFA 
besorolás változása rovására írható -  hangzott el a pénzügyi bizottság hétfői 
ülésén. Az óvodai étkezési díjak 23%-os emelési javaslatát még megvizsgál
ják. Döntés a december közepi testületi ülésen várható.

A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása című napirend 
tárgyalásához helyi érdekképviseleti szervezetek vezetőit is meghívták. Juhász 
József bizottsági elnök elmondta, az országos szabályozás alapján a gépjár
műadó 1200 Ft/100 kg értékre változik. A nem lakás céljára szolgáló épít
ményadóban jövőre nem javasolnak növelést, mivel tavaly a sávos adózás 
megszüntetése miatt nagy mértékű emelés történt. Az iparűzési adó és a vál
lalkozók kommunális adója tekintetében növekedés már nem lehet, mert évek 
óta a legmagasabb szinten van. Ami új, hogy a piacozókra, vásározókra 1000 
Ft/napos adót javasolnak kivetni. Az elnök a továbbiakban így folytatta:

-  Sajnos bebizonyosodott, hogy a lakás céljára szolgáló építmények adója-  
összességében 40-50 millió forintos összeg -  nélkülözhetetlen. Eddig gumi
csontként rágtuk érvek és ellenérvek kereszttüzében, hogy a kommunális 
avagy a lakásadó az igazságosabb-e. Lényegi elmozdulást a lakásadó felé 
azon érv megjelenése hozott, hogy jövőre több mint kétezer, eddig adómen
tességet élvező lakással bővül az adózók köre. így jövőre lényegében a város 
minden lakása adóköteles lesz, kivéve az önkormányzati bérlakásokat. A la
kásadó mértéke az eltörléskör 115 Ft/négyzetméter volt, ezt az infláció miatt 
120-ra javasoljuk emelni. Az adórendeletbe ezúttal olyan kritériumokat szeret
nénk építeni, amelyek megléte alapján (kérelmet követően) automatikusan 
adómentesség adható. Korábban a jegyző egyedi elbírálási jogköre volt az 
adómentesség kérdése.

Bús Mihály, az Érdekvédelem a Lakosságért Egyesülés Tatabánya oroszlá
nyi tagozatának elnöke a következőket mondta:

-  Fia tudták azt, hogy a pénzügyi helyzete a városnak olyan amilyen, akkor 
miért kellett milliókat kiosztani prémiumként? Szerintem hiba újra bevezetni 
ezt a lakásadót, és ebből felháborodás lesz. Fia mégis szükség van rá, akkor ki
sebb mértékben kellene kivetni. Ötven-nyolcvan forint közötti négyzetméte
renkénti összeg esetleg elfogadható lenne. A képviselők is példát 
mutathatnának, azzal, hogy a kényszerű megszorításokhoz hozzájárulnak tisz
teletdíjuk egy részének felajánlásával.

Juhász József úgy vélte, aránytévesztés, ha bármilyen megszorító intézke
dés esetén a képviselői tiszteletdíj kerül szóba. Egy ilyen felajánlás csak gesz
tusértékű lehet, mert a hiányzó nagyságrendeket pótolni nem tudja. Mellesleg 
-  tette hozzá -  e tiszteletdíjak 1998 óta nem emelkedtek.

A Lakásszövetkezet képviselője azt vetette fel, hogy a lakásadó egy részét il
lene visszaforgatni a rendszerbe, például a korszerűsítésekre beadott lakókö
zösségi pályázatok támogatásával. Forgács J.

f /Kék Hold Könyvelő Kft.
L V 2 8 4 0  O ro s z lá n y , T á n c s ic s  M. ú t 59 . II. em .

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 

E-mail: kekhold@axelero.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold
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14 NAP HÍREIBŐL
- PRIVATIZÁLÁS. Újabb városi va
gyontárgyak eladásához járult hoz
zá legutóbbi (zárt) ülésén a képvi
selő-testület. Az értékesítés bonyo
lítója meghívásos pályázat útján az 
Oroszlányi Szolgáltató Rt. Az októ
ber 10-i testületi jóváhagyás után az 
első csomagban már elkeltek külön
böző épületek és egyéb ingatlanok, 
mintegy 110 millió forint érték- ben. 
Most a város határában fekvő terü
letek, erdők eladására kerülhet sor, 
összesen közel hatvanmillió forin
tos áron. A két csomag együttesen 
nettó 160 millió forintos (a költ
ségvetésben tervezett) idei bevételt 
jelent az önkormányzat számára.
- FELÚJÍTÁSOK. Pályáztatás útján 
megtörtént a kivitelező kiválasztása 
három intézményi felújítási munká
ra. A József Attila iskola homlok
zat-felújítási munkáit 2004 tavaszán 
fogják elvégezni. A Ságvári Endre 
iskola alsó tagozatos szárnya vizes
blokkjainak felújítására a téli szünet
ben kerül sor, az MKK földszinti 
öltözőinek átalakítása megkezdő
dött, és december közepéig befeje
ződik. A három munka értéke bruttó 
13,8 millió Ft.
- FEBRUÁRRA ÚJ SZÁLLÓ. A volt I. 
Számú Bölcsőde hajléktalan ellátó 
intézménnyé alakításának kivitele
zésére elindított közbeszerzési eljá
rás lezárult. Az ajánlatok értéke
lésének eredményeként a nyertes 
ajánlattevő a székesfehérvári 
Strabag Rt. lett. A munka értéke 
bruttó 52,5 millió Ft. A kivitelezés 
februárban befejeződik. A beruhá
záshoz mintegy 15 millió forintot 
nyert pályázaton az önkormányzat.
- VÁROSI ARANYÉREM. Persányi 
Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter adta át Budapesten az 
“ Ipar a Környezetért” alapítvány és 
az “ Ipar Műszaki Fejlesztéséért” ala
pítvány ez évi díjait. A 30 grammos 
aranyérmet a kollektív kategóriában 
az idén Oroszlány városának ítélte a 
bírálóbizottság. Persányi Miklós ki
emelte annak jelentőségét, hogy az 
önkormányzat, a Szolgáltató Rt. és 
a Vértesi Erőmű Rt. esetében minta
értékű összefogás jött létre a kör
nyezetvédelem tekintetében. Ennek 
eredményeként 1998-2001 között 
800, míg tavaly 120, az idén pedig 
100 -lakás kapcsolódhatott a 
távhőhálózatba. Az oroszlányi lakó- 
ingatlanok 98%-a csatlakozott a 
csatornahálózatra, és a jelenleg is 
folyó szennyvíztisztító-beruházás 
befejeztével az ország legkorsze
rűbbtelepe valósul meg.
- AZ ÉN VÁROSOM. A hét elején 
nyílt meg a polgármesteri hivatal 
aulájában az Oroszlány várossá vá

lásának 50 éves jubileumára emlé
kező ünnepségsorozat keretében 
megrendezett rajz és festménykiállí
tás. A szervezők azzal fordultak a 
város óvodásaihoz és iskolásaihoz, 
hogy rajzolják-fessék le, milyennek 
is látják a települést, milyennek kép
zelik jövőjét. A pályázatra 183 mű 
készült. Orlovits Adrienn, Módi 
Patrícia, Németh Noémi az óvodá
sok, Zsédely Viktor és Kulcsár Szil
via az alsó tagozatosok, Schüller 
Gábor, Aradi Edina a felsősök, míg 
Kuris Zsuzsanna a középiskolások 
első díját vihette haza. A zsűri Sza
bados Dávidot és Székely Esztert 
különdíjjal jutalmazta. A pályamű
vek közül 13 alkotás szerepel azon a 
falinaptáron, mely a napokban kerül 
ki a nyomdából.
- A KÉSZÜLŐ SPORTTÖRVÉNY új
donságairól, és az idei évre kiírt pá
lyázatok tapasztalatairól is beszá
molt Mesterházy Attila, a Gyermek, 
Ifjúsági és Sportminisztérium politi
kai államtitkára a Bányász Klubban 
tartott múlt heti sajtótájékoztatón. 
Az államtitkár elmondta, felállítják a 
Nemzeti Sporttanácsot, mely a tel
jes sportköltségvetésre javaslatot 
tehet, a szektorokra fordított arány
ban. A szervezet létrehozásának két 
legfőbb célja a döntéshozatal de
centralizálása és a sportfinanszíro
zás nagyobb átláthatóságának biz
tosítása. A törvénymódosítás kap
csán megalapítják a Nemzet Sporto
lója kitüntető címet, mellyel hazánk 
legkiválóbb, legeredményesebb 
sportolói adómentes életjáradékban 
részesülnének.
Az idei pályázatokról szólva 
Mesterházy Attila kiemelte, hogy az 
anyagokat a megyei közgyűlések el
nökei és a regionális fejlesztési ta
nácsok is véleményezték, és ezek 
figyelembevételével történik az érté
kelés. A 750 millió forintos pályázati 
keretre 5 milliárdos igény érkezett a 
minisztériumba (köztük három 
oroszlányi), ahol a létesítmény-fel
újításra hat, a Bozsik programra 
négy kategóriában lehetett igényt 
bejelenteni, s ezek mellett játszóte
rek létesítése is szerepelt a kiírás
ban. Játszóterekre egyébként jövőre 
300 milliós értékben írnak ki pályá
zatokat. Elhangzott, Tatabá- nyának 
komoly esélye van a nemzetközi 
szintű műfüves pálya megépítésére. 
Oroszlányban ”B“ kategóriában, kö
zel negyvenmillió forintra adott be 
pályázatot az utánpótlás futball klub 
és az ŐSZE, melyből, jelentős értékű 
önerős munkával kiegészítve műfü
ves, kivilágított pályát szeretnének 
építeni.
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Rajnai: “nagyon kemény 
megszorító intézkedések”

Foghíjas ülést tartott múlt héten a képviselő-testület, miután három ellen
zéki képviselő is hiányzott, a negyedik pedig csak az ülés félidejében kap
csolódott be a munkába.

