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Január végéig kiderül: elkel-e a Vért?
A Vértesi Erőmű Rt. január 8.-i rendkívüli közgyűlésén az ÁPV Rt. képviselője
arról adott tájékoztatást, hogy a társaság többségi részvénycsomagjának ér
tékesítésével kapcsolatos adásvételi megállapodás zárási határnapja a felek
közös egyetértésével 2004. január 8-áról 2004. január 30-ára módosul.
Ezt követően az ÁPV Rt. részvényes indítványára a közgyűlés felfüggesztette
munkáját, amelyet 30 napon belül folytat majd. Az ÁPV Rt. képviselője arról is
tájékoztatta a közgyűlést, hogy a cég fizetőképességét a zárás időpontjáig biz
tosítani képes.
Vas László, a Vért vezérigazgatója a helyi televíziónak azt nyilatkozta: a
privatizáció csúszása ellenére a Vért-kedvező üzleti eredménye miatt - fize
tőképességét január végéig fenn tudja tartani, azonban a magánosítás elma
radása esetén ezután újabb állami kötelezettségvállalás szükséges.
A vezérigazgató értesülései szerint folyamatban vannak azok az államigazgatási egyeztetések és banki tárgyalások, amelyek sikeres lezárása szük
séges az új tulajdonos birtokba léptetéséhez. További komplikációkat jelent a
környezetterhelési díj megjelenése, ezért a befektető azt várja el, hogy az így
előálló kedvezőtlen üzleti hatásokat az állam valamilyen módon kompenzálja
- nyilatkozta Vas László.
A szakszervezetek aggódnak, szerintük a kormányzati intézkedések hiá
nyában olyan adósságspirál fenyegeti a Vértet, mely az oroszlányi vertikum
bezárásához is elvezethet.
Értesülésünk szerint a héten Keleti György országgyűlési képviselő és a
reprezentatív szakszervezetek képviselői Kiss Péter kancelláriaminiszterrel
tárgyalnak az ügyben.

Emelkedik a polgármester illetménye, kétm illiós jutalom

120 millióval kevesebből
működhetnek az intézmények
67 millió forinttal kell még kurtítani az intézmények költségvetését, hogy null
szaldós lehessen a 2004. évi városi költségvetés - hangzott el a pénzügyi bi
zottság hétfői ülésén. Összesen 400 milliós a fedezethiány. Ennek a felét idén
újabb vagyonértékesítéssel kívánják fedezni. A további 200 millió forint két
részre oszlik. 80 millió forinttal csökkentik a polgármesteri hivatal költségeit,
míg az intézményeknek 120 millióval kell olcsóbbá tenni működésüket. Az ed
digi egyeztető tárgyalásokon 53 millió forint lefaragásában már dűlőre jutot
tak, s a következőkben még 67 milliót kell “ ledolgozniuk” . A költségvetés
tárgyalásáig az intézményvezetők részletes leírást készítenek, hogy a nadrág
szíj meghúzásával milyen korábban végzett feladatok maradnak el.
A polgármester és a képviselők illetményének módosításáról is tárgyalt a
bizottság; ez január 27-én kerül a képviselő-testület elé. A változtatás oka tör
vénymódosítás, melyet idén január elsejétől kell alkalmazni. Eszerint a polgármester havi bruttó illetményének kiszámításához szükséges szorzószámok
8-10-ről 12,5-13,5-re változtak, ezért a polgármester havi bruttó illetménye a
törvényi minimumra, azaz 412 500 Ft-ra emelkedik. Törvényi szabályozás
alapján ezen felül megilleti költségátalány (havi 107 250 Ft), ruházati költségtérítés (évi 66 000 Ft), étkezési hozzájárulás (havi 6000 Ft), üdülési hozzájáru
lás (évi 33 000 ezer forint, melyet költségkímélés miatt idén nem kap meg),
13. havi juttatás (412 500 Ft), melyet csak 2005-ben folyósítanak, és jubileu
mi jutalom (1 650 000 Ft), melyet 35 éves közszolgálati jogviszonya miatt ala
nyi jogon jár. Törvényileg nem kötelező, de a bizottság javasolja, hogy idén is
a tavalyihoz hasonló mértékben: 2 363 000 Ft jutalmat fizessenek ki városunk
polgármesterének.
A pénzügyi bizottság elnöke azt írja az előterjesztésben: az önkormányzat
jelenlegi pénzügyi helyzetére tekintettel arra törekedtünk, hogy a polgármes
ter 2004. évi juttatásai összességében ne haladják meg a 2003. évi juttatáso
kat.

HÍREK
AZ ÖLTÖZTESSÜK ÜNNEPLŐBE városunkat a szeretet ünnepén címmel
meghirdetett épületdekorációs versenyt a családi házas kategóriában Bódi
Istvánná, Takács I. u. 79. szám alatti épülete nyert meg.
ADON-MENTI csaták során elesett és eltűnt honvédekre emlékeztek janu
ár 4-én a Rákóczi Szövetség és Millenniumi Alapítványa által szervezett
ünnepségen az evangélikus templomnál.
100 KÖBMÉTERvíz folyt el az Asztalos J. utca úttestjére a Haraszthegy ol
dalában korcsolyapályának kiszemelt betonmedencéből. Az oroszlányi
tűzoltók kétszer próbálkoztak a feltöltéssel, de második alkalommal a du
gasznak használt homokzsákokat éjjel valaki(k) elmozdították. A fagy be
köszöntővel újra megpróbálják.
ISMÉT LESZ CIVILEKÉ A HÁZ címmel rendezvénysorozat márciusban a
művelődési központban, mely ezúttal az évfordulók jegyében telik - derült
a Civil Fórum szerdai összejövetelén.

Újra “szennyezést” észleltek a patakon

Lazók Zoltán: Az adófizetők
pénzét nem érinti a beruházás
Ismét sűrű, átláthatatlan víz folyik a környei tóba az Áltál-érből: ez a lénye
ge annak a bejelentésnek, melyet múlt héten küldött el a környei polgármesteri hivatal és a Környe Horgász Egyesület az Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságnak és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. Török Mihály, a
környei horgászszervezet elnöke szerint december közepe óta tapasztalha
tó a patak vizének szennyezettsége, melyet ezúttal nem kísér jelentős bűz
hatás. Az elnök aggódik, mert ismét veszélyben lehet a környei tó
halállománya. Tavaly - mint mondja - kb. 30 mázsa pusztulásuk volt, ami
azért különösen fájdalmas, mert a fehérhúsú ragadozóállományt érintette.
A kifejlett, nagy példányok elhullása hat év munkáját tette tönkre. Török
Mihály attól is fél, hogy a 220 fős tagságú egyesület létszáma idén erősen
megcsappan, mert a tavalyi események miatt sokan elpártolhatnak tőlük. A
környeiek ismét az oroszlányi szennyvíztisztító telepre gyanakodnak.
Áz Oroszlány-Kecskédi vízfolyás (mely Környe előtt torkollik az Által-érbe) elszíneződését a kecskédiek elsőként észlelték. Ennek nyomán ja
nuár elején Gruber Zoltán, Kecskéd polgármestere bejelentés nélkül
meglátogatta az oroszlányi szennyvíztelepet, ahol a kifolyó vizet rendben
találták, ezért arra gyanakodtak, hogy esetleg a vadkacsák kavarhatták fel a
medret. A patakot azóta folyamatosan figyelik és a vízmintavételek ered
ményét várják. Mint megtudtuk hétfő óta ismét szinte teljesen átlátszó a
vízfolyás.
Lazók Zoltán, a telepet üzemeltető OSZRT vezérigazgatója elismeri,
hogy a kemény fagyok beköszöntével a felújítás alatt álló telep iszapkiter
melő rendszere lefagyhat, továbbá a hideg miatt kisebb hatásfokkal műkö
dik a biológiai szűrőrendszer, mely óhatatlanul megnöveli a kifolyó víz
iszaptartalmát. Azonban a független szaklaboratóriumok hetente végzett
mérései nem mutatnak jelentősen megnövekedett szennyezőanyag kibo
csátást. Nemrégiben folyamatos iszapkivételt biztosító iszapvíztelenítő
konténereket is munkába állítottak, hogy a felújítás okozta átmeneti kapa
citáscsökkenést és a rendszer esetleges lefagyása ne okozzon gondokat.
Az iszap elszállításáról immár a Tatai Környezetvédelmi Rt. gondoskodik.
- Hol tart jelenleg a szennyvíztisztító telep felújításának 850 millió fo
rintos költségű beruházása és biztosított-e a finanszírozás? - kérdezzük
Lazók Zoltánt.
- A kivitelezésben - a hideg miatt - egyhónapos csúszás várható, így
az eredeti tervekkel ellentétben márciusban indul a próbaüzem. A város
ban az adhatott okot aggodalomra, hogy a környezetvédelmi minisztérium
Vízügyi Célelőirányzatából (VICE) várt 256 millió forintnak csupán egy ré
sze, immár megítélten a fele (128 millió) érkezik meg. Én azonban úgy vé
lem ez így is sikertörténet! Hiszen a különböző okokból jelentősen
lecsökkent VICE alapból az ÉDU VÍZIG területén csak két önkormányzat
nyert pénzt, az egyik Oroszlány, a másik Mosonmagyaróvár, mely 9 milliót
kapott. Ne felejtsük el, hogy nagy teljesítmény áll a beruházó önkormány
zat mögött: hiszen már több mint 720 millió forintot gyűjtött össze külön
böző külső forrásokból. A biztos finanszírozásról - a források időleges
hiányában is - , különböző pénzügytechnikai és egyéb megoldásokkal, az
önkormányzat gondoskodott. Szeretném megnyugtatni a helyi közvéle
ményt, hogy a hiányzó közel 130 millióért sem az adófizetőknek kell a zse
bébe nyúlnia, keressük és meg fogjuk találni a lehetőséget ennek
előteremtésére.
F.J.

NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. @34/367-444

2003-h íre in k tükrében
-A BEVÉTELI oldalon 400 millió forintos hiányt mutató, rendkívül feszített
költségvetést fogadott el februárban a képviselő-testület többsége. A város
adósságállománya az év végére megközelítette az egymilliárd forintot.
-A KÖLTSÉGVETÉS elfogadása után, március elején hozta nyilvánosságra az
új városvezetés, hogy a nehéz pénzügyi helyzet miatt “ bezárják” a 6. Számú
Óvodát. Ez meg is történt a tanév végén, helyére a Mátyás király úti bölcsőde
költözött. A kiürített bölcsőde hajléktalanellátó intézménnyé alakítása jelenleg
is folyik, átadása február-márciusra várható.
-KETTŐ, összességében félmilliárd forintos, még az előző ciklusban előkészí
tett egészségügyi intézményi korszerűsítés fejeződött be az év során. A meg
szépült és modernizált Szakorvosi Rendelőintézet épületét május elején, a
Gyógyházból kialakított Ápolási Intézetet október elején avatták fel.
-ORSZÁGOS botrány lett az OSZRT által üzemeltetett szennyvíztisztító telep
szennyezőanyag-kibocsátásával összefüggésbe hozott kecskédi és környei
halpusztulásból, melyet tavasszal és a nyár elején elviselhetetlen bűz kísért az
érintett településeken. Az elrendelt intézkedések hatására tiszta víz folyt az
Oroszlány-Kecskédi vízfolyásba. Júniusban megkezdődött a szennyvíztisztító
telep 850 millió forint értékű korszerűsítésének kivitelezése.
-MINTEGY 160 millió forint értékű városi vagyon (ingatlanok) eladása történt
meg az év utolsó hónapjaiban. A két csomagra bontott értékesítést a képvise
lő-testület zárt ülésen hozott döntései nyomán az OSZRT bonyolította le.
-NAGY vihart kavart a városban, hogy a 2004-es költségvetés irányelveinek
tárgyalásakor nyilvánosságra hoztak egy “ ötletparádét” , mely felveti szinte
minden mozdítható városi vagyon eladását és még a Benedek Elek iskola be
zárását is. November elején a város lakossága is szembesült a ténnyel, hogy a
korábbiakhoz képest 2004-ben visszalépés várható az intézmények működte
tésében. Az év utolsó ülésén a képviselői többség elfogadta a lakásadó visszahozását, melynek mértékét 120 Ft/négyzetméterben határozták meg.
-AVÉRT bizonytalan helyzetét ismét aggodalmak kísérték egész évben. Júni
usban kormányhatározat született, mellyel az állam újabb 3 milliárd forint ere
jéig vállalt hitelgaranciát a fizetésképtelenség felé sodródó cég kiadásainak
fedezésére. Ugyanekkor a kormány utasította az ÁPV Rt.-t, hogy a cég privati
zációjára jelentkezőkkel folytasson tárgyalásokat.
Június végén az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának Energetikai
Albizottsága egyhangúan a cég magánosítása ellen foglalt állást. Az ellenzék
többször is hangot adott véleményének: nem támogatja a Vért eladását.
Augusztusban napvilágot látott a hír, hogy a több pályázó közül a dr. Kapolyi
László akadémikus, MSZP-s képviselő neve által fémjelzett cégcsoportot fa
vorizálja az ÁPV Rt., mint leendő tulajdonost.
A bányásznapi ünnepségen bejelentették: az ÁPV Rt. megkezdi a részletes pri
vatizációs tárgyalásokat a Vértesi Energiaipari Konzorciummal. Szeptember
végén a testületi-ülés látta vendégül dr. Kapolyi Lászlót, a befektető cég egyik
tagját. Ugyanekkor a parlament energetikai albizottsága szocialista szavazattöbbséggel zöld utat adott a privatizációnak. Nyilvánosságra került a céget jö
vőre terhelő 4-6 milliárd forintos környezetterhelési díj, mely hátrányosan hat
az eladásra. November elején az ÁPV Rt. és az MVM Rt. illetékesei aláírták azt
az adásvételi szerződést, melynek révén a Vértesi Energia Befektetési és Fej
lesztő Kft. tulajdonába került a Vért többségi (80%-os) részvénycsomagja.
Decemberben az ÁPV Rt. januárra halasztotta az adásvétel lezárását. Ugyan
akkor a szakszervezetek a miniszterelnöknek írt levelükben a cég bizonytalan
jövője miatti félelmeiknek adtak hangot. Fejlemények az első oldalon. F.J

AZEUHÁZHOZJ0N. A Gazdasági és Közleke
dési Minisztérium által kis- és középvállalko
zások EU felkészítésére indított sorozat
oroszlányi rendezvényét január 22-én csütör
tökön, 13 órakor tartják a Lengyel József Gim
náziumban.
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA városi ünnep
sége január 22-én szerdán, 17 órakor lesz az
MKK színháztermében.__________________
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Városimázs-építés “felsőfokon”

A helyi hatalom furkósbotja
"Hát ilyen agyas a KÉTHETES, így karácsony előtt. Molnárral az élen
hazudik, hazudik, hazudik. Nem szeretnék ilyen stupid lenni, m intő.
De nyugi, lassan (ahogy barátom szokta volt) a máj elválik az epétől!
Hát, akadnak itt gizikék, szoclibek, bolsevik árokásó-ároktemetőárokmélyítő barmok, a ’ la krónikások, azok sameszai, elvétve kis zsi
dók, szóval néha egy-két nagyon hülye is idekerül (természetesen csak
úgy senkiként).
Na, hát akkor most volt a vége. Megint 3 helyet lőttél, buzeránsoztál,
de egy értelmes mondatod nem volt. BUNKÓ PARASZT VAGY! A
HAVERJAIDDAL EGYÜTT!!!"
Én pedig azt üzenem a helyi meghatározó médiumoknak, hogy ahol
ilyen a pikszis, mint az övék, ott nagy szerencse és megtiszteltetés k i
esni belőle. Ott a pikszisben régóta akkora kurválkodás folyik, hogy
ahhoz képest egy pornóregény is imádságoskönyv. M iről van itt szó
egyáltalán, hölgyekés urak? Csak nemarról, amit a helyi sajtó nagy ré
sze naponta produkál a haveri politikai és gazdasági tényezők alteste
in? Egy kicsit plagizáltam, de jólesett.”
*

A fenti, néhol nyomdafestéket nem tűrő idézetek december közepéig egy
oroszlányi magánember világhálós fórumokon egyáltalán nem szokatlan
stílusú megnyilatkozásai voltak. Úgy is lehetne fogalmazni - az országos
politikai életből lopott fordulattal - , hogy egy helyi közéleti ember (hatalmi
tényező) “ irodalmi munkásságaként” kellett értelmezni e digitális macska
kaparásokat. December közepéig. Ekkor ugyanis a “sötét” fedőnéven író
közéleti ember jelkulcsot adott valamennyi eddigi és eljövendő megszólalá
sa pontos értelmezéséhez. Egy írásában ugyanis az eddigiéknél is egyértel
műbbé tette, hogy ő, mármint a “sötét” álnevű ember, azonos a
polgármester sajtóreferensével. Tette ezt azzal, hogy “sötét" aláírással be
mutatott egy “kitüntetést", melyet egy “vele" - vélhetőleg - gazdasági kap
csolatban álló megyei cégtől kapott. Ez őt titulálja a “megye legjobb
sajtóreferensének” . (Többek szerint érdekes, hogy a frissiben alapított díjat
épp most utalták ki, amikor a költségvetési megszorítások napvilágra kerü
lésével egyre többen leépítendő költségvetési kiadást láttak a sajtóreferens
évi hárommilliós apanázsában.)
Mostantól tehát tudhatjuk, hogy, áki bunkónak, stupidnak, hülyének
stb. nevezi oroszlányi embertársait, “kollégáit” , az nem más, mint a polgármester sajtóreferense. Nem “sötét” a civil hozzászóló, a magánember, ha
nem a város első emberének kommunikációért felelős megbízottja.
Mint hirdetik, a fórumot távoli országokban is olvassák. Vajon mit gon
dolhat Oroszlányról az a kanadai magyar, aki azt látja, hogy itt a polgármes
ter sajtóreferense ilyen sajátos és ordenáré stílusban kommunikál a város
lakóival? S mit gondolhat arról a polgármesterről, aki ezt tűri, sőt 250 ezres
havi (közpénzből biztosított) apanázzsal jutalmazza? S miként vélekedhet
minderről egy idetévedő hazánkfia? Miféle píármunka, imázsépítés ez?
A sajtóreferensnek tisztában kell lennie vele, hogy érzékeny poszton
őrködik, mert egy helyütt a következőket írta: “ Ha munkámból eredően
megbízhatatlan, felelőtlen és nemaz igazságnak megfelelő nyilatkoza
tot tennék, úgy az nemcsak személyemre/ hanem a polgármesteri hiva
talra és személy szerint a polgármesterre is negatív hatást jelentene. ”
Ezek után érthetetlen, hogy miért engedi meg magának a fenti felelőt
len megnyilatkozásokat. Az viszont kezd érthető lenni, hogy az ellenzék mi
ért akarja két-három pedagógus-álláshely megmentésére is hivatkozva
megszüntetni a sajtóreferensi megbízatást. Mert ha két-három pedagógus
megtartása akárcsak két-hárommal több gyermek kulturáltságra nevelésé
nek nyereségével járna, az már hozzájárulna, hogy egy eljövendő helyi ha
talom - legalább egy csipetnyivel - kulturáltabban nyilatkozzon meg, mint
e mostani.
FJ.

Akupunktúrás kezelés
Tempo-MOL és Credit Suisse (Egészségpont)
Egészségpénztár tagok számára is.

Dohányzásról leszokás segítése,
fájdalom - bármilyen eredetű- kezelése,
(pl.: allergiák, légzőszervi, gyomor, bél,
gerinc betegségek, szorongás, stressz)
Előzetes telefonos egyeztetés:
_______ 06-30/29-60-621______________

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

Kormos Ferenc: “A sajtóreferens folyamatosan támad bennünket”
Közel húsz éve szolgáltat műsort hétfőtől hétfő
re az Oroszlányi Televízió. Az 1996 - ds magá
nosításig a város intézményeként, azóta pedig
a polgármesteri hivatallal kötött szerződés ke
retében, mint egy magáncég vállalkozása látja
el a közszolgálati feladatot. A 2004-es év vár
hatóan komoly változásokat hoz a televízió éle
tében is, hiszen jelentősen csökken a műsorok
előállítására kapott önkormányzati támogatás
reálértéke. Többek között ennek okairól és kö
vetkezményeiről beszélgettünk Kormos Fe
renccel, az Oroszlányi Televízió Kft. (Oritel),
főszerkesztőjével.
- Egy évvel ezelőtt új önkormányzat alakult.
Változott-e a jelenlegi városvezetés és a tévé vi
szonya a korábbiakhoz képest?
- Mindenképpen, hiszen új helyzet alakult ki.
Egy évtizede javasoljuk minden polgármesternek,
hogy legyen sajtóreferense, sajtófőnöke a polgármesteri hivatalnak. Az a tapasztalatunk ugyanis,
hogy a hivatalból információt szerezni szinte le
hetetlen, mert többnyire ellenérdekelt a kutako
dó-piszkálódó sajtó tájékoztatásában. Egy-két
hivatalnok kivételével ez valóban így is volt. Az új
önkormányzat megalakulásáig a polgármester, il
letve annak titkársága látta el a referensi felada
tot, ebből következően meglehetősen nehézkes
volt az információhoz jutás, noha nem lehetetlen.
Azt hittük, azzal, hogy az új polgármester sajtóreferenst bíz meg a korábban az apparátust terhe
lő feladat ellátásával, a helyzet sokkal jobb lesz,
mert a referenshez majd mindenféle kérdéssel
fordulhatunk. Azt reméltük, hogy egyfajta szóvivő
lesz, akitől konkrét kérdésekre, konkrét válaszo
kat kaphatunk, s majd szívesen és sokat nyilatko
zik. Nos, ez nem teljesen így lett. A megbízott
sajtóreferens kezdetben utólagos kommünikéket
adott ki az eseményekről. Bizonyos időbe tellett
elérni nála, hogy előre is tájékoztasson. Szá
munkra ez alapvető fontosságú, hiszen a televízió
képekkel dolgozik, ezért a történés után kiadott
beszámolók - általában - semmire sem jók. Saj
nos az említettekben ki is merül köztünk az infor
mációáramlás. Hiányoljuk, hogy a képviselő-tes
tület bizottsági üléseiről továbbra sem kapunk
előzetes tájékoztatást. Ez azért lenne fontos, mert
a sajtónak a döntések előzményeit, folyamatát is
a nyilvánosság elé kell tárnia. Annyi energiánk és
emberünk sajnos nincs, hogy mindegyik bizott
sági ülésen jelen legyünk, ezért ha hetente előre
megismerhetnénk a tárgyalt témákat, akkor tudó
síthatnánk azokról, amelyek értékelésünk szerint
a közvélemény érdeklődésére számot tartanak.
Mindent összevetve új helyzet alakult ki, ami
nek természetesen vannak jó és rossz momentu
mai. De hangsúlyozom, kétségtelen, hogy bizo
nyos szolgáltatásokat kapunk, ami jó.
- Az említett elvárásaikat közölték a sajtórefe
renssel?
- Meglehetősen keveset kommunikálunk vele.
- Miért?
- Talán azért, mert elég sok konfliktus volt a
ciklus elején a tévé és a sajtóreferens között, és
van jelenleg is. Ennek elsősorban a sajtóreferens
az oka, hiszen folyamatosan és durván támadja a
televíziót az Interneten. Az ellen semmi kifogá
som, ha valaki kritikát mond a műsorról, sőt örü
lök is neki. De az finoman szólva furcsa, ha
folyamatos és kilencven százalékban indokolat
lan, sőt rosszindulatú támadás ér bennünket épp

attól, akinek az a dolga, hogy információval lás
son el bennünket.
Tavaly például azt is kifogásolta a sajtórefe
rens, hogy nem a polgármesteri tájékoztató szel
lemében foglalkoztunk az óvodabezárással.
Eszerint a stábunkat megrohanó, érintettségük
miatt felháborodott szülők nyilatkozatait le kellett
volna vennünk a műsorról? Vagy a riporternek
előre el kellett volna mondania a riportalanyok
nak, hogy mit mondhatnak, s mit nem???
De alapvetően ez a viszony nem befolyásolja
lényegesen a munkánkat. Mi tesszük a dolgunkat,
tájékoztatjuk az oroszlányi állampolgárokat, vala
mint megszólalási lehetőséget nyújtunk nekik,
ahogy eddig is.
- Nemrégiben meghívták önöket egy oroszlá
nyi cég karácsonyi összejövetelére. Az interneten
közzé tették, hogy állítólag itt mégsem jelentek
meg, miközben a dolgozókat nem engedték va
csorázni, mert várták a televíziót. Hogyan történ
hetett ez?
- Nem hívtak meg, hanem a sajtóreferens érte
sítette egyik munkatársamat néhány órával a ren
dezvény előtt, hogy lesz egy ilyen. Magáncégek
programjáról kizárólag akkor tudósítunk, ha ezt
szponzorált műsorként megrendelik tőlünk. Ha
nem így tennénk, a város bármelyik vállalkozója
kifogásolhatná - teljes joggal -, hogy a dolgozói
körében tartott karácsonyi ünnepségről miért
nem számolunk be. Ezen az ominózus rendezvé
nyen egyébként a késői értesítés miatt még meg
rendelés esetén sem tudtunk volna megjelenni.
Nem tudom, ki vette magának arra a bátorságot,
hogy egy karácsonyi rendezvényen mozgáskorlá
tozott embereket várakoztasson azért, hogy az ő
propaganda céljait szolgálják - ha ez így volt egy
általán, ahogy ön mondja.
- A város legújabb pénzügyi tervéből az olvas
ható ki, hogy a tévé támogatása 2004-ben azonos
lesz a tavalyival, azzal a különbséggel, hogy eb
ben már benne van az idei évtől vissza nem igé
nyelhető ÁFA is. Miként fogja ellátni a televízió
egy durván húsz százalékos finanszírozás-csök
kenéssel a szerződésében vállalt feladatokat?
- Hadd bocsássam előre, hogy a csökkenés
központi intézkedés eredménye, s nem a városon
múlik. Egy törvénymódosítás miatt ettől az évtől
már nem tudjuk visszaigényelni az általános for
galmi adó összegét, ami mintegy hárommillió fo
rint. Ráadásul az önkormányzat olyan anyagi
helyzetében történt ez a dolog, amikor [azinterjú
készítése idején) mínusz félmilliárd körül jár a
2004-es költségvetés. Most kellene növelnie a tá
mogatásunkat, miközben minden intézményét
csökkenteni kénytelen. Ez egy roppant nehéz
helyzet, és bele kell törődnünk. Valószínűleg rö
vidülni fog az adásidő, növekedni fognak a képúj
ság árai. Minden valószínűség szerint az
állampolgárok terhei fognak növekedni valami
lyen tekintetben. Belső tartalékaink ugyanis már
egyáltalán nincsenek. Az utóbbi két évben önkor
mányzati támogatásunk (figyelembe véve más
hatásokat is, például a diplomás minimálbér
emelkedését stb.) reálértékben jó negyven száza
lékkal csökkent. Hozzávetőlegesen a tévé össz
költségvetésének negyven százaléka az önkor
mányzati hozzájárulás, a többit a képújság, rek
lám és egyéb máshonnan szerzett bevételek fe
dezik. Persze a képújság árait sem lehet az egekig
emelni, ezért felvetődik, hogy a kábeltelevíziós

üzletágból finanszírozzuk a helyi adást, de ez sem
egy szerencsés és jó irány.
- Talán nem szentségtörés megkérdezni: szük
sége van-e a városnak évi 15 millióért az audiovi
zuális nyilvánosságra?
- Mi igyekszünk a legjobb színvonalon ellátni
közszolgálati feladatunkat, és ezt a kérdést nem
nekünk, hanem a városnak kell eldöntenie. Ez po
litikai döntés. Mindenesetre hét évvel ezelőtt a
szocialista vezetésű önkormányzat úgy döntött,
hogy tízéves szerződést köt velünk. Ha összeha
sonlítást teszek más hasonló környékbeli váro
sokkal, akkor a szerződéssel az oroszlányi
önkormányzat járt a legjobban, hiszen ez a feladat
neki kerül a legkevesebbe. Ráadásul mi a megye
legnézettebb televíziója vagyunk. A 2001 -es
közvéleménykutatáson alapuló adatok szerint
majd' hatvan százalék bennünket néz hétfő estén
ként. Igaz, az elmúlt 13 évben valamelyest csök
kent a nézettségünk, de ha figyelembe vesszük,
hogy akkor csak másfél magyar nyelvű csatorna
volt a versenytársunk, most pedig közel harminc,
akkor ez a csökkenés nem mérvadó.
- Tavaly kél megszokott arc tűnt el a képernyő
ről. Mi ennek az oka?
-Tudomásul kell venni, hogy a hazai médiapia
con elszaladtak a lehetőségek és a jövedelmek.
Ebből következően egyfajta lépcsőfok jellege van
helyi tévének. Én természetesnek veszem, ha va
laki nálunk megtanulja a szakmát (itt ezt jól meg
lehet tanulni), és egy idő után ismereteit másutt,
esetleg magasabb jövedelmi viszonyok között
akarja kamatoztatni. Mindkét kollégánk a saját ön
megvalósítása érdekében távozott.
- Hol tartanak a kábeles Internet kiépítésében ?
-Jelenleg próbaüzemszerűen működik. Márci
usra a tömbházas beépítésű övezet 3-4 ezer laká
sában feltehetően el tudjuk indítani a
szolgáltatást.
- A tévés csatornákban várható-e bővítés?
- 2003-ban két műsorral gyarapodtunk: Hír TV
és M+ (Móka plusz). A kábelrendszer - ahogy
évek óta folyamatosan - jelenleg is átépítés alatt
van. Jelenlegi kapacitásunk betelt, több csatornát
már nern tudunk biztosítani a jelenlegi feltételek
mellett. Újabb műsorkínálat bővítésre talán au
gusztus vége felé lesz lehetőség a felső csomag
ban.
- Végezetül egy személyes kérdés? Ön mikor
kerül újra képernyőre?
- Úgy gondolom nekem ez nem feladatom, van
nak nálam sokkal jobb műsorvezetőink.
_______________________________ FJ.-M.F.
Valentin napi üzenetek 2004. február 14.
Valentin nap alkalmából megadjuk a lehetőséget, hogy
üzenjen kedvesének rajtunk keresztül! Tudja meg or
szág-világ, hogy ki kit "szeret"! A február 10.-ig (kedd)
beérkező “szívküldiket” lehozzuk a 14.-én megjelenő
számunkban. A helyre való tekintettel rövid szöveget
küldjenek, küldjétek (kb. max. 300 betű)! írják bele az
üzenetébe, hogy kinek küldik a vallom ást:)! Az üzenetet
a következőkre várjuk: E-mail: kronikas@presskft.hu,
Sms:
0670-3186029
(normál
díjas),
Fax:
0670-9015492 (non-stop), Posta: Oroszlányi Krónikás
‘‘Valentin nap” 2840 Oroszlány, Bányász krt. 44.

A Művelődési Központ és Könyvtárban
február 7-én, szombaton 19 órától
nagyszabású NEMZETISÉGI BÁL lesz.
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A vesebetegségek jól gyógyíthatók

Egyszerű vizsgálatokkal felderíthető a betegség

- A vesebetegség alattomos betegség. Panaszt okozó tünetek cseké
lyek, egészen addig, amíg komoly szervi károsodás nem alakul ki. Akkor
csap le, amikor már csak művesekezeléssel lehet segíteni. Mégis egy
szerű rutinvizsgálatokkal, melyeket bármely háziorvosi rendelőben el le
het végezni, idejekorán kiszűrhető a krónikus vesebetegség - mutat rá a
szűrés fontosságára Dr. Nagy Lajos. - Ha az orvos egy egyszerű teszt
csíkkal megvizsgálja a beteg vizeletét, kiderülhet, hogy van-e vér- vagy
fehérjevizelés. Vannak egyéb rutin laborvizsgálati módszerek is, ame
lyek kimutatják, hogy van-e vesekárosodás vagy nincs. Ez elsősorban a
cukorbetegeknél és a magas vérnyomásúaknál játszik nagy szerepet,
akiknél leggyakoribb a betegség. Az idült vesebetegség állapotába ke
rült betegeknek kb. a 60 %-a ebből a körből kerül ki. Lényegében min
den több éve fennálló magas vérnyomás és cukorbetegség talaján
kisebb vagy nagyobb mértékű vesekárosodás már kialakul. Ezeknél a
betegeknél az időben történő felismerés segíthet megakadályozni az
idült veseelégtelenség kialakulását.
A munkahelyi szűrést meg kell ragadni, mint betegség felismerési le
hetőséget. Ezzel a felnőtt népességnek legalább 50-60 %-a leszűrhető
lenne. Általánosságban ezért azt tanácsolom, hogy akinek módjában áll
szűrővizsgálatra elmenni, akár munkahelyen akár csak szimpla kíván
csiságból egy szakrendelőben, az tegye meg.
- Milyen életmódbeli tényezők vezethetnek vesebetegségekhez?
- A klasszikus rizikótényezők a különböző élvezeti szerek, az alkohol
és a dohányzás, melyek hosszabb távon bizonyos típusú megbetegedé
sek kiváltói. A dohányzásnál egy konkrét vesebetegség erre vezethető
vissza. Az alkohollal is van összefüggés: akinél alkoholos májkárosodás
alakul ki, annak egy idő után vesekárosodás is lehet következménye.
Fontosabb azonban hogy a fertőzéses, vagyis baKteriau 'jeredetű vese
gyulladások (klasszikus vesemedence-gyulladás faiták) rendszerint egy
idő után krónikussá válhatnak, és tönkretehetik a vvaét. Akinél gyakorta
Előfordul-e, hogy a rendelésen igen késői stádiumban lévő betegséggel keresik fellép úgynevezett felfázás, mely fájdalmas vizelési ingerrel társul, tuda
tosan kerülje az idevezető szituációkat.
m eg ? -kérdezzük Dr. Nagy Lajos belgyógyász-nefrológust.
Vesénk kímélése végett fontos figyelni a helyes étrendre is. Veszélyt
- Sajnos igen. A betegeknek körülbelül negyven százaléka az idült veseelégte
jelent
a húsételek mennyisége, mert a fehérje terheli a vesét, és az
lenség állapotában kerül be, amikor az esetek jó részében közvetlen életveszély
miatt azonnal el kell kezdeni a művese kezelést. A beteget derült égből villámcsa anyagcserezavarok mellett egyfajta veseártalom is kialakulhat, mely sú
pásként éri a hír, amikor fulladva, vizenyősen, nagyon magas vérnyomással, lyosbíthatja a már meglévő betegséget. Vesebetegségnél kerülni kell a
esetleg szívnagyobbodással, szóval a klasszikus veseelégtelenség tüneteivel túlzott fehérjefogyasztást, az étrendet ilyenkor közelíteni a kell a
szállítják be. Természetesen azonnal felvesszük a dialízis programba, de a gyógy vegetáriánus étrendhez.
- Vannak-e öröklődő vesebetegségek ?
ulás távlati esélyei szerényebbek, mintha megelőző intézkedéseket lehetett volna
- Ismerünk klasszikusan öröklődő vesebetegségeket. Ide tartozik a
foganatosítani. Ha hozzáteszem, hogy nyugaton sem jobb a helyzet, az persze
nem vigasztalja a hazai betegeket. De mégis fel kell rónom a hazai egészségkultú policisztás vesebetegség, ahol a veseállományt már a születéskor sok
apró ciszta foglalja el. Ennek következtében felnőttkorban a vese abnor
ra, egészségügyi műveltség hiányosságait.
mális méretűre nőhet. Ilyen betegség felfedezése esetén le kell szűrni a
- Elegendő a Művese Állomás kapacitása a szükséges számú kezelésre?
- Húsz éve, amikor a nefrológia gyerekcipőben járt hazánkban, a betegek egy vérrokonokat, mert náluk nagy valószínűséggel megtalálható e beteg
része még (pénzügyi korlátok miatt) nem juthatott kezeléshez. Ma már, hál’ isten ség. Időben elkezdett kezeléssel meg lehet akadályozni, hogy kialakulnek, a dialízis vonatkozásában ilyenfajta megszorítások nem léteznek. Minden rá jon a veseelégtelenség.______________________________________
szoruló beteg világszínvonalon kapja meg a kezelését.
Köszönjük támogatóinknak, véradóinknak és tagjainknak az önzetlen
- Milyenek egy művese kezelt beteg életkilátásai?
segítségnyújtást.
Kérjük, továbbra is segítsék szervezetünket.
- Szinte teljes mértékben tudjuk pótolni a kiesett veseműködést. Az egyidejű
leg fennálló más szervi károsodások azonban meghatározzák a beteg életkilátá
Sok sikert, jó egészséget kíván a városi Vöröskereszt vezetősége.
sait. De aki időben művese kezelésre kerül, annak jók az életkilátásai, jobbak
mintha nem kapná meg ezt a kezelést. És fontos, hogy ma egy jól kezelt vesebe
teg ugyanolyan értékű életet élhet, mint egy egészséges ember.
Dr. Nagy Lajos belgyógyász-nefrológus szakorvos immáron nyolcadik éve fo
gadja a belgyógyászati- és vesebetegeket az oroszlányi Szakorvosi Rendelőinté
zetben, jelenleg szerdánként 14 - 18 óra között. Főállásban a tatabányai Szent
Borbála kórház belgyógyászatán a nefrológiai részleg vezetője, s egyben a tatabá
nyai Művese Állomás orvos-igazgatója. Az egykor Szegeden tanult főorvos sza
badidejében, mintegy hobbiból, mentőorvosként is tevékenykedik.
- A nefrológia a belgyógyászati vesebetegségekkel foglalkozó szakág. A vese
betegségekkel két orvosi szakma foglalkozik: az urológia és a nefrológia. A kettő
közötti különbség, sarkosan fogalmazva: az urológia az operálható vesebetegsé
gekkel (vesekövességgel, vesedaganatokkal), a nefrológia pedig a vesebetegsé
gek összes egyéb válfajával foglalkozik. Utóbbihoz be lehet sorolni számos
belgyógyászati betegséget, mert majdnem minden belgyógyászati betegség ki
hat a vesére.
- Mely betegségek válthatnak ki leginkább veseszövődményt?
- Döntően a cukorbetegség és a magas vérnyomás jár vesebetegséggel, szö
vődménnyel. A veleszületett vesefejlődési rendellenességek szintén e szakághoz
tartoznak, amint az immunológiai természetű vesebajok is, amelyeket az ún.
autoimmun betegségek kategóriájába sorolunk: ezek a klasszikus belgyógyászati
vesebetegségek. Sajnos van a betegeknek egy viszonylag nagy csoportja, akik
veseelégtelenségben szenvednek (urémia), náluk elkerülhetetlen a művese keze
lés. A tatabányai osztályon ezeknek a koordinálását, kivizsgálását, dialízis keze
lésbe vételét, illetőleg a veseátültetésre való előkészítését végezzük. Területileg a
megye kétharmada hozzánk tartozik, sőt a környező megyék egy kisebb része is,
tehát meglehetősen széles felvételi területünk van, melyről az összes vesebeteg
hozzánk érkezik. Örömmel mondhatom, hogy a vesebetegségekkel foglalkozni
ma már érdemes, merf kiváló eredményekkel gyógyíthatók._______________-f-

Világszínvonalú dialízisprogram
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LAKOSSÁGI APRÓ
-’86-os évjáratú Trabant Combi,
1 év műszakival, zöldkártyával
eladó.20/92-12-823.

TO M I K É Z I
AUTÓM OSÓ!
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T á n c s ic s M . ú t 7 1 .
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I -Petőfi S. utcában 1 szobás,
Hunyadi utcában 1,5 szobás, erkélyes lakás eladó. 30/291-82-47.

Kárpitozott
bútorok
javítása!
Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018,363-272

Központi orvosi ügyelet
@361-761

K e tú k o l

TAXI @361-700

K i *

PIZZAFUTÁR @630-802

K is s C s a b a

Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő
@20/9366-274
Gépi vakolás,
hőszigetelés, burkolás
@30/908-03-77
@30/209-44-95
@20/325-68-32

vegyesbolt
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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Indulatos testületi ülés - „sárga lap és kalasnyikov"

Adósságelengedés a hátralékosoknak

Személyeskedésbe torkollott, és kölcsönösen kioktatták egymást a po
litikai ellenfelek a város képviselő-testületének keddi négyórás ülésén.
Mindkét oldalon a konstruktivitást hiányolták. Takács Károly, a polgári
VI. évfolyam, 2. (231.) szám
2004. január 31.
oldal képviselője dühösen pakolt össze az ülés végén, mert mondandó
ját Rajnai Gábor polgármester a “Nem vagyok rá kíváncsi!,, megjegy
zéssel szakította meg. Metzger Gyula szocialista képviselő úgy
vélekedett, hogy az ellenzék gyakran felkészületlen és Takács Károly a
parlamentáris szabályokat mellőzve rendszeresen megjegyzésekkel kí
séri a polgármester által elmondottakat. Metzger azt mondta, ezentúl
A térségért és a városért kifejtett munkájáról, és a Vértesi Erőmű Rt. hely sárgalapot hoz magával, hogy figyelmeztesse az ellenzéket, ha jogsér
zetéről beszélgettünk Keleti Györggyel, választókörzetünk országgyűlési tően viselkedik. Lázár Mózes a polgári oldal frakcióvezetője színvonal
képviselőjével.
talannak nevezte Metzger hozzászólását, és reményét fejezte ki, hogy
- Kérem, reagáljon Lázár Mózes lapunkban nemrég megjelent állításaira. legközelebb a szocialisták nem kalasnyikovval akarnak "rendet terem
Képviselőtársa úgy vélekedik, hogy kevés figyelmet fordít Oroszlányra. M i ta teni,,.
gadás, valóban ritkán hallani az ön ittlétéről.
Az eladósodott családok fizetőképességének helyreállítását célzó progra
- Furcsállom, hogy Lázár úr kifogásolja, hogy többet vagyok Kisbéren, hi mot indított el képviselő-testület a szociális rendelet módosításával beve
szen tudnia kellene, hogy az is a választókerületemhez tartozik, vagyis azért zetett adósságkezelési szolgáltatással. Ennek keretében a jövőben
bírál, mert a munkámat végzem. Egykori megyei önkormányzati elnökként elengedhetik egyes lakbér és közüzemi díjhátralékot felhalmozott családok
tudhatná, hogy e térség nehéz helyzetben van, sokkal elmaradottabb, mint adósságának háromnegyedét. (Az elmúlt négy évben hatvanmillió forintot
Oroszlány és környéke. Például a megye öt hátrányos helyzetű településéből utalt át az önkormányzat a szolgáltatóknak az adósok helyett; tavaly közel
mind Kisbér környékén van, vagy a megye 14 csatornázatlan településből 12 26 millió forintot.) Az új programban az adósság 75%-os összegét
ott található. De Kisbér legfeszítőbb gondja az 1765-ben épült kastélyban lévő 90%-ban állami hozzájárulás fedezi, az önkormányzatnak csupán 10% sa
kórház és az eredetileg istállónak készült épületben működő rendelőintézet ák> ját forrást kell biztosítani, míg a fennmaradó részt az adós rendezi. A végre
lapota. A Fidesz-kormánytól három alkalommal igényeltek támogatást új kór hajtással tehát csökkennek az önkormányzat idei kiadásai is. A program
ház építésére, mindahányszor sikertelenül.
nagy hangsúlyt helyez a családok élethelyzetének körültekintő megismeré
Nagy eredménynek tartom, hogy a 2004. évi címzett támogatások közé javas sére, így a munka dandárja a Szociális Szolgálatnak jut. Ezzel kapcsolatban
latként ez a nemes ügy bekerült. A parlament hamarosan dönt róla. Mintegy Répási Jánosné intézményvezető még a pénzügyi bizottsági ülésén jelezte:
2,1 milliárd értékű támogatásra számíthatnak a kisbériek. Nem mellékes, intézménye 28 fővel a szükséges dolgozói létszám alatt működik, ezért fe
hogy az új kórházat oroszlányiak is igénybe vehetik majd. És fontos, hogy ez a lelősséggel nem tudja felvállalni ezt a sok munkát igénylő feladatot, ha
kistérség kapjon egyéb tekintetben is támogatásokat.
nem biztosítanak hozzá külön státuszt. Répásiné szerint elképzelhető,
(folytatása 3. oldalon) hogy a feszítő gondok miatt bevonják az intézmény működési engedélyét.
Az ülésen módosították a városi kitüntetésekről szóló rendeletet, mely
nek értelmében a jövőben magasabb pénzdíj jár ezen elismerésekkel, és
nemcsak augusztus 20-án adhatók át.
A képviselői többség elfogadta a polgármester ez évi illetményéről és
- A JÓ TANULÓ jó sportoló cím elnyerésére a tavalyival azonos feltételekkel írt juttatásairól szóló előterjesztést (lásd előző számunkat). Módosult az önki pályázatot a képviselő-testület. Az adatlapokat 2004. február 27-éig lehet kormányzati testület szervezeti szabályzata is: az alelnököket tanácsnokká
beküldeni a polgármesteri hivatalba.
minősítették át, ezzel tiszteletdíjuk nem csökkent le 12 500 Ft-tal, maradt
- LASSÚ AZ IPARTELEPÍTÉS. Az elmúlt hetekben az oroszlányi kistérséget az eredeti 80 ezer Ft. Minden képviselői tiszteletdíj változatlan maradt.
járta Spitzner Csaba térségi- és Schuszter Margit vidékfejlesztési menedzser
A leghevesebb vita az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
annak érdekében, hogy elkészítsék, s aktualizálják a kistérség településeinek Közhasznú Társaság 2004. évi üzleti terve kapcsán bontakozott ki. Az el
problématérképét. A heteken át tartó programsorozat alapján a két menedzser lenzék egy többoldalas indoklással ellátott módosító javaslatot tett a képvi
felmérte, mik azok a kiemelkedő problémák, melyek a térséghez tartozó tele selők elé, mely az önkormányzati cég végelszámolással való
püléseken (Kecskéd, Várgesztes, Dad, Kömlőd, Szákszend, Bököd, Oroszlány) megszüntetését indítványozta. A polgári oldal ugyanis úgy vélekedik, hogy
élőket leginkább foglalkoztatják. A stratégiai és operatív programot 2004. áp a kht. fenntartása felesleges, mert a gazdaságfejlesztés az OSZRT feladat
rilis 30-áig kell elkészíteni. Az összesítésből kiderül, Oroszlányban a legkomo körébe került, míg az informatikai fejlesztések piaci szolgáltatásként bárki
lyabb gondnak a pályázatokhoz szükséges önerő hiányát tartják, majd ezt től megrendelhetők. A dokumentum felvet bizonyos összefonódást a
követi az ipartelepítés lassú üteme, illetve a kedvezőtlen adottságú területek társaság vezetője és annak magánvállalkozása között. A szocialisták ezzel
nem értettek egyet. Szerintük az ipari park működtetésével kapcsolatos fel
erdősítése, gyepesítése.
- A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából csütörtökön délután gálaműsort adatok kerültek át az OSZRT-hez, a térség és gazdaságfejlesztés maradt a
szervezett a művelődési központ. A műsorban közreműködött a Bányász Nép kht.-nél. Elmondták, hogy egyes EU-s pályázatokon csak ilyen kht.-k ve
dalkor, a Gyermek Néptánc-csoport, Hoffer Ildikó formációs táncos és a Flar- hetnek majd részt, s önmagában ezért is megérné a cég fenntartása. Az in
mónia Művészi torna Egyesület, a Kék Duna Táncklub, a Musical Amatőrök formatika a gazdaság húzóágazata mindenütt, fejlesztése tehát szükséges,
Szakavatott Klubja, a Mazsorett és Formációs Táncegyüttes, valamint a Roz mert a helyi közösség javára válik - hangzott el.
Sólyom Jöran, a társaság ügyvezető igazgatója cáfolta, hogy vállalkozá
maring Néjodalkör.
-AZ EU HÁZHOZ JÖN. A Lengyel József gimnázium adott otthont az ,,EU ház sa bármilyen kapcsolatban lenne az általa vezetett céggel. Kitért arra is,
hoz jön" című előadássorozat városi rendezvényének. A megyei program lebo hogy megbízási szerződése nem tiltja számára, hogy a kht. feladatkörével
nyolítását a megyei iparkamara koordinálta. A gimnáziumban közel száz helyi azonos profilban másutt munkát végezzen. Azt kérte, ha bárkinek jogsértő
és környékbeli vállalkozó jelent meg. A plenáris ülés keretében az EU pályázati dologról van tudomása, forduljon a megfelelő fórumhoz, akár az ügyész
rendszeréről hangzott el összefoglaló, majd a szekcióüléseken a szakelőadók séghez és azt jelentse be. Végül a szocialista többség leszavazta az ellenzék
aktuális információkkal látták el a megjelenteket a kiskereskedelemről, az adó- módosító javaslatát, és elfogadta a társaság idei üzleti tervét. Székely Antal
javasolta, hogy tavasszal tárgyaljanak újra a felvetésekről, amikor a kht.
és pénzügyi szabályozókról, valamint az építő- és gépiparról.
- BEFEJEZŐDÖTT a művelődési központ földszinti öltözőinek és a Ságvári beszámol tavalyi tevékenységéről.
Az ülés végén ismét hosszú polémia bontakozott ki a régi strandra vo
Endre Általános Iskola alsó tagozatos vizesblokkjainak felújítása. Folyik a volt
I. Számú Bölcsőde átalakítása hajléktalan ellátó intézménnyé. A munka első natkozó városi rendezési terv módosításáról, mely lehetővé teszi a terület
üteme határidőre befejeződött, a konyha karácsonyra megkezdte működését. esetleges eladását egy ipari parki cégnek.
Forgács J.
Ez a konyha látja el a teljes szociális ágazatot és az ápolási intézetet.

Keleti György: ez a kormány biztosítja
a szennyvíztisztító beruházás forrásait
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Keil-e közvetíteni testületi ülést?

G o n d o la to k
e g y h o s s z ú s o ro z a t u tá n

253 millió forintos bevételre számít a hivatal pénzügyi osztálya az idei évben
az SZJA befizetések városunkra jutó hányadából. A pontos összeget azonban
Immáron több mint egy éve kezdett az „OROSZLÁNYI KRÓNIKÁS” két he
csak január végén közli a kincstár, s ez módosíthatja a jelenleg egyensúly felé
tes folyóirat egy, az egészségügyet bemutató cikk-sorozatba. Terveztük ak
közelítő költségvetés-tervezetet - hangzott el a pénzügyi bizottság ülésén.
kor, hogy kb. egy A/4-es oldalon lapszámonként bemutatjuk a Szakorvosi
Módi Miklós képviselő, a bizottság szocialista tagja apró részleteket is firta
Rendelőintézet egy-egy szervezeti egységét.
tó kérdésekkel és megállapításokkal bombázta a tervezet készítőit. Kiszámítot
A cikkek szerkezeti felépítése valamennyi esetben hasonló volt. Bemutat
ta például, hogy a 80 főnyi hivatali dolgozóra évi negyvenezer forint
tuk a szakrendelések orvosait, asszisztenseit, elbeszélték a munkájuk főbb
kiküldetési költség jut fejenként, amit sokaik Kérte, hogy megtekinthesse a ta
elemeit, valamint azt kértem valamennyi szakorvosunktól, hogy az újság
valyi kiküldetési elszámolásokat. Módi képviselő felvetette azt is, hogy érde
terjedelméhez igazodva adjon tájékoztatást a saját tudománya területének
mes lenne felmérni a város lakosságának véleményét, igénylik-e egyáltalán a
legérdekesebb, vagy az általa ítélten a lakosságot leginkább érintő témáról.
képviselő-testület üléseinek közvetítését. (A 2001-es közvéleménykutatási
A sorozatunk végéhez érkeztünk. Az elmúlt egy év mindenképpen ki
adatok szerint az oroszlányiak 12%-a rendszeresen, 63%-a alkalomszerűen
emelkedő, rendhagyó volt a Szakorvosi Rendelőintézet és remélhetőleg a
nézi a közvetítéseket.)
város lakóinak számára is. Az elmúlt év májusában Kökény Mihály minisz
Válaszként többek elmondták, hogy az Oritel Kft. műsorszolgáltatási szer
ter úr és Rajnai Gábor polgármester úr felavatta az újjáépített központi épü
ződése 2006-ig nem módosítható. Varga János ennek kapcsán közölte: az
letet, októberben átadásra került az Ápolási Intézet. A pénzügyileg még be
Oritel Kft. évről évre mulasztást követ el, mert a szerződésben foglaltak alapján
a díjtételek módosítása előtt ki kell kérnie az önkormányzat véleményét, de ezt nem fejezett beruházás információim szerint nem lépte túl a pályázott
nem teszi meg. Az Oritel Kft. szerint nincs olyan kitétel a kábelrendszer bérleti összeget. Intézetünk saját forrásaiból jelentős nagyságrendű eszköz beru
szerződésében, amely egyeztetést, vagy véleménykérést írna elő az önkor házást hajtott végre. Ezek együttes eredményeként az intézet külsejében
mányzattal a szolgáltatások változása esetén. így tehát az Oritel semmiféle megújult, a körforgalom környékén bizonyosan a legfeltűnőbb, legízlése
mulasztást nem követ el ez ügyben. A minimálszolgáltatással kapcsolatban sebb épületté vált, mely meghatározza a környék profilját. Az épület minő
sincs ilyen, de a szerződés szerint e szolgáltatás árának igazodnia kell az inflá ségében megújult, a hőszigetelése, víz-, csatorna hálózata, elektromos
ciós indexhez-tudtukmeg Kormos Ferenc üzletág vezetőtől. Varga János kö rendszerének, burkolatának felújítása során.
Az Ápolási Intézet hasonló metamorfózison ment át. Új, a városban ed
zölte, Kormos Ferenc nyilatkozata ellenére is fenntartja a szerződést másként
dig nem működő szakellátások működtetését kezdtük el, mint urológia,
értelmező álláspontját.
Papp Péter bizottsági tag értetlenségét fejezte ki, miért kell az Oroszlány audiológia, és eddig hagyományok nélküli fekvőbeteg ellátás kezdődött
Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht.-nek külön évi 600 ezer forintot juttatni a vá krónikus betegek számára az Ápolási Intézetben. Úgy gondolom, hogy ja
rosi honlap karbantartásáért, amikor ez az önkormányzati cég feladatkörének vult a betegellátás színvonala, ezt látszanak alátámasztani a betegek vissza
része, amiért évi négymilliót meghaladó költségvetési támogatást kap. -f- jelzései, valamint a 20 %-ot meghaladó mértékű forgalom-növekedés.
Amennyiben cikk-sorozatunk kicsit közelebb vitte a város lakosságához in
tézményünk dolgozóinak munkáját, kicsit nagyobb betekintést kaphattak
Történelemhamísítás, avagy kopik az emlékezet? problémáikról, sikereikről, a sorozat nem volt hiábavaló.
Amennyiben volt legalább eggyel több beteg, aki cikkeink során figyelt
Városunk alpolgármestere szerint Sunyovki Károly az előző ciklusban enge fel és fordult orvoshoz még gyógyítható daganatával, vagy eggyel több idő
dély nélkül adott el egy területet, meggátolva, hogy a Benedek iskola „terjesz ben kezelhető vesebetegségével, vagy eggyel csökkent a hirtelen szív- vagy
kedhessen”. A testületi ülésen elhangzottak után, az emlékekben kutatva az agyhalálozás száma, vagy hozzájárultunk kicsit egészségesebb életmód ki
látszik, hogy Sunyovszki előbb megvette az OTTO telepét a város számára, alakításához, már megérte.
majd azt, kihasználva az önkormányzat előnyeit a földhivatalnál, kettéosztot
Dr.Mátics István
ták, és az egyik részt eladta egy cégnek, amely a mai napig ellátja Oroszlányt
friss pékáruval. Ja, a vételi és eladási ár? Nos ezen is nyert a város, plusz itt
maradt egy szép nagy terület is. Ennyi a történet.
Ellenben emlékszem arra, hogy Székely polgármester a hatályos általános
rendezési terv ellenére bontatta le a város híres-hírhedt zöld tömbjének a vé
Valentin-napi üzenetek
dett épületét. Igaz, az egyiken anyagilag nyert a város, a másikon meg veszí
2004. február 14. (szombat)
tett, az épület megsemmisülésén túl vagy 15 millió forintot. Az akkori
V
Valentin-nap alkalmából lehetőséget adunk, hogy
döntések felelőssége az akkori képviselőké.
bárki üzenjen a KRÖNlKÁSon keresztül, hadd tudja
Az archívumot visszanézve, szintén nincs olyan adatunk, mely bizonyítaná
meg
ország-világ,
hogy kinek kiért dobog a szíve! A 2004. február 10Rajnai azon állítását, miszerint az előző polgármester, évekkel ezelőtt a (volt)
ig (kedd) beérkező szívküldik - éppen időben - az adott héten,
strand területéből adott volna el.
pénteken megjelenő számunkban mind megtalálhatóak lesznek. A
Amennyiben kopik az emlékezet, talán érdemes lenne feltúrni az irattárakat,
helyre
való tekintettel az üzenet maximum 320 betűből álljon, és arra is
hiszen ma már olyan világot élünk, hogy szavakért is könnyen kriminalizálhatfigyeljen mindenki, hogy írja bele az üzenetébe, kinek is küldi
jákaz embert, és ez senkinek sem kellemes.
Molnár
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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

KE11EN
PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
2840 OROSZLÁNY
Táncsics M. u. 59.
@ 34/360-063
20/372-5392
SZOLGÁLTATÁSAINK:
-LAKÁSÉPÍTÉSI
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
-LAKÁS- ÉS
VAGYONBIZTOSÍTÁS

Központi
orvosi ügyelet
@361-761
TAXI @361-700
PIZZAFUTÁR
@630-802
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
@20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés,
burkolás
@30/908-03-77
@30/209-44-95
@20/325-68-32

vallomását, hogy ebből ne legyen később bonyodalom:)! A lehetőségről
minden ismerőst, rokont és barátot is mihamarabb értesíteni kell!
Az üzenetet a következőkre várjuk:
v E-mail: kronikas@presskft.hu ¥ Sms: 0670-3186029 (normál díjas) ¥

' ¥ FAX: 0670-9015492 (non-stop) ¥
.¥ Posta: Krónikás "Valentin-nap" 2840 Oroszlány, Bányász krt. 44. ¥

Akupunktúrás kezelés
Tempo-MOL és Credit Suisse (Egészségpont)
Egészségpénztár tagok számára is.

Dohányzásról leszokás segítése,
fájdalom - bármilyen eredetű- kezelése,
(pl.: allergiák, légzőszervi, gyomor, bél,
gerinc betegségek, szorongás, stressz)
Előzetes telefonos egyeztetés:
_____________ 06-30/29-60-621_____________

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

Ke|eu . a vért hosszú távú működése biztosított gondok,
mea“

r e m i s az eisö
oldalról)
Fontos, hogy ez a
kistérség kapjon egyéb tekintetben is támogatá
sokat. Kisbéren lebontották a művelődési házat,
új építéséhez a Fidesz-kormány - bár kérték nem adott támogatást.
Idén kezdődik az új, térségi feladatokat ellátó
művelődési központ beruházása, a mostani or
szággyűlés szavazott meg rá pénzt. Van olyan te
lepülés, ahol angolul m^r tanulnak a gyerekek, de
angolvécé még nincs az iskolában. Azt hiszem,
mindenki megérti, hogy a bakonyaljai emberek
érdekében ilyen, és ehhez hasonló gondok meg
oldása miatt jelenleg több időt töltök el ott. In
kább az a furcsa, hogy Lázár úr mostanában nem
tűnik fel azon a vidéken, pedig a megyei közgyű
lés listás képviselője. Bezzeg a választás előtt, vil
lanyégőt osztogatni rendszeresen odajárt.
A parlamenti munka is sok időmet felemészti.
Bizottsági elnök vagyok, és minimális szavazati
többségünk miatt nem lehetek távol az ülésekről.
Amióta az új parlament működik, összesen két al
kalommal hiányoztam - engedéllyel. 32 hozzá
szólásom volt, egy alkotmánymódosítást is
benyújtottam.
Mindezek ellenére gyakran járok Oroszlány
ban, ahogy a választókerület többi 27 telenni*-'
is, igaz, ezt nem adja mind*1" ""
sajtó. Egvéhv°’' t

r
v,
éli
ún
öss
dók
rább
bérül
módo
sítja. t
a váró;
képvise
lom, Lá.
a helyi k
szabású
pályázató;
hetö, hogy
térségé idt
nyezett hely
az előző ciki.
előtt sem nyi
pénzfolyamot
- Mi a vélt
pénzügyi helyi
- Az országc
„oká
ban van a gond
inkább, mert sok
szocialista polgármesterünk van az országban.
Ezeket a problémákat folyamatosan jelezzük,
ahogy legutóbb megtettük ezt Lamperth Mónika

belügyminiszternek is, amikor a megyében járt.
Sajnos, tudomásul kell venni, hogy a költségve
tés nem egy végtelen bugyor, s rengeteg feszítő
feladat terheli. Nagyon fontos azonban, hogy
megvalósult az 50%-os közalkalmazotti béreme
lés. De országosan nem került csődbe több önkormányzat, mint az előző időszakban, sőt inkább
kevesebb. Megyénkben, 2002-ben három, tavaly
ugyancsak három önkormányzat kapott műkö
désképtelenség okán állami támogatást. Sajnos
Komlód és Kisbér mindkétszer közöttük volt.
Ezért azt kell mondanom, köszönjük az önkor
mányzatoknak, hogy a nehéz körülmények között
is teljesítik alapvető törvényi feladataikat.
-Ami igazán nagy baj, hogy Oroszlányban
mindeközben visszafejlődik az intézményrend
szer, és a város feléli a vagyonát!
- Nézze, az alapvető, törvényileg kötelező fel
adatok teljesülnek. Sajnos a városnak szembe
kell néznie vele, hogy többre most nem futja. De
gondolja végig azt is, hogy egy kistelepülésnek
mennyivel nehezebb.
- Milyen információi vannak a Vértesi Erőmű
Rt. sorsával * an?
ndig a cég vezetésének
un. Vas László vezérícsolatot tartok s rendIstván szakszervezeti
yalok a kancellária, a
\PV Rt. képviselőivel,
■övei is. Amit világoöbb tényező sajátos
rik meghatározó, az
ekeit, míg a pénz’tségvetés kíméléharmadik érdeket
náci alapon való
kerülésére kony minél alacsoa termelőtől,
foglalkoztatás
rnyű, és nem
ek az összeázár Mózes
r levelének
' a retrofit
indult. Mi
avaszára
; döntékellően

..ju nelyesnek,
. oouoalkozom, hiszen ő szá
mokban, költségvetésben gondolkodik.
A lényeg azonban az, hogy a pénzügymi
niszter álláspontja - mint a leveléből is
kiderül - mindezek ellenére sem tér el a
kormány felfogásától, vagyishogy a

pénzügyi
a
magánosítási fo
lyamat ellenére is - ahogy azt ígérte is az MSZP biztosítják a Vért működését. Ismereteim szerint
a Vért kérdésével a kormány rövidesen foglalko
zik, azonban a döntés előtt annak tartalmát nem
áll módomban részletezni.
- Miért csúszik hónapokat a privatizáció? A
legújabb határidő már február vége.
-A m ikor Kapolyi László megfogalmazta priva
tizációs szándékát, még nem tudott a többmilliár
dos környezetterhelési díj bevezetéséről. Érthető,
ha most kifogásai vannak, hiszen a tervezés so
rán ilyen kiadásra nem számított. A mostani hely
zet főleg ezzel van összefüggésben. Az
természetes, hogy üzleti érdekeit érvényesíteni
szeretné, így a Vért megvásárlásáról kemény tár
gyalásokat folytat. Azt gondolom, örüljünk annak,
hogy nincs elkapkodva a dolog, és nagyon átgon
doltan zajlik a folyamat. Két dolog biztos: a város
melegvíz és fűtésellátása biztosított, a foglalkoz
tatás tekintetében pedig a korábban meghirdetett
elvek érvényben vannak.
- Azért az aggasztó, hogy az új kormány regná
lása óta sem alakult ki stabil helyzet a Vért körül,
folyamatos bizonytalanság van, pedig a választá
si beszédeikben önök nem ezt ígérték.
- Az elmúlt tizenvalahány évben mindig hall
hattuk, hogy a Vért csődközeli helyzetben van.
Sajnos vannak olyanok is, akik félinformációk bir
tokában riogatnak.
- A bizonytalanságból azonban - jogosan kezd elege lenni az itt élőknek.
- Az új kormány tavaly egy hárommillárdos hi
telgaranciával megtámogatta Vértet, és ha kell,
újra fog segíteni. Gondoljon csak bele: zajlik egy
húszmilliárdos retrofit program. Mindeközben az
állam hagyja csődbe menni a céget, és ki fog dob
ni az ablakon ennyi pénzt? Ez egyáltalán nem lo
gikus. A Vért hosszú távú működését - és ezt már
sokszor elmondtam - a kormány biztosítani fog
ja, ennél többet nem is ígértünk. Tartjuk a szavun
kat.
Forgács J.

/^Kék Hold Könyvelő Kft.
VV 2840 O ro s z lá n y , T á n c s ic s M. ú t 59. II. em.
T e le fo n : (34) 361-405, 560-090 Fax: 560-091
E-mall: kakhold@axalaro.hu, Inte rn e t: http:Ww w w .verta sexp o.hu /kakh o ld
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TOMI K É Z I
AUTÓMOSÓ!

MINŐSÉG!
KERÉKPÁROK

Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár
tagok részére is!
Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
S 3 6 1-605
Nyitva tartás
február 28-ig
H-P: 9-16
Szó'; 9-12

Kárpitozott
bútorok
javítása!
Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272
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Fekete úr harca az önkormányzattal
- Megkárosíthattak több száz családot az oroszlányi
távhőkorszerűsítés során - vélekedik Fekete József, aki Pe
tőfi utcai lakása fűtésfejlesztése miatt különös kálvárián
ment keresztül az elmúlt években. Ügyével már kétszer fog
lalkozott a városi tévé, decemberben pedig a Tévé ügyvédje
című Juszt-műsor is. Fekete úr panasza megjárta a bírósá
got, az állampolgári jogok biztosának hivatalát, legutóbb egy
megyei lap szerkesztőségét is, noha a megírt cikk azóta sem
jelent meg.
A négy Petőfi utcai lépcsőházat, s benne lakásomat, 2002
telén kapcsolták be a távfűtési hálózatba - emlékezik Fekete
úr, miközben hivatalos papírok kötegeit rendezgeti a konyha
asztalon. Fekete úr lakásának belső hálózatát saját maga épí
tette be. Elvárta volna azonban, hogy a lépcsőházba szerelt
rendszer és az épülettömbig lefektetett gerincvezeték reá eső
költségeiről - ahogy ez minden más törvényes vásárlás ese
tén kötelező - részletes számlát küldjön neki a polgármesteri
hivatal, akivel a korszerűsítésre szerződést kötött. Fekete úr
arra gyanakodott ugyanis, hogy egyes beépített alkatrésze
ket nem reális áron számoltak fel, más alkatrészeket pedig be
sem építettek. A lépcsőházi ún. szekunder hálózatról például
a mai napig nem kapott tervrajzokat, pedig ennek költségeit
is mindenkivel megfizettették 5500 forintos áron - mondja.
Fekete úr mindezek miatt nem volt hajlandó fizetni, és az
APEH-hez fordult. Az adóhatóság válaszlevelében azt közöl
te, hogy a polgármesteri hivatalnál lefolytatott vizsgálat alap
ján megalapozottnak tartja bejelentését, és további
vizsgálatokat helyezett kilátásba. Az APEH-től arról informál
tak, ha Fekete úr, mint panaszos kéri, tájékoztatják az ered
ményről. Lapunk a hivataltól annyit tudott meg, hogy a
bejelentés nyomán a hivatalban tavaly vizsgálatot végzett az
adóshatóság, s azóta további intézkedésre nem került sor.
Közben az önkormányzat hivatala bírósághoz fordult,
hogy állapítsák meg Fekete József fizetési kötelezettségét.
Panaszosunk azt kérte, hogy vizsgálják meg az időközben ré
szére kiküldött számlák valóságtartalmát. A bizonyítási eljá
ráshoz szükséges szakértői vizsgálat 50 ezer forintos
előlegét az önkormányzat megelőlegezte volna, de ha Fekete
József veszít a perköltségeket természetesen neki kellett vol
na megfizetnie. Fekete úr megrettent, s tartva attól, hogy az
önkormányzattal vívott jogcsatában alulmarad, inkább bele
ment egy megállapodásba, melynek nyomán a bírósági eljá
rást közös megegyezéssel megszüntették. Ezután kifizette a
számlát, mely végül 115 ezer forintot tartalmazott az eredeti
123 ezer forint helyett. Fekete úr szerint erre a csökkentésre
sem kapott magyarázatot. Miért lett a számla kisebb az ere
detinél? Mások is csökkentett összeget fizettek be végül? kérdezi.
Fekete úr ma sem nyugodt, rendre újabb kérdései vannak.
Éppen egy sok nyomtatott lapból álló dokumentumot lapoz
gat. A kimutatást a korábban kapott számla részletezéseként
kapta a kivitelező szolgáltató cégtől, de ezzel sem elégedett.
Szerinte ennek a tartalma köszönő viszonyban sincs a való
sággal. Úgy véli, erről bárki meggyőződhet, ha végigmust
rálja a lépcsőházakat, és a beépített szerelvényeket,
csöveket. Fekete József fenntartja véleményét, hogy az
összességében több százmilliós fejlesztés során nem volt
minden rendben. Fekete úr hivatali, céges és politikai össze
fonódásokat feltételez s a legutóbb elkészült, de meg nem je
lentetett újságcikk készítése óta már a média embereit is
fenntartással fogadja.
Tény, hogy az ügy megjárta az igazságszolgáltatást és a
felek közötti megállapodással végződött. A vita tehát megfe
lelő jogi fórumon lezárult. Azóta azonban országos nyilvá
nosságot is kapott (Juszt-műsor), s ezért a helyi
közvélemény és á nyughatatlan panaszos is megérdemelné,
hogy a polgármesteri hivatal kimerítő válaszokat adjon a füg
gőben lévő kérdésekre - bármilyen fórumon. Ez a hivatal ér
deke is.
Forgács J.

A jogi rend ezés útja nyitva áll
Fekete úr bejelentésére az APEH valóban
végzett vizsgálatot az önkormányzatnál,
azonban nem a nála végzett beruházás mi
att, hanem a közműfejlesztési hozzájárulás
elszámolásával kapcsolatos ügyintézésre,
amelynek eredménye csupán annyi volt,
hogy a jövőben az ilyen címen befizetett
összegekre is számlát kell kiadni, s a szám
lában jogcímként „közműfejlesztési hozzá
járulásnak” kell szerepelni.
Az önkormányzat az elvégzendő munkák
ra szerződést kötött Fekete úrral. A szerző
déses összeg 123.096 Ft volt, azonban
szerepelt benne a következő kitét: „a tényle
ges költség megállapítása az elvégzett mun
ka felmérése alapján, elszámolással
történik.” A szerződésnek megfelelően a
ténylegesen elvégzett munkát számlázták
le, az eredeti számla szól 115.910 Ft-ról,
amelyben már jóváírták a 33.114 Ft állami
támogatást is. Szó sincs tehát arról, hogy
később, esetleg Fekete úr reklamálására
csökkent volna le a számla.
Az oroszlányi Szolgáltató Rt. a szerződés
szerint a munkát 2001. évben elvégezte, pa
naszosuk 2001-től veszi igénybe a távhő
szolgáltatást. Fekete úr azt nem vitatja, hogy
a munkát elvégezték, azt sem, hogy annak a
működtetésével veszi igénybe a szolgálta
tást, csupán annak összegét nem tartja reá
lisnak, anélkül azonban, hogy bárhol és
bármikor megjelölte volna, hogy akkor sze
rinte mennyit ér az elvégzett munka.
Hogy elcsépelt szófordulattal éljek, jogál
lamban élünk, ahol a vitás ügyek a bírósá
gon dőlnek el. Az önkormányzat az
elvégzett, és a Fekete úr által használatba
vett munka ellenértékének a megfizettetésé
re ezért indított peres eljárást. Az 50 ezerfo
rintos szakértői előleget nem Fekete úrnak,

hanem az önkormányzatnak kellett volna
megelőlegeznie. A szakértőnek egyébként
az alábbi kérdésekre kellett volna választ
adni: milyen munkát végzett el a beruházó,
és annak mennyi az értéke, vagyis éppen
azokra a kérdésekre, amelyeket Fekete úr vi
tat.
A szakértő kirendeléséről szóló bírósági
végzést követően kereste meg Fekete úr az
önkormányzatot, azzal, hogy kéri a per
megszüntetését, a számla szerinti összeget
befizette. A perbeli megállapodás abban a
reményben született, hogy az úgy végére
pont kerül.
A megyei lap cikke az itt írt tények meg
ismerése után nem jelent meg, mint ahogy
az állampolgári jogok biztosa sem intézke
dett. Fekete úr számára ugyanis nyitva áll je
lenleg is minden olyan fórum, amelynek a
hasonló ügyekben hatásköre van.
Amennyiben Fekete úr úgy érzi, hogy őt
kár érte, az összeg megjelölésével az önkor
mányzat és az Oroszlányi Szolgáltató Rt. el
len peres eljárást indíthat. Ebben a perben
kérheti szakértő kirendelését a munka tar
talmának és értékének a megállapítására, a
szakértő személyére Fekete úr is tehet ja
vaslatot. A bírósági eljárásban ismert a költ
ségmentesség,
illetékfeljegyzési
jog
intézménye, amellyel panaszosuk is élhet,
ha arra anyagi körülményei jogosulttá te
szik. Természetesen, a perköltséget a per
vesztes fél fizeti. Amennyibene Fekete úr
lenne a pervesztes, de költségmentességet
kapott, akkor a Magyar Állam.
Úgy gondolom a közvélemény számára is
egy esetleges bírósági eljárás lehet csak a
megnyugtató út, nem pedig bármilyen
egyéb fórum.
Kiss Ferencné dr., a beruházó ügyvédje

Halott város? Élőzene!
Bizonyára mindannyian láttuk, hallottuk már városunkat a “ halott” jelzővel ellátva egyes
médiumokban. Bántó és meglepő. Nem tudom, hogyan lehet egy város halott, ahol élnek
emberek, ahol van kultúra. Márpedig itt van.
Számos művész és művészeti csoport él és működik Oroszlányban, akik mind a város,
mind más települések kulturális életét szeretnék gazdagítani. Festőművészektől iparművé
szekig, táncosoktól zenészekig - és még sorolhatnám - sok ilyen ember él itt. Én magam
két helyi zenekarnak vagyok tagja, a Jackpot Baker Bandnek és a Bányász Koncert Fesztivál
Fúvószenekarnak. Mindkét zenekart Simonics László vezeti. Tapasztalatból mondhatom:
zajlik a zenei életünk. Elég, ha visszatekintünk az elmúlt másfél hónapra.
A Lengyel József Gimnázium adott otthont az Oroszlányi Big Bánd - becenevén a Jackpot
Baker Bánd, JBB - Mikulás esti ingyenes jazz koncertjének az előző év december 7-én. A ka
rácsonyi ruhába öltöztetett díszterem megtelt emberekkel azon a vasárnap estén. Két ven
dég együttes is színpadra lépett: a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar néhány tagjával
kibővült Big Bánd, azaz a Swingphonic Bánd; és a tatabányai Friends.
A Big Bánd nem lustálkodott a következő héten sem. December 13-14-én rendezte meg
ugyanis a Budapest Jazz Orchestra a III.Budapesti Big Bánd Találkozót, ahol együttesünk is
megmérette magát. A komoly, jazzben jártas zsűri kategóriánkban arany minősítést adott
nekünk. Bíztatást kaptunk: van értelme csinálnunk.
A művelődési központ színháztermében tartotta az eddigi hagyományoktól eltérően újévi
koncertjét a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar. Az együttes jó ideje évzáró koncerttel
búcsúzott az óévtől decemberben, most évnyitó hangversennyel köszöntöttük az új eszten
dőt. A terem ezúttal is megtelt nézőkkel. Julius Fuéik A gladiátorok bevonulása című induló
jával kezdtük meg a muzsikálást. A közönség vastapssal fejezte ki megelégedését.
Úgy gondolom, nem kevés zenei esemény ez bő egy hónapra. Azt hiszem, bátran mond
hatjuk: Oroszlány nem halott város. Zenéje legalábbis él.
Biacsi Viktória
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Vért: újabb haladék van, megoldás nincs
Eláll a Vért privatizációjától a Vértes Energia Befektetési és Fejlesztő Kft., ha
február 29-ig nem sikerül megállapodni azÁPV Rt.-vel a környezetterhelési díj
kompenzációjáról - adta hírül a sajtó.
Lapunk információja szerint az e heti kormányülésen úgy döntöttek, hogy
tudomásul veszik az elállás szándékát, a Vért - egyelőre - állami tulajdonban
marad, és a villamosenergia kötelező átvételét lehetővé teszik a 2004. évben,
megemelt, fix áron.
“A kormányhatározat pontos szövegét nem ismerjük, azonban úgy tűnik,
hogy a Vért 2004-es működését ez a kormányhatározat nagyrészt megoldja nyilatkozta a Krónikásnak Vas László, a társaság vezérigazgatója."

Létszámcsökkenés várható

“ R io g a tá s é s v é r á ld o z a t”
- Sajnálatosnak tartom, hogy egyes személyek és médiumok riogatták a la
kosságot az új költségvetéssel kapcsolatban. Oroszlányt nem hintik fel sóval!
2004-ben épül tovább a szennyvíztisztító, folytatódik a játszótér-felújítási
program, épülnek új járdák, és ha szűkösen is, de az intézményhálózat is mű
ködik, lesz fűnyírás és lesz parkgondozás - mondotta Rajnai Gábor polgármester azon az összevont bizottsági ülésen, melyet azzal a céllal hívtak össze,
hogy összegző véleményt mondjon a költségvetés elkészült tervezetéről. Raj
nai hangsúlyozta, hogy ez a mostani helyzet többéves folyamat eredménye.
Elmondta: a megszorítások 2005-től hoznak eredményt, mert a közalkalma
zotti létszámleépítés szeptembertől fog érvényesülni.
- Nem emlékszem olyan évre 1990-től, amikor a költségvetés mindenkinek
a megelégedésére készült volna el, és úgy látom, valószínűleg minden költ
ségvetési tárgyalás a jövőben is így fog lezajlani - fogalmazott Székely Antal
alpolgármester. - Meg vagyok róla győződve - folytatta -, hogy ez a költségvetés lehetőséget ad rá, hogy a beruházások és a fejlesztések megvalósulja
nak, ugyanakkor az intézmények is el tudják látni az alapfeladataikat. Általában
a végrehajtott költségvetés, bár nem akarom elkiabálni, mindig jóval több
pénzről szól, mint a tervezet. Abban bízom, hogy ez az idén is így lesz, és nem
azoknak lesz igazuk, akik szerint ezt a költségvetést nem lehet teljesíteni, és
egyes intézményeket csak októberig-novemberig lehet működtetni.
- Ne feledjük el, hogy ez a költségvetés véráldozattal jár, hiszen a megszorí
tások ára 44 fő elbocsátása - mondta Papp Péter, a pénzügyi bizottság tagja.
Székely Antal szerint a 44 ember egy része valószínűleg nyugdíjba megy, a
másik része pedig azért kerül ki az intézményből, mert nem lesz rá szükség.
De, mint fogalmazott, néhány százalékkal csökken a gyereklétszám is, ezért
nem lehet elvárni, hogy az alkalmazotti létszám változatlan legyen,
-for-

Ki is riogat?
Mostanában különösen sokat kortyolhatott városunk polgármestere a feledékenységet adó mitológiai folyó vizéből. Egy bizottsági ülésen ugyanis leg
utóbb úgy értékelte, hogy riogat sajtó. Az valahogyan mégsem jutott eszébe,
hogy tavaly november elején a városvezetés dobott be a nyilvánosság elé egy
olyan “ ötletbörze” néven elhíresült dokumentumot, mely felvetette 100 városi
alkalmazott elbocsátását, stb.
Most akkor ki is kezdte a riogatást? Ki is dobta be a köztudatba a Benedek
iskola lehetséges Arany iskolába költöztetését, ráadásul úgy, hogy az intéz
ményvezető is a tévéből értesült? Furcsa kettős mércével mér a polgármester.
Ha orálisan nyilatkozik, s ha tőle jön valami, az objektív igazság, ha ugyanezt a
sajtó közli, az már riogatás.
Nagy baj van itt a kommunikáció felfogással! Amiről Rajnai beszél, ismét el
lentétben áll a választási ígéretekben megfogalmazottakkal. S még arra sem
válaszolt Rajnai úr, hogy mi a véleménye a nevében működő sajtóreferens
nyilvánosan elkövetett trágárságairól. Mert sokakat e városban az a stílus ri
aszt, amelytől még mindig nem határolta el magát az első ember. Reméljük,
csak feledékenységből.
'
Forgács

R Ö V ID H ÍR E K
- FÉL ÉVSZÁZADDAL ezelőtt, 1954. január 28-án döntött a Minisztertanács
Oroszlány február elsejei hatállyal történő várossá nyilvánításáról. Követ
kező számunkban visszatekintünk az 1954-es ünnepi eseményekre.
- FOLYAMATOSAN BŐVÜL az oroszlányi kistérség infrastrukturális és te
lekommunikációs ellátottsága. Ez állapítható meg a gazdasági minisztéri
um megbízásából, a KSH adatai alapján készült összesítésből, mely a
kistérség településeinek fejlődését foglalja össze 1997-től 2002-ig.
Jelentősen emelkedett a háztartások gázra való kapcsolódásának mutató
ja. Az időszak első három évében Bokodon három-, míg Kecskéden négy
szeresen több bekötés történt. Ugyanakkor nagyon kevesen építkeztek
ebben az időszakban, hiszen 64 lakás épült öt év alatt a kistérségben, és a
vezető helyeket Oroszlány (34), illetve Kecskéd (18) foglalja el. A kistér
ségben lakók gyarapodását jelzi, hogy míg 1997-ben 5684 személygépko
csi futott a hat település útjain, addig 5 év múlva 1300-zal több.
- A VÁROSRÓL szóló kiállítás nyílt a Ságvári iskolában. A tanulók által ké
szített rajzokon, festményeken, illetve az általuk gyűjtött és készített fény
képeken gyermekszemmel elevenedik meg településünk. A kiállítás
megálmodója és rendezője Nagygyörgy Lászlóné büszkén számolt be ar
ról, hogy az iskola több tanulója is részt vett az ,,50 éves Oroszlány" című
rajzpályázaton. A 2004-es városi naptárban a 12 hónap illusztrációja közül
négy az intézmény tanulóinak munkájából került a kiadványba. A megnyitó
végén a legjobb munkák készítői jutalmakat vehettek át.
Egyúttal az iskola két pályázatot is meghirdetett a jubileum alkalmából. Az
egyik feladat az, hogy a gyerekeknek idősebb ismerőseikkel 1-2 oldalas in
terjút kell készíteni a várossá nyilvánítás előtti időket jellemző életkörülmé
nyekről. A második feladat alapján régi fotók helyszíneit kell felkeresni, s
lehetőleg ugyanabból a szögből lefényképezni a jelenlegi állapotot. A kö
vetkező hetekben a diákönkormányzat levetíti a Kamaszváros című filmet,
és rajzos “tervpályázatot" hirdet a város üres területeinek beépítésére.
- ÓRA ÉS LÓGÓ. Legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület a várossá
nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából, a városi jelkép elkészítésére kiírt
pályázatról. Az emblémapályázatra 14 pályamű érkezett. A városatyák vé
gül a Dömötör Tamás által készített lógót találták a legalkalmasabbnak a
felhasználásra. A város lakói abban az ügyben is véleményt nyilváníthattak,
hogy az Oroszlány fő útján elhelyezendő emlékóra milyen kinézetű legyen.
A polgárok a két lehetséges változat közül, a két pilléren nyugvó változat
mellett döntöttek, tehát ez kerül felállításra az ünnepi év eseményei során.

Sólyom Jöran:
..... a személyemet támadják”
Az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság
2004. évi üzleti terve kapcsán heves vita volt a legutóbbi testületi ülé
sen. Az ellenzék a társaság megszüntetését indítványozta, amit a több
ség nem fogadott el. A társaságot ért vádakról, feladatairól
beszélgettünk Sólyom Jöran ügyvezető igazgatóval, aki „civilben” gé
pész-műszaki tanár és mérnök-közgazdász, egyébként pedig „informa
tikus” és 2003. február 1. óta látja el pályázat útján elnyert
megbízatását.
- Ön szerint mi indokolhatja, hogy az ellenzék a kht. megszüntetését kez
deményezte a legutóbbi testületi ülésen?
- Döntően egyesek személyemmel szembeni ellenérzései lehetnek a táma
dások motivációi. A társaság szükségtelenségét hangoztatok szószólója,
Takács Károly képviselő úr, korábban a főnököm volt a Vért-nél, s mielőtt
elhagytam a céget, több kérdésben is konfliktusunk volt egymással. Sze
mélyem vélhetően ez okból is tüske néhányak szemében. Ha nem így len
ne, akkor a mostani kritizálok még az előző ciklusban megszüntették volna
a társaságot, amikor 2002. májusában átalakították és kivették belőle az
ipari parkkal, valamint a sport üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.
Egyébként abban a testületben is ott ült Takács úr, de akkor még nem me
rült fel benne a megszüntetés gondolata.
- Az ellenzék azt feltételezi, hogy kifejezetten önnek lett gyártva ez a
mostani társaság, mint egyfajta „jutalomjáték" mert a szocialisták kam
pányfőnökének és jelenlegi sajtóreferensének barátjaként, közösen mű
ködtettek az előző ciklusban sokak által ellenzékinek minősített
médiumokat. Erről mi a véleménye?
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G y e re k e k - s a ro k s z á m o k fo g s á g á b a n
Két hét múlva tárgyalja a képviselő-testület a város 2004. évi költségvetését. Az előkészítés és egyeztetés október óta zajlik.
November elején nagy vihart kavart a “ Rajnai-csomagként” is aposztrofált ötletgyűjtemény,
mely drasztikus intézkedéseket is felvetett az akkor félmilliárdosra becsült fedezethiány megszüntetésére.
Január közepén hírül adtuk, hogy a költségvetési egyensúly helyreállításához
120 milliót kívánnak lefaragni az intézmények költségvetéséből.
Megkérdeztük az általános iskolák igazgatóit, jelenlegi ismereteik alapján, hogyan befolyásolja az idei évet a kényszerű megvonás.

L e s z -e p é n z k ré tá ra ?