A két ülés között történt fontosabb események szóbeli kiegészítésében Raj
nai Gábor polgármester tájékoztatta képviselőtársait, hogy november 24-étől 
a polgármesteri hivatal közterület felügyelői egyenruhában teljesítenek szol
gálatot. A hatáskörük nem változott, viszont az intézkedéseik során nagyobb 
tekintéllyel bírnak. Bejelentette azt is, hogy a Közép-dunántúli Regionális Fej
lesztési Tanács “Útépítés az ipari parkban, a Bláthy Ottó utca második ütem 
kiépítése” című városi pályázatot 18,5 millió Ft támogatásban részesítette, te
hát folytatódik az útépítés Oroszlányban.

A testület módosította a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszol
gáltatásról szóló rendeletét, melynek értelmében 7,4%-os mértékű lakossági 
díjemelés történik.

Döntöttek az önkormányzat 2003 harmadik negyedévi költségvetési beszá
molójának elfogadásáról. Juhász József a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, 
hogy a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak (mintegy 56%-on állnak), 
bár mindkettő jelentősen alulteljesült.

Hosszabb vitát követően fogadták el a 2004. évi költségvetési és beruházási 
koncepciót. Az összeállításnál figyelembe vették az önkormányzat bevételi for
rásait, valamint az ismert kötelezettségeket. A beruházási koncepciót a 2002. 
évben elfogadott gazdasági program prioritásai alapján állították össze.

A polgármester hangsúlyozta, hogy egyelőre csak alapelveket fogadnak el. 
Hozzátette, hogy “nagyon kemény megszorító intézkedés sor” következik, 
amely nemcsak az intézményrendszert, hanem a városműködtetés minden te
rületét, így a lakosság közteherviselését is egységesen fogja érinteni. Juhász 
József szerint az elmúlt évek folyamatai mára érlelték meg azt a pillanatot, 
amikor szembe kell nézni azzal, hogy az intézmények nem működtethetők to
vább a korábbi kiadási szinten.

Hartmann József felhívta a figyelmet, hogy szükséges egy kimerítő szakmai 
vélemény készíttetése az intézmények hatékonyságnövelő feladat ellátási 
módjainak feltárására. Úgy vélekedett, hogy a választási ígéretekben felvállalt 
intézményi működtetési színvonal és a körvonalazódó valóság köszönővi
szonyban sincs egymással. Reményét fejezte ki, hogy megfelelő egyeztetése
ket követően a lehető legkisebb veszteségek árán találnak megoldást a 
gondokra. Olyan tervezet kidolgozását szorgalmazta, amely hosszabb távra ad 
lehetőséget az intézményrendszer nyugodt és békés működtetésére.

Takács Károly szerint az új költségvetés igen negatív tükörképe lesz a győz
tesek választási programjának, de hozzátette, hogy ez nem feltétlenül a helyiek 
rossz munkáján múlik, hanem magasabb szintű döntések következménye.

A továbbiakban beszámoló hangzott el az önkormányzat által alapított köz- 
alapítványok működéséről, vagyonáról.

A kérdések, interpellációk napirendi pontban Takács Károly azt kifogásolta, 
hogy szerinte Rajnai Gábor az utóbbi időben nem ad választ a kérdéseire. 
Végül zárt ülés keretében vagyonértékesítésről döntöttek a városatyák, vala
mint egyedi államigazgatási ügyben benyújtott fellebbezést bíráltak el.

Rendeletet sértett Rajnai Gábor?
Rajnai Gábor levelet küldött szerkesztőségünknek, melyben közli, és egy 
számlával bizonyítja, hogy a Polgármesteri tájékoztató 02. címet viselő szó
rólap megjelentetését saját zsebéből, magánszemélyként finanszírozta. Az 
ominózus kiadványon (a 01. számún is) szerepel a város címere is. Az ön
kormányzat jelképeinek használatát szabályozó rendelet azonban magánsze
mélyeknek, vállalkozásoknak nem engedi a városi jelkép térítés nélküli 
használatát. így áll a helyi jogszabályban: “A címer ipari, kereskedelmi, rek
lámcélú felhasználására -  anyagi ellenszolgáltatás fejében -  a közigazgatási 
bizottság (jogkörét ma a pénzügyi bizottság gyakorolja) hozzájárulásával 
kerülhet sor." Mint a pénzügyi bizottság elnökétől megtudtuk, máig egyetlen 
esetben sem tárgyaltak címerhasználati kérelemről. Azt nem tudjuk, mennyit 
s mi alapján szokás kérni a címer politikai reklámcélú felhasználásáért, de 
úgy tűnik a nevezett magánszemély ezt az összeget nem fizette be a vészter
hes időket élő önkormányzat kasszájába. Pedig pár napja épp ő (bár nem 
magánszemélyként) kérte, hogy a lakosság vegyen részt a közteherviselés
ben, a régi-új adó elfogadása révén. Forgács J.

Az alábbi közleményt juttatta el lapunkhoz polgármesteri fejléces papí
ron Rajnai Gábor.
"Helyreigazítás
Lapunk november 22-i számában Forgács J. aláírással egy cikk jelent 
meg, melyben az író nem a valóságnak megfelelően tájékoztatta az olva
sókat. Az írásban megjelent mondat szerint: Polgármesteri tájékoztató 
02. címen kiadott (a köz pénzéből fizetett) brosúrában kísérelte meg vá
rosunk polgármestere, hogy beszámoljon az elmúlt egy évben végzett 
munkájáról. Ez az állítás nem igaz!
Ezzel szemben az igazság az, hogy Rajnai Gábor polgármester a tájékoz
tató kiadványt nem a köz pénzéből, hanem a saját költségén készítette 
el, melyet a november 07-én kiállított készpénzes számla is bizonyít. A 
valótlan állításért az érintettől elnézést kérek. Molnár Ferenc, felelős 
szerkesztő.”
Amennyiben a következő számban a fenti helyreigazítás nem jelenik 
meg, úgy az ügyben jogi eljárást kezdeményezek.”

Rajnai Gábor Úr!

Közöltem levelét, mivel Ön valóban mellékelt egy november 7-re dátu- 
mozott, Rajnai Gábor névre szóló számlát. (A tájékoztatón az október 
30. dátum áll!) E szerint Ön 3000 db szórólapról kapott számlát isme
retlen összeggel egy nyomdától. Attól a nyomdától, mely egyébként az 
Ön, magát sajtóreferensnek tituláló munkatársa kiadásában megjelenő 
havi kiadványt gyártja, és a pm. tájékoztatót (szórólapot) is ahhoz “mel
lékelték” .

Az, hogy egyébként a Forgács József által írt cikkbe az általam be
szúrt kitételt kifogásolja csak, örömmel tölt el. Ez az én olvasatomban 
azt jelenti, hogy az írás szerzőjének Ön szerint is minden másban igaza 
van.

Sőt annak is örülök, hogy most nem az Önnek végzett lakás-felújítási 
munka 150 ezer forintos magán építési számláját próbálta meg elszá
moltatni, mint tette azt alpolgármesterként az előző ciklusban a Polgár- 
mesteri Hivatallal, jelesül az akkori polgármesterrel. Csakhogy Ő ezt -  
mint a tavaly október közepén sugárzott tévé műsorban kiderült -  
visszautasította.

Ezért is örülök, hogy Ön, Rajnai Gábor az, aki most adott a köznek, és 
finanszírozta Oroszlány polgármesterének tájékoztatóját.

Ez nemes cselekedet, mint ahogyan az is, hogy Ön reklámozza a Raj
nai Gábor nevére szóló számla szerinti szórólapon a Polgármesteri Hi
vatalt, annak a lakosság által Ön szerint is igénybe nem vett 
“ szolgáltatását” és a város polgármesterét, Rajnai Gábort.

Feltételezem, a 01-es, és az esetleg jövőben megjelenő (03, 04 stb.) 
polgármesteri tájékoztatókat is Ön finanszírozta, fogja finanszírozni, hi
szen az ez évi, közel két és félmilliós jutalmából, melyet már november
ben megszavaztak és így felvehetett, telik erre. (Mint tudjuk a jutalom 
azadható, nem já r automatikusan. Vélhetőleg a város érdekében k i
fejtett ez évi kimagaslóan jó  munkáját ismerték el ezzel.)

Mert, ha nem így lenne, úgy sok mindenre tudnék gondolni.
Például arra is, hogy az Ön állításával ellentétben, bizony igenis cse

hül áll a város, és ma már Oroszlány elsőszámú vezetőjének kell a hiva
talos számlákat fizetnie.
Ez az igazán nagy baj!

Molnár Ferenc
Ui.:
Most már értem azt a stílust, mely a “ valótlanságokkal, csúsztatások
kal teletűzdelt" kiadványát jellemzi, melyet az Ön tájékoztatója megen
gedett magának, hiszen ezt mint Rajnai Gábor magánember adta ki, és 
mint tudjuk, a stílus maga az ember.

Azt viszont nem értem, hogy “ magántájékoztatójának" készítője miért 
nem figyelt arra, hogy ezzel a kiadvánnyal megsértette a helyi rendele
tet, mivel e magánkiadású, reklámot tartalmazó4“szórólapon” megtalál
ható a város címere, amire Ön az illetékes pénzügyi bizottságtól nem 
kért, így nem is kaphatott engedélyt.

A Városi Civil Fórum
következő összejövetele december 10-én, szerdán, 17 órakor lesz.
Az összejövetelen értékelik az idei év megvalósult programjait, vala

mint tervezik a jövő évet. Bemutatja tevékenységét a Falu Hagyomány- 
őrző és Kulturális Egyesület és az Oroszlány Barátainak Köre.
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Szakmailag példaértékű intézmény
A Szakorvosi Rendelőintézet rheumatológiai és fizioterápiai szakrendelés
ét, köznapi szóhasználatban a gyógyházi részleget, a kezdetektől Dr. Dallos 
Veronika rheumatológus irányítja. A doktornő 1980-ban végzett a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen, majd a Hévízi Állami Gyógyfürdő Kórházban 
kezdte hivatása gyakorlatát. A szakvizsga letétele után 1985-ben érkezett 
Tatabányára. Mint elmondta, megyénk akkoriban szakmailag sötét folt volt 
Magyarország rheuma térképén, ezért kihívásnak érezte, hogy változtathat 
ezen. A megyének akkoriban gyakorlatilag nem volt rheumatológusa. Elő
ször a tatabányai kórházba került, de a hét két napját Oroszlányon töltötte, s 
itt elsőként nyitott rheumatológiai szakrendelést. 1988-ban miniszteri di
csérettel ismerték el a megyei kórház dolgozójaként végzett tevékenységét. 
Közben Oroszlányon kialakították a Bányász körúti gyógyházat. Az 1990-es 
átadáskor megbízták a létesítmény vezetésével. Mértékadó vélemények 
szerint a gyógyház szakmailag példaértékű intézménnyé sikeredett, s nem
csak terápiás eredményei miatt, hanem mert a városban itt vezették be elő
ször a betegirányítást. Ez év tavasza óta a szakrendelő felújított épületének 
második emeletén működik.