K ö z ü z e m i díj 8 h ó n a p ra

- A tavalyi költségvetéshez képest mennyivel lesz szőkébb a
2004-es? - kérdeztük Csőre Imrénét, az Arany János Általános Is
kola vezetőjét.
-Atavalyi költségvetési évben is 13 millióval kevesebből gazdál
kodtunk, mint a megelőző évben. Idén szeptembertől csökken a ta
nulólétszámunk is, mely miatt kevesebb lesz az állami normatíva.
Az önkormányzat ugyanakkor megvonja azt a 10 százalékos lehe
tőségét az iskoláknak, amit az egyéni arculatra, illetve a nyelvokta
tásra, a diáksportra vagy egyáltalán a mindennapos testnevelés
feladataira adott. Ez óhatatlanul maga után von alkalmazotti lét
számcsökkenést is, mely nálunk 3 álláshely megszűnését jelenti. A
február elején kiosztott tervezet alapján 5 millióval lesz rövidebb is
kolánk költségvetése a tavalyihoz képest. Megjegyzem, ez már egy
6.-7. variáció a költségvetési koncepció tárgyalásának megkezdése
óta, s immár véglegesnek tűnik. Azon kell elgondolkodnunk, hogy
az oktatás törvényes biztosítása milyen áron oldható meg: a techni
kai létszám csökkentésével, az egyéb járulékos, törvényben kötele
zően elő nem írt feladatoknak az esetleges nem végrehajtásával?
Ebben a pillanatban úgy látom, ez a legutolsó verzió mindenesetre
lehetővé tesz egy törvényes működést, bár nagyon keményen kell
tartani a kezét a pénztárcán az intézményvezetőnek. Mindig arra tö
rekedtem, hogy a gyerek mindent kapjon meg, amit meg kell kap
nia ebben az életkorban (a kötelező tanítási óráit, a kötelező
korrepetálásait, a tehetséggondozásra fordítható szakköri órákat, a
sportot, stb.), és továbbra is ezt tartom elsődlegesen szem előtt.
- Miben várható visszalépés a tavalyi színvonalhoz képest?
- Az Arany iskola magas oktatási-nevelési színvonalát az Orszá
gos Közoktatási Intézet (OKI) által elvégzett országos kompeten
ciamérés is igazolja. Ebből világosan kiderül, hogy a hozzáadott
érték iskolánkban az országos átlagnál magasabb. Ebből, azt gon
dolom, kiderül, hogy itt a fizetéstől függetlenül működik egy jó
szakmai színvonal. Pedagógusaink nem annak függvényében taní
tanak jól vagy rosszul, hogy mennyire vannak megfizetve. Tantes
tületünk hozzáállása és hivatástudata felül fog kerekedni ezen a
nehéz anyagi helyzeten, és nem lesz semmiféle színvonalbeli
visszalépés.
- Mit nem kapnak meg a gyerekek, amit eddig igen?
- E pillanatban úgy látom, hogy csoportbontásainkat meg tudjuk
tartani. Esetleg lehetséges,' hogy akkora mennyiségű felzárkóztató
vagy tehetséggondozó órát nem fogunk tudni tervezni, mint amire
lehetőség lenne, ha nem vonják el a tíz százalékos túlórakeretet.
Talán kevesebb lesz a délutáni szabadidős foglalkozás is. Azt gon
dolom azonban, hogy amit az önkormányzat a minőségirányítási
programjában megfogalmazott, nagy erőfeszítésekkel ugyan, de
meg tudjuk tartani.
- Elegendő lesz-e a közüzemi költségekre tervezett keret?
- Tavaly év végén nem volt kifizetetlen számlaállományunk. Az
ez évre tervezett működési költségek nagyon alacsony szinten van
nak, amiből aligha lehet kijönni. Névértékben ugyanannyi összeget
kapunk, de ez az áremelések miatt kevesebbet ér. Az épület az önkormányzat vagyona, mely többmilliós értéket képvisel, fenntartá
sa, karbantartása elengedhetetlen.
Legjobban a dologi költségek lefaragására kényszerülünk. Keve
sebb pénz jut krétára, mosószerre, szemléltető eszközökre, tele
fonra, stb. De inkább ezt húzzuk meg, semmint az oktatás rovására
menjen a finanszírozás csökkenése.
Annak azért örülök, hogy a száz közalkalmazott elküldését felvető
novemberi ötlet nem valósul meg.
-fj-

- Az idei év költségvetésének elkészítéséhez intézményünk egy sarokszámot és meg
nevezett elhagyandó feladatokat kapott. Az egyik legnagyobb probléma az egyéni ar
culatra és a nyelvi bontásra adott órakedvezmények megvonása - tájékoztat Tóth
Gábor, a József Attila Általános Iskola igazgatója. Emiatt teljes egészében át kell szer
vezni a bontott csoportok működését, sok esetben valószínűleg vissza kell térni az
egy osztály egy nyelvi csoport felállásra. Ez azokban az évfolyamokban különösen
nagy probléma, ahol jelentős különbség halmozódott fel a csoportok között, a hala
dás üteme miatt.
Az intézményvezető feladata az, hogy végrehajtsa az iskola pedagógiai programját.
Szabályok határozzák meg, hogy az adott tanévben milyen feladatokat kell ellátnunk.
A baj ott van, hogy tanév közben ezen nem lehet változtatni, tehát ezt a tanévet végig
kell vinni az eddigi, sőt közüzemi díjak emelkedése miatt megnövekedett költségigénnyel. Azaz szeptemberig jelentős spórolást nem lehet megvalósítani. Az alaposan
megfaragott költségvetésünkből emiatt valószínűleg nem marad elég pénz a követke
ző tanév első négy hónapjára.
A pénzügyi bizottság által meghatározott intézményi sarokszámba az intézményi
megszorítások ellenére sem fért bele csak 8 hónapi közüzemi díj, az egyéb működési
költségeket pedig csak a tavalyi 50 %-án tudtuk megtervezni, holott tudjuk, tavaly
sem jutott minden feladatra. Például félő, hogy szeptembertől az intézmény nem tud
megfelelni minden közegészségügyi előírásnak, mert nincs elegendő pénz a kötelező
meszelésekre.
Tartok tőle, ha nem jövünk ki a költségvetésből, akkor azt fogják mondani, hogy az
intézményvezetők rosszul terveztek. Pedig csak arról van szó, hogy a sarokszám túl
alacsony, ebbe nem lehet beleférni a megkezdett tanév alapján. Ugyanakkor ha tétele
sen megnézzük, hogy milyen lehetőségeik vannak az oktatási intézményeknek és mi
lyenek a hivatal egyéb területén, akkor nagyságrendnyi különbségeket látunk.
Magam részéről nagyon sajnálom, hogy a képviselők csak a maguk területén (ki-ki
melyik bizottságban) folytatnak információgyűjtést, az egyéb területekről, mint az ok
tatási intézmények működése, nem rendelkeznek részletes ismeretekkel.
- Hogyan érinti az iskolát az alkalmazotti létszámleépítés?
- Nálunk ez négy álláshelyet jelent. Két technikai és két pedagógus álláshelyet kell
megszüntetnünk. Ezért mindkét területen átszervezéseket kell tennünk.

D a m o k lé s z k a rd ja a la tt
Hartmann József, a Ságvári Endre Általános Iskola igazgatója:
- A tavalyi eredeti költségvetéshez viszonyítva 14 millióval kevesebből gazdálkod
hatunk az idén. A költségvetéstervezet tanulókra vonatkozó legnagyobb hatása az ed
digi 10 %-os plusz órakeret megvonásából fakad. Ezt a heti 79 órát két területre
fordítottuk: a matematika és német nyelv csoportbontásos és magasabb óraszámban
történő tanítására. Úgy tűnik, hogy szeptembertől a német nyelvet már nem tudjuk a
korábbi emelt szinten oktatni.
Elképzelhető, hogy március-áprilistól a pedagógusok hivatástudatára lesz bízva a
megkezdett szakkörök és korrepetálások továbbvitele. Azt gondolom, a kollégák ma
guktól is megadják a gyerekeknek azt a többletet, amit eddig. Az ő ingyenmunkájukra
azonban nem lehet építeni egy oktatási rendszert és pedagógiai programot.
- Elbocsátás várható-e?
- Hat álláshelyünk szűnik meg. A technikai állományban már megvalósult 1 fős le
építés. A tervezet szerint kettővel kevesebb napközis csoport indul szeptembertől,
ami 2 pedagógus elbocsátását jelenti.
Szomorú kilátás az is, hogy minden pluszkiadás, ami megterheli a jelenlegi szemé
lyi bérkeretet (pl. ha sok betegállomány miatt nagy számú helyettesítésre kényszerü
lünk) újabb elbocsátásokat vonhat maga után.
Gond az is, hogy a dologi kiadások egyharmadára csökkentek. Lehet, hogy a gyere
keket meg kell kérnünk, hogy tisztítószereket hozzanak az iskolába.
A működési költségeknél és az élelmezésnél nem tudtuk figyelembe venni az ár
emelkedéseket, így bizonytalan, hogy e pénzek kitartanak-e év végéig. Igyekszünk ta
karékosan gazdálkodni.

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

folytatás az 1. oldalról
- Az ellenzék azt felté
telezi, hogy kifejezetten
önnek lett gyártva ez a társaság, mint egyfajta Ju
talomjáték” mert a szocialisták kampányfőnöké
nek és jelenlegi sajtóreferensének barátjaként,
közösen működtettek az előző ciklusban sokak ál
tal ellenzékinek minősített médiumokat. Erről mi
a véleménye?
-Természetesen vannak politikai nézeteim, de
sohasem toltam egy párt szekerét sem. Igaz ko
rábban kétszer is indultam Fidesz támogatottság
gal önkormányzati választáson, de ez aligha
illeszkedik az ön által ismertetett vádhoz.
Még az előző ciklus elején készítettem egy ta
nulmányt, amelyben kifejtettem, hogyan látom a
kht. Vállalkozói Információs Centrum (VIC) nevű
szolgáltatását. Ezen elképzelések alapján a
GM-hez benyújtott pályázat nyert és további sze
mélyemhez fűződő támogatás is érkezett, ennek
ellenére a pályázat tartalma nélkülem valósult
meg, és sajnos a későbbiekben elhalt. Ekkoriban
azt gondoltam, hogy a Krónikás internetes fóru
mát kell felhasználni arra, hogy az alulról jövő
gondolatok megjelenjenek. Rengeteg embert
csábítottam a fórumra, aztán sajnos olyan párbe
széd alakult ki néhányak között, aminek hatására
megszűnt a fórum. Ennek eredménye lett az
Orihetek újság. Biztos, hogy e laphoz való kötődé
sem is szerepet játszhat az ellenzék ellenérzései
ben, de ebben a lapban é n d ire kt politikai
állásfoglalást sohasem tettem. És hogyan keve
redtem a baloldalra? Én letettem Rajnai úr aszta
lára is azokat a javaslatokat, amiket korábban
Sunyovszki úrnak kínáltam fel. Rajnai úr meggon
dolásra alkalmasnak találta ezeket.
A jutalomjátékról pedig csak annyit, hogy ami
kor a társaság vezetői pályázatát kiírták, én a pol
gármestertől értesültem erről a tényről.
Pályázatot készítettem, melyet a többivel együtt
egy bizottság bírált el. Az enyémet ítélték a leg
jobbnak. Ezt felesleges magyarázgatni.
- Mi haszna van a városnak jelenleg a kht.-ból?
Szükség van rá egyáltalán?
- Ha úgy vetnénk fel a kérdést, hogy szükség
volt-e egyáltalán a kht. megalakítására hét évvel
ezelőtt, akkor alighanem igenlő válaszokat kap
nánk azzal az indokkal: lám, szépen fejlődött az
ipari park. Én azonban megkérdezem: létezik-e
olyan gazdasági program, amely arra enged kö
vetkeztetni, hogy tudatos, tervszerű tevékenység
eredménye a mai ipari park? Van-e bármilyen írt
dokumentum arról, hogy ezeket a cégeket Orosz
lány megkereste volna, mielőtt jelentkeztek itt?
Tudomásom szerint a tatabányai ipari parkot fej
lesztő cég több millió forintos komoly pályázato
kat készít jelenleg is nagy cégeknek, hogy a
településre csábítsa őket. Nos, ilyen előzetes ki
ajánlás nálunk tudomásom szerint nem történt, s
ebből kiindulva nem is lett volna semmi szükség a
kht.-re, mert ezt a folyamatot a polgármesteri hi
vatal is le tudta volna vezényelni. A társaság az
ipari parki területek megszerzésének az admi
nisztratív, szaladgálós munkáját végezte. Az
1997-es alapítás előtt a testületi ülésre készült
előterjesztésben négy fő célt határoztak meg: ipa
ri park, vállalkozásmenedzsment, térségfejlesz
tés, térségi politika kialakítása. Ha akkor ezek
fontosak voltak, úgy érzem ma is azok, sőt az EU
csatlakozás küszöbén talán még fontosabbak is.
- A közhasznú szervezetekről szóló 1997-es
törvény szerint közhasznú szervezet az lehet, ami
az e törvényben meghatározott közhasznú tevé

- A honlappal kapcso
latban is vád érte önöket,
kifogásolva annak tartal
mi silányságát és a frissítés gyakoriságát?
- Mi ezt az összeget a korábban nyújtott egy
szerű karbantartás mellett más egyébre is költjük.
Tavaly, az e célra kapott százezer forint segítségé
vel vettünk egy városi szervert, ami ellátja az
oroszlany.hu weboldalt. így nem kell külön kapa
citást vásárolni a portálnak, és nagyobb tárhely áll
rendelkezésre. Ez a városi szerver ma már képes
arra, hogy korlátlan mennyiségű ügyfél számára
nyújtson Internet-alapú szolgáltatásokat. Többek
között ennek köszönhető, hogy a hivatalban ma
minden ügyintéző elektronikus úton elérhető. Ez
vajon közhasznú-e? Idén immár a második önkormányzati intézmény számára biztosít a kht.
négy-nyolcezer forintos éves díjért tartalomszol
gáltatást, és az intézmény dolgozóira vonatkozó
teljes körű elérhetőséget. Az oroszlányi szerveren
ma közel 200 személynek van elektronikus posta
fiókja. Ezt fogjuk idén kiegészíteni a civil szerve
zetek számára nyújtott közhasznú szolgáltatással.
Tavaly 300 fős minta alapján összegyűjtöttük a
városi portállal kapcsolatos elvárásokat, s a meg
valósítás során ezeket figyelembe fogjuk venni.
Ezen felül végezzük még a karbantartást. Ma
ennyi fér a hatszázezer forintba. Az igaz ugyan,
hogy a portál szerkezetének átalakítása csúszik,
aminek oka, hogy tavaly rengeteg energiát vett el
tőlünk a 2002-ben megkezdett oktatási projekt
befejezése, melyben 27 CNC gépkezelő kiképzé
sében segítettünk.
- A testületi ülésen elhangzott, hogy bizonyos
EU pályázatokon csak önkormányzati kht.-k in
dulhatnak. Mondana olyan pályázatokat, ame
lyekből minden más intézmény és szervezet ki
van zárva, és csak kht.-k számára elérhető?
- A közhasznú szervezetek pályázata általában
90% támogatottság körüli. Ez óriási dolog, gon
dolom ezért mondta Székely úr, hogy már csak
ezért sem szabad megszüntetni. (Az már más kér
dés, hogy az elmúlt években a társaság vesztesé
ges volt, ezért egy időre kizárta magát a
pályázatokból.) Mi most szellemi tőkét invesztál
va társpályázóként jelenünk meg ahol lehet, s így
jutunk bevételhez.
Január 15-én a GKM honlapján közel húsz új
EU finanszírozású pályázat jelent meg ezermilliár
dos nagyságrendben. Vállalkozásmenedzsment
szolgáltatásunknak a pályázatok figyelése fontos
része. Ezeket megküldjük az igénylő vállalkozá
soknak, s amennyiben felkérnek, segítünk az ér
telmezésben és a pályázat elkészítésében. Tavaly
hat ilyet készítettünk. A most említett pályázatok
zöme kifejezetten kht.-k számára íródott ki. Kisés középvállalkozások bizonyos csoportja csak
ilyen szervezetekkel közösen pályázhat meg eb
ből százmilliós nagyságrendet.
Nemrég pályázatot nyújtottunk be az EU pályá
zatok kidolgozását oktató ún. multiplikátor képzé
si rendszerbe való bekerülésre. Ha bejutunk e
programba, még sikeresebben végezhetjük a tér
ségi vállalkozások menedzselését.
-Ö n a televízióban elismerte, hogy hatékonyabb
píár munkára lenne szükség tevékenységük köz
ismertebbé tételére. Alighanem valóban meg kell
fogadnia ezt a tanácsot.
- Megfogadom. Ugyanakkor szeretném kérni a
képviselőktől, hogy jöjjenek el hozzánk és ismer
jék meg a munkánkat, talán akkor nem látják majd
oly sötéten a társaság jövőjét.
Forgács József

Sólyom Jöran: „valójában a személyemet támadják”
kenységet folytat. Az ellenzék szerint a kht. egyet
len Ilyet sem folytat, tehát nem felel meg a törvé
nyi kritériumnak.
- A közhasznúsági törvény csak javaslatokat ad
a végezhető tevékenységekre. Nincsenek benne
kötelező elemek, csupán lehetőségek. A lényeg,
hogy a kht. tevékenységével igenis közhasznú
dolgokat valósít meg. Ma foglalkozik-e például
valaki azzal, hogy magán-, kis- és középvállalko
zások (KKV) számára menedzsmentszolgáltatá
sokat nyújtson? Ez az alapítási szándékok között
is szerepelt, tehát fogadjuk el, hogy ez közhasznú.
Ma például 3 olyan vállalkozással tárgyaltunk,
amelyekre az európai uniós pénzforrások meg
nyitása miatt pályázati partnerként számítunk. Ha
valaki azt állítja, hogy csak az ipari parki vállalko
zások számára nyújtott szolgáltatás a közhasznú
és a KKV-szféra számára nyújtott nem, akkor
azon el kell gondolkozni. Az oktatás, az akkreditált
felnőttképzés mindenképpen közhasznú, ezt is
végezzük. S vajon nem közhasznú-e az oroszlányi
vállalkozásoknak nyújtott olyan jellegű támoga
tás, amivel ők, vagy a munkaerőpiacon, vagy a
vezetési elveikben fejlődni tudnak?
- Én úgy látom, hogy a törvény csak azon szer
vezeteket ismeri el közhasznúnak, akik az ott
konkrétan felsorolt tevékenységeket az alapító
okiratokba foglalva folytatják. Ez egyébként jogá
szok véleménye is.
-Véleményem szerint, közhasznú lehet bármi
lyen tevékenység, amit annak minősítünk, a lé
nyeg az, hogy ne vegyünk ki profitot a
társaságból, illetve az vissza legyen forgatva a cé
lok megvalósítására. A törvény szerint közhasznú
tevékenység az, ami a társadalom, és az egyén
közös érdekeinek kielégítésére irányul, és amit a
szervezet alapító okiratában célként megjelöl. Ezt
egyébként az ügyészség minden alapító okirat
módosításakor véleményezi is. Ami ha megfelelő,
akkor az alapító okirat módosítását jóváhagyólag
visszaküldi. Ellenkező esetben a társaságot mó
dosításra szólítja fel, amire volt is már példa.
- A társaság 17 milliós idei költségvetéséből 8
millió az önkormányzattól van: 4,3 millió támoga
tás, 3,1 millió szolgáltatás megrendeléséből, 600
ezer a városi Internetes portál karbantarlásért.
Eszerint az önkormányzat azért ad négymilliót,
hogy még négymillióért megrendelhessen önök
től máshol Is kapható szolgáltatást?
- A kérdésben foglalt állításoknak több eleme
sem igaz. A kht. soha egyetlen forintot sem vett
fel a hivatal szoftverüzemeltetésével kapcsolatos
szolgáltatásért, és az idei üzleti tervében sincs
ilyen. A hivataltól a finanszírozási szerződésben
foglalt támogatási összegen túl (ez a 4,3 millió Ft)
a tavalyi évben egyszázezer forintot kaptunk,
egyéb szolgáltatás címén, számla ellenében. Én
valóban felvetettem a pályázatomban, hogy a hi
vatal számítógépeinek karbantartásáért jelenleg
Tatabányára áramló pénzt inkább költsék el
Oroszlányon. Például úgy, hogy egy-két, a
kht.-ben alkalmazott ember lássa el ezt a felada
tot. Ők az intézmények gépeit is ellenőrizhetnék, s
így ebben a konstrukcióban már közhasznú elem
is megvalósulna. Sajnos, nem fogadták el a javas
latomat. Az ön által említett 3,1 millió forint több
cégnek nyújtott szolgáltatást jelent, amelyért fi
zetnek a kht.-nek. Ez lett volna egyébként a VIC
eredeti feladata is. S ebben a 3,1 millióban benne
van a városi honlap 600 ezerforintos karbantartá
sa is, ami a 2002-es árszintnek megfelelő.

VALENTIN-NAPI
ÜZENETEK
1. H Veronikának Környére, Nagyon Boldog Valentin-napot Kívá
nok! Puszi Lackó, Oroszlányból
2. D. Andinak Boldog Valentin-napot Kívánok! Üzenem neki, hogy
meg vagyok zavarodva miatta, sok puszi, 1 titkos hódolója
3. Sz Anitának Boldog Valentin-napot Kívánok! Nagyon Szeretlek
Joci
4. Kedvesemnek, Gabszinak üzenem, hogy még jó sokáig fogom
boldogítani, és még sok-sok Valentin-napot töltünk együtt szere
lemben! Mr. K
5. H-né F. Zsuzsinak a világ legaranyosabb nyuszkójának kívánok
nagyon boldog Valentin-napot! Szeretném, ha még sok-sok év
múlva is én mondhatnám neked: Szeretlek. Fecó
6. Urbánné Réthelyi Szilviának Valentin-nap alkalmából sok bol
dogságot kívánok. És nagyon szeretlek. Férjed Gyuri.
7. Zolinak üzeni 5. házassági évfordulójuk és Valentin-nap alkal
mából felesége: Kriszta és kislánya Orsika, hogy nagyon szeretik!
8. Páromnak Csábinak üzenem, hogy az év minden napján na
gyon szeretem, nem csak Bálint-napkorü!:) Gabszi
9. Kedves feleségemnek Enikőnek! Valentin-nap alkalmából üze
nem, hogy nagyon szeretlek! Várom nagyon második gyerme
künk érkezését! Szeretlek férjed: Csabi
10. R. Tibornak üzenem, hogy bár félénk vagyok, de szívesen ven
ném közeledésed! Boldog Valentin-napot kíván titkos imádód:
„B”
11. Drága Egyetlen Bubum! Sok-sok boldog és szerelmes Bálint
napot kívánok! Köszönöm azt a csodálatos 3 és fél évet, és a sok
szép emléket, amit együtt valósítottunk meg! Imádlak Szerel
mem! Millió csók!
12. S. Orsolyának kívánok nagyon boldog Valentin-napot!_ Üze
nem, hogy a szívem csak Őérte dobog, nagyon szeretem. F. Ádám
13. Drágám, tudom, hogy akivel most élsz (gyermeked édesapja)
imád téged, de kérlek téged, bocsáss meg nekem. Még egyszer,
és utoljára! Tudom én voltam a hibás, hisz azok a nők, kikkel saj
nos felcseréltelek, a lábad nyomába sem léphetnek. Adj még egy
esélyt! A te örök szerető, őrjöngő volt férjed: Misi.
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Lemondott megyei közgyűlési
tagságáról dr. Sunyovszki Károly
-Azt kell, hogy mondjam, nem, de megerő
-Meglepetéssel fogadtuk azt a hírt, hogy 13
éve viselt közgyűlési képviselőségéről hirte sített benne. Úgy látom, hogy a városvezetés
tehetségtelensége miatt a testületben nem ér
len lemond. M i áll döntésének hátterében?
-Nem hirtelen döntöttem. Már abban is ko demi vita zajlik, és nem a város legfontosabb
moly kétségek voltak bennem, hogy az orosz problémáinak kitárgyalása folyik.
A napirendre tűzhető témákat, az eldönten
lányi választási vereséget követően egyáltalán
letegyem-e a megyei képviselői esküt. Azóta dő kérdéseket a mögötte álló hivatali appará
is kerestem azt a szakmai, politikai ambíciót tus elengedhetetlen munkára serkentésével
és a közgyűlésben folyó munka értelmét és si 90 %-ban a polgármester határozza meg. Én
úgy látom, hogy most azok a
kerélményét, ami a képvise
kérdések kerülnek megtárgya
lői tisztség betöltésére
„... senki nem lásra, amit valamilyen jogsza
sarkalhatott volna. A szemé
bály, korábbi döntés, feszítő
lyes indíttatáson túl, lehet,
számíthat arra, kényszerűség miatt muszáj
hogy egy kicsit paradox mó
megtárgyalni.
don, a polgári oldal választá
hogy a 2006-os
A jövőre való felkészülés, a
si felkészülését szeretném
tervezés és a stratégiák megha
segíteni
döntésemmel
választási küz tározása kiveszett a vezetői gon
Oroszlányban.
dolkodásból, legfeljebb formai
-Ezt hogy érti?
delemben ér kényszerűség miatt esik róla
-Üzenete
lépésemnek
szó. Közben megy a hablatyolás
nyilvánvalóan az, hogy senki
demi szerepet arról, hogy nehéz időszak elé né
nem számíthat arra, hogy a
zünk, de közös erőfeszítéssel,
2006-os választási küzde
vállalnék."
fegyelmezett költségvetési poli
lemben érdemi szerepet vál
tikával, úgy mint korábban is,
lalnék. Úgy éreztem, hogy ez
úrrá leszünk a gondokon.
veled vagy nélküled dilemma
Az igazság ezzel szemben az, hogy a város
nem megosztotta, de elbizonytalanította poli
tikai táborunkat. így a felállás egyértelmű, le intézményrendszere leépül, a távlati fejleszté
hetősége van jó jelöltek megkeresésére, sek céljára megőrzött és a korábbi időszakban
vásárolt ingatlanokat a fűtésszámla kifizetése
kiválasztására, felépítésükre.
-Nem fél attól, hogy a megyei közgyűlésben érdekében eladják, a város adósságállomá
kilépésével és minden bizonnyal nem oroszlá nyát nyilvánvalóan fizetésképtelenség miatt
nyi új képviselő megnevezésével gyengül a átütemezik, és mindez persze érthető is, hi
szen a 2004 évi költségvetés reálértékben leg
város érdekérvényesítő képessége?
-A város érdekérvényesítő képessége a me alább 1 milliárd forinttal kevesebb, mint a
gyénél ebben a ciklusban a nulla felé közelít. 2002-es.
A Vért ügyében semmi nem történt, egyre
Elég csak összevetni a korábbi időszakban,
Lázár Mózes elnöksége idején elnyert terület- kevesebb gyermek születik, pang az ingatlanfejlesztési támogatások összegét a mostani piac. 2002 óta egyetlen új szerződést nem si
val, vagy végiggondolni, miért ad át minden került kötni jelentősebb ipari fejlesztés
középfokú feladatot minden város - Oroszlá megvalósítására. A vezetés hallgat vagy mel
nyon kívül, aki még ezek bővítését is vállalja. lébeszél, a város sodródik.
Számomra nyilvánvaló, hogy a 2002-es önHa tévednék értékelésemben, akkor is nyil
vánvaló, hogy az oroszlányi lobbiérdekek a je kormányzati választásokat betarthatatlan és
lenlegi szocialista szavazógép árnyékában azóta látványosan visszaszívott, mondhatni
csak az ő pártjukon keresztül érvényesülhet megcsúfolt ígéretekkel megnyerő politikusok
nek, a mi beleszólásunk nélkül.
elbizonytalanodtak, és egyre nehezebb becsaa
Központi
testületi ülés lefolyása helyzetben azt szeretném látni, hogy összeorvosi ügyelet
befolyásolla ebben a szorítják a fogukat, megrázzák magukat és
3361-761
döntésben?
végre nekilátnak dolgozni. De bízni sajnos
nem tudok bennük.
M
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Egészségpénztár tagok számára is.
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Elfogadták a város költségvetését - "új intézkedések"
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Február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja
Egy nappal a fasizmus, a nemzeti szocializmus (nácizmus) rendszereihez
hasonlóan több millió embert elpusztító kommunizmus áldozatainak em
léknapja előtt Oroszlány szocialista képviselői aranygyűrűvel jutalmazták
Mokri Pált, a város ’55-’67 közötti tanácselnökét, a megyei pártbizottság
volt titkárát.

Hová tűnt 10 millió?
Az alábbi történetben minden jogsze
rű és törvényes, és mégis ...
27 millió 800 ezer forintos áron
adta el a tavalyi önkormányzati va
gyonértékesítések második csomag
jában a város a Mátyás király úti 12
egykori bérlakást, melyeket az OTP
Ingatlan Rt. 2001. január 9-én készí
tett értékbecslése 37 millió 800 ezer
Ft-ra értékelt, azaz lakásonként kb. 3
millió forintra. A 37,8 milliós értéken
2002 decemberében a képviselő-tes
tület egyszer már eladta a lakásokat a
Szolgáltató
Részvénytársaságnak.
Akkor, mielőtt a teljes vételárat ki
egyenlítették volna, a szerződést kö
zös megegyezéssel felbontották.
Tavaly ősszel ugyanaz a cég a képvi-

selő-testület utasítására bonyolította
a lakások értékesítését, aki egyszer
már megvette 37,8 millióért most
azonban 10 millióval kisebb áron kel
tek el az ingatlanok. Ez a tízmillió az
évi városi lakásadó bevétel mintegy
egynegyede.
Az említett időszakban az ingat
lanárak felfelé mozogtak. Vajon miért
veszthettek mégis értékükből egyen
ként több, mint félmillió Ft-ot a laká
sok? Ekkora állagromlás történt
volna időközben az épületekben?
Vagy az értékbecslők ítélete ennyire
szubjektív?
Kérdéseinket a következő szá
munkban az érintetteknek is fel
tesszük.

Kitüntetés a volt tanácselnöknek
A költségvetés elfogadása utáni képviselő-testületi ülésen önálló képviselői
indítványként fogadták el, hogy a területbérleti szerződés megkötése alól
mentesülnek a családi házas övezetben lakók, amennyiben a telkükkel határos
közterületet építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tá
rolására használják.
Zárt ülésen városi kitüntetések odaítéléséről szavaztak, melyeket 2004.
március 20-án, a várossá válás 50. évfordulója tiszteletére megrendezett ün
nepi ülésen adnak át. A képviselők egyhangú egyetértéssel fogadták el, hogy
Fehérdi Csabának díszpolgári, míg Kostyál Pálnak díszoklevél kitüntetést ado
mányoznak.
A polgári oldal tartózkodása mellett dőlt el, hogy Salamon Gyöngyi díszok
levelet kap.
A polgári oldal nem szavazatával aranygyűrű kitüntetést szavazott meg a
szocialista többség Mokri Pálnak, aki 1949-től a Rákosi-korszakban Orosz
lány párttitkára, majd 1955-67 között Oroszlány tanácselnöke volt.

Gondatlan vagyonkezelés az iskolában?
Fliányosságokát tapasztalt és gondatlan vagyonkezelést feltételez a Lengyel
József Gimnázium és Szakközépiskolában 2002-ben, az intézményvezető vál
tást követően lezajlott pénzügyi vizsgálat. A megállapítások között olvasható:
A vizsgált időszakban 2.038.519 Ft készpénzhiány keletkezett, melynek a
készpénzt felvevők közötti megoszlása nem volt megállapítható.
A teljes körű leltárfelvétel alapján megállapítható, hogy a 2002. január 1. és
2002. augusztus 31. között beszerzett tárgyi eszközök közül 1.111.547 Ft ér
tékű eszköz nem volt fellelhető.
Az iskola jelenlegi vezetője a célellenőrzés során feltárt készpénz és eszköz
hiány felelőseinek feltárása és a hiányok megtérítése ügyében feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen, hanyag kezelés vétsége miatt. A rendőrségi eljárás je
lenleg is folyamatban van.

Az egyiknek rózsaszín,
a másiknak fekete
A szocialista frakció 12 igenje és a polgári oldal 5 nem szavazata me,’
lett fogadta el a képviselő-testület a város 2004. évi költségvetését.;
keddi koradéliitáni ülésen megjelent Keleti György országgyűlési kép
viselő is.
A költségvetés mintegy 4,6 milliárd forintos bevétellel és közel 4,9 milli
árdos kiadással, valamint 286 milliós hiánnyal számol. Utóbbit fejlesztési
célú- és folyószámlahitel segítségével kívánják fedezni. A bevételek meg
oszlása: 1,3 milliárd Ft normatív költségvetési hozzájárulás, 490 millió Ft
átengedett központi adó, és 2,7 milliárd Ft saját bevétel.
Mint az többször is elhangzott, a pénzügyi bizottság új módszerrel fo
gott az idei költségvetés tervezéséhez: ezúttal a bevételekhez rendelték a
kiadásokat.
- A rendelet lehetőségeinket és korlátáinkat is figyelembe véve olyan
költségvetést foglal magában, amely rendkívül szigorú és kemény meg
szorítások árán, de biztosítja az önkormányzat jogszabályi előírásoknak
megfelelő működését és gondoskodik városunk forráshiányos, de bizton
ságos működtetéséről. Rendkívül nehéz év elé nézünk, de közös akarattal
és tenni akarással ezt az évet is sikeresen fogjuk zárni - vélekedett Rajnai
Gábor polgármester. - Az ellenzék már tavaly őszre és idén februárra is azt
jósolta, hogy beborulunk. Azt gondolom ez a költségvetés szerény mérté
kű fejlődést mutat és nem visszafejlődést - tette hozzá később.
- Azt látjuk, hogy szépen fejlődik a város és reméljük, hogy az idén is
eredményes működésről számolhatunk be - fogalmazta meg véleményét
Metzger Gyula, szocialista bizottsági elnök.
Az ellenzék úgy látja, hogy a választás győzteseinek országos és helyi
ígéreteivel merőben ellentétes az új költségvetés. Szerintük az állam műkö
désre adott támogatása reálértékben mintegy 20%-kal csökken. Romlani
fog a köztisztasági, útfenntartási, nevelési-oktatási, szociális önkormány
zati feladatok színvonala. A már tavaly megkezdett vagy áthúzódó beruhá
zásokon kívül érdemi beruházás, fejlesztés, sőt felújítás, karbantartás fedezet hiányában - nem várható. Véleményük szerint a város adósságszolgálata nem fog a terv szerint teljesülni. Kifogásolják, hogy a költségve
tés forráshiányát a városvezetése a helyi adók növelésével, az ingatlan adó
újbóli bevezetésével és a város stratégiai fejlesztések céljára megtartott in
gatlanainak dömpingszerű értékesítésével próbálja meg előteremteni.
Lesújtó kritikát fogalmazott meg az elfogadott költségvetés tervezetéről
az Oroszlányi Érdekegyeztető Tanács (ÓÉT) szakszervezeti oldala. “Az érin
tett szakszervezetek képviselői a költségvetés tervezésének folyamatát vé
gigkövették. A bizottsági üléseken ők is, mint az intézményvezetők,
feltették kérdéseiket, melyekre nem minden esetben kaptak megnyugtató
választ, megfogalmazták aggályaikat, melyek úgy tűnt, nem sok ered
ménnyel jártak” - fogalmaz az ÓÉT képviselői által aláírt dokumentum,
melyben még az alábbiak olvashatók. “A novemberben megismert költ
ségvetési irányelvekhez képest ugyan több pénz jut az intézményeknek és
lényegesen kevesebb létszámleépítéssel kell számolnunk, az előző évihez
képest mégis jelentős visszalépést jelent a tervezet. Az is érthetetlen, hogy
a Szociális Szolgálat esetében hogyan képzeli el a fenntartó az egyre bővü
lő feladatok ellátást, ha a jelenleg 28 fős létszámhiány mellé még további
leépítést tervez. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy mint ismeretes, nem vár
ható az idén a közalkalmazotti ágazatban bérfejlesztés. Azt sem értjük,
hogy a dologi kiadások jelentős csökkentése után hogyan fogja pl. ar;
emelkedő közüzemi díjakat kifizetni az intézmények nagy része, hiszen a
tervezhető összegek általában augusztusig fogják fedezni a költségeket
Sajnálatosnak tartjuk, hogy amikor a megszorítások lassan már megszo
kott módon ismét az intézményeket sújtják, más helyeken esetenként nem
érvényesül a takarékosság. A felsorolt indokok miatt a költségvetés terve
zetével még akkor sem tudunk egyetérteni, ha ismerjük a város gazdasági
nehézségeit.”
3
********
A polgármester sajtóreferense által kiadott sajtóközlemény bravúroc:
adja el az intézményeket érintő megszorításokat: “...2004. szeptemí
1-jétől lehet bevezetni az oktatási-nevelési feladatokhoz kapcsolódó új ín
tézkedéseket, melyek következtében számítani lehet az alkalmazotti Mi
szám változására is.” A Kádár-korszak szófordulatait idéző meg
fogalmazás érthető, hiszen a fent említett urat - a kevés kivételezett egyi
keként - nem érintették az „új intézkedések ”.
ForgácsJózsef
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- SOK A RABLÁS. A rendőrkapitányság 2003-as munkáját ismertette Madari
Csaba rendőrkapitány a múlt héten. A kapitányság működési területe a várost,
valamint öt községet foglal magában, mintegy 28 ezer lakossal. Tavaly a kapi
tányság munkatársai megkezdték a minőségbiztosítási tevékenység bevezeté
sét. Felmérték a lakosság véleményét is, és a kérdőíveket feldolgozó
szakemberek megállapították, hogy a megye kapitányságai közül az oroszlányi
kapitányságról kiemelkedően jó véleménnyel vannak a térség lakói.
A bűnügyi statisztikai mutatók ismertetése során Madari Csaba kiemelte,
hogy komoly eredményeket értek el a nyomozások eredményességi mutatói
nak tekintetében. Aggasztó viszont, hogy a településen kiemelkedően sok rab
lást követtek el a megye többi városához képest.
A testületi ülésen az is elhangzott, hogy tavaly megduplázódott a forgalmi en
gedélyek bevonásának a száma, ami elsősorban az alkoholos járművézetésse!
hozható összefüggésbe.^
- TÖBB MINT NÉGYSZÁZAN vettek részt az Oroszlányi Horgász Egyesület
múlt heti közgyűlésén. A horgászok jó évet tudhatnak maguk mögött, hiszen a
fogási naplók tanúsága szerint átlagosan több mint negyvenöt kilót vihettek
haza fejenként. Gondot okoz az utóbbi időben a törpeharcsák túlzott elszapo
rodása, ezért 18 darab speciális csapdát helyeztek ki, s segítségükkel több
mázsát sikerült már eltávolítani. ^
- CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG. 2003 végére a regisztrált munkanélküliek
létszáma soha nem tapasztalt szintre csökkent (létszám 676 fő, a munkanél
küliségi ráta 5,5 % volt). Megyei szinten a hét kistérség helyzetét tekintve, a
2001. évi utolsó helyről az oroszlányi kistérség kiemelkedett a 4. helyre. Az
eredményhez hozzájárult, hogy a kistérséget az elmúlt évben nem érte nagy
arányú létszám leépítési hullám. A tartósan, folyamatosan több mint egy éve
regisztrált munkanélküliek számában kedvező változás történt. Létszámará
nyuk 22 %-ról 15 %-ra csökkent, jellemzően a támogatott munkahelyek fel
ajánlásának eredményeként-tájékoztatott dr. Fiié Beáta kirendeltség-vezető.

A privatizáció elmarad, Kapolyi Bánhidára pályázik

Vért: állami kézben is
jó kilátások 2004-re

A képviselő-testület keddi rendes ülésén a Vért privatizációjával kap
csolatos tájékoztatót hallgattak meg a képviselők Keleti György országgyűlési képviselőtől és Vas Lászlótól, a Vért vezérigazgatójától.
Keleti György a cég megvásárlására kiírt tenderben nyertes, Kapolyi
László nevével fémjelzett konzorcium visszalépéséről számolt be. A vétel
től azért állnak el - vélekedett a képviselő - mert az időközben bevezetésre
kerülő többmilliárdos nagyságrendű ún. környezetterhelési díjjal eredeti
terveiket nem látják megvalósíthatónak.
- A kormányzat felelősséget vállal a retrofit-program továbbfolytatása,
a foglalkoztatás fenntartása és a városi hőellátás területén. Mihelyt Kapolyi
úr bejelentette visszalépését a kormány napirendre tűzte ezt a kérdést, és a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) rendeletével áramátvételi
megállapodást írt elő az MVM Rt. számára, 2004-re. Ez ebben az évben
egyensúlyi helyzetet teremt a cég számára. Az év második felében a kor
mány visszatér az ügyre, hogy megkeresse a megnyugtató hosszú távú
megoldást - mondotta Keleti György.
A képviselő arról is tájékoztatott, hogy az ÁPV Rt. levelet küldött a pri
vatizációs pályázaton hátrébb szorultaknak, hogy az eredeti feltételek mel
lett fenntartják-e vásárlási szándékukat. Vas László vezérigazgató
véleménye szerint kicsi az esély a privatizációra, annál is inkább, mert a
tenderen második helyet elért Procont cég már jelezte, hogy nem kíván a
Vért megvételéről tárgyalni.
- A befektetővel folytatott tárgyalások miatt a mányi bánya 2003-as be
zárása elmaradt, s áttevődött ez év márciusára, a Bánhidai Erőmű pedig en
nek folytán egy évvel tovább tud működni - folytatta a vezérigazgató. - Ez a
két változás - a kötelezettségek 2004-re tolódása miatt - pozitív irányba
Új helyen várjuk megrendelőinket!
befolyásolta a 2003-as üzleti eredményt. Eredetileg 5 milliárd forint veszte
A NYOMDA és a KRÓNIKÁS szerkesztősége
séget terveztek, így azonban a tavalyihoz hasonló nullszaldós eredményre
_________________ a Huber házban!_________________ számítanak. A cég adósságszolgálata is jobban alakult: a tervezett 7-7,5
milliárddal szemben a 4,1 milliárd forintos hitelállománnyal zárták az évet.
A 2004. évi tervekről szólva elhangzott: a kéntelenítő kivitelezése a ter
vek szerint halad, üzembe helyezése júliusban várható. A privatizáció hatá
sára az erőmű 1-es blokkjának felújítását 2005-re halasztották, hogy
Megváltozott a helyi tűzoltóság vezetősége a köztestület múlt hét végén
megvizsgálják egy bio-villamosenergia termelésnek a lehetőségét.
tartott közgyűlésén. Miután Tyukodi József parancsnok egyéves megbíza
A Márkushegyi bánya a tervek szerint üzemel, januártól áttért a kétpon
tása lejárt, Lazák Zoltán elnök javaslatára titkos szavazás után új vezetőket
tos művelésre, jövőre pedig teljes egészében a Kőhalmi-mezőre koncentrá
neveztek ki. A következő három évben a parancsnoki teendőket Busa János
lódik a bányaművelés. Mányon március végéig leművelik az utolsó
(korábbi titkár), a parancsnok helyettes feladatait pedig Elekes Gábor (a
frontfejtést, majd ezt követően jelentős létszámleépítés fog történni. Az
bokodi tűzoltó egyesület elnöke) látja el.
arra vállalkozó bányászokat áttelepítik Márkushegyre. 2004-ben egyébként
- A köztestület tagsága mára 42 fővel gyarapodott, ami miatt sok tekintet
500 fő körüli létszámleépítés várható a cégnél.
ben jobb helyzetbe kerülhet idén a tűzoltóság. A tagság bővülése a tagdíjbefi
- Az erőmű 1-es és 2-es blokkja, valamint a Bánhidai erőmű kapacitá
zetések révén növeli a bevételeket, másrészt az önkéntesség elvének
saira sikerült áramátvételi szerződést kötni a 2004-es évre, bár a tavalyinál
gyakorlati érvényesítésével, ti. hogy a tagdíj szolgálattal is kiváltható, megold
hatók a helyettesítési problémák. Ez milliós nagyságrendű megtakarítást is je alacsonyabb átvételi áron. A február 11-i kormányülés után a GKM az
oroszlányi erőmű 3-as és 4-es blokkjában a hőszolgáltatással összefüg
lenthet..- nyilatkozta Lazók Zoltán, utalva arra is, hogy a jövőben nagyobb
összeg forcjílható a személyi állomány folyamatos képzésére, Ez év elején 11 gésben termelt villamos energiát a kötelező áramátvétel hatálya alá helyez
fővel kötött határozatlan idejű munkaszerződést a köztestület, de összesen ti te, 32 Ft/KWh egységáron. Ez mintegy kétszerese a tavalyi átvételi
átlagárnak, és ez segíti a Vért 2004. évi gazdálkodását.
zenheten látnak el szolgálatot.
Úgy tűnik a cég likviditása változatlanul tartható fenn akkor, ha a tata
A közgyűlésen elhangzott az is, hogy 2004-ben a tavalyinál 13 millió forint
bányai
fűtőerőmű értékesítésre kerül. Ezzel a feltételrendszerrel a Vért mű
tal több pénzből gazdálkodhat a köztestület. Kétmillió forinttal nő az önkor
ködőképessége
fenntartható és előkészíthető az a kormányzati döntés,
mányzat működési támogatása, további 5,5 millió forintot fejlesztésre ad a
város, ebből készül el a garázsok kifutója és a híradópult. Az állami támogatás amely a hosszabb távú működés lehetőségét teremti meg -zárta tájékozta
tóját a vezérigazgató.
5 millió forinttal emelkedik.
Képviselői kérdésekre válaszolva elhangzott még, hogy a Vértnek a volt
A bokodi önkéntes tűzoltókkal való együttműködés eredményeképpen sike
szállítóüzem
rekultivációjára nincs pénze, ezért a várossal együttműködve
rült munkába állítani egy olcsó üzemeltetésű, és jól felszerelt IFA fecskendőt,
mindenképpen
értékesíteni szeretné a területet.
továbbá egy korszerű műszaki mentő gépjárművet. Nagy szükség van rájuk,
-fórmert mindkét oroszlányi gépjárműfecskendő életkora meghaladja a negyed
századot.
Jelenleg Dad, Kecskéd és Oroszlány tűzoltási feladatait látja el a köztestület.
Jövőre, a bokodi önkormányzat társulásával remélhetőleg tovább bővül a mű
ködési terület, ami természetesen több normatíva bevételt is hoz a szervezet
O ro s z lá n y ,
számára. A tavalyi közel kétszáz vonulásban mindössze 15 alkalommal vettek
T
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n
c
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részt a tatabányai lánglovagok, s ez jelzi a helyi tűzoltóság életképességét.
Személyi kérdéseket érintve Lazók Zoltán beszámolt a helyi munkaügyi kirendeltséggel kialakult jó kapcsolatról, melynek eredményeképpen lehetővé
362 - 018 , 363-272
vált többek közhasznú munkaviszonyban történő foglalkoztatása.
-for-

Életképes tűzoltóság új vezetőkkel

Kárpitozott
bátorok
javitasa!
Rózsa Ferenc
kárpitos

TOMI KÉZI
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETI EGÉSZSÉGÉT!

Marika gyermekkorában ritmikus sportgimnasz
tikát és balettet tanult, majd az aradi Népi Művé
szeti Iskolában a klasszikus balett és a modern
tánc elemeit sajátította el.
1988-ban költözött családjával Oroszlányra, s
nem sokkal később már az MKK klasszikus balett
szakkörére járó kicsinyeket okította. Időközben
elvégezte az országban elsőként induló modern
táncpedagógusi képzést. A szakmában igen ne
ves Török Jolán vezette iskola máig meghatározó
számára, úgy véli a sikerek gyökerei ide nyúlnak
vissza, hiszen a jelenlegi modern táncpedagógu
sok első generációja is itt nevelődött. A Joli-suli így nevezték ezt akkor országszerte - hivatalos
végzettséget nem adott számára, mert akkor még
nem volt felsőfokú képzés ezen a szakon. így áll
hatott elő az a furcsa helyzet, hogy ma “kénysze
rűségből” végzi Pécsett a Táncművészeti
Főiskola kihelyezett moderntánc pedagógus kép
zőjét, ugyanakkor az oroszlányi művészeti iskolá
ban nála hospitálnak a vele együtt tanulók, s
közben csoportjai díjak garmadáit gyűjtik be a ní
vós megméretéseken. Marika azoktól tanul Pé
csett, akik őt már évek óta ismerik és elismerik
egyedülálló sikerei miatt. Ma előny oroszlányinak
lenni, ha valaki magasabb fokú táncművészeti is
kolában szeretne továbbtanulni. A történet pikan
tériáját fokozza, hogy Marikát nemrégiben a
Táncpedagógusok Szövetségének elnökségi tag
jává is megválasztották.
Csáky Máriának köszönhető, hogy a kilencve
nes évek elején a Gárdonyi iskola tagozataként
Oroszlányon megindult a klasszikus balett okta
tás, melyre azóta a művészeti iskolában, és a Jó
zsef Attila iskolában is lehet jelentkezni, ahol a
kihelyezett tagozat működik.
- Ma a József Attila iskolában alsósok választ
hatják a balett tagozatot, de mindez a művészeti
iskola keretei között is működik, egészen a nyol
cadik évfolyamig. A felső tagozatosok óráit jelen
leg a középfokú kollégium termében tartjuk. Az
óvodás korosztályt a Mirandolina Alapítvány ke
retében karoljuk fel, helyszín az MKK kamarater
me. Itt egyfajta tartást, ritmuskészséget,
esztétikai érzéket kapnak a picik, elsajátítanak fi
nom mozgásokat, és tudatosul bennük, hogy
mire képesek az emberi testrészek. Mindez a szel
lemi képességekfejlesztésére is jó hatással van, s
mindig hangsúlyozom a szülőknek, hogy egyfajta

A szülők és gyerekek a sikerek közös kovácsai

Világfesztiválra készül
Csáky Mária
Silhouette
Balettcsoportja
Csáky Mária, kétszeres nívódíjas táncpedagógus
15 éve kezdte pályafutását Oroszlányban. Azóta
fiatalok százai tanultak tőle esztétikus szép moz
gást, tanítványai és tánccsoportjai számtalan elis
merést gyűjtöttek be országos fesztiválokon,
fellépéseken. A Silhouette Balettcsoport
2003-ban kortárstánc, moderntánc és szóló kate
góriában (Mészáros Szabina) is aranyéremmel
tért haza az országos fesztiválról. Táncosai váro
sunk hírét hazánk határain túlra is elvitték, hiszen
felléptek Szlovákiában, Lengyelországban, Né
metországban, sőt a messzi Tajvan szigetén is.
Marikánál tanult Barabás Marianna, Kristóf Dávid,
Balázsfi Alexandra, Csorba Vanessza, akik jelen
leg a fővárosi Táncművészeti Főiskola növendé
kei. A győri Táncművészeti Szakközépiskolában
Katona Imre és Zoltán, Szabó Anita, Csiszár Anita,
Geiszt Fanni, Varga Viktória, Mészáros Szabina és
Emődi Lilla, Pécseit Durkó Mónika mélyíti to
vább a nála kibontakoztatott képességeit. Az or
szág minden közép és felsőfokú táncművészeti
intézményében otl vannak a tehetséges orosz
lányi fiatalok.
előképző is a tehetségesebbek számára. Mind
azonáltal az iskolai tagozatos oktatást tartom a
legfontosabbnak, mert ezek a gyerekek össze
szokott csoportként, úgy szoktam mondani,
egy lélekként működnek, amely nem kis rész
ben okozója sikereinknek. Nem véletlen, hogy
díjainkat rendre a Silhouette Balettcsoport
gyűjti be, hiszen tagjai folyamatosan, elsőtől
nyolcadik osztályig együtt tanulják a táncot.
- Egyedül nem megy. Itt is mottó lehet ez a
szlogen. De a csapat tagjai a szülők is.
- Igen, az anyukák, apukák, nagyszülők is ak
tívan, lelkesen és kreatívan vesznek részt a

- A VÉRT ABBAN ÉRDEKELT, hogy a hatósági ár és az 1997-ben kimunkált
gázbázisú ár közül mindig az alacsonyabbat érvényesítse, amikor hőener
giát ad el az oroszlányi szolgáltatónak. Cégünk minden alternatívához ké
pest, mindig versenyképesen fogja szolgáltatni a hőt a város számára jelentette ki Vas László vezérigazgató a képviselő-testületi tájékoztatón.
2005 január elsejei hatállyal a Magyar Energia Hivatal új hatósági árat fog
megállapítani az oroszlányi erőműre vonatkozóan. Ha az új ár alacsonyabb
lesz, mint a jelenlegi gázáralapú elszámolás, akkor csökkenteni fogják az
erőmű hőárait - hangzott el._____________________________________
- A KOMTÁVHŐ Rt. és a Vértesi Erőmű Rt. vezetői hosszas egyeztetés után
aláírták a 2004. évi Hőértékesítési Szerződést. A szerződés értelmében a
KOMTÁVHŐ Rt. a Vért tatabányai fűtőerőművéből vásárol hőenergiát
mintegy 1 milliárd 340 millió Ft értékben.
A szerződés az 1997-ben megkötött, 2020-ig érvényes hosszú távú
szerződés értelmében készült. A Vért jelenleg is - mint azóta minden év
ben - , a hatósági ár alatt biztosítja a szolgáltatást. A 285 millió Ft-os en
gedmény révén pontosan az az átlagár került érvényesítésre, amelyen a
szeptemberben üzembe helyezésre kerülő, korszerű, gázmotorokkal fel
szerelt, a környezetvédelmi előírásokat maradéktalanul betartó erőmű fog
ja a hőt szolgáltatni.
A szerződés aláírásával a KOMTÁVHŐ Rt. biztonságosan tudja Tatabá
nya fűtését és melegvízellátását végezni.

programjainkban. Úgy hiszem gazdagodnak
azokkal az élményekkel, amikor látják a tanítvá
nyok közös izgalmát, az összetartásukat és a
megkönnyebbülést, ami egy-egy sikeres bemutatót követ. Amikor másfél éve színpadra vittük a
Diótörőt, rengeteg kosztümöt kellett készíteni, hi
szen hatvan gyerek szerepelt a darabban a máso
dikostól a nyolcadikosig. Szülői segítség nélkül
mindez nem ment volna. Ők igen komoly anyagi
áldozatokat is hoznak, támogatók hiányában sok
szor erejükön felül. Jó lenne olyan szponzort ta
lálni, aki szívügyének tekinti a városi táncoktatást,
akár a művészi eredmények, akár a jövő nemze
dék egészséges testtartása, mozgásra nevelése
érdekében.
- Milyen új bemutatókra készülnek az idén?
- Az elmúlt években a Silhouette
Balettcsoporttal rendszeres fellépői lettünk az
egyre rangosabb rendezvénnyé növő neszmélyi
Hídverő Napoknak, ahol pár éve a Római kortól az
Európai Unióig című táncjátékot mutattunk be.
Április 30-án, a város 50 éves évfordulójának plkalmából ezt adjuk elő a Fő téren. Ugyanakkor az
augusztus végén Magyarországon megrendező
táncjáték világfesztiválra is készülünk. Komoly
esélye van a részvételünknek az előbbi produkci
óval. A válogató májusban lesz, tehát az oroszlá
nyi bemutatót egyben a főpróbák egyikének is
szánjuk.
-forA tavalyi év fellépései
során az utazások
közben a balettosok
négy tekercsből álló
balettszőnyegéből
három elveszett.
A balettcipő ezen a
felületen tud megfele
lően tapadni, csúszni,
használatuk a próbák
nál, fellépéseknél
nélkülözhetetlen.
A művészeti iskola
támogatók segítségét
kéri, hogy pótolhassák
a hiányzó darabokat,
melyek együttesen
150 ezer forintért
szerezhetők be.

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár
tagok részére is!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
» 3 6 1-605
Nyitva tartás
február 28-ig
H-P: 9-16
Szó: 9-12

H E T E D H É T Á LH ÍR E K
- RIO DE OROSZLÁNY. Elegem van a sajtó riogatásaiból, ideje visszavág
nom! - kiáltott fel a polgármester, miközben éjjel, álruhában
Hallowe’en-tököket helyezett a helyi médiumok ablakába.
- DOKUMENTUMFILM készül a Vért vásárlójának visszalépéséről és a
kormány céggel kapcsolatos terveiről. Címe: Ózd, a csodák csodája.
- SÓ, AMI SÓ. Oroszlányt nem hintik fel sóval! - nyilatkozta Rajnai Gá
bor polgármester, utalva rá, hogy pénzhiány miatt az utak csúszásmente
sítése idén elmarad.
- PROTKÓ! Ideje lenne már, hogy az új városvezetés összeszorított fog
gal munkához lásson! - hívta fel a figyelmet az elköszönő Sunyovszki
Károly, amint a postán feladta a hivatalba címzett, protéziseket tartalma
zó ajándékcsomagját.
- MILITARI. Kezeket fel! Szavazzanak! - hangzott el a képviselő-testület
legutóbbi ülésén. A felszólítás nyomán az ellenzékiek riadt tekintete a
kalasnyikovokat kutatta.
- ÚJ BERUHÁZÁS. Hang- és írásmodulátort vesz a hivatal a sajtórefe
rensnek. Az elmés szerkezet meggátolja, hogy a hangulatfelelős ismét ot
romba kifejezésekre ragadtassa magát.
- HOMO LUDENS. Az intézmények ezentúl csak meleg alkalmazottakat
vehetnek fel, hogy spórolhassanak a fűtéssel - döntött a képviselő-testü
let.
________________________
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FéS évszázada nyerte el új rangját településünk L

Olvasói levél

Csak egyeseknek...?
„Az MSZP városi tagozata azt ígérte, hogy ha
nyer, eltörli a lakásadót. Ez volt az ígéret, a való
ság 2004-ben az lett, hogy újra bevezették, 120
Ft/négyzetméter mértékben. Mire kell ez a
pénz? Nincs elég pénz a város működtetésére.
Elképzelhető. (...)
Lesz pénz mindenre. Van még ötletük is, ami
ezután még bevezethető. Pl. kapuadó, füstadó
(ha nincs egyedi fűtés akkor azért), járdahasz
nálati adó, esetleg a lakásban lévő ajtók után is
lehet adót szedni. (...)
A létminimum alatt élőknek az tölti ki az ide
jük javát, hogy megoldják a zsebükben megma
radó pénzből miképpen élnek meg, ha még
ebből a pénzből is adót kell fizetni.
Nem az a lényeg, hogy kb. 22 ezer ember mi
ből fog gyógyszert, élelmiszert venni. A fontos,
hogy a polgármesternek meglegyen a törvény
által előírt havi fizetése, különböző pénzbeli ki
egészítése, valamint a prémiuma. Vajon az, aki
ledolgozott 30-40 évet, kapott-e egyáltalán az
egész munkaideje alatt prémiumot? Igaz, de
mokráciában minden másként van, most csak
egyeseknek van joga megélni."
Horváth István

Múlt és valóság
-A szocialista Irakció Elutasította a lakásadó je
lenlegi tormájú bevezetését. Fenntartják ezt az
álláspontjukat? - kérdezte 2002 júliusában a
Krónikás.
- Az adóbevételre szükség van, de mi más
konstrukcióban, kommunális adó formájában
szorgalmazzuk a beszedését, lehetővé téve az
arányos közteherviselést. Az szeretnénk, ha a
szociális helyzetet is figyelembe venné a megfi
zetendő adóösszeg nagysága, s például egy
idős kisnyugdíjas mentességet élvezhetne. (...)
Az biztos, hogy az elkövetkező időszakban kieső
bevételeket nem lehet a város lakosságára hárí
tani - nyilatkozta Rajnai Gábor akkori alpolgár
mester.
A valóság az lett, hogy az a kisnyugdíjas
kaphat adómentességet, akinek egyedülállóként
a jövedelme nem haladja meg a 35 ezer Ft-ot,
vagy családban élve a 23 217 Ft-ot. De “él-e” az,
aki csak ennyi havi nettóból gazdálkodhat?

1937-ben indult meg Oroszlányon a bányaműve ségi tanács végrehajtó bizottsága és lelkes vitá
lés. Ezt követően sorra nyíltak az új aknák és a ban új végrehajtó bizottságot választottak a ta
szlovákok alapította, többségében szlovákok lakta nácstagok. A végrehajtó bizottság élére egy
község - melynek lakói mezőgazdaságból és fu akarattal Varga Béla elvtársat választották és jelöl
varozásból éltek - iélekszáma gyors növekedés ték.” (1954. március 24.)
Tíz év múlva Gombkötő Gábor és Havasházi
nek indult. 1954-ben, a várossá nyilvánítás
évében már négyszer annyian laktak itt, mint László Város született című könyvükben így foly
amennyi az előző kétszáz év átlagos lakosságszá tatják és értékelik az eseményt:
“ Elhangzott tehát az ünnepi beszéd, de a ran
ma volt: 6596-an. A hetvenes évek elején érte el az
gos, szép szavakat sokkal hétköznapibb gondok
itt lakók száma a húszezret.
A 2001-es adat szerint Oroszlányon 20826 követték. Mert Oroszlányt azzá kellett tenni, amire
ember élt. No persze egy települést nem a lélek- új neve és címe kötelezte - várossá. (...) A mai
száma avat várossá, hanem olyan infrastruktúra, modern lakótömbök helyén akkor még jórészt
szolgáltatások és intézmények megléte, melyek szántóföldek terültek el. Ami pedig felépült, az is
komfortosabbá teszik az emberi létet. Ennek alap gyakran hiányos vagy legalábbis kevés volt. A
ján Oroszlány 1954-ben nem érdemelte meg a vá nyolctantermes iskolában (József A. Ált. Isk. - a
rosi rangot. S ez nem ünneprontás, hanem szerk.) még a szertárt és könyvtárszobát is tante
történelmi tény, amint azt az alábbi idézetek s remként használták, de az 1200 iskolaköteles
nyilván az idősebbek emlékezete is bizonyítják. gyerek még így is csak szűkösen fért el, a 34 pe
Várossá nem a párt központi akarata, hanem az itt dagógus pedig egész nap tanított. Elkészült
élők és a nagy számban ideköltözők áldozatos ugyan már több mint ezer összkomfortos lakás,
de a bányászok nagy hányada még a hat munkásmunkája révén vált a település.
1954. január 28-án - amikor a kemény szálló valamelyikében élt és alig várta, hogy csa
kommunista diktatúrát éppen Nagy Imre reform ládját is a városba hozhassa.
Kenyérgyára volt már a városnak, napi negy
jai kísérelték meg enyhíteni - a Minisztertanács
február elsejei hatállyal négy nagyközséget nyil ven mázsa pékárut sütött. De a korszerű üzletek
vánított várossá: Kazincbarcikát, Keszthelyt, hiányoztak, akadozott a kereskedelmi ellátás. Egy
Oroszlányt és Tatát. Komárom megye két új váro valamirevaló étterme sem volt Oroszlánynak.
sában március 20-án ünnepelték a nagy ese Nem is beszélve a kulturális ellátottságról: a szín
ményt. A község első embere, a községi tanács játszógárda és a fúvószenekar egy kocsmában
végrehajtó bizottságának elnöke Varga Béla volt. tartotta a próbákat. Aki meg moziba akart menni,
A megyei pártbizottság lapja, a Komárom megyei annak el kellett gyalogolnia a felsőtelepig - s még
örülhetett ha befért a kis helyiségbe.
Dolgozók Lapja így számolt be az eseményről.
Az, hogy az egész városnak csak egy telefonja
“Alig fejeződött be Tatán a városi tanács első
ülése, Oroszlányon is ünnepre gyűltek össze a volt - a tanácsházán - , szinte jelentéktelen prob
községi tanács tagjai és rajtuk kívül több, mint lémának tűnt az úthálózat lehetetlen állapota mel
200 dolgozó. A ll-es körzeti pártszervezet nagy lett. Úgyszólván egész Oroszlányon nem akadt
termében rendezett ünnepi ülést az úttörők szí rendesen kövezett, betonozott út, de még járda
nes, kedves műsora nyitotta meg. A műsor után sem. S a többi kommunális létesítmény: piactér,
Varga Béla elvtárs, a községi tanács végrehajtó játszóterek, köztisztasági hálózat, kielégítő vízve
bizottságának elnöke mondott beszédet. Elmond zeték és csatornarendszer, közvilágítás, szülőott
ta, hogy Oroszlány várossá szervezését szüksé hon, sporttelep és strand - mind mind még
gessé tette az a hatalmas fejlődés, melyet a fontos elkészítésre várt.”
bányásztelep az utolsó években elért. A község
-fmellett valóságos új v á - _________________
ros épült. Ezt a várost kell
A MONTÁZS PRESS Kft. nyomdája és a
továbbfejlesztenie az új
KRÓNIKÁS szerkesztősége
végrehajtó bizottságnak.
Varga Béla elvtárs beszé
új helyre költözött.
de után lemondott a köz
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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

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
2840 OROSZLÁNY
Táncsics M. u. 59.
£ 3 4 /360-063
20/372-5392
SZOLGALTATASAINK:
-LAKÁSÉPÍTÉSI
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
-LAKÁS-ÉS
VAGYONBIZTOSÍTÁS

Továbbra is várjuk megrendelőinket a
nyomdai és könyvkötészeti munkáikkal.
A Krónikásba a lakossági apróhirdetés
továbbra is ingyenes.

Központi
orvosi ügyelet
£361-761
TAXI £ 3 6 1 -7 0 0

Új címünk:

NYOMDA
£ 3 6 7 -4 4 4

Fürst S. u. 13. (Huber-ház)

Akupunktúrás kezelés

Szilágyi Tibor
víz és központi
futás szerelő
£20/9366-274

Tempo-MOL és Credit Suisse (Egészségpont)
Egészségpénztár tagok számára is.
D o h án yzásró l le szo k á s s egítése,

Gépi vakolás,
Hőszigetelés,
burkolás
£30/908-03-77
£30/209-44-95
£20/325-68-32

bárm ilyen ered e tű fá jd a lo m m eg sz ü n te té se .

Allergiák, légzőszervi, gyomor, bél,
gerinc betegségek, szorongás, stressz kezelése
n

.

Előzetes telefonos egyeztetés:
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íme: tízmillió forint!
Hová tűnt 10 millió forint? Tettük fel
a kérdést a Mátyás király út 1-3.
szám alatti 12 önkormányzati lakás
eladása kapcsán elűző lapszámunk
ban. Kis Ferencné dr., az Oroszlányi
Szolgáltató Rt. (OSZRT) jogi képvi
selője a cikkünkben feltett kérdésre
válaszolva Iközölte, hogy szó sincs
az említett összeg eltűnéséről. Mint
leveléből megtudható, az OSZRT
azért vette volna meg a mostani el
adási árhoz képest tízmillió forinttal
“drágábban" a lakásokat, mert az
önkormányzattal kötött előszerző
désben ezért ellentételezést kapott
volna.
A történet 2002-re nyúlik vissza,
amikor a képviselő-testület eldöntöt
te, hogy a Mátyás király utcában ki
ürült 12 bérlakást átmeneti
lakásokká alakíttatja át, ahová a fel
újítandó Petőfi udvari, az Iskola út
1-3., illetőleg a Fürst út 27. szám
alatti épületek bérlőit költöztették
volna tömbjük renovációja idejére.
Az önkormányzatnak azonban a 12
lakás átalakítására nem volt pénze,
ezért 37,8 millió Ft-ért eladta a laká
sokat az OSZRT-nek, amely a laká
sok
felújítására
vállalt
kötelezettséget. Az előszerződésben
az önkormányzat azt vállalta, hogy a
12 lakást átmeneti lakás céljára
vissza fogja bérelni, a 2003. évben
30 ezer Ft/hó/lakás bérleti díjért, a
következő években pedig ennek inf
lációval növelt összegéért. Az önkor
mányzat pénztelenségét gordiuszi
csomóként megoldó konstrukció
addig élt volna, amíg felújítják az önkormányzati tulajdonú épülettömböket. Hiányzott azonban az épületek

felújításához szükséges pályázati
pénz is. 2003 végére kiderült, hogy a
bérházak felújítására beadott pályá
zaton finanszírozási forrást nem
nyert a város, a program nem indul
hat el, ezért az (a reálisnál magasabb
vételi árat tartalmazó - a szerk.) elő
szerződést felbontották. Ezután ke
rült be a 12 lakás az önkormányzati
vagyonértékesítés tavalyi második
csomagjába. Az ekkor készült két ér
tékbecslés 23,2 és 25,3 millió forint
ra becsülte a 12 lakás értékét. Vételi
pályázatot - zárt borítékban - 2 sze
mély nyújtott be, közülük az azokat
megvásárló Túra Truck 27,8 millió
forintos ajánlata volt az előnyösebb,
ezért vele kötött az önkormányzat
szerződést.
“A 12 lakás sorsát, beleértve az
előszerződés bérlettel kombinált el
adási konstrukcióját, valamint az
előszerződés felbontását és a laká
sok ismételt eladását is, a pénzügyi
bizottság és a képviselő-testület
minden alkalommal részletesen
megtárgyalta, annál is inkább, mert
felelősségük nemcsak az önkor
mányzati vagyon eladásának körül
ményeire, hanem-főtulajdonosként
- az Oroszlányi Szolgáltató Rt. által
történő vételre is kiterjed.
Összefoglalóan elmondható, hogy
a lakások eladásánál nem tűnt el 10
millió forint, hiszen a Túra Truck Kft.
adás-vételi szerződésében szereplő
27,8 millió Ft vételár ellenében az
önkormányzat semmiféle kötelezett
séget, így visszabérlési kötelezettsé
get sem vállalt, az tehát számára
ténylegesen befolyt tiszta bevételt je-

Meddig Oroszlányé még a tábor?
Az a mendemonda kelt szárnyra a városban, hogy idén meghirdetik eladásra
az önkormányzat tulajdonában lévő káptalanfüredi ifjúsági tábort. Metzger
Gyula a Városfejlesztési bizottság elnöke elmondta, többször foglalkoztak a
tábor jövőjével, de előterjesztés e tárgyban még nem született a
képviselő-testület számára az esetleges eladásról. Az idei szezonban az
eddigiekhez hasonlóan az MKK üzemelteti a tábort. A szálláshelyek lekötése
folyamatban van, a nyári turnusokat nem fenyegeti veszély. - A tábor egyes
berendezései meglehetősen elavultak - nyilatkozta Metzger Gyula. Az
oroszlányiak az utóbbi időben meglehetősen kevesen veszik igénybe
Káptalanfüredet, felvetődik a kérdés, hogy érdemes-e az önkormányzatnak
pénzt költeni a felújításra. Többek szerint értékesíteni kellene a területet, s a
befolyó pénzből olyan alapot létrehozni, melyből támogatható a helyi fiatalok
üdültetése. Egyelőre döntési helyzetben még nem vagyunk. A bizottság
keddi ülésén az a javaslat született, hogy a nyári szezon megkezdése előtt
cseréljék ki a faházak bútorzatát és a konyha padlóburkolatát.
-tor-

február utolsó péntekén rendkívüli
közgyűlést tartott a Vértesi Erőmű
Rt., amit korábban azÁPV Rt. azért
hirdetett meg, mert feltételezte,
hogy a privatizáció pénzügyi zárá
sa megtörténik. A napirend értel
mében ekkor adták volna át a
vállalat irányítási jogosítványait az
új tulajdonosnak. Erről és a cég
helyzetéről, valamint a retrofit be
ruházás állásáról kérdeztük Vas
László vezérigazga
tót.
- Mivel a befekte
tők visszaléptek, és a
pénzügyi zárás nem
következett be, ezért a
tervezett napirendek
oka fogyottá váltak.
Maradt a Vért régi
igazgatósága és fel
ügyelő bizottsága az
zal a különbséggel, hogy a befektetői
körből választott igazgatósági tagot
az igazgatóságból visszahívták. A
privatizációs szakaszban kettős alá
íráshoz kötötték a cégképviseletet,
tehát sem az igazgatóság elnökének,
sem vezérigazgatónak nem volt
egyedüli cégjegyzési joga. A privati
záció e szakaszának lezárultával ez is
visszaállt az eredeti állapotba.
- Miként vélekedik az elmaradt
magánosításról?
- Azt mondanám, hogy a befekte
tők fejlesztési koncepciójának meg
valósítása mindenképpen előnyös
lett volna a Vért számára, hiszen kilá
tásba helyezték a Bánhidai Erőmű
megújítását, Oroszlányon pedig a
retrofiton túlmenő további fejleszté
seket tűztek ki célul, ezeket termé
szetesen örömmel fogadtuk. A
probléma az, hogy nem teremtődtek
meg a cég működési feltételei. Álla
mi támogatás nélkül a továbbiakban
nem lesz lehetséges a cég működte
tése. Ez viszont szemben áll a priva
tizációs kiírással, és ez volt az oka
végül is, hogy a magánosítás meghi
úsult. Én örülnék azonban, ha állami
tulajdonosi struktúrában megvaló
sulnának mindazok fejlesztések,
amiket a befektető célul tűzött ki.
- Milyen gondot vagy milyen
előnyt jelenthet, hogy ilyen szűk in
tervallumban kell most elkészíteni az
üzleti tervet. Milyen kilátások vannak
erre az évre?
- A pénteki közgyűlést követő
igazgatósági ülésen már első olva
satban tárgyaltuk a 2004-es üzleti
tervet. Többfajta forgatókönyv léte
zik, melyeket az határoz meg, hogy
mennyi áram átvételére kerül sor a
Vért kondenzációs erőműveiből, s
ezen belül milyen kapacitással, mi
lyen kiterheléssel tud működni az
Oroszlányi Erőmű.
A pesszimista variáció azt tételezi
fel, hogy az Oroszlányi Erőmű 3-as
4-es blokkjából csak 360 GWh kerül

átvételre, a második szerint ez 450
GWh-ra növekszik, a harmadik vál
tozat viszont arra épít, hogy a 450
GWh kapcsolt villamosenergia átvé
telen túl még az MVM szerződésé
ben lekötött opció is lehívásra kerül.
A három különböző átvételhez há
rom üzleti terv, számítás tartozik. A
pesszimista forgatókönyv megva
lósulásának következményeként a
Vért nem lesz finanszírozható, tehát
növekedni fog a hitelállománya. Itt viszont
azt is látni kell, hogy a
Vért tulajdonosi vagy
állami garanciaválla
lás nélkül, saját erő
ből, nem tud felvenni
újabb hitelt.
A realista és az op
timista forgatókönyv
a cég működőképes
ségének fenntartását prognosztizál
ja, természetesen úgy, hogy minden
változatban számolunk a Tatabányai
Fűtőerőmű kétmilliárd forintért tör
ténő értékesítésével.
Mindhárom forgatókönyv bekö
vetkezhet, ezért további egyezteté
sek szükségesek az MVM Rt.-vel
annak érdekében, hogy tudjuk mi
lyen irányban mehet a cég sorsa.
- Miként látja, vajon az állami tu
lajdonos belenyugszik ebbe a hely
zetbe és gondoskodik a cég
működőképességéről, vagy pedig
minden áron ragaszkodni fog a pri
vatizációhoz? Nyugalom lesz-e vég
re a Vért körül?
- Azt gondolom, hogy mindaddig,
amíg a privatizációs törvény alapján
a Vértet az ÁPV Rt.-nek értékesíteni
kell, újabb és újabb magánosítási kí
sérletek tárgyai leszünk. Mondom
ezt azért is, mert legjobb tudomá
som szerint még most is érdeklőd
nek a Vért iránt azok a befektetők,
akik az első körben a System
Consulting ajánlatához képest hát
rébb szorultak. Tehát most sem állít
hatom teljes határozottsággal, hogy
a privatizáció lezárult.

Vért a
kérdőjelek
maradtak

Privatizáció: stop vagy...
- A képviselő-testületi tájékozta
tón ön azt említette, hogy informáci
ója szerint a második helyezett eláll a
vételtől.
- Máig ellentmondásos híreim
vannak. Arról sem vagyok meggyő
ződve, hogy a második helyezett va
lóban visszalépett-e. Erről pontos
ismereteink nincsenek.
A működőképesség fenntartásá
ról annyit tudunk, hogy a kormány
elfogadta azt a tájékoztatást, misze
rint 450 GWh mennyiségben 32
Ft-os egységáron az Oroszlányi Erő
műben kapcsoltan termelt villamos
energiát a kötelező átvétel alá sorol
ja.
_ 'folytatás a 3. oldalon
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Fél évszázada nyerte városi rangját településünk II.

Nem volt ritkaság
a 4-5000 Ft-os kereset sem
Az alábbi idézet az “Új városunk:
Oroszlány” címmel írt cikkben a
Komárommegyei Dolgozók Lapjá
ban jelent meg 1954. március
27-én.
Esett az eső szombaton. Az
oroszlányi ll-es körzet pártszerveze
tének helyisége zsúfolásig megtelt.
Akik az ajtón kívül rekedtek,
nyakukat a válluk közé húzták,
gallérjukat felhajtották. A hideg
északi szél szabadon nyargalt a
pártszervezet székháza körül épült
földszintes házak között, megcibálta
a kívülállók kabátját, de az
oroszlányiak nem tágítottak. Nem
kisebb dologról volt a teremben,
mint arról, hogy Oroszlány,
megyénk legfiatalabb bányászte
lepülése várossá alakul. Varga Béla
elvtárs, a községi tanács elnöke
lelkesen magyarázta, hogy milyen
nagy fejlődés előtt áll az új
bányászváros. Rövid pár év alatt
30 000 lakosú várossá nő. Az
ünnepély résztvevői
boldogan
figyelték szavait, hiszen a várossá
alakulás azt jelenti, hogy hamarabb
teljesülnek a kívánságaik. Gyorsab
ban felépül a kultúrpalota, strand
fürdő, több iskola, gyorsabban
rendezi az utakat. Gráczia István az
építkezés vezetője, ott az ünnepélyen
megígérte, hogy még eben az évben
terven felül felépítik a kultúrpalotát.
Az idegennek az utcákat járva
feltűnik: sok a gyerek. Hancúrozó
apróságok rohangálnak az utcákon
már az új óvoda sem tudja befogadni
őket. Találomra bementem egy

lakásba. Timár János, a XVI-os akna
sztahanovista frontmestere foga
dott. Nevetve mutatta be 7 gyerme
két. A legkisebb 5 hónapos, a
legidősebb 12 éves.
- Nagy öröm a gyermek - mondja
- köztük pihenem ki magam. Nagy
gondot sem ad, közel 4000 forintot
keresek. Hely is van számukra mutatja meg a többszobás lakást.
Felesége mosolyogva mondja,
hogy nem ők az egyedüli
nagycsaládosok a házban. Licskó
Gyula aknászéknál 5 gyermek van.
Csányi Józseféknél kettő, de van
olyan épület is, ahol 40 gyermek
koptatja a lépcsőket.
Az oroszlányi bányászok nem
félnek a gyermekektől. Az apróságok
jól öltözöttek. A 4-5000 Ft-os kereset
sem ritkaság. Elmondják hogy
átlagosan háromezer forintot keres
minden bányász. Egy hónap múlva
átadják az új, hatalmas üzletházat és
akkor nem lesz hiba az ellátással
sem.
így élnek Oroszlány-bányán.
Leányszállója előtt magas szőke fiú
áll. A menyasszonyát várja, hogy
elkísérje munkahelyére. Gudics
Mária egészséges piros arca
mosolyra derül, amint meglátja. A
fiú Brennbergbányáról jött el
Oroszlányra, a lány Balatonfüredről.
Itt találták meg a boldogságukat. A
fiú háromezer forintot keres, a lány
ezerszázat, nem félnek a jövőtől.
Mire megesküdnek, felépül az új ház,
amelyben ők is lakást kapnak. (...)
(folytatjuk)

Élményszerűen tanulni az Aranyban
A jövő tanévben is indul első osztályos gyermekek számára a Lépéről lépésre Iskolai
Program az Arany János Általános Iskolában, mely az országban kb.300 óvodai cso
portban és 70 iskolai osztályban működik.
- Nyitott nevelési-oktatás modellünkben olyan kis közösség kialakítására törekszünk,
ahol a gyerekek saját döntéseik következményeit megtapasztalva sajátítják el az
együttműködés szabályait. Építünk a gyerekek tulajdonságaira, viselkedésükre, érdek
lődésükre, korábbi ismereteikre és a tapasztalataikra. Lehetőséget adunk a szülőknek
is az iskolai munkában való tevékeny részvételre, nálunk minden nap nyílt nap - mu
tatja be Gulyásné Wiszt Jolán pedagógus miben tér el ez a legkisebbeknek szóló prog
ram a hagyományostól.
- Hogyan tanulunk? Általában egy-egy téma köré gyűjtjük a különféle műveltségi terü
leten elsajátítandó ismereteket. A tanulás élményszerű: sok önálló munkára van lehe
tőség, felszabadítjuk a gyermeki kreativitást, megkönnyítjük az óvodából az iskolába
való átmenetet. Ki-ki a saját ütemének megfelelően haladhat, ugyanis az ismeretek el
sajátítása során a gyermekek kötelező, választható és ajánlott feladatokat kapnak. Az
értékelés fő szempontja a folyamatos meg
figyelés, a pozitív megerősítés. Jegyek he
lyett szöveges értékelést adunk.
Tapasztalt pedagógusaink számítástechni
kai ismeretekkel, második osztálytól angol
nyelvvel ismertetik a gyerekeket. De min
dennapvan testedzés is, és a tanévben egy
O r o s z lá n y ,
szer erdei iskola.
T á n c s ic s M . ú t 7 1 .
Érdeklődni az Arany János Általános Isko
lában lehet, és Szabóné Romocsa Szilvia
tanítónőknél. Előzetes egyeztetés alapján
*
lehetőség van a program megtekintésére.
Telefon: 361-561

TO M I KÉZI
AUTÓM OSÓ!

•06*20*
488*10*56

Múlt ás jövő egy (telep)helyen
Tavaly júliusban adta át az évtizedek óta jelentős szennyezést kibocsátó
szennyvíztisztító telepet az Oroszlányi Szolgáltató Rt. a közbeszerzési pá
lyázaton nyertes kivitelező cégnek. A 850 millió forint értékű nagyszabású
önkormányzati felújítási beruházás - mely a három éve lezajlott útprog
ramhoz mérhető - keretében az ország legmodernebb szennyvíztisztítójá
val fog rendelkezni Oroszlány.
A tavaly nyáron lejátszódott nagy vihart kavaró események óta Stang
Elemér a telep megbízott vezetője, aki egyben augusztustól a cég szennyvíz
ágazatát is irányítja. Kalauzolásával járjuk körbe a működés közben átalakuló
telepet. Hétvége van, de a viszonylag jó időjárást kihasználva a munkások je
lenleg is dolgoznak a betonműtárgyakon.
- A próbaüzem a jelenlegi terveink szerint májusban kezdődik. A kéthóna
pos csúszás oka a szeszélyes téli időjárás, a sok csapadék. Most még az épí
tészeti munkák zajlanak, de napokon belül indulhat a gépészeti, majd a
technológiai szerelés. Ez lesz az új rendszer lelke - magyarázza Stang Elem
ér, miközben felmászunk az épp üzemen kívül lévő előülepítő betonmeden
cék peremére.
- A hét előülepítőből jelenleg csak kettő működik. Ezekre itt normál üzem
menetben sincs szükség, mert a 15 évvel ezelőtti felemás felújítás óta a fo
gyasztási szokások megváltozása miatt egyharmadára csökkent a
háztartások vízkibocsátása - mutat az óriási betonmedencékbe az ágazatve
zető. - A korszerűsítés után itt fog működni az új technológiai sor közepe,
ahol a szennyvíz szűrése, levegőztetése, nitrifikációja (az ammónia eltávolí
tása) és biológiai bomlása fog zajlani.
Hátrébb hatalmas kör alakú nyitott betontálak látszanak, melyeknek körhintaszerűen forgó karjaiban bűzös lé bugyog. A csepegtetőtesteknek neve
zett objektumok ringlispílje hamarosan megáll, mert szerepüket a világ
legkorszerűbb technológiája veszi át. A rácsozatról, amelyen állunk, jól látni
az ülepítőkhöz toldott háborús erődre emlékeztető építményt, melybe rövi
desen az ipari parkban tevékenykedő Zénón cég innovációja kerül. A Zénón
által előállított membránok a technológiai sor végére kerülnek. A mikroszko
pikus, mondhatni molekuláris szűrők rendszere visszatart minden baktériu
mot, szennyeződést, szinte kizárólag csak a vízmolekulákat engedi
továbbfolyni. Hatékonyságát a telep laikus számára talán leglátványosabb ré
sze, a japán-kert fogja igazolni. A membránszűrés után kifolyó víz egy szik
lákkal, zúgókkal és növényekkel díszített tavacskába ömlik majd, melyekbe
aranyhalakat telepítenek, bemutatva ezzel a korszerűsítés minden elképzelhetőt meghaladó hatásfokát. Az üzemszerű működés megindulásával szinte
csapvíz minőségű víz ömölhet majd az Oroszlány-Kecsédi vízfolyásba.
Új életre kelhetnek tavaink
A szűrések során keresztül felfogott száraz szennyvíziszapot továbbra is az
almásfüzitői vörösiszaptárolóba fogják szállítani, noha elképzelhető, hogy
valamikor a jövőben e szerves hulladék mezőgazdasági komposzttá alakítása
a cég tisztítási költségeit csökkentő saját vállalkozása lehet. A termelt hulla
dék hasznosítása a világ minden modern gyárában ma alapvető követel
mény. Épp ezért készül hatástanulmány a kibocsátott víz visszaforgatására
az oroszlányi tavak rendszerébe. A bányavízkiemelés megszűnte óta pangó
állóvízzé vált városi tavak vízutánpótlása a - Táncsics úti lakóépületek mellett
folyó - Labanc-patakig épített vízvezetéken
keresztül megoldhatóvá válhat. A tavak med
MINŐSÉGI
rének kitisztítása után a város két, szabadidő
KERÉKPÁROK
és sport céljaira kiválóan alkalmas tavacská
ját nyerné vissza. A tervekben mindenesetre
helyi garanciával!
az is szerepel, hogy a tisztított vizet maga a
VITAMIN és TEMPÓ
Zénón cég hasznosítja oroszlányi gyárában.
Egészségpénztár
Stang Elemérrel bejártuk a telep többi ré
tagok
részére is!
szét is. A patakba folyó víz átlátszó volt. Min
denfajta haváriának elejét veszik az iszap
Kerékpárosok
gyakoribb kiemelésével, fűzte hozzá az ága
Boltja
zatvezető. A jelenleg üzemben lévő műtár
Oroszlány
gyak egyikét sem bontják el, világosított fel,
Haraszthegyi u. 7.
miközben körbevezetett az elavult létesítmé
©361-605
nyeken. Hogy miért maradnak itt a múlt rekviNyitva tartás
zitumai? Muzeális céllal, derült ki. Ha
február 28-ig
szakemberek, egyetemisták látogatnak a te
lepre, egyfajta skanzenben tanulmányozhat
H-P: 9-16
ják majd a korszerűtlen múltat és a mellette
Szó: 9-12
működő legmodernebb csúcstechnológiát.
Ingyenes kiszállítás
Forgács J.
25 km-en belül!