Nappali kórház -  új géppark
-  Az országban talán az első öt közölt létesült bő egy évtizedbe! ezelőtt a 
járóbeteg ellátás legmagasabb színvonalát jelentő nappali kórház a 
gyógyházban. Ez az új helyen is működik?
-  Hogyne. Az idő igazolt bennünket. Az országban ez még csak most kezd 
elfogadott ellátási formává alakulni. Elsősorban a vidéki és a nehezen moz
gó városi betegek ellátását teszi praktikussá. A beteg reggel nyolc óra körül 
érkezik, és fél napot tölt velünk. Eközben megkapja a szükséges terápiát, s 
lehetősége van arra, hogy saját ágyon pihenjen a kezelések között. Kényel
mét egy kulcsra zárható szekrény is biztosítja, így nem kell a holmiját napról 
napra magával cipelnie. A betegszállítás rugalmasan igazodik ehhez az ellá
táshoz -  tájékoztat Dr. Dallos Veronika.
-  Hogyan sikerült berendezkedni az új épületben?
- A betegek számára kedvező döntés volt, hogy a rheumatológia és 
fizioterápia egy helyre költözött a többi szakrendeléssel. Nem kell egy-egy 
elkerülhetetlen vizsgálat miatt ingázni a városon át, minden elérhető az 
épületen belül. Az sem mellékes, hogy itt közelebb vannak a buszmegállók 
és a sűrűn lakott városrész. Az alapterületünk ugyan kisebb lett, de ez nem 
ment a korábbi tartalmiság rovására. Ugyanazokat a lehetőségeket tudjuk 
biztosítani, mint a másik épületben. A költözéssel egyszersmind korszerű
södött a gépparkunk is. A kisfrekvenciás gépeket és a vizesblokkos kádakat 
modernebbekre cseréltük. Kaptunk egyéb új berendezéseket, ágyakat és 
bútorokat is. Ahogy Mátics doktor úr mondta nemrégiben, félig viccesen: 
már csak az hiányzik, hogy a szomszédos parkban feltörjön a termálvíz.

A részleg gyógyító csapata:
Tomayerné Werli Klára, Dezső Gyuláné, J. Tóth Sándorné, Márkosi Attila, 
Pingiczer Lajosné, Döbröntei Józsefné, Sólyomné Mátéfi Hajnalka, Czinderné 
Lukonics Zsuzsanna, Soós Mária Terézia, Hegyaljai Gábor, Hegyaljainé Bors 
Márta

Panaszmentes időszakban is 
jót tesz a fizioterápia

A Szakorvosi Rendelőintézet “gyógyházat” háziorvosi vagy szakorvosi be
utalóval lehet felkeresni.

-  Oroszlányon és környékén kimagaslóan sok fizikai munkát végző él, te
hát az itteni lakosok fokozottabban érintettek a mozgásszervi betegségek
ben, ezért nagy a fontossága a rheumatológiai ellátásnak -  indokolja Dr. 
Dallos Veronika, miért választotta közel két évtizeddel ezelőtt ezt a régiót.

- A  mozgásszervi betegségek ellátásán kívül a friss műtéti esetek utáni ál
lapotok fizioterápiás kezelésével is foglalkozunk. A világ túlmérgezett a 
gyógyszerektől, s a különféle mesterséges anyagok okozta ártalmaktól. A 
fizioterápia gyógyszerek nélkül, fizikai és kémiai hatóanyagokkal próbál 
eredményt, gyógyulást elérni, így ennek a módszernek egyre nagyobb a lét- 
jogosultsága.

-  Bármely korosztály számára ajánlhatók e gyógymódok?
-  Rossz felfogásnak tartom, hogy csak idős korban válna szükségessé az 

orvoshoz járás. Mindenkinek vannak alkati hátrányai és problémái, s ha 
használja a testét, óhatatlanul eredendő elváltozások is keletkeznek. Az lenne 
az optimális, ha kezdettől, megelőzés vagy karbantartás céljából felkeresné
nek bennünket, és csak legutoljára a gyógykezelés végett.

-  Mit jelent önöknél a betegirányítás?
-  Nem szeretjük, ha a betegeink ideje ostobán, értelmetlenül üldögélve, 

várótermekben telik el, hiszen itt krónikus betegségekkel találkozunk, ami
nek kezelése tervezhető és irányítható. Ezért igyekszünk gyorsak és hatéko
nyak lenni, úgy kiszolgálni a betegeket, hogy ne legyenek holtidők.

-  Kiemelhetők-e betegségterületek, amelyekkel a leggyakrabban szembe
sülnek?

- A  férfi lakosság körében igen gyakori a derékfájás, és sajnos előfordul, 
hogy olyan késői állapotban érkeznek, amikor már az alsó végtagokat is érin
tik a panaszok. Ezek némelyest megelőzhetőek lennének, ha a fizikai terhelés 
mellett egy kis karbantartásra is fordítanának időt. “Okosabban” kellene 
használni a derekukat, kiküszöbölni a provokatív, rossz mozdulatokat, és 
jobb “koreográfiával" élni deréktájékon. Aki a kenyerét a dereka segítségével 
szerzi, annak figyelmet kellene fordítani arra is, hogy nyugalmi, panaszmen
tes időszakban is meglátogassa a gyógyvizeket. Eközben járjon el hozzánk 
is, ahol jó kondíciót és biztos gerincet tudunk maradandóan biztosítani. Már 
az is óriási eredmény, ha sikerül a szinten tartás, tehát nem romlik tovább a 
betegség.

A női lakosság körében sok a fejfájás, a derékfájás, valamint a felső végta
gi panasz. Tornával, karbantartással ezek a panaszok tompíthatok, és eset
leg megelőzhetők lennének.

-  Azt gondolom, a mozgásszegény életmód nemcsak a felnőttek problé
mája.

-Valóban. Serdülőknél, fiataloknál is egyre fenyegetőbb gond. Óriási ka
tasztrófának látom, ahogy a mai gyerekek, iskolások megjelennek itt a szülő 
kíséretében, több éveselőzményű rossz tartásokkal. De a szülő miért nem fi
gyelt fel erre évekkel korábban, kérdezem. Véleményem szerint ehhez hozzá
járul az is, hogy nincs megfelelő uszoda a városban. A jelenlegi arra kevés, 
hogy az egészséges úszás szabadidős életformájává váljon a fiataloknak.

-  Kezeléseik kifejezetten a mozgásszervek bajait gyógyítják?
-  Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy a fizioterápiát ne csak a mozgásszervi 

betegeknek tartogassuk. Ez a módszer ugyanis minden betegség gyógyítá
sára alkalmas, függetlenül attól, hogy főleg mozgásszervi betegségek ellátá
sával foglalkozunk. Van például egy profilágunk, mely a keringési 
betegségek kezelésére is alkalmas. Ilyen a szénsavas fürdő és a különféle ér
masszázsok. Felvállaljuk nőgyógyászati esetek, fül-orr-gégészeti bajok or
voslását is, a petefészek gyulladástól az arcüreg gyulladásig. A városi 
orvoskollégákkal immár nagyon jó kapcsolatunk épült ki, ismerik a lehetősé
geket, és élnek is vele.

“Ne ülj otthon!”
Városi diáknap az MKK-ban 

december 29-én
16.00 Táncbemutató: Fashion Dance, Mirandolina 

17.00 Filmvetítés: Birkanyírás (Barbershop) amerikai filmvígjáték 
19.00 Le Panic rockegyüttes koncertje, közben: Kiállítás a gimnázium 

grafikus osztályának képeiből. Ruhabemutató Lehoczky Andrea tervező 
_________ munkáiból. Hennafestés a rendezvény ideje alatt_________



HETEDHÉT ÁLHÍREK Szabálytalan az adattovábbítás

- AGIT-PROP -  Sikeresnek íté
li-e az elmúlt esztendő tevé
kenységét? -  kérdezte egy 
újságíró a város első emberét, a 
szocialisták kormányzásának 
egy éves évfordulója alkalmá
ból.
-  Egyértelműen sikernek nevez
hető a ténykedésünk -  válaszol
ta a polgármester hisz a 
sajtóreferensünk fáradhatatla
nul azon dolgozik, hogy a lakos
ság ezt elhiggye.
- VISSZA A... A várossá nyilvá
nítás ötvenedik évfordulóját 
méltó módon ünnepeljük. Jövő
re a város visszafejlődik az öt
ven évvel ezelőtti szintre.
- A HELYZET FOKOZÓDIK. Pá
lyázatot írt ki a helyi “sajtórefe
rens” . A megszorítás, bezárás, 
összevonás, csökkentés, elvo
nás szavakra keres rózsaszín 
szinonimákat, melyekkel jövőre 
a hangulatot lehet javítani.
- FELPÖRGETVE. A legutóbbi 
testületi ülés csak másfél óráig 
tartott, mert az ellenzék promi
nensei hiányoztak. A testületi 
többség ugyanazokat a dönté
seket hozta meg, mint máskor, 
csak most gyorsabban.
- HA NEM, HÁT NEM! -  Ön 
rendszeresen nem válaszolja 
meg a kérdéseimet, polgármes
ter úr! De erre nem kel! válaszol
nia -  mondta az ellenzék egyik 
vezérszónoka a testületi ülésen.
- SZENTSÉGTÖRÉS. Tiltakozott 
az oroszlányi polgári kör, mert a 
Fő tér jobb oldalán egy piros ru
hás ember ácsorog valami faház 
előtt.
A ház körül árok ásását helyez
ték kilátásba.
- CSAK SEMMI PÁNIK! Víz és
villany jövőre egészen biztosan 
lesz az intézményekben -  nyug
tatta meg az aggódókat az alpol- 
gármester._________________

Központi orvosi ügyelet: 
361-761

PIZZAFUTÁR f?360-802 
LAKOSSÁGI APRÓ

Pentium II. számítógép (CD író, DVD ol
vasó) eladó. 364-759. Esti órában.

TO M I KÉZI
AUTÓMOSÓ!

O ro s z lá n y , 
T á n c s ic s  M . ú t 71 .

•06-20° 
488*10*56

A stégek mentességet kapnak az adó alól?
Az elmúlt hetekben került nyilvánosságra, hogy a helyi 
adóhatóság az Erőműi-tavon álló horgászállások meg
adóztatására készül. Az adókivetés előzménye a Pénz
ügyminisztériumtól a megyei közigazgatási hivatal 
továbbításával szeptember elején érkezett (!) (egyébként 
nem kötelező érvényű) jogi állásfoglalás. E szerint a sté
gek a cölöpökön keresztül érintkeznek a talajjal, tehát 
nem lakás céljára szolgáló építménynek minősülnek, 
amelyek adókötelesek, akárcsak a garázsok és a hétvégi 
házak.

Mint a helyi televízióban is napvilágot látott, az Orosz
lányi Horgász Egyesület a kiszolgáltatta a 470 stéggel 
rendelkező adatait a hivatal adóosztálya számára. Az 
egyesület elnöke ezzel kapcsolatban lapunknak telefonon 
azt nyilatkozta, hogy ebben nem lát semmi kivetnivalót, 
mert ezek az adatok máshonnan is begyűjthetők. Ugyan
akkor a televízióban megkérdezett dr. Péterfalvi Attila 
adatvédelmi biztos állásfoglalása szerint „egyesületi nyil
vántartásból adatot szolgáltatni az adóhatóság részére 
törvényi felhatalmazás hiányában csak az érintett hozzá
járulásával lehet. Jelenleg nincsen olyan jogszabály, 
amely az adóhatóságot feljogosítaná arra, hogy egy tár
sadalmi szervezet nyilvántartását felhasználja adatgyűj
tés céljából. Ez az adattovábbítás tehát nem volt 
jogszerű.”

A megyei közigazgatási hivatal vezetője azt hangsú
lyozta a televízióban, hogy az egyesület által kiadott sze
mélyes adatok nem kerültek nyilvánosságra, ezért 
senkinek a joga nem sérült. Hozzátette azonban, hogy ez 
az eljárás szerinte sértette az adatvédelmi szabályokat. 
Szabályos eljárás például az adatoknak a tulajdonos Vér
tesi Erőmű Rt.-től való kikérése lett volna. (Egyébként az 
adót megfizetnie nem a tulajdonosnak, hanem a haszná
lónak vagy haszonélvezőnek kell.)

Amennyiben a stégek nem lakás célú épületként való 
értelmezése helytálló, úgy megadóztatásuk az adótör
vényből következően öt évre visszamenőleg szükséges -  
hangzott el a pénzügyi bizottság csütörtöki rendkívüli 
ülésén is. A képviselő-testület december 16-ai ülésére a 
bizottság egy tartózkodással a következő előterjesztés
részt fogadta el. „A lakosság adóteher viselő képessé
gét megvizsgálva a pénzügyi bizottság javasolja, a 
nem üzleti célt szolgáló, tehát a nem nyereség és va
gyonszerzés céljából Üzletszerűen ellenérték fejében 
termelő vagy szolgáltató tevékenység végzésére 
használt horgászállások visszamenőleges hatállyal 
történő mentesítését. ”

Kárpitozott 
bútorok 
javítása! 

Rózsa Ferenc 
kárpitos 

362-018, 363-272

Tűzoltóság
360-441

Oroszlányi
Szolgáltató

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:

TAXI
® 3 6 1 -7 0 0

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

-  Az átlag négyzetméter alapján a várható árbevétel 
ebben a kategóriában kétmillió forint alatt lenne, amit az 
adminisztrációs költségek tovább csökkentenének. A 
horgásztársadalom 1200 fős tagságának kedélyeit bor
zolni ezzel a nagyságrenddel nem áll arányban -  véleke
dett az ülésen Rajnai Gábor polgármester. Forgács J.

Kivételezett adóalanyok
Ha december 16-án elfogadja a képviselő-testület, a 
horgászállások használói mentességet kapnak az elmúlt 
öt évben fennállt adókötelezettségük alól, s a jövőben 
sem kell fizetniük. A mentességi javaslat indoklása: a 
stégek nem szolgálnak üzleti célokat.

Vajon mit szólnak ehhez a hétvégi ház és 
garázstulajdonosok, akik évek óta rendesen fizetik az 
adót és ingatlanjaikat ugyancsak nem használják üzleti 
célokra? Mi a különbség a garázstulajdonos, a 
víkendházas és a horgászállás használó között, hogy 
utóbbiak kivételezettséget érdemelnek?

Polgármesterünk szerint oly csekély az innen 
beszedhető adó, hogy nem érdemes ezzel foglalkozni. 
Nos, mi lenne ha összeállnának, mondjuk a városi tó 
mögötti kiskertesek, mondván, oly csekély az e területről
befolyó adóösszeg, hogy 
talán el is tekinthetnének 
a beszedésétől.

Miközben a pénzügyi 
bizottság többsége ked
vezményezi a horgászo
kat, diszkriminálja a nagy 
többséget. Ez különös
képpen azért értehetetlen, 
mert nap, mint nap azt 
hallani a városvezetéstől, 
hogy minden fillér kell a 
jövő évi költségvetéshez. 
Egyre zavarosabb a do
log. És ebben a zavaros
ban még „halászni” is 
lehet.
Adómentesen. - /-

Szilágyi Tibor 
víz és központi fűtés szerelő 

20/9366-274

e tt ik a l

K iss  C sa b a
v e g y e s b o lt

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 
Vasárnap: 8.00-19.00

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár 
tagok részére is! 
Kerékpárosok 

Boltja
Oroszlány 

Haraszthegyi u. 7. 
®36 1-605 

Nyitva tartás 
december 01-től 

február 28-ig 
H-P: 9-16 
Szó: 9-12
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Az ellenzék kivonult, az adó visszajött
Az esztendő utolsó ülésére gyűlt össze kedden a város képviselő-testülete. 
Kiderült, hogy a szennyvíztelep több, mint 800 milliós felújítási beruházásá
hoz hiányzó 256 millió forintos állami pályázati pénznek az előrejelzések sze
rint legfeljebb a 20-30%-ára számíthat az önkormányzatunk. Ez további 200 
millióval növelheti a jövő évi, mostanáig félmilliárdosra becsült fedezethiányt.

Módosult a helyi adórendelet. 2004. január 1-jétől újra bevezetik a lakáscé
lú építmények után fizetendő építményadót melynek mértéke 120 Ft/m2. Az 
indoklásban elhangzott a már sokszor hallott mondat: bebizonyosodott, hogy 
az adóból befolyó összeget nem nélkülözheti a városi költségvetés. Az épít
ményadó újbóli bevezetése mellett azért döntöttek, mert jövőre megszűnik 
mintegy kétezer lakás adómentessége, tehát csak az önkormányzati bérlakás
ban élőknek nem kell fizetniük.

A garázsok, hétvégi pihenők, illetve egyéb építmények adóját változatlan 
mértékben hagyta jóvá a testület. A nem lakáscélú építményadó alól mente
sülnek a sportcélra létesített és arra használt, nem üzleti célt szolgáló építmé
nyek. Ez utóbbi lényegében az adókötelessé minősített horgászstégek 
mentességét jelenti. Juhász József, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, 
ezek nem olyan állapotú építmények, amelyekből adót lenne érdemes beszed
ni. Úgy fogalmazott: nem akarnak olyan kellemetlenséget okozni, hogy a hor
gászok cseh szatírába illő módon álmennyezet és dobogók beépítésével 
csökkentgessék a belmagasságot az adómentesség elérése végett.

-  Azt gondoljuk, hogy a szocialista párt és a baloldal jelentős választási 
ígérete volt, hogy a lakáscélú építményadót eltörli. Megvagyunk győződve 
róla, hogy nagy mértékben talán ezért aratott választási győzelmet a baloldal 
Oroszlányban. Az egész eljárást és módszert határozottan ellenezzük, és azt 
gondolom, hogy ebben a városban nagyon sokan vannak, akik joggal becsa
pottnak érzik magukat ebben a tekintetben. Akik megígérték az eltörlést a vá- 
rosakóknak, azok vállalják ennek minden politikai felelősségét -  mondotta 
Lázár Mózes a polgári oldal frakcióvezetője, majd a jelenlévő négy ellenzéki 
politikus felállt és a napirendi pont tárgyalása és megszavazása idejére el
hagyta az üléstermet. Visszatérésükkor Molnár Ferenc Béla a “Kettő óra óta 
tart az ülés!" megjegyzéssel fogadta őket. Az ellenzék távolléte alatt Székely 
Antal polgármester, az MSZP-frakció vezetője az előző testület által áthozott 
hiteleket és a stagnáló világgazdaságot tette felelőssé az adó újbóli bevezeté
se miatt. A szocialista frakció több tagja is felszólalt bírálva és felelőtlennek 
nevezve az ellenzék magatartását.