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

folytatás az 1. oldalról
Amennyiben a 32Ft/KWh-ás árhoz 450
GWh-ás átvétel tartozik, akkor a cég költ
ségeit az árbevételben el tudjuk ismertet
ni.
Amennyiben ezt a mennyiséget nem tud
juk eladni, akkor a hiány csak nőni fog. A
szerződéseink még nincsenek a kormányhatározatnak megfelelően módosítva.
- Meg tud-e maradni a Vértesi Erőmű
Rt. az áraival a piacon, amennyiben tulaj
donosától nem kap támogatást?
- A 2002-es kormányrendelet is arról
szólt, hogy olyan ártámogatási mechaniz
must kell kidolgozni, amely alapján a libe
ralizált piac versenyára és a Vért
önköltsége közötti árbevétel kiesést az ál
lam EU-konform módon biztosítja a cég
számára. Ez lehetőséget adna a piacon
maradásra, a Vért ugyanis képtelen a libe
ralizált piacon versenyképesen működni.
Ennek okozói a mélyművelésű bánya
üzem viszonylagos magas
önköltsége és az erőmű
alacsony hatásfoka. Egyéb
ként a versenypiacon nem
működik ma erőmű Ma
gyarországon. Minden erő
műnek
hosszú
távú
szerződése van az MVM
Rt.-vel, és e hosszú távú
szerződésekben kikötött át
vételi árak lényegesen ma
gasabbak, mint a liberalizált
piac árai. Tehát nem a Vért az egyetlen
olyan erőmű, ami nem képes ezen a pia
con működni, a különbség az, hogy a Vért
az egyetlen olyan erőmű, amelynek nincs
hosszú távú szerződése. A diszkrimináci
ót kompenzálhatná a kormány a 2002-es
kormányhatározat által előírt kiegyenlítési
mechanizmussal.

műben is jó hatásfokkal működik, csekély
anyagi ráfordítás mellett.
Összefoglalva, a híreknek ennyi a való
ságalapjuk, de biztos vagyok benne, hogy
szakembereinkkel képesek leszünk meg
találni a megfelelő megoldásokat, hogy le
szorítsuk a kén-dioxid kibocsátást a
tervezett 400 mg/nm3-es szintre.
- Miért magasabb a füstgáz kén-dioxid
tartalma a tervezettnél?
- Az egyik fontos ok az, hogy jelenleg a
márkushegyi bányában a retrofit idősza
kában tervezettnél gyengébb minőségű
szenet termelünk. Azonban ez csupán át
meneti állapot. Amint a kőhalmi mező
mindkét frontfejtése működésbe lép, a
tervezett szénminőség biztosítható lesz,
tehát közelíteni fogunk az eredeti szerző
désben rögzített paraméterekhez. Ez a vál
tozás azonban nem teljes egészében
magyarázza az S02 koncentráció növeke
désének mértékét. A többi okot még ke
ressük.
- A retrofit beruházás
hatásaként a szén-dioxid
kibocsátása is csökkenni
fog?
- Az a kémiai folyamat,
amely a füstgázkéntelenítő
berendezés mosótornyá
ban végbe megy, növeli a
CÖ2-kibocsátást. Ezt azon
ban nem bünteti a környe
zetvédelmi rendelet és
reméljük a C02 kibocsátási kvóta megha
tározásakor ezt a hatóság figyelembe ve
szi.
- A íüstgázkéntelenítés végtermékként
gipsz Is keletkezik. Mi lesz ezzel az anyag
gal?
- Mindenfajta vizsgálat, gazdasági szá
mítás azt mutatta, hogy nem érdemes
megépíteni a gipsz ipari hasznosítását le
hetővé tevő technológiát, mert a több
mint egymilliárd forintos fejlesztési ráfor
dítás - a nyersgipsz jelenlegi ára mellett sohasem térülne meg. Pillanatnyilag a ha
tósági engedélyt is úgy kértük meg, hogy
a gipsz a salakkal és a pernyével együtt a
zagytérre kerülhessen. Amennyiben e
melléktermék értékesítési lehetőségeiben
változás következik be, a lekötött opció le
hívható, és a szükséges üzemegység
gyorsan megépíthető.

V é rta
kérdőjelek
m aradtak

S02, C02, gipsz
- Egyre több helyen hallani, hogy vala
mi nincs rendben az épülő füstgáz kénte
lenítővel.
-A z Oroszlányi Erőmű füstgázparaméterei közül a kén-dioxid koncentráció saj
nos lényegesen magasabb, mint amit az
eredeti szerződésben a kéntelenítő tech
nológiáját adó Lurgi felé a tervezési alap
adatokban megadtunk. Korábban 14 000
mg/nm3-re becsültük az SOz-koncentrációt, ami most a beépített mérőműszerek
Melegebb lesz-e a hűtőtó?
szerint átlagosan 17000 mg/nm3 körül
- A hűtőtóban horgászok panaszkod
mozog. (Ez a tervhez képest mintegy 20
százalékos eltérés - a szerk.) Ezzel ak nak, hogy a tó vize a megszokotthoz ké
kor szembesültünk, amikor beépítettük a pest, lényegesen hidegebb. Várható-e
folyamatos mérőberendezéseket, ame változás a víz hőmérsékletében?
- Ez csak a villamosenergia-termelés
lyek a füstgáz különböző paramétereit re
gisztrálják. Emiatt a bevezetett környezet- mennyiségétől függ. Amennyiben az erő
terhelési díj nagyobb terheket ró a cégre, mű kiterhelése növekedni fog, a hűtőtó
hőmérséklete is eléri a korábban megszo
mint vártuk.
M.F.
Jeleztük a Lurginak a kén-dioxid para kott értéket.
méterekben található eltéréseket, és hete JÚTÉKONYSÁGI KONCERTEN lép fel
ken belül ajánlatot fogunk kapni.azokra a Licsák Attila oroszlányi zongorista, már
módosításokra, amelyek a füstgázkénte cius 13-án Pécelen, a Ráday kastély
lenítő berendezésben esetleg szükségsze ban. Az est házigazdája Mácsai János
rűvé válnak annak érdekében, hogy csök zenekritikus, és amerikai turnéját meg
kenthető legyen a kén-dioxid kibocsátás. előzően vendégénekesként jelen lesz
Kísérleti jelleggel vegyszeradagolással is Szluka Lídia. A jegybevétel összegét a
próbálkozunk. Ez a módszer Mátrai Erő kastély felújítására ajánlották fel.

Nyílt levél Oroszlány Város
Polgármesterének sajtóreferenséhez!
A minap ön megfenyegetett engem egy oroszlányi Internetes fó
rumon. Tette ezt egy nappal azután, hogy meghívót küldött a Ma
gyar Sajtó Napja alkalmából a Polgármesteri Hivatalban
rendezendő “ megemlékezésre” .
Ön azt írta: "Azt pedig remélem, hogy a Ságváriban tanító
sameszt sem éri el a létszámleépítés, tehát tovább fröcsöghet közforinton, de ennek fényében írása különösen bunkóra
sikeredett. ”
Tudja, ha a város első számú emberének referense, egyszóval
a munkáltatóm főnöke ilyeneket mer leírni, el kell gondolkodnom
azon, hogy milyennek képzeli ön azt a magyar sajtót, melyről a
“ megemlékezést’’ tervezik. Feltehetően önt zavarja az, hogy al
kotmányos jogommal - a véleménynyilvánítás szabadságával élve, időről időre véleményt mondok-nevemet mindig vállalvaa helyi hatalom tevékenységéről. Feltehetően önt zavarja a sajtószabadság. Feltehetően zavarja önt, hiszen tavaly az általam szer
kesztett lap újbóli megjelenésekor az ön első ténykedése az volt
velünk kapcsolatban, hogy letiltotta a polgármesterrel készített
interjú megjelenését.
Talán az ön számára elképzelhetetlen, de én a Krónikás szer
kesztőjeként, mint egyéni vállalkozó tevékenykedem, és e mun
kámat nem keverem (és sohasem kevertem!) össze pedagógusi
hivatásommal. Ön fogalmazványában összekeveri a kettőt, és
úgy állítja be, mintha közalkalmazotti állásom összefüggésben
lenne újságírói tevékenységemmel. Szeretném felhívni a figyel
mét, hogy hazánk alkotmányával ellentétes az, hogy a munkahe
lyemen vagy bárhol, hátrányos megkülönböztetést szenvedjek el
véleményem miatt, melynek kifejtési jogát szintén az alaptörvény
biztosítja számomra. Márpedig ön írásában diszkriminál engem,
kilátásba helyezi esetleges elbocsátásomat, méghozzá a hatalom
oldaláról. Arról pedig már nem is beszélek, hogy tudomásom
szerint önnek sajtóreferensként nem az a feladata, hogy minősít
se az írásaimat. Önnek más a feladata, és mint közszereplő, köte
les tűrni a bírálatokat.
Az elmúlt három évben, s amióta vállalkozom, és a lapot szer
kesztem, összesen nem részesültem annyi közforintból vállalko
zóként, mint ön három nap alatt, referensi megbízatásának kez
dete óta. Ellenben ha jól emlékszem ön az, aki közforintokból
fenntartott megbízatásának orvé alatt, azaz sajtóreferensként
több alkalommal válogatott trágár kifejezésekkel gyalázta váro
sunk polgárait. S amikor ez nyilvánosságra került, ön azzal véde
kezett, hogy mások is használnak ilyen szavakat. Ez mentségnek
jól hangzik, de tettét nem teszi meg nem történtté. Különösen an
nak fényében nem, hogy minden sajtóreferensként tett megnyil
vánulása városunk polgármesterének egyetértését feltételezi.
Visszatérve a burkolt fenyegetésre, amelyet ön a hatalom em
bereként tett: sajtóreferens úr, ön megint átlépett egy határt. Ab
ban a korszakban, melyben ön is leélte élete egy részét, nem volt
szokatlan ily módon szájzárat kényszeríteni a hatalom által kelle
metlennek vélt emberekre. Úgy tűnik, ön vissza kívánja forgatni
az idő kerekét.
Tudja az ön kijelentései után ijedőssé válók, s még a Traban
tom kereke is eszembe jut, melyet két hónapja valaki(k) szándé
kosan meglazított(ak), legalábbis az autószerelőm megállapítása
szerint. És tudja, sajtóreferens úr, bár autóm “ meghibásodásá
nak" okát egyáltalán nem keresem a politikában, mert végül is,
bármikor a fejemre eshet egy cserép is, a baj ott van, hogy mind
ezek után, azon kell igyekeznem, hogy valóban elhessegessem
magamtól ezt a gondolatot. És így kell dolgoznom, miközben ez a
kisördög ott bujkál a fejemben. Tudva azt is, hogy a munkáltatóm
főnökének píárosa nem bánná, ha főállásom, mely semmilyen
összefüggésbe nem hozható újságírói tevékenységemmel, meg
szűnne.
Ha ön szerint a fenyegetettség érzése, nem akadályozza a saj
tószabadság érvényesülését, akkor figyelmébe ajánlom azt a
gondolatot, mely szerint: A demokrácia = nem félni! Önnek a ha
talom csúcsa mellett kapaszkodva lehetősége van megélni ezt.
Kérem, hagyja, hogy mások is megtehessék!
Forgács József, a Krónikás szerkesztője
.3 .

A jogász válaszol

AJÁNLATUNK!
-Pulyka szárny

290,-Ft/kg

-Pulyka nyak

370,-Ft/kg

-Pulyka far-hát

80,-Ft/kg

-Csirke szárny
-Csirke comb

390,-Ft/kg
500,-Ft/kg

-Füstölt hátsó csülök

800,-Ft/kg

-Bőrös malac

500,-Ft/kg

-Főtt-füstölt sonka

900,-Ft/kg

-Sertés zsír

170,-Ft/kg
- A bányának volt pénze. Ugyanis
a beruházó 1965-ig nem a tanács
volt, hanem a bánya. A Tervhiva
tal oda „bontotta le "a pénzt.”
(Interjú Mokri Pállal)

Negyven éve történt: 1964
Üzembe helyezték a víztornyot
Harminc éve történt: 1974
Megnyílt a Művelődési Központ
és Könyvtár

********

Tíz éve, 1994-ben
a Kéthetesben írtuk:

- „Arra kérem az embereket, bíz
zanak bennünk, politikusokban.”
(Interjú Keleti Györggyel)
********
Öt éve, 1999-ben
a Krónikásban írtuk:
„Mokri Pál: Ezt az időszakot
öröm volt végigdolgozni
- Ahhoz, hogy az egykori falu
igazi várossá nője ki magát, nem
csekély pénz is kellett. Honnan
volt minderre fedezet?

„Dr. Sunyovszki Károlyt arról kér
deztük, hogyan halmozódhatott
fel 800 millió forint hiteltartozása
az (előző) önkormányzatnak, va
jon jelenleg is csődhelyzet fenye
geti-e a várost?
-Összesen 140 millió forintos hi
ánnyal számolunk az elmúlt évi
költségvetésben, tehát ez a bevé
tel és kiadás különbözete. A 800
millió forint az önkormányzat tő
ketartozása, ez évi adósságszolgálatunk 210 millió forint.”______

KE11EN
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

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
2840 OROSZLÁNY
Táncsics M. u. 59.
S 34/360-063
20/372-5392
SZOLGÁLTATÁSAINK:
-LAKÁSÉPÍTÉSI
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
HITELEK
-JELZÁLOGHITELEK
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-LÍZING
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
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Gyakran érdeklődnek aziránt, hogy
mik az öröklés szabályai, mi történik a
vagyonnal, ha maradt, vagy ha nem
maradt végrendelet, melyik esetben
ki, mit, hogyan örököl. A sokakat ér
deklő kérdésre szeretnék választ adni,
annál is inkább, mert az öröklési jog
gal szinte mindenki kapcsolatba kerül,
jobb esetben, mint örökös, rosszabb
esetben, mint örökhagyó.
A halál napjával az örökhagyó min
den vagyona, mint hagyaték, az örö
kösére száll át. Örökölni törvény, vagy
végintézkedés alapján lehet. Minden
kinek jogában áll, hogy vagyonáról
halála esetére rendelkezzen, éppen
ezért, törvényes öröklésre csak végin
tézkedés hiányában kerülhet sor.
A vagyon leggyakrabban a törvé
nyes öröklés rendje szerint száll át,
ezért először a törvényes öröklés sza
bályait érdemes áttekinteni. Törvé
nyes öröklésre a Ptk-ban megszabott
sorrendben kerül sor. Törvényes örö
kösök elsősorban az örökhagyó gyer
mekei. Ha valamelyik gyermek az
örökhagyó előtt halt meg, ő kiesik az
örökségből, helyette a saját gyerme
kei (az örökhagyó unokái) az örökö
sök. Több gyermek esetén egymás
között egyenlő arányban örökölnek. A
kiesett gyermek helyén az unokák a
szülőjük örökrészét kapják.
Ha nincsenek gyermekek, az örö
kös a túlélő házastárs. Leszármazók
és házastárs hiányában az örökhagyó
szülői, ha ők már nem élnek, akkor a
testvérei, ha nincsenek testvérei, ak
kora nagyszülők, illetőleg azok leszár
mazottai, tehát az örökhagyó oldalági
rokonsága (unokatestvér) az örökös.
Végül, ha valakinek egyáltalán nincs
vérszerinti rokonsága, és nem is vég
rendelkezett, akkor a törvényes örö
kös a Magyar Állam. Az öröklési jog
szabályaiból következik, hogy az örök
hagyó után maradt vagyonnak mindig
lesz tulajdonosa.
Külön említést érdemel az ún. ági
vagyon. A hagyatékban lehetnek olyan
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vagyontárgyak, amelyeket az örökha
gyó szülőjétől, nagyszülőjétől, vagy an
nak a családjától kapott ajándékba,
vagy tőlük örökölt. Amennyiben nem a
gyermekek, unokák a törvényes örökö
sök, hanem pl. a túlélő házastárs, ági
örökösként jelentkezhet az a család,
akitől a vagyon származott.
Lényeges, a túlélő házastársat védő
szabály, hogy a más által örökölt va
gyon haszonélvezeti jogát a házastárs
örökli meg. A haszonélvezeti jog az
örökös rendelkezési jogát erősen kor
látozza, ezért annak megváltását kérhe
tik az örökösök, de maga a házastárs is,
kivéve a házastárs által lakott lakáson
fennálló haszonélvezeti jogot. Ezzel a
rendelkezéssel védi a jog a házastársat
attól, hogy az általa lakott lakást el kell
jen hagynia, vagy az örökösöket ki kell
jen fizetnie. Hangsúlyozom, hogy csak
a házastárs örökli a haszonélvezeti jo
got, az élettárs nem!
A hagyaték a törvény erejénél fogva
száll át, ahhoz elfogadó nyilatkozat
nem szükséges. Mégis, a jog bizonyos
mértékig lehetőséget biztosít az örö
kösnek arra, hogy az örökségéről ren
delkezzen.
így pl. lemondhat az örökségéről,
vagy átengedheti azt a többi örökös
nek, vagy az általa megnevezett vala
melyik örökösnek, illetőleg vissza
utasíthatja az örökséget. Az átengedés
vonatkozhat az egész hagyatékra, vagy
annak egyes vagyontárgyaira, amelye
ket a másik örökösnek el kell fogadni.
Visszautasítani viszont jellemzően az
egész hagyatékot lehet, ekkor az örö
kös kiesik az örökségből, helyét a tör
vényes öröklés rendjében megjelölt
következő örökös foglalja el.
Kis Ferencné dr.
A következő számunkban a végrende
leti öröklés szabályait ismertetjük.
Szerkesztőségünk várja további kérdé
seiket, melyekre Kis Ferencné dr. és
dr. Sunyovszki Károly ügyvédek
válaszolnak.
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Rajnai: “a folytatás a mi felelősségünk”

Kitüntetések az évfordulón

Állami tulajdonban marad a Vért
A kérdőjelek továbbra is maradnak
Az ÁPV Rt. Igazgatósága a Vértesi Erőmű Rt. tavaly nyáron indított pri
vatizációs eljárását lezárta - ismertette a képviselő-testület ülésén Lázár
Mózes országgyűlési képviselő azt a levelet, melyben a privatizációs cég
vezérigazgató-helyettese tájékoztatja az új fejleményekről az országgyű
lés energetikai albizottságát.
A levél azzal indokolja az értékesítési folyamat lezárását, hogy az eljárás
kezdetéhez képest jelentős változások történtek a körülményekben, amelyek
erőteljesen befolyásolják a társaság helyzetét és értékesítési lehetőségeit. A
Vértes Energiaipari Konzorcium februárban bejelentett visszalépése után az
ÁPV Rt. megkérdezte a pályázaton hátrébb került cégeket, hogy fenntartják-e
korábbi vételi szándékukat, de a válaszokból azt állapították meg, hogy ehhez
további vizsgálatokat tartanak szükségesnek.
A levél így folytatja: Tekintettel a Vértesi Erőmű Rt. kritikus gazdasági
helyzetére, valamint a körülmények lényeges változására az ÁPV Rt. ezen
korábbi eljárás keretében további várhatóan elhúzódó tárgyalási és átvilágí
tási folyamatra nem látott lehetőséget.
A döntés előírja ugyanakkor azt is, hogy az ÁPV Rt. az MVM Rt. bevonásá
val vizsgálja meg, hogy milyen koncepció alakítható ki a Vértesi Erőmű Rt.
lehetséges jövőképére a társaság gazdálkodásához szükséges költségvetési
forrásigény minimalizálást szem előtt tartva."
A levél arról is szól, hogy megkötötték a társaság és az MVM Rt. közötti
áram átvételével kapcsolatos megállapodásokat. Ugyanakkor sajtóhírek sze
rint a cég emelt áras áramátvétele egyelőre bizonytalan.

Március 20-án, szombaton ünnepelte Oroszlány várossá nyilvánításának
50. évfordulóját. A jeles évforduló jegyében tartott ünnepi képviselő-tes
tületi ülésen, a Bányász klubban a város jelenlegi és egykori vezetőin kí
vül ott volt Keleti György országgyűlési képviselő, Kerti Katalin a megyei
közgyűlés alelnöke és Gerébi Ákos, Tata alpolgármestere. A helyszín
nem véletlen, hiszen öt évtizeddel ezelőtt itt jelentették be az akkori veze
tők, hogy a település városi rangot kapott.
Rajnai Gábor polgármester ünnepi köszöntőjében röviden felidézte az el
múlt ötven évet, majd a jelenről szólva egyebek mellett a következőket
mondta: “Oroszlány szerencsésnek mondható, hogy abban az évbe ünnepel
heti 50 éves jubileumát, amikor hazánk az Európai Unió teljes jogú tagjává
válik. Oroszlány elkövetkező ötven éve immár erről is szól majd.” A polgármester azt is hangsúlyozta: “az eltelt öt évtizedben szüléinknek, nagyszüleinknek keményen meg kellett küzdeni azért, hogy idáig eljussunk! Nekünk
most arra kell törekednünk, hogy gyermekeinknek, unokáinknak hasonló
örökséget hagyjunk." Az itt élők megkapták az elődöktől a büszkén vállalható
örökséget, a többi, a folytatás pedig a mi felelősségünk.
A polgármester köszöntője után Földi Józsefné nyugdíjas pedagógus,
helytörténész, várostörténeti előadásában idézte a múltat, a várossá válást
megelőző időszaktól napjainkig. Ezt követően kitüntetések átadására került
sor. A jubileumi évben “ Díszpolgári” címet adományoztak több évtizedes - VÁRAKOZNI TILOS! „A Rákóczi út forgalmi rendjével kapcsolatban a vára
közéleti tevékenysége elismeréseként Feliérdi Csaba gyárigazgatónak. kozni tilos tábla alatt elhelyezett „1 óra" kiegészítő tábla a felülvizsgálatunk
“ Oroszlányért” vésetű arany gyűrűt kapott Mokri Pál egykori tanácselnök, szerint nem értelmezhető egyértelműen. A kitűzött célját nem tölti be, hatá
aki betegsége miatt nem jelenhetett meg személyesen az ünnepségen, he lyát nem ellenőrzi senki, illetve nem tartja be. Ezért a kiegészítő táblákat le
lyette lánya vette át az elismerést. “ Oroszlányért” Kitüntető Díszoklevelet ket- szereljük." - tudatta a megyei közútkezelő szervezet, mely ezt követően
ten kaptak: Salamon Gyöngyi újságíró, kötelezettségein messze túlmutató leszereltette az egyórás várakozást engedélyező táblákat. Szabálysértési bír
eredményes tevékenységéért, Kostyál Pál pedig a szlovák hagyományok ság vár azokra a gépjárművezetőkre, akik szabálytalanul várakoznak.
ápolása érdekében végzett munkájáért. Rajnai Gábor a városi kitüntetések - IH JÁRT A FÉRFIVÁLOGATOTT. Az 1947-ben alakult oroszlányi tekeszak
átadása után a városi tisztifőorvost, űr. Brunner Rózái is köszöntötte abból osztály barátságos mérkőzésen látta vendégül a magyar férfi tekeválogatot
az alkalomból, hogy a főorvos asszony a közelmúltban megkapta a Magyar tat a város 50 éves ünnepségsorozata keretében. A brassói világbajnokságra
készülő válogatott Kiricsi József szövetségi edző irányításával lépett pályára.
Köztársasági Érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetést.
A szombati ünnepség a Művelődési Központ és Könyvtárban folytatódott, - A SZÁMTAN TUDÓSAI. Első helyezést ért el Geszler Attila, a Ságvári Endre
ahol a Civileké a Ház programsorozat zárásaként a “Tavaszi Gála” műsorban iskola negyedikes tanulója a Bátaszéken rendezett országos matematika ver
művészeti csoportok, együttesek léptek színpadra. A több órás, igen jó han seny döntőjében. Osztálytársa, Szilágyi Richárd második, míg Simonics
Zsófia negyedik helyezést szerzett. A harmadikosok is kitettek magukért:
gulatú műsort több száz érdeklődő vastapsa kísérte.
-diaGoór Bence harmadik, Tajkov Alexandra negyedik, Greskó Mihály hatodik
lett. A felső tagozatos Lantos András, Bartalus Dávid, Horányi Gábor és Abos
Lóránd az első húsz között szerepelt. A “Zrínyi” megyei matematika verse
nyen ugyancsak szép eredmények születtek, a Ságvári második lett a leg
Zsúfolásig megtelt hétfőn délelőtt az oroszlányi művelődési központ, hogy eredményesebb általános iskolák sorrendjében.
kezdetét vegye a 8. alkalommal megrendezett „Civileké a ház" bemutató tár - TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉST tartott az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesü
lat és programsorozat, melyre 29 kiállító jelentkezett. A megnyitó után okle let. 15 éves munka után Németh Sándor el
MINŐSÉGI
véllel jutalmazták a kiállításon résztvevő, és a civil fórum munkáját egész nök elbúcsúzott, majd a tűzoltó egyesület
KERÉKPÁROK
évben segítő egyének és szervezetek munkáját, valamint átadásra került a elnökévé választották Erős Ferencet. A pa
helyi garanciával!
kétévente odaítélt „Az év mecénása" díj, melyet 2004-ben az Oroszlányi rancsnok Busa János lett, aki ezt a posztot
tölti
be
a
köztestületi
tűzoltóságban
is.
Szolgáltató Részvénytársaság és Kolcsár György vállalkozó vehetett át. A
VITAMIN és TEMPÓ
- ELISMERÉS A JOGHARMONIZÁCIÓÉRT.
megnyitó ünnepséget az evangélikus gyülekezet énekkarának műsora zárta.
Egészségpénztár
Március
10-én
a
Belügyminisztérium
nevé
Március 20-ig a kiállítás mellett minden nap más és más érdekesség várta
tagok részére is!
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az érdeklődőket, köztük helytörténeti előadás, filmvetítés és nyílt szakköri
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foglalkozások. Szombaton a város ünnepi jubileumi ünnepségsorozatának tott át az európai uniós jogharmonizációban
Boltja
kiemelkedő
eredményeket
elért
települések
nyitányaként a tavaszköszöntő gálára került sor, melyen tizenegy művészeti
Oroszlány
vezetőinek. Megyénkből Tatabánya és
és hagyományőrző együttes lépett színpadra.
Haraszthegyi u. 7.
Sárisáp mellett Oroszlány érdemelte ki a mi
® 3 6 1-605
niszteri oklevelet.
- MEGFULLADT A FÜSTBEN. Hétfőn kora délután a Tűzoltóság értesítette
Nyitva tartás
-Dr. SEMJÉN ZSOLT, A KERESZTÉNYa rendőrséget, hogy a Gárdonyi Géza utcában lakástűz van, és egy nő éle
H-P: 9-16
DEMOKRATA NÉPPÁRT ELNÖKE „Keresz
tét vesztette. Kiderült, hogy a lakásban élő 82 éves nő a konyhában a tűz
Szó: 9-12
tény válaszok a társadalom kihívásaira" cím
helyen ebédet készített, majd feltehetően megfeledkezett erről és az étel
mel tartott előadást március 24-én, a Ingyenes házhozszállítás
füstölni kezdett. Az ügyeletes orvos a halál okát füstmérgezésben állapíkatolikus templomban.
totta meg.___________________________________________________
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Oroszlányi táncsiker Győrben
Szép sikert értek el az elmúlt héten Győrben rendezett “ Kisfaludy Napok
2004” művészeti fesztiválon az egyéb kategóriában meghirdetett döntőn a
Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola első évfolyamos oroszlányi
növendékei. Arany minősítő oklevelet nyert el Emődi Lilla és Katona Zoltán
“ Egy kicsit másképp” című előadása (koreográfiáját készítette: Katona Imre),
valamint az Emődi Lilla és Németh Eszter koreografálta és bemutatta “Túl a
láthatatlanon” című darab. Ez utóbbi tánccal Emődi Lilla és Németh Eszter
képviselhették a művészeti hét záró gálaműsorán a táncművészeti kategóri
át. Emődi Lilla és Katona Zoltán oroszlányi tanára Csáky Mária, Németh Esz
teré Geisztné Gogolák Éva volt.
Az ugyancsak a győri középiskolában tanuló végzős Katona Imre márci
us 31 -én, szerdán 18 órakor a győri Bartók Béla Művelődési Házban nyolcadmagával adja elő a “ Kegyetlen játékok” című táncjátékot. A Katona Imre
koreografálta vizsgadarab nyilvános próbájának szánt előadáson oroszlányi
növendéktársai is szerepelnek: Emődi Lilla, Geiszt Fanni, Katona Zoltán, Né
meth Eszter és Szabó Anita.
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Bonyodalom egy fűtőtest áthelyezéséből
83 családot kizártak a távfűtésből
március 11-én a Tópart út 1-6-os
számú épületben - állította szerkesz
tőségünknek a tömbben lakók egyi
ke. Az történt - tudtuk meg -, hogy
ezen a napon délelőtt 9 óra és dél
után 2 óra között nem volt távfűtés. ‘
- Hogy lehetséges az, hogy a fűté
si szezonban egyetlen felújítás alatt
álló lakás radiátoráthelyezése miatt
az épület összes lakójának kihűlt fű
tőtestek mellett kell dideregnie? Mi
ért nem lehet az ilyen akciókat a
fűtési szezonon kívül bonyolítani, hi
szen az ominózus átalakítás alatt álló
lakásban jelenleg nem lakik senki? S
ha már mindenképpen megtörténik a
munka, miért nem csak az érintett
lépcsőházat zárják ki a fűtésből? kérdezte tőlünk a panaszos.
A felvetett kérdésekre Vas Ferenc,
az Oroszlányi Szolgáltató Rt. távfűté
si ágazatának vezetője adott választ.
- A fűtési szezonban mínusz 5
Celsius fok alatti hőmérsékletnél
nem ürítünk le épületeket, olyankor
megpróbáljuk a lakókat az átalakítás
elhalasztására bírni. A kérdéses na
pon reggel mínusz 3, délben plusz 3
Celsius fok volt a hőmérséklet, ez te
hát lehetővé tette a céghez érkezett
megrendelés teljesítését. A Tópart
úti épületben ekkor csak két lépcső
ház leszakaszolható ágait ürítettük
le. Ez a szerelés végrehajtásához nélküjözhetetlen volt. Véleményem sze
rint a lakók nagy része nem is

észlelhette a lakásbelsők hőmérsék
letcsökkenését, mert az épületek
hőtartaléka a nagyjából háromórás
szerelés alatt megakadályozza a ki
hűlést. Egyébként pedig a munka vé
geztével hatvan fokos forró vízzel
töltöttük fel a rendszert, éppen azért,
hogy gyorsabban melegedjenek
vissza a radiátorok. Elismerem, hogy
néhány órára, néhány lakásban elő
állhatott pár fokos hőmérsékletcsök
kenés, de ez nem volt elviselhetetlen
mértékű kellemetlenség.
- Mennyire gyakori fűtési időszak
ban az efféle kérés?
- Vannak olyan családok, akiknek
őszre jön össze annyi pénzük, hogy
új lakást tudjanak vásárolni. Mi nem
kívánjuk korlátozni a költözési és fel
újítási szándékukat. Ahogy említet
tem, csak mínusz öt fok alatt nem
teszünk eleget a kérésüknek. Meg
jegyzem, ebben a szezonban több
hasonló művelet is történt ebben az
épületben is, s azt észre sem vették a
lakók.
*
- A panaszos azt említette, hogy
ez egy vállalkozói célú lakásfelújítás
volt, itt nem lakik család. Nem lehe
tett volna emiatt halasztani?
- Nekünk nem tisztünk elbírálni,
hogy ki milyen céllal újíttat fel egy la
kást. Ha az időjárási körülmények
megfelelőek, minden kérésnek
igyekszünk eleget tenni - nyilatkozta
Vas Ferenc.
Forgács J.

A h iv a ta l s z e rin t g y o rs a b b é s h a té k o n y a b b
le s z a z o k m á n y ir o d a
Az ügyfélkiszolgálás hatékonyságának biztosítása céljából elektromos
ügyfél behívó és előjegyzési rendszert állíttatott üzembe a polgármesteri
hivatal az okmányirodában. Március 22-étől az ügyfél-várakoztatást mér
séklő rendszer lehetőséget teremt a telefonos bejelentkezésre is a
361 -444/187-es telefonszámon. 30 napra előre meghatározható a megje
lenés időpontja. Az iroda munkatársai több ügyfajtában is képesek
egyidőben a polgárok rendelkezésére állni.

Utólag egyeztetik a csendrendeletet
Kedden ülésezett a képviselő-testü
let. Elhangzott, hogy a város intéz
ményeinek idei létszámkerete 43
fővel kevesebb lesz, ami 4,8 %-os
csökkenést jelent. A felmentéssel
megszűnő munkaviszony fizetési
kötelezettségeihez állami támoga
tásra pályázik az önkormányzat.
A volt I. Sz. Bölcsőde épületének
hajléktalan ellátó (éjjeli menedék
hely, nappali melegedő) intéz
ménnyé történő átalakításának belső
munkái befejeződtek. Március 8-án
megtörtént az intézmény műszaki
átadása. Az épület külső munkáinak
befejezése - az időjárás függvényé
ben - 2004 áprilisának közepére vár
ható. Az 50 milliós beruházás
egyötödéhez nyert állami támoga
tást az önkormányzat. A működési
engedélyhez 4,5 fős minimális tör
vényi létszám biztosítása szükséges,
ezért a működtető Szociális Szolgá
lat létszámkeretét ennyivel emelte a
testület. A polgári oldal nem szavaz
ta meg az előterjesztést, mert szerin
tük ez nem oldja meg a szervezetnél
egyébként fennálló nagy mértékű
létszámhiányt.
Módosult az önkormányzat zajrendelete. A jelenleg hatályos rende
let nem szabályozza megfelelően a
hangosító berendezések üzemelteté
sére vonatkozó szabályokat - indo
kolta az előterjesztő Székely Antal
alpolgármester a változtatást. Az el
fogadott rendelet szerint a hangosító
berendezések szabad vagy zárt tér
ben történő működtetése esetén az
üzemeltető zajkibocsátási határérték
megállapítását köteles kérni. Nem
adható engedély szabadban történő
hangosító berendezés üzemeltetésé
re éjszakai időszakra. A tervezet
azonban megteremti annak a lehető
ségét, hogy kivételesen indokolt
esetben (városi kulturális, családi
rendezvények) az engedélyező a ren
deletben meghatározott feltételek
betartása mellett a korlátozás alól
felmentést adhasson, legfeljebb 6
óra időtartamra 22 és hajnali 4 óra

között. A szabálysértési bírság
legmagasabb összege 30000 Ft, a
helyszíni bírság összege 10000 Ft.
Megtörtént-e a rendelet előzetes
egyeztetése az érintettekkel? - tette
fel a kérdést Lázár Mózes.
A vállalkozókkal és lakóterületi
képviselőkkel rendeletértelmező fó
rumot fogunk tartani a rendelet ha
tályba lépése előtt - válaszolta
Székely Antal, hozzátéve, hogy a
nyári “zajszezon” tapasztalatainak
függvényében ősszel felülvizsgál
hatják a jogszabályt. A polgári oldal
nem szavazta meg a módosítást.
Ezer forinttal emelkedett a zene
iskolás tanulók havi térítési díja.
Szűkebb lett az a tanulmányi ered
ményi sáv, mely után a város közok
tatási intézményeiben a térítési és
tandíjakra kedvezmény adható. Ezzel
a jobb tanulmányi eredményre kí
vánnak ösztönözni.
Elfogadta a testületi többség a
2003. évre kiírt társadalmi és sport
célú pályázatok elszámolásáról ké
szült tájékoztatást. Sportcélokra az
idei keretösszeg 5 millió Ft, társadal
mi célú pályázatokra 3,5 millió Ft.
Utóbbi félmillió forinttal csökkent,
mert a képviselők úgy döntöttek, fél
millió forinttal támogatják a polgár
őrséget.
Kemény vita bontakozott a több
ség és az ellenzék között, hogy az
idei pályázati kiírásban kritérium le
gyen-e az önkormányzati pénzek ci
vil szervezetek általi elnyeréséhez,
hogy nem folytathatnak politikai te
vékenységet. A polgári oldal az elbí
rálás önkényességére hivatkozva
törölni szerette volna e kitételt, de a
többség javaslatára feltételként a po
litikai pártok támogatási tilalmát fo
gadták el.
Forgács J.
A szocialista képviselők szerint, a
civil szervezetek ne nyilvánítsa
nak véleményt (város)politikai
kérdésekben, mert akkor nem ju t
hatnak önkormányzati támogatás
hoz.
- MF

Egycsatornás kommunikáció
Sikeresen sutba dobta saját korábbi ígéreteit a “ Magyar Sajtó Napja” alkal
mából rendezett “ megemlékezésen” a város vezetése. A meghívóban azt
írta a polgármester, hogy szeretné megismerni a sajtó munkatársainak önkormányzattal szembeni információs elvárásait. A partnerség helyett a
azonban a május elsejék hangulatát idéző tribünről osztott beszédre került
sor az alattvalók felé. “ Eltűnőben van az irodalmi stílust igénylő, az embe
rek lelkére és érzelmére ható publicisztika. Helyét átvette a rövid, tömör tá
jékoztatás kora.” Tavaly szinte szó szerint ugyanez a klisé hangzott el. A
tribünről aztán kitüntetéseket is osztott a sajtónak városvezetés - ilyenre
nem került még sor a rendszerváltás óta Oroszlányban!
Mára világos a jelenlegi városvezetés kommunikációs politikája. Egy
oldalú nyilatkozatokkal, közleményekkel, mellveregetéssel bombázni a
sajtót, majd megjutalmazni, aki mindebben a hű átviteli csatorna szerepét
felvállalja.

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

Fél évszázada nyerte városi rangját településünk III.

Álhírek helyett

Mozi, iskola, szülőotthon

A NAGY fotóalBUMM

Az alábbi idézetek az “Új városunk: Oroszlány” címmel írt cikkben a
Komárommegyei Dolgozók Lapjában jelentek meg 1954. március 27-én.
Első részét előző számunkban közöltük.
“Oroszlány tovább épül. Ez évben 300 lakást építenek fel. A mostani Malomsori úton végig, háromemeletes üzletházak létesülnek, felépül az új filmszín
ház (Ez lett az Ady mozi, az előző a felső-telepi Vörös Csillag filmszínház volt
- a szerk.) és egy nyolctantermes iskola (az Arany - a szerk.), bölcsőde, óvo
da. Két hét múlva már meg is kezdik a lakások építését. A tervrajz olyan épü
letet is mutat, amelyben 200 lakás is lesz. A vájáriskolától nem messze
felépül a kultúrpalota, kultúrpark. Új munkásszállók létesülnek. A városköz
pont pedig még nincs is a tervrajzon. Négy év alatt bebetonozzák Oroszlány
útjait, a Tatabányát Oroszlánnyal összekötő utat már építik.
Sok ezer ember él majd az új városrészekben. Munkájuk biztosított. Az új bá
nyák készülnek. A termelés emelkedésével emelkedik az éghető pala terme
lése is, és a közeljövőben felépül egy palatörő üzem külön pályaudvarral,
amely naponta 100 vagon palát szállít az erőműveknek. A sok terv között
azonban feltűnt, amiről az illetékesek valószínűleg elfeledkeztek, szülőotthon
építése. A város lakossága szaporodik s erre is szükség van."

Aligha van olyan rendezvény a városban vagy kívüle, ahol a résztvevő és fel
olvasó polgármesterről ne készítene fotót az oroszlányi hepiend káefté. Bizo
nyára örömmel töltené el a város lakosságát, ha egy fotóalbumot lapozhatna
kezei között- hmm, az 50 éves évforduló tán épp jó apropó erre amelyben
a város első emberének szerepléseit, legalább A4-es méretű (!) fényképek
kel illusztrálva tudhatná polcán a személyi kultuszok bűvöletében nevelke
dett emberfia. Elképzeltem, hogy lapozgatom ezt az albumot, s ha fotókkal itt
nem is tudom bemutatni, megpróbálom a képaláírásokkal. íme!
Első fejezet: A polgármester ás a városlakók (alcím: felolvasókörúton).
A polgármester beszédet olvas fel vidám nyugdíjasoknak. A jóságos polgármester gyerekek gyűrűjében, miközben mindkét kezével buksijukat simo
gatja, és mesekönyvbe rejtett beszédet olvas. Mosolygó lakásadófizetők és a
felolvasásra készülő polgármester. Megfáradt polgármester, széken ülve,
közmeghallgatáson, felolvasás után.
Második fejezet: A polgármester ás a köztéri műalkotások.
Kislány őzzel, előtérben a polgármester, felolvasott szövegekkel. A polgármester a felavatandó köztéri óra alatt, a háttérben parkgondozók szaladnak a
szél elfújta beszéde után. Fotómontázs: 1. A polgármester beszédre készül a
Bányászok szoborcsoport árnyékában. 2. A polgármester nyitott szájjal. 3.
Eufórikus hangulatban tapsoló városlakók.
Harmadik fejezet: Tájképek, csendéletek.
Vértesi erdőrengeteg őzekkel, a háttérben egy tisztáson a polgármester
Buddha-ülésben - megvilágosodás. Ipari park by night, bal felső sarokban a
polgármester sziluettje, bányászlámpával. Az Erőműi-tó oroszlányi oldala, a
stégek belevesznek a ködbe, de az egyikről épp látható a polgármester fél
horgászkészsége. Löszlerakódások a Labanc-patak völgyében, középen jól
kivehető a polgármester lábnyoma. Egy piros zománcos váza, melybe a pol
gármester első beszédének részletét vésték...
Itakdajse!
F.J.

-k

1954-ben 6500 állandó lakója volt a városnak (a fenti cikk itt nem idézett
részlete 18 600 lakosról számol be, ami azért lehetséges, mert mintegy tíz
ezer építőmunkás élt itt különböző szállókon), 1963-ban 17 500, tíz év múlva
kerek húszezer az állandó lakosság száma. A 2001-es adat szerint 20 826
ember élt a településen.
-1-

Kilencen a település élén
1950-től 1954-ig Mirtl Bertalan volt a községi tanács elnöke, majd
1954-ben Varga Béla, aki a várossá avatás után Oroszlány első tanácselnö
ke lett 1955-ig, öt Mokri Pál követte 1955-66 között, majd Kiss Gyula
(1966-71), Havasi Márton (1971-83) és végül Kis Imréné (1983-90).
A rendszerváltás után első alkalommal a képviselő-testület választott polgármestert dr. Sunyovszki Károly személyében, aki 1990-94, majd választást
követően 1998-2002 között irányította a várost. 1994-98 között Székely An
tal volt, 2002 óta Rajnai Gábor a város első embere a város szavazó többsé
gének akaratából.

A városkaputól a szennyvíztelepig
Az alábbiakban álljon itt a teljesség igénye nélkül, mik azok a jelentősebb lé
tesítmények, amelyek a várossá nyilvánítás után épültek.
1958: megkezdődik a tanítás az Arany János Általános Iskolában, átadják a
városkapu épületét, a régi strandot, az Ady mozit (1996-ban eladták), a II.
Rákóczi Ferenc Klubkönyvtárat. Építeni kezdik az erőművet.
1960: megalakul az Oroszlányi Hőerőmű Vállalat, felépül a Béke Szálló, a
sportstadion.
1961: a szülőotthon a jelenlegi Ápolási Intézet helyére költözik, felépülnek a
Rákóczi úti boltok, kialakul a főút körülbelüli mai képe.
1962: megnyílik a Vidám Park, átadják a mai Ságvári iskola (III. sz. Általános
Iskola) “A" épületszárnyát.
1963: átadják a Városi Tanács, a mai Polgármesteri Hivatal épületét. Koráb
ban a mai falusi óvoda, majd a Bányász Klub helyén volt a tanácsháza. Az
erőmű mind a négy blokkja termel.
1964: a város szimbólumává váló Haraszthegyi víztorony átadása.
1966: megnyílik a gimnázium. (1993-96: teljes átalakítás, felújítás)
1974: megnyílik a Művelődési Központ és a Bányász Klub.
1975: a városi sportcsarnok átadása.
1981: a Márkushegyi bánya avatása, elkészül a városi uszoda és megkezdő
dik a tanítás a IV. Sz. Általános Iskolában (későbbi Gárdonyi, ma ipari üzem).
1982: az Alkotmány úti Szakorvosi Rendelőintézet átadása. (2002-2003: tel
jes átépítés, felújítás.)
1985: az OTV első adása, megszűnik a Szülőotthon.
1986: a jelenlegi városi strand és a Takács Imre lakótelep átadása.
1993: felépül a'Koloman Handler Fémárugyár első csarnoka az ország első
ként kialakított ipari parkjában.
1996-97: az ÉGÁZ kiépíti a gázhálózatot.
1998-tól az Ipari parkban mintegy másfélezer új mukahely létrejötte.
2000- 2002: 16 km út és járda építése.
2002: Egymilliárdos beruházással elkezdődik a szenyvíztelep átépítése.

Képtelen lap - közforintokból
Képeslapot adott ki az önkormányzat városunkról az 50 éves évforduló alkal
mából. Bár ne tette volna! Legalábbis nem ilyen színvonalon. Az öt kisebb
képet tartalmazó üdvözlőlap fotóit ugyanis akármelyik városlakó elkészíthet
te volna olcsó digitális fényképezőgépével. A felvételek nélkülözik a fotózás
alapvető technikai, kompozíciós ismereteit, ráadásul a képek magyarázó
szövegei is hibásak. Vajon ki az a magát fotóművésznek vizionáló elkövető,
akinek zsebét gyarapította e közpénzből készült fércmunka ellenértéke? A hí
rek szerint a képeslap még nem került forgalomba. Jobb lenne, ha a jövőben
sem kerülne.
A képeslap felső részében elhelyezett, a Vértest és a víztornyot ábrázoló
hangulatos fotó az egyetlen, ami becsülhető e képeslapon. A felület alján so
rakozó három kis képecske egytől egyig borult időben készült felvétel, s
mindegyiken szürke az ég. Oly nehéz lett volna derült időben fényképezni? A
Bányászok című szoborról készült kép közepe beégett, komponálása rossz,
akárcsak a városkaput mutató felvételé. A majki kép fény hiányában szürke.
A bal felső sarokban elhelyezett Topolya emlékkutat ábrázoló képen a készí
tés idején sütött a Nap, itt legalább kék az ég, de a felvétel szögének kiválasz
tása amatőrre utal.
A képeslap hátulján három hibás feliratot is találunk. A “Topolya kút"
köztéri alkotásnak Topolya emlékkút vagy emlékfa a tisztességes címe, a
“ Bányász szobor” , helyesen Bányászok, s végül a Majki kastélyegyüttes
megnevezés sem szabatos, helyette a Majki műemlékegyüttes vagy Majki re
meteség megnevezés a helyes, különösképp, hogy ezen a felvételen a kastély
egyetlen darabja sem látható.
Mindezeken felül a képeslapra helyezett címer oroszlánja sárgás, holott
az aranyszín a képviselő-testület által elfogadott színhű megjelenítési mód.
Arról már ne is beszéljünk, hogy az évforduló lógója kivehetetlen.
Ennél többet érdemelt volna a város az ünnep évében. Szomorú, hogy
csak ilyen igénytelenségre futotta.
FJ.
VÁROSVEZETŐK TALÁLKOZÁSA. Március 20-án este a művelődési köz
pontban néhányan találkoztak azok közűi, akik az elmúlt 50 évben irányítot
ták Oroszlányt. A kötetlen hangulatú beszélgetésen és visszaemlékezésen az
elmúlt fél évszázadot tanácselnök, elnökhelyettes és VB titkár, míg a rend
szerváltozást követő időszakot szocialista polgármesterek, valamint jegyzők
idézték fel.

_____________________________________________________________ 3.

Á prilis 10-től ism ét heten te je le n ik m eg
a K R Ó N IK Á S !

A jogász válaszol

HÚSVÉTI
FÜSTÖLT HÚS AKCIÓ!!
Füstölt csülök
Füstölt comb
Főtt, füstölt comb
Kötözött sonka
Angolszalonna
Házikolbász
Térjen be hozzánk, mert kedvező
áron vásárolhat húsvétra is!
TAPPANCSOLÓ
KUTYAKOZMETIKA

T O M I KÉZI

Szeretettel várok
minden négylábú
kedvencet.
Oroszlány
Radnóti u. 14.
Omácsik Orsolya

AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

•06-20*
488-10*56

szakokleveles
kutyakozm etikus

Bejelentkezés:
06-20/481-23-19

APRÓHIRDETÉS
-1995-ös Fiat Bravó 1,4-es eladó.
362-126
- Az Erőműi-tó oroszlányi oldalán különál
ló új horgászstég eladó. 30/268-96-24

KEI1EN
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

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
2840 OROSZLÁNY
Táncsics M. u. 59.
S 34/360-063
20/365-46-68
SZOLGÁLTATÁSAINK:
-LAKASEPITESI
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
HITELEK 3,99%-túl
-JELZÁLOGHITELEK
5,75%-tÓI
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-VÁLLALKOZÓI HITELEK

-I AKÁR- FR

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Központi
orvosi ügyelet
S361-761
TAXI S 361-700
NYOMDA
S 20/454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
S 20/9366-274
Gépi vakolás,
hőszigetelés,
burkolás
S30/908-03-77
S30/209-44-95
S20/325-68-32

A lap előző számában jelzettek szerint a végrendeleti öröklés szabályairól
szeretnék néhány szót ejteni.
Az örökhagyó végrendeletben meghatározhatja vagyonának halála utáni sor
sát. Végrendelkezni lehet: közvégrendelettel, közjegyző vagy bíróság előtt, vagy
írásbeli magánvégrendelettel. Ez utóbbi végrendelet akkor érvényes, ha annak
végrendeleti minősége, keltének helye és ideje az okiratból kitűnik, tovább, ha a
végrendelkező elejétől a végéig maga írja és aláírja, vagy két tanú jelenlétében
aláírja, vagy, ha már aláírta, aláírását két tanú előtt a magáénak elismeri. A ma
gánvégrendeletre akkor nem kell tanú, ha a végrendelkező az általa aláírt vég
rendeletet közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi. Ha a végrendelet több
lapból áll, a végrendelkezőnek is, és a tanúknak is, minden oldalt alá kell írniuk.
Tanú csak olyan, legalább a 14. életévét betöltött személy lehet, aki a végrendel
kezőt ismeri, és őt, vagy hozzátartozóját örökösként nem jelölték meg. Végren
deletet személyesen lehet tenni, mégpedig mindenkinek külön-külön, még
házastársak sem közölhetik végakaratukat egy végrendeletben. Természetesen,
a végrendelkezőnek tudnia kell, hogy végrendeletet készít, annak megtételében
őt nem befolyásolhatja, vagy nem kényszerítheti senki.
Végrendelkezni az egész vagyonról, vagy annak csak egy részéről is lehet, és
megnevezhető egy, vagy több örökös is. A végrendeletnek nincs kötelező jelle
ge, azt a végrendelkező bármikor szabadon megsemmisítheti, visszavonhatja,
helyette újat írhat, tehát a későbbi szándékának megfelelően rendelkezhet vele,
éppen ezért mindig az utolsó végrendeletet tekintik hatályosnak.
A végrendelet gyakran sérti a törvényes örökösnek a hagyatékhoz való jogát,
ezért azt akár azért, mert érvénytelen (pl. nem tartották meg a szigorú formasá
gokat, befolyásolták az örökhagyót), akár azért, mert hatálytalan (az örökhagyó
bizonyítottan megsemmisítette, újat írt) bíróság előtt meg lehet támadni. Ha be
bizonyosodik az érvénytelenség vagy hatálytalanság, és nincs másik végrende
leti örökös, a hagyatékot a törvényes öröklés szabályai szerint adják át.
A végrendeleti örökléssel kapcsolatban szót kell ejteni az ú.n. kötelesrészről.
Annak elismerése mellett, hogy az örökhagyó a vagyonáról szabadon rendel
kezhet, a jog a közeli hozzátartozókat-gyermek, unoka, szülő, házastárs-végrendeleti öröklés esetén kötelesrészben részesíti, a szabad rendelkezés tehát
csak a kötelesrészt meghaladó vagyonra, vagy arra az esetre vonatkozik, ha
kötelesrészre jogosult örökös nincs. Kötelesrész címén az arra jogosultakat a
törvényes örökrészük fele illeti meg. Ha a házastárs törvényes öröksége a ha
szonélvezeti jog lenne, ő korlátozott tartalmú haszonélvezeti jogra jogosult. Lé
nyeges szabály, hogy a kötelesrészt csak az arra jogosultak kérésére veszik
figyelembe, már csak ezért is, a hagyatéki tárgyalásra a közjegyző a törvényes
örökösöket mindig meghívja. Jó tudni, hogy a hozzátartozók kötelesrészre
nemcsak a hagyatékból, hanem az örökhagyó által, a halálát megelőző 15 éven
belül, bárkinek juttatott ajándékból is jogosultak, ezt az igényt bíróság előtt le
het érvényesíteni.
A végrendelettel a vagyont, és annak terheit (pl. tartozások, kötelesrész kifi
zetése) is megörökli az örökös, éppen ezért azt átvenni nem kötelező, az örök
séget a végrendeleti örökös a törvényes öröklésnél ismertetett szabályok
szerint visszautasíthatja, vagy arról lemondhat.
Kis Ferencné dr.
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Jöjjenek és segítsenek
a rászoruló betegeken!
A Vöröskereszt március
29-én, 9-16 óráig véradást
szervez az MKK-ban.
Várják a véradókat!

Akupunktúrás kezelés
Tempo-MOL és Credit Suisse (Egészségpont)
Egészségpénztár tagok számára is.

Dohányzásról leszokás segítése,
bármilyen eredetű fájdalom megszüntetése.

Allergiák, légzőszervi, gyomor, bél,
gerinc betegségek, szorongás, stressz kezelése
Előzetes telefonos egyeztetés:
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Veszélyben a Várt fizetőképessége
A Vértesi Erőmű Rt. április 6-án tartotta évi rendes közgyűlését. Az ülés
után a döntésekről Holló Vilmos elnök és Vas László vezérigazgató tájé
koztatta a sajtó képviselőit.
Mindketten hangsúlyozták, hogy a
Az elnök azt sem titkolta, hogy
cég 2003-ban eredményes évet zárt, igen sürgős az a bizonyos döntés, a
valamennyi üzletpolitikai célkitűzés Vért ugyanis megfelelő támogatás
ét teljesítette. A társaság adózás nélkül, nyár közepére fizetésképte
előtti eredménye plusz 78 millió Ft, lenné válhat. Jelenleg ugyanis az
Tavaly májusban a megszüntetett I. Számú Bölcsőde épületének hasznosítá adózás utáni eredménye pedig mí MVM Rt. a Vért által tervezett 450
sa érdekében két alternatívából választhatott a képviselő-testület. Az egyik nusz 128 millió forint. Az eredmény GWh mennyiségű árammal szem
javaslat a fogyatékosok nappali intézménye és a Szociális Szolgálat, a másik összességében - mondta Vas László ben csak 350 GWh mennyiséget kí
a hajléktalan ellátó intézmény itteni elhelyezésére vonatkozott. A képviselők - kedvezőbb az előirányzatban sze ván átvenni - ez 3,2 milliárdos
árbevétel kiesést jelent, s ezt a társa
többsége az utóbbi mellett tette le a voksát. A hajléktalan ellátás bővítése replő számoknál.
Holló Vilmos Igazgatósági elnök ság kezelni nem tudja! Aggodalomra
mellett erős érvként hangzott el, hogy ebben az esetben az épület átalakítása
kevesebb pénzébe kerül a városnak. Az akkori terv szerint, a mintegy 50 mil a következőket mondta a cég 2004. okot adó tényező a ezen felül a többlió forintos beruházáshoz közel 40 milliót szerettek volna pályázat útján meg évi üzletpolitikájával kapcsolatos milliárdos kiadással járó mányi be
nyerni. Nemrégiben napvilágot látott, hogy az elképzelés fordítva valósul döntésről: "A cég ez évi üzletpolitiká zárás (e hét pénteken befejeződik a
meg, ugyanis az önkormányzat mindössze 10 milliót nyert az átalakításhoz, jának meghatározásához további termelés) illetve végkielégítés, vala
így 40 milliót {ennyi az évi lakásadó bevétel is!) a helyi költségvetésből kell vizsgálatok szükségesek, azaz a köz mint a retrofit végszámlák kifizetése
biztosítani. Hogy történhetett ez? - kérdeztük Juhász Józsefet, a Pénzügyi gyűlés csak az üzletpolitikai célokat is. További milliárdos terhet jelent a
Bizottság szocialista frakcióbeli elnökét, aki az egy évvel ezelőtti vitában a fogadta el, számok nélkül, amelyek levegőterhelési díj és a légszennye
többségi frakció egyik szószólójaként a hajléktalan ellátó intézmény kialakí most még bizonytalanok! A közgyű zési bírság is. Holló Vilmos hangsú
lés arra kötelezte a Vért Igazgatósá lyozta: minél előbb kedvező
tása mellett állt ki.
- Az egy évvel ezelőtti vitában két fontos érv hangzott el a bölcsőde haj gát, hogy majd a cég jövőképével kormányzati döntésre, támogatásra
léktalanokat ellátó intézménnyé alakítása mellett. A jelenlegi intézményben kapcsolatos kormánydöntés után, il van szükség, annak érdekében, hogy
25 főre engedélyezték az ellátást, és nagyon sok esetben kétszer ennyien vet letve annak függvényében dolgozza a cég fizetőképessége megmarad
jon!
-diaték igénybe. Azonban az állami támogatást nem az ellátottak száma szerint nak ki megfelelő üzletpolitikát."
kapjuk, hanem az engedélyezett létszám függvényében. Ennek megfelelően e
működtetés feszített volt. Az új helyen sikerül kielégítenünk a felmerülő igé
nyeket, valamint a finanszírozás is arányban lesz az igénybevétellel. Emellett
azt hangsúlyoztuk, hogy lehetőség van - és a lehetőség szót kiemelem - , na
gyobb összeget pályázat útján nyerni a beruházáshoz. Sajnos, a fogyatéko Március elején az állami közútkezelő kht. leszereltette a kezelésében
sok nappali intézményénél a pályázatoknak még a lehetősége sem nyílt meg lévő állami tulajdonú Rákóczi úti közúton a várakozni tilos jelzések egy
ekkora mértékben.
órás kiegészítőtáblácskáját. Azóta kaotikus állapot uralkodik a főút körüli
Az tagadhatatlan tény, hogy a remélt összeget nem sikerült megnyerni, parkolókban, hiszen a Rákóczi út egyes becslések szerint legalább 100
de az önkormányzat 14 éves működése során nem ez az első ilyen eset. An gépjárműnek adott helyet a nappali időszakban.
nak firtatása pedig, hogy lakásadó mire megy, számomra kissé demagógnak
tűnik, hiszen a költségvetésben egyetlen fillér sincs megcímkézve.
“A hátunk mögött döntöttek”
A Krónikás felvetése nyomán adott televíziós interjúban Rajnai Gábor
Egy neve nyilvánosságra hozásának mellőzését kérő vállalkozó {név és
polgármester elmondta, hogy a jelenlegi hajléktalan szálló működési enge cím a szerkesztőségben) úgy vélekedik, hogy számára a várakozási tilalom
délyét csak 2004 végéig adták meg, ezért elhelyezésének megoldása sürgető ismételt elrendelése jelentős forgalomcsökkenést okoz, mivel üzletfeleinek
volt. A pályázatok sikertelenségét azzal indokolta, hogy a megyei alapból 20-30 %-a autóval érkezik.
Oroszlány már nyert 140 millió forintot a szennyvíztisztító telep felújítására,
- Ott boltot létesíteni, ahol nem lehet megállni vagy várakozni, halott do
s emellett több támogatás elnyerése nem volt realitás. A minisztériumtól el log, mert akinek pénz van a zsebében, az kocsival érkezik. Ráadásul 200-300
nyert 10 milliós összeg mellett meg nem nevezett városi ingatlan eladása is méteres körzetben minden parkoló telve van, a parkolás egyenesen lehetet
csökkenti az új hajléktalan ellátó intézmény kialakítását, amelyben különböző lenné vált a környéken. Arról nem is beszélek, hogy az első nap, amikor nem
intézményeket ellátó modern konyha is működni fog - hangzott el.
az üzletem előtt álltam meg, megrongálták a gépkocsimat.
-fór- Egyesek szerint biztonságosabb ez a forgalmi rend.
- Szerintem ez tévedés. Most ugyanis annyira felgyorsult a forgalom,
hogy egy 10 tonnás kamion lassítás nélkül végigmehet a városon.
- Önnek van más megoldási javaslata a kialakult helyzetre?
- Több megoldást is elképzelhetőnek tartok. Például a várakozás tilalma
Szép sikereket ért el az Oroszlányi Sport Egyesület Tóth László és Magyari helyett lehetne csökkenteni a haladási sebességet. Vagy lehetővé tenni a par
János trénerek irányította kosárlabda utánpótlás csapata. A mindössze 3 éve kolást a külső sávban járdasziget kialakításokkal, útszűkítésekkel. A KRESZ
indult utánpótlásnevelés gyermek korcsoportos csapata idén elsőként mé megengedi a várakozni tilos táblák kihelyezését napszakos korlátozással. De
rette meg magát az országos bajnokságon. Az első nekirugaszkodáson 12 jó megoldás lehetne a parkolóórák, parkolótárcsák használata is.
mérkőzésből tizet megnyertek a Közép-dunántúli csoportban, így az alapsza
Közös együttgondolkodással biztosan találhatók működő és olcsó megol
kaszban a 2. helyen végeztek. A rájátszásban kitűnően helyt állva küzdöttek a dások. Ezért sérelmezem, hogy városunk polgármestere engedte, hogy az
legjobb 16 közé jutásért.
érdekeltek háta mögött, a velük való egyeztetés, véleménykikérés nélkül egy
A páratlan siker nyomán immár öt ifjú OSE-játékos kapott meghívást a huszárvágással szülessen meg ez a döntés. Mélységesen csalódtam a város
Pest megyei válogatott 12 fős keretébe. Közülük Magyari Viktor, Mikula Dá első emberében! Ha a választásnál csak egyetlen szóval is megemlíti, hogy
niel és Szabolcs Adám oroszlányiak, Megyesi Marcell és Schindler Ádám ta megszünteti a főúton a parkolási lehetőséget, akkor eszem ágában sem lett
tabányaiak. Jelenleg a fiúk Ostravában játszanak egy csehországi kupán, volna rá szavazni! Ha ennyire nem kíváncsiak a véleményünkre, akkor javas
ahol öt ország tíz csapata méri össze erejét.
lom, hogy ránk se számítson a város, és a Rákóczi úton lévő kereskedőknek
Mint Magyari János edző elmondta, a következő bajnokságon már két és iparosoknak töröljék el az iparűzési adóját, hogy ezzel kompenzálják a
korcsoportban indulnak. S végezetül álljon itt a kiválóan szereplő csapat to veszteségeiket. Tudomásom szerint több kereskedő aláírásgyűjtésbe fogva
vábbi tagjainak neve: Bartalus Erik, Cerbik Balázs, Gurszki Gergő, Gurszki keresi a kiutat, de vajon hány aláírás kell ahhoz, hogy komolyan vegyék az
Géza, Kostyál Dárius, Németh Csaba, Sáhó Norbert, Stein Bence.
-f- ügyünket?
(folytatás a 2. oldalon)

Hogyan lett tízmillióból negyvenmillió

Káosz a főút körül

Az ŐSE utánpótlás oroszlánkörmei
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Betarthatatlannak vélik a zajrendeletet

Elaltatni az alvó várost?
Márciusi ülésén fogadta el a képviselő-testület a helyi zajrendeletet. Az elő
terjesztő Székely Antal alpolgármester rendeletértelmező megbeszélésre
hívta április elsejére az érintett vállalkozókat, ugyanis április 8-án érvénybe
lép az új helyi jogszabály.
Bethlen Ferenc vállalkozó sajnálkozását fejezte ki, hogy épp az alpol
gármester az előterjesztő, hiszen érintett ebben az ügyben: ő maga a Fóka
Presszóval szemben lakik, míg anyósa a Liget Presszó mellett. Mindkettő
ellen volt már feljelentés, mondotta.
Kiss Imréné, a Falu Hagyományőrző Egyesület elnöke aggodalmát fe
jezte ki, hogy a falunapon be lehet-e tartani az előírt zajszintet. Székely An
tal azt válaszolta, ilyen hagyományos rendezvényeket nem fognak
ellenőrizni. Erre többen hangot adtak annak, hogy ez kivételezés, és rámu
tat a rendelet betarthatatlanságára.
Papp Péter vállalkozó úgy vélekedett, hogy kettős kompromisszumra
van szükség: a lakók is engedjenek, de a vállalkozók is, mert rendelettel
nem lehet egy ekkora iparvárosból egy csendes kisvárost csinálni! Hozzá
szólását Székely Antal polgári körös dumának nevezte, mire Papp Péter ki
kérte magának ezt a minősítést és azt válaszolta, hogy ő sem mondta az
alpolgármesternek, amikor sokáig beszélt, hogy az párttitkári duma.
Pivarcsi János vállalkozó betarthatatlannak nevezte a rendeletet, hoz
zátéve, hogy a helyi vendéglősök nem a 400 forintos menüből élnek, ha
nem a hétvégi zenés rendezvényekből, esküvőkből. Szerinte tarthatatlan,
hogy ezentúl az ilyen rendezvényeket 30 napra előre be kell jelenteni a hiva
talnak.
Papp Péter azt javasolta, hogy egy hétre csökkentsék a bejelentési kö
telezettséget. Megfogalmazta azt is, hogy ha e rendelet által korlátozzák a
vendéglátóegységek működését, akkor az építményadójukat is vigyék
vissza a 287%-os emelés előtti szintre. Hozzátette, hogy a rendelet betart
hatatlansága azért aggasztó, mert így alkalmas a kivételezésre. Többen is
értetlenségüket fejezték ki, hogy miért lett alacsonyabbra szabva a helyi
zajkibocsátási határ a törvény által megengedettnél.
Ez egy eléggé alvó város, most még jobban el akarjuk altatni?- kérdez
te Steinbach Ernő vállalkozó. Nem hinném, hogy tényleg annyira hangos
bulik lennének ebben a városban. Talán nyáron a nyitott ablakok miatt érzé
kenyebbek az emberek, tette még hozzá.
Bartalus László, az építésügyi hatóság vezetője hangsúlyozta, hogy a
hivatal zajkibocsátást mérő műszere még nincs hitelesítve, s egyelőre kép
zett kezelővel sem rendelkeznek. A találkozó azzal a megegyezéssel zárult,
hogy fél év múlva közösen értékelik a gyakorlatban összegyűlt tapasztala
tokat.

A hatalom nyilvánossága
Rendeletértelmező megbeszélést tartott a város érintett vállalkozóival az új
zajrendeletről Székely Antal alpolgármester, a jogszabály módosítás elő
terjesztője. Az eseményen Rajnai Gábor polgármester és sajtóreferense is
jelen volt. Ugyanakkor a sajtót nem hívták meg a fórumra. Mint Székely An
tal lapunknak elmondta: a hivatal hatósági osztályát kérte fel a szervezésre,
és a vendéglátósok, települési képviselők meghívására. A sajtó meghívásá
ra nem gondolt, ahogy a szervezést lebonyolító hivatali szervezetek sem.
Az esemény előtt vállalkozók értesítették lapunkat a készülő összejöve
telről. Mi tovább adtuk a hírt a helyi televíziónak, mert elfoglaltságunk aka
dályozott a részvételben. így készülhetett tudósítás az eseményről. De
nézzük, mi lett volna ha...
Ha kertek alatt nem jut el az információ a helyi sajtóhoz, akkor ma csak
a hivatal honlapján olvasható sajtóreferensi beszámolóból lehetne ismerni(?), mi történt az egyeztetésen. A fentiekből pedig világos, hogy valaki
nek ez volt az eredeti szándéka. A kérdés az, miért kell a szervezőknek a
saját emberük kikürtölte nyilvánosság, s miért nem más sajtóorgá
numoké? Ez ismét egycsatornás kommunikáció, a demokráciával és a
győztesek választási programjával is teljesen ellentétes megnyilvánulás a
hatalom részéről.
Az egyoldalú sulykolásos propaganda e módszerét tökélyre fejlesztet
ték különböző diktatúrák.
És ismétlem: nem az a fő baj, hogy nem tették nyilvánossá a megbe
szélést. Az a félelmetes, hogy csak egyfajta nyilvánosság (a hatalomé) ka
pott kegyet a tudósításra. Ezen lassan már meglepődni sem fogunk...
Forgács J.

Káosz a főút körül
(folytatás az 1. oldalról}
A Rákóczi úti újságárus is elégedetlen, forgalma csökkenését érzékeli. A vál
lalkozó szerint előfordult, hogy a város másik végében tudott csak leparkolni,
s onnan kellett visszagyalogolnia az üzletéhez. Többen megemlítették, hogy a
posta mögötti parkolókat eső után pocsolyák éktelenítik, száraz lábbal lehetet
len az üzleteket megközelíteni. A Klári Csemege tulajdonosát is hátrányosan
érintette a változtatás. Ezen a szakaszon az üzletsor mögött mindössze 8-10
parkolóhely van. Az áruszállító pótkocsis teherautók nem tudnak az üzlet
mögé bekanyarodni, így most gyakorlatilag tilosban kell rakodniuk. Üzletkötő
iket utóbb többször megbüntették, és a vevők is panaszkodnak, hiszen autós
bevásárlás esetén a bevásárlókocsikkal nem akarnak több száz métert szlalomozni egy távoli üres parkolóhelyig. Az élelmiszerüzlet tulajdonosa már azzal
is elégedett lenne, ha legalább a járdán való féloldalas várakozást engedélyez
nék.

Rajnai: “Új parkolók épülnek”
Rajnai Gábor polgármesterhez kérdéseket juttattunk el a kialakult helyzettel
kapcsolatban. Ebből megtudtuk, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság a február 10-ei ülésén foglalkozott a Rákóczi út forgalomtechnikai
kérdéseivel, s az ide meghívott közútkezelő kht. ekkor közölte, hogy megszün
teti a főúton az egy órás várakozás lehetőségét. A megvalósításra egy hónap
múlva került sor, ezért érthetetlen, hogy miért nem értesítették erről az érintett
vállalkozókat, miért nem szerveztek valamilyen fórumot a vélemények megis
merésére, továbbítására? Mint megtudtuk, csupán annyi történt, hogy a bi
zottság határozatban kérte a korábbi forgalmi rend fenntartását.
A polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy az intézkedés bevezetése
előtt elkészített városi parkoló-építési javaslat az új problémával még nem
foglalkozott. Ezt a javaslatot most újra át kell gondolnia a bizottságnak és dön
tenie kell arról, hogy az idei költségvetés keretein belül mekkora összeget tud
fordítani parkoló építésre, s ezek hol valósulhatnak meg.
Az idei év elejétől hatályos a városi üzlethelyiségekre vonatkozó ún. par
kolóhely megváltási díj, mely személygépkocsi esetén jelenleg 160 000
Ft/parkolóhely. A parkolóhelyek megváltásából befolyt összeg egy elkülönített
alapba folyik be, amelyet kizárólag parkolók építésére fordíthat az önkormány
zat. Jelenleg 500 000 forint áll rendelkezésre a fenti alapból, amely összeget a
város az idei évben is rendeltetésének megfelelően fog felhasználni. Jelenleg a
Népek barátsága u. 20-22. számmal szemben lévő felhagyott labdapályán, a
Rákóczi u. 45. szám mögött a murvás parkolónál, valamint CENTER üzletház
és a posta mögötti területen tervezik új parkolóhelyek kialakítását - tájékozta
tott a polgármester.

Labdaadogatás a televízióban
A hétfői televíziós kerékasztalon Rajnai Gábor polgármester és a közútkezelő
kht. képviselőjének társaságában jelenlévő Németh Gyula oroszlányi lakos
briliáns érveket sorakoztatott fel a Rákóczi úti parkolás engedélyezése, szük
ségessége mellett. Szerinte a kiegészítő tábla levételéig a jelenlétükkel, parko
lásukkal a lakosok azon akaratukat fejezték ki, hogy az autóparkolóra ott, a
Rákóczi úton van szükségük. Ha nem így lett volna - érvelt Németh Gyula akkor már eddig is bementek volna a most felajánlott belső, s egyébként hasz
nálhatatlan parkolókba. Szerinte, amit a lakosság kíván azt az állami hatóság
nak és a választott helyi önkormányzatnak nem szabad figyelmen kívül
hagynia.
Rajnai Gábor polgármester ezzel szemben éjszakai autószámlálására hi
vatkozva amiatt méltatlankodott, hogy az oroszlányi autósok gépjárműtáro
lásra használják azt a közutat, aminek nem ez a funkciója.
Németh Gyula erre azt válaszolta, hogy épp a polgármester nem teheti
meg, hogy figyelmen kívül hagyja 30-50 várakozó autós igényét, hiszen ezek
az emberek a tilosban parkolással kockázatot vállalnak, talán éppen a gépjár
művük biztonsága érdekében. Szerinte sok olyan község van, ahol a kht. által
kezelt út halad keresztül, és semmilyen tábla nem tiltja a parkolást, nem érti
tehát a közútkezelő “ büntető jellegű’’ hozzáállását sem.
A műsorban elhangzott, hogy az állami tulajdonú Rákóczi közút külső
sávján kialakítandó parkolósávok költsége százmilliókra rúgna. Feloldhatja a
kialakult zűrzavart a lapunknak nyilatkozó vállalkozó által is javasolt tárcsás
várakozás vagyis a várakozást időkorláttal engedélyező “korlátozott várakozá
si övezet” táblák kihelyezése, ami néhány millióból megvalósítható. Talán
még olcsóbb lenne új kiegészítő táblák felszerelése, mely legalább a személy
gépjárműveknek engedélyezné a várakozást. De visszakerülhetne a régi
kegészítő tábla is, hiszen azt korábban jóváhagyta a közútkezelő, s egyetlen
érve ellene most az volt, hogy betartását senki sem ellenőrzi?
A kivitelezhető megoldások körvonalai tehát látszanak. A lakosság érde
keit figyelembe vevő döntéshozói hozzáállás egyelőre ködbe burkolózik. F.J.

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

Sorsok a képviselők kezében
Az Arany iskola melletti lakóépület az utolsó, amely a Petőfi udvari
tömbökön kívül teljes egészében az önkormányzat tulajdonában van. A
szánalmas látványt nyújtó “ L” alakú épületből a bérlők csaknem fele ki
költözött; az elhagyott lakások ablaknyílásait a földszinten bedeszkázták. Évek óta tart ez a folyamat. Ugyanez zajlott le a városkapuban és az
egykori zöld tömbben is. De a vége más lett mindkét történetnek: az
egyiket lebontották, a másik megújul. Vajon melyiknek a sorsa vár
erre?
Igen Európára! - hirdeti a kor
mányzó párt reklámmatricája a
kopott falú, dohos lépcsőházban.
A Fürst Sándor út 27-ben lakók
nak ez valóban Európa. Szerintük
ugyanis ennél rosszabb hely is lé
tezik, és most azt kérik tőlük,
hogy arra mondjanak igent.
Blascsák Jánosné és élettársa
szoba-konyhás, ülőkádas, 34
négyzetméteres jakást bérelnek itt
évtizedek óta. Ők a szószólói a
Fürst Sándor út 27-ben és az Is
kola utca 3-ban élő felháborodott
lakóknak. Az OSZRt. nemrégiben
tudtukra hozott ajánlata ugyanis
dühbe gurította őket.
- Három hete jártak kinn ná
lunk a szolgáltatótól, felmérni,
hogy hányán jönnének vissza ide,
ha felújítják az épületet - pana
szolja dühösen Blascsákné. - Azt
mondták, hogy a Petőfi udvarban
vagy a sárga tömbben kaphatunk
másik lakást. Csakhogy mi oda
nem megyünk! - emeli fel határo
zottan a hangját a nyugdíjas
asszony. - Nem akarunk állandó
rettegésben élni. Nem azért güriz
tem csillésként 26 évig a szállító
üzemnél, hogy a vagyonkát, amit
azóta összegyűjtöttem, egy adan
dó alkalommal kirámolják a lakás
ból.
Amióta itt lakunk 300 ezer fo
rint kölcsönt is felvettünk, hogy
kicsit komfortosabbá tegyük a la
kást. Vegyünk föl megint hitelt,
hogy lakhatóvá tegyük az új bérla
kást? Mi tisztességesen fizettük a
lakbért, nem ezt érdemeljük.
- Azt mondták, hogy a Petőfi
udvari lakások komfortosak, két
szobásak, jobbak - veszi át a szót
Márkushegyen dolgozó élettársa.
- Én azonban kételkedem abban,
hogy jó minőségű-e ott a felsze
reltség. Ismerve az ottani állapo
tokat,
lehet,
hogy
mire
átköltöznénk már az ajtótok sem
lenne a helyén. Azt jósolták, hogy
idén tavasszal vagy nyáron ki kell
költöznünk. Állítólag 5-6 lakást
hagy meg bérlőknek az önkor
mányzat, a többit el fogják adni.
- De hát már évek óta hiteget
nek bennünket ezzel afelújítással!
- veszi vissza a szót Blascsákné. A bizonytalanság miatt évek óta
meszelni sem mertünk. Tavaly is
arról volt szó, hogy elmegyünk a
Mátyás király utcába, s télre már

ne vegyünk tüzelőt. Nem is vet
tünk, de elfelejtettek szólni, hogy
a felújítás elmarad. Azokat a laká
sokat meg időközben eladták.
Úgy játszanak velünk, mintha bá
bok, s nem emberek lennénk.
Egy szomszédos család min
denben osztja Blascsákék véle
ményét.
- Három lehetőséget ismertet
tek velünk - idézi fel az ötvenes
éveiben járó férfi, amit a bérlaká
sok ügyintézőjétől hallott. - Ve
gyünk lakást - a kölcsön
ügyintézésében segít majd a szol
gáltató, ígérték-, vagy menjünk a
sárga tömbbe, vagy albérletbe.
Csakhogy lakásra és drága albér
letre nincs pénzünk. Az pedig tö
kéletesen mindegy, hogy a
“ gettóban” milyen szép lakást ad
nának cserébe. Egy rokonunk már
lakott ott, és amíg elment dolgoz
ni, kipakoltak tőle minden mozdít
hatók
A rendőrségre aligha számítha
tunk. Pár hónapja kirámoltak egy
divatáru üzletet a környéken. Itt
utána mindenki vadonatúj Budmii
ruhákban járt, de az elkövetők
még sem kerültek horogra. Hát ki
tudna bennünket megvédeni? Mi
ért nem kaphatunk tisztességes
környéken bérlakást? Mi betartot
tuk a szerződést, hátralékunk
nincs, most mégis a trágyadomb
ra akarnak dobni bennünket?
Vigyikán Péterné és Hujber
Józsefné nyugdíjasok az Iskola
utca 3-as lépcsőházban élnek.
Vigyikánné szívbeteg. Egyikük
sem akar költözni a megjelölt
helyre.
- Azzal riogatnak bennünket,
hogy a felújítás után 20-30 ezer
forint lesz itt a lakbér, szóval piaci
alapú bérlakásokba jöhetünk csak
vissza. Ha tudunk.
Üllei Kovácsné Borbély Klára
mozgássérült, mindkét lábát am
putálták. Ideggondozási kezelés
alatt is áll. Nem akar a Petőfi ud
varba költözni, fél a környéktől.
Orvosi igazolás birtokában föld
szinti, tolókocsival megközelíthe
tő lakásra van szüksége. Jelenlegi
lelakottan átvett bérlakására szá
zezreket költött. Reménykedik
benne, hogy nem kerül rosszabb
körülmények közé.
Sorsok. A képviselő-testület
kezében.
Forgács József

“Ez csak kevesek véleménye”
Az Arany iskola melletti lakóépületből
lejegyzett panaszra Kovács Jánosné, az
OSZRt. bérlakáskezelője válaszát kér
tük.
- A lakókat én tájékoztattam az eset
leges kiköltöztetéssel kapcsolatban.
Voltaképpen egy felmérést végeztünk
arról, hogy az épület kiürítése esetén
hány bérlakást kell biztosítanunk a je
lenleg ott lakóknak. Több lehetőséget
felvázoltam és a bérlők is elmondhat
ták a véleményüket, kívánalmaikat.
Úgy vélem ez a beszélgetés korrektül
és tisztességesen, s viszonylag jó han
gulatban zajlott le. Akkor is hangsú
lyoztam, hogy cserebérlakást csak a
meglévő állományból tudunk adni, ez
pedig szinte kizárólag a Petőfi udvar
ban található. Az úgynevezett vegyes
tulajdonú tömbökben lévő bérlakása
ink foglaltak, megürülésükre belátható
időn belül nincs kilátás. Kiemeltem,
hogy a részükre kínált Petőfi udvari
bérlakások felújítása folyamatban van,
és ezek sokkal jobb minőségűek mind
a felszereltséget, komfortfokozatot,
mind az általános állapotot tekintve.
Volt, aki már megnézte, és jelezte,
hogy örömmel fogadja a cserét, hiszen
kétszobás, nívósabb otthonba költöz
het.
Azt gondolom, a cikkükben felvetet
tek legfeljebb a nyilatkozók és esetleg
egy-két ott lakó, de semmiképpen sem
a nagy többség véleményét tükrözik.
Állításomat alátámasztja az a felmérés
is, melynek eredménye a következő. “ 5
család elfogadja a Petőfi udvari csere
lakást, 6 család kikötéssel fogadja el, 4
család csak átmenetileg, 2 család in
kább lakást vásárolna, 1 család nem
tud dönteni. 4-en nem voltak otthon a
felméréskor. ”
- Tavaly önkormányzati döntés nyo
mán felvetődött az itt lakók Mátyás ki
rály utcába költöztetése. A tervezett
felújítás miatt A lakók ez esetben a ké
sői tájékoztatást kifogásolták!
- Félreérthették néhányan a tájékoz
tatásomat. Azt tanácsoltam, hogy nyu
godtan vegyenek téli tüzelőt, s cégünk
felajánlotta, hogy ha mégis költözés
lesz, ezt átszállítjuk az új tárolókba. Azt
gondolom, korrektül jártunk el. Amikor

a Mátyás király utcai lakások
értékesítése kiderült, azonnal levélben
tájékoztattuk a bérlőket.
A cikkben a panaszosok kifogásolják
a környéket és a környéken lakók ma
gatartását. Ezt nekem is jelezték. Azt
gondolom azonban, hogy szomszéda
inkat nem válogathatjuk meg, és cé
günknek kiváltképp nem tiszte
minősíteni a város bármely lakóját.
Tájékoztatómban azt mondtam el az
ominózus tömb lakóinak, hogy ha tel
jesen feiújítás'ra kerül az épület, a laká
sokat előreláthatólag alapvetően piaci
alapú bérlakásként kell üzemeltetnünk,
s várhatóan csak korlátozott számban
adhatók majd ki benne szociális bérla
kások.
Úgy vélem, hogy a bérlőkkel e tömb
ben is jó a kapcsolatom, esetenként
egészen családias, tehát cikkük hangu
lata egyáltalán nem a többség véleke
dését tükrözi.
Lazók Zoltán, az Oroszlányi Szolgál
tató Rt. vezérigazgatója:
-A z OSZRT egy megállapodás alapján
az önkormányzat tulajdonában lévő
bérlakások üzemeltetését végzi, s nem
többet. Mi csak azt tehetjük a lakások
kal, ami az önkormányzati elképzelé
sekben szerepel. Adatainkból az
látszik, hogy a jelenlegi bérlakás- rend
szer működtetése folyamatos önkor
mányzati támogatást igényel. A
lakbérek nem fedezik még az üzemelte
tés költségeit sem, így a fejlesztésre
vagy felújításra egyetlen forint sem jut.
A problémát fokozza, hogy évről évre
jelentős közüzemi hátralékok halmo
zódnak fel. Ennek mindannyian fizetjük
- a költségvetésen keresztül - a költsé
geit. Ezért azt gondolom, hogy ez váro
si szintű probléma. Az önkormányzat a
bérlakások felújítását tűzte ki célul. Az
Arany iskola melletti épülettel kezdeni
logikus, hiszen ez jól elkülönülő kis szi
get, a többi egy nagy területen helyez
kedik el.
Az áprilisi testületi ülésre ismét megol
dási javaslatokat teszünk le. Valami
lyen döntés egészen biztosan várható.
F.J.

JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ címet adományozott
a képviselő-testület Kunkli Szabolcs, Kunkli Roxá
na és Holló Zsolt judosoknak. Mindannyian a
Ságvári Endre Általános Iskola tanulói.
A BENDEGÚZ anyanyelvi verseny megyei döntőjé
ben szépen szerepeltek a Ságvári iskola tanulói.
Első helyezést ért el Zsédely Lilla másodikos,
Junger Klaudia ötödikes tanuló. Második lett
Bencsik Krisztina, harmadik pedig Helle Roberti
na, mindketten negyedikesek.
BETÖRTEK A BOLTBA. Április 2-án hajnalban is
meretlen elkövető lakatlevágással és a rács elfűrészelésével hatolt be a Bánki Donát úton lévő
diszkontba, és onnan kávét, cigarettát, élelmisze
reket, készpénzt és telefont tulajdonított el. A lopá
si kár félmillió forint.

TAPPANCSOLO
KUTYAKOZMETIKA
Szeretettel várunk
minden négylábú
kedvencet.
Oroszlány
Radnóti u. 14.
Omácsik Orsolya
szakokleveles
kutyakozmetikus
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A JOGÁSZ VÁLASZOL
M ED D IG K Ö ZÖ S A K Ö ZÖ S?

HÚSVÉTI
FÜSTÖLT HÚS AKCIÓ!!
F ü s tö lt c s ü lö k
F ü s tö lt c o m b
F ő tt, fü s tö lt c o m b
K ö tö z ö tt s o n k a
A n g o ls z a lo n n a
H á z ik o lb á s z

Térjen be hozzánk, mert kedvező
áron vásárolhat húsvétra is!
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár
tagok részére is!
Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
® 3 6 1-605
Nyitva tartás
H-P: 9-17
Szó: 9-12

Ingyenes házhozszállítás
25 km-en belül!