Az ülés további részében jóváhagyták a város turisztikai koncepcióját, elfo
gadták az oroszlányi tűzoltóság tevékenységéről szóló beszámolót. Zárt ülé- 
sen újabb vagyonértékesítésről döntöttek._______________________ -fór-

Uszonyos ¥agy karalábé?
A nem lakás céljára szolgáló építményadó alóli mentességet szavazott meg a 
képviselő-testület többsége az Erőműi-tó horgászstégjeit birtoklóknak. Az in
doklás új szövege szerint minden sportcélra szolgáló építmény adómentes. 
De valóban sportcélokat szolgálnak-e a horgászstégek? Telefonon felhívtuk a 
Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) központját, hogy megtud
juk, mi minősül sporthorgászatnak. Pontos választ hirtelenjében nem tudtak 
adni, de útbaigazításként annyit közöltek, feltehetően attól függően minősül 
sporthorgászatnak vagy sem egy tevékenység, hogy azt milyen módszerekkel 
végzik. Ha ez igaz, akkor a stégek a rajta lévő pecások éppen bevetett készsé
gétől függően, hol sportcélúak, hol nem. Vajon a helyi adóhatóság ki fogja 
küldeni az embereit és felméreti, hogy is van ez?

És nem ez az egyetlen dilemma. Mi különbözteti meg a hétvégi házban és 
akörül végzett tevékenységet, a horgászstégeken végzettől? Véleményem 
szerint, lényegében semmi. Valljuk be őszintén, mindkettő a rekreációt, a ki- 
kapcsolódást szolgálja, csak az egyik helyről halat, a másikról meg karalábét 
visznek haza. Ezek után a következő módosítást javaslom a testületnek. Álljon 
az alábbi egyszerű és félreérthetetlen szöveg az adórendeletben: “Mentes az 
építményadó alól minden horgászállás, mert szeretjük a horgászokat." -í-

Lázár Mózes: Oroszlány 
negatív példa a megyében

Az önkormányzat egy éves tevékenységének értékelésére kértük Lázár 
Mózes országgyűlési képviseló't, a képviseló'-testület polgári oldalának 
frakcióvezetőjét, aki a megyei közgyűlés tagja, frakcióvezetője is.

-  Két héttel ezelőtt az úri. gyűlölettörvényről szavazlak a parlamentben, s 
ez 184-180 arányban a kormánypártok javára dőlt el. Huszonhat ellenzéki 
kép viselő, köztük ön sem vett részt ezen a szavazáson. Amikor egy ilyen je
lentős kérdésben döntenek, nem kellett volna-e ott lennie?

-  Nemrégiben műtötték a jobb térdemet, legfeljebb tolókocsival vagy 
hordággyal tudtam volna megjelenni. A műtét időpontjáról előre tájékoz
tattam a frakcióvezetést. Ettől függetlenül nyilvánvalóan hiba történt az el
lenzéki frakciófegyelem tekintetében, de mégsem akkora, mint amekkora 
felháborodást ez a polgári oldalon keltett. Meggyőződésem, hogy egy-két 
hét vagy hónap múlva a kormányoldal átvitte volna e törvényt, ahogy erre 
számtalan példa volt már az elmúlt időszakban.

-  A képviselő munkáját részben fémjelzi, hogy milyen aktivitással vesz 
részt a parlament munkájában. Ebben a ciklusban hányszor és milyen té
mákban szólalt fel?

-  Nem számoltam össze pontosan, de kb. harminc-harmincöt alkalom
mal szólaltam fel különböző parlamenti “műfajokban” . Többnyire önkor
mányzatokat érintő kérdések, címzett pályázatok, a VÉRT-privatizációja és 
energetikai ügyek, valamint legutóbb a meghiúsult Hyundai-beruházás ad
tak apropót.

-  Oroszlány miatt interpellált-e? A város ugyanis a jelenlegi legnagyobb 
beruházása (a szennyvíztelep rekonstrukciója) miatt elég nehéz helyzetbe 
került, mert egy bizonyos állami forrás még a mai napig nem érkezett meg.

(folytatás a 2. oldalon)

1 4  N A P  H ÍR E IB Ő L
- TÍZMILLIÓS DROGFOGÁS. Nagy mennyiségű kábítószer adásvétele köz
ben csaptak le négy férfira, december 13-ára virradó éjjel a szervezett bű
nözés elleni igazgatóság, a Komárom-Esztergom megyei és a Fejér megyei 
rendőr-főkapitányság nyomozói. A dunaújvárosi és a három megyei sze
mélynél a házkutatáskor közel nyolcezer extasy tablettát találtak és foglal
tak le a nyomozók. A kábítószer kereskedelmi értéke meghaladja a tízmillió 
forintot. Az ügyben szereplőket őrizetbe vették. A gyanúsítottakkal és az el
fogás pontos helyszínével kapcsolatban nincs információ.
- CSÚSZIK A PRIVATIZÁCIÓ. December 12-ét jelölte meg az ÁPV Rt. a Vér
tesi Erőmű Rt. eladásának, azaz a privatizációs szerződés aláírásának ha
táridejeként. A helyi tévé értesülése szerint a dátum 2004. január 20-ára 
változott. A cég reprezentatív szakszervezeti ugyanakkor egy levelet küld
tek Medgyessy Péter miniszterelnöknek, melyben kemény hangon bírálják 
a tulajdonosokat (ÁPV Rt., MVM Rt.), akik szerintük a saját érdekeiket tart
ják szem előtt és nem a részvénytársaságét, miközben a cég hitelállomá
nya folyamatosan nő. A szakszervezetek hiányolják, hogy sikertelen 
privatizáció esetére nincs jövőt biztosító forgatókönyv.
- SZÜNETBEN SZÉPÜL AZ ISKOLA. Ezen a héten szünetelt az oktatás a 
Ságvári Endre iskolában. Az idei felújítási program keretében ugyanis 
megkezdődött a vizesblokkok teljes renoválása az alsó tagozatos szárny
ban. A munka értéke 6,5 millió forint. Ezzel egy időben korszerűbb és ener
giatakarékos világítótesteket szereltek a két tornaterembe, mintegy 
egymillió forint értékben, valamint átmeszelték a felsős szárny vizesblokk
jait és az öltözőket.
- ÜNNEPSÉG MÁRKUSHEGYEN. Szent Borbála, a bányászok védőszentje 
tiszteletére szoboravató ünnepséget rendeztek a Márkushegyi Aknaüzem
ben december 5-én. Az ünnepség résztvevőit a Vértesi Erőmű Rt. bányá
szati igazgatója köszöntötte.

Áldott, öékés káRÁcsonyt, 
öoídog új esztendőt 

kíván minden kedves oCvAsóján&k á
KróniKAs h ^ d ó ^  

á cdonóA^s pRess
Nyomdái Szolgáltató Kft, 

és á Láp szeRkesztöi.
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Lázár Mózes: A városvezetésnek nincs elképzelése a jövőről
(folytatás a címoldalról)

-  Oroszlány mialt interpellált-e?
-  Konkrétan Oroszlány ügyében a VÉRT miatt 

interpelláltam. A szennyvíztelep ügyében kérdé
seket állítottam össze, melyekre írásbeli választ 
várok a környezetvédelmi minisztertől. A beruhá
zás ugyan még az előző önkormányzati ciklusban 
indult, de azt gondolom, hogy immár a térség 
megválasztott MSZP-s kormányzati képviselőjé
nek és a Medgyessy-kormánynak kell ezt a kér
dést elsősorban feltenni. Engem az egész 
dologban az zavar, hogy az önkormányzatot érin
tő bizonytalan ügyek -  mint a most említett is -  
esetében fel sem merül a városlakók jelentős ré
szében, hogy hol van Keleti György, miért nem 
keresik meg. Pedig joggal mondhatná a város, 
hogy: képviselő úr, ön már annyiszor kapott bizal
mat, legyen kedves, segítsen. Érdekes, hogy a 
képviselő úr Kisbéren szinte az összes testületi 
ülésen jelen van, s mint hallani gyakorta bejár a 
helyi hivatalba is. Oroszlányban mégis csak elvét
ve fordul elő, holott mindig ennek a városnak a 
szavazatai döntöttek a megválasztásában.

-  Milyen az ön kapcsolata Keleti Györggyel?
-Azután, hogy a legválogatottabb eszközökkel

támadott, személy szerint engem, a kampány so
rán, nos, azóta azt hiszem, joggal gondolom, 
hogy én biztosan nem fogom kezdeményezni a 
vele való nagy barátságot és kapcsolatot. Találko
zunk és néha szót váltunk normális hangon, de ez 
korántsem rendszeres.

-  Olyan különös elvárás, hogy egy itt megvá
lasztott és egy helyben lakó képviselő összefog
jon, és közösen lépjen fel a város érdekében?

-  Az előző ciklusban sem én voltam a térség 
egyéni képviselője. Több fórumon felhoztam, 
hogy kívánatos lenne ez az összefogás. Ehhez ké
pest folyamatos támadást és kritikát kaptunk csak 
cserébe.

HÁTUL KULLOGUNK?
-  Ön tagja a városi képviselő-testületnek is. Az 

országoshoz viszonyítva miként látja a város 
helyzetét?

-  Nyár elején adtam önöknek hasonló interjút. 
Akkor azzal kezdtem, hogy nem telt még el elég 
idő, hogy megalapozottan értékelhessük a mun
kát. Egy esztendő elteltével már van alapja az érté
kelésnek. A véleményem nagyon rossz. Itt van 
például az intézményracionalizálásnak ez a homá
lyos terve. Először bedobtak a köztudatba egy 
100 közalkalmazott elbocsátásával járó, sokmilli
ós megszorítást tartalmazó tervezetet, s erre fel
háborodott mindenki. Ebből lassan kihátrálni 
látszanak, ugye legutóbb már csak 36 emberről 
lehetett hallani. Ez egy olyan politikai trükk, ami
vel a “mégsem vagyunk olyan rosszak” képében 
próbál tetszelegni a jelenlegi városvezetés.

-  Szó sem volt itt arról, hogy az önkormányzat 
akárhány embert is el akarna bocsátani. A terve
zetben, "ötletbörzében"csupán példákat gyűjtöt
tek össze, mivel spórolható meg jövőre a hiányzó 
félmilliárd.

-  Értem én, de amikor egy ilyen tervezetet be
dobnak, az intézményvezető azonnal számolni 
kezd, s persze a bérköltséghez lyukad ki, ami 
munkahelyeket jelent. Konkrét adatok, elképzelé
sek nélkül borzolni a kedélyeket rendkívül ártal
mas. így a vezetőkre lehet lőcsölni az elbocsátást,

de ennek a gondolkodásmódnak a jelenlegi 
városvezetés a gerjesztője.