Levélpapírok, borítékok,
prospektusok,
tájékoztatók,
ügyviteli nyomtatványok,
könyvek gyártását vállaljuk
rövid határidővel,
kedvező áron.
Szakdolgozatok,
könyvek kötése.
M O N TÁ ZS PRESS KFT.
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
®20/454-35-41

Gyakran kérdezik az emberek, hogy mi számít a házastársak közös vagyoná
nak. Ezzel kapcsolatosan ugyanis makacsul tartja magát az a tévhit, hogy
meghatározott idő eltelte után közös vagyon lesz minden, az is, ami koráb
ban valamelyik házasfélé volt. Érdemes tehát megnézni, hogy mik is a há
zastársi vagyonjog szabályai.
A házasságban létezhet közös va zó ingatlanra fordítják valamelyik fél
gyon és külön vagyon is. A legna különvagyonát. Ebben az esetben a
gyobb jelentősége kétségkívül a tényleges állapot és az ingatlan-nyil
közös vagyonnak van. A házassági vántartási állapot eltér egymástól.
Amíg a házasság fennáll, ez az ál
életközösség alatt szerzett vagyontár
gyak jellemzően a házasfelek osztat lapot nem szokott gondot okozni, a
lan közös tulajdonába kerülnek. Ebből gond akkor keletkezik, ha elválnak,
a szempontból közömbös, hogy me vagy ha valamelyikük meghal, hiszen
lyik házasfél mennyivel járult hozzá a nem biztos, hogy azonos személyek
közös kasszához, ha valamelyikük az örököseik. Halál esetén az a sze
munka nélkül lévén nem keresett mély, aki az elhalt házastárs örököse
semmit, akkor is az övé a fele annak, lenne, kérheti annak megállapítását,
amit a másik fél keresetén vásároltak. hogy a telekkönyvi bejegyzéstől elté
Önmagában az a tény, hogy az ingat rően az örökhagyónak ténylegesen
lan-nyilvántartásban csak az egyik fél volt, vagy a nevén szereplőnél több
nevén szerepel az ingatlan, annak kö vagyona volt.
Váláskor a házasfeleknek egy
zös vagyoni jellegén nem változtat. A
másik házasfél bármikor kérheti, hogy mással el kell számolniuk. Ez jellem
a nevét tüntessék fel a nyilvántartás zően pénzben történik. Ennek során
ban, vagy - válás esetén - kérheti en kérhetik vissza a külön vagyon érté
két, vagy a közös vagyonból történő
nek a vagyontárgynak a felét is.
A férjnek-feleségnek különvagyo beruházás értékét. Tehát, pl. ha az
na is lehet. Ide tartozik mindaz a va egyik házasfél különvagyoni lakásá
gyontárgy, amit valamelyik házasfél a nak a felújítására közösen vettek fel
házasság megkötését megelőzően 500.000 Ft-ot, amit közösen is fizettek
szerzett, és az is, amelyet a házasság vissza, a másik fél 250.000 Ft-ot kér
fennállása alatt örökölt, vagy ajándék het, mint közös vagyonból a külön va
ba kapott. Ezek a vagyontárgyak soha gyonba történő beinvesztálást.
A közös vagyon nemcsak tényle
nem válnak közös vagyonná, bármi
lyen hosszú ideig áll is fenn a házas ges vagyontárgyakat, hanem közös
adósságot is jelenthet. Függetlenül at
ság.
Gyakran előfordul, hogy a vagyo tól, hogy csak az egyik házasfél vette
nok keverednek, összeolvadhat a két fel a kölcsönt, bizony, a másik fél ne
fél különvagyona, de keveredhet a kü vén lévő, közös vagyonhoz tartozó va
lön vagyon és a közös vagyon is. Jel gyontárgyak is végrehajtás alá
lemző esetei ennek, pl. amikor az vonhatók. Érdemes tehát a vagyoni
egyik fél különvagyonába tartozó in döntéseket alaposan megfontolni!
Kis Ferencné dr.
gatlant a másik fél pénzéből felújítják,
a külön vagyont közösen felvett hitel
ből modernizálják vagy átépítik, a kü Várjuk kérdéseiket, melyekre Kis
lönvagyon! telken közösen épít Ferencné dr. és dr. SunyovszkiKároly
keznek, vagy a közös vagyonba tarto ügyvédek válaszolnak.
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- EDDIG 43 MILLIÓ. Az ismételten bevezetett lakáscélú építményadó
bevallásaiból 7600 db-ot kézbesített a polgármesteri hivatal, melyből április
14-ig 6310 db érkezett vissza. A feldolgozott 6001 db bevallás 43 millió Ft
adókivetést eredményezett. A helyi adórendelet szerint járó mentességre
V I. é v fo ly a m , 8. (2 38 .) s zá m
2 0 0 4 . á p rilis 23.
vonatkozóan 336 db nyilatkozat érkezett. A mentesség iránti kérelmekből
118 db hiánytalanul tartalmazta a jövedelemigazolásokat. Ezek
adómentességet kapnak összesen 819 137 Ft összegben.
- VÉGE LEHET A SZÉTSZÓRTSÁGNAK? A Bakfark Bálint Művészeti Iskola öt
éve a két középfokú iskolában és a kollégiumban működik. A szolgáltatást
Európa Uniót köszöntő esti muzsika címmel nagyszabású műsort rendez mindezidáig sikertelenül próbálta egy épületben biztosítani az
április utolsó péntekén az önkormányzat az MKK előtti Fő téren. Az este hat önkormányzat. Nemrégiben a “ meglévő intézmények minél gazdaságosabb
óra után kezdődő programban az Ifjúsági Fúvószenekar és Mazsorett kihasználása érdekében” tárgyalásokat kezdeményezett a város vezetése az
csoport, a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar, a Gyermek Eötvös Loránd Műszaki Középiskola földszinti részének átadására (12 terem
Fúvószenekar, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Fúvószenekar, az és a zsibongó) a Bakfark Bálint Művészeti Iskola részére. Itt a termek belső
oroszlányi Big Bánd és amatőr művészeti csoportok lépnek fel. Este 10 óra átalakítással több kisebb, zeneoktatásra alkalmas teremre bonthatók.
után kialszanak a Fő téri lámpák, mert a levegőben csapkodó lézersugarak és - HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN. A Kalmár László matematika verseny
videókivetítők hívják színes zenés európai utazásra a közönséget megyei fordulójában szép eredményeket értek el a Ságvári iskola tanulói. A
“Transzeurópa Express multimédia show” címmel. Ugyancsak az est 3. évfolyamosok közül első lett Herceg Dávid, második Balogh Norbert. A 4.
fénypontja a Silhouette balett csoport által előadott “Az ókortól az Európai évfolyamban Simonics Zsófia 2., Kulcsár Alice 3. Az ötödikesek között első
Unióig" című táncjáték, melynek zenei aláfestését a vendégzenekarokból lett Baricza Gábor, harmadik Solymosi Emőke. A “Hétmérföldes csizmában
alakított 150 fős együttes szólaltatja meg. A csatlakozás pillanatát éjfélkor Európa tájain” című országos mesevetélkedő területi versenyét a Ságvári
látványos tűzijátékkal ünnepük az oroszlányiak.
iskolában rendezték, ahol a házigazdák csapata harmadik helyezést ért el.
- CSERBENHAGYÁSOS GÁZOLÁS. Április 11-én 18.20 órakor ismeretlen
személy az általa vezetett ismeretlen típusú, színű és forgalmi rendszámú
járművel közlekedett Bököd irányából Oroszlány irányába. Figyelmetlen
900 ezer forint hiánnyal számolt el és nem tett eleget a várossal kötött közlekedése során elütötte járművével az előtte s vele megegyező irányba
támogatási szerződésének, mert nem mutatta be a 2003. december 31 -i kerékpárral haladó 26 éves oroszlányi férfit, majd a helyszínről
állapotnak megfelelő ki nem fizetett tartozásait, hátralékait, kötelezettségeit segítségnyújtás és megállás nélkül tovább hajtott Oroszlány irányába. A
az Oroszlányi Sportegyesület (ŐSE). A polgármester képviselő-testületi baleset során a kerékpáros 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
ülésre készült tájékoztatója szerint jelentős mértékű közműköltség - GÉPKOCSI LOPÁSOK. Április 11-én reggel jelentették be a rendőrségen,
befizetését sem teljesítette a sportegyesület. Csak az Oroszlányi Szolgáltató hogy ismeretlen elkövető a Kossuth Lajos utcából éjjel ellopta az ott parkoló
Rt-nek 2004. március 31-éig bezárólag 7,4 millió forinttal tartozik. E GNT-085 rendszámú Hyundai H-100 Grace típusú személygépkocsit,
probléma megoldása, illetve a gazdaságosabb működés érdekében a Városi melynek értéke: 1,4 millió Ft. A gépkocsi körözését elrendelték. Április 18-án
Sportcsarnok üzemeltetését elvennék az OSE-től és az Oroszlányi ugyancsak eltulajdonítottak egy autót az Április utca 9-10 sz. előtti
Szolgáltató Rt.-nek kívánják átadni. Az egyesület képviselője egyelőre nem parkolóból. A rendőrök a parkolók ellenőrzése során a Várdomb utca és a
temető közötti területen találták meg a megrongált gépkocsit.
kívánt nyilatkozni az ügyről.
-„EURÓPÁBAN IS MAGYARKÉNT!” címmel tartott kulturális előadást e hét
szerdáján a FIDESZ MPSZ helyi szervezete és az Oroszlányért Polgári
Egyesület. A rendezvényen lehetőség volt az Európai Unióhoz való
csatlakozás miatti veszteségek csökkentéséért indított Nemzeti Petíció
Felfrissítetlen KRESZ ismereteinek hiányát a pénztárcáján is komolyan aláírására is.
érezheti, aki a “Várakozni tilos!” tábla jelzését nem ismeri pontosan, hiszen a
Rákóczi út új “ mumusai” - a közterület felügyelők - a közlekedési rend
változása óta könyörtelenül büntetik a szabálytalanul várakozókat.
Megkérdeztük Cser Lászlót, a Kész Kft. gépjárműoktatóját, hogy mit is jelent A környezetvédelemmel összefüggő témákkal várták az érdeklődőket a Pol
pontosan a “Várakozni tilos!” . Mint az oktató elmondta: ennél a jelzésnél a gármesteri Hivatal és a Gazdaságfejlesztő Kht. szervezésében megrendezett
megállás idejénél hosszabb egy helyben tartózkodás tilos. Megállásként szakmai napon április 22-én az oroszlányi Lengyel József Gimnáziumban. A
értelmezendő a folyamatos fel és lerakodáshoz, illetve a ki és beszálláshoz Föld Napja alkalmából megrendezett konferencián környezetvédelmi szak
szükséges idő. A jármű itt legfeljebb 5 percig tartózkodhat egy helyben, úgy, emberek és szakértők előadásában ismerkedhettek meg a meghívottak és
hogy közben vezetője a gépjárműnél marad. Érdemes feleleveníteni azt is, érdeklődők a város és a térség környezetvédelemmel összefüggő terveivel,
hogy a záróvonalnál úgy szabad csak megállni, hogy attól legalább 3 méter
elképzeléseivel, helyzetével.
távolság legyen. A gyalogátkelőhelytől személygépkocsival legalább 5
méterre, teherautóval 15 méterre kell megállni. Ezt azért érdemes észben
tartani, mert a főútcán számos helyen lekopott a záróvonal.
Cser Lászlótól megtudtuk, hogy a Rákóczi út páros oldalán, a Táncsics
út és a Fürst Sándor utca közötti szakaszon a többitől eltérő a közlekedés Április 27-én kedden tartja soron következő rendes ülését városunk
rendje. Itt a Táncsics úti kereszteződéstől az italdiszkontig 6-14 óra képviselő-testülete. Elsőként a pénzügyek kerülnek szóba: a tavalyi
időtartam közötti kiegészítéssel rakodóhely jelzéssel van kiegészítve a költségvetés teljesüléséről és a pénzmaradvány sorsáról döntenek. A
Várakozni tilos! tábla. Ez azt jelenti, hogy ezen a részen 6-14 óra között egy továbbiakban a helyi sportrendelet, a turisztikai program megalkotása kerül
órán át is lehet várakozni, úgy hogy a vezető a járműnél marad, hogy az a képviselők elé. Itt mondják ki a végső szót a civil szervezetek pályázatainak
áruszállító jármű érkezésekor arrébb tudjon állni. Az italdiszkont után (a ügyében is.
Napirenden szerepel a közterület használati rendelet módosítása is,
Raiffeisen bank és a Klári csemege előtt) a diszkont utáni kis kereszteződés
feloldja a várakozási tilalmat, ezért ezen a szakaszon a nap 24 órájában a azzal a céllal, hogy gátat vessenek az elszaporodó nyilvános szeszesital
parkolás is lehetséges. A Táncsics út és az italdiszkont között 14 óra és fogyasztásnak. Aki a jogszabály június elsejei hatályba lépése után (ha
reggel 6 óra között ugyancsak megengedett a parkolás. Hogy lehet, hogy a elfogadják) a tilalmat megszegi szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig
szakmaiságra oly kényes, s a jelenlegi kaotikus helyzetért fő felelős állami terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt a rendőrség és a
közútkezelőnek ez eddig nem szúrt szemet? No, nem mintha szemére közterület felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. (A tilalom alól
akarnánk vetni, hogy legalább ennyi kiskaput hagyott ezeknek a rendetlen értelemszerűen mentesek lesznek az alkalmi rendezvények és a
oroszlányiaknak!
-fj- vendéglátóegységek közterületre eső kerthelyiségei.)

Európavárás a Fő téren

Ködbe vesző milliók?

Kakukktojás a Rákóczi úton

Környezetvédelmi konferencia

Tilos lesz az italozás közterületen!
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Szellemépület
a Fiirst utcában
Megalakulása óta birkózik az új önkormányzat - tiszteletreméltóan - az
ún. óvárosi rehabilitáció programjá
val, mely a mára tulajdonában ma
radt mintegy 300 bérlakás,
különösképpen a Petőfi udvariak fel
újítását jelenti. A programok eddig
mindig zsákutcába futottak.
Előző lapszámunkban a Fürst Sán
dor utca 27., Iskola utca 1-3. számú
önkormányzati tulajdonú épületben
lakó bérlők panaszát és a lakásokat
kezelő szolgáltató képviselőinek re
akcióját közöltük. Időközben lapunk
tudomására jutott, hogy az épület
nek feltehetően építése óta (1958?)
nincs tulajdoni lapja a földhivatal
ban. Az épület tehát a valóságban ott
áll az Arany iskola mellett, papíron
azonban nem létezik. Ez a “szellemtörténet” azonban egyáltalán nem
mulatságos, mert az épület felújítási
terveit tavaly meghiúsította, s meg
hiúsíthatja a jövőben is.
E különös históriában korábbi cik
keink témái kapcsolódnak össze.
2002 novemberében a város legsze
gényebb területe, a Petőfi udvar fel
újítása érdekében a város képviselő
testülete azt a döntést hozta, hogy az
Oroszlányi Szolgáltató Rt. megvásá
rolhat 12 Mátyás király utcai bérla
kást. A tervek szerint tömbönként
felújítandó Petőfi udvari épületekben
élők számára alakítottak volna ki itt
átmeneti szállást. E programhoz
azonban tavaly nem sikerült pályáza
ti forrást nyerni, így a Mátyás király
úti lakásokat visszavásárolta az önkormányzat, majd hamarosan érté
kesítette egy magáncégnek.
Tavaly tavasszal a tönkrement la
kásállomány felújítása érdekében la
káskoncepciót fogadott el az önkor
mányzat, melyre azért is szükség
volt, mert csak ennek birtokában le

hetett pályázni a 12 milliárd forintos
keretösszeggel kecsegtető Állami
Támogatású Bérlakás Program pén
zeire.
A programba a Fürst Sándor utca
27., Iskola utca 1-3. számú épülettel
pályázott az önkormányzat... és ek
kor történt - derült égből villámcsa
pásként - a felismerés: az épület a
földhivatali okmányokban nem sze
repel! Az önkormányzat nyomban
visszavonta pályázatát, hiszen ha
emiatt elutasították volna (amint az
várható volt), a program szabályai
szerint újra már nem lehet pályázni
ugyanarra a projektre.
Mint Dr. Judi Erzsébet jegyzőtől
megtudtuk, az ingatlan - jogi szakki
fejezéssel - megosztásának elkészí
téséhez 2003 júliusában kért
árajánlatot a polgármesteri hivatal.
Idén januárban az eljáró hatóságként
kijelölt tatai jegyzői hivatal jogerőre
emelte a megosztás tárgyában szü
letett határozatot és vázrajzot, így
februárban Oroszlány kérelmet nyúj
tott be a földhivatalhoz a telekkönyvi
átvezetés érdekében.
Itt tart jelenleg az ügy. Amíg az át
vezetés nem történik meg, állami
vagy egyéb külső forrás bevonása
aligha lehetséges a szellemépület
felújításába, hacsaknem az önkor
mányzat saját erőből fog hozzá, de
erre igen kevés az esély. Minden
esetre a közeli telekkönyvi bejegy
zésre számítva már többféle
konstrukción is dolgoznak.
Mint városunk jegyzőjétől meg
tudtuk, van még hasonló helyzetben
lévő épület a városban: a Petőfi ud
var 3/a, 3/b, 4-9 sz. ingatlan, amely
saját helyrajzi számmal nem rendel
kezik, adatait a körülötte lévő közte
rület tartalmazza. Megosztását költségkímélés céljából - csak akkor
kezdeményezik, ha valamikor az
érintett ingatlanok eladása, vagy fel
újítása mellett dönt a képviselő-tes
tület.
Forgács J,

Lankadatlanul izzó poéta
Az idei költészet napjára második, bővített kiadásban jelent meg Tárnok
Mihály Izzásban című verses kötete. Ebből az alkalomból és az 50 éves
évforduló apropóján tartottak verses délutánt múlt hét szombaton az
MKK-ban. Dr. Boros Dezső, az ATV riportere vezette a műsort, s meghívott
rangos vendégként Baranyi Ferenc költő méltatta (egyet el is szavalva)
Tárnok Mihály poémáit. A nyugdíjas költő életműnek tekinti az ezer verset
tartalmazó kötetet, noha az csak 2002-ig született költeményeit tartalmazza.
A fogyhatatlan alkotói lázban égő egykori erőműves dolgozó az utóbbi két
évben termett több száz versét - novellákkal kiegészítve - ez éve
decemberében szeretné megjelentetni. Mostani könyve kapható az
MKK-ban, a Heuréka könyvesboltban is.

Leépítik a vendégmunkásokat
Múlt héten péntekén, április 9-én be
fejezte működését a Mányi Bánya
üzem, melyben 1985. november
4-én kezdték meg a kőszénterme
lést.
A kitermelt szén elsősorban ener
getikai felhasználásra került, mely
nek nagyobb része a Bánhidai
Erőmű ellátását biztosította, kisebb
részét a Tatabányai Fűtőerőmű hasz
nosította.
A bányabezárásra azért kerül sor,
mert kimerült a gazdaságosan kiter
melhető ásványvagyon - tájékozta
tott Havelda Tamás bányászati
igazgató. Korábbi tervek szerint már
négy évvel ezelőtt leállították volna a
bányászkodást a térségben, de sike
rült olyan üzleti tervet bemutatni,
mely 2003. végéig - bizonyíthatóan
- gazdaságos termelést eredménye
zett. Eközben, a privatizációs eljárás
során érkezett kérés alapján további
fél évvel meghosszabbították a mű
ködést, így került sor most a bezá
rásra.
A széntermelés megszűnését kö
vetően három hónapos program kö

vetkezik, mely a földalatti térségek
rekultivációját jelenti. A teljes rekulti
váció átnyúlik a következő évre s
összköltsége 800 millió Ft-ot meg
haladó összeg.
A létszámleépítés első ütemeként
82 főt helyeznek át a Márkushegyi
Bányaüzembe, akik a húsvéti ünne
peket követő kedden kezdték meg a
munkát. Lehetőségeikről, az új mun
kakörülményekről, a bérezésről és
egyéb juttatásokról a bányászati
igazgató személyesen tárgyalt az ér
dekképviseletek és az üzemvezetők
jelenlétében. A jelenlegi 380 fős lét
számot a földalatti rekultiváció befe
jezéséig, június végéig ütemterv
szerint csökkentik. A munkavállalók
többségének Márkushegyen nyílik
munkalehetőség. Összesen 213-an
jelezték a mányi üzemből, hogy vál
lalják az itteni munkát. A következő
nagyobb létszámú csoport május
ban érkezik, s akkor 60 külföldi mun
kavállaló munkaviszonyát megszün
tetik, de további leépítés is várható a
vendégmunkások köréből.
L. A. alapján

HETEDHÉT (ál)HÍREK

-VARIÁCIÓK A RÁKÓCZI ÚTRA
1. - Ön melyik település polgármestere? - érkezett a nézői kérdés a Rákóczi
úti parkolással foglalkozó tévéműsorban szereplő városvezetőhöz, aki
szemlátomást nem volt képben az üggyel kapcsolatban.
- Kérem, adják át a címet, és írásban válaszolok! - reagált a polgármester.
2. Ha beköszönt az este, mostanában nem tudok elaludni. Ilyenkor birkák
Április 17-én Budapesten rendezték meg a XIII. Országos Ifjúsági helyett autókat számolok a Rákóczi úton - nyilatkozta a polgármester.
Táncművészeti Fesztivál döntőjét, ahol a Bakfark Bálint Művészeti Iskola 3. Az állami közútkezelő szervezet a parkolási gondok megoldására
Csáky Mária vezette Silhouette balettcsoportja kortárs tánc kategóriában 69 mélygarázsok építését javasolta a közeli Márkushegyi bányában.
produkció közül az első díjat nyerte. Karakter kategóriában a “Velence színei” - KAMALDÚL. A várossá nyilvánítás 50 éves évfordulója alkalmából új
című produkcióval második helyezést értek el.
rendeletet hozott a képviselő-testület. A csendrendeletet a majki
némabarátok emlékének ajánlották. A némasági fogadalom ünnepélyes
letételére április elsején került sor.
- EZ NEM VICC! A szocialisták PR lapjában a következő felirat társaságában
közölték a város polgármesterének fényképét: “Veszettség elleni védekezés
Két éve 30 milliós beruházással készült el Oroszlány legmodernebb kezdődik! Kérjük a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!”
,
játszótere a Táncsics udvarban. Az eltelt időben a játékok elhasználódtak, - NINCS GÁZ! VAGY VAN? Mégis sikerül 100 %-os hatásfokot produkálnia
amortizálódtak, ezért most úgy döntött a polgármesteri hivatal, hogy a az erőmű füstgázkéntelenítőjének, érkezett nemrégiben a hír. A Vért
garanciális javítások mellett felújítatja a teret. Megtörtént a kivitelező fizetőképességének összeomlása után ugyanis egy gramm füstgáz sem
kiválasztása, s a közel négyszázezer forintba kerülő rekonstrukciót követően, fogja elhagyni a kéményt.
gyereknapra már a felújított játékoknak örülhetnek a környék lakói. De az - VIRTUÁLIS VALÓSÁG. Egy fillér lakbért és közüzemi díjat sem hajlandók
ünneprontás szándéka nélkül hadd tegyük fel a kérdést: meddig tart majd ez fizetni az Arany iskola melletti épületben élők, mert kiderült, hogy az
a felújítás? S kinek a felelőssége, hogy máris szükségessé vált?
épületnek nincs földhivatali tulajdoni lapja, így tehát nem is létezik.

Újabb táncsiker

Meddig tart egy játszótér?

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
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VAROSKAPU
IN G A T L A N IRO D A
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S. U. 13.

Tájékoztatjuk a tisztelt városlakókat,
hogy a Fürst S. u. 13. alatti
ügyvédi iroda mellett
2004. május 17-től
ingatlanforgalmazási —
és azzal összefüggő,
teljes körű ügyintézési szolgáltatást
indítunk el az ingatlant vásárolni és
eladni szándékozó ügyfelek részére.
Szolgáltatásaink:
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés-,
ingatlan értékbecslés,
-Tulajdoni lap beszerzése,
—Ügyvédi közreműködés,
—Teljes körű földhivatali ügyintézés
—Ingatlan adásvétellel összefüggő
(jogi, gazdasági, műszaki, befektetői)
tanácsadás

Miként kerülheti el a
kellemetlenségeket,
ha szeretné eladni a lakását?
-N e írjuk ki a la k á s ra , h o g y e la d ó , ille tv e s a já t te le fo n 
s zá m u n k a t. E zzel m e g k ö n n y ítjü k a b e tö rő k d olg át.
-L e h e tő le g ne a kö zeli k o c s m á b a n , a lk a lm i is m e rő s ö k 
n e k k ü rtö ljü k s z é t a z e la d á s i s zá n d é k o t, fő le g ne a
ro ss z a n y a g i h e ly z e tü n k re h iv a tk o z v a .
-N e m m in d ig h a s z n o s a fa lra g a s z o k , s z ó ró la p o k k ih e 
lyezé se.
-A m e n n yib e n is m e re ts é g i k ö rü n k tu d a já n la n i in g a tla n k ö z ve títő t, m in d e n k é p p e n e ls ő k ö rb e n h ozzá fo rd u l
ju n k . L á ta tla n b a n ne m e n jü n k in g a tla n k ö z v e títő h ö z ,
m e rt e z b iza lm i fe la d a t.
-M in d e n k é p p e n ké rjé k , h o g y a z in g a tla n k ö z v e títő m e n 
je n ki a z é rd e k lő d ő k k e l, írja fe l a z o k n evé t, m e rt ezzel
e lria s z th a tja a zo ka t, a k ik c s a k fe lté rk é p e z n i a k a rjá k a
te re p e t.
-H a a ve v ő ra g a s z k o d ik a s a já t ü g yv é d é h e z , m in d e n 
ké p p e n k é rjü k a s a já t ü g y v é d ü n k je le n lé té t is a s z e r
z ő d é s a lá írá s a k o r.
-Ü g y v é d , kö z je g y z ő je le n lé te és e lle n je g y z é s e n élkül
ne v e g y ü n k á t s e m m ily e n m é rté k ű ö s s z e g e t é s ne ír
ju n k a lá s e m m it. A z idő n em s ü rg e th e t a n n y ira , m in t
a m e n n y i idő (é s p é n z) e lm e h e t a z e b b ő l e re d ő g o n 
d o k e lh á rítá s á v a l.

—Az ingatlanok hirdetése a médiában

Pekingre kacsint a tini atléta
Kostyál Ágnes a Ságvári Endre Általános Iskola végzőse.
Immár hét éve aktívan sportol az Oroszlányi Triatlon és
Szabadidő Sportegyesületben. Az elmúlt esztendőben
mind atlétikában, mind duatlonban a korcsoportos
ranglistaverseny vezetője volt. Két éve tagja a Heraklesz
programnak, mely ma az utánpótlás nevelés bázisa
Magyarországon.
Ági az idei esztendőben sem akar elmaradni a tavalyi
sikereitől. Az elmúlt héten Nadapon vett részt az országos
mezei futóbajnokságon, és ha már ott volt meg is nyerte
azt. Idén ez volt a negyedik országos első helyezése az ifjú
atlétának. Ági eddig három sportágban szerepelt
eredményesen, de úgy tűnik az idei esztendő komoly
változást hoz számára. Edzőjével, Licskó Csabával úgy
döntöttek, hogy Ági csak az atlétikára koncentráljon, ezért
várható,
hogy Tiszaújvárosban
rajtol
utoljára
triatlonosként.
Mindezt miért is teszi? Az ok prózai. Középtávfutóként
folytatja sportpályafutását, s lehetőleg itt Oroszlányban,
hogy elérje a kitűzött célt: 2008, Peking, Olimpia.
MP

J

Gurzó József
ingatlanközvetítő

Külön is mérhető a locsolásra használt víz
Nemrég egy tájékoztató levélben tudatta az
OSZRT, hogy nyáron a mért vízfogyasztás
után 10%-os locsolási kedvezményben ré
szesülhetnek azok a családi háztulajdonos
ok, akik rákötöttek a csatornahálózatra és
nincs ásott vagy fúrt kútjuk. A levél arról is
tájékoztatott, hogy lehetőség van rá, hogy a
fogyasztók az elkülönített locsolási vízhasz
nálatot külön az e célra kiépített mellékvízmérőn mérjék. Utóbbi azért lehet praktikus,
mert a szennyvízkezelés díja a vízfogyasztás
növekedésével arányosan növekszik, pl. havi
10 köbméter fogyasztás esetén 40%-kal kell
többet fizetni a 2003. évihez képest, míg az 5
köbméteres fogyasztás esetén csupán
5%-os az emelkedés.
- Minden esetben először tervet kell ké
szíttetni a változtatásról - tudtuk meg
Sztruhár Andrától, a vízmű vezetőjétől. Ha
szabványos a vízóraakna, akkor a mellékmé

rő abban is elhelyezhető, amennyiben az ak
nától nem vezet tovább földalatti vezeték,
vagyis a kerti csap közvetlenül az akna mel
lett található. Ennek kiépítése költsége: kb.
35 ezer forint, a tervezéssel együtt.
Amennyiben a kerti csap távol helyezkedik el
az aknától, lehetőség van egy mérődobozka
felszerelésére a felszálló vezetékre. A terv el
készíttetése ebben az esetben is nélkülözhe
tetlen. Ennek összköltsége azonban
valamivel magasabb, mintegy 45 ezer forint
körüli összeg. Automata és kézi öntözőrend
szereknél minden esetben egyedileg bírálja
el a cég, hogy a mellékvízmérők felszerelése
kivitelezhető-e, és hogyan.
Fontos tudnia a fogyasztónak, hogy minden
vízmérőórát hatévente a saját költségén hite
lesítenie kell. Bővebb tájékoztatás és igény
lőlapok a vízmű Táncsics úti irodájában
kérhető.

ENYÉM, TIED, ÖVÉ

POLITIKAI HIRDETÉS

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját
2004.április 23-án pénteken
a Magyar Igazság és Élet Pártja
Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete
18 órakor kezdődő rendezvényére:

DR. H E G E D Ű S L Ó R Á N T
református püspök
tart előadást
Helyszín: OROSZLÁNY
Művelődési Központ, Fő tér 1.
Házigazda: VASVÁRI ERIKA
A Magyar Fórum újságírója
Kopogtató céduláját elhozhatja!
Internetes elérhetőségünk:
www. kemmiep. hu
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár
tagok részére is!
Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
9361-605
Nyitva tartás
H-P: 9-17
Szó: 9-12

Ingyenes házhozszállítás
25 km-en belül!

Levélpapírok, borítékok,
prospektusok,
tájékoztatók,
ügyviteli nyomtatványok,
könyvek gyártását vállaljuk
rövid határidővel,
kedvező áron.
Szakdolgozatok,
könyvek kötése.
M O N TÁ ZS PRESS KFT.
Oroszlány, Fürst S. u. 13.

S20/454-35-41

KE11EN
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

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ
IRODA
2840 OROSZLÁNY
Táncsics M. u. 59.
934 /3 6 0 -0 6 3 20/365-46-68
20/365-46-68
SZOLGALTATASAINK:
-LAKÁSÉPÍTÉSI
ÉS LAKÁSVÁSÁRLÁSI
HITELEK 3 ,99%-tól
-JELZÁLOGHITELEK
5,75%-tÓI
-AUTÓFINANSZÍROZÁS
-VÁLLALKOZÓI HITELEK
- I AKÁ<?-

VAGYONBIZTOSÍTÁS

Központi
orvosi ügyelet
9361-761
TAXI 9 3 6 1 -7 0 0
NYOMDA
920-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
920/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés,
burkolás
930/908-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32

Ez az enyém! - kiállt fel a kisgyerek, játékautóját felmutatva. És bizony, senki
sem gondol arra, hogy 8 most kinyilvánította tulajdonjogát, mint ahogy arra
sem, hogy tulajdonjogából következő jogosítványaival él akkor, amikor a já
tékautóval játszik, egy szem cukorért mást is enged vele játszani, vagy éppen
elcseréli egy babára. Érdemes tehát foglalkozni a tulajdonjoggal, tapasztala
tom szerint, alapvető szabályaival a felnőttek többsége sincs tisztában. Ebben
a témakörben várom kérdéseiket, a cikkekben azokra választ adok.
A tulajdonjog tárgyalásánál első kérdés, hogy mi is kerülhet tulajdonba.
Ebből a szempontból a polgári törvénykönyv szűkszavúan fogalmaz, amikor
kimondja, hogy minden birtokba vehető dolog tulajdonjog tárgya lehet. Meg
fordítva: amit birtokba lehet venni, azt tulajdonba is lehet venni.
A dolgokat rendkívül sokféleképpen lehet csoportosítani. Ezek közül első
helyen az ingó-ingatlan fogalompár áll. Legnagyobb jelentősége kétségkívül
az ingatlannak van. Ingatlan a föld, és mindaz, ami a földdel szilárd összeköt
tetésben van, ilyen pl. a ház, a gazdasági épület, a fák, a lábon álló termés.
Mindaz, ami nem sorolható az ingatlan fogalmába, ingóságnak számít.
A dolgok lehetnek egyszerűek, amelyek alkotórészeit külön-külön már
nem lehetne használni (pl. egy pár cipő), és rendkívül összetettek is. Az össze
tett dolgok olyan alkotórészekből állnak, amelyeket vagy nem lehet a dologtól
elválasztani, vagy ha igen, az elválasztással a dolog értéke, vagy használható
sága csökkenne. A bonyolultnak tűnő szabály megértéséhez elegendő, ha a
gépkocsira gondolunk, autó vásárlásánál működő járműhöz szeretnénk jutni,
nem pedig azokhoz az alkatrészekhez, amelyekből azt összeállították! Ugyan
így alkatrésznek számít pl. lakásoknál a mosdó, a kád, vagy a radiátor.
Felépítményes ingatlanoknál főszabályként az épület együtt jár a telekkel,
az épület tehát a telek alkotórésze. Kivételesen előfordulhat, hogy más sze
mélyt illet meg a föld tulajdonjoga, és mást, vagy részben mást a felépítmé
nyé. Ennek ismertetésére a későbbiekben még visszatérek.
A dolgokhoz gyakran tartozik olyan ingóság is, amely nincs az előbb emlí
tett alkotórészi kapcsolatban a fődologgal, de a
fődolog rendeltetésszerű használatához szük
TAPPANCSOLO
séges, vagy azt elősegíti ez a tárgy, a tartozék.
KUTYAKOZMETIKA
Míg az alkatrész mindig osztja a fődolog sor
Szeretettel várok
sát, tehát eladásnál a vételár arra mindig kiter
minden négylábú
jed, a tartozékra akkor, ha a felek másként nem
állapodtak meg. Az előbbi példánál maradva:
kedvencet.
tartozéknak számítanak gépkocsi adás-vételé
Oroszlány
nél a pótkerék, vagy az izzókészlet, lakásnál a
Radnóti u. 14.
beépített konyhaszekrény. Érdemes erre a sza
Omácsik Orsolya
bályra gondolni termőföld adás-vételénél is,
szakokleveles
kutyakozm etikus
ugyanis, ha arra a szerződésben külön nem
Bejelentkezés:
térnek ki, a lábon álló termés, vagy a fa gyü
mölcse, a földdel együtt a vevőé lesz.
06-20/481-23-19
Néha nagyon nehéz azt megállapítani,
hogy valamely dolog alkatrésznek, tartozék
nak, vagy különálló dolognak számít-e. Éppen
ezért érdemes adás-vételnél a lényegesnek tar
tott részekre rákérdezni, higgyék el, nagyon
sok kellemetlenségtől kímélhetik meg magu
Lakossági apróhirdetés
kat, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ugyan
arról a dologról a velem szembenálló fél is A kecskédi-dűlőben pihenő
kért lakható kőházzal eladó!
ugyanazt gondolja, amit én!
Ásott kút, villany van.
Kis Ferencné dr. 363-408 vagy 20-552-3585

Kárpitozott bútorok javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272

TO M I KÉZI

AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

*06»20»
vÁ 488»10*56

Akupunktúrás kezelés
Tempo-MOL és Credit Suisse (Egészségpont)
Egészségpénztár tagok számára is.

Dohányzásról leszokás segítése,
bármilyen eredetű fájdalom megszüntetése.

Allergiák, légzőszervi, gyomor, bél,
gerinc betegségek, szorongás, stressz kezelése
Előzetes telefonos egyeztetés:
0 6 - 30 / 29 - 60-621
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Hiányzik a megyei tervekből
Oroszlány
Rajnai Gábor polgármester meghívására ülést tartott az Oroszlány
Városkörnyéki Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Dad, Komlód,
Kecskéd, Szákszend, Bököd, Vértessomló első embereinek részvételével. A
Megyei Területrendezési Terv ismertetésén megjelent Pengő Julianna a
megye főépítésze is. Koszorú Lajos a Team - Pannon Kft. képviselője
ismertette azokat a prioritásokat, melyeket figyelembe vettek a munka során.
Mint elmondta, nem javasolják az ipari parkok számának növelését, mert
néhány esetben már most is jelentkezik a szakképzett munkaerő hiánya. A
turisztikai koncepciót térségi szinten javasolja kezelni a tervjavaslat,
melyben egyebek mellett fontos szerepet szánnak a barnamezős
fejlesztéseknek, az útberuházásoknak és a vasútvonal fejlesztéseknek is.
Rajnai Gábor hozzászólásában nehezményezte, hogy a koncepció nem
kényezteti el az oroszlányi kistérséget, hiszen sem az úthálózat, sem a vasút
fejlesztése nem érinti a várost, viszont problémásnak értékeli a
hulladéklerakó helyét.

Likerecz Gyöngyit beválogatták
Oroszlány egyetlen aktív olimpikonja, Likerecz Gyöngyi készülhet az athéni
ötkarikás játékokra. A magyar válogatott szövetségi kapitánya ugyanis az
elmúlt hétvégén kijelölte a bő olimpiai keretet, amelyben az oroszlányi
súlyemelő is helyet kapott.
Gyöngyi egyelőre a június 18-án sorra kerülő válogatóversenyre készül,
ahol majd 240 kilogrammot kell a feje fölé emelnie. Ez a súly jelentheti
számára a repülőjegyet Görögországba.
Addig azonban nem csak az edzéseken kell helytállnia, hanem a vizsgáin
is, és nem utolsó sorban egészségügyi állapotát kell olyan szintre hoznia,
hogy sérülése ne akadályozza a felkészülését.
MP

Fordítóverseny fáklyás felvonulás
A Lengyel József gimnázium német
nyelvi munkaközössége immáron
ötödik alkalommal rendezte meg a
német nyelvi fordító és illusztráló
versenyt. A versenyen - három kate
góriában-110-en vettek részt a me
gye általános és középiskoláiból. A
nevezőknek korosztályuknak megfe
lelő nehézségű, tavaszról szóló ver
set
kellett
fordítaniuk
és
illusztrálniuk.
A 7-8. osztályosok között Ko
vács Attila (Fővárosi Gyermekott
hon) 2. helyezést ért el, a 9-10.
osztályosok versenyében 3. helye
zést ért el Budaházy Zsuzsanna
(Lengyel J. gimnázium), míg a
11-12. évfolyamosok között rajz különdíjat érdemelt ki Bertalan Anita
(Lengyel J. gimnázium).

A verseny fő koordinátora, a ver
seny ötletének kitalálója az iskola
rajz-művészettörténet és német sza
kos tanárnője Pfiszterer Ilona.
Az elkészült alkotásokat a közel
jövőben vándorkiállítás formájában
más iskolák tanulói is megnézhetik,
elolvashatják.
Jövő héten szerdán a gimnázi
um ballagó és 11. osztályos tanulói
az immár hagyományos fáklyás fel
vonulással búcsúznak iskolájuktól. A
hivatalos ballagási ünnepet jövő hé
ten szombaton (május 8.) 10 órától
tartják. Az ezt megelőző napon a diá
kok a „Zöld nap” keretein belül bo
londballagást szerveznek és utoljára
mulatnak a többi diákkal egy játékos
vetélkedőn.

Tatára kerül az ÁNTSZ székhelye?

„Mindenki saját bőrén é rz i...”
Emelkedett pillanatába! kezdődött a képviselőtestület keddi ülése,
napirend vitája előtt Síunkii ftoáüa, Xmtkíi Szabolcs és Holló Zsolt a kfi';
viselők áltai korábban megszavazott „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető í,
met vehették át a polgármestertől. Elismerésben részesült a gyetek
judoedzője Végű Tibor és testnevelő tanáraik: Czombál Endréné és Ereit
íyi Péterné.
A döntéshozatal előtti tájékoztatóban
Rajnai Gábor polgármester ismertet
te az ÁNTSZ megyei tisztifőorvosától
nem hivatalosan szerzett értesülé
sét, mely szerint ismét felvetődött az
oroszlányi intézet összevonása egy
másik városéval. Rajnai hangsúlyoz
ta, hogy a nem hivatalos találkozón
határozottan elítélte ezt a tervezetet.
A jelenlévő dr. Brunner Róza váro
si tisztifőorvos elmondta, hogy az át
szervezéseket országszerte elsősor
ban a kisvárosi egységek vonatkozá
sában tervezik, főként szakmai okok
és a költséghatékonyság érdekében.
Eszerint az oroszlányi egységet a ta
taival vonnák össze, s a szomszédos
településre kerülne a székhely is,
melynek az oroszlányi csupán egy
kirendeltsége lenne. Mindez még
csak tervezés szintjén tart, tehát
konkrét javaslat egyelőre nem szüle
tett - hangsúlyozta a főorvos
asszony.
A két ülés közötti eseményekről
szóló tájékoztatóban olvasható a
Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)
tájékoztató levele, mely szerint a
Majki Műemlékegyüttes a jövőben is
állami tulajdonban marad, közfunk
cióra történő hasznosítás mellett. A
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
által 2004. januárban elkészített
„Kastélyprogram” című program
terv a Kamalduli remeteséget ki
emelt kulturális és turisztikai objek
tumként tartja számon. A KVI tervei
alapján a Majki Műemlékegyüttes
ma fennálló problémája a közeljövő
ben megoldódik. Az ülésen Lázár
Mózes arról érdeklődött, hogy mi
lesz ez a megoldás, de mint kiderült
bővebb tájékoztatást eddig nem ka
pott az önkormányzat.
Nemrégiben került napvilágra,
hogy a sportcsarnok üzemeltetése
kapcsán az elmúlt években 7,5 millió
forint közüzemi díjhátralékot halmo
zott fel a működtető Oroszlányi
Sportegyesület. Rajnai Gábor azt va
lószínűsítette, hogy az egyesület
működési és a csarnok üzemeltetési
összegei keveredhettek egymással,
s ez okozta a 7,5 milliós hátralékot. A
képviselők döntése nyomán a jövő
ben az OSZRT üzemelteti az épületet,
s ez lehetőséget ad rá, hogy pár év
alatt ledolgozzák a felhalmozott 7,5
milliós tartozást - mondotta a pol
gármester, majd hozzá tette: - így a
jövőben nem lehet átfedés a csarnok

üzemeltetése és a sportegyeseiéi
működése között.
Eredmény vagy nem?
A tavalyi költségvetésről szóló be
számoló kapcsán elhangzott, hogy
2003-ban 720 millió forint értékű
(javarészt a korábbi ciklüsban
megkezdett - a szerk.) beruházás
valósult meg, mely 127 millióval
több az előző esztendeinél. Ugyan
akkor nem kevés nehézséget oko
zott, hogy 420 milliós hiteltörlesztés
terhelte a 2003-as évet.
Lázár Mózes úgy vélekedett - Ju
hász József kijelentésére reagálva .
hogy a város működtetése az itt élők
természetes igénye, melyet elvárnak
a képviselőktől, így tehát ez önmagá
ban nem éppen nagydobra verhető
eredmény.
Juhász József, a pénzügyi bizott
ság elnöke nem osztotta ezt az érté
kelést, hiszen - mint mondta - tavaly
egymilliárd forinttal nőttek a város
kiadásai, s ehhez bizony elő kellett
teremteni a bevételt, s emellett még
szerény fejlesztésekre is sor kerülhe
tett. Ugyanakkor 3 év alatt közel egymilliárddal nőttek az intézmények
működési költségei. Ilyen értelem
ben tehát igenis nagy eredmény,
hogy a város működik - érvelt, s gra
tulált azoknak, akik ezt mindennapi
taposómunkájukkal lehetővé tették
Rajnai Gábor felsorolta a befeje
zett és megkezdett beruházásokat a szennyvíztisztító, az Ápolási Inté
zet, a rendelőintézet, a hajléktalan
szálló felújítását-, melyek jelenleg is
terhelik az önkormányzatot, s hozzá
fűzte, hogy most is vannak jó ered
ménnyel kecsegtető pályázatok,
amik az intézmények felújítását cé
lozzák. Nem tagadta azt sem, hogy a
pénzügyi kényszer megszorító intéz
kedéseket tett szükségessé.
Székely Antal alpolgármester arra
hívta fel a figyelmet, hogy tavaly 700
millió forint értékű beruházás telje
sült, s mint fogalmazott: „Ez nem
semmi eredmény!” Szerinte minden
itt lakó a saját bőrén érzi, milyen
eredmények és hiányosságok van
nak a településen. Hangsúlyozta ; r ‘
is, hogy a szennyvíztiszító 855 miliic
forintos korszerűsítése nem látvá
nyos beruházás, nem olyan, mintha
ezért a pénzért parkok, épületek
épülnének, megvalósítása mégis el
F.J.
kerülhetetlen.
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A HÉT HÍREIBŐL

Rendelet és valóság

-AZ EB KAPUJÁBAN. A németorszá
gi Erfurtban rendeztek nemzetközi
judo versenyt, ahol Szigetvölgyi Bri
gitta a második helyen végzett 57
kg-ban. Ez az ezüstérem azt jelenti
számára, hogy nagy valószínűség
gel ott lehet majd júliusi Európa Baj
nokságon.
-A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL. Kö
zel ötvenen vettek részt Oroszlány
ban a Polgármesteri Hivatal és a
Gazdaságfejlesztő Kht. szervezésé
ben megrendezett szakmai napon,
melyen
környezetvédelemmel
összefüggő témákkal várták az ér
deklődőket a Föld Napján. Az elő
adások négy előadói blokkban
hangzottak el tíz szakember tolmá
csolásában. A hallgatók megismer
kedhettek a megújuló energiákkal,
az energiahatékonyság növelésének
módszereivel, valamint az ipari fo
lyamatok során keletkezett melléktermékek
újrahasznosításának
lehetőségeivel, de rövid tájékozta
tást kaptak az Európai Unió témához
kapcsolódó pályázatairól is. Orosz
lányban jelenleg folyik az 1997-ben
alkotott környezetvédelmi program
felülvizsgálata. Ennek érdekében
végzik most a zaj- és rezgésvéde
lem, a hulladékgazdálkodás, a leve
gőtisztaság-védelem, a vízminőség
védelem, a helyi közlekedésszerve
zés és a zöldterület-gazdálkodás fe
lülvizsgálatát.
-HELYTÖRTÉNETI
VETÉLKEDŐ.
Oroszlányi általános és középisko
lás diákok vettek részt azon a helytörténeti vetélkedőn, melyet a
Rákóczi Szövetség helyi szervezete
rendezett a művelődési központban
a várossá avatás 50 éves jubileuma
alkalmából. Első helyet az Arany is
kola, második és harmadik helyet a
József Attila iskola csapatai szerez
tek. Különdíjat kaptak a Ságvári, a
gimnázium és az Arany iskola tanu
lói.
-ARANYOS EREDMÉNYEK. Első
helyezést ért el az Arany János Álta
lános Iskola csapata a megyei első
segélynyújtó versenyen. A csapat
tagjai Ardai Ádám, Csornai Erika,
Dűli Emese, Boros Cintia és Bognár
Anna. A megyei népdaléneklési ver
senyen Kulcsár Szilvia és Horváth
Marcell harmadik lett. Ugyancsak
harmadik helyet szerzett a Kozma
László számítástechnika verseny
megyei döntőjében Kulcsár Dávid
-EZÜST ÉS ARANY. Bár még két
forduló hátravan az idei NB ll-es ko
sárlabda bajnokság rájátszásából,
ettől függetlenül a székesfehérvári
Kodolányi ellen aratott fölényes
győzelemmel az oroszlányi NB ll-es
kosárlabda csapat ezüstérmet szer
zett az idei bajnokságban.

Az idei év tavaszától új sporttörvény lépett
életbe. Ez többek között előírja a tízezer fő
nél nagyobb lakosú önkormányzatoknak a
rendeletalkotási kötelezettséget. A rendelet
megszületett, és a legutóbbi képviselő-tes
tületi ülésen azt a városatyák el is fogadták.
Az új sporttörvény fő célja, hogy min
denki számára biztosítsa a sportoláshoz
való állampolgári jog érvényesülését. A tör
vényben megfogalmazódik a hagyomá
nyokkal rendelkező versenysportok, a mind
több embert megmozgató szabadidőspor
tok és a fogyatékosok sportszervezeteinek
támogatása. A közoktatási törvénnyel
együtt hangsúlyt kap a mindennapos iskolai
testnevelés feltételeinek megteremtése.
A helyi rendelet tehát a fent említett cé
lok megvalósítására született. De már első
paragrafusa sugallja, hogy ez alapján kell ki
alakítani a városi sportkoncepciót.
S itt álljunk meg egy szóra.
A városi sportkoncepció megszületése
2000. február 22-ére datálódik. A sportolók
és azok, akik nagyon régen vártak rá, emlé
kezhetnek még, hogy a szakbizottság több
ször átdolgozta, mire azt a képviselőtestület elfogadta. Ennek a koncepciónak a
második pontja javaslatot tesz arra, hogy a
polgármesteri hivatal szervezetében főállá
sú sportmunkatársi munkakört létesítse
nek. Ezt a posztot a mai napig nem tölti be
senki.
Továbbá szerepel egy táblázat, melyben
kategóriákba sorolják az oroszlányi sportegyesületeket. A második kiemelt kategóri
ában szerepel a búvárúszás. Az ebben a
kategóriában szereplő egyesületeket a
sportkoncepció alapján az önkormányzat
pályázat útján támogatja. Idén a búvárok
egy fillér támogatást nem kaptak (azon in
doklással, hogy tavaly versenysportban el
ért eredményeik nem születtek - a szerk).
Végül a sportkoncepció harmadik pont
ja elvileg támogatja, és szükségesnek tartja
a városi sportszövetség megalakulását a
“sportpárbeszéd” fenntartása érdekében.
E sorok írója nem egy kerekasztal meg
beszélésen vett már részt, s megegyezés
nek nyomára nem akadt. Igaz, azt a
résztvevők is elismerték, hogy legalább már
egy asztalnál ülnek. Érdeklődéssel várjuk,
mi fog bekerülni a májusban tárgyalandó új
sportkoncepcióba.
A már elfogadott sportrendeletben sze
repel: „Az önkormányzat a sporttámogatá
sok összegéről az éves költségvetési
rendeletében dönt. A sportcélú támogatá
sok összege: az éves költségvetés működé
si célú kiadásainak minimum 1,5 %-a.”
Összeadva a létesítmények működési költ
ségeinek finanszírozását és a támogatáso
kat idén a város kb. 50 millió forintot fordít
sportra. Ez az összeg évről évre szinte kísér
tetiesen ugyanannyi. Úgy tűnik Oroszlány
ban sem a pénz, sem a sportlétesítmények
állaga nem romlik, hiszen két-három éve
ennyiből gazdálkodhatnak a sportolók és
vezetőik. De meddig?
Mezei

Ismét kizárták a pályázatból az
Oroszlányért Polgári Egyesületet
A testületi ülésen döntés szüle
tett az intézmények 2003. évi
pénzmaradványának kiosztásá
ról is (tavaly elvették), s ez az in
tézmények zöménél pozitív,
esetenként többmillió Ft pluszfi
nanszírozást jelent az idén.
Elfogadták a június elsejétől
hatályba lépő, a közterületi italo
zást tiltó rendeletet, mely alapján
akár 50 ezer Ft-os bírsággal is
sújthatok a tilalmat megszegők.
Mostantól sportrendelete is
van a városnak, melynek fő célja,
hogy megalapozza és létrehozza
az önkormányzat sportkoncepci
ójának megvalósításához szük
séges feltételrendszert,
és
meghatározza a helyi sporttevé
kenység támogatásának módját
(lásd külön cikkünket).
A legnagyobb vihart a testü
leti ülésen (a tavalyihoz hasonló
an) a civil szervezetek pályáza
tainak elbírálása váltotta ki. Idén
a 4 millió forintos támogatási ke
retre 9 milliós igény érkezett.
Székely Antal, a szocialisták
frakcióvezetője javaslatára a kép
viselői többség elfogadta, hogy
az Oroszlányért Polgári Egyesü
let ne kapja meg az igényelt és a
bizottság javaslatában is szerep
lő 50 ezer forintot. Székely sze
rint ez a szervezet nyilvános
politikai tevékenységet folytat,
ami abban merül ki, hogy válasz
tások alkalmával valamely politi
kai párt jelöltjét vagy képviselőjét
támogatja, tehát nem felel meg a
pályázati kiírás szellemének.

Lázár Mózes, a polgári oldal
frakcióvezetője sajnálatát fejezte
ki, hogy a szocialista frakciónak
szúrja a szemét a polgári egyesü
let 50 ezer forintja, noha nem
nagy összegről van szó.
Ezt követően vita bontako
zott ki, hogy voltaképpen mely
szervezet minősül politikainak.
Székely azon véleményének
adott hangot, hogy a pályázatot
beadók között egyedül a polgári
egyesület az, amely nyílt, pártje
löltet támogató politikai tevé
kenységet folytat.
Lázár szerint a képvise
lő-testület nem hivatott arra,
hogy eldöntse, megítélje mi mi
nősül politikai tevékenységnek.
Székely ellenben azt hangsúlyoz
ta, hogy a polgári egyesület tevé
kenysége egyszerűen nem
egyeztethető össze a nonprofit
törvénnyel, tehát nem a szocia
lista frakció önkényeskedése
alapján kell kizárni e pályázatból
a polgári egyesületet.
A sportszervezetek számára
megítélendő összegeken már
nem vitáztak ennyit. Itt 20 pályá
zat érkezett, összesen mintegy
14 millió forintos igényt fogal
mazva meg a kiosztható 5 millió
val szemben. A beérkezett 20
pályázatból 18 pályázat támoga
tását hagyták jóvá. Jugovics Jó
zsef a napirend kapcsán
elmondta, hogy ezzel együtt
összességében 50 millió forintot
fordít a város a helyi sportolás
segítésére.
F.J.

Jótékonysági hangverseny
Jótékonysági tanári kamarahangverseny helyszíne volt a Lengyel
József Gimnázium és Szakközépiskola díszterme április 27-én este
hat órától. A hangversenyen a Bakfark Bálint Művészeti Iskola
tanárain kívül az iskola három növendéke is szerepelt: Szabó
Krisztina (fagott), Almási Andrea (trombita) és Takács Anita
(hegedű) - ők szeptembertől zeneművészeti szakközépiskolában
folytatják zenei tanulmányaikat.
A hangverseny bevételét hangszerek felújítására szánják-tudtuk
meg Ócskái Simontól a művészeti iskola igazgatójától. (Az esten
egyébként mintegy tízezer forint gyűlt össze.) A művészeti iskola
igazgatója azt is elmondta: a kedd esti hangversenyt tulajdonképpen
főpróbának is tekintették, mert szerdán este hat órától a szlovákiai
Érsekújváron szerepeltek, az ottani zeneiskola meghívására, illetve az
érsekújvári zeneoktatás hetvenéves évfordulója alkalmából.
A határon túli zeneiskolával egyébként az oroszlányiak évek
óta “testvéri" kapcsolatot ápolnak.
-dia
Holdimádás a Haraszthegyen
Jó idő esetén teljes holdfogyatkozás lesz látható május 4-én, kedden
este hazánkból. A szép természeti jelenséget kedvelőket 21 órától
távcsövekkel várják a víztorony tövében. A megfigyelés élményét
kozmikus zene fogja aláfesteni s közben csillagászati fotókat vetíte
nek a víztorony oldalára. Az éjfélig tartó programot helyi amatőrcsil
lagászok rendezik az 50 éves évforduló tiszteletére.
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VAROSKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S. U . 13.
Tájékoztatjuk a tisztelt

KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki ter
mőföldterületet, 1 HA területtől.
- eladó belvárosi garázst,
- egy szobás összkomfortos
lakásokat,

hogy a
Fürst S. u. 13. alatti
ügyvédi iroda mellett
2004. május 17-től

BÉRBE ADÓ:
- 96 m2-es Haraszthegyi úti lakás
+ garázs.

ingatlanforgalmazási és azzal összefüggő,
teljes körű ügyintézési

ELADÓ:
- 35000 m2-es, közművesíthető telek
(részben kivett, részben termőföld),
Majkhoz közel.
- Nyíres dűlőben, 1200 m2telken igé
nyes 60 m2lakás,
Érdeklődni lehet:
Oroszlány, Fürst S. u. 13.
06/20-411-10-70

LEJÓS SIKEREK
A Lengyel József Gimnázium és
Szakközépiskola tanulói szép
eredményeket értek el az elmúlt
időszak tanulmányi versenyein.
A veszprémi egyetem által
szervezett
környezetvédelmi
versenyen első helyezett lett
Kovács Dóra 11. a osztályos
tanuló. Szalai Zoltán 10. a
osztályos diák A TUDOK szegedi
országos versenyen, ökológiai
szekcióban ugyancsak első
helyen végzett, míg a Kitaibel Pál
Országos
Környezetvédelmi
Versenyen kiselőadásával 2.
helyezést érdemelt ki.
A 12. évfolyamos Richter Zoltán
sikerrel szerepelt a biológia

városlakókat,

0KTV- n. Molnár András 9. b
osztályos tanuló az Irinyi
Jánosról
elnevezett
kémia
versenyen az országos döntőbe
jutott, míg Végh Gyula 7.a
osztályos diák a Hermann Ottó
biológia versenyen immár a
megyei
fordulóra
készül.
Felkészítő tanáraik: Hadjadjné.
Varga Andrea, Gogh Zoltán,
Eichardt János, Csőre Imre.
A városi szavalóverseny első
három helyét LEJÓ-sok hozták el:
1. Kicsák Ágnes 10. b, 2. Huma
Noémi 12.a, 3. Bereczki Kata 10.
b. Felkészítő tanáraik: Sáhóné
Varga Katalin és Kisné Varga
Gabriella.

szolgáltatást indítunk el az
ingatlant vásárolni
és eladni szándékozó
ügyfelek részére.
Szolgáltatásaink:
-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés-,
ingatlan értékbecslés,
—Tulajdoni lap beszerzése,
—Ügyvédi közreműködés,
—Teljes körű földhivatali
ügyintézés
—Ingatlan adásvétellel
összefüggő (jogi, gazdasági,
műszaki, befektetői)
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
KÉT VERS
EURÓPA

ENYÉSVI, TIED, ÖVÉ (II.)

Roma
szavaióverseny

ígéretemhez hívem folytatom a tulaj
donjog alapvető szabályainak ismer
tetését, annak körüljárásával, hogy
Ötödik alkalommal rendezte
mit is tehet a tulajdonos a tulajdoná
meg az oroszlányi Benedek
val.
Európa, hozzád,
Elek iskola a gyerekek részé
A tulajdonost megilleti a birtoklás
feléd, tefeléd száll szózatom a század
re meghirdetett városi cigány
joga, amely nem jelent mást, mint
vak zűrzavarában
szavalóversenyt hétfőn dél
azt, hogy jogosult a dolgot magánál
s míg mások az éjbe kongatva temetnek,
után. A település óvodáiból
tartani.
Tulajdonjogából eredően a
harsány dithyrambbal én tereád víg,
és iskoláiból 36-an mutatták
dolgot használhatja, és szedheti a
jó reggelt köszöntök.
be tudásukat a zsűrinek és
hasznait. Ez a jogosultság a vagyon
társaiknak. Az öt induló óvo
tárgy természetétől függően más,
Ó ősi világrész,
dás esetében nem hirdettek
hiszen másként használjuk a lakást,
sorrendet, és valamennyien
te régi, te rücskös, te szent, te magasztos,
a földet, az autót, vagy a babaruhát.
jutalomban részesültek. Az
lelkek nevelője, illatokat és ízt
Legfontosabb jogosítvány azonban
alsó tagozatosoknál: 1. Ros
szűrő, csodatévő, nagyhomlokú, könyves,
az, hogy a tulajdonával rendelkezhet.
tás Alen (Benedek iskola), 2.
vén Európa.
Nézzük, mit is jelent ez:
Konkoly Rómeó (Ságvári is
A tulajdonos átengedheti a dolog
kola), 3. Horváth Szilveszter
birtokát másnak, jellemzően ez tör
Ha mostoha is vagy, viaskodom érted
(Benedek iskola). A felső ta
ténik akkor, amikor az értéktárgyat
és verlek a számmal és csókkal igézlek
gozatosoknál: 1. Romberger
és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Matild (Arany J. iskola), 2. elzálogosítják. A zálogos ugyanis ezt
a tárgyat csak őrzi, de azt nem hasz
Molnár Rita (Arany J. iskola),
nálhatja.
Ki téphet el innen,
3. Rostás József (Benedek
Átengedheti a birtoklással együtt a
ki téphet el engem a te kebeledről?
iskola).
használat jogát is, tipikus esete a
Nem voltam-e mindig hű, tiszta fiad tán?
bérlet. Lakás-, vagy földbérletnél a
Kölyökkorom óta nem ültem-e éjjel
Központi orvosi ügyelőt
bérlő a birtokláson kívül saját maga
9361-761
lámpám sugaránál tanulva a leckéd,
használhatja a bérbe vett dolgot, de
vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded,
TAXI f ii361-700
azt nem adhatja tovább albérletbe.
hogy minden igéje szívembe lopódzott?
Ez a jogosultság a bérlőt csak akkor
Már értik azóta az én gügyögésem,
NYOMDA
illeti meg, ha a tulajdonos a birtoklás
920-454-35-41
bármerre vetődjem, sokszáz rokonom van,
és használat jogával együtt a hasz
bármerre szakadjak, testvérem ezer van.
nosítás jogát is átengedte. Ez a gya
Szilágyi Tibor
Nem láttam-e Kölnben a német anyókát
esőbe csoszogni, Párizsban a tündér
francia leányok könnyű szökelését,
Londonban a lordok hajának ezüstjét
s nem ettem-e, ittam munkásnegyedekben
családi szobákba lármás olaszokkal?
Nem fájt-e velőmig, a szlávok, a sápadt
szlávok unalma, a bánat aranyszín,
fáradt ragyogása?
Mind édes-enyémek a népek e földön,
Kitágul a szívem, beleférnek együtt.
Fogadjatok engem
ti is szívetekbe
s ti távoli népek
kürtösei, költők,
pereljetek értünk otthon a mivélünk
perlőkkel, anyánkért s mi tiértetek majd
itthon perelünk, hogy élhessen anyátok.
Kiáltsatok együtt,
Európa bátor szellemei, költők,
hogy gyáva vadállat bújik el a vackán
és vaksi vakondok fúr alagutat.
Daloljatok együtt,
fények, fejedelmek, szellem-fejedelmek,
hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk,
ezt rakjuk az égig, kemény szerétéiből
és légi szavakból.
Kezdjetek előírói építeni, költők,
légvár katonái.
(1930)
Független fiatal hölgy gyermek- felügyeleti
munkát vállal hétköznap du., és hétvégén.
Általános
iskolásokat
matematikából
korrepetál. 20/367-20-61

víz és központi fűtés szerelő
920/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
930/308-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32

PAPLAN, PARNA
TISZTÍTÁS,
KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS
20-465-90-35
Internet: www.tolltex.hu
Levélpapírok,
borítékok,
prospektusok,
tájékoztatók,
ügyviteli
nyomtatványok,
könyvek gyártását
vállaljuk
rövid határidővel,
kedvező áron.
Szakdolgozatok,
könyvek kötése.
MONTÁZS PRESS
KFT.
Oroszlány, Fürst S.
u. 13.
K 20/454-35-41

Lemaradtak a dobogóról!
Az oroszlányi tekecsapat a 4. helyen
végzett a NB ll-es bajnokság idei sze
zonjában. Egy ponttal maradtak le a
dobogóról, és ezzel együtt az osztá
lyozó lehetőségéről.
A bajnokság elején a szakvezetés
az első hatba kerülést tűzte ki célul,
amit teljesítettek, de ahogy mondani
szokás, evés közben jön meg az ét
vágy, és a bajnokság vége előtt soká
ig reménykedtek egy osztályozós
helyezésben. Ez végül egy hazai
meccsen hiúsult meg, amikor várat
lan vereséget szenvedtek. Utána hiá
ba hozták a többi meccset. Az utolsó
fordulóban a Dorog ellen hazai pá
lyán vívták ki végül is a 4. helyet je

ÉN
■

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

korlatban úgy jelenik meg, hogy a
szerződésben megengedik (ellenke
ző esetben megtiltják) az albérletbe
adást. A tulajdonos jogosult a dolgot
megterhelni, ez történik akkor, ami
kor annak megvásárlásához bank
kölcsönt vesznek igénybe, illetőleg
annak tulajdonjogát másnak áten
gedheti. Az átengedés történhet in
gyen (ajándék), és ellenértékért
(adás-vétel, csere).
Gyakori eset, hogy a tulajdonos,
jellemzően a szülő, megengedi a
gyermekének, hogy a tulajdonában
lévő telekre építsenek, az építés lehet
önálló épület, toldaléképület, vagy
emeletráépítés. Az építkezéskor jel
lemzően a szülők tulajdonában lévő
főépületet is felújítják, korszerűsítik,
komfortosítják. Ilyenkor áll elő az az
eset, amikor a tulajdoni lapon csak a
szülők szerepelnek tulajdonosként, a
ráépítők azonban nem.
Felépítményes ingatlanoknál fő
szabályként az épület együtt jár a te
lekkel, az épület tehát a telek
alkotórésze. Kivételesen előfordul
hat, hogy más személyt illet meg a
föld tulajdonjoga, és mást, vagy
részben mást a felépítményé. Ennek
ismertetésére a későbbiekben még
visszatérek.
Kis Ferencné őr.
lentő győzelmet, ahol 6-2 arányban
múlták felül ellenfelüket.
A csapat játékos-edzője Szayer
György, aki nem egyszer maga is be
állt játszani, úgy gondolja, hogy
összességében a csapat jól teljesí
tett, és a kitűzött célt elérték. A játé
kosak érdekeltek egyéni bajnoksá
gokon is. Várhatóan együtt ma
radnak, senki nem készül távozni, új
igazolásról sem lehet még beszélni.
Az oroszlányi csapat tagjai:
Szayer György játékos-edző,
Harmath Imre, Juhász Csaba, Papp
László, Juhász Imre, Végh Jácint,
Gerlinger József és Kaucz István.
Szakosztályvezető: Bánhegyi László.
MP

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
VITAMIN és TEMPÓ
Egészségpénztár
tagok részére is!
Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
9361-605
Nyitva tartás
H-P: 9-17
Szó: 9-12

Ingyenes házhozszállítás
25 km-en belül!

Kárpitozott bútorok
javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272

T O M I KÉZI
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Krónikus

Eltűnt hölgyet keresnek!

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eltűnés miatt keresi: Kriskó Adrienn Mer
cedes oroszlányi lakost, aki lakhelyéről 2004.04.26-án ismeretlen helyre tá
vozott. Az eltűnt ruházata eltűnéskor: fekete acélbetétes magas szárú
bakancs, fekete fűzővel, fekete nadrág oldalt fémkarikával, fekete hosszúuj
VI. é v fo ly a m , 10. (2 40 .) szá m
2 0 0 4 . m á ju s 7.
jas póló, rajta rövid ujjú fekete póló egy együttes fényképével. Hosszú fekete
bőrkabátot viselt a felső ruházatán.
Személyleírása: kb. 175-182 cm
magas, átlagos testalkatú, kb. 60 kg
testsúlyú, kék szemű és vörösre fes
- SZÖRNYETHALT két fiatal nyi Ságvári Endre Általános Iskola, tett váll alá érő hajú, amit általában
rallyversenyző a Rába-ringen a valamint a két település vöröske kibontva hord. A nyak hátsó részén
Győr-Moson-Sopron megyei Écsen, resztes szervezete.
jobb oldalt piros folt látható, szemöl
május 2-án. Az egyik áldozat a 24 - ÚJRA HARANGJÁTÉK. Újra szól a dökét vékonyítja, szemét - ha festi -,
éves oroszlányi Varga Tamás. A két majki kolostortemplom tornyába vastagon kihúzza feketével.
versenyző az autókat tesztelte, ami 1992-ben felszerelt és 2002 áprilisa Kérjük, hogy ha érdemleges informá
kor kb. 150 km/órás sebességgel a óta nem működő harangjáték. Az cióval rendelkeznek az eltűnttel kap
pályakanyarulatban
frontálisan Eszterházy Pál nádor által alkotott csolatban, hívják az oroszlányi
„Harmónia Celestis” című egyházi kapitányságot a 107 vagy a (34)
összeütköztek.
- ELÜTÖTTE A NŐT. Május 2-án haj zenei gyűjtemény darabjai (melyeket 560-730-as telefonszámon.
nalban az oroszlányi K. Krisztián sze Kondor Ferenc, a zeneiskola egykori
mélygépkocsival közlekedett a igazgatója adaptált harangjátékra) Nyolcán vesznek részt az adósságkezelési programban
Mészáros L. út felől a régi piac irá ebben az időszakban negyedórán
nyába. A Mészáros L. u. 14. szám ként csendültek fel, 10 és 19 óra kö
előtt járműve bal elejével elütötte az zött. A helyreállítás költsége félmillió
ott gyalogosan és szabálytalanul az forint volt, melyet a Műemlékek Álla
úttesten keresztülhaladó T. Ildikót, mi Gondnoksága teremtett elő.
Rápási Jánosné, a Szociális Szolgálat vezetője egyike volt azoknak, akik
aki az ütközés következtében nyolc - TELJES HOLDFOGYATKOZÁS volt a költségvetési előkészítő tárgyalásokon harcosan adtak hangot rosszal
napon túl gyógyuló sérülést szenve látható kedden este hazánkból. Tíz lásuknak, mert a takarékossági csomag nehéz helyzetbe hozza intézmé
és tizenegy óra között a telihold bar nyüket. Mennyiben változott az intézmény helyzete az elfogadott
dett.
- ARANYLAKODALOM. Oroszlány násvöröses borongással függött az költségvetés fényében? - kérdeztük az intézményvezető asszonyt.
várossá nyilvánításának évében, égen, s míg ezt megelőzően Földünk
-A z elmúlt képviselő-testületi ülésig úgy ítéltük meg, hogy az intézmény
1954-ben esküdtek egymásnak örök árnyékkúpja teljesen elfedte, tatabá helyzete rendkívül nehéz lesz, hiszen önkormányzati támogatásunkat a
hűséget Szmilek Mihály és Kis nyai és helyi amatőrcsillagászok te tavalyi 37%-ára csökkentette az elfogadott költségvetési rendelet. Két hete
Júlianna. Mindketten itt születtek, és leszkóppal hozták testközelbe a azonban döntés született a 2003-as pénzmaradvány visszajuttatásáról, s en
élték le eddigi életüket. Házasságuk jelenséget. A Haraszthegyen össze nek mintegy 16 millió forintos összege immár lehetővé teszi idei működé
ötven éves jubileuma alkalmából gyűlt mintegy negyven érdeklődő sünket. Ha ez nem történik meg, ez évben nem tudtuk volna kifizetni a
csütörtökön, az emlékezetes ese számára csillagászati felvételeket ve közüzemi díjainkat és az élelmezési költségeket.
mény napján a 80 éves Mihály bácsi títettek a víztorony falára és távcső-Többször is elhangzott a költségvetési tárgyalásokon, hogy a törvény
és a 70 éves Juli néni megerősítette vön át bemutatták az égen látható ben megállapított létszámhoz képest 28 fővel kevesebben dolgoznak az
a fél évszázaddal ezelőtt tett fogadal bolygókat is._
intézményben. Hogyan befolyásolja ez a működést és szolgáltatásaikat?
- ZENEUTAZÁS címmel péntek este
mát.
- A probléma egy részét belső átcsoportosítással oldottuk meg. Ugyanak
- FÁKLYÁK GYŰRŰJÉBEN kísérték az MKK előtti Fő téren zenés-táncos kor hozzá kell tennem, hogy ez a helyzet nem oroszlányi specialitás, a lét
ballagó diáktársaikat az alsóbb évfo műsorokkal köszöntötte Európai számhiány más települések szociális szolgálataira is jellemző, noha nálunk
lyamos gimnazisták szerdán este a Uniós csatlakozásunkat az önkor kétségkívül magasabb arányú az elmaradás. Elsősorban a kisegítő létszám
Táncsics és Rákóczi úton át a Fő tér mányzat. Éjfél után pár perccel a pol hiányzik. Például a mintegy 100 fővel foglalkozó idősellátásban mindössze 3
re. Az immár hagyománnyá vált ren gármester mondott beszédet, majd technikai dolgozót tudunk foglalkoztatni, holott a munka segítésére legalább
dezvényre 4. alkalommal került sor, tűzijáték következett.
a duplája szükségeltetne. Ezen felül hiányzik szakmai létszám is, főként a
de a tavalyitól eltérően az Eötvös Lo- - VÉRT MAJÁLIS. Idén a kecskééi családok átmeneti otthonában, ahol a végleges működési engedély megma
ránd Műszaki Középiskola tanulói repülőtéren ünnepelték május else radásának feltétele éppen az, hogy létszámbővítésre kerüljön sor.
most nem vettek részt. A szombaton jét a Vértesi Erőmű Rt. dolgozói. Az
- Melyik szolgáltatásban okoz legnagyobb gondot a létszámhiány?
a majki
ballagó két négy évfolyamos és egy előzetes tervekben
- Nemrégiben egy új feladatot bízott ránk a képviselő-testület: az ún.
hat évfolyamos osztály tanárok kísé műemlékegyüttes szerepelt, azon adósságkezelési szolgáltatást. Ez egy rendkívül munkaigényes feladat, apró
retében, dalokat énekelve vonult át a ban időközben a műemlékvédelmi lékos folyamatkísérés, mellyel rengeteg adminisztráció és családlátogatás
városon - szülők, rokonok, barátok hivatal váratlanul visszavonta a ren jár. A program lényege, hogy a közüzemi hátralékot felhalmozott családok
sétáltak velük. A program a Fő téren dezvény engedélyét. A reptéren kira jelentős állami és önkormányzati támogatást kaphatnak, ha ki akarnak lábal
énekléssel fejeződött be, ahol az kodóvásár, sörsátor, sportprog ni a gödörből. A munka oroszlánrésze ebben nekünk jut, de elvégzésére je
érettségire készülők megkoszorúz ramok és halászléfőző verseny, vala lenleg csak részmunkaidőben tudunk biztosítani családgondozót, mert a
mint szórakoztató műsorok várták a képviselő-testület pluszlétszám igényünket nem támogatta.
ták a bányász emlékművet.
- SZOROSABBRA FŰZVE. Április munkavállalókat. Miközben a szer
- Milyenek a programmal kapcsolatos eddigi tapasztalatok?
utolsó napján írták alá Vágsellye és vező szakszervezetek teljesen politi
- Nagyon döcögős az indulás, mert kemény feltételeket szabtak a bekerü
Oroszlány együttműködési megálla kamentes ünnepről beszéltek, a lésre. A közüzemi díjhátralék mértéke nem lehet több 266 ezer forintnál. A
podását Tibor Baran és Rajnai Gábor téren mégis ott állt a szocialista párt családnak háztartási naplót kell vezetnie, hogy a családgondozó számára
polgármesterek. A nyár folyamán kampánysátra.
minden fillér útja követhető legyen. A családgondozóval való három hónapi
művészeti és civil csoportok tesznek - PÉNZES KAZETTÁT tulajdonított el együttműködés után adható be a kérelem a polgármesteri hivatalba, s ezzel
kölcsönös látogatásokat a két or ismeretlen tettes a benne lévő kész nyílik meg az út az adósságkezelési program igénybevétele előtt. Bizottsági
szágban. Az együttműködés kiszéle pénzzel együtt május 5-én, valami döntést követően a hivatal határozatot hoz, és mi ezután is hónapról hónapra
sítésének keretében szorosabbá kor 7.30 és 10.30 óra közötti időben, követjük a család életét. Ellenben ha a család harminc napon belül egyszer
teszi kapcsolatát a vágsellyei Páz egy Mindszenti úton lévő KFT telep nem fizet, akkor felfüggesztik a támogatást.
(folytatása 2. oldalon)
mány Péter Alapiskola és az oroszlá helyének irodájából.

A HÉT HÍREIBŐL

Helyrebillent a Szociális Szolgálat
pénzügyi egyensúlya
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(folytatás az első oldalról)

Csupán nyolcán az adósságkezelési programban

Múltidázés Kőbányai Ferenccel

A csákvári úton Székesfehérvár felé hogy inkább megpróbálom ezt a
haladva, a majki tótól néhány száz szakmát. Csillésként kezdtem, aztán
méterre feltűnik a jól ismert, múzeu elvégeztem a vájártanfolyamot, ké
mot jelző tábla. Évente 5-6 ezer láto sőbb az aknásziskolát, majd a '70-es
gató kanyarodik le itt, hogy években Miskolcra jártam levelező
felkeresse a fák közt megbúvó épü tagozatra bányagazdasági üzem
letegyüttest Az egykori XX-as Akna mérnök szakra. Ez a bányász szak
üzem területén létesített múzeum a mába való betanulásom története.
múlt századi bányászkodásnak állít Maradtam is ezen a pályán 40 évig.
emléket. Idegenvezetőnk Kőbányai Amikor nyugdíjba vonultam, az ak
Ferenc, aki szívesen mesél a földtani kori vezérigazgató, Varga Albert kért
kutatásokról, a szénmedence üze meg, hogy menjek a XVI. Aknai bá
meinek fejlődéséről, az ehhez kap nyászati múzeumba dolgozni.
Kőbányai Ferenc szívesen vállalta
csolódó szakmai kultúráról.
A másfél órás séta során készség a múzeumi ténykedést, az ezzel járó
gel válaszolgat saját múltját érintő kutatásokat. A bányászatban szer
kérdésekre is. Fiamar kiderül: amo zett tapasztalat és a levéltári munka
lyan igazi „régi motorossal” van dol eredménye több publikáció és
gunk, akinek élete összeforrt a könyv, mely a helyi szénbányászattal
bányászkodással. Levéltári kutatásai foglalkozik. Munkáját a város
igazolják, hogy családjában nem ő az 1994-ben díszoklevéllel köszönte
egyetlen, aki évtizedeket töltött e meg.
Bár Oroszlány első bányászati
szakterületen. Rokonai 1838-ig, azaz
öt-hat generációig visszamenőleg múzeuma rég bezárt, Feri bácsi élete
ma is összefonódik e szakmával. A
széntermeléssel foglalkoztak.
Kőbányai Ferenc 1951-ben, a XVI. Aknán korábban bemutatott bá
brennbergi bányák leállításakor ke nyászati eszközök áttelepítésével ő is
rült Oroszlányba; édesapjával együtt "költözött” , munkáját a XX. Akna
üzem területén létesített múzeum
a XVII-es aknán kapott munkát.
Nem nehéz felidéznie a több mint fél ban folytatta. Az itt végzett
tárlatvezetést szívügyének tekinti.
évszázada történt eseményeket.
- Oroszlány akkor egy kis bánya Mint mondja, fontos tisztelni a múl
telep volt. Február 27-én költöztünk tat és bemutatni azt a szakmát, mely
Kisebb késéssel ugyan, de Rajnai Gábor polgármester éjfél utáni köszöntőjé ide, rossz időjárási körülmények kö a térség meghatározója volt hosszú
vel Oroszlányban is megtörtént az Uniós csatlakozás. Oroszlányban úgy zött. Sok sár, barakkok, a Rosenberg évtizedeken keresztül.
gondolták, hogy a csatlakozást méltó körítés mellett kell ünnepelni. Az alap- utat már megépítették, azon kívül az -10-15 év múlva megszűnik a mély. ötlettel nem is volt semmi gond. ZenEUtazás címmel több órás produkcióval tán semmi nem volt. Nem tett rám jó művelésű szénbányászat, akkor
készültek az oroszlányi amatőr együttesek, hogy szórakoztassák a nagyérde benyomást ez a település akkor. De a majd tényleg sehol nem lehet ilyes
műt. S valóban. Ők meg tettek mindent ennek érdekében. A művelődési ház munka ide kötött, kénytelenek vol mit látni. Kell, hogy maradjon emlék,
mely megőrzi, hogy milyen techno
előtt felállított színpadon több órán keresztül zajlottak az események. A fellé tunk beleszokni a körülményekbe.
Pedig Feri bácsi nem bányászként lógiai berendezéseket, milyen eszkö
pők tudásuk legjavát adták. Készültek erre a napra. Sajnos a színpadi pro
dukciókból sokan nem láthattak semmit. Morogtak. Zúgolódtak. Aztán álmodta meg felnőttkorát. Tanító zöket használtak a bányászok. Meg
beletörődtek. A kíváncsibb fajta megpróbált utat törni magának, hogy elkap képzőt végzett, 400 Ft-os havi fize kell mutatni azt a szakmát, amiből az
emberek itt éltek.
hasson egy-egy pillanatot, a színpadi produkciókból, akinek nem sikerült téssel kezdte pályáját.
A
barátaim
a
bányánál
1200
Lovasi Andrea
mindez, az megpróbált vigasztalódni a sörsátoroknál. Azaz megpróbált vol
Ft-ot kerestek. Ezért gondoltam úgy,
na, mert mire sorra került, el is felejtette, miért is áll sorba.
A szervezők most mondhatják: miért morog az újságíró? A válasz egy
O lvasói levél: M ű kö d ik a város? És?
szerű: ez a dolga. Ki mondani azt, mely ott a téren több száz emberben meg
fogalmazódott. A humorosabbak már azt terjesztették, hogy a tűzijáték után
ne menjen haza senki, mert akkor kezdődik az igazi műsor, melyet már lát Működik a város - hangzott el a legutóbbi testületi ülésen, ami rávilágít arra,
hatnak és hallhatnak is. S volt, aki ezt komolyan is vette. „Az éjfél előtt történ hogy Oroszlányon a kormányzópárt szerint már ez is nagy eredmény.
Működik a város. De vajon fejlődik-e?
tek még Európán kívüli szervezés, ami utána jön az már az új korszak.”
Az előző ciklusban szinte ugyanazok hallgattak, ötletük nem volt még a
A közel húsz perces látványos, és színvonalas petárdapattogtatás után
szempillantás alatt kiürült a tér, és mindenki hazament aludni, abban a tudat háttérből sem. Vajon miért lenne most? A dinamikus városfejlesztéshez kö
ban, hogy már az unió állampolgára, és a következő nagy szabadtéri rendez zük sem volt, csak a hallgatag többséghez tartoztak, és ma ők irányítanak. A
vényen valóban élvezheti mindazt, amelyért heteken át készültek az előadók, városműködéshez újból adót vetettek ki, ami az alkalmatlanságot is jelzi,
hogy feledhetetlen estével ajándékozzák meg Oroszlány polgárait. Nem raj mert ebből az oroszlányi lakos nem lát útfelújítást, játszótérépítést. Az öreg
tuk múlott!
Mezei városrész problémáját kilakoltatás közeli helyzettel kívánják megoldani, elfo
gadható cserelakás, vagy lakásmegváltás már szóba sem kerül. Az önként
ÚJRA BŰNMEGELŐZÉSI TÁBOR! A területfejlesztési társulás 800.000 Ft tá vállalt feladatok megmaradtak, talán, mert egyes vezetők munkahelye ott
mogatást nyert a Biztonságos Magyarországért Közalapítványhoz benyújtott van. Más munkahelye, ugyan már, kit érdekel, s a munkahelyteremtés is le
pályázatán. A nyári bűnmegelőzési célú programot 6. alkalommal Vágsellye került a napirendről. Az előző ciklus által elkezdett vagy eldöntött beruházás
testvérvárossal közösen szervezik, melyen 60 oroszlányi és környékbeli, va folytatódik, új nincs, csak úgy, mint 1994-98 között. 1998-2002 között dina
lamint 60 vágsellyei gyermek vehet részt Káptalanfüreden. A táborban töb mikus fejlődés volt, ezzel szemben ma alvó és hallgatag város Oroszlány. Az
bek között a sértetté válás veszélyeiről, a családon belüli erőszak emberek szívében félelem van, és hogy ne így legyen, át kell értékelni a
megjelenési formáiról tartanak előadásokat, melyekről játékos vetélkedők 2002-es választásokat. A fejlődés, az alkalmas emberek mellett kell szavazni,
során adhatnak számot a gyerekek. A július 26. és augusztus 2. között meg mert a jövőt nem az elmúlásra tervezzük. Mi nyugdíjasok a gyerekeinknek,
tartandó táborozásra elsősorban az általános iskolák felső tagozatos diákjait unokáinknak a jót, a jobbat, a szépet, a jobbat, az emberibb életet szeretnénk,
mert ez az élet rendje. (...)
Balogh György
várják. Jelentkezés az oroszlányi rendőrkapitányság titkárságán.
- Űn hasznosnak ítéli ezt az adósságfelhalmozás felszámolását célzó
programot? - kérdeztük Répási Jánosnét.
- Úgy vélem ez a lehetőség inkább azok számára kapaszkodó, akik „csu
pán” átmenetileg szorultak meg, pl. úgy, hogy munkanélküli lett a család
egyik tagja. Eddig nagyon sokan érdeklődtek, azonban egyelőre mindössze
nyolc megállapodás született.
- Űn milyen lyukakat lát az oroszlányi szociális hálón? Melyek azok a
szolgáltatási területek, amelyekre nőtt a helyi társadalmi igény?
- Először is vannak még megvalósítatlan törvényi kötelezettségek. A fo
gyatékosok nappali intézményére gondolok, mely talán ez évben megvaló
sulhat a Hendméd Kft. egykori Gárdonyi iskolában működő telephelyén.
Ugyanakkor hiányzik a gyermekvédelem területén a helyettes szülői háló
zat, amit évek óta sikertelenül próbálunk megszervezni.
A város idős emberei rendszeresen felvetik, egy tartós elhelyezést biztosí
tó otthon létrehozásának szükségességét. Ez nem kötelező önkormányzati
feladat, azonban - lévén, hogy a város öregszik - jelentős igény van rá. A
szolgálatunk által működtetett IdősekÁtmeneti Otthonában maximum 2 évig
lehet tartózkodni. Tudomásom volt vállalkozói kezdeményezésekről, de ezek
egyike sem valósult meg ezidáig.
- Megtörtént az új hajléktalan szálló műszaki átadása. Ennek az intéz
ményi egységnek nagyobb a területe a korábbinál és négy fővel több al
kalmazottat foglalkoztat. A finanszírozásban ez nem okoz problémát?
- Nagyon fontos, hogy ez az ellátási forma az állami normatívát a férőhely,
és nem az ellátottak száma alapján kapja. A korábbi telep 25 férőhelyes volt,
s hiába láttak el sokszor ötven embert, ha a csak fele annyi férőhely után kap
tak állami támogatás. Ez az új épületben nem így lesz, hiszen ötven férőhe
lyes, s ez egyben rentábilissá teszi a működést is.
- Mikorra vehetik birtokba a rászorulók?
- Jelenleg az engedélyeztetési eljárás folyik. Reményeink szerint június el
sejétől már itt folytatódik az ellátás.
Forgács József

Egy este unió előtt és unió után

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

VÁRO SKAPU
IN G A T L A N IRODA

]

O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S . U. 13.

1

K ER ESÜ N K :
- oroszlányi és Oroszlány környéki ter

Tájékoztatjuk a tisztelt
városlakókat,
hogy a

mőföldterületeket, 1 HA területtől.
- eladó belvárosi garázst,
- egy szobás összkomfortos lakásokat,

Fürst S. u. 13. alatti
ügyvédi iroda mellett
2004. május 17-től

ELADÓ:

ingatlanforgalmazási —

- 35000 m2-es, közművesíthető telek

és azzal összefüggő,

(részben kivett, részben termőföld),

teljes körű ügyintézési

Majkhoz közel.

szolgáltatást indítunk el

- Gönzi F. úti, 55 m2-es, 2 szobás lakás

az ingatlant vásárolni

- Nyíres dűlőben, 1200 m2 telken

és eladni szándékozó

igényes 60 m2 lakás

ügyfelek részére.
Szolgáltatásaink:

É rd e k lő d n i leh et:
O roszlány, Fürst S. u. 13.
06/20-411-10-70

Bérbe adó:
Mintegy 700 m2,
közművel ellátott,
ipari célra alkalmas
műhelyek, tárolók,
í í 30-947-23-40

-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés-,
ingatlan értékbecslés,
—Tulajdoni lap beszerzése,
-Ügyvédi közreműködés,
—Teljes körű földhivatali
ügyintézés
—Ingatlan adásvétellel
összefüggő (jogi, gazdasági,
műszaki, befektetői)
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában

Á ls á g o s igazság

EN YÉM , TIE D , Ö VÉ (III)

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen Székely Antal szocialista frakcióvezető Mint arról már többször szó volt, főszabályként „akié a telek, azé a felépít
javaslatára ismét kizárta az Oroszlányért Polgári Egyesületet a társadalmi mény” elv érvényesül, a telekre épített ház tulajdonjoga tehát a telektulajdo
célú pályázatból a képviselői többség. Székely szerint ez a szervezet nost illeti meg, az ő neve szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.
Kivételesen a telek, és a felépítmény tulajdonjoga elválhat egymástól.
nyilvános politikai tevékenységet folytat, ami abban merül ki, hogy
Ennek
leggyakoribb esete az, mikor a föld tulajdonosa megállapodik az épít
választások alkalmával valamely politikai párt jelöltjét vagy képviselőjét
kezővel abban, hogy a telkére építhet, és a felépített épület tulajdonjoga az
támogatja, tehát nem felel meg a pályázati kiírás szellemének.
A testület által elfogadott kiírási szöveg így szól: „A pályázaton nem építkezőt illeti meg. Ez a helyzet pl. akkor, amikor a szülő megengedi a gyer
vehetnek részt az önkormányzat fenntartásában működő intézmények és mekének, hogy a tulajdonában lévő telekre építsen, az építés lehet önálló
azok tevékenységét szorosan támogató alapítványok, pártok, politikai épület, toldaléképület, vagy emeletráépítés. Az építkezéskor jellemzően a
szülők tulajdonában lévő főépületet is felújítják, korszerűsítik, komfortosíttevékenységet folytató, valamint profitorientált szervezetek.”
Elolvasva az OPE alapszabályát, nem találtam benne semmiféle kitételt, ják.
A problémával rendszerint akkor szembesülnek, amikor a ráépítők kiké
amely politikai tevékenységre utalna. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy az
egyesület 2002-ben tévéreklámokban szállt síkra dr. Sunyovszki Károly rik a tulajdoni lapot, és rádöbbennek, hogy azon csak a szülők szerepelnek
tulajdonosként, ők, mint ráépítők, annak ellenére sem, hogy az építési és
újraválasztása mellett.
Véleményem szerint azonban Székelynek igaza is van, meg nem is. Van használatba vételi engedélyen az ő nevük szerepel. Márpedig egyre közis
például egy civil szervezet, mely 2002 nyarán közvéleménykutatást végzett mertebb az a szabály, hogyatulajdonjogot tulajdoni lappal lehet igazolni! És,
Oroszlányon, melyet az önkormányzati választások után, novemberben hogy mit lehet ebben az esetben tenni? Nyilvánvaló, be kell jegyeztetni a rá
hozott nyilvánosságra. Érdekes módon egyes megállapítások szinte szó építők tulajdonjogát, amelynek a módja különböző lehet.
1. Amennyiben a ráépítők önálló ingatlant építettek, amely nincs össze
szerint visszaköszöntek még a nyilvánosságra hozatal előtt - az MSZP helyi
választási programjában és cselekedeteiben. Tanulság tehát: a szocialisták építve más épülettel, önálló ingatlanként lehet az épületet feltüntetni. Ilyen
ügyesebben, a fideszesek ügyetlenebbül támogattatják magukat a civilekkel. kor a felépített házhoz telek nem jár, még az a föld sem az építkezőé,
Álságos igazsága van tehát az alpolgármesternek, és ezt szerintem ő is tudja. amelyiken a háza áll. Ebben az esetben a telek használatára a tulajdonossal
Ezért mondta Lázár Mózes: ezt az ötvenezer forintot nem kéne sajnálni a használati szerződést kell kötni. A bejegyzéshez arra alkalmas épületfeltüntetési vázrajz, valamint a tulajdonossal való megállapodás szükséges.
polgáriaktól.
2. Amennyiben az új épület a másik mellett van, vagy emeletráépítés tör
Javaslom, a viták elkerülése végett jövőre vitathatatlan kiírást
készítsenek a szocialisták, mely mostani szándékukat is világosabbá teszi. A tént, de mindkét épület önállóan megközelíthető, és szükség esetén idegen
szöveg kezdete: „A pályázaton nem vehet részt az OPE, stb., stb.
F.J. nek bármelyik eladható, a régi és az új épület kétlakásos társasházzá
alakítható. Ebben az esetben a telek osztatlan közös tulajdonba kerül. A be
jegyzéshez műszaki alaprajzra, és társasháztulajdont alapító okiratra van
NBIII - Bizakodó focisták
szükség.
3. Ha a ráépített épület önállóan nem közelíthető meg, a ráépítők tulaj
Szombaton délután fél hattól játssza soron következő hazai mérkőzését az donjoga részarányban jegyeztethető be. Ebben az esetben fel kell értékelni,
oroszlányi NB lll-as labdarúgó csapat. A szebb napokat megélt labdarúgók a hogy mennyit ér a telek, és a régi ház, illetőleg mennyi az újonnan létrehozott
Nagyigmándot fogadják, és egy esetleges győzelemmel elmozdulhatnak a érték. Új értékként nemcsak a felépített új lakást, hanem a régi épület felújítá
kieső zónából. A focisták trénere Hagymási Zoltán nagyon optimista s ez a sára, komfortosítására fordított összeget is számításba lehet venni. Ahogy a
tűz talán átragadt játékosaira is, hiszen idén szárnyalnak az „aranylábú” ifjúk. két érték aránylik egymáshoz, olyan arányban jegyeztethető be a ráépítők tu
- Mi a titka a sikerednek? - kérdeztük Hagymási trénert.
lajdonjoga, természetesen, az eredeti tulajdonosok tulajdoni hányada
- Talán a mindenáron való győzni akarásomat tudom átadni a fiúknak. A sze ugyanilyen mértékben csökken. A bejegyzéshez megfelelő megállapodás
zon elején úgy álltunk neki a felkészülésnek, hogy az oroszlányi labdarúgók szükséges.
nem eshetnek ki az NB lll-ból. Ennek érdekében egy nagyon kemény, kilenc
Bizonyára jó hír, hogy egyik esetben sem
héten át tartó közös felkészülést hajtottunk végre heti öt edzéssel.
kell átírási illetéket fizetni, csupán a 3000 Ft PAPLAN, PÁRNA
Rengeteg kudarccal kellett szembenézniük a fiúknak az őszi fordulókban. El összegű bejegyzési illetéket. Bármelyik esetet
maradtak a hazai győzelmek, melyek kötelezőek lennének. Pedig egy nagyon választják is az érintettek, az okirat csak ügy
TISZTÍTÁS,
technikás és jó erőben lévő csapat benyomását kelletették kívülről. Kilenc véd által ellenjegyzett formában nyújtható be
KÉSZÍTÉS,
pontjuk volt az őszi szezon végén. Most huszonnégy. Azt gondolom, a szá a földhivatalhoz.
mok önmagukért beszélnek. Még hat meccs van hátra, és szerencsénkre
A leírtakból nyilvánvaló, hogy ráépítéssel
FELÚJÍTÁS
már túl vagyunk a nehéz meccseken, elegendő lesz ez arra, hogy begyűjtsük tulajdont lehet szerezni. Legkedveltebb forma
a szükséges pontokat a biztos bent maradáshoz.
a 3. variáció, amellyel a felek között osztatlan
20-465-90-35
Eddig, úgy gondolom, biztos anyagi háttér mellett készülhetünk, a VÉRT és a közös tulajdon keletkezik. Érdemes ezért a kö
Internet:
város jóvoltából. Most rajtunk a sor, hogy megmutassuk, hogy rászolgálunk zös tulajdon szabályait is átnézni!
www.tolltex.hu
erre az anyagi áldozatra.
MP
Kis Ferencné dr.
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V a k á c ió ra n y it a s tra n d
Június első hetében nyit a városi strand, és a tavalyival azonos feltételekkel
és árakkal várják a látogatókat - ígéri a szabadtéri fürdő idei üzemeltetője, az
Oroszlányi Szabadidő Egyesület (ŐSZE).
Az önkormányzat évente új megbízást ad a városi strand üzemeltetésére,
melyet idén is az Oroszlányi Szolgáltató Rt. kapott. Mint Veilandics Bélától, a
cég vagyongazdálkodási üzletágvezetőjétől (aki egyben az ŐSZE elnöke)
megtudtuk, az OSZRT a városi sportvagyon működtetésébe a jövőben kizá
rólag sportszakosztályokat igyekszik bevonni. Az új szemlélet lényege: a
használó működtesse a létesítményt. Tavaly az Oroszlányi Triatlon Egyesület
(ORTRI) pályázat útján nyerte el a strandüzemeltetést. Idén pályázatot nem
írtak ki, de az új szemlélet alapján az ORTRI és ŐSZE számára ajánlották fel a
szerződés lehetőségét. Veilandics Béla tájékoztatása alapján megtudtuk, a
két egyesület háttér-megállapodása alapján nyáron az ŐSZE működteti a
strandot, ősztől pedig (ahogy idáig is) az ORTRI a sporttelepi uszodát. Sallói
István, az ŐSZE titkára elmondta, a feltételek a tavalyival megegyezők lesz
nek, s mindent megtesznek (többek közt a büfé kitelepítésével), hogy a für
dőzni vágyók jól érezzék magukat. Sallói azt is hozzátette, az ORTRI
sportolóit nem éri hátrány, mert a szezon alatt díjmentesen edzhetnek a me
dencében.
A város 6 millió forintot ad a strand idei üzemeltetésére, melynek egy ré
szét a berendezések szükséges felújítására, illetve a vízszűrőrendszer teljes
cseréjére fordítja az OSZRT. A csúszda idén sem működik. Kiderült, hogy fel
újítása nem lehetséges, mert az előírásoknak nem megfelelő, ezért majd el
kell bontani.
Forgács

Felújítások - csak szakaszosan

Ezüst Géniusz-Európa díj
Hazánk EU-csatlakozása alkalmából Nemzetközi Találmányi, Ipar- és
Képzőművészeti Kiállítást rendeztek Budapesten. A Vásárközpontban tar
tott rendezvényen a Vértesi Erőmű Rt. képviseletében részt vett Urbán Ist
ván, aki ezüst Géniusz-Európa díjat nyert.
A kiállításon bemutatásra került 358
új magyar találmány, 20 országból
érkezett 245 újdonság, valamint 58
ipar- és képzőművész több mint 400
alkotása. A négy napon át tartó kiállí
táson láthattak olyan magyar talál
mányokat, mint pl. fényzászló,
gravitációs erőmű, légmotoros ke
rékpár,
plazma
hangsugárzó,
szélerőműhöz energiatároló, magá
ba csomagolható tartószerkezetes
építmény, papírcső bútorgarnitúra.
Az ide látogatóknak módjuk volt
arra is, hogy a Vértesi Erőmű Rt.-t
képviselő Urbán István környezetvé
delmi főmunkatárs standján, plaká
tokon,
ismertetőkön
keresztül
értelmezzék a füstgáz-kéntelenítési
eljárást. Ennek lényege, hogy az erő
műben szén elégetése során a füst
gázba kerülő és azzal távozó
kén-dioxid megkötéséhez nem szük
séges külön adalékanyag mészkő,
égetett mész, mészhidrát. A kén-dio
xid a szén mészkő tartalmával meg

köthető, a hőerőműi rendszer cél
szerű felhasználásán keresztül.
Ugyanitt került bemutatásra a
füstgáz-kéntelenítésből származó
gipsz feldolgozása kapcsolt energiatermeléssel, amelyen keresztül az
erőmű fajlagos költségei csökkent
hetőek. Urbán István kiállítási anya
gában szerepelt a pernye és
kommunális szennyvíziszap együt
tes elhelyezése is. E szerint két hulla
dékanyagot
egyesítve,
egy
harmadik, az előző anyagokénál ked
vezőbb tulajdonságú anyagot ka
punk, mely megoldja az eredeti
anyagok elhelyezésének környezet
szennyezési problémáit. Az eddig
hulladékanyagként kezelt mellékter
mékek visszavezethetőek a termé
szetes körforgásba.
A kiállításon szereplő több mint
ezer alkotás közül Urbán István
ezüst Géniusz-Európa díjat nyert a
füstgáz-kéntelenítés bemutatásával.
Lovasi Andrea

K ö z ö s e n v é d e lm e z n e k
Bököd és Oroszlány önkéntes tűzol mogatja tevékenységüket. Kiemelte,
tói a jövőben közösen vesznek részt hogy az idei év elején megteremtő
a tűzoltási és műszaki mentési fel dött 11 tűzoltó határozatlan idejű
adatok ellátásában, valamint közö munkaszerződéssel való foglalkoz
sen használják egymás technikai tatásának a pénzügyi fedezete.
Kisebb csoda történt a városban
eszközeit. Erről írt alá megállapodást
Rajnai Gábor oroszlányi és Walter - fogalmazott Czibik József megyei
Alajos bokodi polgármester azon az katasztrófavédelmi igazgató - , hi
ünnepélyes állománygyűlésen, me szen 2000-ben fogalmazódott meg
lyet Flórián védőszent napja alkal először az önálló tűzoltóság gondo
mából tartott a város tűzoltósága a lata, s mára jól működő, félhivatásos
szervezet alakult ki.
múlt héten.
Az ünnepségen Hubacsek Antal
Busa János parancsnok köszön
tötte a több, mint félszáz megjelen négy évtizedes szakmai munkájáért
tet, majd Lazók Zoltán, a testület a tűzoltószövetség elnökének okle
elnöke beszámolt a másfél éve ala velét kapta, míg Drachsler István és
kult szervezet eredményeiről. El Vörös István az 50 éves szolgálati
mondta, hogy ma már közel száz érdemérmet vehette át, tízen pedig
magánszemély, vállalkozó és cég tá pénzjutalomban részesültek.

Idén a költségvetési keretből mintegy 9 millió forintot fordít az önkormányzat
az utak, járdák felújítására. Ez az összeg csupán töredéke annak, amennyit
szükséges lenne e célra fordítani a városban.
Farkas Gyula, azOTTOFIt. részlegvezetője tájékoztatta lapunkat arról,
hogy az utak, járdák, hidak, vízelvezető rendszerek állapotának vizsgálatát
rendszeres időközökben végzi a szolgáltató cég útellenőre és útfenntartási
részlegének vezetője. Az ellenőrzések során észlelt hiányosságokat, hibákat
hetente jelzi a polgármesteri hivatal képviselője felé. Mivel az utóbbi évek
ben, évtizedekben - a 2000. évet kivéve nem történt akkora méretű kor
szerűsítési beruházás, ami jelentős javulást hozhatott volna a fenti
létesítmények állapotában, így azokról ez év elején átfogó vizsgálati anyagot
készítettek. Ezt átadták a városfejlesztési bizottság részére, hogy a 2004-es
korszerűsítési feladatok meghatározásához segítséget nyújtsanak, illetve ér
zékeltessék a még elvégzendő munkák mennyiségét.
Ezt a vizsgálatot is figyelembe véve döntött a városfejlesztési bizottság
arról, hogy mely útszakaszok kerülnek felújításra az idei évben.
Urbán Attila városfenntartási osztályvezető elmondta, hogy a 9 millió
forintból jut közlekedési táblák kihelyezésére, forgalomirányító jelek felfesté
sére, a Ságvári Endre köz egy szakaszának megújítására, valamint a Takács
Imre úton egy járdaszakasz építésére. Figyelmet fordítanak a parkolóhelyek Ilyen még nem volt és várhatóan nem is lesz! Válogatott labdarúgó-mérkő
re is. Felújítják a Népekbarátsága út 20-22. szám előtti (tóparti), valamint a zést tartanak az oroszlányi focipályán. A főszereplők a magyar és ír cigányvá
Rákóczi út 41-45. mögötti (Gyermekotthon melletti) és a Posta mögötti par logatott tagjai. A magyar felnőtt cigányválogatottban várhatóan három
kolókat.
oroszlányi labdarúgó is játéklehetőséget kap. A foci szerelmesei május tizen
Ami már most is látható a beruházásból: elkészültek a mozgássérült táb kilencedikén, szerdán egymás után három mérkőzést is megtekinthetnek. El
lák a húsz férőhelyesnél nagyobb parkolókban.
Lovasi Andrea sőként fél háromkor Oroszlány és Esztergom cigány csapatai lépnek pályára,
majd őket követi négytől a Magyarország-írország ifjúsági cigány válogatott
mérkőzés. A nap csúcspontja a magyar és az ír cigány felnőtt válogatottak
összecsapása lesz, este hattól.
A szervezők tájékoztatása szerint a mérkőzéseket megtekinti Mesterházi
Moszkvában rendezték meg a karate Európa-bajnokságot, ahol Tóth Beatrix
is indult. A kontinensviadalon 43 ország 530 versenyzője küzdött a helyezé Attila a GYISM államtitkára, de jelen lesz többek mellett Dr. Bozóki Imre az
sekért. Az oroszlányi karatéka 53 kilogrammban a bronz meccsen győzött MLSZ elnöke, Lothar Mattheus a válogatott kapitánya, Buzánszky Jenő az
egykori aranycsapat játékosa.
Mezei P.
török ellenfele ellen így bronzéremmel távozhatott a rangos eseményről.

Lothar M attheu s O ro szlányb an?

T ó th B e a trix b ro n z é rm e s !
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D u a tlo n o s o k k ré m je
Duatlon rövidtávú felnőtt egyéni és csapat országos bajnokság és világbaj
noki válogató gyermek, serdülő ranglista versenynek ad otthont Oroszlány
immár negyedik alkalommal. Mindez vasárnap, május 16-án. A versenyt az
Oroszlányi Triatlon Egyesület rendezi és idén bővítették a korcsoportok szá
mát, így kerülhet sor a gyermek-, serdülő ranglista versenyre is. Vasárnap
délelőtt tizenegykor startolnak a versenyzők, hogy leküzdjék a felnőtteknek
10 km futásból, 40 km kerékpározásból és újra 5 km futásból álló távolságot.
A fiatalabb versenyzők rövidebb távokat teljesítenek. Az abszolút kategória
nyertesei között nemenként 150 ezer forint pénzdíjat is kiosztanak az ered
ményhirdetés alkalmával. A rajt a sporttelepnél lesz. A futószámokat az ipari
park környékén rendezik, míg a kerékpárosok zártpályán róják majd a körö
ket. A szervezők az arra közlekedőktől megértést és odafigyelést kérnek.
Mivel egyre közelebb van az olimpia kezdési időpontja, várható, hogy a fel
nőtt mezőnyben rajthoz fog állni a teljes magyar élmezőny, amely nagy csatákat ígér._________________________________________________MP

Likerecz és Baranyai harmadik

így látják a múltat és jövőt

A bányától a „Kánaánig”?
Idén 50., jubileumi születésnapját ünnepli a város,
és május elsejével hazánk az Európai Unióhoz csatlakozott.
Ebből az alkalomból ismert oroszlányi személyiségeket kértünk
meg, fejtsék ki gondolataikat e kettős eseménnyel kapcsolatban.

Oroszlány évtizedeken át épülő, bő
vülő település volt, az utóbbi két évti
zedben azonban jelentős átalakulás
történt. Mit hiányol leginkább a vá
ros régi arculatát, mindennapjait
meghatározó dolgok, létesítmények
közül? S mit változtatna meg most,
2004-ben, hogy uniós város let
tünk? - kérdeztük riportalanyainktól.

hogy ezzel értékeink tisztelete is to
vatűnt, ami legjobban köztereink,
parkjaink rendezetlen, szemetes ál
lapotában érhető tetten. Ez elszomo
rító!
Kristyák Viktor (vállalkozó): Sajnos
nincsenek megfelelő színvonalú ér
telmes kikapcsolódást, pihenést
nyújtó helyek, amitől városnak te
kinthető egy város.
Ha módomban állna, a politikusok
ellenségeskedését száműzném a vá
rosból. Nem kívánom, hogy össze
boruljanak, de legalább viseljék el
egymást, mert az állandó acsarkodás csak árt a városnak. Azt szeret
ném, ha nem a pártpolitika, hanem
az ésszerűség határozná meg a vá
ros sorsát.

Elmozdult a kiesőzónából az oroszlányi focicsapat. Az NBI ll-ban szereplő pi
ros-feketék, szombaton a Nagyigmánd csapatát fogadták és 2-0-ás félidő
után 4-0 arányban diadalmaskodtak. A 13. percben Nagy beadása után
Juszkó 10 méterről fejelt a kapuba, 1-0. A 33. percben Handl 30 méterről
emelt a hálóba, 2-0. A 80. percben Miksi tökéletes jobb oldali beadásából
Zsemberi 8 méterről talált a kapuba, 3-0. A 89. percben Miksi szögletéből
Mészáros fejelt 5 méterről kapura, a labda visszapattant elé, és másodszorra
nem hibázott, 4-0. Az oroszlányiak ezzel a győzelemmel két helyet léptek
előbbre a tabellán.
Mezei

Tárnok Mihály (költő): Az egyik leg
nagyobb veszteségnek a bányák be
zárását tartom. De fáj a szívem az
egykoron a Haraszthegy oldalában
állt régi vidámpark megszűnése mi
att is.
Ha rajtam múlna, kitiltanám a város
ból a kamionokat, nehézgépjárműveket s nagyon szükséges lenne
immár egy várost elkerülő főútvonal
építése is. Ha tehetném, bővíteném a
jelenlegi postát, mert méltatlan egy
ekkora településhez.
Lódri Csaba (virágkötő): Kár a vi
dámparkért s hogy a régi strand is az
enyészeté lett. Szomorú, hogy a fia
talok ezeket már csak hallomásból
vagy régi fényképek alapján ismer
hetik.
Elsőként a parkolás gondjait igye
keznék megoldani. Ugyanakkor saj
nálatos, hogy a városnak még
mindig vannak olyan pontjai,_ ahol
nem megfelelő a közvilágítás. És na
gyon elszomorít, hogy méltatlan
szerepe van a festői szépségű, kirán
dulásra, szabadidő eltöltésére kivá
lóan alkalmas majki műemlékegyüt
tesnek és környezetének a város éle
tében és az idegenforgalomban.
Huber Antal (képviselő): Sajnálom,
hogy lebontották a régi bányászba
rakkokat, talán lehetett volna értel
mes célra hasznosítani. Fájó, hogy
az Ady mozi még mindig düledezik.
Ami a jelent illeti, röviden összefog
lalható véleményem: máshogy kelle
ne a város pénzeivel gazdálkodni!
Péter József (zöldséges): Végered
ményben a kultúrált szórakozóhe
lyek szűntek meg. De én most
mégsem épületek, helyek eltűnését
emelném ki, hanem egy jóval fonto
sabb dolgot: az összefogás valamint
az egymás problémái iránti érzé
kenység hiányát! Oda a létbiztonság,
melyet valaha a bánya nyújtott az itt
élőknek. S talán a legnagyobb gond,

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége oroszlányi szervezete, a II.
világháború európai befejezése, valamint a fasizmus felett aratott győzelem
59. évfordulóján hagyományos, koszorúzással egybekötött megemlékezést
tartott vasárnap a haraszthegyi Béke emlékműnél.

Kedden délután hivatalában látta vendégül Rajnai Gábor polgármester, azo
kat a szervezőket és művészeti csoportok vezetőit, akik az április harmincadikai zenEUtazás című produkcióban közreműködtek. A város első embere a
meghívottaknak egy-egy üveg uniós borral köszönte meg munkájukat.

Likerecz Gyöngyi Pécsen lépett dobogóra hosszú, kétéves kihagyás után egy
olimpiai felmérő versenyen, ahol 220 kilogrammos eredményt ért. Ez még
természetesen messze elmarad a világbajnok egyéni csúcsától, de a szakem
berek egyöntetűen állítják, hogy az olimpiáig hátralévő időben Likerecz utol
érheti, sőt le is győzheti eddigi önmagát.
- Rettenetesen hosszú volt ez a két év, s bár úgy terveztem, hogy csak jú
niusban, a Messzi István-emlékversenyen térek vissza, a kapitány már jobb
nak látta, ha Pécsett is elindulok - mondta a verseny után Gyöngyi. - Úgy
érzem, a visszatérésem jól sikerült, s most már azon leszek, hogy az olimpiá
ig hátralévő időben minél gyorsabban fokozzam teljesítményemet. Szeret
nék ott lenni Athénban, hiszen mindig is az volt az álmom, hogy olimpián
lépjek fel a dobogóra.
Baranyai János ugyancsak harmadik helyen végzett a férfiak mezőnyében.

Elmúltak a diákévek
Oroszlányban 124 diák búcsúzott a
középiskolától múlt hét szombaton.
A Lengyel József Gimnáziumból 3
osztály 67 tanulója ballagott, az Eöt
vös Loránd Műszaki Középiskolában
két osztály 57 diákja vett tarisznyát a
vállára. Utóbbiak közül 29-en kezd
ték meg az érettségit hétfőn. A többi
ek, a szakiskolai szakképző osztály
tanulói május 24-én és 25-én teszik
majd le a szakmunkásvizsgát.
Az érettségizők a vizsgaidőszak
első napján irodalmi ismereteikről
adtak számot. A választható témák
között szerepelt Kosztolányi-vers
elemzése, Mikszáth Kálmán egy pró

zai művének bemutatása és Petőfi
költői hitvallásának értelmezése.
Wiesenmayer Zoltán, a műszaki
középiskola magyar szakos tanára
szerint szerencsések a most maturá
ló fiatalok, mert a korábbi évekhez
képest könnyebb tételeket kaptak.
Petőfi ars poeticájával sokat foglal
koznak minden iskolában; a meg
adott Kosztolányi-vers, a „Boldog,
szomorú dal” is ismert, a magyar
irodalom egyik legszebb alkotása; a
Nyugat valamely írójára-költőjére
pedig minden évben lehet számítani
a feladatok között - nyilatkozta a ta
nár.
Lovasi Andrea

B e in d u lt a s z e k é r?

Mit vár az európai közösségtől?
Kristyák Viktor (vállalkozó): Belé
pésünk szükséges volt, noha úgy vé
lem, hogy nem a középkorosztály,
hanem a mostani ifjúság számára
nyújt majd korlátlan lehetőségeket.
Péter József (zöldséges): Magyarország visszatért abba az eredeti kö
zösségbe, ahova mindig is tartozott.
Igaz, egy-két év múlva még nem kö
szönt be a Kánaán, de lassan és biz
tosan megindul a változás. Mindez a
fiatalokon múlik, ők alakítják ki gyer
mekeinknek, unokáinknak a szebb,
biztosabb jövőt.
Huber Antal (képviselő): Eddig
vesztesei vagyunk a csatlakozásnak.
De ha a jövőben jól használjuk ki le
hetőségeinket és jó irányban hala
dunk, akkor nyerhetünk is vele.
Ellenkező esetben vesztesek mara
dunk.
Tárnok Mihály (költő): Először las
sú, de talán öt év múlva gyorsabb
életszínvonal emelkedés következ
het be. Remélem, a mezőgazdaságot
fejleszteni fogják, hogy megállja he
lyét a versenyben. Sürgető a demog
ráfiai megújulás is, mert népünk
létszáma katasztrofálisan csökken.
Lódri Csaba (virágkötő): Remélem,
hogy sokkal rendezettebb lesz a kör
nyezetünk s a kereskedelem is szín
vonalasabb lesz. Az viszont biztos,
hogy a „munka fekete bárányai” , va
gyis a kontárok, le fognak morzso
lódni, el fognak tűnni.

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

VÁROSKAPU
IN G A T LA N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S. U. I 3.
Tájékoztatjuk a tisztelt

K ER ESÜ N K :
- oroszlányi és Oroszlány környéki ter

érdeklődőket,
hogy a

mőföldterületeket, 1 HA területtől.

Fürst S. u. 13. alatti

- eladó belvárosi garázst,
- egy és kétszobás lakásokat,

ügyvédi iroda mellett
2004. május 17-től

ELADÓ :

ingatlanforgalmazási —

- 35000 m2-es, közművesíthető telek
(részben kivett, részben termőföld),
Majkhoz közel.
- Rákóczi F. úti, 1 szobás, fő útra néző,
nagyerkélyes összkomfortos lakás
- Gönczi F. úti, 55 m2-es, 2 szobás lakás

és azzal összefüggő,
teljes körű ügyintézési
szolgáltatást indítunk el
az ingatlant vásárolni
és eladni szándékozó
ügyfelek részére.

- Nyíres dűlőben, 1200 m telken
igényes 60 m lakás

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Szolgáltatásaink:

É rd e k lő d n i leh et:
O roszlány, Fürst S. u. 13.

-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)

06/20-411-10-70

-Ingatlan felmérés- és
értékbecslés

Bérbe adó:
Kis alapterületű
üzlethelyiség
városközpontban,
jó megközelíthető
lehetőséggel
820/41-11-025

-Tulajdoni lap, térkép beszerzése
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a

J

médiában

ENYÉM, TIED, ÖVÉ (IV)

POLITIKAI HIRDETÉS

Az Oroszlányért Polgári Egyesület
szeretettel várja az érdeklődőket
Kerekasztal-beszélgetésre.
Résztvevői:
VARGA M IH Á L Y országgyűlési képviselő
Az Országgyűlés Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának elnöke

TURI-KOVÁCS BÉLA országgyűlési képviselő
A Kisgazda Polgári Egyesület elnöke

SIMICSKÓ ISTV ÁN országgyűlési képviselő
Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának alelnöke

MI AZ IGAZSÁG?
Európai parlamenti választások küszöbén
a magyar gazdaságpolitika,
a magyar agrárpolitika,
a magyar biztonságpolitika.
A beszélgetés helyszíne:
Művelődési Központ és Könyvtár színházterme
(Oroszlány, Fő tér 1.)
A beszélgetés ideje: 2004. május 19. (szerda) este 6 óra.
A beszélgetést vezeti:
Lanczendorfer Erzsébet,
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) győri elnöke

Levélpapírok, borítékok,
prospektusok, tájékoztatók,
ügyviteli nyomtatványok,
könyvek gyártását vállaljuk
rövid határidővel, kedvező áron.
Szakdolgozatok, könyvek kötése.
Szítázás. tamponnyomás.
Ajándéktárgyak.
f f l W r á Z S PRESS KFT.
Oroszlány. Fürst S. u. 13.
@20/454-35-41
Központi orvosi ügyelet
3361-761
TAXI 8361-700
NYOMDA
320-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
320/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
S30/908-03-77
330/209-44-95
320/325-68-32

A mindennapi életben gyakori, hogy
egy vagyontárgynak több tulajdono
sa van. Gondoljunk a házastársi kö
zös vagyonra, az öröklésre, mint
olyan esetekre, amelyeknél a közös
tulajdon keletkezése a jellemző.
A közös tulajdon olyan jogkö
zösség, amelyben a tulajdonjog
ugyanazon a dolgon meghatározott
eszmei hányadrészek szerint több
személyt illet meg. Az eszmei há
nyadrész annyit jelent, hogy minden
tulajdonostárs joga kiterjed az egész
közös dologra, de csak a meghatáro
zott hányad erejéig, tehát a többiek
jogának a sérelme nélkül. Nem a do
log van a természetben megosztva a
tulajdonostársak között, hanem csak
a dologra vonatkozó tulajdonjog.
Ezen az elven az sem változtat, ha a
dolgot egyébként megosztva hasz
nálják.
A közös tulajdont mindegyik tu
lajdonostárs jogosult használni,
azonban a többiek jogának a figye
lembe vételével. Ez a gyakorlatban
annyit jelent, hogy a használat kér
désében a társaknak meg kell álla
podniuk. Amennyiben megállapodás
nem jön létre, a tulajdonostársak tu
lajdoni hányaduk arányában, szó
többséggel döntenek. A dolog
hasznai ugyancsak tulajdoni hánya
duk arányában illeti meg őket, tehát
pl. a bérleti díjból ráeső részt min
denki követelheti.
A tulajdonostársak szótöbbség
gel határoznak abban a kérdésben is,
hogy a dolgot milyen módon hasz
nosítsák. A többségi határozatot a
kisebbségben maradt tulajdonostár
sak a bíróságon támadhatják meg.
Természetszerűen, a közös dologgal
járó terheket is a tulajdoni hányaduk
arányában viselik a tulajdonostár
sak.

LAKOSSÁGI APRŰHIRDETES Kb. 350 db. bontott tatai cserép, 1920-as
működőképes varrógép (gyűjtőnek), 89-es évjáratú 2107-es LADA 2005.
májusig érvényes műszakival eladó. 20/331-85-09
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

POTOM
F e h é rn e m ű és
b á lá s r u h a ü z le t
a H ú b e r ü z le th á z b a n ,
a F ü rs t S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

PA P LA N , P Á R N A
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS
20-465-90-35
Internet: www.tolltex.hu

A tulajdonostársaknak a dolgon
előbérleti, előhaszonbérleti, illetőleg
elővásárlási joga van. Ez a jog azt je
lenti, hogy elsősorban a társtulajdo
nosnak kell bérbe adni, vagy eladni
az ingatlant. Idegen személy csak
akkor szerezhet jogot a dologra, ha
arról a tulajdonostársak lemondtak.
Értelemszerűen, az egész dolgot
csak valamennyi tulajdonostárs kö
zösen jogosult eladni, egyébként, az
elővásárlásra vonatkozó szabály
megtartásával, a saját tulajdoni há
nyadát bárki átruházhatja. Hangsú
lyozni szeretném, hogy csak eladás
esetén él az elővásárlási jog, más
módon való átadásnál nem. Ezért a
társtulajdonos tulajdoni hányadát a
többiek megkérdezése nélkül elcse
rélheti, elajándékozhatja, arra tartási
szerződést köthet, stb.
Sok a hátránya a közös tulajdon
nak, ezért bármelyik tulajdonostár
sat megilleti a közös tulajdon
megszüntetésének a joga, amelyről
vita esetén a bíróság dönt. A tulaj
donközösség megszüntetésének há
rom fő módja van:
1. A közös tulajdon tárgyait ter
mészetben megosztják. Erre akkor
kerülhet sor, ha a dolog osztható, pl.
a pénz, vagy több dolog van, és
egyik az egyiket, másik a másikat
kapja meg.
2. A közös tulajdon tárgyát, vagy
annak egy részét valamelyik tulajdo
nostárs magához váltja, gyakorlati
lag, megveszi a többiek részét.
3. Ha a közös tulajdon másként
nem szüntethető meg, a közös dol
got értékesítik, és a vételárat osztják
fel. Bíróság úgy is ítélhet, hogy a kö
zös dolgot árverés útján kell értéke
síteni, az árverést a bírósági
végrehajtó végzi.
dr. Kis Ferencné ügyvéd

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

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

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
3 3 6 1 -6 0 5
Myitva tartás: H-P: 8-17

Kárpitozott
bútorok
javítása!

R ózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272

TO M I K É Z I
AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

-06-20488-10-56
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Az elmúlt hét híreiből
- JÖN AZ ISKOLATEJ! Szeptember segítséget nyújtson a balestet szen
től 2017 általános iskolás korú gyer vedő sofőrnek, aki súlyos sérülést
mek kap az iskolákban naponta 2 dl szenvedett.
tejet. Mint a pénzügyi bizottság ülé - A TÁNC VILÁGNAPJÁN. Másodíz
sén elhangzott, a fiatalok egészsé ben rendezte meg a Bakfark Bálint
ges italhoz jutását decemberig 1,3 Művészeti Iskola és a Művelődési
millió forinttal, a segélyezési keret Központ és Könyvtár a tánc világnapi
ből történő átcsoportosítással fogja gálaműsort. A rendezvényen fellép
támogatni a város. A többit az állam tek a művészeti iskola volt és jelenle
gi növendékei.
állja.
- HAZATÉRT AZ ELTŰNT LÁNY. Két - ÉGI VERSENY. Első alkalommal
hete hírül adtuk, hogy április 26-án rendezte meg az Oldtimer Aero Club
ismeretlen helyre hagyta el otthonát, az ultrakönnyű repülők három napos
a 14 éves Kriskó Adrienn Mercedes. versenyét a kecskédi repülőtéren. Az
A rendőrség friss közleménye azt I. Turul Kupa elnevezésű rendezvé
adja hírül, hogy a hölgy előkerült, és nyen a résztvevőknek különböző fel
a 15 éves P. Anett tatai lakossal adatokat kellett megoldaniuk a
együtt hazatért otthonába. A fiatalok levegőben, melyet a versenybíróság
értékeit.
mindketten jól vannak.
- KEDVEZMÉNYES NYARALÁS. Vár - OROSZLÁNYIAK A FILM
hatóan mintegy félmillió Ft-tal fogja SZEMLÉN. Az Oroszlányi Televízió
támogatni a képviselő-testület az ál két alkotással vett részt a Kistérségi
talános iskolai tanulók káptalanfü és Kisközösségi Televíziók Film
redi táboroztatását. 40 gyermek ked szemléjén. A lakiteleki programon
vezményes üdültetéséhez fejenként 41 filmmel együtt vetítették a Tánc
12500 forintos támogatást tervez és Biblia” c. dokumentumfilmet (al
nek adni. Az oktatási bizottság javas kotók: Szolga Róbert, Molnár Jó
lata alapján a kedvezményes tábo zsef, Ócskái László), mely a váci
rozásban résztvevő tanulók körét az börtönben működő keresztény gyü
általános iskolák tantestülete a diák lekezetről szól, valamint “A pokol
önkormányzat véleményének kikéré tornácán” c. művet (alkotók:
Flűvös-Récsy Lídia, Ócskái László),
sével határozza meg.
- ELŐZÉS KÖZBEN FELBORULT. mely az Oroszlány határában lévő
Május 5-én déltájt egy 57 éves egykori rabtábor “lakóit” szólaltatja
LA.
oroszlányi nő gépkocsijával Orosz meg. ^
lányról Környére hajtott, amikor egy - EU-TÁRLAT. Az Európai Parlamen
nyerges vontató előzésébe kezdett. ti képviselők választása alkalmából
Az előzés befejezése előtt a gépkocsi kiállítás nyílt a Lengyel József gim
irányíthatatlanná vált és az úttest bal náziumban. Az Országos Választási
széle melletti vízelvezető árokba csa Iroda bocsátotta a város rendelkezé
pódott, majd felborult. A személy- sére azt a tíz tablót, melyek a válasz
gépkocsi a járműszerelvénnyel nem tópolgárok, de elsősorban az első
ütközött össze. A járművezető a tör választók pártsemleges tájékoztatá
ténteket látva erőteljesen fékezett és sát hivatottak szolgálni. A kiállítás
megállt, majd visszatolatott, hogy immár az MKK-ban látható.

Kétirányúsítás hat ember miatt?
30 km/h-ás sebességkorlátozás be
vezetését javasolja a városfejlesztési
bizottság a Béke utcában, az Erdész
utcában, a Tópart utca 1-6. számok
mögötti kiszolgáló úton és az un.
TÜZÉP-i garázsok felé vezető úton.
Egy javaslat szerint megszüntet
nék a Petőfi utca egyirányúsítását a
Rosenberg és Mészáros Lajos utcák
közötti útszakaszon, hogy az utca
végén található hat (!) személygép
kocsi garázshoz történő közlekedés
egyszerűbb legyen. (Vajh miféle ér

dekérvényesítő képessége lehet an
nak a hat embernek, akik garázsaikat
ezután négy irányból is megközelít
hetnék? - a szerk.)
A Dózsa György út Borbála-telepi
szakaszán várakozási tilalom elren
delését tervezik. Átmenetileg egyirányúsítanák a Takács Itp. „A” bokor
körüli közutat. A Várdomb utca
egyirányúsított szakaszáról kitiltani
tervezik az átmenő forgalmat. E ja
vaslatokról kedden dönt a képvise
lő-testület.

Két hónap: csó'dbe megy a Vért?
Csődbe megy a Vértesi Erőmű Rt. két hónapon belül? címmel nyújtott be
írásbeli kérdést az országgyűlésben Lázár Mózes képviselő Draskovics
Tibor pénzügyminiszterhez. A levélben a következők olvashatók:
“A napokban értesülhettünk arról, Vértesi Erőmű Rt. jelentősége
hogy két hónapon belül csődbe me kiemelkedő a hazai energiaszektor
het az oroszlányi vértesi erőmű, ban, 2700 embernek ad munkát és
amennyiben nem tudnak megegyez közvetve húszezer környékbeli la
ni arról, hogy a piaci árnál magasabb kosnak biztosít megélhetést. Ehhez
értéken és nagyobb mennyiségben kapcsolódó kérdéseim a következők:
- Mikor sikerül tető alá hozni az
vegyen át tőlük áramot a Magyar Vil
lamos Művek Rt.
áramvásárlási szerződést az MVM
2002. március 26-án a polgári Rt.-vel, ami az energiatermelő válla
kormány határozatban döntött a lat hosszú távú működését garantál
retrofit-programról, ami a Vért ná?
- Hogyan kívánja a Medgyessyhosszú távú továbbműködését ga
rantálta. Ezenkívül 2002-ben a 20,1 kormány a 2700 dolgozó további
milliárd forintos környzetvédelmi foglalkoztatását garantálni?” - kér
beruházás a polgári kormány kezes dezi Lázár Mózes a pénzügyminisz
ségvállalása révén valósult meg. A tertől. (A választ közölni fogjuk.)

Fajsúlyos témákról tárgyalnak kedden
Május 25-én kedden, 16 órától tartja soron következő ülését a képviselő-tes
tület. A képviselők asztalára kerül többek között a város sportkoncepciójának
módosítása, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulaj
donosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet módosítása. Döntenekfelhívás ki
bocsátásáról a városi kitüntetésekre irányuló javaslatokhoz és vitáznak az
Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Kht. 2003. évi gazdasági te
vékenységéről. Napirenden szerepel a Fürst Sándor u. 27., Iskola u. 1-3.
szám alatti tömbingatlan piaci alapú felújítása és végezetül a 2004. évi szoci
ális bérlakás-igénylők névjegyzéke. (A többi téma cikkeinkben olvasható.)

Drágán add a halálod?
A temetőről és temetkezési tevé
kenységről szóló rendelet, a temető
üzemeltetési szerződésének módo
sítása is szerepel a keddi testületi
ülés napirendjén. Az üzemeltetési
feladatok ellátásáért fizetendő
összeget 17 százalékkal, egymillió
forinttal tervezik emelni az üzemelte
tő Libitina Kft. jelzése alapján, mert e
díj három éve ugyanakkora (közel 6
millió forint), s közben jelentős
ármel- kedések történtek.
A sírhely- és egyéb díjakat úgy
módosítanák, hogy a fenti emelés ne

okozzon többletkiadást az önkor
mányzatnak, hanem a hozzátartozók
fizessenek. Mindezek eredménye
ként idén a legolcsóbb temetés díja
(jelenleg 110 ezer forint + ÁFA), meg
fogja haladni a 125 ezer Ft+ÁFA-t!
Vajon az egészséges életmódot
kívánja propagálni ezzel a haláltól
elrettentő árral az önkormányzat?
Vagy arra gondol az előterjesztő,
hogy csak egyszer halunk meg, s
akkor m áradjuk meg a módját! Ez
igazi fekete humor! Csak nevetni
nem tudunk rajta!
F.J.

Több milliós veszteség
a gazdaságfejlesztő' kht.-nál
Az önkormányzat gazdaságfejlesztő közhasznú társasága mára elvesztette
jegyzett tőkéjét, mivel a vele szembeni követelés azt lényegesen jobban meg
haladja. (A cég vezetője már az elmúlt év végi megbízási díjait sem tudta fel
venni, ugyanakkor csak mintegy havi egyszázezer forint saját bevételt tudott
produkálni a négy főt foglalkoztató társaság az elmúlt évben, míg a dolgozók
bére ezt lényegesen meghaladta.) A kht.-nak a folyamatos veszteségek miatt
nincs módja pályázni, ami a továbblépést szintén nehezíti.
A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a folyamatosan veszteséget
produkáló társaság könyvvizsgálója jelezte, vagy növelik a saját bevételt
vagy tőkeemelést hajt végre az önkormányzat, különben a veszteségek miatt
a működést be kell fejeznie a társaságnak.
A gondok ellenére - a baloldali képviselők javaslatára - csak szeptember
ben akarják áttekinteni a kht. működését.
M.F.
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Rajnai: Rákóczi út, Iskola utca, és a “szaros város” vize
- Lapunk olvasói néhány hónapja nyugtázták,
hogy a város polgármestere nem nyilatkozik a
Krónikásnak. Néhányan most talán telkapják a fe
jüket: megtört a jég! Minek köszönhető ez?
- Vannak a politikai életben olyan mozzanatok,
amikor az ember úgy érzi, hogy a sajtó bizonyos
képviselői kissé túllőnek a célon. Azonban szá
momra is legalább oly fontos a tájékoztatás, mint
lapjuk számára - válaszolta Rajnai Gábor.
ÚJ GYÁR ÉPÜL

- Kezemben tartok egy dokumentumot, mely az
ez évben eladásra szánt önkormányzati ingatlano
kat sorolja fel. Ezek között szerepel a régi strand
területe is. S hajól tudom, erre már “vevő" is van.
- Az autóiparban tevékenykedő BorgWarner Kft.
egy komplett gyárat szeretne Oroszlányba telepí
teni, de ennek felépítésére jelenlegi területük nem
elegendő, ezért önkormányzatunktól kértek segít
séget. Elképzelésünk lényege szerint egyfajta te
rületcsere történne a Koloman Handler Kft. és a
BorgWarner Kft. között, kielégítve ezzel mindkét
cég fejlesztéssel összefüggő területi terjeszkedési
igényét. A BorgWarner cég melletti terület - ahol
egykor a Sós kocsma állt - , jelenleg a Koloman
Handler gyáré. Ezt a Koloman Handler gyár a régi
strand területére cseréli ki a várossal, míg mi az
egykori Sós kocsmai földet eladjuk a BrogWarner
részére, ahol felépítheti az új gyárat. E konstrukció
eredményeként 70-80 millió forintos tiszta bevé
telre tesz szert az önkormányzat és továbbra is él
hetünk mindkét terület visszavásárlási jogával.
Nem mellékes, hogy a régi strand területének
hasznosítása 15 éve megoldatlan s most végre
rendezett állapotba kerülhet.
Ugyanakkor tartalékterület is marad a jelenlegi
ipari parkon belül. Amennyiben ugyanis a
Banvertex cég nem kezdi meg az építkezését
2006-ig, területét visszavásárolhatjuk, felkínálva
akár új cég számára, akár meglévő vállalkozás bő
vítésére. Hozzátenném, hogy információim sze
rint a Vértesi Erőmű Rt. tárgyalásokat kezdett egy
befektetővel a volt szénosztályozó, az ún. barna
mezős ipari parki terület értékesítése ügyében.
VAGYONFELÉLÉS?

- A régi strand eladása, területcseréje ügyében
egyeztetés volt a múlt héten az MSZP és a polgári
oldal között. Mi lett ennek az eredménye?
- Az ellenzék kifejtette azon véleményét, hogy a
terület sportcélú hasznosítását illetve a kiváltását
tartja szükségesnek, nem zárkózva el az ipari cé
lokra történő eladás támogatásától. Az értékbecs
léssel kapcsolatos kérdésekben egyeztettünk.
Biztosítottuk a polgári oldalt, hogy minden a vagyonrendeletünk szerint történik és semmiféle
“lezsírozott dolog” nincs e területcserében.
- Az említett eladási lista igen bő, különböző be
építetlen területektől ismert városi épületekig ter
jed. Mire jó az, hogy feléli vagyonát a város?
- Tizenöt évig a stranddal nem történt semmi. Vé
lemény nyilvánítások akkor voltak, amikor valami
lyen hasznosítási ötlet merült fel. Végigmehetünk
a listán, csupa olyan ingatlan szerepel rajta, ami
hasznosítatlanul áll. Szó sincs itt semmiféle kótyavetyélésről. Ellenben az valóban gondatlanság,
hogy egyes épületek fenntartási költségeit felesle
gesen viseljük, ha nincsen rá szükségünk. Ugyan
akkor a mindenáron való eladás sem célunk, ha

egy-egy ingatlan megfelelő áron nem
értékesíthető. A listáról azok fognak elkelni, amik
e két alapelv közötti reális kompromisszumok
eredményei lesznek. Továbbá egyes évtizedek óta
üresen álló földterületeket konkrét hasznosítási
céllal adunk el, melyek új szolgáltatásokat és a
munkahelyeket hozhatnak a város számára.
ISKOLA UTCA: MEGNYUGTATÓ MEGOLDÁS?
- Hazánk május elsejétől tagja az Európai Unió
nak. Úgy tűnik azonban, hogy a városnak csak az
egyik fele csatlakozott, a másik kimaradt belőle.
Arra gondolok, hogy mikor történik végre változás
az óváros áldatlan körülményeiben! A lakásprog
ram, noha másfél éve beharangozták, nem indul.
- A május 25-i testületi ülésen döntünk ennek a
problémának egy fontos eleméről. Az Iskola u.
1-3, Fürst Sándor út 27. számú épülettel kapcso
latban négy alternatívát dolgoztunk ki. Szándéka
ink szerint - s ebben már történtek különböző
egyeztetések - az épületet átadnánk az Oroszlányi
Szolgáltató Rt.-nek, és a sikeres felújítás után az
épület jelenlegi forgalmi értékének megfelelő szá
mú - felújított - lakást kapna ebből vissza az önkormányzat. A többi lakást értékesíteni fogja az
OSZRT. A jelenlegi lakók közül még 5-6 bérlő el
helyezésében nincs megegyezés, azonban nem
rég egy nagy kilakoltatási hullám indult meg a
városban, aminek nyomán több lakás szabadul
fel, vegyes tulajdonú tömbökben is, így vélhetően
mindenki számára megnyugtatóan rendeződhet a
kiürítés - mondotta a polgármester.
- A Petőfi udvar problémáját e tömb egyedüli felújüása még nem oldja meg.
- Az Iskola úti épület renoválásával, esetleges te
tőtér-beépítésével magasabb több, és magasabb
színvonalú lakást nyer a város. A folytatás a Petőfi
udvar egy épülete lenne, de ez iszonyúan nagy
pénzösszeget igényel. Sajnos a bérlakás-felújítási
programra várt pályázati összegeket tavaly nem
nyertük el, s ezért valósul meg az Iskola úti épület
előbb említett módon történő felújítása. Jelenleg
több pályázatunk vár a Regionális Fejlesztési Ta
nács kedvező elbírálására. Benyújtottunk egy
komplex, egymilliárdos projektet is, amely a Fő tér
és az óvárosi rész rehabilitációját célozza. Kedve
ző 10 %-os önkormányzati önrésszel jár e pályá
zat - reménykedünk a sikerében.

is örömmel számolok be, hogy lakossági észrevé
telek nyomán a nyár folyamán mintegy 25 hellyel
bővül a parkolóhelyek száma. S ha már a fejleszté
sek kerültek szóba, hadd mondjam el azt is, hogy
június elsejével átadjuk a felújított borbálái (Szep
tember 6 utcai) játszóteret. A napokban új közút
szakasz átadására is sor került az ipari parkban
(Bláthy út), s lapjuk megjelenésekor történik meg
az új hajléktalan szálló átadása. Talán ez a felsoro
lás egyfajta válaszként is értékelhető azokra a kér
désekre, melyek azt feszegetik, hogy a működés
mellett fejlődik-e Oroszlány. Ehhez hozzáteszem,
hogy idén az első negyedévben félmilliárdos fel
újítási-beruházási célú kiadást teljesít a város,
annyit, mint a 2002-es évben összesen. Ezek
zöme korábban megkezdett és általunk folytatott
beruházás. No, de nem eredmény ezek sikeres to
vábbvitele? S hadd jelezzem közben finoman,
hogy mi nemcsak az előző időszakban elnyert pá
lyázatokból élünk: nyertünk a Bláthy Ottó útra, a
hajléktalan szállóra, különböző intézményi felújí
tásokra, valamint (jelentős összeget) a szennyvíztisztító telep felújítására. De mindeközben
nehezítik a gazdálkodást, hogy például a szenny
víztisztító telep renoválására elnyert pénzt még
mindig nem folyósította a minisztérium, ám ne
künk a pénzügyi terv alapján fizetni kell a kivitele
zőket, s hogy ezt teljesíteni tudjuk hitelfelvételre
kényszerültünk, aminek a kamata tízmilliós nagy
ságrendű. Nincs emberfia, aki ilyen gikszerekre
előre számítana.
A “SZAROS VÁROS” VIZE

- Szennyvíztisztító telep. Fél éve azt nyilatkozta la
punkban Lazók Zoltán, az OSZRT vezérigazgatója,
hogy az adófizetőknek egy fillérjébe sem kerül a
beruházás. Megállja a helyét ez a kijelentés? Hi
szen 120 millió körüli összeget a városnak kell
hozzátennie a 850 milliós bekerülési költséghez.
- Azt hiszem, igen. A telep kapacitásának bővülé
se és a tisztított víz újrahasznosításának haszna
ledolgozhatja ezt az összeget. Az kétségtelen,
hogy szomszédaink esetleg ennek azért nem fog
nak örülni, mert ennyivel kevesebb víz fog folyni a
Kecskéd-Oroszlányi vízfolyásba. De amikor tavaly
azzal fogadtak az egyik szomszédos település la
kossági fórumán, hogy a “szaros város vezesse
vissza a vizet a saját tavaiba” , akkor megfogadtuk,
hogy ennek a nem túl udvarias felszólításnak ele
RÁKÓCZI ÚT: POZITÍV REMÉNYEK
get fogunk tenni. De ez ivóvíz tisztaságú folyadék
- Várható-e valamilyen kedvező lépés a közeljövő lesz, és ipari célra is hasznosítható, mely hasznot
ben a Rákóczi úti várakozás kérdésében?
hoz majd a településnek.
- A közútkezelő kht.-vel e hónap végén írunk alá - A televízióban elhangzott, hogy a térség és gaz
egy megállapodást, melynek az a lényege, hogy a daságfejlesztő kht. idén 8,5 millió forintos önkor
jövő hónaptól egy átmeneti megoldással tudjuk mányzati támogatásban részesül. Hogyan
biztosítani a nappali egyórás várakozást, éjszaka lehetséges ez, amikor a költségvetési rendelettel
pedig a parkolást. Az egyeztetések közben kaptuk ennek épp a felét fogadták el?
azt a jó hírt is, hogy a közútkezelő útjain két kör - Az említett tudósítás valamilyen félreértésen
forgalom kiépítését tervezik a közeljövőben, s eb alapul. A cég városi támogatása 2004-ben 4,3
ből az egyik városunkban valósulhat meg a millió forint. Most annyi történt, hogy az önkor
Rákóczi és Táncsics út kereszteződésében. Arról mányzattól korábban átvállalt kölcsön összegétől
megszabadítottuk a társaságot.
Forgács József
- A FIDESZ támogatja a város ipari fejlődését, és
ésszerű kompromisszumokra is kész ennek ér
dekében, azonban nem a sportvagyon és a ne
- A múltheti számunkban megjelentekkel ellen
hezen pótolható sport- és szabadidős területek
tétben a korábbi években évi 9 millió forintnáljó
felélése, értéken aluli eladása árán - nyilatkozta
val többet fordított az önkormányzat évente az
röviden lapunknak Lázár Mózes, akivel jövő hé
utak, járdák karbantartására, felújítására - közöl
ten olvashatnak interjút lapunkban.
te lapunkkal dr. Sunyovszki Károly.

VAROSKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , FÜ R STS.U . 13.
K ER ES Ü N K :

Ügyfélfogadás:

- oroszlányi és Oroszlány környéki ter
mőföldterületeket, 1 HA területtől

H é tfő tő l p é n t e k ig :

- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat

9 -1 2

d é lu t á n :

14-17

Szolgáltatásaink:

ELADÓ:
- 35000 m2-es, közművesíthető telek
(részben kivett, részben termőföld),
Majkhoz közel

d é le lő t t :

-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés, fénymásolás)
ingatlan közvetítés (adás-vétel)

- Gönczi F. úti, 55 m2-es, 2 szobás la
kás

-Ingatlan felmérés és

- Nyíres dűlőben, 1200 m2 telken igé
nyes 60 m2 lakás (cserelakás beszá
mítható)

—Tulajdoni lap-, térkép beszerzése

- Táncsics M . úton
I. emeleti,
kétszoba + hall, összkomfortos, fel
újított lakás

-Ingatlan adásvétellel összefüggő

- 80 m2-es, földszintes, gázfűtéses
családi ház Borbálán (2 szoba + étke
ző, garázs, melléképület, pince, nagy
telek, szép kilátás)

É rd e k lő d n i leh et:

Oroszlány, Fürst S. u. 13.
06/20-411-10-70, 560-071

értékbecslés
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában
A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
rs "

B é rb e ad ó :
Kis alapterületű üzlethelyiség
városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel

S20/41-11-025

EN YÉM , TIE D , Ö VÉ (V)

Oroszlányban járt az expénzügyminiszter

A korábbi cikkekben a tulajdonost érintő jogokról esett szó. Érdemes pár
szót szentelni a tulajdonost terhelő kötelezettségeknek, valamint annak,
hogy milyen esetekben korlátozott a tulajdonjog.
A tulajdonost megillető használat és hasznok szedése jogának mintegy el
lenpólusaként a tulajdonos viseli a dologgal járó terheket. A terhek egy része
a dolog természetéből adódik, azzal szükségképpen együttjár. Ezek lehetnek
olyan költségek, amelyek a dolog állagának megóvásához, karbantartásához
szükségesek, vagy annak használatához tartoznak. Ide sorolhatók a közüze
mi költségek, a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlások. Közis
mert, hogy bérlet esetén a tulajdonos, a használat jogával együtt, ezeket a
kötelezettségeket is átadja a bérlőnek. A bérleti szerződésben foglalt megál
lapodás azonban nem változtat azon, hogy a közüzemi díjak megfizetéséért a
közszolgáltató cégekkel szemben a tulajdonos felel. Kellemetlen meglepetés
érheti a tulajdonost, ha a bérlő rezsifizetési kötelezettségének nem tesz ele
get, mert ezt a díjat tőle fogják kérni, sőt, rajta hajtják be. A bérleti szerződés
ben foglalt kötelezettségek ugyanis csak a bérbeadó-bérlő viszonyában
érvényesek, az rajtuk kívülálló személyekre nem terjednek ki. A rendkívüli
felújítás, értéknövelés miatt végzett munkák viszont mindig a tulajdonost
terhelik, hiszen azzal az ő vagyonának az értéke nő.
Vannak olyan terhek, amelyekkel kapcsolatban a tulajdonosnak tűrési kö
telezettsége van. Ilyen mindenekelőtt a jelzálogjog, az ahhoz kapcsolódó el
idegenítési és terhelési tilalom, amelynek fennállása alatt a dolgot sem
átruházni, sem megterhelni nem lehet. Végül, mindig a tulajdonost terhelik
az adók, amelyeknél az adókötelezettség jellemzően azt a személyt terheli,
aki az év első napján az adóköteles vagyontárgy tulajdonosa. Egy adott dolog
Kortünet a depresszió, öregszik a társadalom tulajdonjogának megszerzése előtt szükséges a kötelezettségekről is tájéko
zódni, csak azok ismeretében dönthető el, hogy érdemes-e a tulajdont meg
BékiGabriella, az Országgyűlés Szociális Bizottságának alelnöke volt a Libe szerezni.
rális Klub vendége. A szociálpolitikus munkavállalásról, lakáshelyzetről,
A kötelezettségek közé sorolható a tulajdonost terhelő kárveszély viselé
életkörülményekről beszélt. “Vándorbotot fog-e a magyar munkás, vagy sének a kötelezettsége is. Ez azt jelenti, hogy a tulajdonos viseli a dologban
lesz itthon is lehetősége?" - e címmel hirdetett fórumot az SzDSz helyi szer beállott kárt, olyan esetben, ha annak megtérítésére senkit sem lehet köte
vezete. Az előadó, Béki Gabriella elmondta: felmérések szerint a magyar la lezni. Ez alól kivételt jelent az az eset, amikor
A lh am b ra Bt.
kosságnak csak nagyon kicsi része, az aktív munkavállalók mindössze 1%-a a vevőnek a vételár kifizetése előtt a birtokába
érdeklődik a külföldi munkavállalás iránt. Ez egy jellegzetes réteg, elsősor adják a vagyontárgyat. Ebben az esetben a tu
2004.
ban a fiatal, friss diplomás, család nélküli emberek sorolhatók ide, leginkább lajdonjog még nem száll át ugyan, azonban a
jú n iu s . 0 1 -tő l
azokon a szakterületeken, ahol ma Magyarországon túlképzés mutatkozik.
birtokkal együtt átszáll a kárveszély. Fia tehát
- Arra számítok, hogy e fiatalok közül jó néhányan vándorbotot fognak, a dolog a tulajdonjog átruházása előtt elpusz
k iv o n u ló
de remélem, hogy néhány év tapasztalatszerzés után vissza is térnek a meg tul (pl. a ház leég), és azt a vevő birtokba vet
s
z
o lg á la to s
szerzett tudással - nyilvánított véleményt a szociálpolitikus.
te, már az ő házát érte kár, a vételárat ki kell
tá v fe lü g y e le te t
A munkavállalásról szóló téma megvitatása után, mintegy közkívánatra, fizetni. Ezzel szemben, ha nem adták birtok
olyan kérdések kerültek szóba, mint születésszám és halálozás alakulása. Az ba, az eladó háza égett le, a vevő mentesül a
v á lla lu n k
érdeklődők megtudták: tavaly 40 ezerrel több halálozás, mint születés történt vételárat kifizetése alól.
O r o s z lá n y
hazánkban. Öregszik a társadalom és a három millió nyugdíjas mintegy
A tulajdoni korlátok gyakran a felek megál
te r ü le té n .
80%-a havi 70 ezer Ft-nál kevesebb pénzből él. Nem javítja a tendenciát a mi lapodásán alapulnak. Ezen túlmenően azon
nimálbéren való foglalkoztatás sem, hiszen ezzel óhatatlanul termeljük a kis ban a külön jogszabályban feljogosított
E g y e z te té s :
nyugdíjakat - magyarázta a szociálpolitikus. Elhangzott az is, hogy jelentős szervek (villamos energia-, gáz-, távhő-, víz-,
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méreteket ölt a pályakezdő munkanélküliek száma és kortünetté vált-főként csatorna-, távközlési szolgáltatók) jogosultak
a fiatalok körében - a depresszió.
Lovasi Andrea arra, hogy szakfeladataik ellátásához szüksé 0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3
Múlt heti számunkban “A bányától a "K á n a á n ig c ím ű összeállítás szerzőjének neve a ges mértékben az ingatlant használják, arra A bokodi tópart közelében telek
tördelés során sajnálatosan lemaradt. Cikkünk szerzője Szalai Im re gimnazista, akinek használati jogot szerezzenek, ezt a tulajdono és téglaház eladó. 361-134
sok kötelesek eltűrni. Kis Ferencnédr. ügyvéd 06-1-243-1983
írásaival már korábban is találkozhattak lapunkban.

Az európai parlamenti választási kampány jegyében “Mi az igazság?”
címmel tartott fórumot az Oroszlányért Polgári Egyesület a magyar gazda
ságpolitika, vidékpolitika és biztonságpolitika kérdéseiről az MKK-ban. A
média több mint 90 %-a balliberális befolyás alatt áll, ezért az emberek
nek joga van tudni az igazságot, indolkolta a kerekasztal-beszélgetés cí
mét a moderátor, aki Varga Mihály, egykori fideszes pénzügyminisztert,
Túri-Kovács Bélát, a Kisgazda Polgári Egyesület elnökét és Simicskó Ist
vánt, a honvédelmi bizottság alelnökét látta vendégül.
Túri-Kovács Béla arra hívta fel a figyelmet, hogy minden kormánynak kö
telessége intézkedéseket tenni a vidék népességmegtartó erejének fenntar
tása, a gazdák támogatása érdekében. Ez Oroszlányt is érintheti, hiszen ha
faluról elvándorolnak az emberek, a városokban megnő a munkanélküliség
és kezelhetetlen problémák elé néznek e települések.
- Miért késlekedhet az országgyűlés által az önkormányzatunknak meg
ítélt pályázati pénzösszeg? - kérdeztük Varga Mihályt, aki jelenleg a parla
ment pénzügyi bizottságának elnöke. A képviselő szerint az alapvető ok az,
hogy idén soha nem látott mértékű az államháztartás hiánya: már az első fél
évben megközelíti a 2002-es év teljes mértéket. Az állam emiatt az önkor
mányzatok rovására spórol és késlelteti a kifizetéseket, tehát az oroszlányi
egyáltalán nem egyedi jelenség - vélekedett a fideszes politikus.
Simicskó István a biztonságpolitika kérdéseiről szólva kifejtette: a Ju
hász Ferenc vezette honvédelmi minisztérium átgondolatlan döntések soro
zatával lehetetlen helyzetbe hozza a magyar honvédséget.
F.J.

Központi orvosi ügyelet
9361-761
TAXI S361-700
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S20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
S20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
930/908-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32
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Heves viták, de több egyhangú döntés is
született a testületi ülésen
Németh Sándor, a városi tanács egy
kori elnökhelyettese, nemrégiben el
hunyt díszpolgár emlékének néma
felállással adózott keddi ülése elején
a képviselő-testület.
Takács Károly érdeklődésére a
polgármester elmondta: a Vért el
adásra hirdette meg a volt szénosz
tályozó és fatelep területét, s ennek
egyes részeire az önkormányzat is
jelezte vételi szándékát. A tárgyalá
sokat bonyolító Székely Antal alpol
gármester arról számolt be, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
lehetőség van pályázni barnamezős
terület rehabilitációjára és megvá
sárlására. Ezért a Vért vezetésével
egy előszerződést készítenek elő,
mely nyomán egy-másfél milliárdos
összegre pályázhat a város.
Amennyiben ez sikeres lesz, akkor
ősszel akár a megbízási szerződés
aláírására is sor kerülhet, és megin
dulhatnak a bontási munkálatok.
A tervzett közúti forgalmi rend
módosításokat elfogadta a testület.
Egyhangúlag döntöttek a vagyon
rendelet módosításáról is, mellyel
lehetővé tették a strandfürdő terüle
tének ipari hasznosítását. Az ellen
zék hangoztatta azon fenntartását,
hogy a területcserés konstrukció so
rán keletkező önkormányzati bevé
telt sportcélokra fordítsa az önkor
mányzat.
Változtak a temetkezési díjak,
azonban Lázár Mózes javaslatára a
tervezetthez képest kisebb emelést
fogadtak el. Mindezek együttes hatá
saként mintegy 20 %-os emelés tör
tént.
A sportkoncepció módosítása
ugyancsak valamennyi képviselő
megegyező szavazatával történt.
Vitát váltott ki a városi gazdaságfejlesztő kht. 2003. évi gazdasági te
vékenységéről szóló beszámoló.
Elhangzott, a társaság könyvvizsgá
lója megállapította: a társaság saját
tőkéjének és jegyzett tőkéjének az
aránya megbomlott, ezért a képvise
lő-testületnek döntenie kell, vagy fel
tőkésíti a céget, vagy pedig meg
szünteti. A polgári oldal, ahogy a ko
rábbiakban is, az utóbbi mellett fog
lalt állást. Sólyom Jöran ügyvezető
igazgató azt hangsúlyozta, hogy ez
az állapot évek óta fennáll, és a jövőt
illetően a tulajdonos képviselő-tes

tületnek végre állást kell foglalnia.
Azt is hangsúlyozta, hogy a társa
ságnál elsőként a tavalyi évben jelent
meg jelentősebb saját működésből
származó bevétel. Juhász József a
pénzügyi bizottság elnöke arra hívta
fel a figyelmet, hogy a lapunkban
megjelent állítással ellentétben, a
kht. működésének szeptemberi átte
kintésével egyhangúlag egyetértett a
bizottság. Az őszi áttekintést, módo
sító javaslat formájában az ellenzék
is elfogadta, azonban a kht. tavalyi
működési beszámolóját nem.
Az Iskola utca 1-3, Fürst Sándor út
27. számú épület felújításáról szóló
előterjesztés kapcsán hevesen üt
köztek a politikai oldalak álláspont
jai.
Az Arany iskola melletti épületben
42 lakás van, ebből 26 már üres, s a
még bennlakó 16 bérlőből 10-zel
már megegyeztek, és még 6-tal
egyeztetnek, keresve a számukra
megfelelő megoldást - mondotta
Lazók Zoltán, a bérlakásokat üze
meltető OSZRT vezérigazgatója.
Vita amiatt bontakozott ki, hogyan
lehet gyorsan kiüríteni a felújításra
váró épülettömböt, s közben megfe
lelő lakáskörülményeket biztosítani a
jóhiszemű bérlőknek.
Lazók hangsúlyozta, a vállalkozói
típusú felújításra egyéb források hiá
nya miatt van szükség, s az épület je
lenlegi értéke nem vész el az
önkormányzat számára, mert azt fel
újított lakások formájában vissza
kapja. 1987 óta most először lesz
lehetőség arra, hogy fiatalok - a szo
ciálpolitikai támogatás igénybevéte
lével - vásárolhassanak új, illetve
felújított lakást, emelte ki a vezérigazgató. A polgári oldal módosító
javaslatát, mely szerint a felújítás és
értékesítés csak akkor történhet
meg, ha a testület gondoskodik a je
lenleg bennlakók méltányos elhelye
zéséről (a felújítás alatt és azt
követően is), a testület nem fogadta
el, noha Módi szocialista képviselő is
emellett szavazott.
A testület elfogadta, hogy készül
jön el vegyes finanszírozású felújítás
szerződés-tervezete, melyről a kép
viselők a következő ülések egyikén
fognak ítéletet alkotni.
Forgács J.

“Sem szakmai, sem kényelmi
szempontok nem fognak sérülni!”
Megszüntetni tervezi orvosi labordiagnosztikai tevékenységét az
önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete. Az e tárgyban született
előterjesztés - a szakszervezeti érdekegyeztető tanáccsal elmaradt
egyeztetés miatt - júniusban kerül a képviselők asztalára - derült ki a
szociális és egészségügyi bizottság múlt heti ülésén. Dr. Mátics István
igazgató-főorvost a tervezett változtatás okairól kérdeztük.
- Miért kívánják megszüntetni a laboratóriumot?
- A tervezett intézkedés alapvető oka a veszteséges működés, amely 1999
óta folyamatosan nő, s ebben az évben várhatóan elérheti a 17 millió forintot.
Mindez országos folyamatok következménye. A laborvizsgálatok sokasodá
sa nyomán az intézményünk számára is bevételt hozó pontszám-forint érté
keket évről évre csökkentette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. A
veszteségek növekedésének oka emellett, hogy a vizsgálatok "relatíve kis
száma” miatt magasak a fajlagos költségek. Rámutat a kihasználatlanságra
és pazarlásra, hogy a labor gépei 24 órából csupán 2-3 órát dolgoznak, s a
laboránsok száma és munkaideje az elmúlt évek jelentős automatizálása elle
nére sem változott. Külső megoldást kellett keresnünk. így adódott a felada
tok átadása a tatabányai Szent Borbála Kórház laboratóriumának. A feladatátadás során javul a kórházi labor kapacitásának kihasználtsága, a város pe
dig megszabadul egy veszteségforrástól. A betegeket fölöslegesen nem
utaztatjuk, a vér, vizelet és egyéb minták azonban gond nélkül szállíthatók.
Jelenleg is mi szállítjuk az anyagokat az ÁNTSZ laboratóriumába is.
-A testületi ülésen azon aggodalom íogalmazódott meg a polgári oldalról,
hogy a betegek ellátása sérülni lóg, ha nem az eddigi, délután tél hármas idő
pontban jutnak a leleteikhez. Van ok az aggodalomra?
-A z ellátás szakmai és kényelmi szempontjai akkor sérülnének, ha nem itt
történne a mintavétel, és nem itt kapná meg leletét a beteg. Erről azonban
szó sincs! Az eddigi fél hármas leletosztás a laboratórium munkaidejének a
lejárta előtt történt, mintegy elkényeztetve a helyi betegeket. Egyébként az a
véleményem, hogy a laborvizsgálatok fontosságát a jelenlegi oroszlányi köz
vélemény túlmisztifikálja. Hangsúlyozni szeretném, hogy önmagában egy la
borlelet alapján nem szabad semmiféle kezelést elkezdeni, mert a lelet
értékelése csupán egy része az orvos által végzett vizsgálatoknak
A tervezett tatabányai kiértékelés ellenére megoldható, hogy a mintavétel
délutánján történjen továbbra is a leletosztás. A megyeszékhely laboratóriu
ma arra is lehetőséget ad, hogy a jövőben még az eddiginél is gyorsabb le
gyen az adattovábbítás a háziorvosokhoz. Tatabányán már tíz körzet kapja
elektronikus úton, közvetlenül a laboratóriumból az eredményeket. Ha ezt
Oroszlányon is sikerül megoldani, akkor jelentős minőségi ugrás következ
het be.
- Mi lesz a laboratórium hat munkatársának a sorsa?
- Ha eljön az ideje, felajánlok számukra a szakképzettségüknek megfelelő
munkakört a szakrendelőn belül.
- Miért maradt el az egyeztetés az érdekegyeztető tanáccsal?
- Én igyekeztem jogkövető magatartást tanúsítani, mint más alkalommal
is. A bizottsági ülésen derült ki, hogy van a helyi érdekegyeztető tanácsnak
egy belső szabályzata, aminek egy zárójeles félmondata utal arra, hogy ezt a
grémiumot össze kell hívni akkor is, ha egyes intézményeken belül azonos
munkaköröket érintő elbocsátások kerülnek szóba. Ezt én nem ismertem,
ezért az egyeztetésre a következőkben fog sor kerülni, így a változtatásokat
javasoló előterjesztés júniusban kerülhet a képviselő-testület elé.
- Milyen változtatásokat tartalmaz még az a bizonyos előterjesztés?
- A védőnői szolgálat a születésszám drasztikus csökkenése miatt (évi
400-ról 150 körülire!) ugyancsak tízmilliós veszteséggel zárta a tavalyi évet,
mert e szolgáltatás OEP-finanszírozása a gyermeklétszámhoz kötött. Jelen
leg 8 védőnői és két iskolai körzet van. Javaslatom szerint megszűnne két vé
dőnői körzet, míg eggyel növekedne az iskolai védőnők száma.
Telephelyüket - további költségcsökkentés céljából - az intézetbe szeret
nénk áthelyezni. Ez valamelyest csökkentené a veszteséget, mentesülnénk az
akadálymentes megközelíthetőség beruházásának jelentős költségeitől. A
védőnők megelőző tevékenysége az ifjúság egészségre nevelésében rendkí
vül fontos feladat, melynek elvégzését a városnak biztosítani kell, ez a feladat
nem hárítható másra.
Ugyanebben az előterjesztésben egy új szakrendelés, a gyermekpszichiát
ria befogadására kérjük a képviselő-testületet. Azt gondolom tehát, hogy ja
vaslataim a város egészségügyének előrelépését szolgálják.
Forgács
József
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A polgári oldal ellenzi “a stratégiai vagyon felélését”

Lázár Mózes: a polgármesteri hivatal megbéníthatja a várost
Interjúalanyunk Lázár Mózes or
szággyűlési képviselő, az önkor
mányzati képviselő-testület polgá
ri frakciójának vezetője.
- Folyamatosan arra hivatkoznak a
polgári oldal képviselői, hogy a tes
tületi ülések előkészítetlenek, késve,
vagy csak az ülés előtt kapnak meg
anyagokat. Miközben az MSZP-t is
bírálják, mert ‘‘izomból’’erőltetnek ki
önmaguk számára kedvező döntést,
azonközben a városvezetés egyeztet
az ellenzékiképviselőkkel, mint most
legutóbb is a régi strand eladása
kapcsán. Nincs ebben ellentmon
dás?
- Szerintem joggal érezzük azt, hogy
véleményeinket nem veszik figye
lembe. Mondom ezt, annak ellenére
is, hogy az előterjesztések több mint
kétharmadát frakciónk tagjai is meg
szavazták. Felelősségünk van abban,
hogy a város, ami az itt élő húszezer
embert jelenti, működjön.
Mi csak, és kizárólag akkor mon
dunk nemet, ha úgy érezzük, a javas
latok a város kárára válnának.
Ilyenek a vagyonértékesítésnek azon
elemei, amikor nem valamilyen
hasznos cél érdekében, gondolok itt
fejlesztésre, beruházásra fordítják az
eladásból befolyó pénzt, hanem hi
bás kormányzati és önkormányzati
döntések ellentételezésére használ
ják, vagy kizárólag működési felada
tokra költik el. Mi alapvetően elle
nezzük a stratégiai vagyon felélését,
értékesítését.
LÁTSZAT SZEREPBEN?
- Egyébként eléggé kétarcú az
MSZP-s városvezetés, mert egyszer
az a kifogásuk, hogy ne a testületi
ülésen mondjunk javaslatokat, ha
nem a bizottságokban. Amennyiben
ott elmondjuk, akkor meg az ellenke
zőjére hivatkoznak. írásban leadott
kéréseinknél, javaslatainknál is min
dig akad a gond, már nem is értjük
ezt a kutyakomédiát.
- Lehet így dolgozni?
- Nehéz, de nekünk képviselnünk
kell azokat, akik ránk szavaztak - és
ők nem is kevesen vannak- és azo
kat is, akik azóta jelezték felénk,
hogy már bánják, hogy nem a polgá
ri oldalt választották. Ezeknek az em
bereknek a véleménye elsősorban
rajtunk keresztül jut el a testületi ülé
sekre.
- Visszatérve az egyeztetésre. A pol
gármester úgy nyilatkozott, hogy a
régi strand értékesítése kapcsán,
nincs semmi gond, korrekten tájé
koztatták önöket.
- Érdekes helyzet alakult ki. A pol
gármester kezdeményezett egy
egyeztetést. Mikor mi megjelentünk,

átadott számunkra egy írásos anya
got, majd megegyeztünk, hogy a
polgári pártok egyeztetése után
visszatérünk az értékesítés kérdésé
re. Ezt követően másnap, már több
helyről is azt hallottam vissza, hogy
egyezség született. Ezt nagyon nem
szeretem. Nem tudom pontosan en
nek mi volt az oka, de még tréfának
is rossz. Az álhírek terjesztése, terje
dése nem tesz jót a későbbi normális
párbeszédnek, ha lehet erről beszél
ni ezek után.
Mi eléggé toleránsak vagyunk, még
akkor is komolyan vesszük felada
tunkat, amikor csak látszat szerepre
akarnak kényszeríteni bennünket.
Ezért a pártjainkkal való egyeztetés
után, írásban megtettük észrevétele
inket. Látniuk, érezniük és tudniuk
kell, annak ellenére, hogy szavazó
gépként működő többségükkel bár
milyen - akár hibás döntést is hozhatnak, de mi akkor is tárgysze
rű, szakmai érvekkel próbáljuk a
döntéseket befolyásolni. A legutóbbi
testületi ülésen - az én javaslatomra
- 10-13%-kal csökkentettük a beter
jesztéshez képest a temetői szolgál
tatások díjait. Ritka és kivételes
alkalom volt, de biztos vagyok ben
ne, hogy a baloldal is nyugodt lehet,
mert nem egy rossz és átgondolat
lan javaslatot támogattak szavazata
ikkal. Nem szerencsés, ha azt érzik,
hogy mindig csak a saját elképzelé
sük az egyedül üdvözítő megoldás. A
többségi helyzet torzítja a szemléle
tet, érdemes józannak maradni.
“VAGYONFELÉLÉS ZAJLIK”
- A vagyonértékesítéseknek nem az
az oka, hogy nincs pénze a város
nak?
- Egyértelműen ez a helyzet. A kor
mány választási ígéretét megszegve,
értékében lényegesen kevesebb
összeget juttat a településeknek,
mint ami a feladatok ellátására kelle
ne. A nagyhanggal beharangozott
közalkalmazotti béremelésre is csak
2002-ben adta át a szükséges össze
get, s az óta az önkormányzatoknak
kell - hacsak nem bocsátják el az al
kalmazottakat -, kigazdálkodni a fe
dezetet. A hiányzó forrásokat pedig
csak valaminek a rovására lehet pó
tolni. Nálunk az évek alatt létrejött
vagyon felélésével biztosítja a
kifizetéseket az önkormányzat, ezt az
utat választotta a város vezetése.
Itt még az is bonyolítja a helyzetet,
hogy a városi szolgáltató cégnek is a
vagyonnal fizetünk, mert egyszerűen
nincs pénz. Egyet nem tudok, ami
kor már mindent elad a szocialista
képviselők asszisztálásával az önkormányzat, akkor miből fizetik ki a

hogy mindez mit is jelent majd a
gyakorlatban Nem a mi feladatunk
ellenőrizni az előterjesztések jogi és
SPOPRTCÉLOKRA FORDÍTANÁK A szakmai helytállóságát, ez egyértel
műen a polgármester, a jegyző és a
RÉGI STRAND ÁRÁT
- Miért, még további vagyont is el hivatal felelőssége. Belegondolni is
rossz milyen gondok, problémák
akarnak adni?
- Igen. Nemrégiben kaptunk egy vi származhatnak ebből.
szonylag hosszú listát, az értékesí
tésre kijelölt vagyontárgyakról. ISKOLA UTCA
Mindenképpen kezdeményezünk ez - Egy Fürst Sándor és Iskola úti sa
zel kapcsolatban egy újabb egyezte roképület kapcsán borzolódnak a ke
tést a szociálliberális oldallal, mert délyek. Aggódnak a bentlakók, s a
ez már igen súlyos aggályokat vet szóbeszédek szerint tehetős magánfel. Bízunk abban, hogy higgadtan személyek zsongják körül a döntés
képesek leszünk őket meggyőzni ar hozókat, és erről heves vita alakult ki
ról, hogy ezt nem tehetjük meg az a testületi ülésen is. Mi volt az Önök
utánunk jövő generációkkal. Mit fog álláspontja?
nak tőlünk örökölni? Egy kisemmi - Konkrét határozati javaslati pontot
zett várost? Nyugodt lelkiismerettel fogalmaztunk meg, amelynek az volt
szeretnék a felnövekvő ifjak és gyer a lényege, hogy csak abban az eset
ben kezdődhet meg a felújítás, ha az
mekek szemébe nézni később is.
-A listán szerepel a régi strand terü önkormányzat gondoskodik a bent
lakók megnyugtató elhelyezéséről. A
lete is.
- Igen. Számunkra is nagyon fontos felújítás ideje alatt, és azt követően is
az ipari park bővítése, ugyanakkor az minimum ugyanolyan színvonalú el
a véleményünk, hogy csak akkor tu helyezést kapjanak, mint amilyenben
dunk az eladásba beleegyezni, ha a most laknak, majd erről készüljön
befolyt összeget egy közalapítvány egy részletes beszámoló - a szemé
ba viszi be a testület, és csak a törzs lyiségi jogok tiszteletben tartásával vagyon hozamából gazdálkodhatna a következő testületi ülésen. Kizáró
egy társadalmi kuratórium, kifejezet lag ezt gondoljuk a tisztességes
ten sport és szabadidős célokra fel megoldásnak, és ebben az esetben
támogattuk volna az előterjesztést.
használva.
- A baloldalnak mi erről a vélemé Sőt, egy percig sem merült fel ben
nye? Tud erről valamit?
nünk, hogy nem kell ezt az épületet
- Az egyeztetésen részükről egy köz rendbe hozni. Ennek ellenére a
hasznú társaság létrehozása merült balodali többség - egy kivétellel - a
fel. Ezt mi nem támogatjuk, nincse javaslat ellen szavazott. Ezt nem tu
nek jó tapasztalataink a KHT-kal. Ez dom másként értelmezni, minthogy
még csak az első kör volt, további nekik nem fontos mindez, nem a la
tárgyalások szükségesek ebben a kók érdekei mentén cselekednek, il
kérdésben. Lényeg, hogy minden letve egészen más a megközelítésük
képpen a város sportélete gyarapod ebben is, mint nekünk. Akkor miféle
jon az értékesítésből befolyó pénz szempontok az elsődlegesek?
ből, és ne működtetésre fordítsák.
- Hogyan tovább ? Mire készülnek az
elkövetkező időben?
MEGBÉNÍTOTT VÁROS?
- Természetesen az Európa parla
- Szintén a strand értékesítését menti választásokra, ez most a leg
érintheti, hogy idén februárban, a fontosabb kérdés a mi köreinkben.
képviselő-testület hatályon kívül he Szerintem, június 13-án mindenki
lyezte a város általános rendezési vélemény formálhat a kormánykoalí
tervét, és az ehhez is kapcsolódó va ció működéséről is. Az önkormány
lamennyi építési rendeletét, határo zat szintjén pedig szükség lesz
zatát. Ebben a helyzetben, miként hamarosan egy félidős értékelésre,
lehet egy strandterületet más célra és azt hiszem nem árulok el nagy tit
eladni?
kot, ha azt mopdom, lesújtó gondo
- Valóban megtörtént, hogy egy, a latok érlelődnek bennünk. Minden
város további fejlesztését befolyáso alapja megvan ennek.
ló rendeletcsomagot hatályon kívül
Molnár Ferenc
helyezett a testület úgy, hogy az új
A testületi ülésen a polgármester
szabályozás megalkotásáig azt nem
hagyta életben. Ebben a pillanatban
bejelentette: kétmillió forintnyi
talán még elvi építési engedély sem
összeget fordítanak a káptalan
adható ki a városban, nyugodt szív
füredi
tábor felújítására, 9 szoba
vel. Ez súlyos hiba a döntést előké
bútorcseréjére
és hűtőgéppel
szítők részéről, mert még csak fel
való ellátására.
sem hívták senkinek a figyelmét,
városnak szolgáltató OSZRT részére
a számlák ellenértékét?