-  Egyet ért-e azzal a megállapítással, hogy min
den, a város jelenlegi helyzetének kialakulásában 
szerepet játszó hiba itt keletkezett? Vagy ezt az ál
lapotot elsősorban országos problémák okozták, 
s ezt megfejelik bizonyos -  egyesek szerint -  hoz
zá nem értő és elhibázott városi lépések?

-  Sohasem voltak virágzó helyzetben az önkor
mányzatok a rendszerváltás óta, bár ezt kétségte
lenül befolyásolja a helyi tehetség is. Emlékszem, 
az országos választások idején óriásplakát hirdet
te a Gyermekotthon oldalán: “Több pénzt az ön- 
kormányzatoknak!" Ehhez képest a kormányzat 
rengeteg pluszfeladatot tett az önkormányzatok 
nyakába, illetve olyan döntéseket hozott, amely
nek anyagi vonzata van, de annak csak egy töre
dékét (vagy egyáltalán nem) finanszírozta. Olyan 
ez, mint amikor meghívnak valakit vacsorára, az
tán mégis elérakják a számlát, hogy tessék csak 
beszállni.
Az önkormányzatok anyagi helyzete tehát 
rosszabb lett. De egyáltalán nem indok mindez 
arra, ami itt történik a városban. Megyei önkor
mányzati képviselőként és települési meghívások 
alapján azt tapasztalom, hogy Oroszlány egy év 
alatt negatív példa lett. A megye településeinek 
összességét nézve nem ennyire lehangoló a kép. 
A fideszes irányítású Esztergom, Tata és Kisbér 
például üdítő kivétel. De Tatabányán és Komá
romban sem ilyen negatív folyamatok jellemzőek.

“SODRÓDNAK AZ ÁRRAL”
-  Cinikusnak tűnik, amit ön mond, ha városunk 

egy prominens vezetőjének megnyilatkozására 
gondolunk, aki hangsúlyozta, hogy a város min
dig minden állami pénzhez hozzájutott.

-  Ezt hallottam én is a megyei önkormányzat 
közgyűlésén és a városi testületi ülésen is Székely 
Antaltól. De nem értem, hogy miért kell akkor 
megszorításokról beszélni, miért kell ingatlanokat 
értékesíteni ilyen mértékben, miért hurcol magá
val az önkormányzat állandóan többhónapos kifi
zetetlen számlákat, miért kellett a lakáscélú 
építményadót visszahozni? Állításának valódisá
ga megkérdőjelezhető

-  Azért ne felejtsük el, hogy az előző testülettől 
jelentős áthúzódó hiteleket és beruházásokat örö
költ a mostani. Jelenleg nyolcszázmilliós adós
ságállomány van, s ennek másik fele az elmúlt 
egy évben keletkezett.

-  Amikor Székely Antaltól 1998-ban dr. 
Sunyovszki Károly vette át az önkormányzati ve
zetést, hasonló mértékű hitelállományt örökölt, 
mint amit most Rajnaira hagyott. Az előző város- 
vezetés kezelte a hiteleket, fejlesztett, komoly 
eredményeket ért el. Ennek az önkormányzatnak 
is meglett volna a lehetősége, hogy kezelje ezt a 
hitelt, de a folyamatok nem jó irányba indultak. 
Kívánatos lenne, ha a jó folyamatok nem szakad
nának meg négyévente. Történt-e az elmúlt évben 
valami kézzelfogható? Ez egy költői kérdés.

-  Ne legyen igazságtalan! A jelenlegiek négy 
évre kaptak mandátumot, a ciklus java még hátra 
van, és Sunyovszki első éve sem volt díszmenet, 
gondoljunk csak a Gárdonyi bezárására.

-  Én nem érzékelem, hogy olyan folyamatok, 
vagy kezdeményezések indultak volna el, amelyek 
az elkövetkező éveket megalapoznák.

-  Miért? Az intézményrendszer átalakítása ép
pen erről szól. Lejjebb visszük a működési szin
tet, hogy a ciklus második felében fejlesztések 
indulhassanak.

-  Nos, én nem tudok róla, hogy bárki leírta vol
na, hogy az így megspórolt pénzből miket szeret
nénk fejleszteni. Ehhez már most kellenének 
konkrét, kristálytiszta elképzelések és kidolgozott 
fejlesztési tervek, amivel jövőre lehet pályázni, 
hogy 2004-2005-ben elindulhasson valami. Ilye
nekről nem igen tudok. Számomra úgy tűnik a je
lenlegi vezetés csupán sodródik az árral, és nincs 
elképzelése a jövőről.

“VÁLASZTÁSI HAZUGSÁG”
-  Látható a jövő évi mostoha pénzügyi helyzet. 

Az ellenzéknek van-e megoldási javaslata?
-  Volt-e az előző “ellenzéknek” ilyen, ez az el

lenzék feladata lenne? Nem kell válaszolnia.
Tetézi mindezt, hogy az ellenzéknek nincs meg- 

felelő rálátása a dolgok állására, a pénzügyi hely
zetet tekintve sem. Mondok erre egy konkrét 
példát. Elhangzott kérdésként az októberi testületi 
ülésen, hogy van-e hatvan napon túli lejárt szám
latartozása az önkormányzatnak. A válasz az volt, 
hogy nincs. A mostani testületi ülés egyik előter
jesztése ennek már ellentmond.

Miért tájékoztattak félre bennünket, miért kell 
félrevezetniük a város lakóit, a képviselőket?

Ugyanakkor felhívtuk a figyelmet, hogy az év 
elején tekintsük át még egyszer a költségvetést, 
mert a betervezett idei hiány 400 millió forint kö
rül volt. Mi azt mondtuk, hogy a kiadások alul, a 
bevételek pedig fölültervezettek, ezért lehet, hogy 
700-800 millióra dagad a számla és a hitelállo
mány. Nos, szerintem hozzávetőlegesen itt tar
tunk. Az, hogy a város elkerülte a csődöt, csak 
átmeneti, időleges eredmény.

Ugyanakkor híre jött hozzám, hogy baloldali 
képviselői fórumokon azt terjesztik, hogy mi min
den jó dolgot megakadályozunk a testületben, s 
hogy a baloldal csak most szembesült azzal, hogy 
milyen negatív örökséget hagyott rájuk az előző 
időszak.

Ezeket a durva félrevezetéseket -  mivel csekély 
szavazatszámunkkal eleve képtelenség, hogy bár
mit megakadályozzunk, amit a többség eltökélt 
visszautasítjuk, és kérem a baloldali képviselőket, 
hogy a saját tehetetlenségüket ne vetítsék ki poli
tikai ellenfelükre.

-  Mit gondol az újra bevezetendő lakásadóról?
-  A polgármester azt mondta a tévében, hogy 

ebben teljes egyetértés van a jobb és baloldal kö
zött. Ez egyáltalán nem így van, és felháborodás
sal hallottuk a nyilatkozatát. Az, hogy a pénzügyi 
bizottságban lévő embereink -  a váratlanul kiosz
tott előterjesztés alapján -  a két adójavaslat közül 
a lakásadót tartották kevésbé rossznak, nem je
lenti, hogy azt támogatja a polgári oldal.

Ennek az adónak az eltörlési ígérete -  megítélé
sünk szerint -  a baloldal győzelmének fontos ele
me volt, ezért most bebizonyosodott, hogy óriási 
választási hazugsággal volt dolgunk. Azért sem 
értünk egyet az adó újbóli bevezetésével, mert 
közben jelentősen megemelték a nem lakás célú 
építmények adóját. A szocialisták eme -  finoman 
szólva is -  etikátlan lépése után, kétséges, hogy 
lesz-e olyan az adózási fegyelem, mint korábban 
volt.

folytatás a 3. oldalon
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A műszerek otthon is figyelnek Évente egyszer: átfogó vizsgálat
E lapszámunkban a Szakorvosi Rendelőintézet belgyógyászati szak- 
rendelését mutatjuk be. Beszélgetőpartnerünk Dr. Czinszky László 
belgyógyász-szakorvos, aki 1982-ben vette át orvosi diplomáját a bu
dapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Azóta négy szak
vizsgát is tett: belgyógyászatból, a fertőző betegségek tanából 
(ezekből kórházi gyakorlata is van), valamint üzemorvos- és 
háziorvostanból. Főállásban jelenleg a helyi belgyógyászati szakren
delés vezetője, és üzemorvosként is rendel, és hetente kétszer vizitál a 
nemrég megnyílt Ápolási Otthonban. Mindezek mellett a Társadalom- 
biztosítási Intézet felülvizsgáló orvosaként is tevékenykedik.

- A  belgyógyászat egy kicsit hasonlít a háziorvosi tevékenységhez, 
mert itt is az emberi szervezet egészének az ismerete és vizsgálata a 
feladatunk. Szinte minden betegség érinti ezt a szakrendelést, ezért 
mára több speciális szakma is kivált belőle, mint például a kardiológia, 
az endokrinológia vagy a gasztroenterológia, amelyeknek a segítségét 
rendszeresen igénybe is vesszük -  tájékoztat Dr. Czinszky László.

Ma Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek nagyon sok 
embert érintenek. A szakrendelés legkorszerűbb műszerei is e megbe
tegedések diagnosztizálására szolgálnak. Több szívműködést vizsgáló 
elektrokardiográf és egy újraélesztő defibrillátor áll a rendelkezésükre.

Ezek közül az egyik legpraktikusabb az EKG-holter monitor készü
lék. Az aprócska berendezést a betegre erősítik, amely így otthon, 
esetleg munka közben, tehát a normális napi tevékenység végzése so
rán figyeli a szívműködést, fényt derítve olyan panaszok (szédülés, rit
muszavar stb.) hátterére, amika rendelés ideje alatt nem jelentkeznek.

Ugyanilyen módon hordozhatók az ún. ABPM készülékek, amelyek 
24 órás folyamatos vérnyomásmérést biztosítanak. A beteg karján el
helyezett műszerecske programja húszpercenként mérést végez, 
majd az értékeket rögzíti, amit később a szakrendelés számítógépén 
értékelnek ki.

-  A magas vérnyomás, a cukorbetegség, a kóros vérzsírértékek és az elhízás -  ezek 
a leggyakoribb betegségek, melyekkel szembesülnek a belgyógyászat szakorvosai. 
E betegségek egymással szorosan összefüggenek, egyik következik a másikból. 
Hátterükben nyilvánvalóan elsősorban a helytelen életmód áll: mozgáshiány, 
stressz, helytelen táplálkozás. A helyes és egészséges életmódot szükséges lenne 
már gyermekkorban megtanítani. Egy 60-70 éves, magas vérnyomásos, cukorbe
teg, féivak, százhúsz kilós embert már késő rábírni mindezekre -  fogalmazza meg 
Dr. Czinszky László miért szenvednek hazánkban ma milliók a fenti betegségekben.

-  Ma 500-600 ezer diabéteszes él Magyarországon. Bár a cukorbetegség örököl
hető, mégsem törvényszerű, hogy fiatalon vagy középkorban ennek súlyos szövőd
ményeitől szenvedjenek. Mozgással és a diétás szabályok betartásával, nagy 
valószínűséggel elkerülhetők a súlyos bajok. De az sem mindegy, hogy milyen élet
korban éri el a beteget a diabétesz valamilyen szövődménye. Az egészséges élet
móddal ez jelentősen kitolható.

A magas vérnyomás szintén korunk egyik fő betegsége, melynek sokféle szövőd
ménye lehet és érdekesség, hogy csupán két százaléka függ össze valamilyen szer
vi működési elégtelenséggel. Nagyobb részének egyszerűen nem ismert a pontos 
oka. Részben genetikai meghatározottság, súlyprobléma, mozgásszegény élet
mód, stressz válthatja ki. Legveszélyesebb szövődménye az erek szűkülete, ami 
érintheti az agy, a szem, a szív és a láb ereit. A klinikai tünetek így lehetnek agyvér
zés, vakság, szívinfarktus, lábi érelzáródás, mely akár végtag amputációval is jár
hat. Veseereknél a szűkület urémiát idézhet elő.

Előfordul, hogy nagyon késői fázisban érkezik a beteg. Ennek az egyik oka, hogy a 
tünet nem mindig egyenesen arányos a szövődménnyel, a súlyosság mértékével. 
Sokszor az is megtörténik, hogy a betegnek szinte semmi panasza sincs, de épp a 
szövődmények hívják fel a figyelmet a betegségére. Például egy 7-8 millimol/literes 
éhgyomri vércukorszint nem okoz panaszokat, a beteg normális életet él. Ám 10-15 
év után ez ugyanúgy szövődményt idézhet elő, mint egy súlyosabb eset.

-  Célszerű tehát gyakran laboratóriumi vizsgálatokra járnunk?
-  Jó lenne, ha évente legalább egyszer mindenki kivizsgálást kérne a háziorvosá

tól és elmenne laborvizsgálatra.

Egy kicsit a lényegről! Májzsugor és hepatitis
Az egészséges és a beteg ember állapota számtalan tényező által befo
lyásolt egyensúlyok rendszere. A gyógykezelés minden esetben azt 
célozza, hogy a betegség által felborított egyensúlyt az orvos helyreál
lítsa. Ebbe a bonyolult egységbe avatkozik be a gyógyszerelés, amely 
a továbbiakban az egyensúlyi rendszer részét képezi. Ha ebből elvesz
nek vagy hozzáadnak, azzal az egész rendszert megváltoztatják. 
Fontos, hogy a betegnek beállított gyógyszerek sok esetben egymás
hoz kapcsolódva fejtik csak ki jótékony hatásukat. Ha valaki önkénye
sen feleslegesnek nyilvánítja valamelyik medicinát, és úgy dönt, hogy 
nem szedi, azzal az eredetinél nagyobb bajt is okozhat, mert előfordul
hat, hogy a meghagyott orvosság -  önmagában -  kártékony lesz a be
tegségére.

A belgyógyászat szakorvosai felhívják a figyelmet, hogy ha több 
szakrendelésen járt a beteg és különböző gyógyszereket írtak fel a szá
mára, keressék fel a háziorvost vagy a belgyógyászati szakrendelést, 
és kérjenek tanácsot, szedhetők-e a javallott szerek egyszerre.

Gyakori probléma az is, hogy a szakrendelésen megjelenő beteg 
nem tudja felsorolni, milyen gyógyszereket szed. A szakorvos ilyenkor 
általában telefonon felhívja a háziorvost, de az nem mindig érhető el a 
rendelési időben, s emiatt csúszást szenvedhet a szükséges gyógyke
zelés megkezdése. Ezért a szakorvosok kérik a pácienseket, hogy írják 
fel egy cédulára a medicina nevét és erősségét, vagy vigyék be a szer 
dobozát.

A cukorbeteg, vagy a rendszeresen gyógyszert szedő beteg tartson 
az igazolványában egy papírt, melyre felírta a betegsége nevét s hogy 
milyen gyógyszereket szed.

folytatás a 3. oldalról
-  Székely Antal elmondta lapunknak, hogy úttörőként tették ki nyilvá
nos vitára a költségvetési irányelveket. Korábban ez nem volt divat, s 
így sokkal demokratikusabb.
-  Ezt másképp látom. Szerintem ők is érzik, hogy nagy a baj, és a fele
lősséget szeretnék megosztani. Én azt mondom: nagy többséggel 
megkapták a bizalmat, és ezt tessék viselni és vállalni a következmé
nyeket. Ne próbáljanak a demokrácia zászlaját lobogtatva kibújni a hi
báik alól, ami a csőd szélére sodorhatja a várost. M.F.-F.J.

-  Ma hazánkban egymillió alkoholista van és egymillió nagyivó -  utal rá Dr. 
Czinszky László, hogy miért oly gyakori betegség a májzsugorodás. -  Nem tudom 
mennyire ismert, hogy egy üveg sör annyi alkoholt tartalmaz, mint féldeci tömény. 
Tehát aki naponta megiszik 4-5 üveg sört, már messze túl van azon az értéken, 
amennyi alkohol egy nap elfogyasztható.

Nem csak az alkohol okozhat májcirózist. Ritkán, de előfordulhat krónikus máj- 
gyulladás is. Ezt hívják szaknyelven hepatitis B és C-nek. Hosszú lappangás után a 
beteg besárgul, rossz a közérzete, puffad a hasa, hányingere van. Á gyógykezelés 
után új panaszok jönnek, fáradékonyság, gyengeség, puffadás és időnként a szem
fehérje besárgulása. Az újabb vizsgálatok ilyenkor kimutatják, hogy a májsejtek kö
zött gyulladás alakult ki. Később ezek helyére kötőszövet rakódik le, ami majd a 
májzsugorodást okozza. A krónikus gyulladás hosszú tünet, akár tíz év is beletelik, 
míg kialakul a májzsugorodás. Ha a beteg ezt is túléli, akkor májrák alakulhat ki.

Okai között lehet a szájon át történt fertőzés, széklettel való érintkezés, de szexu
alitással és vér útján is terjedhet. Megjelenik például a közös tűt használó kábítósze
reseknél is. Vérátömlesztéssel ma már nem terjedhet, ezt szűrőprogramok 
akadályozzák.

A mellkasi fájdalomról
Ma hazánkban a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek a legfőbb 
halálokok. Egy baleset nem megelőzhető, de ezek a betegségek igen. Járjanak el a 
szűrővizsgálatokra, s alakítsák azok eredménye szerint az életüket!

A szívinfarktus mellett egyre nő az ún. angina pectorisban szenvedő betegek szá
ma is. Az angina pectoris mellkasi fájdalmat jelent. Sokféle oka lehet. A szívben a 
fájdalmat az oxigénhiány okozza. Minden olyan esetben, amikor a szívet tápláló ko- 
sszorús erek nem képesek elegendő oxigénnel dúsított vért szállítani, vagy akár 
egészséges szívnél is, az aktuális terhelés meghaladja a koszorúerek kapacitását, 
bekövetkezik a rettegett fájdalom. Az angina a kiváltó ok megszűntével oldódik, te
hát maradandó szívkárosodás nem alakul ki. Voltaképpen az infarktus is egyfajta 
angina, csak drasztikusabb nála. Az angina pectorisnál 5-10 percig tartó nyomó, 
szúró, markoló fájdalmat érez a beteg, ami magától vagy gyógyszeres beavatkozás
ra megszűnik. Az infarktus tünetei ugyanezek, de nem szűnnek meg. A szívbetegsé
gek nagyrészt megelőzhetők az általános életviteli szabályok betartásával. Ha 
azonban a betegség már kialakult és a páciensnek voltak már ilyen mellkasi pana
szai, tartsa be az orvos tanácsait, és mindig legyen nála spray és tabletta, amit azon
nal vegyen be, ha rosszul érzi magát. o



Olvasói levél A pufajkások nem válogattak
Hozzászólás a Krónikás V. évfolyam 15-16. számában megjelent “1956: a kiszabadult 
rabok senkit sem bántottak” címmel közreadott, B.A. által elmondott visszaemlékezés
re. Tény és való igaz, senkit sem bántottak, még a fegyőröket sem. De néhány dologban 
sántít és homályos a visszaemlékezés. Ugyanis 1953. október-novemberig köztörvé
nyes elítélt nem volt a Kocsedón.

Az 1953 júliusában kiadott amnesztia rendelet -  amely a büntetések harmadolását 
tette lehetővé -  hatására a hat éven aluliak (hat évnél kevesebbre ítélt -  a szerk.) nagy 
része még az év őszén szabadult. Akinek nagyobb büntetése volt, azokat átszállították a 
dorogi bányákhoz tartozó rabtáborba! Ezután kezdték meg feltölteni a Kocsedót úgyne
vezett köztörvényesekkel. Ezeknek túlnyomó többsége gazdasági jellegű feketevágás, 
adófizetés elmulasztása, beszolgáltatás nem teljesítése stb. (készletfelhalmozás -  5 
kg-nál több cukor, 10 kg-nál több liszt stb.) bűncselekmény volt. Semmi esetre sem a 
B.A. által említett B.l. barátja, aki hol egy orosz katonát, hol egy ávóst ütött agyon. Épp 
ésszel fel lehet azt fogni, hogy nem akasztották fel? Ennél kisebb cselekményekért is 
halálbüntetés járt. Ilyen és ehhez hasonló, légből kapott és homályos szemüvegen át 
történt visszaemlékezésnek nincs történeti hitelessége! Akit érdekel, úgyis utána néz, 
milyen lehetetlen dolgok vannak leírva ebben a két cikkben. (Nem mondom, hogy sem
mi sem igaz.)