VÁRO SKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S .u . 13.
K ER ESÜ N K :
- oroszlányi és Oroszlány környéki ter
mőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban
ELADÓ:
- 35000 m2-es, közművesíthető telek
(részben kivett, részben termőföld),
Majkhoz közel
- Rákóczi úti 1 szobás, összkomfor
tos, nagyerkélyes lakás
- Nyíres dűlőben, 1200 m2 telken igé
nyes 60 m2 lakás (cserelakás beszá
mítható)
- Táncsics M . úton
I. emeleti,
kétszoba + hall, összkomfortos, fel
újított lakás
- Családi ház nagy telekkel, melléképületekkel
- A Szeptember 6 utcában 80 m2-es,
földszintes, gázfűtéses családi ház (2
szoba + étkező, garázs, melléképü
let, pince, nagy telek, szép kilátás)
- Takács Imre úton 220 m2-es
családiház melléképületekkel,
3000 m2-es területen

É rd e k lő d n i leh et:

Oroszlány, Fürst S. u. 13.
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06/20-411-10-70, 560-571

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig:
délelőtt:
9-12
délután:
14-17

Szolgáltatásaink:
-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés, fénymásolás)
•-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és
értékbecslés
-Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában
-Gyors hitelügyintézés
A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

B é rb e ad ó :
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton,
a városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel

S20/41-11-025

ENYÉM, TIED, ÖVÉ (VI)

Átadták az új hajléktalan szállót
Átadták a hajléktalanoknak az ötven személy befogadására alkalmas
szállót a múlt héten pénteken. Egy éve döntött úgy a képviselő-testület,
hogy az ideiglenes engedéllyel működő, 25 személy fogadására alkalmas fa
épület helyett, korszerűbb elhelyezést biztosít a hajléktalanoknak. Tavaly
télen volt olyan éjszaka, amikor a régi épületben több mint ötven főt fogad
tak. Az 52 millió forintos beruházás során - melyből 10 milliót nyert pályáza
ton az önkormányzat - teljesen átépítették az átszervezés miatt üressé vált
volt I. számú bölcsődét, ahol a szállás mellett negyven férőhelyes nappali
melegedőt és 300 adagos népkonyhát is kialakítottak. Zsigó Jánosné, a haj
léktalan részleg vezetője elmondta, az étkeztetésben 6, az ellátásban és a felügyeletben 12 munkatársa fog dolgozni.____________________________
AZ EGYIK TÁRGYAL, A MÁSIK SZTRÁJKOL. Mintegy 5 %-os reálkere
set-visszaesés következhet be ez évben a közszférában, mert a Kormány az
önkormányzatokra hárította a közalkalmazottak idei 6 %-os béremelésének
kérdését, mely így országosan alig éri el 2 %-ot állapítja meg a Pedagógusok
Szakszervezete által készített országos felmérés. Az oroszlányi Érdekegyez
tető Tanács levélben érdeklődött a polgármestertől a javasolt béremelés vá
rosi lehetőségeiről. A válaszból kiderül, hogy a 6 %-os illetményelemlést
sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak körében nem tudja vállalni a
város. A PSZ tárgyalásokat folytat a Kormánnyal, a Pedagógusok Demokrati
kus Szakszervezete (PDSZ) pedig sztrájkra készül - tájékoztatott Molnár Ró
zsa, a PSZ oroszlányi szervezetének titkára.
-fVILÁGÍTÁS-KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁK kezdődtek az elmúlt héten a Városi
Sportcsarnokban. A régi lámpatestek leszerelése után, Tóth László edző ve
zényletével a kosárlabdacsapat játékosai kimeszelték a sportcsarnok falait, a
lépcsőházat, valamint a teljes mennyezetet. A két és fél millió forintos re
konstrukció melynek közel feléhez pályázaton jutottak-várhatóan két hét
múlva készül el.
_____________
MODELLEK VERSENYE. A saját készítésű, elektromos motorral felszerelt,
rádió-távirányítású gépek versenyét a Kecskédi reptéren tartották szombat
délelőtt. A Vértes Kupa országos ranglistaversenyen a résztvevőknek és vi
torlázógépeiknek négy start során kellett biA lh a m b ra B t zonyítaniuk ügyességüket. A verseny szerve'
zőjének tájékoztatása szerint ez a szabad2004.
idő-eltöltés nem drága mulatság, mégis, a
jú n iu s . 0 1 -tő l
megyében Tatabányán kívül nem működik
k iv o n u ló
modellezőklub.
LovasiAndrea

s z o lg á la to s
tá v fe lü g y e le te t
v á lla lu n k
O ro s z lá n y
te rü le té n .
E g y e z te té s :
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3
Központi orvosi ügyelet
S361-761
TAXI B361-700
NYOMDA
S20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
S20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
B30/908-03-77
B30/209-44-95
S20/325-68-32

APRÓHIRDETÉS
-Az oroszlányi Vöröskereszt minden hónap
ban színvonalas közúti elsősegély tanfolya
mot indít. Jelentkezni a Művelődési
Központban vagy a 365-936 és a
06-20/937-60-04 telefonszámokon lehet.
-Egyedül álló, 45 éves hölgy, bentlakásért ház
tartásvezetést, ápolást vállal. Kerti ház, víkend
ház is szóba jöhet, ott is segítene.
Ajánlatot Oroszlány, Pf 24. címre kérek.
-Régi típusú 3 lapos villanytűzhely jó állapot
ban eladó. 633-858, 06-30/413-09-02

A tulajdonjog leglényegesebb tar
talmi elemeinek ismertetése után
térjünk rá arra, hogyan is lehet tu
lajdont, különösen ingatlantulaj
dont szerezni.
A tulajdonjogot leggyakrabban
élők közötti jogügylettel, a tulajdon
jog átruházásával szerzik meg. Ingat
lanok esetében az erre irányuló
szerződést írásba kell foglalni. Közis
mert, hogy az ingatlantulajdon meg
szerzéséhez annak az ingatlan-nyil
vántartásba való bejegyzésére is
szükség van, sőt, ez a bejegyzés hoz
za létre a tulajdonjogot. Ahhoz, hogy
a tulajdonjog változás az ingat
lan-nyilvántartásba bejegyezhető le
gyen, a szerződésnek, az írásos
alakon kívül, számos egyéb, jogsza
bályban előírt formai és tartalmi kö
vetelményeknek is meg kell felelnie.
Ilyen pl. a helyrajzi szám pontos
megjelölése, a felek különböző sze
mélyi adatai, köztük a személyi azo
nosító jelének a feltüntetése, a
jogváltozás jogcíme, és ügyvédi el
lenjegyzés.
Ma már ritkábban de azért előfor
dul, hogy a felek maguk készítik el a
szerződést. Jó tudni, hogy pl. az
adás-vételi szerződés a felek között
érvényesen létrejön akkor, ha azt
írásba foglalták, és tartalmazza a fe
lek nevét, a vétel tárgyát, a vételárat,
és a tulajdonjog átruházásának szán
dékát. Az ingatlan-nyilvántartásba
azonban érvényessége ellenére sem
fogják bejegyezni a tulajdonjogot, az
ilyen szerződés érvényes ugyan, de
bejegyzésre nem alkalmas. Tulaj
donjog átszállására alkalmassá vagy
úgy lehet tenni, hogy azt ügyvéd által
ellenjegyzett okiratba foglalják, vagy
-h a erre valamelyik fél nem hajlandó
- az érintett fél a bíróságon indít pert
tulajdonjoga megállapítására, vagy
megszűnésére, ebben az esetben az
okiratot az ítélet pótolja.
A tulajdonjog változáshoz érvé
nyes jogcímre is szükség van, amely
egyben a szerződés tartalmát is

meghatározza. Érvényes jogcímek
pl. vétel, ajándék, csere, tartás, kö
zös tulajdon megszüntetés, hogy
csak a leggyakoribbakat említsem.
Amikor tehát ügyvédet keresnek fel a
szerződés elkészíttetésének a szán
dékával, nem elég annyit közölni,
hogy „át szeretnénk íratni az ingat
lant” , mint ami bizony gyakran elő
fordul. A jogcím már csak azért is
jelentős, mert azon is múlik, hogy a
későbbiekben esetleg el lehet-e állni
egyoldalú nyilatkozattal a szerződés
től vagy sem, és ha igen, milyen in
dokkal.
Sokan szereznek tulajdonjogot
örökléssel, ennek szabályait a lapban
már ismertettem. Öröklés esetében a
tulajdonjog a halál tényével száll át az
örökösre, azonban a tulajdonjog
fennállását bizonyítani csak a jog
erős hagyatékátadó végzésen alapu
ló ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
sel lehet.
Ritkán előforduló tulajdonszerzési
mód az elbirtoklás. Ilyen módon ak
kor szerezhető tulajdon, ha a tulajdo
nos az ingatlanával nem törődik, és
azt tulajdonosként más személy
használja, több, mint 15 éven keresz
tül. Elbirtoklással csak egész ingat
lant lehet megszerezni, annak egy
részét nem. Az elbirtoklással való tu
lajdonszerzést a bíróság állapítja
meg, a tulajdonjogot ítélettel lehet
bejegyeztetni, a bíróság azonban
rendkívül szigorúan vizsgálja, hogy
annak a feltételei fennállnak-e, ame
lyeket az elbirtoklónak kell bizonyíta
ni.
Valamennyi tulajdonszerzési mód
esetén figyelemmel kell lenni arra,
hogy tulajdonjogot csak a tulajdo
nostól lehet szerezni. Ha tehát a szer
ződést nem a tulajdonos írta alá, arra
a másik fél soha nem szerez tulaj
dont, még akkor sem, ha fizetett érte,
és erre a tényre bárki, akinek ahhoz
érdeke fűződik, időbeli korlátozás
nélkül hivatkozhat.
Kis Ferencné ügyvéd

POTOM

M IN Ő S É G I
KERÉKPÁROK

F e h é rn e m ű és
b á lá s r u h a ü z le t
a H u b e r ü z le th á z b a n ,

helyi garanciával!
Egészségpénztárak
tagjai részére is!

a F ü rs t S . ú to n .
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

Kiss Csaba
vegyesbolt

PAPLAN, PÁRNA

Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS
20 -465 -90-3 5
Internet: www.tolltex.hu

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

Kárpitozott
bútorok javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

362-018, 363-272

Haraszthegyi u. 7.
B361-605
nyitva tartás: H-P: 8-17

TOMI K É ZI
AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

•06-20488-10-56
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- ÚJ ASZFALTUTAT adtak át az ipari Könyvhét alkalmából az MKK-ban,
parki Bláthy Ottó utcában június június 8-án, 17 órakor. Az újságíró
3-án délután. Az ünnepélyes aktuson nő Mindörökké nő címmel megjelent
a város vezetői és képviselői mellett második kötetét mutatja be.
V I. évfolyam , 14. (2 4 4 .) szám
2 0 0 4 . június 4.
jelen volt Agócs István, a megyei - KISTÉRSÉGI ÚJSÁG megjelenteté
közgyűlés elnöke is, mint a Regioná sét fontolgatja az Oroszlány VárosA jövő fo lyam atb an van
lis Fejlesztési Tanács elnöke. Az ün környéki Területfejlesztési Önkor
nepség után a jelenlévők megláto mányzati Társulás Rajnai Gábor pol
gatták az új gyár létesítése előtt álló gármester javaslatára. A múlt heti
ülésen Lazók Zoltán, az OSZRT ve
autóipari Borg Warner céget.
Két hete hírül adtuk, hogy Lázár Mózes országgyűlési képviselő írásbeli kér - VARGA ÁGOTA, “A költőnő és a zérigazgatója arról tájékoztatott,
dést nyújtott be Draskovics Tibor pénzügyminiszterhez, melyben arról ér bányász” című dokumentumfilmjét hogy várhatóan június 25-én indul a
deklődött, hogy mikor sikerül végre tető alá hozni az energiatermelő vállalat vetítik június 9-én, szerdán az MKK felújított szennyvíztisztító telep pró
hosszú távú működését garantáló áramvásárlási szerződést az MVM Rt.-vel. színháztermében. Vendégek: Varga baüzeme.
Válaszlevelében a pénzügyminiszter arról ír, hogy a meglévő áramvásárlási Ágota, a film rendezője és Aranyossy -KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉST tar
szerződések nem biztosítják - hiszen nem is biztosíthatják - a társaság Zsófia költőnő.
tott június 29-én, a Magyar Hősök
hosszú távú működésének feltételeit. Ez azért nem lehetséges, mert a 2001. - JÓTÉKONYSÁGI MŰSORRAL Napja alkalmából a Rákóczi Szövet
évben jóváhagyott új villamos energia törvény a szabadpiaci működési kö gyűjtött támogatást a hátrányos ség Millenniumi Alapítványa az
rülmények biztosítása érdekében nem teszi lehetővé a közüzemi nagykeres helyzetű gyerekek nyári üdültetésé evangélikus templom falán elhelye
kedő számára újabb hosszú távú szerződések megkötését (kivéve saját hez a Vöröskereszt a művelődési zett világháborús emléktáblák előtt.
kockázatra). Az MVM Rt.-nek csak szabadpiaci alapokon, saját kockázatra, il központ támogatásával. Az előadá Ünnepi szónokként Tóth Sándor, az
letve a vonatkozó szabályozás messzemenő figyelembevételével, kötelező son fellépett a Kállai Endre vezette esztergomi főiskola tanszékvezetője
átvétel keretében (ez utóbbi a kapcsolt energia termelésre vonatkozik) van Musical Amatőrök Szakavatott Klub emlékezett, s beszédében a nemzeti
lehetősége szerződéseket kötni a társaság erőművi blokkjai által termelt vil ja (Maszk), az Arany iskola tanulói, a összefogás szükségességére hívta
lamos energia átvételére.
Kék Duna Táncklub és a Benedek is fel a figyelmet.
A Vért hosszú távú működéséta 2002. év tavaszán hozott kormányhatáro kola bábcsoportja.
- EMLEKEK, EREDMÉNYEK, EREK
zat alapján egy olyan ártámogatási rendszerrel lehetne biztosítani, melyek - STÉGFELTÖRES. Május 28-án be LYÉK címmel sporttörténeti kiállítás
EU-konformitása még vizsgálat alatt van, bár már a végéhez közeledik.
töréses lopást jelentettek be, isme nyílt az MKK-ban a várossá nyilvání
A döntéshozóknak a vizsgálat során azzal is szembesülni kellett, hogy a retlen elkövető ellen, aki az tás jubileuma alkalmából. A városi
2002. évi kormánydöntés nem intézkedett a már akkor is ismert, és szám Erőműi-tó partján lévő egyik hor szakosztályok által közönség elé bo
szerűsített tatabányai térség erőmű- és bányabezárásaiból adódó, mintegy 7 gászbódéba a lakatot levágva beha csátott, évtizedeket átölelő, fényké
milliárd forintos költség fedezetéről. A Vértesi Erőmű Rt. jövőképének vizs tolt, s onnan műszaki és horgász-fel pek, sporttrófeák gyűjteménye
gálata jelenleg folyamatban van. Célkitűzés a nemzetgazdasági szempontból szerelési tárgyakat tulajdonított el. A június 14-éig látogatható.
optimális megoldás megtalálása, és ennek során a munkavállalói érdekek lopási kár kb. félmillió forint.
- A KEDDI FELHŐSZAKADÁS miatt
messzemenő figyelembevétele - írja többek között Draskovics Tibor.
- ENDREI JUDIT a Magyar Televízió elmaradt a Szeptember 6. utcai, fel
Emlékeztetőül: Holló Vilmos, a Vért igazgatósági elnöke április elején azt nyi egykori népszerű műsorvezetője tart újított játszótér ünnepélyes átadása.
latkozta, hogy a nyár közepére csődbe juthat a Vért, mert az MVM Rt. a sza író-olvasó találkozót a 75. Ünnepi
badpiaci viszonyok közötti áramátvételével 3,2 milliárdos árbevétel-kiesést
okoz a Vértnek, s további milliárdos terheket jelent a környezetszennyezési Oroszlányba látogatott a kancelláriami.,iszter
bírságok kifizetése és a bányabezárás költsége is. Az elnök kedvező kor
mányzati döntést sürgetett, hogy a cég fizetőképessége fennmaradhasson.
Ennek fényében érdekes, hogy a kormányzat csak visszamutogat és
csak beszél és beszél. De mikor lesz a folyamatban lévő jövőből végre Lesz Vértesi Erőmű! - e kinyilatkoztatással kezdte beszédét Kiss Péter a Bá
megnyugtató jelen? Nos, ebből semmi sem látszik. Pedig Medgyessy nyász Klubban szerdán tartott MSZP-s esten. A kancelláriaminiszter az szo
2001 őszi oroszlányi beszéde nyomán mindenki megnyugodhatott. De cialisták lakossági fórumán értékelte az országban zajló gazdasági
úgy látszik csak beszélt és beszélt...
-f- változásokat is.
A kormányzat elképzelését tolmácsolta a Vértesi Erőmű Rt. jövőjéről Kiss
Péter kancelláriaminiszter. Ez azt jelenti, hogy a hazai energiaforrások bizto
sítása, a több lábon állás érdekében komoly szerepet szánnak a bánya-erő
Szellemek járnak az üresen álló Bar díja, ennek a pártcélokra használt 85 mű társaságnak. A Vért hosszú távú működése energiapolitikai, helyi
bara szállóban. Legalábbis ezt kell négyzetméteres, összkomfortos in foglalkoztatáspolitikai és városfejlődési érdekből is alapvető - hangsúlyozta
az előadó. Mint mondta: a retrofit program 20 milliárd forintos beruházásá
hinnem, mivel amit másokkal együtt gatlan résznek!
Ne fogják vissza fantáziájukat, val adott a lehetőség az európai követelményeknek megfelelő szenes erőmű
láttam, a polgármester és a Hivatal
működtetésére s az állam, mint felelős tulajdonos, ezt tartja szem e lő tt- ma
merjenek nagyon kicsit álmodni!
szerint nem létezik.
No, de térjünk vissza a Barbará gyarázta a miniszter. Egyben tájékoztatott arról, hogy e kérdésről június
Történt, hogy utam során a volt
szálló mellett többször is elhaladva, hoz. Polgármesterünk leveléből ki 16-án tárgyal a kormány gazdasági kabinetje.
A fórum további részében a hazai gazdasági változásokról kaptak - kor
hogy
az
említett
az elmúlt időben mozgást lehetett derült,
mánypárti szemszögből - átfogó tájékoztatást a résztvevők.
látni, gyerekek, fiatalok, felnőttek szállórésznek nincs bérlője.
Kiss Péter szerint jobb, ha nem a politikusok minősítenek, hanem a tények
Innentől kezdve hiszem, hogy
társaságában tartózkodtak az esti
szellemeket láttam, mert azt elkép beszélnek, ezért számos adatot sorolt a gazdasági fejlődés bizonyítására.
órákban az épületrészben.
Mivel eladásra kijelölt épületről zelni sem tudom, hogy városunk va Beszélt a beruházások mértékének emelkedéséről, a külföldi tőke növekvő
van szó, kérdést tettünk fel a polgár- lamely korifeusa ebben a pénzszűke beáramlásáról, valamint arról, hogy Magyarország a csatlakozó országok
mesternek: ugyan már ki, milyen fel világban, „csak úgy” engedje meg a közül elsőként írta ki az uniós pályázatokat.
Mindezt Keleti György országgyűlési képviselő helyi és térségi informáci
tételekkel használja ezt és a mellette használatot.
Természetesen, amennyiben valaki ókkal egészítette ki. Tájékoztatott arról, hogy a szennyvíztisztító telep 800
levő, régen volt cipőjavító helyét.
Az utóbbira egyszerű válasz van: tudja, hogy kik, milyen célból tartóz millió Ft-os rekonstrukciója várhatóan e hónap végén befejeződik. Szólt ar
az MSZP. De erről majd a jövő heti kodtak itt, és azt is, hogy milyen fel ról, hogy Oroszlányban szeptembertől lesz iskolatej-akció, s örömmel jelen
számunkban. Addig is, próbálják tételekkel, szívesen közölnénk a tette be, hogy a Parlament döntése szerint Kisbéren új kórház és
LovasiAndrea
megbecsülni, mennyi lehet a bérleti valós információt. Molnár Ferenc rendelőintézet épül 2,1 milliárd Ft értékben.
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Thürmer szocialista voksokat remél
Oroszlányba látogatott Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. Első útja a
Szakorvosi Rendelőintézetbe vezetett, ahol az igazgató-főorvos végigkalau
zolta a megújult intézményben. Thürmer elismeréssel szólt a látottakról, fel
téve a kérdést: hogyan lehetséges, hogy itt ilyen magas színvonalú az
egészségügyi ellátás, miközben az ország más részein ennek az ellenkezője
tapasztalható.
Az elnök beszédet tartott a Fő téren reá várakozóknak. A közelgő Európai
Uniós választásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy pártjának esélye van
legalább egy képviselő bejuttatására. Véleménye szerint a választás nemzeti
ügy, noha tükrözni fogja a belpolitikai eseményeket is, lecsapódva a válasz
tásai ígéreteit felrúgó MSZP szereplésén. Kijelentette, hogy a Munkáspárt az
MSZP táborából kíván szavazatokat nyerni. Vélekedése szerint a szocialisták
nem a nemzet, hanem a nemzetközi tőke érdekeit képviselik. Ellenben a
Munkáspárt, mint igazi baloldali párt, EU-tagásunk szükségességének hangsúlyozása mellett a nemzeti érdekeket tartja elsődlegesnek - mondotta, ki
emelve, hogy az unióban a magyar kultúra, az ipar és a mezőgazdaság
hathatós érdekképviseltére van szükség.
Thürmer - kérdésre válaszolva - arról is szólt, hogy bizonyos körök (akik
érdekeltek a magántőke állami kórházakba történő bevonásában, hivatkozva
arra, hogy nőni fog az ellátás színvonala) meg akarják akadályozni a Munkás
párt aláírásgyűjtése által kezdeményezett kórházprivatizáció ellenes népsza
vazás kiírását.
-f-

Belülről ismeri a rendszert
Olajos Péter, Dávid Ibolya után az MDF tényleges listavezetője volt a vendége
a helyi MDF szervezetnek.
A 35 éves szervezői és vegyészmérnöki végzettségű fiatalember már dol
gozott az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságánál, ahol megvá
lasztása esetén is folytatná megkezdett munkáját.
A párt programjában fontosnak tartják a családok biztonságos megélheté
sét, a szegénység csökkentését, a munkahelyek megőrzését a versenyhely
zetben is, és a bérek felzárkóztatását az EU-s átlaghoz.
E célok elérése érdekében a tudásalapú társadalom létrejöttét kívánják elő
segíteni.
Mindezeket a célokat a határon túli magyarsággal együtt szeretnék elérni,
ezért tevékenykednének az Európai Parlamentben - hangzott el a fórumon.

G Y E R M E K I NAP
Egész napos rendezvénnyel várta a gyerekeket és szüleiket a város önkor
mányzata május utolsó vasárnapján, a gyermeknapon. A programok délelőtt
kilenc órakor kezdődtek a városi sportpályán. A körhintás vidámpark, légvár
és kismotor pálya mellett a szociális szolgálat versenyein, tűzoltó bemuta
tón, kispályás labdarúgótornán szórakozhattak az érdeklődők. A tűzoltók a
nap folyamán két alkalommal, habpartival “ kedveskedtek” . Kiemelkedő ese
ményeként, délután négy órakor lépett színpadra a Romantic együttes.
A helybeli és a környező településekről érkező gyerekek idén is ingyenje
gyeket kaptak, amelyeket bármilyen játék használatához igénybe vehettek
délután négy óráig.

Variációk egy szénosztályozóra
A Vértesi Erőmű Rt. volt központi iparterületének újrahasznosítása ügyében,
lehetőség nyílt pályázni az Európai Regionális Fejlesztési Alap forrásaira. Mi
vel a lakossági szénkészletek kimerülésével megszűnt a szénosztályozás és a
széneladás, ezért fölöslegessé váltak a szénművek, tároló bunkerek és az
iparvágány, melynek következtében teljesen megszűnt a központi ipartelepi
funkció. A cél a használaton kívüli terület újrahasznosítása, amely több tevé
kenység ellátására alkalmas: a városi lakóterületekkel érintkező részeken vá
rosi szükségleteket kielégítő kereskedelmi, szolgáltatási funkciót terveznek,
amelybe akár még szociális bérlakások elhelyezése is belefér. Az iparvágány
ok felhasználásával teherpályaudvar létesíthető, amely kiszolgálhatná az Ipa
ri Parkban működő cégek szállítási igényeit, kamion terminál és egyéb
szolgáltatások létesítésével - adta hírül a polgármesteri hivatal._________
Elsőként a városban, sőt a megyében a Rákóczi úti Klári Csemegében
válthatók vissza az üres alumínium italos dobozok, 70 Ft/kg-os áron.

Teltházas táncgála
A hagyományokhoz híven a Művelő
dési Központ és Könyvtár színháztermében tartotta tanszakzáró
előadását a Bakfark Bálint Művészeti
Iskola tánc tanszaka. Az a tanszak,
mely legfiatalabb az iskolában, de
évről évre egyre több táncos gyer
mekkel gyarapodik.
1983-ban az ifjúsági fúvószenekar
meghívást kapott Rostockba, ahová
már mazsorettek kísérték őket. Az
akkor összeállt csapatból, az évek
folyamán kialakult a moderntánc,
majd később a balett tagozat, mely
ma a tanszakot alkotja az iskolában.
A Geisztné Gogolák Éva és Csáky
Mária pedagógusok által fémjelzett
csoportok az Országos Táncművé
szeti Fesztiválokról rendre díjakkal
térnek haza. A moderntánc tanszak
felkészítését idén több pedagógus
végezte, mert a lányok “vezére” új
szülött kisfiát neveli jelenleg, de ter
mészetesen vigyázó tekintetét a
mazsókra veti. Ezért idén a gyerme
keket Némethné Gibicz Krisztina,
Lehoczki Nikoletta és Nárai Ildikó ké
szíttette fel a gálára.
Az idei gálaelőadás pénteken és
szombaton is telt ház előtt zajlott. A
nagyérdemű publikum 30 darabot
láthatott. E művek között akadt
gyöngyszem és akadt olyan is,
amelyben még első szárnycsapásai
kat próbálgatták az ifjú táncosok. Ez

azt is jelenti, hogy a színpadon óvo
dástól a most érettségizőig léptek
fel.
A műsorban először a kicsik adtak
számot az elmúlt tanévben tanultak
ról, melyek kivétel nélkül nagy tap
sot kaptak. Persze itt még nem a
lágy és szabályos mozgáson volt a
hangsúly. A gyermekeknek együtt
kell mozogniuk - persze egymásra
figyelve - a zenére, közben esernyőt,
vagy mazsorettbotot pörgetve.
A második felvonásban már a na
gyoké volt a főszerep. Több koreog
ráfiával készült erre az estére a
Silhouette csoport. Többek között a
díjnyertes táncukat is előadták.
Hagyomány már, hogy itt a tanszak
zárón fellépnek az iskola volt növen
dékei is. A teljesség igénye nélkül
néhány név: Katona Imre, Katona
Zoltán, Németh Eszter, Emődi Lilla
és Geiszt Fanni. Az ő fellépésük főleg
az aprócskáknak, és szüleiknek lehet
látványos, hiszen valamikor ezek a
fiatalok is óvodás, vagy kisiskolás
korban kezdtek el táncolni és ma
már hivatásuknak tartják a táncot.
Az is hagyomány a tanszakzárón,
hogy a művészeti iskolából kiröppe
nő ifjú tehetségek saját koreográfiá
val lépnek színpadra. Idén hárman
búcsúztak: Forró Nikolett, Földi Zsó
fia és Plóza Mónika.
Mezei Péter

Tervekben nincs hiány
Egy-egy önkormányzati beruházás előkészítése, az anyagi források feltér
képezésével, s többnyire pályázatírással kezdődik. Elsődleges azonban a
szándék és az ötlet. Rajnai Gábor polgármestert arról kérdeztük, hogy az
előző ciklusból örökölt beruházások befejezése után (melyek pénzügyi
vonzatai még terhelik ugyan a következő éveket), milyen fejlesztési ter
veket dédelget a város vezetése a következő esztendőkre.
- Célkitűzés, hogy Majk vonatko
zásában sikerüljön elérni valamilyen
előrelépést. Ha itt elkészülhet a vá
rost a csákvári úttal, majd ezt a
várgesztesi úttal összekötő aszfaltút,
az segítheti a műemlékegyüttes kör
nyezeténekfejlesztési terveit. Évekre
nyúlik vissza a Majkra megálmodott
- vallási turizmust megcélzó - úgy
nevezett Szentföld-program elkép
zelése is. Az egyik sikere visszahat a
másikra, növeli megvalósulásának
esélyeit.
Komoly elképzeléseink vannak, és
több szálon tárgyalunk további ke
reskedelmi központok városunkba
csalogatásáról. Szerte az országban
az tapasztalható ugyanis, hogy a
húszezer lakos feletti városokban
megjelentek olyan áruházláncok,
amelyekből Oroszlányban feltétlenül
elkelne legalább egy.
A másik fontos irány a lakásépí
tés. Több érdeklődővel tárgyalunk a

Takács Imre lakótelep mögötti terü
let komplex értékesítéséről, vagy
olyan lakópark kialakításáról, ami le
hetővé tenné igényes lakások építé
sét. Egyre nagyobb erre az igény az
ipari parki cégek menedzsmentje,
közép vagy felső vezetői részéről.
Nálunk egyelőre ilyen nem került ki
alakításra, s legalább az indítás felté
telrendszerét szeretnénk megterem
teni. Elképzelhető a magántőke be
vonása, de sikeres önkormányzati
pályázat esetén az is, hogy mi ma
gunk hozunk létre egy olyan
szerveződményt, amely ezt a fejlesz
tést levezényli.
A volt szállítóüzem területének
ipartelepítési célokra való alkalmas
sá tétele és az óváros rehabilitációjá
ra benyújtott pályázataink szintén
jelentős és egyúttal látványos válto
zást hozhatnak.
Forgács J.

VÁROSKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S .u . 13.
Ügyfélfogadás:

K ER ESÜ N K :
- oroszlányi és Oroszlány környéki termőföldterüle
teket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- kömlődi, tagyospusztai, kocsi, vagy szentgyörgypusztai kis családi házat
- lakható kertet Oroszlányban

Hétfőtől péntekig:
délelőtt:
délután:

9-12
14-17

Szolgáltatásaink:

ELADÓ :
Rákóczi úti egyszobás, összkomfortos, nagyérkélyes lakás
Táncsics M. úti I. emeleti összkomfortos, felújított
lakás (két szoba + hall)
Dózsa Gy. úti I. emeleti egyszobás, összkomfor
tos lakás (két szobás cserelakás beszámítható)
2

Rosemberg úti 54 m -es két szobás komfortos
lakás
2

Rákóczi úti két szobás, 49 m -es, összkomfortos
lakás
2

Borbálán a Madách I. utcában 200 m -es, 4 szobás
családi ház, kamion garázzsal, műhelyekkel
2

Szeptember 6. utcában 80 m -es földszintes csa
ládi ház (két szoba + étkező, garázs, melléképület,
pince, nagy telek, szép kilátás
2

Takács I. úti 2J20 m -es családi ház mellékepületekkel 3 0 0 0 r n - e s területen

-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés, fénymásolás)
-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és
értékbecslés
—Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában
-Gyors hitelügyintézés

2

Bokodi tó Vízmű mögött 40 m -es kétszobás, zu
hanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel,
ásott kúttal, pihenő kerttel
Fürst S. úti 56 m2-es üzlethelyiség (dec.31-ig bér
leti joggal)
2

N^íres dűlőben 1200 m -es telken igényes, 60
rn-es lakás (cserelakás beszámítható)
2

35000 m -es közművesíthető telek Majkhoz közel
(részben kivett, részben termőföld)

A R E G I S Z T R Á C I Ó IN G Y E N E S !

B é rb e ad ó :
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton,
a városközpontban,

Érdeklődni lehet:
O roszlány, Fü rst S. u. 13.
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06/20-411-10-70, 560-571

jó megközelíthető lehetőséggel

*20/41-11-025

Eretnek gondolatok pedagógusnapra
Jelenleg a pedagógusok sem erkölcsileg sem anyagilag nincsenek megbecsülve.
Előbbi kevésbé, utóbbi viszont határozottan zavar.
Nem értek egyet azzal a mesterséges megkülönböztetéssel, mely egyes szakmákat
a többi fölé emel, mint tiszteletreméltó, áldozatos munkával végzett, különösképpen
megbecsülendő hivatást, mint például a pedagógusét. Ezért az erkölcsi megbecsü
lést nem hiányolom. (Minden mesterség, de leginkább minden mester, annyi tisztele
tet érdemel, amennyit kiharcol magának a szolgáltatását, szakmai tudását igénybe
vevők köréből.) Nem is hiányolhatom, mert az erkölcsi “ megbecsülés” csak intézmé
nyi szinten létezik, s nem több, mint a fenntartó polgármesteri hivatal kipipálandó kö
telességeinek egyike, mely a pedagógusnapon kiváló alkalom kampánybeszédek
tartására. Azonban.
Mindenütt törtet körülöttünk a kapitalizmus, s eközben még mindig hallani a peda
gógus hivatástudatra való rendszeres hivatkozást, mely mintegy a társadalom elvárá
sát fogalmazza meg: a pedagógus olyan lelkes, karitatív embertípus, aki számára a
pénz másodlagos, mert minden ízét s porcikáját a segíteni akarás tölti ki. Miközben az
élet minden területén természetes, sőt bálványozott magatartásforma az anyagi gya
rapodásra való törekvés, azonközben a pedagógus mintha ezek fölött lebegne, mint
valami ikon, mellyel szemben egészen más erkölcsi normák érvényesek.
Tudathasadásos üzenete van a társadalomnak a pedagógushoz: itt mindenki a
pénzt hajszolja, csak te ne tedd ezt, élj a hivatásodnak, minden időd a tanulókra for
dítsd! E felfogás mögött egyébként az a sztereotip meglátás áll, melyet a közismert
adoma foglal magába: “ Három ok miatt lesz valaki pedagógus: 1. téli, 2. tavaszi, 3.
nyári szünet.” Jelesül a közvélekedésben az vert gyökeret, hogy a pedagógus sokat
pihen, hát ne panaszkodjon a fizetés nagysága (kicsisége) miatt. (Persze, aki így gon
dolkodik, azt nem győzi meg, hogy a hétvégi, esti, szünetbéli dolgozatjavítások, felké
szülések, továbbképzések stb. nyomán a tényleges szabadság száma semmivel sem
jön ki többre, mint bárki másé.)
Amennyiben anyagilag oly vonzó lenne e pálya, nem lenne a pedagógusok 90 %-a
nő. S ez nem azért van, mert a pedagógus kifejezetten női foglalkozás. Azért van így,
mert a (tradicionálisan) családfenntartó férfi, ebből a fizetésből nem tud egy családot
fenntartani, tehát diplomáját másutt hasznosítja. A következmény azonban lecsapó
dik az egész társadalomra: gyermekeink - köztük egyre több elvált szülők gyermeke
akiket persze nők nevelnek, az iskolában is szinte kizárólag csak női magatartásmintákat kapnak. Ez így nem egészséges!
Kétségkívül becsülendő cselekedet volt az új kor
A lham bra Bt. mány
által végrehajtott közalkalmazotti béremelés.
2004.
Úgy tűnik azonban, a ciklus végére az egyszeri emelés
reálértéke elszáll. Közben némely (talán nem is kevés,
jú n iu s . 0 1 -tő l
főként ifjú) pedagógus lakást, autót vásárolt, fizeti a
k iv o n u ló
részleteket - csökkenő értékű fizetésből. Két éve nem
s z o lg á la to s
erre számított. Pedig csak gyarapodni akar, ahogy
mindenki más. Ezért főállása mellett másodállást vál
tá v fe lü g y e le te t
lal, vállalkozik, bedolgozik, stb., stb., s mondjuk ki: fő
v á lla lu n k
munkája, a gyermeknevelés- és oktatás rovására. Fá
radtabb, türelmetlenebb, rohan. Kinek jó ez?
O ro s z lá n y
Van persze cinikus válasz: “Akinek ez nem teszik,
te rü le té n .
menjen el!” De, aki elmegy, annak feltehetően tehet
E g y e z te té s :
sége van megélni piaci körülmények között. Lassan
06/70-282-69-66 tehát marad a pályán néhány “szent őrült” , meg a ke
tehetségesek. Még egyszer kérdem: kinek jó
06/20-534-42-83 vésbé
mindez?
egy pedagógus

ENYÉM, TIED, ÖVÉ (VII)
A tulajdonjoghoz kapcsolódnak,
azzal szorosan összefüggenek a
használati jogok, amelyek jelen
tősen befolyásolják a tulajdono
si jogok gyakorlását.
Használati jogon olyan jogo
sultságokat értünk, amelyek bir
tokában valamely, a tulajdonos
tól különböző más személyt il
letnek meg a tulajdonjog által
biztosított egyes részjogosultsá
gok. Csak emlékeztetőül: a tulaj
donost illeti meg főszabályként a
birtoklás, használat, hasznok
szedésének joga és a rendelke
zési jog. Rendelkezési joga csak
a tulajdonosnak lehet, a többiek
re azonban más személy is sze
rezhet jogosultságot.
Használati jog keletkezhet tör
vény erejénél fogva, pl. haszonélvezeti jog öröklésekor, vagy
szerződéssel. Ingatlanra vonat
kozó használati jog az ingat
lan-nyilvántartásba
bejegyezhető. A legjellemzőbb
használati jogok a következők:
Földhasználati jog: földhasz
náló a más tulajdonában lévő
földet a jogosult használni. Jel
lemző esete az, ha valaki a más
tulajdonában lévő telekre épít.
Használati joga arra a területre
terjed ki, amelyre épített, illető
leg arra, amely az épület megkö
zelítéséhez,
annak
karbantartásához szükséges.
Haszonélvezeti jog: a haszonélvező jogosult a dolgot használ
ni, amely együttjár annak
birtoklásával, ő jogosult haszno
sítani, sőt, a haszonélvezeti jog
gyakorlását másnak át is enged
heti. Amikor tehát úgy vásárol
nak ingatlant, hogy meghatáro
zott személyt annak haszonélve
zete illet meg, a tulajdonosnak
számolnia kell azzal, hogy eset
leg ő maga azt nem is használ
hatja, mert a haszonélvező a
jogait gyakorolni kívánja. Ilyen

esetben a haszonélvezőnek kell
viselni a tulajdonnak járó költsé
geket is. Természetesen, a ha
szonélvező nem köteles a
jogával élni, ez esetben a tulaj
donos gyakorolhatja a jogait.
Magát a jogot nem lehet átru
házni, arról a haszonélvező csak
a tulajdonos javára mondhat le.
A haszonélvezeti jognak pénz
ben kifejezhető értéke van, ame
lyet az ingatlan értékéből, és a
haszonélvező életkorából lehet
kiszámítani. Ha a haszonélvező
25 évesnél fiatalabb, az érték 50
%-a, 25-50 év között az érték 40
%-a, 51 -65 év között az érték 30
%-a, 65 évnél idősebb, az érték
20 %-a illeti meg, holtig tartó
haszonélvezet esetén.
Használati jog: a dolgot a
használó a saját, valamint csa
ládtagjai szükségleteit meg nem
haladó mértékben jogosult
használni, ezt a jogot másnak
nem engedheti át. Ilyen jog pl. a
lakáshasználati jog. A jog alap
ján a használó a dolgot nem ad
hatja bérbe, szemben a
haszonélvezővel, akit megillet ez
a jogosultság is.
Telki szolgalmi jogok: Ennek
alapján az egyik ingatlan min
denkori birtokosa jogosult más
ingatlanát meghatározott terje
delemben használni. Leggyako
ribb fajtái: útszolgalom: ha az
ingatlan nincs összekötve meg
felelő közúttal, a szomszédok
kötelesek tűrni, hogy azon átjár
janak, vízelvezetési szolgalom:
az esővíz levezetésére szolgál,
világosság, vagy a kilátás joga:
amelynek alapján nem emelhető
olyan épület a telekre, amely el
fogja a másik épület elől a vilá
gosságot, vagy a kilátást. Ide
tartoznak a közérdekű használati
jogok is, ezekről a V. számú
cikkben már szóltam.
Kis Ferencné dr. ügyvéd
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80 millió 30 napon belül - a polgári oldal távol maradt

Krónikás
V I. é v fo ly a m , 15. (2 45 .) s z á m

2 0 0 4 . jú n iu s 11.

Átadták a város legszebb játszóterét
Gyönyörű zöld pázsittal ékesített, számtalan, kisebbekés nagyobbak számá
ra vonzó játékkal hívogató játszóteret adták át ünnepi külsőségek között ked
den délután a Borbálán, a Szeptember 6-a úton. A mintegy 24 millió forint
értékű, tisztán önkormányzati beruházással készült létesítményben a hinták
és mászókák mellett lelátóval ellátott focipálya is található.
Rajnai Gábor polgármester ünnepi köszöntőjében reményét fejezte ki,
hogy lesz folytatás, s egyben köszönetét fejezte ki a kivitelezésben közremű
ködőknek. Juhász József és Mészáros Szilárd borbálái képviselők összefo
gásra szólítottak fel a játszótér mostani állapotának megőrzése érdekében.
A nemzeti színű szalag átvágása után a gyerekek boldogan vették birtokba
a játszóeszközöket. Míg ők az új játékokkal ismerkedtek, a megnyitóra érke
zett közönség a képviselő-testület többségi frakciójából verbuválódott csa
pat és az Oroszlányi Ifjak röpke focimeccsén szórakozhatott Mezei Péter
szellemes kommentálásával. A városatyák 7-0-s vereséget szenvedtek, talán
mert - mint elhangzott- lélekben már az elkövetkező rendkívüli testületi ülé
sen jártak. Mint lapunk megtudta, a fakerítéssel körülvett játszótér gyepének
karbantartásáról az OTTO Rt. munkatársai fognak gondoskodni.
Az előző ciklusban tervezett, eredetileg 2002-re ütemezett beruházás
mostani avató ünnepségén egyébként a képviselő-testület mindkét frakciója
képviseltette magát.
Az avatás után a tér szeméttárolójából került elő az álvágott nemzeti színű
szalag. Talán a szervezőknek illett volna gonőoskoőni róla, hogy nemzeti jel
képünk-még ha feladatát itt be is töltötte - ne így végezze.
Forgács J.

1 n é g y z e tm é te r = ? fo rin t
Mára a történelem homályába vész,
' hogy ki(k), milyen indokkal döntött
(tek) a pártok számára biztosított in
gatlanokért fizetendő díjakról.
Az állampárt (MSZMP-MSZP)
1990-es hatalomtól való megfosztá
sa után újra osztották, szabályozták
a pártok helyiség használatát.
Többek között akkor kapott Orosz
lányban (országos kvótából) ingat
lant a FIDESZ, bérleményt az SZDSZ,
az MDF, a Munkáspárt (ezt mára
visszaadta).
Az MSZP-nek a Népek barátsága
útról 2000-ben kellett kiköltöznie,
mivel a pártnak juttatott építmények
nagysága országosan meghaladta az
engedélyezettet. Mai helyét ideigle
nesen kapta a Barbara épületében,
mely akkor üresen állt.
Információnk szerint az akkori
polgármester nem kötött írásbeli
szerződést a párttal. A 2002-es esz
tendőben kezdeményezte a hivatal
munkatársainál, hogy készítsék el az
írásbeli szerződést, mely akkor el
maradt, majd jött a vezetőváltás.
Mint Rajnai Gábor polgármester
től megtudtuk, 2004. január elejétől
a 85 négyzetméteres, összkomfor
tos ingatlanért havonta, bruttó 1.828
forintot fizetnek a szocialisták a
használatért. Ez 21,50 forint/négyzetméter árnak fele meg.

Az SZDSZ a Táncsics úti össz
komfortos lakásból átalakított irodá
ért mintegy 1.900 forintot, az MDF a
Gönczi úti 38 négyzetméteres kom
fortos ingatlanért 1.749 forintot fi
zet. Ez utóbbi négyzetméter díja 46
forint.
Lapunk érdeklődésére ingatlanforgalmi szakemberek elmondták,
hogy a Mátyás király úti helyiség díja
piaci alapú bérlés esetén havi 60-85
ezer forint lenne (705-1.000,-Ft/nL).
(A Művelődési Központ és Könyvtár
ban egy 30 személyes terem 2 órai
díja:1.875 Ft, 4 órai díja: 3.750 Ft.)
Ugyanakkor a bérlakás piacon a
szocialista többségű önkormányzat
arra törekszik, hogy ahol lehet, piaci
alapúvá tegye azokat.
A fentiek és a városban jelenleg al
kalmazott bérlakás díjakat figyelem
be véve elgondolkodtató, vajon he
lyesen szabályozott-e Oroszlányban
a párt és civil szervezetek számára
biztosított helyiségek bérlése, azok
használati díja.
Mivel az MSZP szerződése jelenle
gi helyére decemberben lejár, és az
ingatlant értékesíteni akarja az önkormányzat, talán célszerű lenne,
már most elkezdeni a pártcélú helyi
ségek bérleti díjának újraszabályozá
sát.
Molnár Ferenc

Eladják a volt strandot
A frissen átadott játszótéren lebonyolított focimeccs után látott munkához a
képviselő-testület egyik fele azon a rendkívüli ülésen, melynek egyetlen té
mája két ipari parki cég terjeszkedését lehetővé tevő területcserés földeladás
volt. Az ülés megnyitásakor Rajnai Gábor polgármester bejelentette: Módi
MSZP-s képviselő előre jelezte távolmaradását, ugyanakkor a tévé hétfői
adásából értesült, hogy a polgári oldal nem kíván részt venni az ülésen. Való
ban, az öt fős polgári frakció egyetlen tagja sem jelent meg.
Mint a polgármester elmondta, nemrégiben a Koloman Handler Kft. és a
BorgWarner cég is bejelentette bővítési szándékát. A BW terjeszkedése a
mellette lévő Koloman Handler tulajdonú területen lehetséges, melyet a vá
ros visszavásárol majd elad a BW-nek és ezért cserébe kapja meg a volt
strandfürdő területét a Koloman Handler Kft.
Rajnai a múlt héten pénteken írta alá azt az előszerződést, melyre most a
képviselők jóváhagyását kérte, elindítva ezzel azon folyamatokat, melyek so
rán 30 napon belül 80 millió forintos bevételhez juthat az önkormányzat. A
polgármester hangsúlyozta, hogy a költségvetésben is előirányzott ingatlaneladásból származó bevételre nagy szükség van, azonban e területcserés
konstrukció haszna majdani adóbevétel-bővülésben és a foglalkoztatás nö
vekedésében is jelentkezni fog. Képviselői kérdésre válaszolva Rajnai el
mondta még, hogy a régi strand területén ugyanolyan fás-ligetes terület lesz,
mint a fürdő fénykorában, a Koloman Handler cég ugyanis újabb gyártócsar
nokot a jelenleg birtokában lévő területen kíván majd építeni. Elhangzott,
hogy az értékesítendő területbe az ott lévő gondnoki lakás ingatlana nem tar
tozik bele. Az előterjesztést, melybe a cégek üzleti érdekeire hivatkozva a saj
tó nem tekinthetett bele, a jelenlévő 11 képviselő egyhangúlag elfogadta.
Az ülésen a polgármester az előző napra összehívott pártközi egyeztetés
ről is szólt, kifogásolva, hogy a polgári oldalt képviselő Huber Antal a délelőtt
folyamán lehetetlen helyzet elé állította, mert néhány perces határidővel kér
te tőle a területcserés eladás dokumentumait. Ezt követően felrótta a polgári
oldalnak, hogy az utóbbi időben szinte egyetlen önkormányzati rendezvé
nyen sem jelennek meg (pl. beruházások átadása, EU-csatlakozási ünnep
ség), tehát szerinte úgy viselkednek, mintha nem is ennek a városnak a
képviselői lennének.
-for-

“A polgári oldal
nem vállal statiszta szerepet”
Üresen maradtak a polgári frakció székei a képviselő-testület ingatlanértéke
sítési előterjesztést tárgyaló keddi rendkívüli ülésén. A polgári képviselők
már az előző esti pártközi egyeztetésen sem vettek részt, mert mint Takács
Károly fideszes képviselő megfogalmazta, a szocialisták rendszeresen ku
tyakomédiát csinálnak az efféle egyeztetésekből. Végül a polgáriak az ülésre
sem mentekel.
Az iparfejlesztési célú bővítéssel egyetértünk, az ezt szolgáló ingatlan el
adásokkal sincs alapvetően semmi kifogásolni valónk, (főleg nem a benne
szereplő cégekkel), de a hozzá vezető úttal és módszerekkel már igen! - írja a
polgármesternek hétfőn, koradélután küldött levelében Takács Károly.
Takács kifogásolja, hogy egy nappal a rendkívüli ülés előtt Huber Antal
nem tekinthette meg a döntéshez szükséges iratokat (csere, illetve adásvéte
li szerződések, hatósági nyilatkozatok), s szerinte ez az eljárás vélhetően sér
ti a képviselői jogokat. Takács amiatt is neheztelést fejezett ki, hogy a
szocialisták fülük botját sem mozdították az előző testületi ülésen ismertetett
polgári javaslatra. Eszerint az ingatlancserés iparfejlesztésből befolyó össze
get átlátható módon a város jóléti vagy sportcélú ingatlanfejlesztéseire java
solták félretenni, hogy azt ne a központilag alulfinanszírozott költségvetés
nyelje el, tehát ne a város napi működésére fordítódjon. A polgári oldal rögzí
teni szerette volna a testületi határozatban, hogy az iparfejlesztés nem ter
jeszkedhet tovább a sport- és focipálya területére.
“ Nem ez az első eset, amikor egyféle “kutyakomédiát” csinálnak Önök az
egyeztetésekből, amikor előre mindenben megegyeznek egymás között, s ha
nem vagyunk elég szemfülesek, csak statisztái lehetünk - minden érdemi
hozzászólás és javaslat nélkül - az előre kitalált forgatókönyvükhöz! Köszön
jük, talán ehhez nem kellünk, majd akkor jelezzenek, ha érdemi módon figye
lembe akarják venni a véleményünket” - írta a polgármesternek Takács
Károly.
-f-
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉTI

Baranyai világbajnok
Baranyai János az Oroszlányi Súlyemelő Egyesület versenyzője, a minszki
junior világbajnokságon szakításban 162 kilós eredménnyel világbajnok lett.
Emellett 190 kilót lökött, amely az 5. helyre volt elég. Az összteljesítményével
azonban ismét dobogóra állhatott, ahol az ezüstöt akasztották a nyakába.
Az ifjú tehetség sportpályafutása a tatamin kezdődött, ahol Végh Tibor judo
edző kezei alatt korosztályos magyar bajnok lett több ízben is. Majd párhuza
mosan versenyzett a súlyemelők között három évig, ahol még az a bravúr is
sikerült neki, hogy mind a két sportágban diákolimpiái aranyérmet szerez
zen. A párhuzamosságnak azonban már vége, és csak a súlyemelésre kon
centrál. Indult már a felnőttek között is a tavalyi világversenyen, de akkor
nem termett számára babér. Idén azonban Minszkben beérett a sok munka
gyümölcse, bár elindulása előtt még csak az első hatba várta magát.
- Két héttel ezelőtt úgy váltunk el, hogy a szakvezetés az első hat közé vári
léged. Ezt alaposan felülteljesítetted. Téged értékeltek alul?
- Mikor elváltunk, akkor nem tudtam semmit az ellenfelekről. A kiutazá
som előtti napokban tudtuk meg kik is indulnak valójában a versenyen. Ak
kor már lehetett arra számítani, hogy talán meg lesz egy érem, de ilyen jó
eredményről még akkor sem mertem álmodni.
- A szakításban mindjárt megadtad az alaphangulatot: első lettél. Ez
mennyire változtatta meg a következő három lökésgyakorlat stratégiáját?
- Nagyon megkönnyebbültem a szakítás után, mikor megtudtam, hogy azt
megnyertem. így a lökésnél már felszabadultabban voltam. Igazából egy do
logra kellett összpontosítanom: nem volt szabad rontanom.
- Ezenkívül volt-e valami új taktika, ami a verseny közben alakult ki?
- A sikeres százkilencvenes gyakorlat után úgy gondolkodtunk, hogy meg
kell próbálnom öt kilóval emeltetni. Ez azt jelentette volna, egy sikeres százki
lencvenöt kilogrammos gyakorlattal lökésben is második vagyok. Ez sajnos
nem sikerült. Fölvettem, csaknem bírtam kilökni. Nagyon sűrű volt a me
zőny. Mivel én kihagytam egy fogást, mert öt kilóval növeltem a súlyt, így a
népes mezőny miatt nagyon sokat kellett várnom. Több mint tíz percet. Ez
sajnos elég volt ahhoz, hogy ne sikerüljön a gyakorlat.
- Úgy tudom, nálatok családi hagyomány a junior világbajnoki cím.
- Édesapám is volt junior világbajnok, ahogy immár én is. 1981 -ben szakí
tásban lett első, összetettben pedig ezüstérmes, Olaszországban
- Június 18-án a magyar súlyemelő elit dobogóra áll. Ezen a viadalon dől
majd el az olimpiai részvétel. Te is indulsz ezen a versenyen?
- Nem fogok indulni. Bagócs Jánossal megbeszéltük, hogy nekem most
nem az olimpiára kell összpontosítani. Várhatóan már megvan a kiutazó csa
pat. Nekem még van négy teljes évem. Mosta szeptemberi korosztályos Eu
rópa bajnokságra készülök. Várhatóan az egész nyaram ez fogja kitölteni.
Mezei Péter

A HÉT HÍREIBŐL
- ORKÁNEREJŰ széllel tört szerda este Oroszlányra egy hidegfront, jó egy
órás áramkimaradást okozva a városban. A viharos szél több helyen fákat
döntött ki és ágakat szaggatott le. A Rákóczi úton az oroszlányi tűzoltók se
gítségével távolították el a Gyermekotthon kerítésére dőlt fát. A Weslin gyár
előtt a közúti forgalmat elzáró kicsavart fát kellett feldarabolni. Kőhányás
után, a megyehatárnál ugyancsak az oroszlányi tűzoltók daraboltak fel egy
személyautóra döntött fát. Személyi sérülés sehol sem történt.
- ELKAPTÁK A TÁMADÓT? Június 7-én este az oroszlányi rendőrök őrizetbe
vettek egy 18 éves helyi fiatalembert, aki megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy május 23-án 11.30 körüli időben megtámadta P. Sándornét a Bánki
Donát út és a Ságvári iskola közötti gyalogúton, fellökte, majd eltulajdonítot
ta kézitáskáját. A táskában volt a sértett bankkártyája, melyről a gyanúsított
az elkövetést követően 100.000 Ft-ot felvett. Az okozott kár összesen
115.000 Ft. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
- ISKOLAFELÚJÍTÁS. Nemrégiben munkálatok kezdődtek a József Attila Ál
talános Iskola épületének régi szárnyán. A vakolatjavítás és festés, valamint
az ereszcsatornák cseréje mintegy 3,5 millió forint értékben zajlik. A felújítás
összegét pályázaton nyerte az önkormányzat.
- PEDAGÓGUSNAP. A hagyományokhoz híven a gimnázium dísztermében
tartották az idei pedagógusnapi ünnepséget, melyen Székely Antal köszön
tötte a megjelenteket. Az alpolgármester az Oktatási Minisztérium emléklap
ját adta át nyugállományba vonulása alkalmából Kutics Ernőnek, a
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársának és Forgács Jánosnénak, a Lengyel
József gimnázium tanárának.

Az asszony,
a k it “c s ú s z ó -m á s z ó v á ” te tte k
- Jöjjön csak ide egy pillanatra! Csu
pán kis ideig tartanám fel - szólít
meg az idősek napközijének bejára
tánál tolókocsiban várakozó hölgy.
Ráismerek, az Iskola utcai tömb
ben találkoztam vele legutóbb. A
mindkét lábát elveszített egyedülálló
asszonynak is ki kellett költöznie
földszinti bérlakásából az önkor
mányzati épület tervezett felújítása
miatt. Már meg is kapta az új lakást a
sárga tömbben, tudom meg a be
szélgetés során. A lakással nincs
minden rendben, de kisebb átalakí
tásokkal helyrehozható - újságolja,
miközben cseperegni kezd az eső, s
megkér, ha van még időm, toljam el
a lakásáig, nehogy megázzon.
A padkás, göröngyös járdák he
lyett a közúton haladunk, de még így
sem éppen zökkenőmentesen jutunk
el a hatalmas “téli palota” lépcsőfel
járójáig. Idáig maga is elevickél nap
mint nap, innen azonban egyedül
már nem boldogul. Itt kétszer annyi
lépcső van, mint az előző lakása
előtt, ott azonban volt korlát, aminek
segítségével le tudott ereszkedni, ha
útnak indult, vagy felhúzódzkodni,
ha hazatért. Itt azonban a lépcsőkkel
önerejéből nem boldogul.
Az eső szaporábban kezd hullni.
Klára bíztat: segítőkész emberek
laknak a sárga tömbben, nekik kö
szönheti, hogy nem kell álló nap a la
kásában kuksolnia, nézzek hát körül,
csak akad most is egy erős férfiem
ber, akivel megragadjuk és felcipel
jük a lépcsőn. Néhány perces
keresgélés után egy borostás, idős
úrra akadok, aki felajánlja segítségét,
de amikor tántorogva megérkezik a
tolókocsihoz és majdnem orra bukik
az utolsó lépcsőfokon, megértjük,
jobb lesz inkább elhárítani ajánlkozását. A férfi erősködik, de Klára eré
lyesen hárítja el a segítséget, miköz
ben arcára kiül a félelem. Látszik raj
ta, hogy felrémlik előtte, amint az el
szabadult tolókocsiból kifordulva,
maradék tagjait törve lebucskázik a
lépcsőn. Magam tanácstalanul állok,
érzem egyedül biztonsággal nem bí
rom felvinni őt.
A cseppek szaporábban hullnak.
Klára dönt, s megkér, segítsek ki
szállnia a kocsiból.
- Hová? - kérdem.
- A földre - mondja kelletlenül. Felmászom kézen a lépcsőn. Előfor
dult már néhányszor-jelenti ki hatá
rozottan.
Engem elfut a borzongás, amint
elképzelem, hogy a combtőig ampu
tált, testes asszony kézen húzza fel
magát a koszos, poros lépcsőfok
okon.

Ekkor egy kerékpárt toló, baju
szos, középkorú cigányember jele
nik meg fenn a gangon. Klára szeme
felragyog. Szólni sem nagyon kell, a
férfi letámasztja a biciklijét és ketten
megragadjuk a tolókocsit. A férfi
húzza felfelé, magam pedig próbá
lom lentről egyensúlyozni az imboly
gó alkalmatosságot. Sikerül. Klára
megköszöni, majd vált néhány szót a
kerékpárossal, valami délutáni javí
tásról Klára lakásában.
Az asszony új otthona a folyosó
végén, a sarokban nyílik. A folyosó
szűk, odébb kell rakni az útból há
rom-négy bámészkodásra kikészí
tett széket és hokedlit, hogy tovább
tudjon haladni a tolókocsi.
- Csak egy pillanatra jöjjön be invitál, s megmutatja akkumulátoros
kisautóját, mely a szoba sarkában
áll, mint valami robotcsoda, haszná
latlanul. Használatlanul, mert hatal
mas súlya miatt - mozgássérült
feljáró híján - , ezzel végképp lehetet
len lenne itt közlekednie.
Néhány szót váltunk még, aztán
elköszönök tőle s mindenféle gondo
latok öntenek el. Például arról, hogy
az Európai Unióhoz csatlakoztunk, s
hogy hány millió, tízmillió megy ki
most a választási kampányra, mi
közben állati, igen állati (!) szituáci
ókba kényszerülnek emberek ennek
a csodálatos országnak, még csodá
latosabb városában. Eszembe jut,
hogy talán tízezrekért kétirányúsított nemrég egy utcaszakaszt a
képviselő-testület, hogy hat ember
kényelmesebben férjen a garázsai
hoz s eközben pár száz méterrel
odébb egy ugyanolyan értékű orosz
lányi állampolgár csúszva-mászva
tud csak eljutni a lakásába.
Klára a héten a polgármesteri hi
vatalban járt, ahol kitöltettek vele egy
űrlapot, a rokkantfeljáró ügyében.
Urbán Attila, a városfenntartási osz
tály vezetője arról tájékoztatott, hogy
még a héten felmérik a terepet és a
költségek megállapítása után forrást
keresnek a feljáró kialakításához, re
mélve, hogy az nem lesz akkorra
összegű, hogy emiatt a képvise
lő-testület állásfoglalása váljon
szükségessé.
Miért nem előzte meg ezt a helyze
tet a Klára átköltöztetését intéző la
káskezelő cég, mely oly tőkeerős,
hogy néha vállain tartja a város költ
ségvetését? Pedig nemrég még arról
hallottunk “megnyugtató” nyilatko
zatokat, hogy valamennyi egykori Is
kola úti tömblakónak meg fogják
keresni a megfelelő megoldást.
Ez lenne az?
Forgács József

A legjobbak oldala - diáksikerek tanulmányi ás sportversenyeken
Hamarosan kitör a vakáció!
A tanuló tiatalok két és tél hónapon át élvezhetik az így vagy úgy
megérdemelt szünidőt. Lapunk arra kérte városunk iskoláit, hogy
bocsássák közszemlére azon legeslegjobb évközi eredményeiket,
melyeket különböző sport- és tanulmányi versenyeken értek el ta-

nulóik. Néhol egészen hosszú, másutt kurta a lista, ezért is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy ezek az eredmények nem minősítik
az intézményekben folyó tartalmi munkát, s közlésükkel leginkább
a szülőknek és a diadalt aratóknak szeretnénk kedveskedni,
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Bengő Gábor 10. osztályos tanuló 9 érmet szerzett a Magyar Értelmi Fogya
tékosok úszóversenyén Százhalombattán és 14 érmet gyűjtött a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség úszóversenyén Kaposvárott, valamint az ajkai
úszóversenyen.
Rácz Péter 10. osztályos tanuló összesen 16 érmet érdemelt ki a Magyar Ér
telmi Fogyatékosok úszóversenyén Százhalombattán, a Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség úszóversenyén Kaposvárott, valamint az ajkai úszóverse
nyen. Az 5. osztályos Szabados Dávid ugyancsak úszásban remekelt.
Orosz Zoltán 7. osztályos tanuló a debreceni Országos Atlétika Bajnokságon
500 méteres futásban a 6. helyen végzett.
A megyei focibajnokságon résztvevő csapat legeredményesebb tagjai: Mol
nár Csaba és Túri Mihály 3. osztályos tanulók.
A kis természetjáró versenyen első helyezést ért el Babai Tibor, Baranyi Richárd, Szabados Dávid, Túró János. Frigur Árpád első helyezést ért el a
megyei és az országos szavalóversenyen.
Az iskola 2. helyezést ért el az un. megyei komplex vetélkedőn: Babai Ilona,
Orsós László, Győrfi János, Rostás József.
A megyei kulturális seregszemlén a 6.-7. osztályos tanulók bábjátékukkal az
első helyen végeztek.

Kulcsár Szilvia 4. osztályos tanuló 3 első helyezést is szerzett, győzött a vá
rosi és a megyei népdaléneklési versenyen és a költészet napi szavalóverse
nyen is.
Koma Norbert hetedikes tanuló 8. lett a megyei Ifjú Fizikus versenyen, míg a
Rébusz országos földrajzi versenyen 3. helyezést ért el.
Kulcsár Dávid rengeteg eredményt gyűjtött: Rébusz országos földrajzi ver
seny 1. hely, megyei történelem verseny 8. hely, Kozma László Országos In
formatikai Verseny megyei döntő 3. hely, területi számítástechnika verseny
(WORD) 1. hely, helytörténeti verseny csapatban első hely és különdíj.
Az iskola csapata első helyezett lett a megyei elsősegélynyújtó versenyen, a
csapat tagjai: Ardai Ádám, Csornai Erika, Dűli Emese, Boros Cintia, Bog
nár Anna.

J ó z s e f A ttila Á lta lá n o s Is k o la
Angol körzeti verseny: II. helyezett csapat (Scheirich Zsófia, Tóth Ábel,
Plóza Gabriella, Plóza Mónika), III. helyezett csapat (Mikhel Barbara,
Pukler Ottó, Boldis Attila, Orbán Katalin).
Körzeti tanulmányi rajzverseny: II. Aradi Edina
Megyei Zrínyi Ilona matematika verseny: 6. Márton Zoltán
Helytörténeti vetélkedő: II. Földi Zsófia,Kosztelnik Roxána, Plóza Mónika,
III. Bodnár Máté,Orbán Katalin, Németh Alexandra
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel rajzpályázat országos döntőjébe ke
rült: Cser Alexandra. Az országos német nyelvi verseny megyei fordulójában
Földi Zsófia dolgozata az első háromba jutott.
Kalmár László országos matematika versenybe jutott Ozsváth István.
Ugyanezen verseny területi fordulójába jutott még: Molnár Bence, Stang
Szabolcs, Kosztelnik Roxána.

E ö tv ö s L o rá n d M ű s z a k i K ö z é p is k o la
A tanulók az ŐSE kosárlabda csapataiban értekei kiváló sporteredményeket.
Az iskola tanulója Baranyai János súlyemelő is, akivel lapunkban interjút ol
vashatnak.
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Megyei mezei futóverseny diákolimpia II.: lány csapat, III.: fiú csapat.
Megyei atlétikai diákolimpia V-VI. korcsoport
I.: Füzeséri Károly súlylökés, Gyuga Veronika magasugrás, Kocsis Ale
xandra magasugrás, Králik Norbert magasugrás, Vízi László gerelyhajítás,
Vízi László súlylökés, Vízi László diszkoszvetés, II.: Kecskeméti Zoltán
diszkoszvetés, III.: Varjú György súlylökés-diszkoszvetés, Tóth Péter ma
gasugrás.
Középiskolai diákolimpia, a kosárlabda megyei döntője:
IV. : fiúk VI. korcsoport, II.: lány V. korcsoport
Kosárlabda Kupa: Fellner Kupa I. hely fiúk, Lejó Kupa I. hely fiúk
Fotókiállítás eredményei:
I.: Mészáros Katalin 11.a, II.: Kónya Katalin 12.c, III.: Micheller Edina 9.a
Angol nyelvi történetíró verseny eredményei: I.: Ködre Máté 9.a, II.:
Nemcsényi László 9.a, III.: Németh Edina 10.b
Tűzoltóverseny: a gimnázium csapata megyei II. helyezést ért el.
Angol fordítási verseny:
7-8. évf.: I.: Nemcsényi Rita, II.: Gőgös Vanda Virág, III.: Ködre Réka, 9-10.
évf.: I.: Bodnár Bence, II.: Soós Dalma, Molnár András
11-12. évf.: I.: Acsády Balázs, Mucsi Boglárka, II.: Ring Péter, Mészáros
Katalin, III.: Glázer Máté
__________________

S á g v á ri E n d re Á lta lá n o s Is k o la
Az iskola - az elmúlt évekhez hasonlóan - évkönyvet adott ki az eredmények
ről, melyekből válogatást közlünk.
A Bátaszéki Matematikaverseny országos döntőjében 3. Goór Bence, 4.
Tajkov Alexandra, 6. Greskó Mihály (3. osztályosok), 1. Geszler Attila, 2.
Szilágyi Richárd, 4. Simonics Zsófia (4. osztályosok).
A Győri Regionális Logikaverseny döntőjében II. Goór Csaba Bence, III. Ba
logh Norbert, IV. Simonics Zsófia, VI. Greskó Mihály, VII. Stasz Balázs, IX.
Bartalus Erik (3-4. osztályosok).
A Bendegúz Anyanyelvi Verseny országos döntőjében 30. lett Zsédely Lilla.
Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny megyei döntő: 5. Schlay Georgi
na, 10. Benkő Máté, 14. Schelly Tamás (5. osztályosok), 7. Bartalus Dávid
(6. osztály), 10. Abos Lóránd, 12. Horányi Gábor (7. osztályosok).
Csapatversenyben 2. Benkő Máté, Schelly Tamás, Schlay Georgina (5.
osztály), 2. Bartalus Dávid, Czéllai-Vörös Anna,Úr Gergely (6. osztály), 4.
Abos Lóránd, Horányi Gábor, Szabó Ágnes (7. osztály), 5. Holló Zsolt,
Slezák Adél, Nagy Róbert (8. osztály).
Bátaszéki Matematikaverseny országos döntő: 16. Lantos András (5. o.),
19. Bartalus Dávid (6. osztály), 5. Horányi Gábor, 12. Abos Lóránd (7. o ).
Varga Tamás Országos Matematikaverseny: megyei döntő I. kát. Sztruhár
Norbert, II. kát. Horányi Gábor, Abos Lóránd, Slezák Adél. Az országos
döntőben 7. Abos Lóránd, 31. Horányi Gábor.
Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny: 39. Lantos András, 114. Juhász
Judit (5. o.), 43. Czéllai-Vörös Anna, 59. Bartalus Dávid, 78. Tóth Annamá
ria (6. o.).
Győri Regionális Logikaverseny döntő: 5-6. osztály: 1. Lantos András, 2.
Czéllai-Vörös Anna, 3. Solymosi Emőke, 4. Juhász Judit, 5. Geiszt Botond,
7. Kovács Mónika, 8. Baricza Gábor, 12. Schlay Georgina, 13. Mészáros
Inez, 14. Zsenits Andrea, 17. Kerekes Fruzsina, 18. Galgán Diána, 20.
Szabó Vivien, 21. Matyi Eszter, 24. Szabó Anna, 7-8. osztály: 2. Abos Ló
ránd, 3. Török Edgár, 5. Horányi Gábor, 7. Kiss Fanni, 11. Szabó Ágnes, 12.
Szemán Péter, 13. Juhász Gábor.
Bendegúz Anyanyelvi Verseny országos döntő: 34. Junger Klaudia.
Sam-Füles Levelezős Feladatmegoldó és Tehetségkutató Országos Tanul
mányi Verseny döntőjébe jutott Bagladi Barbara.
Az Apáczai Könyvkiadó pályázatán I. díjat nyert Sándor Zsuzsanna.
Országos diákolimpia, duatlon: 1. Kostyál Ágnes (8.o.), 2. Hostya Viktor
(4.o.), 17. Balogh Barbara (6.O.). Triatlon: 7. Hostya Viktor.
Országos mezei futóverseny: I. Kostyál Ágnes, II. Balogh Barbara.
A TITOK Flerman Ottó Természetismereti verseny országos döntőjén az
alábbi tanulók szerepeltek eredményesen: 6. Czéllai-Vörös Anna, Úr Gergő,
8. Gurszky Gergő, 9. Szemán Péter.
A SAM-FÚLES angol nyelvi Levelezős Feladatmegoldó és Tehetségkutató
Országos Tanulmányi Versenyen I. helyezett Schlay Georgina.
Az Abacus matematika levelezős országos verseny:
Ezüst okleveles dicséretben részesült: Lantos András, Juhász Judit,
Solymosi Emőke, Czéllai-Vörös Anna, Mészáros Anna. Bronz okleveles
dicséretben részesült: Baricza Gábor, Torzsa Gabriella, Bartalus Dávid,
Abos Lóránd. Okleveles dicséretet kapott: Schelly Tamás, Simon Patrik.
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VAROSKAPU
IN G A T L A N IRO D A
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S .u . 13.
K ER ES Ü N K :
- oroszlányi és Oroszlány környéki termőföldterületeket,
1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől péntekig:

- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- kömlődi, tagyospusztai, kocsi, vagy szentgyörgy- pusz
tai kis családi házat
- lakható kertet Oroszlányban

délelőtt:
délután:

9-12
14-17

Szolgáltatásaink:

ELADÓ:
Rákóczi úti egyszobás, összkomfortos, nagyerkélyes
lakás
Táncsics M. úti I. emeleti összkomfortos, felújított lakás
(két szoba + hall)________________________________
2

Petőfi Sándor úti, 63 m -es, 3 szobás, komfortos lakás
(2-2 és fél szobás összkomfortos cserelakás beszámít
ható)
2

Rosemberg úti 54 m -es két szobás komfortos
lakás
Szák|zenden (Kisbérek - tisztilakások) 3 db egyenként
54 m -es kétszobás társasházi lakás________________
2

Borbálán a Madách I. utcában 200 m -es, 4 szobás családi ház, kamion garázzsal, műhelyekkel____________
2

Szeptember 6. utcában 80 m -es földszintes családi ház
(két szoba + étkező, garázs, melléképület, pince, nagy
telek, szép kilátás
2

Takács2l. úti 220 m -es családi ház melléképületekkel
3000 m -es területen
2

Bokodi tő Vízmű mögött 40 m -es kétszobás, zuhany
zós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott kúttal,
pihenő kerttel___________________________________
2

-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés, fénymásolás)
-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és
értékbecslés
—Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
-A z ingatlanok hirdetése a
médiában
-Gyors hitelügyintézés

FürstS. úti 56 m -es üzlethelyiség (dec.31-ig bérleti joggal)____________________________________________

,

2

2

Nyires dűlőben 1200 m -es telken igényes, 60 m -es lakás (cserelakás beszámítható)____________________
Oroszlány Felső-telepen 1020 m2-es kert 20 m2-es kis
házzal (szoba-konyhás)___________________________
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es kert 20 m2-es kis
házzal (szoba-konyhás)___________________________
Oroszlány mellett az Ürgehegy A oldalán 1600 m2-es
kert 30 m -es téglaépülettel (szoba, konyha, előtér, für
dő, wc)

Érdeklődni lehet:
O roszlány, Fürst S. u. 13.
B 06/20-411-10-70, 560-571

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

B é rb e ad ó :
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton,
a városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel

® 20/41-11-025
J
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Kajak-kenu, kajakpóló

Szezonnyitó versenyek,
biztató eredmények
Az elmúlt hat hét folyamán városunk kajakosai az időnként zordnak is nevez
hető tavaszi időjárás ellenére számos versenyen vettek részt.
Mindenki izgatottan várta a szezon első versenyét - a Tolnán rendezett mara
toni távú versenyt hiszen ez volt az első alkalom, hogy felmérhessék a téli
felkészülés sikerességét. Ezen a viadalon gyermek kajak párosok között 5
km-es távon a Szabados Balázs - Németh Dávid egység ezüstérmet szerzett.
A gyermek kajak egyesek 2 km-es távja után Szabados Fruzsina a dobogó
legfelső fokára állhatott, Lengyel Krisztina korosztálya 5 km-es futamán 7.
helyen végzett, serdülő kajak egyesek között ugyanezen a távon Kovács
Krisztián 5. helyezést ért el.
A Győrben rendezett Maraton Magyar Bajnokságon népes mezőnyben is
helyt álltak a versenyzők: gyermek leány kajak-párosok 10 km-es számában
a Vaspöri Alexandra - Lengyel Krisztina duó 6., míg serdülő leány kajak-pá
ros 15 km-en a Masori Anna - Wertheim Nikolett kettős 8. helyezést szerzett.
A rövidtávú versenyeredmények közül kiemelendő Dunaújvárosban Belik
Arabella gyermek kajak-egyesben szerzett bronzérme, Németh Dávid gyer
mek kajak-egyesben szerzett 11. helyezése (31 induló), és a serdülő lányok
között 1000 méteres futamában MayerAlina4., Wertheim Nikolett 5. és Ma
rosi Anna 6. helyezése.
Kajakpólósaink Németországban, Göttinghemben kezdték idei szereplé
süket, ahol erős nemzetközi mezőnyben kellett helyt állniuk, hiszen a német
kajakpóló bajnokság évről évre több osztályban zajlik. A tornán a férficsapat
10.helyen, a “ B” csapat a II. osztály 8. helyén végzett. Május végén Prágában
vettek részt újabb nemzetközi versenyen, ahol 5. helyezést sikerült megsze
rezniük.
Mindannyiunk számára a legnagyobb izgalmat a hazai környezetben má
jus 22-23-án rendezett nemzetközi gyermek-kajak és kajakpóló bajnokság
jelentette, ahová Bécsből, Straubingból és Prágából is érkeztek versenyzők.
A hideg, szeles hétvége ellenére mindkét napon jó hangulatú versenyek zaj
lottak, örömünket tovább növelte, hogy több versenyszámban is oroszlányi
győztest avattak.
Az oroszlányiak által elért eredmények:
MK-1 leány kajak: 1. Szabados Fruzsina, 4. Czéllai Zsófia
MK-1 leánykajak: 3. Belik Arabella
MK-1 fiú kajak: 6. Szabados Balázs
MK-1 leány kajak: 4. Vaspöri Alexandra, 5. Lengyel Krisztina
K-1 férfi kajak: 2. Németh Dávid, 4. Szabados Balázs
K-1 női kajak: 1. Czéllai Anna
K-1 férfi kajak: 3. Kovács Krisztián
K-1 női kajak: 2. Mayer Alina, 3. Wertheim Nikolett, 5. Marosi Anna
A kajakpóló-kupa végeredménye:
1. Straubing csapata
2. Vidra “A” csapata - Oroszlány (Baumann T., Csapó I., Csornai Á.,
Farkasinszky G., Futó Zs., Katona T., Németh G.)
3. Prága “A” csapata
8. Vidra “ B” csapata - Oroszlány (Belik N., Brauthigam G., Dászkál A., Kosztelnyik R., Márton V., Mernyei T., Rácz K .).
A versenyeken kívül még egy fontos esemény zajlott május elején a
vizitelepen: az Oroszlány Utánpótlás Futball Clubbal közösen családi napot
rendeztek, azzal a célllal, hogy lehetőséget biztosítsanak a másik sportág
megismerésére, a különböző sportot űző gyerekek közötti barátság kialakítá
sára. A fiatal sportolók szüleikkel együtt megismerhették mindkét sportág
rejtelmeit, kispályás focitornán és a közös kajakozáson, kenuzáson vehettek
részt a felnőttek és gyermekek.
dr.TímárA.

Szakképzések a gimnáziumban
Az oroszlányi Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola a
2004/2005-ös tanévben OKJ vizsgával záruló szakképzéseket indít.
Jelentkezni lehet számítástechnikai szoftverüzemeltető (1 éves), számító
gép-kezelő (1 éves), gazdasági informatikus (2 éves), középfokú keramikus
(2 éves), középfokú grafikus (2 éves), környezetvédelmi és vízgazdálkodási
technikus (2 éves), általános vegyésztechnikus (2 éves) képzésekre. A be
iratkozás 2004. június 23-án (szerda) lesz, de a titkárságon történő előzetes
egyeztetés után más időpontban is lehetséges.
A jelentkezéssel kapcsolatos információ az iskola titkárságán, a 361-291-es
telefonszámon is kapható.

Az egyik nevet, a másik sír
Miközben egyik szemünk nevet,
mert városunk egy újabb kulturált és
szép játszótérrel gazdagodott, aköz
ben a másik a sír, amikor azt látja,
például a Táncsics úti, alig két éve át
adott téren, hogy a játékok nagy ré
sze immár használhatatlan.
Ki kell mondani, ez nemcsak az
építtetők és az építők felelőssége,
hanem a használóké, s leginkább az
övéké, illetve szüleiké. Nem véletle
nül hangzott el a mostani játszótér
avatáson is a kétkedő kérdés: No,
vajon ez meddig fog tartani?
Jó lenne, ha mindenki megértené,
értékeinkkel a mi pénzünkből gyara
podunk, vigyázni rá nemcsak a kul
turált polgár felelőssége, hanem a
vagyonára kényes, racionális embe
ré is. Hiszen akad-e köztünk olyan
dőre elme, aki puszta passzióból
tönkre teszi otthona kemény munká
val megszerzett berendezési tárgya
it? Márpedig a város tágabb
otthonunk, és közösen befizetett
adónk, hozzájárulásaink teszik való

ban otthonossá. S annak is felelős
sége van értékeink pusztulásában,
aki szótlanul, tétlenül tűri ha rongá
lást lát.
S még egy gondolat, mely nagyon
is ide tartozik. Már az előző ciklu
sokban is süket fülekre talált a felve
tés, hogy biztosítsa az önkormányzat
az iskolaudvarok délutáni használa
tát, ne kelljen a fiataloknak lopva, ke
rítésen átmászva birtokba venni a
flasztert és az egyéb sportlétesítmé
nyeket.
Évi pármillió forintból fizetni lehet
ne néhány felvigyázó ember munka
bérét, s ezzel egy csapásra, beru
házás nélkül új, egészséges testmoz
gást és szabadidő eltöltési lehetősé
get biztosító tereket nyerne a város.
Igaz, az avatás gyönyöre nem da
gasztana képviselői kebleket, mégis
érdemes lenne megfontolni végre
ezt az évről évre előkerülő felvetést,
ha városunk mindenkori vezetői és
döntéshozói nemcsak a kebleikre
gondolnak.
Forgács J.

SPORTHÍREK
- SÚLYEMELÉS. Likerecz Gyöngyi az olimpiai kiküldetésért emel június
18-án. Ezen a versenyen számára csak egy ellenfél van, mégpedig a súlyok.
Az athéni repülőjegyért 240 kilót kell a feje fölé emelnie.
- LABDARÚGÁS. Vasárnap játszotta utolsó hazai mérkőzését az oroszlányi
labdarúgó csapat az idei bajnokságban. Az NB lll-as focisták a Mór csapatát
fogadták. Szentjobbi szabadrúgás találatával 1:0 arányban nyert az ŐSZE
VÉRT csapat.
Június 8-án Oroszlányban játszották a magyar Kupa megyei labdarúgó dön
tőt. Az oroszlányiak az NB I. kapuját döngető Tatabányát fogadták. A pi
ros-feketék a második félidő 80. percében még 4:1 -es vesztésre álltak, mikor
10 perc alatt kiegyenlítettek, ami egyben azt is jelentette, hogy megnyerték a
megyei trófeát.
- TEKE. Véget ért a városi tekebajnokság tavaszi szezonja. 19 héten keresztül
20 csapat döntögette a bábukat hétről-hétre. Tavasszal ez a Tekebarátok-nak
sikerült a legjobban. Ők vezetik a bajnokságot megelőzve a Tantor-t és a
Bambi-t.______________________________________________________
ÉVSZÁZADOS RITKASÁGÚ jelenséget, a Vénusznak a Nap korongja előtti el
vonulását csodálhatták meg kedden délelőtt azok, akik az MKK épülete mö
götti téren jártak. A Bányász Klub Halley csillagászati szakköre, Kis Gergő
vezetésével távcsöveken mutatta be a felemelő jelenséget. Itt, és a város egy
másik pontján fotók is készültek a szépség bolygójának együttállásáról.

iádHIREK
- LABDÁBA RÚGHATNAK? “Most leírjátok százszor erre a papírra, hogy ez a
gömbölyű itt, a labda” - nyitotta mega testületi ülést a polgármester a város
atyák csúfos, 7-0-s fociveresége után.
- POLITIKAI VIRÁGNYELV. Két idős hölgy beszélget a Rákóczi úton.
- Elszomorító, ahogyan kinéz előttünk a park. Csupa gaz, és a régi nyárfákat
is kivágták a tavasszal - panaszolja egyikük.
- A mi utcánkban jobb a helyzet-válaszolja a másik. - A közelgő választások
alkalmából fűt is, fát is ígértek a politikusok.
- TÖBB SZÓLAMBAN. Komoly szerepet szánunk a Vértesi Erőmű Rt.-nek a
hazai energiaiparon belül - nyilatkozta a kancellária miniszter, miközben
Draskovics Tibor pénzügyminiszter a hosszú távú áramértékesítési szerző
déskötések lehetetlenségéről elmélkedett. De a gordiuszi csomót hamarosan
átvágják, hiszen “a jövőkép vizsgálata folyamatban van” .
- MAGAS LÓRÓL. “A piacon kíván találkozni az emberekkel" - hirdette állam
titkárának kampánycélokból való érkezését az egyik párt. Az emberek, par
don, alattvalók nyilván hanyatt-homlok rohantak aznap a piacra.

Terjeszkedik a BorgWarner

E N Y É M , T IE D , Ö V É (V ili)

Húsz éve van jelen Európában a BorgWarner Turbo Systems nevű amerikai vállalat,
amely elsősorban gépjárművekbe gyártott turbófeltöltőiről közismert.
2000-ben kezdték meg építkezésüket az oroszlányi ipari parkban. A fejlesztés máso
dik ütemeként most újabb hatezer négyzetméterrel bővült gyártócsarnokuk, s ennek
megtekintésére érkeztek múlt héten a képviselő-testület tagjai, a polgármesteri hiva
tal vezetői, illetve a település meghatározó cégeinek képviselői.
Schmidt Kornél cégvezető köszöntötte a megjelenteket, és röviden ismertette a tár
saság történetét, termelési stratégiáját, illetve fejlesztési terveit. Mint elmondta, a cég
termelésének több mint 80%-át Európában értékesíti, mivel Amerikában a vásárlók
még mindig inkább a nagy hengerűrtartalmú kocsikat részesítik előnyben. Termékei
ket a VW, az AUDI, valamint a GM-Fiat vásárolja, és üzemük a logisztikai szempontból
optimálisnak ítélt ezer kilométeres körben látja el a gyárakat. A termelést a kezdeti pár
százezer darabról az idei év során egymillióra kívánják felfuttatni. Egy új, kilencezer
négyzetméteres gyártócsarnok felépítését is tervezik, s ennek üzembe állításával
másfélmilliós éves kapacitásuk lesz, ami azt jelenti, hogy a cégcsoport második leg
nagyobb termelőegysége valósul meg Oroszlányban. Képviselői kérdésre válaszolva
Schmidt Kornél közölte, jelenleg kétszáznegyvenen dolgoznak a gyárban, és folyama
tosan bővítik a létszámot. Jó kapcsolatot alakítottak ki a helyi munkaügyi központtal,
valamint az Eötvös Loránd műszaki középiskolával, ennek következtében közös szakemberképzéssel oldják meg a létszám feltöltését.____________________________

A tulajdonjoggal kapcsolatosan érdemes pár szót ejteni a birtoklás
ról, mint a tulajdonhoz kapcsolódó, attól azonban önállósítható,
fontos részjogosítványról.
Birtokon a dolog feletti tényleges hatalmat értjük. Birtokos az,
aki a dolgot magához veszi, vagy más módon a hatalmába kerül, a
birtokos helyzetét ez a tényleges hatalmi helyzet határozza meg.
Polgári jogunk szerint, mindenki birtokos, aki a dolog felett, közvet
lenül, vagy közvetve hatalmat gyakorol.
A leírtak alapján birtokosnak minősül:
- a tulajdonos, függetlenül attól, hogy ténylegesen a hatalmában
tartja-e a dolgot,
- az a személy, aki a dolgot ténylegesen a hatalmában tartja, pl. a
bérlő,
- az a személy, aki a dolgot ténylegesen a hatalmában tartotta, de
tőle a dolog időlegesen már hatalmába került, pl. az albérlő.