Annál is inkább, hogy a mesélő, aki ilyen óriási “hőstetteket” hajtott végre, alighogy 
egy “zord ejnye-bejnyével” megúszta. Mert bizony a pufajkások nem válogattak, van 
fegyvere, nincs fegyvere, még azokat is megdádázták, akik délutáni műszakról tértek 
haza. Nem kellett ahhoz felkelőnek lenni, hogy 1957. február végén, március elején a 
MUK-tól (Márciusban újra kezdjük!) való félelem miatt begyűjtsék a nem megbízható 
személyeket néhány hétre. Fogva tartás, verés, éheztetés. Sok még fegyvert sem látott. 
Van rá több példa is. Ebből egy: ma is szakszervezeti tisztséget betöltő személy édesap
ját, K.Zs. bácsit-aki omlasztó csoportvezető volt-többedmagával március elején el
vitték s megverték őket. Élete végéig megbélyegzett emberként kezelték. Pedig nem 
volt forradalmár, nem volt fegyvere! Ember volt. (...) Lejegyezte: a “politikaiak ezek?” 
közül egy átélő. Név és cím a szerkesztőségben

Olvasói levél Ez mársarcolás!
Jómagam egyszerű ember vagyok, azonban a Krónikás legújabb 
számában két írás megütközést váltott ki belőlem.

Lakásadó. A választáskor azt ígérték a választást megnyerők, 
hogy eltörlik a lakásadót. Megtették. Azonban hol hangzott az el, 
hogy nem fogják újra bevezetni? Sehol, soha, senki nem mondta 
ki. Tehát megállapítható, hogy az ígéret csak egy évre szólt. Ne 
csak a címet olvassák el, néha jó kinyitni az iratot, mert lehet, 
hogy a hangzatos cím valótlanságot tartalmazó iratot takar.

Horgászstég. Van horgászstéged, de nem kell utána adóznod. 
Az így kiesett bevétel (városi költségvetés) majd kiegészíti a hor
gászstéggel nem, de lakással rendelkező városlakó. így lehet 
kedvezni egy bizonyos kör részére a többség zsebére kivetett 
adóval. Ez így egy szociálisan érzékeny intézkedés.

Vajon a város vezetőinek mikor jut eszébe utána járni annak, 
hogy a nyugdíjas, beteg embereknek a postás által kihozott járu
lék összegéből kifizetett rezsiköltségből mennyi maradt kézben? 
Ki merik mondani számszerűen, hogy a központi fűtésből, amely 
valójában hulladékhő, mennyi a tényleges költség és mennyi a 
haszon? Nem magyarázni kell, hanem adatokat közölni. Igaz-e, 
hogy 80%-os haszonkulcs van a központi fűtésen? Kinek a zse
bét tömi ez a rengeteg pénz?

A most 50 év feletti emberek építették fel ezt a várost és az or
szágot és befizettek egy csomó adót. A mostani lakásadót kivetők 
többsége az idős emberek pénzén, ingyen tanult. így is meg lehet 
köszönni a tanulási lehetőséget, a lakás, a város, az ország fölépí
tését. Valószínűsíthető, hogy az ország és a város vezetőinek öt
lettárháza még rejt egy-két kiváló, a lakosok, a tulajdonosok 
zsebére játszó ötletet.

Horváth István

Oroszlányiak! Most lehet “pánikolni” !
M in t re n d sze re s  o lva só in k  tu d h a tjá k  R a jn a i G á b o r p o lg á rm e s te r nem  n y ila t
k o z ik  ö n ö k n e k . H é tfő i a d á s á b a n  a he ly i té vé  r ip o rte re  a rró l é rd e k lő d ö tt tő le , 
h o g y  m ié rt nem . A  p o lg á rm e s te r a z t n y ila tk o z ta , h o g y  e g y  m á s ik  la pb an  
m e g s é rte tte  a fe le lő s  s ze rk e s z tő , a z é rt nem .

K özbe n  a v á ro s i h a n g u la tje le n té s e k e t k é sz ítő  e m b e r íg y  e le m e z te  eg y  v i
lá gh á ló s  fó ru m o n  a h e ly ze te t: “M e g h ív já k  a  p o lg á rm e s te rt, k ö zü k  a m ű s o r té 
m á já t, m a jd  a vé g é n  e lk e z d ik  b o n c o ln i, h o g y  m ié r t n e m  n y ila tk o z ik  a vá ros  
le g n a g y o b b  p é ld á n y sz á m ú , fü g g e tle n , k o rre k t, ö s sz e - v issza  h a zu d o z ó  c sa 
lá d i la p já na k, a m e ly  (nem  a k a ro m  id é z n i)  m ik e t í r  ró la . É rd e ke s , h o g y  2 év ig  
m a rh á ra  n e m  é rd e k e lte  K o rm ik á é ka t, h o g y  a z  O R IH E T E K  m ié r t n e m  kap  
a n y a g o t a h iva ta ltó l, m ié r t n e m  k a p  s e m m ily e n  in fo rm á c ió t, de  m é g  a z t se m  
k é rd e z té k  m e g  e g y s z e r sem , m ié r t h a z u d o z ik  ez  a c so d a la p . E z  kb. m o s t a 
T V  e rk ö lc s i s z ín vo n a la , ha  e z t s z ín v o n a ln a k  le h e t n e v e z n i."  

így á llu n k  te há t. A  h a n g u ia tfe le lő s , a k in e k  (á llító la g ) a  s a jtó k a p c s o la to k
az  e lső  s zá m ú  fe la d a ta , így  ép íti a  jó  v i
s zo n y t. (M e lle s le g  kö zb e n  p e rbe n  áll 
m in d k é t o rg á n u m m a l, il le tve  v e z e tő i
v e l.)  S ő t m á s u tt m é g  az t is írja , ho g y  
n e m  ké n e  h a n g u la to t ke lte n i, m e rt e lé g

c sa k  a k k o r p á n iko ln i, ha  b e ve ze tik  v a la m e ly ik  a d ó t az  e m le g e te tte k  közü l 
N os, h ö lg ye im  és u ra im , a k k o r m o s t te s s é k  ''p án iko ln i'', m e rt ke d d e n  b e v e 
z e tté k , v iss za h o z tá k .

M in d e z e k  u tán  ne m  v ilá g o s , ho g y  m ilyen  
s z ín v o n a la t e m le g e t a p o lg á rm e s te r, -m e ly 
a lá  ne m  k ívá n n a k  le m e n n i. H a la p u n k ra  g o n 
d o lt vo ln a  -  a m i p e rsz e  k izá rt, m e rt, m in t 
m o n d ja , ő ne m  h a ra g ta rtó  - ,  a k k o r  a z t a tö b b  
e ze r e m b e rt s é rte tte  m e g , a k ik  k é th é trő l ké t- 
h é tre  e lka p k o d já k  a h á ro m e z e r p é ld á n y t. D e 
ilye t m ié rt a k a rn a  te n n i?  F o rg á c s  J.

Kárpitozott 
bútorok javítása! 

Rózsa Ferenc 
kárpitos

362-018, 363-272

dKék Hold Könyvelő Kft.
2840 Oroszlány, Táncsics M. út 59. II. em.

Telefon: (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091 

E-mall: kekhold@axelsro.hu, Internet: http://www.vertesexpo.hu/kekhold

Kellemes karácsonyi ünnepeket, 
boldog új évet kívánunk minden 

kedves ügyfelünknek, 
a város lakóinak!

TOMI KÉZI
A U TÓ M O S Ó !

O ro s z lá n y , 
T á n c s ic s  M . ú t 71 .

°06°20° 
488*10-56

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS: 
DECEMBER-JANUÁR

24, 25, 26: ZÁRVA 
27, 28, 29: 9-19 ÓRÁIG 
30,31,1 ,2 , 3: ZÁRVA 

JANUÁR 4: 9-19 ÓRÁIG

Borbálán 4 szobás, 2 generá
ciós családi ház eladó. 
361-319, 70-258-6030

Központi orvosi ügyelet 
ST361-761

TAXI S361-700 
PIZZAFUTÁR S630-802 

Szilágyi Tibor 
víz és központi fűtés szerelő 

S20/9366-274
Gépi vakolás, 

hőszigetelés, burkolás 
®30/908-03-77 
S30/209-44-95 
S20/325-68-32

Oroszlányi 
Szolgáltató 

Részvénytársaság

A mindennapok 
szolgáltatója!
Bánki D. u. 2. 

Hibabejelentés: 
361-171,360-246 

Fax: 360-270 
Email: oszrt@oszrt.hu 

Szennyvíztelep: 560-231
Az ügyfélszolgálat 

nyitva tartása:

Hétfő: 8-16-ig 
Szerda: 8-16-ig 
Péntek: 8-12-ig

Kiss C saba  
veg yesb o lt

Népekbarátsága u. 39. 
360-413 

06/30/9790-724

Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00 

Vasárnap: 8.00-19.00

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár 
tagok részére is! 
Kerékpárosok 

Boltja
Oroszlány 

Haraszthegyi u. 7. 
©361-605 

Nyitva tartás 
december 0 1-től 

február 28-ig 
H-P: 9-16

K E 1IE N
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ 

IRODA 
2840 OROSZLÁNY 
Táncsics M. u. 59. 

©34/360-063  
20/372-5392

SZOLGALTATASAINK: 
-ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT 
LAKÁSÉPÍTÉSI 
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI 
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK 
-LAKÁS-ÉS 
VAGYONBIZTOSÍTÁS
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