Saját rekordját is megdöntötte
Nemzetközi atlétikai viadalra került sor az elmúlt hét végén a horvátországi Rijekában,
ahol Magyarországot a junior korcsoportú Héraklész válogatott képviselte. A csapat
ban helyet kapott Kostyál Ágnes is, az Oroszlányi Triatlon Egyesület versenyzője, aki a
3000 méteres síkfutásban indult. Licskó Csaba edző az elutazás előtt azt nyilatkozta,
hogy Ági feladata a tisztes helytállás mellett, eddigi legjobb idejének megdöntése.
A fiatal hölgy megfelelt a várakozásnak, hiszen a 6 ország versenyzőit felvonultató
versenyszámban a 3. helyen végzett, és hajszálra tíz perces eredményével felülmúlta
eddigi legjobbját. A 3000 m-es síkfutásban hivatalosan az idén még nem futottak
ilyen jó időt a serdülő-ifjúsági és a junior korcsoport hazai női versenyzői közül.

A lham bra Bt.

ORTRI SIKEREK ÉSZAKON

2004.
jú n iu s 0 1 -tő l
k iv o n u ló
s z o lg á la to s
tá v fe lü g y e le te t
v á lla lu n k
O ro s z lá n y
te rü le té n .

Négy ország részvételével három korcsoportban zaj
lottak a küzdelmek a hét végén a lengyelországi
triatlon versenyen, ahol delegációnk gyűjtötte a leg
több érmet. A serdülő lányok korcsoportjában Ma
gyarországot három megyei versenyző képviselhette.
A trió ki is tett magáért, hiszen a csapatversenyt meg
nyerték, és két egyéni érmet is begyűjtötték.
Aí első számot, a 400 méteres úszást 16 fokos vízben
kellett teljesíteni, ahol Szalai (Esztergom) volt a leg
jobb pozícióban, majd következett a kerékpározás (8
km), és ebben a számban is verhetetlen volt, végül
első helyről vágott neki a 2 km-es futásnak. Ott azon
ban Tóth Zsófia (ORTRI) az első km végén utolérte és
megelőzte, így magabiztosan nyerte a versenyt. Ered
mények: 1. Tóth Zsófia, 4. Mihalek Zsófia (ORTRI).

Egyeztetés:
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3
Központi orvosi ügyelet
8361-761

Jogos önhatalom: a birtokos a birtoka ellen irányuló támadást ön
hatalommal is elháríthatja. A jogos önhatalom csak a birtok ellen
irányuló támadás esetén gyakorolható, abból a célból, hogy a táma
dást elhárítsa.
Birtokvédelem államigazgatási úton: akit birtokától megfosz
tottak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől kérhet birtokvédel
met, a birtokháborítás befejezésétől számított egy éven belül. A
jegyző előtt azt kell bizonyítani, hogy ő a tényleges birtokos, és,
hogy attól megfosztották, vagy abban zavarják. A jegyző az eredeti
birtokállapotot állítja helyre, a birtoklás ténye alapján határoz, a bir
tokláshoz való jogosultságot azonban nem vizsgálja. Erre kivétele
sen, és csak akkor tér ki, ha a birtokháborító nyilvánvalóvá teszi,
hogy a másik fél nem volt jogosult a birtoklásra.
Birtokper: a bíróságtól kért birtokvédelem. Akkor kerülhet rá
sor, ha a jegyző határozatát valamelyik fél sérelmesnek tartja, ha a
birtokháborítás óta egy év már eltelt, vagy a birtokláshoz való jogá
ra hivatkozva indít valaki keresetet. A bíróság a perben a birtoklás
hoz való jogo^jltság alapján dönt.
Aki jogalap nélkül birtokolja a dolgot, köteles azt a birtoklásra
jogosultnak kiadni, és esetleg még kártérítési kötelezettség is ter
helheti.
Kis Ferencné dr. ügyvéd
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Feh érn em ű és
bálásru h a üzlet
a H u b er üzletházban,
a Fürst S. úton.

NYOMDA
820-454-35-41

Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
S30/908-03-77
830/209-44-95
820/325-68-32

A birtokvédelem eszközei:

P O T O M

TAXI 8 3 6 1-7 00

Szilágyi Tibor
víz ás központi
fűtés szerelő
820/9366-274

A birtokost megilleti a birtokvédelem, amely a tilos önhatalom
mal szemben nyújt védelmet. Tilos önhatalomról akkor beszélünk,
ha a birtokost a birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy a birtok
lásban zavarják, ez a magatartás a birtokháborítás. A birtokvédelem
joga azt a személyt illeti meg, aki a törvény szerint jogos birtokos
nak minősül. Megilleti pl. ez a jog a bérlőt a bérleti jogviszony fenn
állása alatt a tulajdonossal szemben is, ugyanis ebben az esetben ő
számít jogos birtokosnak!

V

Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

y

P A P LA N , P Á R N A
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS
20-465-90-35
Internet: www.tolltex.hu

IrCiss Csaba
vegyesbolt
Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig:
7.00-19.00
Vasárnap: 8.00-19.00

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
8361-605
n y itv a tartás: H-P: 8-17

■ ■

Kárpitozott
bútorok javítása!
Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272
T O M I

KÉZI

AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Pénzügyi válságtervet készített a Vértesi Erőmű Rt.!
Működésében először történik, hogy pénzügyi válságtervet készített a Vért
vezetése, mert augusztusra csődközeli helyzetbe kerülhetnek, amennyiben a
kormány végre nem rendezi radikálisan a cég pénzügyi helyzetét, és nem ha
tározza meg helyét a magyar energiapiacon - mondta el Holló Vilmos az
igazgatóság elnöke egy fórumon, melyet csütörtök délután tartottak.
Lázár Mózes javaslatára Rajnai Gábor levélben fordul a kancellária miniszter
hez a fentiek rendezése érdekében. A kormány a tervek szerint az e hétről
jövő hétre halasztott ülésén tárgyal a Vért sorsáról.

Nálunk újra tarolt az MSZP
Másképp szavazott a város és a falu
Az országos átlagnál valamivel alacsonyabb, 32,44%-os részvétel mellett az
oroszlányi választópolgárok 52,59%-a (2690 szavazattal) voksolt a Magyar
Szocialista Pártra a vasárnapi EP-választáson. 29,78% (1523 szavazattal) a
Fidesz MPSZ képviselőit kívánta az Európai Parlamentbe juttatni. A Szabad
Demokraták Szövetsége 473 szavazatot kapott (9,25%), míg a Magyar De
mokrata Fórum 3,66%-os eredményt ért el, 187 szavazattal.
A város 19 szavazóköréből 18-ban ben (777 fő), a 12-esben (szavazó
kaptak több szavazatot a szocialis helyisége a Ságvári iskola) szerezte.
A Fidesz kizárólag az 1. számú vá
ták, mint a Fidesz. Utóbbi egyedül a
faluban (1. számú szavazókor) tu lasztókörben győzött. Viszonylag
dott vereséget mérni vetélytársára szoros eredmény még két helyen
született: 3-as szavazókor (az Aszta
118-77 szavazat arányában.
A szocialisták átlagosan más- los János utcai kollégiumban szava
fél-kétszer több szavazatot gyűjtöt zók) és 17-es szavazókor (a borbálái
tek a Fidesznél, de egyes szavazó óvodában voksolók).
A Szabad Demokraták Szövetsége
körökben ez az arány elérte a
2-3-szorosat: így kiugrik a 4-5-6-os a 2-es szavazókörben gyűjtötte a
szavazókor, ahol nagyjából a Tán legtöbb voksot (64). A Magyar De
csics úti tízesektől az Arany iskolán mokrata Fórum a 6-os szavazókör
át az MKK-ig húzódó sáv épületeiben ben szerepelt a legjobban. A
lakók szavaztak. A 9-10-11-12- Munkáspárt az 5-ös, a Magyar Igaz
13-as szavazókörök mindegyikében ság és Elet Pártja az 1-es szavazó
kétszer többen szavaztak a szocialis körben érte el a legjobb eredményt.
A legkevesebb szavazatot a 9-es
tákra (ez a József, az Arany, a
Ságvári iskola és a Gyermekotthon szavazókörben (József Attila iskola
körül lakók többségének a vélemé környéke) kapta valamennyi párt,
nye.) Az Arany iskolában voksolók mert itt mentek el a legkisebb szám
10-es szavazókörében nyertek leg ban választani.
A legaktívabbak a 12-es szavazó
nagyobb arányban a szocialisták,
mert itt háromszor több voksot gyűj kör (Ságvári iskola környéke) válasz
töttek, mint a Fidesz. Az MSZP tópolgárai voltak, 363-an mentek el
számszerűen a legtöbb szavazatot szavazni, ami a jogosultak közel
F.J.
(216) egy kislétszámú szavazókör 50%-a.
Betörték az MSZP párthelyiségének ablakát!

Hétfő reggelre egy maroknyi kővel beütötték az MSZP pártheiyiségének
üvegablakát. Székely Antal helyi pártelnök szerint Oroszlányon eddig
konszolidáltak voltak a politikai viszonyok és ilyen attrocitásra még nem
volt példa.___________________________________________________

Harc a “hitelesebb” képért
A médiára panaszkodott, és hiányolta a helyi cigányság pozitív törekvéseinek
bemutatását a legutóbbi rendes képviselő-testületi ülésen Simon Istvánné, a
városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Az elnök- asszonynak a pol
gármester adott szót az Iskola utcai önkormányzati épülettömb felújításáról
szóló vita kapcsán, miután Takács Károly, a polgári oldal képviselője “ prob
lémás környéknek” nevezte a Petőfi udvar tájékát, (folytatása 2. oldalon)

Eltűnt egy asszony!
Rendőrségi felhívás!

Az Oroszlányi Rendőrkapitány
ság eltűnés miatt keresi: Hor
váth
Károlyné oroszlányi
lakost, aki lakhelyéről 2004.
május 3-án ismeretlen helyre
távozott.
Személyleírása: kb. 160 cm
magas, barna, rövidre vágott
parókát viselhet, arca hosszú
kás és beesett. Szeme barna,
arcbőre napbarnított.
Kérjük, hogy ha érdemleges
információval rendelkeznek az
eltűnttel kapcsolatban hívják az
oroszlányi kapitányságot a 107 vagy a 560-730-as telefonszámon.

A bevétel vagy a folyamatos közlekedés a fontos?

Nő a táblaerdő városunkban
Oroszlány úthálózatához képest túlzsúfolt KRESZ táblákkal, holott egy-egy
közúti jelzőoszlop- és tábla nem is olcsó mulatság. Mindenestre a legutóbbi
képviselő-testületi ülés után úgy tűnik még több színes táblácska, kerül majd
ki az utcákra. Ezek többsége azonban kerek lesz, azaz tiltó. Megtiltják az au
tósoknak, hogy a lakott területen megengedett 50 km/órás sebességgel köz
lekedjenek. A szakemberek szerint csak ott kellene a sebességkorlátozást
előírni, ahol különösebb veszély fenyegeti az arra járót.
- Miért tartja túlzottnak Oroszlány “kitáblázását”- kérdeztük Cser László,
gépjárművezető-oktatót, aki tagja a Közlekedési Tudományi Egyesületnek és
Oroszlány Városi Balesetmegelőzési Bizottságnak.
- Sajnos bevett szokás, és nem csak városunkban, hogy ahol az útminőség nem a legalkalmasabb a közlekedésre, ott sebesség korlátozást alkal
maznak. Ez így olcsóbb, mintha az utakat javítanák. Azonban Oroszlányban
olyan helyen is kinn vannak ezek a harmincas táblák, ahol nem ellenőrzik a
sebesség betartását, illetve be nem tartását, vagy egyszerűen nem is tudják
azt. Én és kollégáim nagyon sok javaslattal éltünk már az illetékes bizottság,
illetve a hivatal osztálya felé. Azt nem mondhatom, hogy nem adnak a véle
ményünkre, de nagyon kevés valósul meg belőle.
- Ha már szóba került a Rákóczi út, önök nap, mint nap többször róják ezt
az útszakaszt. Mi a véleménye, változott valamit közlekedés szempontjából a
helyzet, mióta leszerelték az egy órás kiegészítő táblát?
- Nem. Azt nem mondhatom, hogy rosszabb lett, de semmivel sem jutot
tunk előre. A Rákóczi út továbbra sem alkalmas párhuzamos közlekedésre,
mert nem megállni tilos táblák vannak kihelyezve, hanem csak várakozni ti
los táblák. Ez azt jelenti, hogy továbbra is meg lehet állni. Ellenőrizni igaz
most már lehet az autósokat, hiszen ha egy autóban nem ül senki, akkor már
vétett a KRESZ ellen és büntethető, de felmerülhet a kérdés, hogy akik ezt ki
találták, pénzt akartak beszedni, vagy a folyamatos közlekedést elősegíteni.
Szerintem az utóbbi egyáltalán nem sikerült.
- Nemrégiben ennek az újságnak a hasábjain ön fogalmazta meg, hogy a
Rákóczi út páros oldalán, a Táncsics Mihály út és Fürsl Sándor út közötti
szakaszon nem tilos a várakozás. Ezen azóta sem változtattak. Ön tud arról,
hogy a közeljövőben lesz-e újabb forgalomtechnikai változás a Rákóczi
úton?
- A polgármesteri hivatal illetékes osztályának csoportvezetőjével kapcso
latban vagyok. Az ő elmondása szerint, új útburkolati jellel látják el a Rákó
czit, és ezáltal a külső sávban kialakítják majd a parkolókat.
- Miként értékeli, hogy egy egyirányú útnak egy szakaszát kétirányúsítják,
úgy, hogy azt igazából csak hal ember használhatja, a többieknek viszont
zsákutca lesz.
-Valóban. A Petőfi utca kétirányú lesz a Mészárostól a Hunyadiig. Azon
ban a Hunyadi utcába nem lehet befordulni, mert egyirányú, úgy hogy csak
azok használhatják ezt a körülbelül húszméternyi szakaszt, akiknek ott van a
garázsa. De természetesen nem lesz elég a meglévő oszlopra új táblát tenni.
Azt ki kellene egészíteni egy zsákutca táblával, és a kereszteződés után ismét
kitenni a behajtani tilost. Az előírás szerint a másik oldalon egy figyelmeztető
táblára is szükség lenne, plusz ott is jelezni kell, hogy az egyirányúból kétirá
nyú lesz. Ezzel ismét növekedhet a táblaerdő a városban.
MezeiPéter
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
Akciókat szerveztek a szipózás ellen is

Harc a “hitelesebb” képért
(folytatás a címoldalról)
- Miért haragszik ön a médiára? kérdeztük Simon Istvánnét, a városi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat el
nökét.
- Felszólalásomban kifejezetten a
városi televízió egyes megnyilvánu
lásai ellen kívántam szót emelni, ki
használva az élő közvetítés lehető
ségét. Különösen két műsor keltett
megütközést az itt lakókban az el
múlt két hónapban. Romák és nem
romák egyaránt felháborodtak, ami
kor az OTV az általunk szervezett ta
vaszi nagytakarításról “Szeméttelen
“gettó”” címmel készített műsort. A
riport leadása előtt beszéltem a főszerkesztő úrral, aki elmagyarázta
nekem, hogy a “gettó” egy zárt, elkü
lönített városrészt jelent, s ők csu
pán erre utaltak idézőjeles megje
lenítésben. Én ezt értem, de azt sze
rettem volna ha ő pedig azt értené
meg, hogy ez a megfogalmazás sér
tő az itt élők számára. Azt gondolom,
a helyi cigányság egyre többet tesz
önmaga és a környezetének fejlődé
se érdekében, ezért szükséges len
ne, hogy egy pozitív kezdeményezés
esetén a sajtó, még ha idéz is, ne
használjon megbélyegző kifejezése
ket. így az az érzésünk, hogy akármi
lyen jót hoznak le a cigányságról,
egy kis rosszat mindig szükséges
nek éreznek mellé tenni. Ez nem se
gíti, hogy hitelesebb kép ala
kulhasson ki rólunk a városlakók
többségében. Erre jött aztán az Isko
la úti lakókkal készített riportfilm,
ahol a megszólaltatottak valamiféle
állatoknak nevezték a Petőfi udvaria
kat. A romák közt szájról szájra ter
jedt ez a dolog és ismét nagyon
feldühödtek rajta. Nagyon sajnálom,
ami történt, mert azóta találkoztam
ide költözött Iskola utcaiakkal, akik
kellemesen csalódtak, miután meg
ismerték az itt lakókat. Nem sokkal
ezután beszéltem néhány kiköltözte
tés előtt álló Iskola utcai lakóval és
kértem őket, hogy ne nyilatkozzanak
sértő dolgokat, mert végén tényleg
ellenségeket szereznek itt maguk
nak.
Amikor a testületi ülésen Takács
Károly “problémás környéknek” ne
vezte a Petőfi udvart, úgy éreztem
ezen előzmények alapján, hogy el
kell mondanom, ami a szívemet
nyomja.
- Hallottam én már hasonló kifeje
zést e környék megnevezésére a má
sik oldalon ülő politikustól is!
- Nekem egyetlen párttal sincs
semmi bajom - nyomja meg a sza
vait nyomban Simon Istvánná. - Takács úr kijelentése számomra

csupán apropó volt, hogy elmond
jam, ami bánt.
- Mielőtt találkoztam volna önnel,
azt mondta egy cigány önkormány
zati képviselő, hogy a tévé ügyében
az ORTT-hez és az ombudsmanhoz
fordulnak...
- Erről lebeszéltem képviselőtár
samat - veszi át a szót az elnök. Nem látom értelmét, hogy ekkora
felfordulást csináljunk a dologból.
- Az imént azt említette, hogy ko
moly eredményekkel büszkélkedhet
nek. Mire gondolt?
- Például arra, hogy az új kisebb
ségi önkormányzat működése óta
biztonságosabb lett a környék.
- Hogyan érték ezt el?
- Igyekszünk a törvény ellen vétő
ket lebeszélni a rossz cselekedetek
ről.
- Hogyan lehet lebeszélni őket?
- Le lehet, higgye el. Szép szóval
is. De legutóbb például 120 romát
vittünk el családostul egy bűnmeg
előzési célú városnéző kirándulásra
Budapestre. Elmondtuk, hogy jövőre
azok vehetnek rajta részt, akik a tör
vénnyel nem ütköznek. Sajnálatos,
hogy a tévé erről nem tudósított,
noha ígéretet kaptunk rá. Utóbb va
sárnaponként ügyességi versenye
ket szervezünk a környék gyerme
keinek, hogy ne töltsék haszontala
nul, esetleg rosszalkodva a szabad
idejüket.
Csöndes, de nagyon eredményes
akciókat szerveztünk nemrégiben a
szipózás ellen is. Esténként többen
jártuk a környéket és begyűjtöttük a
magukat kábító fiatalokat, s elbe
szélgettünk a szüleikkel, sőt sokszor
velük együtt vettük nyakunkba a vá
rosi. A Táncsics úti tízesek környé
kén alighanem csodálkoztak, hogy
miért mennek a régi strand felé cso
portosan a romák. Egy ízben sajnos,
mentőt is hívnunk kellett egy kábultan talált fiatalhoz. Később a boltok
ba is elmentünk, hogy ne adjanak
hígítót a fiataloknak. Ott azt mond
ták, hogy ezt nem tehetik meg, mert
félnek, hogy a romagyerekek
bosszúból bedobják az ablakukat. Mi
azt válaszoltuk, hogy ezt majd a
rendőrségnek magyarázzák, ha kide
rül, hogy szipózás céljára adtak
vegyszert fiatalkorúaknak. Ez nagy
küzdelem volt! De ma már itt senki
sem húz nejlonzacskót a fejére.
Vége!
Egyébként az udvarokat is jobban
rendben tartják már az itt élők. Nem
mindenki látja ezeket a változásokat,
mert nem jár erre. Persze, hogy viszolyognak tőlünk, ha a sajtó erre akarva, akaratlan - rásegít.
_________________ Forgács József

El nem hangzott állításokat
tulajdonítanak a televíziónak”
Nem akarok vitatkozni a kisebbségi
önkormányzat tisztelt elnökével,
csak kiigazítani a tévedéseket:
- Nem így magyaráztam el - meg
közelítően sem - a gettó kifejezést.
Röviden: A gettó egy körülhatárolha
tó területen bezáródott (vagy bezárt)
társadalmi csapdahelyzet, amelynek
kialakulásáról főképpen! nem a
bennlévők tehetnek. (Mint ahogyan
anno a varsói, vagy budapesti gettó
lakói sem.) Szégyellni ebből követ
kezően nem kell, hanem ellenkező
leg, beszélni, írni kell róla, ahol
kialakul, és mélyül a gettósodás,
hogy a folyamat megforduljon pozi
tív irányban!
- Az iskola utcai panaszosok még
véletlenül sem nevezték állatnak a
Petőfi udvari lakókat - sőt: egyálta
lán nem minősítették őket. (Javaso
lom az elnök asszonynak, nézze meg
újra a riportot mielőtt ilyesmit híresztelne a testületi ülésen, és más
fórumokon.) Az Iskola utcaiak pon
tosan ezt mondták:...
"mert azt mindenki tudja, az önkor
mányzat is, hogy a Petőfi udvar az
egy lepusztult település Oroszlá
nyon............ " . . . ” lepusztult lakásba
tesznek bennünket és egy leprate
lepre, mert az lepusztult telep ott”....
- Különben is: mi nem szándékoz
zuk cenzúrázni senki megszólalását,
kivéve a törvényben meghatározott
eseteket. De ez esetben erre semmi
indok nem volt.
- Rosszul emlékezik az elnök
asszony, ugyanis nem értesített
minket időben a “ bűnmegelőzési" ki
rándulásról. Mint nézőink is tapasz
talhatják, minden hírértékű pozitív
eseményről tudósítunk, amiről idő

ben (!) értesülünk Ezt ebben az
esetben is szívesen megtettük volna.
- Most már csak azt nem tudom,
kinek az érdeke, hogy a televízióban
elhangzottak és az én szavaim he
lyett teljesen más, el nem hangzott
állítások kerüljenek elő bizonyos fó
rumokon és sajtótermékekben?
Csak nem a klasszikus “kabátlopási”
forgatókönyv működik? Tudják: egy
idő után, mikor már senki nem em
lékszik fenti soraimra, meg a való
ságra, de lehet rá hivatkozni: a
tévének már voltak “rasszista
ügyei” !!!
Ennek okán is leszögezem: nem
voltak, nem is lesznek!!!
De vajon miért terjeszti valaki,
vagy valakik, hogy a tévében az
hangzott el, hogy a Petőfi udvariak
állatok?
A kérdések megválaszolatlanok
maradnak.
Az egyértelműség kedvéért: az
ügy kapcsán semmi ellenérzésem
nincs a kisebbségi önkormányzattal,
vagy elnökével, nem ő tehet a fenti
ekről.
És természetesen ezután is szíve
sen együttműködünk a kisebbségi
önkormányzattal, valamint beszá
molunk minden pozitív eseményről,
ami a Petőfi udvar környékén törté
nik, de az objektivitásra törekvő tájé
koztatáshoz az is hozzátartozik, hogy
alkalmanként a negatívakról is. Már
ha lehet egyáltalán így kategorizálni
az eseményeket. Hiszen semmi sem
teljesen fekete, vagy fehér. A Petőfi
udvari helyzet sem, és az erről be
számoló tv-műsorsem.
Kormos Ferenc, OTV főszerkesztő

Kupakolási rekordkísérlet
Négy éve dolgozik a vértesi erőmű kazánjainak felújításán a SES Tlmace
szlovákiai cég. A magyarországi munka egyik vezetője Jókai János, aki még
tavaly felkereste az oroszlányi szlovák önkormányzatot, és jó kapcsolatot
alakított ki Szabó Istvánnéval, a helyi szlovákok képviselőjével. Ennek ered
ményeképpen 2003 decemberében a város vendégül látta Jókai lakóhely
ének, a szlovák Kozárovce (Kovácsi) táncegyüttesét.
A kétezer lakosú település a Garam völgyében, a Mohi atomerőműtől
mintegy nyolc kilométerre fekszik Léva közelében. Meghívásukra ide látoga
tott múlt héten Szombaton Oroszlány delegációja Rajnai Gábor polgármester
vezetésével, és a Brána táncegyüttessel, hogy részt vegyen a helyi falunap
rendezvényein.
Ezen Franyó József, a Guinness könyvben is szerepelő rekorder tartott be
mutatót. Az egyetlen szlovák tulajdonú sörgyár, a Topvar dolgozója azzal ke
rült be a rekordok könyvébe, hogy a világon egyedüliként 113 üveg sört tud
kinyitni egy perc alatt. A bemutatón eredményét nem tudta megjavítani, mert
„csak" 112 üveg nyakáról került le e kupak. Majd a Brána táncegyüttes há
romszor is színpadra lépett, nagy sikert aratva produkciójával.
Dániel Bencat és Rajnai Gábor a kapcsolatok további bővítéséről tárgyalt,
s a megbeszélés eredményeképpen augusztusban Oroszlányba látogat a
Kozárovcei táncegyüttes. A szlovák polgármester ígéretet tett arra is, hogy
megpróbálja megszervezni a Guinness rekorder fellépését, és rekordjavítási
kísérletét Magyarországon.

VÁROSKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S . U. 13.
Ügyfélfogadás:

KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki termőföldterüle
teket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst

Hétfőtől péntekig:

- eladó lakásokat

délelőtt:
délután:

- kiadó lakásokat
- kömlődi, tagyospusztai, kocsi, vagy szentgyörgypusztai kis családi házat
- lakható kertet Oroszlányban

912
14-17

Szolgáltatásaink:
-Irodai szolgáltatások

ELADÓ:

(levélírás, fax küldés, fénymásolás)
Rákóczi úti egyszobás, összkomfortos, nagyerkélyes lakás
Táncsics M. úti I. emeleti összkomfortos, felújított lakás (két szoba
+ hall)
2

Petőfi Sándor úti, 63 m -es, 3 szobás, komfortos lakás (2-2 es fel
szobás összkomfortos cserelakás beszámítható)
2

Rosemberg úti 54 m -es két szobás komfortos lakás
2
Szákszenden (Kisbérek - tisztilakások) 3 db egyenként 54 m -es
kétszobás társasházi lakás
2

Borbálán a Madách I. utcában 200 m -es, 4 szobás családi ház, ka
mion garázzsal, műhelyekkel
2

Szeptember 6. utcában 80 m -es földszintes családi ház (két szoba
+ étkező, garázs, melléképület, pince, nagy telek, szép kilátás
2

2

Takács I. úti 220 m -es családi ház melléképületekkel 3000 m -es
területen
Bokodi tó Vízmű mögött 40 m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel
2

Fürst S. úti 56 m -es üzlethelyiség (dec.31-ig bérleti joggal)
2
2
Nyíres dűlőben 1200 m -es telken igényes, 60 m -es lakás (csere
lakás beszámítható)
2

2

Oroszlány Felső-telepen 1020 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)
2

2

Oroszlány Felső-telepen 720 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. emeleti, igényesen felújított, 1+2 fél
szobás összkomfortos lakás (Fürst S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhető)

-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és
értékbecslés
—Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
—Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában
-Gyors hitelügyintézés

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

É rdeklő dn i lehet:
I O roszlány, Fürst S. u. 13.

m

06/2 0-411-10-70, 560-571

2

Fürst S. úti, 45 m -es, komfortos, I. emeleti 1+félszobás lakás (Tán
csics M. úti 1+2 félszobással együtt családi házra cserélhető)
2

Fürst S. úti, 54 m -es, komfortos, II. emeleti lakas (1 szoba össz
komfortos cserelakás beszámítható)
Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szobás, összkomfortos la
kás (vagy családi házra cserélhető)

Bérbe adó:
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton, a városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel
@ 2 0 /4 1 -1 1-0 25

A kender mesterei voltak

V idám szín ek

Bokodon, a mai erőműi lakótelepi ABC területén - mely ma Oroszlány közigazgatási
területe - igen nagy hagyománya volt a kendertermesztésnek. Ez a terület alacsonyan
fekvő, vizes terület volt, és ez tette erre különösen alkalmassá. Csaknem minden ház
ban foglalkoztak vele.
A kendert kis kévébe kötve kinyűtték, azaz kihúzták gyökerestül a földből. Megpakol
tak vele egy lovas kocsit és elindultak az Által-érre vagy a falu végén a Káposztástó
hoz. Ott a patak ágyába helyezték el, szorosan egymásra rakva a kévéket. Rálapátoltak
sok-sok iszapot, karókat vertek le köréje, főleg a folyás irányába, a kéve halom elé,
nehogy elvigye a víz. Kb. három-négy hétig állt a mélybe helyezett kupacokon a víz.
Már bőven a meleg nyárban voltunk. Jött az áztatást követő kendermosás. De szeret
tük ezt mi gyerekek! Ez volt a mi fürdési lehetőségünk. Térdig bent álltunk az iszapos
folyóban, a kis kender kévéket mostuk a sártól. Jókedvűen csapkodtuk a vízbe - no
meg egymásra is. Addig kellett mosni, amíg fehéres-szürkés nem lett. Utána a kis ké
véket gúla formában összeraktuk a folyóparton. Tíz-tizenöt ilyen kis gúla is volt.
Egy-két napig ott száradt, majd lovas kocsival, szekérrel hazavitték és ugyanúgy gúla
formában az udvaron szárították tovább.
(Oroszlányon a Labanc-patak medrében, a Bányász klub mögött volt a kenderáztató.)
Amikor teljesen megszáradt kendertörővei a szárát megtörték. Darabokra hullva
szállt a pozdorja. Addig törték, amíg a kócszálak nem lettek fésülhetők Utána fésülni
kezdték egy sok szöggel felfelé álló deszkalapon, amíg a maradék pozdorja ki nem
hullott. Ezután következett a tilolás, vagyis a két deszka közötti puhítás. Mikor már
kezdett puhulni, fényesedni, megtekerve, mint a fonott kalácsot, tárolták őszig.
Ősszel és hosszú téli estéken, rokkán fonták vékonyszálú fonallá. Nagy-nagy gombo
lyagokban gombolyították össze a szürkés-fehér fonalat.
Bokodon Dubnicz József (az én nagyapám) valamint Takács János, Horváth Imre,
Selmeczi Miklós foglalkozott a fonalszövéssel. Nagyapám ősei, mint takácsok érkez
tek Dadra majd Bokodra a mai Jugoszlávia területéről. Ősz végén már beállította a
szoba sarkába a szövőszéket. Órákon át tudtam nézni ügyes mozdulatait, ahogy re
pült keze alatt a “ hajó“ - lábbal, kézzel dolgozott egyszerre. Szorította a szálat. Az asz
talterítőket piros, fehér pamutszállal díszítette. Mivel péknél sütötték a kenyeret,
szakajtóban - gömbölyű szalmakosár-vitték hozzá a megkelt kenyértésztát. A kosár
aljára került a fejkendő nagyságú, díszített szélű szakajtó ruha. A megszőtt vászonból
férfi gatyákat, női ingeket varrtak. Törölközők, lepe
Alhambra Bt. dők, zsákok is ebből készültek. Ezeket a ruhadarabo
kat nehéz volt mosni. Azonban minden háznál fával
2004.
fűtöttek és főztek. A fa hamuját összegyűjtötték egy
jú n iu s 0 1 -tő l
hordóba, arra vizet hordtak, de ennél jobb volt a lágy
esővíz. A hordókra, azaz szapulókra deszkát tettek és a
k iv o n u ló
szapulófával ütögették a beáztatott ruhadarabokat:
s z o lg á la to s
gatyát, inget, kötényt, szakajtóruhát. Úgy ütögették ki
tá v fe lü g y e le te t
belőlük a piszkot. Minél többet mosták, annál fehéreb
bek lettek, de ez nem tudta elszaggatni a ruhanemű
v á lla lu n k
szövését.
Olyan elnyűhetetlenek voltak, hogy több
O ro s z lá n y
nemzedék örökölte, használta őket.
te rü le té n .
1950-52-ig dolgozott a nagyapám, mint Bököd taká
csa. Egyébként földműves ember volt világéletében.
A szövőszék halála után tönkrement. Az utódok nem
Egyeztetés:
folytatták a takácsmesterséget. Én gyerek voltam, a
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6 mai napig bánom, hogy nem menekítettem meg a ta
Boros Zoltánná
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3 kácsmesterség “kegytárgyait” .

Zsombolyai Mária festményeivel színesedett a Szakrendelő Intézet.
A hangulatos, virágokat ábrázoló kompozíciók a rendelő folyosóin
láthatók, ezzel is oldottabbá téve a rendelésre várakozást.

Központi orvosi ügyelet
9361-761
TAXI 9361-700
NYOMDA
920-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
920/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
930/908-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32

M agánóvoda
önkormányzati tám ogatással
Takács Károly képviselő a Kró
nikás előző számában megjelent
írásra hivatkozva kérdezte a
Pénzügyi Bizottság legutóbbi
ülésén Urbán Attila osztályveze
tőt, hogy milyen megoldást kép
zelnek el a Sárga tömbbe
kényszerített csonkolt lábú
hölgy közlekedésének segítésé
ben. A válaszban az osztályveze
tő egy mobil rámpa felállítá
sának lehetőségét említette,
amit pár hónapon belül tudná
nak felszerelni. (Hogy addig is
miként közlekedik a lépcső
kön a hölgy, nem hangzott el
válasz. A szerk.)
A bizottsági tagok megvitat
ták a helyben kiosztott előter
jesztést, miszerint a Petőfi
óvodát egyelőre öt évre ingye
nesen átadják egy alapítvány
nak, ezen kívül az önkormányzat
az állami normatíva mellett ki
emelt önkormányzati támoga
tást is nyújtana a működéshez.
Kérdésre Kis Györgyné osztályvezető tájékoztatta a tagokat,
hogy az alapítvány csak a rezsi
költségeket fizetné, a nagyobb
felújítások megmaradnak az önkormányzatnak. Varga Sándor
és Papp Péter ellenérzését fejez
te ki a tervezet ellen.
Takács képviselő kérte a hiva
talt, hogy adjon számot a
szennyvíztelep pénzügyi teljesí
téséről, az erre a munkára fel
vett hitelek ütemezéséről.
Adorján Attiláné válaszában erre

Gépjármű közúti elsősegélynyújtó tanfolyamra jelentkezni
lehet a 365-935 és a 06-20/937-60-04 telefonszámon.

P O TO M
F e h é rn e m ű és
b á lá s r u h a ü z le t
a H u b e r ü z le th á z b a n ,
a Fürst S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

PAPLAN, PÁRNA
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS
20-465-90-35
Internet: www.tolltex.hu

ígéretet tett, azzal, hogy ezt a
félévi beszámolóra készítik el.
Ugyanakkor megjegyezte, hogy
a VICE pályázat támogatási
szerződését a mai napig nem
írta még alá az alap kezelője,
ezért is van szükség a hitelek
felvételére.
Az ülésen hangzott el, hogy a
Vért még csak a 2002-es kör
nyezetvédelmi bírság részleteit
fizeti, mivel a hatóság még nem
döntött az elmúlt évi birság
összegéről.
Takács és Papp képviselők ki
fogásolták, hogy a szakrendelő
vezetője miért vásárolt 526 ezer
forintért festményeket az intéz
mény számára, miközben mint fogalmaztak - felszámolja
a laboratóriumot.
Juhász József elnök és
Adorjánná válaszában elmond
ta, hogy a vérvétel, minden hí
resztelés ellenére nem szűnik
meg a városban, továbbra is
időben megkapják a leleteket a
betegek. Amennyiben nem szer
vezné át a laboratóriumot a ve
zető, úgy évente mintegy 17
milliós vesztesége lenne, melyet
a városnak kellene finanszíroz
ni. Senkit nem küldenek el, min
den dolgozónak tudnak munkát
biztosítani, amennyiben azt vál
lalja. Az igazgató-főorvosnak,
mint önálló gazdálkodó intéz
mény vezetőjének pedig joga
van a szabad gazdálkodásra.
Molnár Ferenc

Kanta)
6
L.

Kiss Csaba
vegyesbolt
Népekbaráfsága 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!

Kárpitozott
bútorok javítása!

E g é szsé g p é n ztá ra k

Rózsa Ferenc
kárpitos

tagjai ré sz é re is!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

3 6 2 -0 1 8 ,3 6 3 -2 7 2

H araszthegyi u. 7.
9 3 6 1 -6 0 5
Tiyitva tartás: H-P: 8-17

TOMI

KÉZI
AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Bűzös hab bugyogott a tisztítóból
Bűzös hab bugyogott ki hétfőn délelőtt a Zénón ipari parki gyára mellett elhe
lyezett, úgynevezett szennyvíz előtisztító konténerből. A berendezést - mely
a Pénzes-patak közvetlen közelében található - az Oroszlány-kecskédi vízfo
lyáson és az Által-éren észlelt tavaly nyári szennyezés után a Zénón cég költ
ségén építették. Üzemeltetője az Oroszlányi Szolgáltató Rt. Mint Stangl
Elemértől, az OSZRT szennyvíztisztítási üzletágvezetőjétől megtudtuk, az
eseményről reggel hat órakor kaptak jelzést, majd ezt követően kétszer át
mosták a berendezést, és ezáltal kora délutánra a jelenség megszűnt.
A Zénón cég képviselője nem kívánt nyilatkozni. Stangl Elemér vélemé
nye szerint elképzelhető, hogy a víztisztító membránokat gyártó cég techno
lógiai rendszerébe a szükségesnél több mosószer került, s ez idézte elő a
habzást. Az üzletágvezető azt is elmondta, hogy a környezetbe semmiféle
idegen anyag nem kerülhetett ki, mert a visszamosás során minden a csator
nába folyt. Stangl Elemér arról is tájékoztatott, hogy a Zénón rendszere nem
tartalmaz egészségre káros anyagokat, melyet a környezetvédelmi engedé
lyek is tanúsítanak. A hab szagát a csatornába kerülő iszap okozta, mely
rendszerint nagy mennyiségű baktériumot tartalmaz - tudtuk meg az üzlet
ágvezetőtől.
Olaj a vízre. Mintegy hat liternyi fáradt olajat öntött a csapadék elvezető csa
tornába Dózsa György úti családi háza előtt egy mikrobusz tulajdonosa múlt
héten vasárnap este. A csatornarendszeren keresztül az olaj a városi felső
tóba jutott. A szennyezőanyagot tűzoltók segítségével fogták fel. A környezet
károsodásának mértéke egyelőre nem ismert. Ha az olaj a szennyvízcsator
nába került volna, tönkre tehette volna a tisztítótelep biológiai rendszerétnyilatkozta az OTV hétfői adásában Lazók Zoltán, az OSZRT vezérigazgatója.

Laborátszervezás, magánóvoda
Tizenöt napirendi pontot tárgyal jövő hét keddi ülésén a város képviselő-testülete. Többek között módosítják a költségvetési rendeletet és a gyermek há
ziorvosi körzeteket, a Közbeszerzési Szabályzatot és a vagyonrendeletet.
Nagyobb érdeklődésre tart számot a Szakorvosi Rendelőintézetben történő
átszervezéseket, a Petőfi óvoda alapítványi működtetésbe adását, az Iskola
utca épülettömb értékesítését és felújítását javasoló előterjesztés. Végezetül
három pályázat útnak indításáról is dönteni fognak, melyek Majk, az óvárosi
terület fejlesztését és a fogyatékossággal élők helyzetének javítását célozzák.

Likereaz Gyöngyi utazhat az olimpiára
Talán maga az érintett, Likerecz Gyöngyi sem gondolta volna, hogy majd
nem két napot kell várnia, arra, hogy megtudja, az a munka, amit egész életé
ben egy célért folyatatott, beérik-e. Két nappal a Messzi István súlyemelő
emléktorna után, ahol Likerecz Gyöngyi megemelte a számára kiírt szintet,
sőt, azt öt kilóval meg is “fejelte” , csak e héten hétfőn tudta meg, hogy beke
rült az olimpiai keretbe.
Likerecz Gyöngyi a négy évvel ezelőtti nyári játékipkon az ötödik helyen
végzett. Idén ezt természetesen meg szeretné javítani. Éremszerzésre gondol
ő is, meg a szövetség is, hiszen ezért választották őt. A nőknél három olimpi
ai kvótát (indulási jogot) szerzett a magyar csapat. Ezek pedig nem névre
szólóak, és nem is az tölti be, aki megszerzi azt. Kutzler és Varga indulása
biztos volt. A hosszú kihagyás után Gyöngyinek így a megmaradt egy helyért
kellett küzdenie. Élvezi Imrő Dezső szövetségi kapitány bizalmát, és az ő ver
senyzői képességeit ismerve mindent meg tesz Athénban, hogy dobogón vé
gezzen.
M.P.
A Művelődési Központ és Könyvtár egész nyáron fogadja az érdeklődőket.
A könyvtár 2004. július 12. és augusztus 19. között tart zárva.

Hírek az Eötvösből
Átalakítási munkák kezdődtek az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában. A
képviselő-testület döntése nyomán (3 helyiség kivételével) a teljes földszinti
részt, közel 600 négyzetméteres területtel, a Bakfark Bálint Művészeti Iskola
kapta meg. Az átalakítás a művészeti iskola elképzelései alapján történik, a
költségeket (6,8 millió forint) az önkormányzat fedezi. Várhatóan szeptem
bertől a teljes zenei oktatás az Eötvösben veheti kezdetét.
*

Érettségire való felkészítést hirdet esti tagozaton az Eötvös Loránd Műszaki
Középiskola. A képzési idő négy év.
Érettségizetteknek szerszámkészítő szakot is indít az intézmény, kétéves
képzési idővel. A jelentkezők tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.
Érdeklődni lehet a 361-600-as telefonszámon vagy személyesen az intéz
ményben.

Székely Antal szerint az ellenzék
felrúgja a kompromisszumokat
Beszélgetőpartnerünk Székely Antal, az MSZP helyi elnöke, alpolgármester,
a képviselő-testület szocialista frakciójának vezetője, akit többek között az
EP-választások helyi eredményének, a többség és ellenzék viszonyának érté
kelésére kértünk. Cikkünkből kiderül, hogy az eladási listán szereplő Barbara
szállót nem szellemek, hanem hús-vér emberek használják időközönként.
Forgács József - Nemrégiben egy
Rajnai Gábor polgármester által ké
szített írás jelent meg az oroszlány,
hu weboldalon, melynek tartalmi
szolgáltatója a polgármesteri hivatal.
Ebben a cikkben Rajnai Gábor pártpolitikai megnyilatkozást tesz. Ilyen
tartalmú írás még nem jelent meg
eddig a hivatalportálján. Megenged
hető ez? Mi erről a véleménye?
- Ezen a portálon én csupa olyan
cikket találtam, melyek máshol már
megjelentek, tehát szemelvényeknek
tekintendők. A polgármesternek szíve-joga, hogy nyilatkozzon a válasz
tási eredményről. Probléma akkor
lenne, ha jelentkezne bárki más,
hogy itt megjelenítse a véleményét,
és elutasítanák.
FJ. - Számomra új, amit mond,
mert eddig véleménnyel egyáltalán
nem találkoztam itt. Ha pedig ennyi
re nyílt a hírek rovat, ahogy ön
mondja, akkor miért nem került egy
szer sem bele a válogatásba ellenzé
ki vélemény?
- Mindent nem lehet ide beszer
keszteni. Azt gondolom, ezt találták
alkalmasnak arra, hogy feltegyék.
Nem hiszem, hogy ez bármelyik poli
tikai oldal elleni támadás lenne.
FJ. - Az interjúban Rajnai arra
utal, hogy az EP-választás eredmé
nye mintegy a szocialisták helyi poli
tikáját, eredményeit erősítette meg.
Tekinthető-e ez a városi választási
eredmény a szocialista többségű önkormányzatról mondott értékítélet
nek?
- Úgy vélem az eredményben szere
pet játszott a helyi önkormányzat fo
lyamatos és eredményes működése
is. Más, mondhatni civakodó önkor

mányzatoknál, nem támogatták a
hatalmon lévő pártokat.
MÉTELY A LEVEGŐBEN
Molnár Ferenc - A cikkben foglaltak
alapján Rajnai Gábor 2002. október
23-ai beszéde jut eszembe, ugyanis
véleményem szerint annak nyomán
alakult ki kőkemény ellentét a két po
litikai oldal között. Akkori beszédé
ben kétségbe vonta a polgári értéke
ket. Úgy látszik, a két évvel ezelőtti
beszéd után talán jogosan fogalmaz
ta meg a polgári oldal, hogy ha így áll
hozzájuk a többség, akkor nem iga
zán vehetnek részt az MSZP-vel kö
zösen a város életében. Ilyen mély
ellentétre nem emlékszem sem az
Ön, sem a Sunyovszki vezette idő
szakokban.
- Ezt most hallom először. A pol
gári oldal hivatalos képviselői ezt
még soha nem mondták.
M.F. - De gondolom érzékelte,
hogy van valami métely a levegőben.
- Igen, folyamatosan, hiszen a
polgári oldal legutóbbi választási ki
adványa is arról szólt, hogy az ő te
vékenységükön kívül itt mások
semmit nem tettek. Olyanokat állí
tottak, hogy „nagy kár, hogy váro
sunkban nem készültek tervek az
elmúlt két évben, hogy nem lesz mi
vel pályázni az unió pályázataira,
hogy ma is az akkor megálmodott,
megtervezett és megkezdett fejlesz
tések zajlanak, részben az akkor el
nyert támogatással” stb. Nos, ezek a
megállapítások egyszerűen nem iga
zak. Ráadásul azt gondolom, aki az
zal próbál politikai tőkét kovácsolni
magának, hogy veri a mellét, az tév
úton jár. A cikkben a polgármester is
erre a kiadványra reagált.
^
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Székely Antal: “A politika felülbírálja a szakmai érveket”

Nekem az a véleményem, hogy a vá
ros életében egyetlen ciklushoz köt
hető beruházás vagy nagyobb
fejlesztés nem képzelhető el, mert
ezek a mindenkori pénzügyi lehető
ségek miatt hosszú évekre húzódnak
át. Például az előző ciklusban meg
valósult útprogram tervezése még az
én polgármesterségem alatt, 1997ben kezdődött. Mi azonban egyetlen
helyi választási kiadványban sem
említettük az ellenfelet, s kiváltképp
nem pocskondiáztuk.
M.F. -A z Oraszlán(y)száj című ki
advány azt sugallja, hogy itt minden
csak az MSZP-nek köszönhető, tehát
megpróbálja kisajátítani az előző cik
lus eredményeit is. Ezt miként látja?
- Az említett kiadványban ön ilyet
nem talál. Mi az eredményeinket,
erőfeszítéseinket fogalmaztuk meg,
tényeket írtunk le, például azt, hogy
az előző ciklusban is megkezdett fej
lesztéseik számláit álljuk, végig
visszük. Mi ezzel a probléma?
Semmilyen sértő megjegyzést
nem tettünk ezzel az ellenzékre. Még
az sem szerepel benne, amit viszont
mi érzünk, hogy az ellenzék nem áll
mellé a dolgoknak. Mondok erre pél
dát. A testület egy hónapja elhatá
rozta a régi strand eladását, majd
megszületett a megegyezés, hogy az
ülés előtt találkozni fogunk és egyez
tetünk a végleges szerződésről. Ezen
azonban az ellenzék nem jelent meg,
s még csak nem is értesített
benőnket a távolmaradásról.

lyozom, ez alapjaiban nem érintette
az előző döntést, hiszen a testület ál
tal előzetesen jóváhagyott eladási ár
nál jóval magasabbat sikerült elérni
úgy, hogy az egy hónapon belül be
folyik a város kasszájába.
Nem hiszem hogy ez bárki ellenér
zését kiválthatná. Azonban az ellen
zék elmaradása a testületi ülésről is
arra enged következtetni, hogy meg
sem akarta ismerni mi van a végle
ges szerződésben.
F.J. - Azt gondolom a fentiek is
annak jelzései, hogy a politikai ellen
felek a városban ellenséggé váltak,
és ez immár a közösség rovására
megy. Hogy látja ön, kinek mekkora
ebben a felelőssége?
- Úgy látom mindenkinek van egy
stílusa és az ellenzék ragaszkodik a
kialakított stílusához. Sajnos, az ő
magatartásuknak része a kompro
misszumok felrúgása is. E ciklust
például azzal kezdték, hogy miután
megegyeztünk a bizottsági helyek el
osztásában, nem sokkal később tele
fonon jelezték: a megállapodást
tekintsük semmisnek, mert ők végül
úgy döntöttek, hogy semmilyen tes
tületi pozíciót nem vállalnak. A költ
ségvetést például még egyszer sem
szavazták meg, noha az előző,
fideszes vezetésű ciklusban a szoci
alisták ezt mindig megtették, akkor
is, ha annak néhány elemével nem
értettek egyet. Ugyanakkor az sem
célravezető, hogy amikor elutasíta
nak valamit, más megoldásokat nem
vázolnak fel. Ilyen például az Iskolai
utcai épület kiürítése, vagy a régi
strand eladásából befolyó bevétel
sportra való visszaforgatásának ja
vaslata. Ezek vízbe dobott ötletkö
vek, amik nagy hullámokat vetnek,
de kidolgozott, esetleg előterjesztés
ben megtestesülő formát sohasem
öltenek.
M.F. - A strand eladásával kap
csolatos politikai egyeztetésen konk
rét javaslatot tett le az ellenzék, hogy
közalapítvány jöjjön létre a helyi
sport támogatására. Ez ellentmond
az ön állításának!
- Az ellenzék javaslata szerint a
pénzt egy alapítványba kellett volna
tenni, melynek kamatait kívánták
évente elosztani a sportszervezetek
között. Ez azonban évente csupán
8-10 millió forint lehetne, miközben
egy nagy összeg parkol felhasználhatatlanul az alapítvány számláján.
Meggyőződésem szerint ezt most
nem engedheti meg magának az önkormányzat, és a sportnak sem segít
vele.

ELLENFÉL VAGY ELLENSÉG?
M.F. - Az egyeztetés délelőttjén
megjelent képviselő bele akart tekin
teni az iratokba, de erre nem kapott
lehetőséget. Az ellenzék ezt azért
szerette volna, hogy szervezeti állás
pontot alakíthasson ki, s azzal me
hessen az egyeztetésre. Erre azon
ban nem kapott lehetőséget.
- Nézze, mi sem kaptunk előzetes
anyagot, hiszen a szerződés végle
ges változata délutánra készült el.
Egyébként a végleges szerződésben
három konkrét, egyszerű dologról
volt szó: az árról, az időbeli üteme
zésről, és a konkrét helyrajzi szá
mokról. Emiatt hívta össze a
polgármester úr a pártokat és min
denki ott kapta meg (mi is) a végle
ges változatot. Ha előzőleg már
minden másban megegyeztünk, azt
gondolom, erről már nem olyan bo
nyolult dönteni, akkor sem, ha mind
ezt a helyszínen kapják kézhez.
M.F. - No, de az nem mindegy,
hogy aki megjelenik az egyeztetésen
az a saját, vagy pedig a pártja véle
ményét tudja-e képviselni.
ANYAGIASULT SZELLEMEK
- Ismétlem, az esti egyeztetés F.J. - Szellemek járnak-e a Barbara
előtt nem sokkal állt össze a végle szállóban? Lapunkban nemrégiben
ges anyag. S még egyszer hangsú ismertettük, hogy a használatlanul

álló, eladásra szánt önkormányzati
épületben rendszeresen mozgás ér
zékelhető.
- A Barbara megvételére idáig
nem volt jelentkező. A szálló őrzésé
re született egy megegyezés, mely
nek lényege, hogy a hasznosításig a
hivatal nem alkalmaz vagyonőrt, ha
nem a szálló utcafrontra néző részét
bérlő MSZP számára átadja azt hasz
nálatra. Mi cserébe riasztórendszert
szereltettünk fel, és alkalmanként
bérmentesen rendelkezésére bo
csátjuk igénylő szervezeteknek. így
például a MEASZ ott tartja a megbe
széléseit, a környék társasházai la
kógyűlést tartanak és alkalmanként
lehetőséget adunk a Hit gyülekezeté
nek is.
M.F. - A polgármester érdeklődő
kérdésünkre levélben azt válaszolta,
hogy az épületrészt senki sem hasz
nálja. Sajnos, akkor azt kell monda
nom, hogy nem mondott igazat.
- A helyiségek használatát az
MSZP irodavezetőjével és velem
egyeztetik az igénylők, így erről a
polgármester nem is tudhatott.
M.F. - A baj az, hogy idáig ez nem
volt nyilvános, pedig biztosan akad
még szervezet, ami örülne ilyen in
gyenes helyiséghasználati lehető
ségnek. De ezzel a témával foglal
kozó cikkeink azt is felvetik, hogy
ideje lenne már rendezni a párthelyi
ségek használatának kérdését a vá
rosban.
- Az MSZP nagyon szeretne egy
kisebb helyre menni, mert itt nagyon
magasak a rezsiköltségek. Nekünk
egy kisebb lakás méretű helyiség is
elegendő lenne. A gond az, hogy
mára annyira elfogytak az önkor
mányzati tulajdonú helyiségek, hogy
ez megoldhatatlan.
A JÖVŐRE VÁRVA
M.F. - Mit tudnak tenni pártvonalon
a Vért sorsának végleges rendezése
érdekében? A miniszterelnök emlé
kezetes ígéretei ellenére maradt
ugyanaz a bizonytalanság, mint az
elmúlt 10 évben.
- Hamarosan a kormány elé kerül
a cég ügye. Azt gondolom, minden
nek a hosszú távú áramátvételi szer
ződés a kulcsa. Ha ebben sikerül
megegyezésre jutni az áramvásár
lókkal, akkor a probléma megoldó
dik. A tatabányai üzemek értékesí
tése után létrejövő oroszlányi bá
nya-erőmű piaci viszonyok között is
meg fogja állni a helyét, ha ugyan
olyan feltételekkel indulhat, mint
bármely más erőmű. A Vért ugyanis
a privatizáltakkal ellentétben - mint
egyedül állami tulajdonban maradt
erőmű - , nem kapta meg azon
hosszú távú szerződéseket, amit a
többiek igen. Sajnos ilyet már a mai

európai jogszabályok szerint nem le
het készíteni. Annyi bizonyos, hogy
Magyarországon rövid időn belül
több mint 100 megawatt új kapaci
tás bekapcsolására lesz szükség,
mert növekszik az energiafelhaszná
lás. Emellett az energiagazdaság egy
lábon nem állhat, a szenes erőmű
energiájára tehát szükség lesz. Töb
bet nem akarunk, mint azonos felté
teleket a többi termelővel.
A Vért voltaképpen nem támoga
tást igényel, hiszen működése köz
ben - mint az a múlt heti fórumon is
elhangzott - több mint 10 milliárd
forintot fizet be az államkasszába. Ez
az évi 7-8 milliárdos veszteségével
szembeállítva kiegyenlíti egymást. A
Vért helyzetének rendezésében, azt
gondolom, egyetértés van a két fő
politikai oldal között. Várjuk meg a
kormánydöntést.
A KÉTARCÚSÁG VÁDJA
M.F. Rajnai polgármester
2002-ben, még ellenzékből bírálta
lapunkban az előző ciklusbéli, általa
erőpolitizálásnak nevezett jelensé
get. Akkor így fogalmazott: „Bizo
nyos döntéseket a testület izomból
mindenképpen átvisz. A városlakók
ban megütközést keltő döntéseket a
testület simán megszavaz, ezért
egyesekben kialakulhat egyfajta ne
gatívkép a közélet tisztaságával kap
csolatban. ” Mi a véleménye, ez igaz
a mostani testületre is?
- Mindig vannak és lesznek olyan
döntések, amit egy testületnek vál
lalnia kell a változás érdekében akkor
is, ha ez a lakosság körében népsze
rűtlen.
M.F. - Igen, de frakciójuk időn
ként mintha kétarcúan viselkedne. A
testületi bizottságokban születnek
bizonyos szakmai döntések, a képvi
selőik kiállnak a pedagógusok bérfejlesztése mellett, vagy helyeslik a
polgári egyesület támogatását, majd
ugyanezek az emberek a testületi
ülésen a frakciófegyelem nevében
előző álláspontjuk ellen szavaznak.
Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a
„Hőség a néphez, vagy a Hőség a
Párthoz" esetének a kérdése.
- Én azt gondolom, az teljesen ter
mészetes, hogy a politika ilyen ese
tekben felülbírálja a szakmai érveket.
A bizottsági üléseken megfogal
mazódhatnak igények, azonban ami
kor később a költségvetés lehető
ségeit és frakciójuk többségi véle
ményét a megfogalmazók megisme
rik, be kell látniuk, hogy ez nem
teljesíthető. A demokrácia így műkö
dik. Rendszeresen felszínre jönnek
igények, problémák, de a politikusok
feladata a prioritásokról dönteni. Ez
nem kétarcúság, hanem a rendszer
működésének a sajátja.

VÁROSKAPU
IN G A T L A N IRODA
O R O S Z L Á N Y , F Ü R S T S. U. 13.
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Ügyfélfogadás:

KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki termőföldterüle
teket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst

Hétfőtől péntekig:

- eladó lakásokat

délelőtt:
délután:

- kiadó lakásokat
- kömlődi, tagyospusztai, kocsi, vagy szentgyörgypusztai kis családi házat
- lakható kertet Oroszlányban

9-12
14-17

Szolgáltatásaink:
-Irodai szolgáltatások

ELADÓ:

(levélírás, fax küldés)
Rákóczi úti egyszobás, összkomfortos, nagyerkélyes lakás
Táncsics M. úti I. emeleti összkomfortos, felújított lakás (két szoba
+ hall)
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szobás, komfortos lakás (2-2 és fél
szobás összkomfortos cserelakás beszámítható)

-ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és
értékbecslés

2

Rosemberg úti 54 m -es két szobás komfortos lakás

2
Szákszenden (Kisbérek - tisztilakások) 3 db egyenként 54 m -es
kétszobás társasházi lakás
2

Borbálán a Madách I. utcában 200 m -es, 4 szobás családi ház, ka
mion garázzsal, műhelyekkel
2

Szeptember 6. utcában 80 m -es földszintes családi ház (két szoba
+ étkező, garázs, melléképület, pince, nagy telek, szép kilátás
2
2
Takács I. úti 220 m -es családi ház mellékepületekkel 3000 m -es
területen
Bokodi tó Vízmű mögött 40 m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel
2

2

Nyíres dűlőben 1200 m -es telken igényes, 60 m -es lakás (csere
lakás beszámítható)
2
2
Oroszlány Felső-telepen 1020 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)
2

-Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
-Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a
médiában
-Gyors hitelügyintézés

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

2

Oroszlány Felső-telepen 720 m -es kert 20 m -es kis hazzal (szoba-konyhás)

É rdeklődni lehet:
O roszlány, Fürst S. u. 13.

Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. emeleti, igényesen felújított, 1+2 fél
szobás összkomfortos lakás (Fürst S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhető)
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I. emeleti 1+félszobás lakás (Tán
csics M. úti 1+2 félszobással együtt családi házra cserélhető)

fi

06/20-411-10-70, 362-929

2

Fürst S. úti, 54 m -es, komfortos, II. emeleti lakás (1 szoba össz
komfortos cserelakás beszámítható)
Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szobás, összkomfortos la
kás (vagy családi házra cserélhető)
2

Mészáros L. úti, 54m -es, igényesen felújított kétszobás lakas
Bokodon 90m2-es, két generáció számára is alkalmas családi ház,
sok melléképülettel, nagy udvarral, rendezett kerttel

Bérbe adó:
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton, a városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel
©20/41-11-025

A triatlonosok spanyolhonban

ENYÉM, TIED, ÖVÉ (IX )

A hét végén triatlon ranglista versenyt rendeztek Hatvanban, ahol az orosz
lányi Tóth Zsófia ismét bizonyította kirobbanó formáját, és serdülő kategó
riában mindenkit maga mögé utasított. A ranglista versenyek jellemzője,
hogy az indulók a sorozat állomásain elért helyezésükért pontokat kapnak,
és az így kialakult rangsor alapján minősítést lehet elérni. Egy-egy ilyen ver
seny során általában országos bajnoki mezőny gyűlik össze. Az ötfordulós
eseménysorozatot tavaly az Oroszlányi Triatlon Egyesület versenyzője
nyerte, s most, három fordulóval a befejezés előtt is vezeti a mezőnyt.
Egyébként az egyesület sportolói kedden spanyolországi (Alicante) edzőtá
borozásra indultak, a Puerto de Alicante Triatlon Klub meghívásának eleget
téve. Az edzőtábor során részt vesznek több versenyen is.
A Hatvanban rendezett verseny megyei eredményei: Serdülő leányok:"!.
Tóth Zsófia - ORTRI; 8. Mihalek Zsófia - ORTRI; 12. Laczó Zsuzsanna ORTRI Gyermek leányok: 4. Balogh Barbara - ORTRI.

Ingatlantulajdont leggyakrabban adás-vétellel szereznek az emberek. Ehhez
a szerzési módhoz kapcsolódik az elővásárlási jog intézménye, szabályai
nem hagyhatók figyelmen kívül.
Elővásárlási jog keletkezhet jogszabályi rendelkezéssel, mint pl. a társtu
lajdonosok elővásárlási joga, vagy a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog,
de más személy javára szerződéssel is alapítható ilyen jog. Az elővásárlás té
nyét, és a jogosult személyi adatait az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza, ez
alól csak a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog a kivétel.
Az elővásárlási jog a tulajdonos rendelkezési jogát annyiban korlátozza,
hogy ha eladási szándéka van, ingatlanát először az elővásárlási jog jogo
sultjának kell megvételre felajánlani, más személynek csak akkor adható el,
ha a jogosult ezzel a jogával nem él.
A felajánlást írásban kell megtenni, amelyben ismertetni kell a megköten
dő szerződés leglényegesebb adatait, így különösen azt, hogy ki venné meg
az ingatlant, mennyi vételárat kötöttek ki, a vételárat mikor kell megfizetni,
mikor adja birtokba, és milyen egyéb szerződéses feltételekben állapodtak
meg. A felhívásban fel kell hívni a jogosult figyelmét arra, hogy ha meghatá
rozott időn belül (ez általában 15 nap) nem nyilatkozik, azt úgy tekintik, hogy
elővásárlási jogával nem kíván élni. A jogosult három dolgot tehet: vagy kü
lön nyilatkozatban lemond az elővásárlási jogáról, vagy nem szól semmit, ez
esetben a hallgatás beleegyezés, vagy bejelenti, hogy ezért az árért, és a
megadott feltételekkel megveszi az ingatlant. Ez utóbbi esetben a felhívással
és elfogadó nyilatkozattal létrejön közöttük az adás-vétel, amelyet azonban
egy okiratba kell foglalni.
A tulajdonos bizonyítani köteles azt, hogy a felajánlás megtörtént, enélkül
az ingatlant kívülállóra nem jegyzik át. Éppen ezért a felhívást tértivevényes
levélben kell elküldeni.
Az új társasházi törvény a társasházközösség tagjai számára is lehetővé
teszi azt, hogy egymás javára elővásárlási jogot alapítsanak. Jogalapítás ki
zárólag az alapító okiratban történhet, ha eredetileg nem szerepelt benne, az
alapító okirat módosításával hozhatnak létre elővásárlási jogot, amely mó
dosítást valamennyi tagnak alá kell írni. Amennyiben sor került jogalapításra,
azt az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetik. Ezt követően azonban az elővá
sárlási jogra felhívást az előbb ismertetettek szerint minden esetben meg kell
tenni. Tehát: valamennyi tagnak (figyelem! ha férj-feleség a tulajdonos,
mindkettőnek külön-külön levélben!) fel kell ajánlani megvételre. Csak azt
követően adható el kívülállónak az ingatlan, ha senki sem nyilatkozott, vagy
csak joglemondó nyilatkozatok érkeztek. Teljesen téves az a nézet, hogy a
felhívást a lépcsőházban való kifüggesztéssel teljesíteni lehet! Tömbházak
ban rendkívüli módon megnehezíti és megdrágítja az eladást, ha elővásárlási
jogot biztosítanak egymásnak, miközben érezhető haszna ennek, szerintem,
nincs. Ilyen jogot két-vagy háromlakásos társasházakban érdemes kikötni.
Sajátosan alakul a termőföldre vonatkozó elővásárlási jog, ahol elvileg
elővásárlásra jogosult minden helyben lakó magánszemély. Ilyen ingatla
noknál a vétel ajánlatot a jegyzőnek kell megküldeni, aki a polgármesteri hi
vatal hirdetőtábláján függeszti ki azt, és nála jelentkezhet az elővásárlásra
jogosult, akik között sorrendet állapít meg a törvény.
Előnyben részesül a helyben lakó haszonbérlő, családi gazdálkodó, föld
szomszéd, csak ezután jöhet más helyben lakó. Ha a vevő maga is helyben
lakik, őt más helyben lakó személy nem előzheti meg.
Kis Ferencnédr.

Jó volt oroszlányinak lenni Győrben
Kedden este a Győri Nemzeti Színházban tartotta hagyományos vizsga kon
certjét a győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola. Szabó Anita és Katona Imre
az első fecskék voltak Oroszlányról, akik négy évvel ezelőtt felvételt nyertek
ebbe az iskolába, hogy még tovább fejlesszék tánctudásukat. A két órás elő
adás után egyértelmű választ kapott a publikum, melynek soraiban nagyon
sokan ültek szűkebb hazánkból: volt óvónéni, általános iskolai tanárok, volt
igazgató, sok-sok barát. Persze nem csak Imre és Anita produkciójára vol
tak kíváncsiak. Ezen az estén fellépett még Csiszár Anita, Katona Zoltán,
Emődi Lilla, Németh Eszter, Geiszt Fanni is, akik valamennyien az oroszlá
nyi Bakfark Bálint Művészeti Iskola növendékei voltak.
Katona Imre lehetőséget kapott a vizsgakoncerten, hogy bemutathas
sa, saját rendezésű, és koreografált darabját, a Kegyetlen játékokat. Ebben a
darabban az ifjú művész érzéseit, élményeit vegyíti egy film történetével. A
darabban szinte csak oroszlányiak szerepelnek.
Az előadás végén Szabó Anita és Katona
Imre könnyeikkel küszködve fogadták az el
Alhambra Bt. ismeréseket. Büszkén mondták el, hogy az
első lépéseket Oroszlányban tették: Csáky
2004.
Máriától tanultak meg táncolni és színpadon
jú n iu s 0 1 -tő l
szerepelni.
Mezei

k iv o n u ló
s z o lg á la to s
tá v fe lü g y e le te t
v á lla lu n k
O ro s z lá n y
te rü le té n .
Egyeztetés:

06/70-282-69-66
06/20-534-42-83
Központi orvosi ügyelet
9361-761
TAXI 8361-700
NYOMDA
820-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz ás központi
fűtés szerelő
820/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
830/908-03-77
830/209-44-95
820/325-68-32

Az oroszlányi Vöröskereszt
2004. június 28-án 9-16 óráig
véradást szervez
a Bányász Klubba.
Várjuk kedves véradóinkat!
Kérjük, segítsenek
a rászoruló betegeken!
A Bokodi tó oroszlányi oldalán (3 szoba+konyha+pince) faház eladó. Ásott kút, vil
lany van. 34/361-623

PO TO M
Fehérnem ű és
bálásru h a üzlet
a H ub er üzletházban,

H U
P
H
Ketakai
Kiss Csaba
vegyesbolt

PA P LA N , P Á R N A
TISZTÍTÁS, KÉSZÍTÉS,
FELÚJÍTÁS

Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

20-465-90-35
Internet: www.tolltex.hu

E g é s z s é g p é n z tá ra k
tagjai ré s z é re is!

a Fürst S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

v_____________________ /

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

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

K e ré k p á ro s o k
B o ltja
O ro szlán y
u. 7.
8 3 6 1 -6 0 5

Kárpitozott
bútorok javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272

H araszthegyi

N yitva tartás; H-P: 8-17

TOMI K É Z I
AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Félmilliárdos hitel; lakópark épülhet

Szarkofág lett a moziból
A nyílások lehegesztésével mondhatni hermetikusan lezárták a volt Ady mozi
málló épületét, miközben a külső falakról eltávolították az életveszélyt okozó
mészkőlapokat.
A tulajdonos költségére - mintegy 2 millió forintért - végzett munkálatokat a
polgármesteri hivatal rendelte el, hogy megszüntesse a balesetveszélyes ál
lapotot. Az épület előterében található helyi védettségű freskót
(Domanovszky Endre: Táncoló lányok) a beázások miatt már penész övezi.

Az utolsó akcióhős, avagy a vasálarcos

543 millió forintos rövid lejáratú hitel felvételéről döntött keddi ülésén a vá
ros képviselő-testülete. A hitelfelvétel azért vált szükségessé, mert a szenny
víztisztító telep felújítási beruházásához kapcsolódó állami támogatások Vaslemezek, hegesztés, és teljes sötétségbe burkolódzik a hajdan közkedvelt
Ady mozi és benne a Domanovszky freskó. Pedig a kezdet még szép volt, sőt
megítélt összegei még a mai napig nem érkeztek meg a város bankszámlájá
ra. Időközben a kivitelezők az elvégzett munkák után százmilliós számlákat az újabb és újabb tulajdonosok (akik közt ott volt a város, két Bíró nevezetű
úr, az egyik a Lombard tulajdonosa) egyre csak ígérték, lesz még itt élet, csak
nyújtottak be az önkormányzatnak - ismertették az előterjesztés indoklásá
győzzük
kivárni.
ban. A támogatási összegeket, azok beérkezése után automatikusan a hitel
Aztán 2002 novemberében az épület újból gazdát cserélt. Az új tulajdonos
törlesztésére fordítják, másra felhasználni nem lehet - hangzott el. Finanszí
egy fővárosi vállalkozó - nevezzük csak Lacinak feltalálta a spanyolviaszt.
rozási okokból módosították a gyermekorvosi körzethatárokat. Az 1-es és
Laci megvette az Önkormányzat által eredetileg 100 forintért eladott Ady
5-ös körzet határai nem változtak. A többit a helyi médiumokban hirdetés
mozit potom 5 millió forintért, majd 3 héten belül sikerült neki 30 millió fo
formájában teszi közzé az önkormányzat.
rintos jelzáloggal terhelni. Ám ahhoz neki sem volt kedve, hogy ezt a szép
Módosult a város vagyonrendelete, mely többek között lehetővé teszi,
summát a mozira költse. Hiába kért, fenyegetett, felszólított az önkormány
hogy az ipari parki Zénón céggel közösen 100 új lakás építését készítsék elő a
zat, az új tulajdonos nem tett semmit, még állagmegóvást sem. De miért is
Tópart utca mögötti területen. A lakópark létehozására az Oroszlányi Szol
tett volna? Három hét alatt 30 milliót keresett Laci barátunk az üzleten, akár
gáltató Rt. és a Zénón Kft. egy közös céget fog létrehozni, melynek a város
még moziba is elmehet belőle néhányszor.
értékesíteni fogja a csónakházig terjedő területet.
Az meg kit érdekel, hogy itt vidéken néhány bányásznak szúrja a szemét a
Az előterjesztést egy fő tartózkodással fogadták el, egyben hozzájárulva
romhalmaz, amit eladni nem lehet, hiszen 30 milliós jelzálog terheli,
egy területsáv eladásához az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-nek, melyen parko
amennyiért viszont senkinek nem kell.
lót fog létesíteni a cég.
-fA tulajdonos eltűnt (?), a hitelt nyújtó takarékszövetkezet hallgat és vár. Itt
tartunk ma! Reméljük, végre megszólalnak a hitelt nyújtók is egyszer, s
kiderül, mi ért nekik 30 milliót ezen az épületen.
Szolga Róbert (OTV)

A beteg marad, a vér utazik

Elfogadta a képviselő-testület többsége, hogy a Szakorvosi Rendelőintézet
(az évről évre növekvő, s idén 17 millió forintra prognosztizált veszteség mi
att) átadja a labordiagnosztikai feladatokat a tatabányai Szent Borbála Kór
háznak. A vérvétel reggelente továbbra is a korábbi helyszínen fog történni
és a leleteket még a mintavétel délutánján kézhez kapják a betegek.
„Semmilyen szempontból nem
fogja negatívan érinteni a lakosságot
ez az átszervezés” , hangsúlyozta a
tatabányai kórház igazgató-főorvo
sa, hozzátéve, hogy intézménye
azért is érdekelt a feladatátvételben,
mert az javítani fogja százmilliós ér
tékű (kihasználatlan kapacitású)
laborautomatájuk rentabilitását. Az
igazgató asszony ígéretet tett rá,
hogy a vérmintákat maximális figye
lemmel fogják beszállítani (szerinte
10 perc alatt) a kórház gépjárművé
vel.
Elhangzott még, hogy két laborasszisztens továbbra is a vérvételt
fogja végezni itt helyben, egy pedig a
Szent Borbála Kórház munkatársa
ként folytathatja a diagnosztikai te
vékenységet. A testület Lázár Mózes

javaslata alapján felkérte Mátics
igazgató-főorvost, hogy a feladat
nélkül maradó laboránsoknak azo
nos bérezéssel, képzettségüknek
megfelelő munkát ajánljon fel a szak
rendelőben.
A közeljövőben megvizsgálják a
leletek háziorvosoknak történő elekt
ronikus adattovábbítási lehetőségét
is. Mindezek megvalósulására a de
cemberi ülésen fognak visszatérni.
A szakrendelő szakszervezeti kép
viselője sérelmezte, hogy csak ezen
az ülésen tudták meg a dolgozókat
érintő tervezett munkaköri változá
sokat. Dr. Mátics István válaszában
azzal indokolta az információ vissza
tartását, hogy nem akart konfliktuso
kat gerjeszteni a változások tényle
ges életbelépése előtt.
Forgács J.

Iskola utca: felújítás 2 éven belül?
Elfogadták a képviselők az Iskola utcai épülettömb piaci alapú felújításáról
szóló tervezetet, illetve adásvételi előszerződést. Az ingatlant a várostól az
OSZRt. fogja megvásárolni közel 68 millió forintért. Arról később döntenek,
hogy a két éven belül tervezett felújítás után a tömbben alakítanak-e ki piaci
alapú önkormányzati bérlakásokat vagy sem.
Az ellenzék aggályosnak tartja,, hogy a bennlakók valóban méltányosan
lesznek-e elhelyezve. Leszavazták Takács Károly azon javaslatát, hogy a fel
újítás elmaradása esetén az épületet ne lehessen értékesíteni.

LEBONTATTA az Ó-Takács utcai (önkormányzati tulajdonú) egykori pálinka
főzőt a polgármesteri hivatal, mert nem íkadt vevő az életveszélyes állapot
ban lévő vályogfalú épületre. Egy helytörténet-kutatónk szerint az elmúlt
száz évben nemcsak a tömény szeszt, hanem a város ügyeit is itt főzték ki, hi
szen előbb a községi elöljáróság, majd a tanácsi időszak első vezetői is gya
korta itt kvaterkázták át az időt.
(Kár, hogy a műemlékjellegű épület az enyészeté lett. - a ^zerk.)

Olajat a tűzre - nem a csatornába
Mint azt lapunk hasábjain is megírtuk, a múlt héten olajszennyezés történt a
városi tavon, mert egy oroszlányi állampolgár fáradtolajat öntött az esőelve
zető csatornába. Oroszlányban a felső-telepen, a bányagarázzsal szemben
található a Vértes-Metál Kft., ami hulladék begyűjtéssel és hasznosítással
foglalkozik. Itt átveszik a lakossági fáradtolajat is, ráadásul ingyen. Tehát, ha
valaki önállóan oldja meg az olajcseréjét, nem kell mást tennie, mint elfárad
ni a telephelyre, és ott leadni.
Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi felügyelőség munkatársa kérdé
sünkre elmondta, hogy sajnos nem tudják olyan szabályozásra sarkallni a
törvényhozókat melyben előírnák az olajforgalmazóknak a kötelező ártalmat
lanítást, vagy legalább a begyűjtést.
Várhatóan a közeljövőben a városban elkészül egy úgynevezett hulladékudvar, amely alkalmas lesz veszélyes hulladéktárolására is.
Mezei P.

Alapítványi óvoda lesz a Petőfi
Szeptembertől alapítványi óvodaként működhet a falusi Petőfi Óvoda, s erről
egyhangúlag döntött kedden a képviselő-testület. A leendő működtető Gyer
mek Kuckó Alapítvány bejegyzés alatt áll. A magánintézmény létrehozásának
kezdeményezője Végh Mária, az óvoda jelenlegi vezetője. A város öt évre in
gyenesen haszonkölcsönbe adja az óvodai épületegyüttest az alapítványnak
(tehát a fenntartásról és karbantartásról a jövőben e szerveződmény gon
doskodik), és az állami normatíván felül évi 2,6 millió forintos támogatásban
részesíti. Az esetlegesen szükségessé váló nagy felújításokat az önkormány
zat fogja elvégezni. A májusi előzetes felmérésben 74 szülő jelezte, hogy kis
gyermekét ide kívánja járatni.
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64 millió forint az összes tartozás
Jelenleg 349 bérlakással rendelkezik az önkormányzat. A bérlők 64 millió fo
rinttal tartoznak a város kasszájának, ami lakásonként átlagosan 183 ezer fo
rint. 38 millió forintot tesz ki a befizetetlen közüzemi számlák (távfűtés,
melegvíz, vízdíjátalány, csatorna) összege, míg a lakbértartozás meghaladja
a 26 millió forintot. (Ez az összegzés nem tartalmazza az egyéb szolgáltatók
nál (ÉDÁSZ, ÉDVRt.) felhalmozott tartozásokat.)
Tavaly 41 bérlőt nyilvánított jogcímnélkülivé a bíróság és 8 lakáskiürítésre
került sor. Idén eddig 10 lakást ürítettek ki jogerős bírósági végzés nyomán
elrendelt végrehajtás során.
A környezet form álja a tudatot is?

„A romákat senki sem akarja elüldözni”
A keddi képviselő-testületi ülésen egy több százmilliós összegű, az óvá
ros felújítására benyújtandó pályázat előkészítéséről is döntöttek a képvi
selők. Többek között a pályázat céljáról, a régi településrész
megújulásának esélyeiről kérdeztük Székely Antalt az MSZP helyi elnö
két, alpolgármestert.
- A pályázat, reményeink szerint, még az idén elkészülhet. A kiíró a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Sikeres elbírálás esetén elsősorban
az épületeket, parkokat, tereket szeretnénk felújítani. Elsődleges a Petőfi ud
var épületeinek rehabilitációja, de mert a probléma kiemelhetetlen a környe
zetéből, egy komplett projektben gondolkodunk (a pályázat kiírói is),
melyben a játszóterektől a lakásokig minden megújulhatna.
-Idén tömeges kilakoltatás várható, erről nyilatkozott lapunknak a polgármester is. Ez már a projekt előkészítésének is tekinthető?
- Minden eset más. Amikor a kintlévőségek miatt egy család nehéz hely
zetbe kerül, akkor a szolgáltató mindig próbál valamilyen egyezséget kötni
részletfizetésre, melynek nyomán többnyire végül maradhatnak a lakásaik
ban. Ezért nincs Oroszlányon tömeges kilakoltatás, s nem is volt. Talán most
egyszerre több eset gyűlt össze, de ennek semmi köze sincs a pályázathoz.
- Miután megtörtént a többségében romák lakta terület rehabilitációja, az
újonnan létrejövőpiaci, vagy magasabb színvonalú bérlakásokba ugyanezek
az emberek költözhetnek? Meg tudják-e majd fizetni a magasabb lakbért?
- Igen, azok, akik el tudnak helyezkedni, és „normális" jövedelmet érnek
el, meg fogják tudni fizetni a lakbéreket, melyek a hazai átlagáron, havi 20-30
ezer forint körül fognak alakulni. Ennek megfizetésére sokan már most is ké
pesek, azonban ma még Magyarországon nincs meg annak a presztízse,
hogy először a rezsiszámlákat kell kifizetni. És ez a magatartás ugyanúgy jel
lemző a magasabb komfortfokozatú bérlakásokban élőkre, minta legszegé
nyebbekre. Mára jelentősen megváltozott az ún. fogyasztói kosár, vagyis az
emberek luxuscikkeket tartanak fenn (például mobiltelefont és gépkocsit)
akkor is, ha jelentősen el vannak maradva a lakásrezsivel. Döntés kérdése
lesz ezeknél a családoknál, hogy a felújítás után mire fordítják a pénzüket. Azt
gondolom, ha egy magasabb komfortfokozatú lakásban fognak élni, talán
szívesebben is fognak majd fizetni, mert most befizetéseiknek alig látják az
eredményét.
-Tehát a felújítás után is zömében romák lakhatják majd a területet?
- így van, nem akarunk senkit sem elüldözni. S ezért bízunk abban is, hogy
pályázatunk nyerni fog, ugyanis a kiírásban előnyt élvez az a pályázó, aki a
romák életkörülményeinek javítására dolgoz ki tervet.
- Nem utópikus ebben az elképzelésben az, hogy a körülmények javítása
esetén majd automatikusan átalakítja fogyasztói kosarát a mostani hátralék
felhalmozó? Képtelenség, hogy egy csapásra lemond az autóról, a mobilról,
az HBO-ról, és inkább a rezsit fizeti ezek helyett.
- Az átállás nem egyik napról a másikra fog történni, ez kétségtelen. A
kulcs a képzés, mert képzettebb embernek nagyobb lehetősége van munka
helyet találni és nagyobb jövedelemre szert tenni.
-A közvélekedésben gyökeret vert az előítélet, hogy vajon egy-két évtized
eltelte után nem termelődik-e törvényszerűen újra ez a helyzet, a lepusztult
állapot. Önnek erről mi a véleménye?
-Ú gy vélem, hogy nincs ilyen meghatározottság. Hiszem, hogy a lakáskö
rülmények és a környezet javítása pozitív irányba változtat a hozzáálláson.
Engedjenek meg egy példát erre! Ha húsz évvel ezelőtt Oroszlányon virágtar
tókat helyeztek ki a közterületre, reggelre majd’ mindet felborogatták. Ma
már senki sem bántja ezeket, mert megszokták, hogy vannak. Ami az előíté
letet illeti: laknak romák a város más részein is, mindenféle probléma nélkül.
Ezért mondtam, hogy az életminőség nagyon sokat számít, amikor a környe
zet megbecsüléséről és a fizetési hajlandóságról beszélünk.
F.J.-M.F.

Egy másfélmillió forintos
közüzemi díjhátralék nyomában
Ötvenezer forintos vízdíjszámla! Ekkora összegből már egy kisebb uszodát
lehet működtetni. Panaszosunk a Petőfi udvar 7-ben sokadmagával él, de
medence nincs a bérlakásában. A csapok sem csöpögnek. A számlák azon
ban hónapok óta a fenti összeggel érkeznek az Oroszlányi Szolgáltató Rt.-től.
B.R.-né pár héttel ezelőtt másfélmillió forintos lakbér és vízdíjtartozásról ka
pott igazolást a bérlakásokat kezelő OSZRt.-től. Vízdíjtartozása megközelíti a
900 ezer forintot, lakbérhátraléka meghaladja a 300 ezret, s a kamatok is 200
ezer forint fölötti összegre rúgnak.
Hogyan gyűlhetett össze ez a hatalmas kintlévőség?
A férj úgy emlékszik, hogy a család pénzügyi összeomlását a rendszerváltás indította el. Ö akkor lett egy daganat nyomán súlyos cukorbeteg és
rokkantnyugdíjas, meséli ingerülten. Nyugdíja jelenleg húszezer forint. Fele
sége nemrég újra kapott munkát, amivel negyvenezret keres, és ehhez jön
még a gyerekek utáni családi pótlék. Ebből élnek jelenleg.
Tíz éve talán 600 ezer forint körüli hátralékuk volt, emlékezik a férj. Pár
éve, az asszony korábbi munkahelyén még vonták tartozásuk részleteit, de a
hátralék nagyságáról - szerintük - nem kaptak értesítést. A nagy összegű
vízdíjszámlákat pár hónapja kapják. Nem tudják, hogy mikor szerelték be a
vízórát, jártak-e náluk leolvasók, mekkora számlákat fizettek vagy kellett vol
na fizetniük korábban. Egyetlen régi számlát, csekket sem tudnak mutatni,
csak azt a két 50 ezer forintosat, az új vízdíjról. Mindketten dühösen rágyújta
nak. „Mehetünk az ég alá, hamarosan" - morogja fogai között a férj, s látszik
rajta, legszívesebben ordítana az indulattól.
*

Az ötvenezer forintos vízdíjat nem a vízmű, hanem az OSZRt. számlázta a
családnak. B.R.-ékkel ugyanis a vízmű - nemfizetés miatt - felbontotta a
szolgáltatási szerződést. Ilyenkor a lakáskezelő szolgáltató rt. a 38/1995. (IV.
5.) kormányrendeletre hivatkozva átalánydíjat számláz. Ennek lényege az,
hogy az adott épülettömb főmérőórája és a mellékmérők összegzett állása
közötti fogyasztási különbözetet a lakáskezelő OSZRt. fizeti a vízműnek,
majd azok között osztja el, akiknek nincs mellékmérőjük. Az elosztás alapja a
bérlakásban - a bérlők által aláírásukkal is elismert - lakók száma. A főmé
rőn jelzett elfogyasztott víztömegből tehát azok többet fizetnek, ahol na
gyobb a család (bennlakók) létszáma. Néhol ez a mennyiség meghaladja a
10 köbméter per főt, ami 10 személy esetén egy-egy lakásra lebontva horri
bilis mértékű, 40-50 ezer forintos számlát eredményez. Az átalánydíjat fél
évente korrigálják (létszámhoz és az összes fogyasztáshoz igazítva) és
jóváírják a pozitív változásokat - tájékoztattak a lakáskezelő cégtől.
A hatalmas fogyasztás és számla oka sokféle lehet: pazarlás, csöpögő
csapok, csőtörések, a víz üzleti célra hasznosítása (bérmosás), esetleg a
mellékmérők manipulálása. A végeredmény azonban - legalábbis itt a Petőfi
udvarban - csapdahelyzet: aki eddig nem tudott vagy nem akart fizetni, az
ezután (még inkább vagy valóban) képtelen lesz kiegyenlíteni a számlát.
Olyan adósságspirál tekeredik rá, mely valószínűleg kilakoltatással végződik.
Simon Istvánná, a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetője sze
rint valamennyi Petőfi udvari (főképp roma) átalánydíjas ilyen magas vízdíjat
fizet. Az elnökasszony az ügyben a vízműhöz fordult, ahol információnk sze
rint nem zárkóztak el attól, hogy a hátralék törlesztésére részletfizetési lehe
tőséget biztosítsanak, és egyben új szerződést kössenek a mellékmérők
használatára.
A mérés szerinti elszámolásra visszatérőknek ki kell tudniuk fizetni a hi
telesítés, az esetleges csere költségeit, a hátralék részleteit és az aktuális víz
díjat a vízműnek, ellenkező esetben visszaesnek átalánydíjra. Erre azonban
nagy esélyük van, hiszen közben a lakáskezelő cég felé is komoly adósságo
kat halmoztak fel. Mint azt fenti cikkünk is szemlélteti, a milliós közüzemi díj
tartozások egyáltalán nem ritkák. Az adósságkezelési szolgáltatásban melyet a szociális szolgálat bonyolít - csak azok vehetnek részt, akiknél a díj
hátralék mértéke nem haladja meg a 266 ezer forintot.
*

Cikkünk panaszosai, B.R.-ék ügyében már jogerős bírósági végzés is szüle
tett a kilakoltatásról évekkel ezelőtt. Az önkormányzat azonban máig nem
kért végrehajtást ebben az ügyben, mert a lakásban kiskorúak is élnek. Ezt a
szabályt minden esetben betartják, mert a családok átmeneti otthona betelt,
és nem akarnak utcára tenni gyermekeket. Némelyek szerint néhány notóri
us nem fizető család emiatt tudatosan pajzsként használja a fiatalkorúakat.
Egy dolog mindenesetre tény: a lakásbérlők, csak a városnak, immár 64 mii-
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Ügyfélfogadás:

ELA D Ó :

Hétfőtől csütörtökig:
délelőtt:
9-12

Rákóczi úti, egyszobás, összkomfortos, nagyerkélyes lakás. Irányár:6 M Ft_______________________________________________

délután:
14-17
pénteken: 9-12

Táncsics M. úti, I. emeleti, összkomfortos, felújított lakás (két szo
ba + hall). Irányár:7 MFt
2

Petőfi Sándor úti, 63 m -es, 3 szobás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
MFt

Szolgáltatásaink:

2

Szákszenden (Kisbérek - tisztilakások) 3 db egyenként 54 m -es
kétszobás társasházi lakás. Irányár: egyenként 1,2 M Ft

-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax Küldés)
-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és értékbecslés

2

Borbálán, a Madách I. utcában 200 m -es, 4 szobás családi ház, ka
mion garázzsal, műhelyekkel. Irányár: 25 M Ft
2

Szeptember 6. utcában 80 m -es földszintes családi ház (két szoba
+ étkező, garázs, melléképület, pince, nagy telek, szép kilátás)
Irányár: 13,3 M Ft
2

—

Bokodi tónál a Vízmű mögött 40 m -es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft
2

2

Oroszlány Felső-telepen 1020 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás). Irányár: 400 e Ft
2

2

Oroszlány Felső-telepen 720 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás).
2

—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
—Ügyvédi közreműködés,
teljes körű földhivatali ügyintézéssel
-Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában
-Gyors hitelügyintézés

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

2

Nyíres dűlőben 1200 m -es telken igényes, 60 m -es lakás (cserelakás beszámítható) Irányár: 6 M Ft_________________________

KERESÜNK:

Nyíres dűlőben 30 m'-es rossz állapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m'-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft
2

- oroszlányi és Oroszlány környéki termőföldterüle
teket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst

2

Oroszlány Felső-telepen 1020 m -es kert 20 m -es kis hazzal (szoba-konyhás)
2

- eladó lakásokat

2

Oroszlány Felső-telepen 720 m -es kert 20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)____________________________________________

- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

Oroszlány mellett az Ürgehegy A oldalán 1600 m'-es kert 30 m'-es
téglaépülettel (szoba, konyha, előtér, fürdő, wc). Irányár: 3,2 M Ft

_

É rdeklődni lehet:
O roszlány, Fürst S. u. 13.

Táncsics M. úti, 54 m -es, II. emeleti, igényesen felújított, 1+2 félszobás összkomfortos lakás. Irányár: 6,8 M Ft________________
2

Fürst S. úti, 54 m -es, komfortos, II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(egyszobás összkomfortos cserelakás beszámítható)___________

m

Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szobás, összkomfortos la
kás. Irányár: 6,7 M Ft. (családi házra cserélhető)

06/20-411-10-70, 362-929

2

Mészáros L. úti, 54m -es, igényesen felújított kétszobás lakás.
Irányár: 7,8 M Ft_________________________________________

Bérbe adó:
Kis alapterületű üzlethelyiség
a Rákóczi úton, a városközpontban,
jó megközelíthető lehetőséggel

2

Bokodon 90m -es, két generáció számára is alkalmas családi ház,
sok melléképülettel, nagy udvarral, rendezett kerttel. Irányár. 11,5
MFt.__________________________________________________
Petőfi S. úti, 2 szobás, 51 m2-es, komfortos, igényesen felújított la
kás. Irányán^öM FT____________________________________
tv
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Kisemmizve vackolnak a bokrok között

Csak” két lépcsőfok?

Tragédia „egyenes adásban”

“ Különös aktualitást ad ünnepségünknek, hogy ma van az „esély napja” . Ma emléke
zünk meg elesett, hátrányos helyzetű embertársainkról, és utasítjuk vissza a diszkri
minációt, a kirekesztést. Azt gondolom, az épület átadásával méltó módon fejezzük ki
szolidaritásunkat és gondoskodásunkat.” - mondotta Rajnai Gábor, városunk pol
gármestere az új hajléktalan szálló május végi átadásakor, miközben nem sokkal
odébb egy csonkolt lábú asszonyt költöztettek át a sárga tömbbe, egy önerejéből
megközelíthetetlen lakásba. Cikkünk megjelenése óta a televízió is foglalkozott Klára
esetével. Metzger Gyula a városfenntartási bizottság elnöke felelősöket emlegetett,
Lazók Zoltán, az OSZRt. vezérigazgatója a tolókocsis közlekedésre alkalmas rámpa
mihamarabbi megépítésére tett ígéretet. Később egy műsorvezető azt tartotta az
üggyel kapcsolatos legfontosabb megjegyzésnek, hogy Klára új lakóhelyén csak két
lépcsőfokkal van több, mint az előzőn. Egy helyi „illetékes" önkormányzati képviselő,
amikor segítségnyújtásra hívtam fel, egyszerűen azt válaszolta: nem érdekli a téma,
segítsen magán az illető, ha tud. Egy másik helyi „kormányzó" politikus pedig azt bi
zonygatta nekem, hogy Klára az előző lakását is kúszva közelítette meg, csak ott senki
sem látta, ezért nem volt belőle ekkora probléma. Hogyan viszonyul ez a mérhetetlen
cinizmus a fent idézett beszédhez?
S még volna néhány észrevételem.
Először is, ha Klára ugyanígy közelítette meg előző bérlakását is, miért nem segített
rajta a szolidáris-gondoskodó önkormányzat vagy az említett politikus? Egyébként
előző lakását könnyebben tudta megközelíteni, mert ott volt olyan korlát, aminek se
gítségével egyedül tudott ki- és beszállni tolókocsijába, melyet üresen többen utána
vittek a lépcsőház szűk közösségéből. A sárga tömb jobboldali lépcsőfeljáróján nincs
korlát, a másik oldalon meg csak egy magasan elhelyezett rúd van. (S az már szinte
mellékesnek tűnik, hogy a sárga tömb lépcsői sokkal piszkosabbak, mint a Fürst ut
caik, melyek benn a lépcsőházban vannak.) Márpedig Klára annak segítségével egye
dül nem tud kiszállni. Nem kívánom senkinek sem azt a kiszolgáltatottságot, hogy egy
idegen közösségbe kerülve, teljes egészében mások segítségére legyen utalva. Es
Klára nyilvánosság előtt nem fog beszélni az őt költözése óta ért csúfolódásokról,
mert nem akar újabbakat zúdítani magára.
A lépcsőfokokat számolók igazán megérthetnék végre a történet lényegét. Van
Oroszlányban egy asszony, akinek nehézséget okoz az önkormányzati bérlakás meg
közelítése. Tessék hát rajta segíteni! Ha negyvenmilli
Alhambra Bt. ót nem sajnáltunk más települések hajléktalanjaitól
(én nem sajnálom!), ne sajnáljunk 300 ezret egy
2004.
oroszlányi mozgássérülttől.
jú n iu s 0 1 -tő l
S még egy gondolat a gondoskodásról. A hivatal
munkatársa tőlem értesült Klára problémájáról, s erről
k iv o n u ló
persze nem ő tehet. Különben eszébe sem jutott volna
s z o lg á la to s
senkinek, hogy az átköltöztetett asszony segítségre
tá v fe lü g y e le te t
szorulhat. Ezután - becsületére legyen mondva az ille
tékeseknek- felgyorsultak az események, pláne hogy
v á lla lu n k
a televízió is bemutatta az esetet. (Bár feljáró még
O ro s z lá n y
mindig nincsen.) S ezt csak azért fontos elmondani,
te rü le té n .
hogy értelmezhető legyen a város első emberének
szolidaritásról mondott beszéde. Ezt a beszédet
ugyanis az a két lépcsőfok választja el a valóságtól,
Egyeztetés:
melyet még az érzéketlenségről bizonyságot tevő mű
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6 sorvezetőnek sem kívánok csonkolt lábbal leküzdeni,
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3 nap nap után...
Forgács J.
Központi orvosi ügyelet
9361-761

a legjobb áron!

NYOMDA
920-454-35-41

A k i mást mond,

Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
930/908-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32

az mellébeszél.

Műanyag ablakok,

Fehérnem ű és
b álásruha üzlet
a H ub er üzletházban,
a Fürst S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12,

E g é s z s é g p é n z tá ra k
tagjai ré sz é re is!

Kiss Csaba
vegyesbolt

ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.

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

f?364-000

PO TO M

helyi garanciával!

Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

(az OTP-vel szemben!)

is. Felajánlották, hogy segítenek
a nyugdíjához jutni, és hivatalos
útra terelik problémájának meg
oldását. A kutyusnak ugyan
nem tudnak szállást biztosítani,
de a szálló udvarán ő is ments
várat lelhet-ígérték.
A férfi megköszönte a segítő
szándékot, de a segítséget nem
fogadta el. A szociális munká
sok nyitva hagyták számára a le
hetőséget, hogy bármikor
menedéket találhat a hajléktalan
szálláson, azonban dolgavégezetlenül távoztak.
Még azon az estén elvették a
férfi utolsó vagyonát, a fekete
szatyrot, benne a személyazo
nossági igazolványával, katona
könyvével,
bankkártyájával,
minden iratával.
Mit lehet itt tenni? Segíteni
csak olyan emberen lehet, aki
elfogadja a segítséget, mond
hatja bárki. Itt azonban, úgy lá
tom, többről van szó. Ez az
ember beteg. Nemcsak testi, de
lelki segítségre is szorul, mert
súlyos depresszió jeleit tapasz
talom nála. Lemondott az élet
ről, feladott mindent, mert
kifosztották, belerúgtak, és
nincs ereje újra kezdeni, inkább
vállalja a lassú elmúlást. Nem
tudható, nem zajlanak-e benne
olyan lelki folyamatok, melyek
esetleg ön- és közveszélyessé
tehetik.
Sürgősen tenni kell valamit!
Trubicza Ágnes

M IN Ő S É G I
KERÉKPÁROK

A legjobb ablak

TAXI 9361-700

Szilágyi Tibor
víz ás központi
fűtés szerelő
920/9366-274

Napok óta egy embert látok a té
ren ücsörögni. Hol a tűző nap
melege elől húzódik árnyékba,
hol meg éppen a napfényt kere
si. Ápolatlansága torzonborz
vademberré tette őt. Mellette
egy fekete szatyor. Gondolom,
abban van minden vagyonkája.
Egyetlen társa egy kutya, kinek
pórázát úgy markolja, mint vala
mi mentőövet, amely még az
élethez köti őt. Éjszakára a bok
rok között vackol magának fek
helyet, de a hajnal ismét a
pádon ülve találja.
Egyik reggel vittem neki forró
teát meg zsíros kenyeret. Nem
fogadta el.
- Köszönjük a gesztust, de
nem fogadhatjuk el - jelentette
ki fejedelmi többesben. - Saj
nos nem vagyunk olyan helyzet
ben, hogy bármit is elfogad
hatnánk.
- Ha nem akarja elfogadni a
kezemből, leteszem a padra, s
ha úgy gondolja, majd később
elfogyasztja - mondtam neki.
Erre váratlanul kirobbant be
lőle a panasz és a vád. Beszéde
ingerült, zavaros volt. - Van ne
kem lakásom, de mások laknak
benne. Van rendes nyugdíjam
is, csak nem juthatok hozzá. El
törték a lábamat is, tessék néz
ni! Kidobtak a saját otthonom
ból, elvették mindenemet...
Valami súlyos emberi tragé
dia történt vele. Úgy veszem ki a
szavaiból, hogy akik kifosztot
ták, azok egyben életveszélye
sen megfenyegették.
Felhívtam a szociális szolgá
latot. Ketten érkeztek a hajlékta
lan segítségére. Felajánlották,
hogy autóval beviszik a hajlékta
lan szállásra, ahol megfürödhet,
kimoshatja a ruházatát, ételt is
kap, s meghallgatják a panaszát

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
H araszthegyi u. 7.
9 3 6 1 -6 0 5
Nyitva tartás: H-P: 8-17

Kárpitozott
bútorok javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272

TOM I K É Z I
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

•06*20«
488-10-56
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Márkushegyre
költöztek a bányamentők
Július elsejével bezárta kapuit az önálló oroszlányi bányamentő állomás.
A tizenkilenc bányamentőt ás a kiszolgáló személyzet hét dolgozóját
nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötték a Bányász Klubban. A pén
teki búcsúztatón megjelentek maguk kérték nyugdíjazásukat, mivel vala
mennyien rendelkeznek a szükséges szolgálati idővel.
Az esemény előzménye, hogy június elsejével megszűnt a mányi üzembe
vezényeltek munkája, majd július elsejével az oroszlányi önálló bányamentő
állomás is kiürült. Az újjászervezett 45 fős csoport a tatabányai, oroszlányi
bányamentőkből és a Márkushegyről állományba került kilenc dolgozóból
alakult. Munkájukat a Márkushegyi bányaüzemben kialakított modern, tech
nikailag jól felszerelt épületben folytatják.
Juhász József a bányamentő állomás vezetője beszédében ismertette az
elmúlt időszak történéseit, majd reményét fejezte ki, hogy az új állomány tag
jai követik az elődök útját. A jelenlévők a bezárt bányamentő állomás képével
felcímkézett, névre szóló bort, valamint egy emlék bányászfokost kaptak
ajándékba. (Az állomás 1961 óta működött a most bezárt helyszínen.)

Szigetvölgyi Brigitta EB bronzérmes
Harminchat ország, több mint ötszáz versenyzője indult a hét végén a hollan
diai Rotterdamban megrendezett ifjúsági cselgáncs Európa-bajnokságon. A
Csernoviczki Csaba szövetségi edző vezetésével kiutazó csapatban helyet
kapott a nagy reménységnek tartott, oroszlányi Szigetvölgyi Brigitta is, aki
élete eddigi legnagyobb versenyén bronzérmet szerzett. Mint azt Végh Tibor,
Brigitta nevelőedzője elmondta, az 57 kilósok súlycsoportjában huszonnyol
cán indultak a 17 éven aluliak európai bajnokságán. Az oroszlányi hölgy öt
mérkőzését simán, ipponnal nyerte meg, míg izraeli ellenfelétől kikapott, így
végeredményben a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

A HÉT HÍREIBŐL
- INDULHAT A PRÓBAÜZEM. Nyolcszázötvenmilliós beruházással Európa
egyik legkorszerűbb szennyvíztisztítója készül tavaly nyár óta Oroszlányban.
Afelújítást kivitelező Purátor Kft. múlt hétre hirdette meg a hatósági bejárást,
melynek során mindent rendben találtak, így a modernizált telep legkésőbb
július 14-én megkezdi a hathónapos próbaüzemet. A féléves időtartamra
azért is szükség van, mert a szakemberek vizsgálni akarják, hogy a
technológia hogyan vizsgázik őszi és téli időjárási körülmények között.
- DÉLUTÁN SOK A BALESET. Közzé tette Oroszlány és a környező községek
első félévi közúti baleseti statisztikáját a rendőrség. A személyi sérüléssel
járó közlekedési balesetek száma összességében mintegy 29%-al csökkent
az előző évi hasonló időszakhoz képest. Halálos szerencsétlenség nem tör
tént, súlyos sérüléssel járó eset 3, könnyű sérüléses baleset 14 volt. A bal
eseteket követő vizsgálatok rendre azt állapították meg, hogy azok okozói
egyetlen esetben sem voltak alkoholtól befolyásolt állapotban. A szerencsét
lenségek okai között legtöbb esetben a gyorshajtás szerepelt. A balesetek
mintegy fele délután kettő és hat óra között következett be.
- 25 HÁTRÁNYOS helyzetű gyermeket vitt az önkormányzat káptalanfüredi
üdülőjébe a Vöröskereszt oroszlányi szervezete. A város önkormányzata 200
ezer forinttal támogatta a kicsik üdülését. A nyári program emlékezetesebbé
tételére gyűjtöttek a vöröskeresztesek a múlt héten az MKK előtt, ahol ado
mányozott ruhákat árusítottak.
- JÓ A LEJÓ. A nappali oktatásban végzett gimnazisták mindegyike jelentke
zett továbbtanulásra, ennek eredményét július-augusztus folyamán tudják
meg a tanulók. A 64 érettségizőből négyen kitűnő, hatan jeles eredménnyel
végeztek. Szeptembertől új nyelvi labor várja a diákokat, mely pályázat útján
nyert két és fél millió forintból készült.

D A E W O O TATABÁNYA
DAEWOO

Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Az ú jv á ro s b u s z v é g á llo m á s s á szem ben.
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13 millió jutalmat
osztottak a szakrendelőben
A múlt héten tartották a Semmelweis napi ünnepséget a város egészségügyi dolgozói a szakrendelőben. Az elmúlt évek hagyományaihoz hason
lóan elismeréseket és jutalmakat adtak át, utóbbit 10 millió forintot
meghaladó összegben.
Emléklapot kapott 50 éves védőnői pályafutása alkalmából Bottka
Lászlóné és Jánoshalmi Tiborné.
Az egészségügyben eltöltött idő alapján jubileumi jutalomban részesült
Dr. Mátics Istvánná asszisztens, Orsó Györgyné calmette nővér, Simon
Gabriella fogászati asszisztens, Malomvölgyi Tiborné védőnő (35 év),
Krihó Istvánná laborasszisztens, Kenedi Zoltánná adminisztrátor,
Gabricsevics Jánosné ápolási asszisztens (30 év), Simonná Horváth
Gyöngyi röntgen szakasszisztens, Mészáros Ferencné audiológiai szakasszisztens, Dr. Dalos Veronika reumatológus főorvos, Józsi - Tóth
Sándorné reumatológiai szakasszisztens (25 év), Kaszás Józsefné
anyaggazdálkodó, Makranczi Sándorné asszisztens, Viczena Zsuzsanna
asszisztens (20 év), Scheffer Sándorné asszisztens (10 év).

Újra látnak a kamerák!
Fokozatosan megvakult az öt éve létesített városi térfigyelő kamerarendszer,
s a felújításhoz szükséges pénz hiányában már egy sem működik- adta hírül
egy autórongálás kapcsán nemrégiben az Oroszlányi Televízió.
A témával foglalkozó műsor után egy helyi vállalkozó cége felvette a kapcso
latot a rendőrséggel és felajánlotta az önkormányzati tulajdonú berendezé
sek ingyenes helyreállítását. A segítség révén lapzártánkig üzembe állt
három kamera, egy várhatóan hétvégére készül el, míg az ötödik - melynek
az ún. fejegysége hibásodott meg - a közeljövőben lesz működőképes.
Madari Csaba rendőrkapitány kérte, továbbítsuk köszönetét a köz javáért
idejét és energiáját nem kímélve munkálkodó vállalkozónak.

Készül a Rákóczi úti díszóra
Az “ Oroszlány 50 éves város” ünnepségsorozat programszervező csoportja
még tavasszal döntött úgy, hogy a márciustól októberig tartó események
mellett egy maradandó alkotással is megemlékezik a jubileumról. Az ad-hoc
bizottság egy óra felállítását kezdeményezte a város főútját kettéosztó parko
sított területen. A két alkotóművész, Licskó István és Gerendás Norbert már
faragja a díszóra fa tartószerkezetének népies motívumait, amely a tervek
szerint a jövő hétre készül el. Az óraszerkezetet Pécsett, a Gulácsi és fia cég
nél gyártják. így várhatóan augusztus 20-án megtörténhet az avatási szertar
tás, és újabb köztéri alkotással gazdagodik városunk.
Aszfaltozzák a temetőt. Az oroszlányi képviselőtestület nemrégiben módo
sította a temető üzemeltetési szerződését. A döntést követő tárgyalások so
rán az üzemeltető Libitina Kft. vállalta, hogy a működtetés hasznának egy
részét a társaság fejlesztési céllal visszaforgatja, és a várost szolgáló beruhá
zásokat valósít meg. Rajnai Gábor polgármester (aki jelenleg kéthetes sza
badságát tölti) és Dobos János oroszlányi irodavezető megbeszélését nem
sokkal követte az első ütem megvalósítása, melynek során a település teme
tőjének főútján megkezdődtek az aszfaltterítési munkálatok, melyek várható
an napokon belül befejeződnek. A másfélmilliós munka egy részét a plusz
bevétel fedezi, a fennmaradó részt a Libitina saját forrásaiból fedezi.
Ingyenes gombavizsgálat a piacon! A sok csapadék miatt az erdőkben,
réteken tömegesen jelentek meg a különböző gombák. Akik a természet
ben gyűjtött kalapos finomságokat akarják fogyasztani, elkészítés előtt
minden esetben ellenőriztessék zsákmányukat. Az ingyenes vizsgálat
igénybe vehető a városi “ Placc piac” vasúti átjáró felőli végén lévő faház
ban, hétfőtől szombatig 7.30 és 10 óra között.
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A DOHÁNYZÁS. A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
Nagyjából 15 kötete jelent meg
idáig. Abaújkéren született 6 test
vérével egyetemben. Vértessomlón él több mint 30 éve, és az
utóbbi 15 esztendőben csak az asztalfióknak ütögeti az írógépet, azt is csak elvétve. Ez Baráth La
jos író a számok tükrében, amikkel világéletében
hadilábon állt. Az esze vágott, mint a beretva,
egy-két firkantás, s azon kívül minden mást a fejé
ben rögzített, amikor újságíróként dolgozott. A
széljegyzeten persze számok voltak és nevek. Eze
ket valahogy nem tudta megjegyezni. A többi,
mármint az írás, a történet úgy folyt ki az ujjai kö
zül, mint magunkfajtának az aláírás.
Ülünk a kocsmában, Lajos bácsi cigarettafüst
be burkolózva birkózik a kérdéseimmel. Jó hely
szín ez az ismerkedéshez. Apja kocsmáros volt, ő
itt szívta magába, ahogy mondja a „mesehangula
tot” , s későbbi történeteinek, alakjainak java része
is innen, a presszók, borozók egyszerű emberei
nek elbeszéléseiből született.
Jó órát csevegünk mindenféléről, mire a ciga
rettásdoboz félig kiürül. Mindig sokat dohányzott,
de mintha nem fogná a betegség meg az idő.
Apró, fekete szemei ugyanúgy csillognak, mint ré
gen. És kíváncsiság meg energia sugárzik belőlük,
ahogy egykoron.
Miért nem cseng ma jól Baráth Lajos neve,
hogy annyi novella és regény után méltatlanul ki
adó után kellene kilincselnie, vagy súlyos százez
reket letenni a magánkiadáshoz? Ezt firtatom.
Lajos bácsi válasz helyett két könyvet húz elő a
táskájából. Az egyik egy német nyelvű magyar an
tológia. A svájci Manesse Verlag-nál jelent meg
Zürichben. Mikszáth, Móric, Heltai novellái közé
az övét is beválogatták. Ehhez nem kell magyará
zatot fűznie. A másik könyv a nemrég elhunyt
Végh Antal írásait tartalmazza, a címe „Megfigyel
tem” . Barátjáról, Baráth Lajosról is emlékezik ben
ne. Valami olyasmit ír, hogy ez a Baráth egy
nyakas ember volt mindig, ment a saját feje után,
nem állt be a rendszer talpnyalói közé, így aztán
kegyeltje sem lett.
- Akkor úgy áll a helyzet, hogy az előző rend
szerben túl ellenzékinek számított, azért nem ked
velték odafenn, most meg megkapta a munkásíró
jelzőt, és ezzel vonták ki a forgalomból. Ez a két
szék között a földre esni tipikus esete - summá
zom helyette. Lajos bácsi bólogat. Már csak az
unokája érdekli, mondja, és előhúzza a kisfiú,
Áron fényképét.
- Pont olyan bronzvörös haja van, mint nekem
fiatalkoromban. Afiúunokáka nagyapjukra ütnek.
- Nem bánná, ha a nyomdokaiba lépne?
- Nem bizony. Ha meghalok, ő örökli az egész
könyvtáramat. Több ezer kötet van benne, de még
nem értheti micsoda kincs, csak hat éves.
- Maga mikor jött rá, hogy a könyv az kincs?
- A háború alatt. Amíg más élelmet lopott, én
könyveket. Valósággal faltam mindegyiket.
-Aztán mégis ipari iskolát végzett és bányaács
nak állt.
- Akkoriban kellett egy biztos megélhetést
nyújtó szakma. De hamar az újságírásnál kötöt
tem ki és miskolci lapoknál kezdtem dolgozni. Ott
tanultam meg a szakma fortélyait. Az első hírszer
kesztőm alaposan megtanított a tömör fogalma
zásra. Ha ő azt mondta, hogy egy cikk hatvankét
sor hosszúra íródjon, akkor az se több, se keve
sebb nem lehetett. Ha hatvan hármat vagy hatvan
egyet írtam, fogta összegyűrte és kidobta a
szemétbe, hogy fogjak neki s írjam újra. Ez úgy

- Érdekes. A regény a munkatá
borban raboskodó pártitkár és egy
katolikus plébános különös kap
csolatát dolgozza fel. A minap pe
dig azt olvastam, hogy valóban raboskodott itt
egy pap, jó két évig. Úgy hívták Horváth Géza.
-Véletlen hasonlóság. Ezt nem tudtam.
Beszélgetünk tovább mindenféléről, odakinn
szakadatlanul zuhog az eső, már el is felejtem, mi
ket akartam még kérdezni. Tetszik Baráth Lajos lezsersége, közvetlensége, különösen annak
fényében, hogy egy fölöttébb tehetséges íróem
berrel ülök szemben, akit ifjúkorában olyan nagy
nevek támogattak, mint Veres Péter, Illyés Gyula,
Tamási Áron, Darvas József. Valamennyivel az
írószövetségben ismerkedett meg. Ám semmi rátartiság nincs az öregben. Egyszerű munkásem
ber, ember benyomását kelti. Szóval, azoknak a
nagyoknak tetszett Baráth Lajos, mert plebejus
érzelműnek, népies írónak tartották. Egyébként
Lajos bácsi erre nagyon büszke. Emlegeti is, hogy
Illyéssel tegező viszonyban volt, a nagy korkü
lönbség ellenére is.
- Az utóbbi pár évben ritkán ír. Újságba sem?
- A 24 órába írogattam még, aztán a vezetővál
tással azt is abbahagytam. Ez már egy másik új
ság, ahol elsősorban az üzleti szempontok
döntenek. Megértem persze ezt, de sajnálom is.
Valaha a magyar vidéki lapoknál írók és költők
kezdték a pályafutásukat. Ady Endre is egy nagy
váradi kis lapnál kezdte. De a maiak már nem vál
lalhatják, hogy fiatal alkotókat karoljanak fel.
- Ha valaki egyszer csak idejönne azzal, hogy
Lajos bácsi, adjon valamit, szerzünk szponzort és
kiadjuk, mit mondana neki?
- Hever még egy kötetre való itt-ott. Biztosan
összejönne, de nem hiszek benne, hogy bárkit is
érdekel. Elrohant mellettem az idő. De nehogy azt
hidd, hogy megkeseredett vagyok, meg le se írd
ezt. Jól érzem magam itt Vértessomlón. Igazo
dom a nyugdíjhoz, és leginkább a családommal
fogjalkozom. Egészségünkre!
És kiüríti a rostos italt a poharából, majd rágyújt
még egy cigarettára.
Forgács J.

Vakvágat - regény a “kocsedóról”
megrögződött bennem, hogy amikor hatvannyolc
táján Tatabányára kerültem a Dolgozók Lapjához,
csodálkoztak rajtam, hogy sorhosszra kérdeztem,
mennyi legyen a megírandó cikk, és nem flekkben
(1800 karakter, nagyjából 1 lazán gépelt oldal - a
szerk.). Pedig ennél nincs nagyobb gyötrelem egy
regényírónak. De igazán nehéz az volt, amikor a
rádiónak kellett írnom kétflekkes kis történeteket.
Azzal megizzadtam rendesen.
- A legendás memóriája miatt nem nagyon
jegyzetelte alanyai mondandóját.
- Kiküldtek, ha fontos elvtárs jött. Én elmen
tem, meghallgattam, aztán megírtam a cikket.
Előfordult, hogy másnap találkoztam az illetővel,
és panaszolta: de Baráth elvtárs, én nem azt
mondtam, amit maga megírt. Az lehet - mondtam
neki - de ezt kellett volna mondania!
- Másfél évtizedig volt hivatásos újságíró, ho
gyan jutott ezalatt ideje történelmi regényeket
írni?
- Először is, rengeteget olvastam a korról, le
véltárakban vizslattam, bejártam a helyszíneket.
Még kikutattam azt is, hogy akkoriban milyen idő
járás volt. Elmentem a lelkészekhez, plébánosok
hoz, akik nagyon kedvesen fogadtak és
mindenféle adattal segítettek. Ha a regényem va
lamelyik fejezetben esik a hó, akkor esett is akko
riban.
- Jó-jó, de ehhez mégiscsak idő kell. Főállás
mellett nehezen megy.
- Ez egy jópofa történet. Főállású újságíróként
alig pár évet voltam a Dolgozók Lapjánál. Akkori
ban negyven flekk volt a havi norma, nekem pedig
könnyen ment az írás, többnyire egy-két hét után
letudtam, sőt túl is léptem a keretet. Na, akkor ki
találták, hogy Baráth elvtársnak híreket kell írni. Ez
persze nem töltött el nagy lelkesültséggel és nem
is vettem komolyan. Néha egészen vad dolgokat
írtam le, például arról, hogy a Mecsek déli oldalán
kinyíltak az ibolyák. Mit tudtam én azt, de gondol
tam, ha kíváncsiak rá, hogy igaz-e, menjenek oda
és nézzék meg. írtam olyasmit is, hogy Grönland
partjainál elsüllyedt egy ismeretlen nevű hajó.
Persze ezt is úgy találtam ki, mint sok más effélét.
Másnap a kollégák már azon röhögtek, hogy
megint miket ötlött ki ez a Baráth. Aztán egyszer
megkérdezte tőlem Gaál István, a szénbányák ak
kori vezérigazgatója, hogy mi van velem, mosta
nában nem olvassa a nevem a lapban, mire
mondom, hogy azért, mert híreket írok. Na várjon
csak - mondja - jöjjön be holnap reggel az iro
dámba. Bementem, s ott azt mondta nekem: „ha
én negyven labdarúgónak kenyeret tudok adni,
akkor adok egy magyar írónak is.” Na, így valami
főellenőri beosztásba helyeztek, s megfordultam
majdnem minden bányaüzemnél, legalábbis papí
ron. így ment az akkoriban, úgy ellenőriztem én a
dolgokat, ahogy a bányánál státuszban lévő spor
tolók tolták a csillét. Sehogy. Jóformán csak a fi
zetésemért jártam be. Ez volt a korabeli
mecenatúra. Regényírásra pedig lett időm bőven.
Nagyon sokat köszönhetek Gaál Istvánnak.
-A Vakvágat című regénye az oroszlányi rabtáborban játszódik. Szereplői is hitelesek?
- Nem, nem. Bányászismerőseim alakjából és
azok elbeszéléseiből állítottam össze a karaktere
ket. Sok-sok élmény gyűlt össze így bennem s
azokat gyúrtam egybe ebben a regényben.

T e rm é s ze tb a rá to k ta lá lk o zta k
A Vért rendezte idén az 54. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találko
zót. A három napos programra múlt hét
végén gyűltek össze a sportbarátok Tatán.
Az iparági sportok közül a VOTT a legna
gyobb szabású rendezvény. A baráti találkozó
létrejötte 1951 -re nyúlik vissza, amikor az Álla
mi Villamos-energia Szolgálat természetjárói
megalakították e nagyszabású mozgalmat.
A VOTT-ra idén 18 társaság nevezett. Össze
sen 416-an vállalták a megmérettetést a tájé
kozódási természetjárás-, a városismereti-, a
tájfutás- és a veterán versenyeken.
A versenyek után étel-ital mellett táncosok
és zenészek is gondoskodtak a jó hangulatról
fergeteges mulatság helyszínévé változtatva a
tatai Öreg Tó Club Hotel parkját.
Pataki György veterán versenyző is ott volt a
táncoslábúak között. Az idős úr elmondta: 10
éve is részt vett a Vért által szervezett VOTT-on
Tatán, s oly jó emlékek fűzték ide, hogy úgy
érezte: még egyszer el szeretne jönni. Nem
csalódott most sem, örül, hogy résztvevője le
hetett az 54. találkozónak.

Ügyfélfogadás:

VAROSKAPU

IN G A T L A N IR O D A

Hétfőtől
csütörtökig:
délelőtt:

OROSZLÁNY, FÜRST S. u. 13. dé,után!

pénteken:

9-12

1417

9-12 ^

ELADÓ INGATLANOK
Fürst S. úton, felújításra szoruló, jó alap
rajzi elrendezésű, kétszobás lakás. Irányár. 3,5 M Ft (026)___________________
Rákóczi úti, egyszobás, összkomfortos,
nagyerkélyes lakás. Irányár: 6 M Ft (001)
Táncsics M. úti, I. emeleti, összkomfor
tos, felújított lakás (két szoba + hall).
Irányár: 7 M Ft (004)
Petőfi Sándor úti, 63 m'-es, 3 szobás,
komfortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft (012)
Petőfi S. úti, 51 m'-es,komfortos, igénye
sen felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft (023)
Szákszenden (Kisbérek - tisztilakások) 3
db egyenként 54 m'-es kétszobás társas
házi lakás. Irányár: egyenként 1,2 M Ft
(013)_____________________________
Környén, 100 m'-es, földszintes, 3 szobás
családi ház garázzsal, pincével. Irányár:
13 M Ft. (két egymáshoz közeli oroszlányi
lakásra cserélhető) (025)
Szeptember 6. utcában 80 m'-es földszin
tes családi ház (két szoba + étkező, ga
rázs, melléképület, pince, nagy telek, szép
kilátás). Irányár: 13,3 M Ft (003)

Bokodon 90 m'-es, két generáció számára
is alkalmas családi ház, sok melléképület
tel, nagy udvarral, rendezett kerttel. Irányár: 11,5 M Ft (022)__________________

Fürst S. úti, 45 m'-es, komfortos, I. eme
leti 1+félszobás lakás. Irányár: 4,7 M Ft
(Táncsics M. úti 1+2 félszobással együtt
családi házra cserélhető) (018)

Bokodi tónál a Vízmű mögött 40 m'-es
kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lak
ható zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő
kerttel. Irányár: 2,5 M Ft (010)

Fürst S. úti, 54 m'-es, komfortos, II. eme
leti lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1 szoba össz
komfortos cserelakás beszámítható)
(019)_____________________________

Oroszlány Felső-telepen 1020 m'-es kert
20 m'-es kis házzal (szoba-konyhás)
Irányár: 400 E Ft (014)______________

Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2
szobás, összkomfortos lakás. Irányár: 6,7
M Ft (családi házra cserélhető) (020)

Oroszlány Felső-telepen 720 m'-es kert 20
m'-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
250 E Ft (015)______________________

Nyíres dűlőben 30 m'-es, rossz állapotban
lévő téglaépület pincével, 1200 m'-es mű
veletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft
(024)_____________________________

Oroszlány mellett az Ürgehegy A oldalán
1600 m'-es kert 30 m-es téglaépülettel
(szoba, konyha, előtér, fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft (016)___________________
Táncsics M. úti, 54 m'-es, II. emeleti, igé
nyesen felújított, 1+2 félszobás összkom
fortos lakás. Irányár: 6,8 M Ft (Fürst S.
úti, 1-(-félszobás lakással együtt családi
házra cserélhető) (017)

-Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés)

Budapesten, XIV. kerületben, III. emeleti,
53 m'-es, egyedi központi fűtéses, kétszo
bás, nagyerkélyes lakás téglaépületben,
zárt udvaron kocsi beállóval. Irányár: 15,8
M Ft (028)_________________________
Kecskéden 110 m'-es, tetőtér beépítéses,
4 szobás, padlófűtéses családi ház ga
rázzsal, pincével, rendezett kerttel, szép
kilátással. Irányár. 16 M Ft (027)

-Ügyvédi közreműködés,
teljes körű földhivatali ügyintézéssel

—Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
-Ingatlan felmérés és értékbecslés

-Ingatlan adásvétellel összefüggő

-Tulajdoni lap-,térkép beszerzése

—Az ingatlanok hirdetése a médiában

tanácsadás

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

É rdeklődni lehet:
o
O roszlány, Fürst S. u. 13.
@ 06/2 0-411-10-7 0,
@ 3 62-929

FÖLDET ÉLETJÁRADÉKÉRT

Legendák útján a Vértesben 1.

Hogyan esett a kútba Mátyás
Mátyás király egy alkalommal a Vértesben vadászott, amolyan egyszerű pór ruhában,
és egyedül csatangolta be a tájat, fegyverhordozói és szolgái elmaradoztak mellőle.
Elcsigázottan, szomjasan, csapzottan vetődött a verőfényes őszi napsütésben egy
tisztásra a Somlyó hegy alatti hidegkút közelébe. Itt szomját és éhét csillapította,
majd a csendben elnyújtózva álomba szenderült. Mellette hevert vadászkészsége, ka
lapja és elejtett zsákmánya.
Eközben ért a kúthoz a szomszéd uraság kíséretével (Gesztes és Gerencsér vár ura:
Újlaky Miklós), s meglátták az alvó embert, akit orvvadásznak véltek. Először fűszállal
próbálták kelteni, de hasztalan. Majd az uraság elszedette az alvó holmiját és megfúvatta a vadászkürtöt. Erre úgy talpra ugrott Mátyás, hogy majdnem a kútba esett a
nagy ijedtségtől. Ez még nem lett volna baj, de az uraság odalépett és úgy tett mintha
fölsegíteni akarná, de a kapott lendület a kútba vitte a meglepett királyt. E tréfán aztán
valamennyien harsányan nevettek. Csakhogy ekkor
értek oda a királyukat kereső katonák és cselédek, s Alhambra Bt.
mivel mindent láttak, a még fürdőző királyuk mellé a
2004.
kútba dobták az uraságot is. Mátyást kihúzták és fé
jú n iu s 0 1 -tő l
nyes és pompás, no meg száraz ruhákba öltöztették.
k iv o n u ló
Mátyás szavára a fürdőző uraság sorsában osztozott
kísérete valamennyi tagja is. így járt pórul Mátyás ki
s z o lg á la to s
rály, akit orvvadásznak néztek, de az uraság is, aki
tá
v fe lü g y e le te t
vesztére elhamarkodottan ítélkezett.
Azóta nevezik a kutat Hidegkútnak vagy Mátyáskútv á lla lu n k
nak. Az öblös falazott kőkút, káva nélkül, a mai napig
O
r o s z lá n y
látható. Valaha volt vize elapadt és sok kőtörmelék
te rü le té n .
fedi.

PO TO M
Fehérnemű és bálásruha üzlet
a Huber üzletházban, a Fürst S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

Egyeztetés:
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3

Központi orvosi ügyelet
9361-761

A legjobb ablak

TAXI 9361-700

a legjobb áron!

NYOMDA
920-454-35-41

A k i mást mond,

Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
920/9366-274

Műanyag ablakok,

Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
930/908-03-77
930/209-44-95
920/325-68-32

az mellébeszél.

A Nemzeti Földalapkezelő Szer
vezet (NFA) folyamatosan hir
deti azt a programját, amelynek
alapján termőföld tulajdonjogá
ért cserébe életjáradékot fizet a
földtulajdonosoknak. Miután véleményem szerint - az NFA
rendkívül előnyös feltételek
mellett köt - a Magyar Állam ne
vében - szerződéseket, érde
mes megismerni a szerző
déskötés feltételeit.
Életjáradéki szerződésre a 60.
életévet betöltött személyek
ajánlhatják fel a földjüket. A fel
ajánlott föld legalább 1 hektár,
és legfeljebb 20 hektár területű
lehet, de értéke legalább
100.000 Ft kell hogy legyen, és
együttesen sem lehet több, mint
3 millió forint. További feltétel,
hogy külterületi fekvésűnek kell
lenni, az NFA nem vásárol meg
zártkerti földrészletet.
Indokolt esetben 1 hektárnál
kevesebb föld is felajánlható, ha
a földtulajdonos valamilyen
méltánylandó körülményre hi
vatkozik, pl. idős kor, betegség,
a föld értékének azonban ebben
az esetben el kell érni a 100 000
forintot.
Nem kizáró feltétel, hogy a
föld teljes egészében a felajánló
tulajdonában legyen, részhá
nyadra is köthető szerződés,
sőt, a 60. életévét még be nem
töltött tulajdonostárs is felajánl
hatja a földjét, ezt tőle a Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet meg
vásárolja.
Az életjáradék összege a föld
értékétől, valamint a jogosult
életkorától függ. A föld értékét
elsődlegesen a helyi önkor
mányzat által kiállított adó és ér
tékbizonyítványból
állapítják
meg, azonban az NFA jogosult
arra értékbecslést kérni. Külö
nösen kedvező szabály, hogy
az életjáradék alapjául a meg

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

K ezahal

E g é s z s é g p é n z tá ra k

Kiss Csaba
vegyesbolt

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

tagjai ré sz ére is!

ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.

Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

Rákóczi F. u. 47.

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

(az OTP-vel szemben!)

@364-000

állapított érték kétszeresét
veszik figyelembe! Az életjára
dék összege minden év március
1-jével az előző évben megvaló
sult nyugdíjemelés százalékos
mértékével emelkedik, tehát
nem kell félni attól, hogy a meg
állapított életjáradék elértéktele
nedik.
Az életjáradék a szerződés
megkötését követő hónap 1.
napjától esedékes, és azt a jogo
sult élete végéig fizeti a Magyar
Állam, akkor is, ha a föld értékét
már túlfizette. Előfordulhat vi
szont, hogy a jogosult a szerző
dés megkötését követő rövid
időn belül meghal. Ha ez a saj
nálatos esemény a folyósítás
kezdetétől számított egy éven
belül következik be, a föld érté
kéből még hátralévő részt a Ma
gyar Állam az örökösöknek
kifizeti.
Nem akadálya a felajánlás
nak, ha a földet haszonbérlő
használja, csupán azt be kell je
lenteni, és a haszonbérleti szer
ződést az iratokhoz csatolni.
Ebben az esetben a haszonbérlet a lejártáig érvényben marad,
azonban a bérleti díj az NFA-t il
leti meg.
Az életjáradékot a Nyugdíjfo
lyósító Igazgatóság folyósítja,
havonta. A szerződés megköté
sével és a folyósítással kapcso
latos valamennyi költség a
Magyar Államot terheli.
A felajánlásról tájékoztatás a
NFA területi irodájában (2800
Tatabánya, Mártírok útja 81/B)
vagy a föld fekvése szerinti föld
hivatalban kérhető. Úgy gondo
lom, aföld esetleges eladásának
fontolgatása előtt érdemes erről
a lehetőségről is tájékozódni a
földtulajdonos számára legked
vezőbb forma választásának ér
dekében!
Kis Ferencné dr.

H araszthegyi u. 7.
9 3 6 1 -6 0 5
nyitva tartás: H-P: 8-17

A Vöröskereszt elsősegély-tanfolyamot indít
a Művelődési Központ
és Könyvtárban.
Jelentkezni lehet a
helyszínen vagy a
365-935, 20/937-60-04
telefonszámokon.

TO M I K É Z I
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Foci volt! Lesz?

Aki szórakozni akar, tegyen érte
Nagyot fordult a világ. Ha nem is ün
nepelt sztárok, de mindenestre elis
mertek voltak tavasz végén az
oroszlányi focisták. Az NB lll-ban
csodálatos tavaszi idényt záró együt
tes nem hogy bennmaradt a har
madosztályban, de megnyerte a
Magyar Kupa megyei döntőjét is a
Tatabánya ellen. Mindezek olyan je
lek voltak, ami után mindenki azt hi
hette, megmozdul végre valami: az
oroszlányi „aranylábúak” elmozdul
nak a holtpontról és meghatározó
gárdája lesznek a Nemzeti Bajnokság
harmadik vonalának.
Egyelőre azonban úgy néz ki,
hogy mindez csak álom marad. Az
NB lll-ban való induláshoz ugyanis
450 ezer forint nevezési díjat kell fi
zetni, ami még mindig nem áll ren
delkezésre. A viharfelhők pedig már
tavaly gyülekeztek, de akinek látni
kellett volna becsukta a szemét.
Az oroszlányi labdarúgók a Vért
nemes gesztusaként rúgták a labdát
évek óta. A tavalyi esztendőben
azonban a cég egy befolyásos
vezetője úgy gondolta, hogy elég,
mert nem látni, mire megy pontosan
a támogatásul adott összeg! Persze
ezt így nem mondta ki se ő, se más.
Oroszlányban az elmúlt 15 év
ben látványos mélyrepülésbe kez
dett a sport. Az ok egy szó: BÁNYA.
D eVan Oroszlányban egy kis csa
pat. Sportolók ők is, igaz nem focis
ták, nem felnőttek, nem dolgoznak,
nem munkaidő után mennek spor
tolni, nem dúskálnak az anyagi ja
vakban. A fő támogatójuk nekik is
egyszer csak kiszállt, nem adott to
vább pénzt. Ennek a kis csapatnak a
vezetősége nem futott fűhöz-fához,
dolgoztak tovább, igaz meghúzták a
nadrágszíjat. Az eredmények azon
ban nem maradtak el. Sportolóik
továbbra is az élmezőnyben vannak.
De térjünk vissza az oroszlányi
labdarúgókra. Úgy tűnik erre a baj
nokságra nem lesz pénz. Talán a ne
vezési dijat össze lehetne kaparni, de
utána honnan lesz 10-12 millió?
(Ennyi volt a tavalyi költségvetésük.)
A VÉRT nem ad, a város nem tud és
nem is akar. Ennyi pénzt meg hon
nan lehetne előteremteni?
Ezt a kérdést az elmúlt két hét
ben sokszor hallottam. Azonban, azt

gondolom, hogy nem most kellett
volna feltenni, hanem már tavaly,
mikor a VÉRT meghúzta a vészha
rangot, csak senki sem akarta meg
hallani.
Az oroszlányi labdarúgók az őszi
szezonban sikertelenek voltak. Ekkor
senki sem gondolt arra, honnan lesz
pénz a folytatásra. Mindenkinek
azon járt az esze, hogyan lehetne
benntartani a csapatot. Tavasszal
igazolások, új edző, kemény munka,
s lám meg lett az eredménye. Győ
zelmet, győzelemre halmozva gyűj
tögette a pontokat a csapat, és
bennmaradt az NB lll-ban.
Azonban nézők nélkül tette mind
ezt - 100-nál több sohasem volt kí
váncsi rájuk - , mintha csak
önmaguknak játszottak volna, a
törzsszurkolókon kívül nem jártak ki
meccsre az emberek. Pedig a jegy
ára megfizethető volt, 300 forintba
került a belépő. Ha ebből a hazai
meccseken ezer darabot el tudtak
volna adnii, lehet, hogy most nem
lenne anyagi gondja a csapatnak.
Ezek persze feltevések, hiszen a
„Tornyi-korszakban” még több em
ber járt a meccsekre, mégis egy pil
lanat alatt összeomlott akkor is
minden. Ja, majdnem elfelejtettem,
akkor is azt mondták: a BÁNYA.
Ma ott tartunk a labdarúgó szövet
ség, még tartja a helyet az oroszlányi
csapatnak, de már ott is úgy látják,
reálisan a megyei bajnokságban kel
lene indulnia a piros-feketéknek.
- Micsoda szégyen! - már hallom
is a hangokat. - Egy ekkora városnak
legalább NB lll-as csapattal kell ren
delkeznie. Kell-e, azt nem e sorok
írójának a dolga eldönteni.
De a tapasztalat az, hogy egyre
másra lépnek vissza alacsonyabb
osztályba nagy múltú csapatok. Nem
kell ezen mit szégyellni. Nincs aki,
nyakra-főre költse a saját pénzét má
sok „szórakozására” . Addig, pedig
akik „szórakozni” akarnak, tegyenek
értek.
Nem tisztem és nem is szeretnék
tanácsokat adni. A biztos receptet
nem tudom, de talán időben kellett
volna lépni, kutatni mecénások,
szponzorok után, hiszen a VÉRT már
előre szólt: kiszáll a "buliból” .

ŐSZINTE BESZÉD HELYETT
ÁLVÁLASZOK SZÜLETNEK
Gyakori megszólalója a képviselő-testület üléseinek Takács Károly, a po!
gári frakció képviselője. Alpolgármestereként dr. Sunyovszki Károly fel
kérésére a rendszerváltás utáni első ciklus félidejében hirtelen és
ismeretlenként került bele a politikai életbe. Azóta az 1994-98-as időszak
kivételével tagja az önkormányzat döntéshozó testületének, 1994 óta a
Fidesz tagja. 1998-2002 között a Vértesi Erőmű Rt. vezérigazgatója volt.
AZ LST-TRIÚ

Molnár Ferenc: - Visszatekintve mi
ként értékeli, szakmai vagy politikai
okoknak köszönheti kinevezését?
- 1980 óta dolgoztam az erőmű
nél, megjártam a szamárlétra majd’
minden fokát a szakmában (energe
tikai munkásságom eredményeire
büszke vagyok), s úgy gondolom, ez
megalapozta a vezetői kinevezése
met, ami kétségtelenül a polgári kor
mánnyal fennálló bizalmi viszonynak
is köszönhető volt. Vezérigazgató
ként a háttérből segítettem a város
működését, például, amikor az
1998-ban a nagyon nehéz helyzetből
startoló önkormányzatot egy előre
hozott iparűzési adóbefizetéssel se
gítette meg a cég. A Vért dönté
seiben megjelenítettem a város ér
dekeit, de azt hiszem ez természetes,
hisz’ a település legnagyobb munka
adójának ez kötelessége.
Akkoriban Sunyovszki Károly pol
gármesterrel és Lázár Mózes képvi
selővel igazi csapatmunkában dol
goztunk. Igaz, lenézően csak az
LST-trióként emlegettek bennünket,
de ezt a tevékenységet mégsem a
kábítószerhez lehet hasonlítani, mert
aktív fejlesztőmunka volt, ami ki
egyensúlyozott egyetértésen alapult,
felosztott területekkel (Vért, városfejlesztés, országgyűlési képviselet).
Örülnék, ha ma bárki ilyet fel tudna
állítani, hiszen eredményei helyben
nagy sikereket hoztak.
M.F. - Vezérigazgatói működése so
rán jelentősen vagyonhoz jutottak a
szakszervezetek, és történtek a mun
kavállalókjóléti szolgáltatásait érintő
fejlesztések is. Hogyan tudott meg
felelni a gazdasági vezetői szerep
nek, miközben a dolgozók juttatásai
sem csorbulta?
- Azt hiszem nem az a típusú ve
zető voltam, aki elszakadt a valóság
tól és az emberektől. Sokat voltam
közöttük. Igaz, akkor is voltak már
kényszerű létszámleépítések, össze
vonások, amika retrofit utáni műkö
désre való felkészülést szolgálták. A
szakszervezeteket nem akartuk ki
hagyni a jóléti vagyont érintő fejlesz
tésekből, korábban nagyobb, majd
Mezei Péter később kisebb részeket kaptak e va

gyonkörből. Ilyen volt a balatongyöröki üdülő 49 %-os (még Szám Ró
bert úr által előkészítve) és a siófoki
3 %-os tulajdonjoga. Azonban a
hangsúlyt oda helyezném, hogy
együtt és békében végeztük a fej
lesztéseket. Igaz, 1999-ben a fővá
rosban tüntetett az érdekképviselet
az akkori döntések elmaradása mi
att. Sajnos, ma már ennél súlyosabb
helyzetben sem mennek az utcára!
Pedig a kormányzati és tulajdono
si döntések rendre megígértetnek és
elmaradnak, súlyos morális válság
ba és több milliárdos hitelfelvételbe
kényszerítve a Vértesi Erőmű Rt-t és
munkavállalóit. Miért akkor ez a cin
kos hallgatás? Most miért nincs alá
írásgyűjtés; talán komolyan gon
dolja bárki, hogy egy-egy levél elin
dítása elég ma már a megoldáshoz?
Egyébként jelentősen tsökkenteni
akartam kiádásokat a szakszervezeti
irányításban is, mert évi 60 millió fo
rintba került a működtetése (jóléti ki
adások nélkül!), de kezdetben nem
kaptam szabad kezet az igazgatóság
elnökétől, később pedig ennek a
konfliktusnak már nem volt értelme.
M.F.: - Immár nem itt dolgozik, ha
nem a fővárosba vetette a sorsa.
Mennyire lehet így, s a település szé
lén lakva belelátni a város dolgaiba.
- 2002-ben olyan mértékű tiszto
gatást hajtottak végre a szocialisták,
ami talán a rendszerváltáshoz sem
hasonlítható. Óriási egzisztenciális
félelemben élt mindenki. így kerül
tem Budapestre, a Csőszer Rt-hez,
egy messze eső céghez, s végül
mégiscsak egy erőműbe. A rákospa
lotai Hulladékhasznosító-Mű kör
nyezetvédelmi-energetikai beruhá
zásának levezénylése a feladatom,
épp azzal a Lurgi céggel együttmű
ködve, mely az oroszlányi kéntelení
tő kivitelezője is. Emiatt fizikailag
távol vagyok a várostól, de úgy vé
lem, ehhez képest sokat szerepelek
az önkormányzati közéletben.
KI, MIT SUGÁROZ
Forgács József: - Többször hallot
tam már szocialista politikusoktól,
de mindig csak négyszem
közt, hogy neheztelnek önre 3
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS K É B E lY E IiT i EGÉSZSÉGÉT!
£ a Majkon épített családi házához
vezető út városi pénzből történt
felújítása (murvázás) miatt, mely
még 2001 körül történt. Igaz, ezt a
vádat csak suttogva”terjesztik.
- A rendkívül rossz állapotú utat
másfél vagy kétmillió forintért újítot
ta fel az önkormányzat egy évvel az
odaköltözésünk előtt. A szóban for
gó útszakasz ugyanis egy önkor
mányzati közút része, melyet a
környezetünkben horgászok és tu
risták százai használnak. Ez tehát
egy közút javítása volt, és abban az
időszakban, amikor egyébként több
százmillió forintos útberuházás zaj
lott Oroszlányon, szintén közcélból.
FJ.:-lgen, de ehhez azt is hozzá
suttogják, hogy az út érdekes módon
akkor épült meg, amikor az ön háza
is elkészült.
-A z t valószínűleg nem terjesztik a
pletykagyártók, hogy egyidőben
építtettük meg a transzformátor állo
mást, ugyanekkora összegért, ami
azóta az EDÁSZ tulajdonába került,
és lehetővé teszi a terület közvilágí
tását a mi költségünkre. Arról szin
tén nem suttognak, hogy saját
pénzünkből évente javítjuk és tisztít
juk a hótól télen a 300 m-es utat, nyí
rom füvet és eltakarítjuk a szemetet
- Juhász Attila fotóművésszel - saját
költségünkre. Én azt gondolom,
hogy azt az önkormányzati segítsé
get, amit, mint adófizető állampolgár
megkaptam, én már bőven vissza
juttattam azzal, hogy rendben tartom
az ottani környéket, mindenki hasz
nára és szépségére.
FJ.: - Azért ennek a történetnek van
egy olyan olvasata is, hogy a másik
politikai oldal önöket afféle saját zse
büket tömő, megélhetési politiku
soknak akarja feltüntetni.
- Ezek már a privát szféra olyan
határai, amiket megsérteni ugyan
nem jogszerűtlen, de mindenképpen
etikátlan. Mindamellett, én mindig
nagyon vigyáztam arra, hogy min
dent tisztán és becsületesen intéz
zek. De azt nem csodálom, hogy a
mutyizásos, egyéni érdekek hálója
által átszőtt helyi világban egyesek
ilyesmivel próbálják meg elkendőzni
saját ügyeiket. Nos, itt nagyon ko
moly etikai különbség van a két oldal
között, s nem a mi rovásunkra.
„SZÁNDÉKOS KIZÁRÁS”
FJ.: - Mennyire motiválja az ön önkormányzati politizálását a vezérigazgatói leváltásából, s a polgáriak
2002-es vereségéből eredeztethető
sértődöttség. Sokan azt mondják,
hogy ön úgy viselkedik a képvise
lő-testületben, mint egy renitens,
szemtelen és feleselő kisgyerek.
- Sajnálnám, ha a képviselői tes
tületi munkám így képeződne le,
ahogy ön interpretálja. Kétségtelenül

TAKÁCS: AZ ŐSZINTE BESZÉD HELYETT
ÁLVÁLASZOK SZÜLETNEK
nem vagyok politikus, tehát a
megnyilvánulásaim sem mindig a
legcsiszoltabbak, de inkább azok
tartalmára, okára és hátterére érde
mes odafigyelni. Nem vagyok sértő
dött ember, ellenben neheztelek
azért, mert a város működésének
alappillérei vagy a céljai és főleg a
háttérmódszerei rosszul alakultak.
Ugyanakkor a politikai erőviszo
nyok úgy alakultak, hogy nekünk jó
formán csak a testületi üléseken van
lehetőségünk nyilvánosságra hozni
az álláspontunkat.
Ami a stílust illeti, engem az őszin
teség és a nyílt szókimondás jelle
mez. De konfliktusokat mindig a
megoldás és a tisztázás, a városi ér
dekek miatt és nem egyéni sértő
döttségből fakadóan vállalok.
Sajnos, immár azt is meg kell álla
pítanom, hogy ezt az oldalt szándé
kosan kizárják minden információ
ból, vagy meg sem hívják bizonyos
rendezvényekre, mint például az
Oroszlányi Erőműben nemrégiben
tett képviselői vizitálásra. Ha pedig
sérül a képviselői tájékoztatás ezzel
egy állandó kérdező szituációba
kényszerítenek, hiszen felelősséggel
nem lehet dönteni olyan előterjeszté
sekben, amelyeket sokszor akkor lá
tunk először, miután a postalá
dánkba bedobták.
A problémákról való őszinte be
szólás helyett rendre álválaszok szü
letnek. A problémafelvetés elejétől a
végéig párbeszédes megoldást kel
lene működtetni - bizottsági szinttől
a testületi ülésekig - , ahogy az előző
ciklus idején. Ehhez képest most
gyakorlatilag zárt ajtók vannak és
mutyizásos tárgyalások. Most maxi
málisan kizárásos működési mecha
nizmus él, mivel semmilyen szükség
nincs az ellenzéki egyetértésre ekko
ra szavazati túlsúly birtokában. Ez
például abban is megnyilvánul, hogy
az utolsó pillanatban elmegyünk-e
egy több tízmillió forint értékű va
gyon szerződésének pár perces átte
kintésére vagy sem. Alig van olyan
javaslatunk, amit higgadtan mérle
gelve befogadtak volna. Hát így nem
lehet felelősen, a közmegegyezés
alapvető hiányával jól vezetni egy vá
rost!
M.F.: - Időközben kiderült, hogy azt
a bizonyos adásvételi szerződést (a
régi strand eladásáról), már a hétfői
egyeztetés előtti héten aláírták. Hét
főn mégis kidolgozatlanságra hivat
kozva tagadták meg a beletekintést a
polgári politikusoktól.
- Ki tudja azt elképzelni, hogy egy
ilyen bonyolult adásvételi szerződés
a testületi ülés előtti napon még ala
kulgat. Ez nonszensz. Itt szántszán

dékos kizárás történt. Erre mond
tam: ez kutyakomédia.
GYÓGYÍTHATATLAN SEBEK?
M.F.: - Eljárván a pénzügyi bizottság
üléseire, azt látom, hogy ott azzal
utasítják vissza a kérdéseiket, hogy
azt majd a testületi ülésen tegyék fel,
utóbbin viszont azt róják fel, hogy
miért nem bizottsági ülésen tájéko
zódtak. Miként éli ezt meg?
- Köszönöm a kérdés felvetését,
sajnos, valóban ez történik. Sok
esetben a pénzügyi bizottságban fel
tett szakmai kérdésekre érdemtelen,
vagy semmitmondó válaszokat ka
punk. Például legutóbb kértem az ötszázmilliós hitelfelvétel részletesebb
szakmai magyarázatát. Ott volt a
pénzügyi osztály vezetője is, de nem
történt semmi. Ugyanez történt a
testületi ülésen is.
Mindezek mellett hiányolom a vá
rosi érdekek, problémák markán
sabb megjelenítését a kormányzat és
hatalmon lévő szocialista párt irá
nyába. Itt van például a szennyvíztisztító felújításához elmaradt,
elkésett kormányzati céltámogatá
sok ügye. A város szinte magára
húzza ezt a problémát ahelyett, hogy
vezetői kormányzati, minisztériumi
lobbizás, nyomásgyakorlás révén
megakadályoznák a város belezavarását egy félmilliárdos hitelfelvétel
be. így a kormány és párthűség
miatt elmaradt lépések konkrét káro
kat okoznak a városnak. Ne adja Is
ten, hogy ez a helyi közösség iránti
felelőtlenség a Vért esetében a cég
pusztulásához vezessen.
FJ.: - Milyen mélyek a sebek a két
oldal között?
- Olyan mélyek, amiket már nehe
zen lehet begyógyítani. Egzisztenciá
lisan tönkretettek embereket, akik
akár csak a polgári politikusok isme
rősei.
FJ.: - Mire gondol, hogyan tehették
tönkre őket?
- Nem adtak nekik egyenlő esélyt
különböző megbízásokban, nem
versenyezhetnek munkákért, nem
jutnak információhoz. Sokféle mód
szer létezik erre.
FJ.: - Mondható erre cinikusan: az
egy lábon álló, önkormányzatból élő
vállalkozásnak számítani kell a bu
kásra is.
- A mai világ kétségtelenül erről
szól, ám itt egyfajta önmérsékletre
lenne szükség. Mert ha a jelenlegi
hatalomnál tetten érhető valamiféle
közvetett ellehetetlenítése a politikai
ellenfelekkel rokonszenvezőknek,
akkor ne kérjék számon az egymás
nyakába borulást.

A szocialisták nem élik meg türe
lemmel a hatalmi helyzetüket, erről
van szó, és ez súlyos hiba!
„HATALMI KONCENTRÁCIÓ”
M.F.: -A z ön megszólalásainak gya
kori főszereplője az OSZRT. Mi baja
azét a céggel?
- Mára túlzott hatalmi koncentrá
ció színhelye lett. Túlnőtt saját ma
gán. Gazdasági erő, mely törvény
szerűen hatalmi központ is. A város
működésének teljes vertikuma a ha
tókörébe tartozik, miközben a város
gazdasági recesszióban van, és a
cég egyfajta belső bankká alakult.
Ezzel a cégvezető is politikai szerep
lő lett, döntéseivel ő egyensúlyozza
ki a város pénzügyi működését.
Részt vesz a városi vagyon felélésé
ben, melyet megbocsáthatatlan mó
don döntően a működés költségeire
fordítanak. Erre persze lehet monda
ni, hogy ő csak végrehajtja a testület
döntéseit, de sok esetben az a gya
núm, hogy azokat hajtja végre, amit
ő saját maga, kényszerhelyzetben
alakított ki, akárcsak azért, hogy
hozzájusson a városnak nyújtott
szolgáltatások ellenértékéhez.
FJ.: - Lassan elérkezik az önkor
mányzati ciklus félideje és keresni
kell olyan karakteres, ,fiiadható”
személyiséget, aki polgármesterje
löltként esélyes lehet a szocialisták
kal szemben. Lát ön ilyet?
- Ezen még nem gondolkodtunk,
de magam Sunyovszki urat sem zár
nám ki, hisz csak a megyei közgyűlé
si tagságáról mondott le. A gondot
inkább abban látom, hogy egy ilyen
szerepet akar-e majd egyáltalán va
laki vállalni ebben az egzisztenciális
helyzetben és fenyegetettségben,
melybe a választások óta kényszerű
en belekerült. Azt is végig kell gon
dolni, hogy a következő ciklusban
egyáltalán részt kívánunk-e venni,
hiszen most a többség kizárásos po
litikája az ellenzék működésének ha
tékonyságát a gőzgép hatásfokának
szintjére süllyesztette le. Ez nagyon
elszomorító, hiszen a polgári oldal
kis csoportja attól a szándéktól ve
zérelve dolgozik, hogy kritikáján ke
resztül is a város fejlesztését segítse.
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ELADÓ INGATLANOK
Fürst S. úton, felújításra szoruló, jó alaprajzi
elrendezésű, kétszobás lakás.
Irányár. 3,5 M Ft (026) __
Rákóczi úti, egyszobás, összkomfortos, nagyerkélyes lakás. Irányár; 6 M Ft (001)
Táncsics M. úti, I. emeleti, összkomfortos, fel
újított lakás (két szoba + hall).
Irányár: 7 M Ft (004) _
_
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szobás, komfortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft (012)
Petőfi S. úti, 51 m2-es,komfortos, igényesen
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft (023)
Szákszenden (Kisbérek - tisztilakások) 3 db
egyenként 54 m -es kétszobás társasházi la
kás. Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3 szobás
családi ház garázzsal, pincével. Irányár: 13 M
Ft. (két egymáshoz közeli oroszlányi lakásra
cserélhető) (025)
_
________
Szeptember 6. utcában 80 m2-es földszintes
családi ház (két szoba + étkező, garázs, mel
léképület, pince, nagy telek, szép kilátás).
Irányár: 13,3 M Ft (003)
___
Bokodon 90 m2-es, két generáció számára is
alkalmas családi ház, sok melléképülettel,
nagy udvarral, rendezett kerttel.
Irányár: 11,5 M Ft (022)
__

Bokodi tónál a Vízmű mögött 40 m2-es kétszo
bás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert
vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel.
___
Irányár: 2,5 M Ft (010)
_
Oroszlány Felső-telepen 1020 m2-es kert
20 rrT-es kis házzal (szoba-konyhás)
Irányár: 400 E Ft (014)
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es kert
20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás)
Irányár: 250 E Ft (015)
____
Oroszlány mellett az Ürgehegy A oldalán 1600
m -es kert 30 m -es téglaépülettel (szoba,
konyha, előtér, fürdő, wc).
Irányár: 3,2 M Ft (016)
___
___
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. emeleti, igénye
sen felújított, 1+2 félszobás összkomfortos la
kás. Irányár: 6,8 M Ft (FürstS. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I. emeleti
1+félszobás lakás. Irányár: 4,7 M Ft (Táncsics
M. úti 1+2 félszobással együtt családi házra
cserélhető) (018)
__
___
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos, II. emeleti
lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1 szoba összkomfor
tos cserelakás beszámítható) (019)
_
Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szobás,
összkomfortos lakás. Irányár: 6,7 M Ft (csalá
di házra cserélhető) (020)
__

Nyíres dűlőben 30 m2-es, rossz állapotban
lévő téglaépület pincével, 1200 m'-es műve
letlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)
Budapesten, XIV. kerületben, III. emeleti, 53
m -es, egyedi központi fűtéses, kétszobás,
nagyerkélyes lakás téglaépületben, zárt udvaron kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft (028)
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér beépítéses, 4
szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal,
pincével, rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027) ______
_
Petőfi S. úton 53m2komfortos távfűtésre csat
lakoztatható, második emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,7 M Ft (030)
Nyíres dűlőben zártkert, kis házzal, melléképületekkel. Irányár: 1M Ft.(032)
Táncsics M. úton felújított, 1+két fél szobás
hatodik emeleti lakás eladó vagy építési telek
re cserélhető. Irányár: 6,8 M Ft (034)__
Táncsics udvarban kétszobás, harmadikemeleti lakás eladó. Irányár: 5,8 M Ft (035)
Nyíres dűlőben zártkert, kétszintes +padlástér
két bejáratos családi ház melléképületekkel,
garázzsal eladó vagy két lakásra cserélhető.
Irányár: 12 M Ft (031) __
Csere!
Hunyadi János utcában két szobás, komfortos
lakást cserélnének, két-három szobás (külön
nyíló) összkomfortos lakásra. (029)
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KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban
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Legendákútjánavértesben2.

fogságában

Császár a m ajkiak

II. József felvilágosult uralma, türelmi rendelete nyugalma
sabb korszak beköszöntését jelentette az oroszlányi jobbá
gyok számára, nem csoda, hogy a hálás lakosság körében
álruhás mondabeli alakká nőtt a sérelmeiket ilyen hatásosan
orvosló király. A monda így hangzik:
Az oroszlányi parasztoknak sok panasza volt a majki bará
tokra, mert hajdúikkal megverették, munka terén kiuzsorázták
őket, asszonyaikat, lányaikat elfogták, és pincébe dobták. Az
oroszlányiak temploma akkor még csak sövényfalú volt, egy kü
lön haranglábbal, de ennek a kulcsát is a barátok vitték el. Ha va
laki esküdni akart, az „irgalmas” barátokhoz kellett mennie a
kulcsért. A falusiak egy lyukon jártak be a templomba, de azon a
lyukon bementek a disznók is. Sérelmeikről értesült József csá
szár is, aki álruhát öltve eljött ide, hogy saját szemével láthassa,
mi az igazság. A barátok az álruhás császárral igen szívtelenül
bántak. Zabkásával etették, szállást pedig nagy könyörgésre is
csak a malomban kapott. Mikor tiltakozott a rossz bánásmód el
len, még ne is börtönözték. A császár lyukat vágott a börtönén, s
egy szolgával üzent az oroszlányi parasztoknak, hogy segítsé
gért. Azok kaszára, villára kaptak és kiszabadították a császárt. A
szerzetesek csak egy tányér alá tett papírlapból tudták meg,
hogy ki volt a vendégük. II. József nagyon megharagudott az „ir
galmas” barátokra, mivelhogy irgalmatlanok voltak, rendjüket
feloszlatta, az oroszlányi parasztoknak pedig hálából megenged
te, hogy templomot építsenek a majki templom köveiből.
A monda más változata szerint maga Mária Terézia záratta
börtönbe fiát Majkon, mert
Alhambra Bt. szembehelyezkedett vele, s ekkor
szabadították ki az oroszlányiak.
2004.
Végváriné Babirák Ilona könyvé
jú n iu s 0 1 -tő l
ben az olvasható, hogy a csá
szárnak szorult helyzetében egy
k iv o n u ló
Humli nevű állatgondozó sietett
s z o lg á la to s
segítségére, ő vágtatott a környei
tá v fe lü g y e le te t
bíróhoz a császár levelével,
melyben az állt, hogy azonnal
v á lla lu n k
rendeljenek Majkra egy század
O ro s z lá n y
katonát. Jutalomként ezért pe
te r ü le té n .
csétes levélben elrendelte, hogy
háza, melyben lakott a csákvári
út mentén, örök időkre családjáé
Egyeztetés:
és övé legyen, senki lakhatásá
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6 ban ne háborgassa, senki ki ne
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3 tehesse onnan.

POTOM
Fehérnemű és bálásruha üzlet
a Huber üzletházban, a Fürst S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12
Központi orvosi ügyelet
@361-761

Székely Antal: „A hatmilSiós „jutalmazás!” nem
hirtelen bedobott ötlet alapján szavaztuk meg”
- Országos sajtópublicitást kapott Agócs
Istvánnak, a megyei közgyűlés elnökének
nemrégiben megszavazott hatmilliós, elő
rehozott jutalma, mely egyes ellenzéki po
litikusok szerint etikátlanul nagy összeg,
és jogszerűtlenül is, mert előre, el nem
végzett munkáért lett kifizetve. Az
MSZP-ből egyedül a tatai pártszervezet
nem értett egyet a jutalom e módon törté
nő kifizetésével. Ez itt Oroszlányon felveti
azt a kérdést, hogy a helyi szocialisták ho
gyan egyeztetik össze e mostani álláspont
jukat azzal, hogy 3 éve dr. Sunyovszki
Károly polgármestertől megtagadta a
többmillió forintos jutalom kifizetését,
mely miatt akkor egyébként kisebbfajta
pártszakadás is történt? - kérdeztük Szé
kely Antaltól, a szocialista párt helyi
szerveze- lének elnökétől.
- Először a tataiak véleményéről néhány
szót. Egyetlen pártszervezetnek sincs köz
vetlen ráhatása a megyei közgyűlés tagjai
ra. Ezért, hiába háborodott fel a tatai
pártszervezet ezen az ügyön, a tatai képvi
selők is megszavazták ezt az előterjesz
tést. Az adott szervezet persze
felelősségre vonhatja küldötteit, sokféle
módon, de konkrét utasításokkal nem lát
hatja el őket, hogy miképpen szavazzanak.
Magáról az „ügyről” . Az önkormányzati
vezetők (polgármesterek és megyei elnö
kök) tiszteletdíjának maximumát törvény
állapítja meg. Ez messze elmarad a gazda
ságban és az Európában szokásos fizeté
sektől is. Ugyanakkor a megyei elnök
döntésén nagyon sok minden múlik, nem
csak a mintegy 15 milliárdos költségvetés
összeállítása és annak a felügyelete, ha
nem több mint 50 intézmény és a közgyű
lés működtetése, valamint az egész megye
stratégiája. Ezen kívül még kb. évi 600 mil
lió forint területfejlesztési pénz odaítélés
ről is dönt az elnök a területfejlesztési
tanáccsal egyetértésben. Mindez nem kis
felelősség. Ehhez képest akkora fizetése
van, amit bárhol egy nagyobb intézmény
élén meg lehet szerezni.
Agócs elnök úr előrehozott „jutalmát” ,
mely a költségvetésben minden megyei el
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@30/908-03-77
@30/209-44-95
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nök esetén tervezve volt és van (közel két
harmados egyetértéssel), azért szavazta
meg a megyei közgyűlés, mert a javaslat
mögött elfogadható indokok voltak.
Mondok néhányat. Agócs úr jelentősen
csökkentette a megyei önkormányzat költ
ségvetési hiányát. Az általa előkészített
stratégia alapján további 140 millió forin
tos megtakarítást lehet elérni úgy, hogy
nem kell intézményeket megszüntetni,
vagy összevonni. 14 intézményt vett át e
ciklusban a megye, és mindnek az átvétele
és működtetése zökkenőmentesen zajlik.
Nos, mindezek miatt döntött úgy a megyei
közgyűlés, hogy egy összegben, előre oda
fogja adni ezt a bizonyos „jutalmat” . így
ennek a pénznek legalább a fele valóban
jutalom, a másik fele pedig egyfajta fizetés
kiegészítés.
Ha annak idején dr. Sunyovszki Károly
polgármester 3 millió forintos (költségve
tési tervezésen felüli) jutalmazása is előké
szítve kerül a képviselők elé, meggyőző
désem szerint minden további nélkül meg
szavazták volna. Itt arra is emlékeztetnék,
hogy dr. Sunyovszki Károly az én polgármesterségem alatt azért mondott le pénz
ügyi bizottsági elnöki tisztéről, mert
szerinte egy négymilliós pénzmaradvány
parkgondozási célokra való áthelyezésé
nek javaslatát megbeszélés nélkül, ad hoc
módon szavazta meg a testület. Nos,
ugyanez történt később az ő jutalmával is.
- Sunyovszki jutalma kapcsán mégis az
volt az érzésem, hogy a szocialisták ebből
a kérdésből politikai tőkét akartak ková
csolni a választások előtt. Ugyanis az ak
kori testületben minden képviselő jól
tudta, hogy a jutalmazási javaslat indoka
egy telekeladásból származó komoly gaz
dasági haszon volt.
- Hangsúlyozom, hogy a két ügy össze
hasonlíthatatlan. Agócs úr „jutalma”
ugyanis szerepelt az eredeti költségvetés
ben, és a bizottságokban és a frakciók kö
zött is előkészített döntés volt. Dr.
Sunyovszki Károly jutalmazása esetében
ugyanezek nem álltak fenn.
Forgács J.

E g é szsé g p é n ztá ra k
tagjai ré s z é re is!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

A Vöröskereszt elsősegély-tanfolyamot indít
a Művelődési Központ
és Könyvtárban.
Jelentkezni lehet a
helyszínen vagy a
365-935, 20/937-60-04
telefonszámokon.
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Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
M fl
•06*20*

488*10*56

F e le lő s sze rke sztő : M o ln á r F e ren c ® 2 0 -4 5 4 -3 5 -4 1 S ze rkesztő : F o rg á cs J ó z s e l S 3 0 - 5 8 0 0 -4 7 7 K ia d ja : M O NTÁZS PRESS K11. O ro sz lá n y; F e le lő s ve ze tő : a k ft ü g y v e z e tő je .
® 2 0 /4 5 4 -3 5 -4 1 A sze rke sztőség és a k ia d ó le v é lc ím e : 2 84 0 O ro sz lá n y, B ányász k rt. 4 4 ., E -m a il: k ro n ik a s @ p re s s k fl.h u ; m o ln a r.le re n c @ p re s s k ft.h u
IS S N :1 4 1 9 4 8 0 5

H ird e té s te lv é te l a k ia d ó n y o m d á já b a n : O ro s z lá n y , F ü rst S. 1 3 . (H u b e r-h á z )

In te rn e t: w w w .o r o s z la n y i- k r o n ik a s .h u w w w .v e r te s e x p o .h u

OROS^l ANyi

KróniKAs
_____ i
V I. é v fo ly a m , 2 1. (2 5 1 .) s zá m

2 0 0 4 . jú liu s 23.

OLIMPIA ATHÉN 2004 OLIMPIA ATHÉN 2004
Városunk versenyzője a nemzeti csapatban:

Likerecz Gyöngyi.
Sikeres felkészülést, jó utat,
eredményes szereplést kívánunk!
K iseb b útfelújítások;
nőtt a p a rk o ló h ely ek szám a
Az útfenntartási feladatok kereté
ben több kisebb felújítási munka
zajlik a városban, és egyes terüle
tek korszerűsítésének terve is elké
szült a városfejlesztési bizottság
döntései alapján - tájékoztatta la
punkat Zentai József a polgármes
teri
hivatal
városfenntartási
osztályának csoportvezetője.
Az utóbbi két esztendőben évente
általában tízmillió forint körüli össze
get fordít a város útkorszerűsítésre.
Korábban már hírül adtuk, hogy ta
vasszal megtörtént a mozgáskorlá
tozottak részére fenntartott parkolók
jelölése. Azóta negyvennel bővült a
városi parkolóhelyek száma, me
lyekből a posta mögötti 5 (itt az esős
időben „mocsárrá” váló régebbi par
kolóhelyeket is kijavították) és a Rá
kóczi út 41-45. számú épület
mögötti 12 valamelyest enyhíti a fő
úti forgalmi rend változás okozta
parkolási gondokat. A Népek barát
sága út 20-22. számú épületnél (a
tóparton) 22 új parkolóhelyet - Módi
képviselő javaslatára - egy volt foci
pálya bitumenjén alakítottak ki.
Nemrégiben fejeződött be Dózsa
és a Kecskédi út kereszteződésében
a parkolásgátlók beépítése, valamint

a Ságvári iskolával szembeni Bánki
Donát út 31-35. számú épület előtti
balesetveszélyessé vált járdaszakasz
felújítása.
Az elkészült korszerűsítési tervek
közül kiemelendő - a lakók kérése
alapján - a kecskédi úti lakótelep
korlátozott sebességű forgalmi öve
zetté alakítása, melyet jelzőtáblák át
rendezésével és forgalomlassító
akadályok kihelyezésével kívánnak
elérni. Ennek az átalakításnak a jövő
évi költségvetés terhére 2005 nyará
ra kell elkészülnie.
Ugyancsak kész tervek vannak a
Bokodi út és a Mindszenti út keresz
teződésében a piactér- a piaci napo
kon különösképpen zűrzavaros megközelíthetőségének javítására.
Elkészült a TÜZÉP-i garázssorokhoz
vezető út csapadékvíz-elvezetésének
alapterve is, akárcsak a volt kenyér
gyártól az Arany János útig vezető
Bokodi úti járdaszakasz és a közvilá
gítás építészeti tervezése. Utóbbinál
a dűlőkbe költözők miatt egyre na
gyobb gyalogosforgalom tapasztal
ható. E kettő megvalósítási ideje
bizonytalan, a kivitelezés idejéről
egyelőre döntés nem született.
Forgács J.

Újra víz fakad a kutakból
Éppen ősszel lesz három éve, hogy a falu megalapításának centenáriuma al
kalmából a felújított Alkotmány út díszeként átadták a Topolya emlékkutat. A
műalkotás nemcsak a nemzedékek összetartozását kifejező szimbolikájával
szándékozott gyönyörködtetni, hanem szökőkútként is működött, legalábbis
eleinte. Idén már csak akkor lehetett vizet látni rajta, ha esett az eső. Mint la
punk megtudta, nemrégiben megállapodás született az OTTO Rt.-vel a kút
működtetésére. Ennek révén e hét szombatjától, minden hétvégén éjjel nap
pal ismét vizet spriccel majd a köztéri alkotás.
Hamarosan működni fog a városkapu melletti (két éve megszépített) park
ban renovált szökőkutas medence is. Ezt nem sokkal az átadása után meg
rongálták, és később szeméttel hordták tele - tudtuk meg a polgármesteri
hivatal városfenntartási osztályától.
+
Csak reménykedni lehet, hogy a vandálok esztétikai érzéke időközben fogé
konyabbá vált a köztereinket díszítő látványosságok iránt.
-f-

A szennyvíztelep százmilliói
Politika vita dúl, noha a siker közös

Július 14-án megkezdődött a pró
baüzem a modernizált szennyvíztisztító
telepen.
Ugyanakkor
mélyebben kell a saját zsebébe
nyúlnia az önkormányzatnak - leg
alábbis egyelőre - a mintegy 890
millió forintos felújítás miatt, mint
azt eredetileg tervezték - derült ki
a korszerűsítés pénzügyi vonatko
zásait tárgyaló pénzügyi bizottsági
ülésen hétfőn. Az önerő (azon
összeg, melyet a városnak a saját
kasszájából kell állnia) mértéke
ugyanis jelen pillanatban az erede
tileg tervezett 85 millió forintról
mintegy 260 millió forintra emel
kedett. Ezt az összeget - egyelőre hitelfelvétellel és az Oroszlányi
Szolgáltató Rt. hozzájárulásával
fedezi az önkormányzat. A helyzet
azonban nem ilyen egyszerű.
Igaz ugyan, hogy az ÁFA-val (mely
visszaigényelhető) együtt közel 1,12
milliárd forintos óriási beruházáshoz
különböző támogatások elnyerésé
vel 630 millió forintnyi külső forrást
gyűjtött az önkormányzat, azonban e
pénzek egy része befagyott, illetve
csak utófinanszírozással hívható le,
igényelhető meg. Ez azt jelenti, hogy
átmenetileg további hitelek felvételé
re kényszerült a város. Ez volt az a
bizonyos 543 milliós csomag, mely
Ha valakinek ebben az elviselhetetlen kánikulában - egyébként teljességgel
nek költségvetési átvezetését a júni
érthetetlen merényletet követve el önmaga ellen - éppen arra támadna ked
us 26-i ülésen hagyta jóvá a
ve, hogy megtekintse a felső tó partján kialakított új parkolóhelyeket, nem
képviselő-testület. A kivitelező
feltétlenül a csinosan felfestett választóvonalakkal ékesített egykori flaszter Purator Kft. számlái ugyanis az el
ragadja meg a figyelmét. Sokkal inkább szemet szúr, hogy a szegélyeken
múlt hónapokban folyamatosan ér
megbolygatott földben mintegy sövényként nőtte körbe a parkolót a parlag
keztek, melyeket fizetni kellett akkor
fű. S a burjánzó gaz hullámzik tovább, végig a tóparton és hűségesen bekísé
is, ha a megítélt támogatások össze
ri a Kertalja patakot a városba. A Rákóczi úton ekkor éppen látványosan
gei még nem álltak rendelkezésre.
nyírják a füvet és locsolják a virágokat. Kirakatpolitika? Á, dehogy! Ilyesmi
Mára a támogatási pénzek nagy ré
csak a hőségben megbuggyant fejekben vetődhette!.
-GrófÁcssze megérkezett, így az 543 millió
forintos rövid lejáratú hitel állomá
nya 131 millió forintra csökkent. Az
V lí >
ülésen elhangzott, hogy az eddig
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Az-újvárosi hu szvégáJ tollassá szemben.
leginkább késlekedő VICE-támogatás (a Környezetvédelmi minisztéri

Gaz tett a város “szálén”
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um vízügyi alapjából) közel 129 mil
lió forintos összege is heteken belül
meg fog érkezni.
*

Ha a város vezetése tartani akarja
ígéreteit, akkor a közeljövőben a 260
millió forintos önerő nullává vará
zsolása lehet a legnagyobb érdeklő
désre számot tartó mutatványa. Az
ellenzéknek ugyanis leginkább az
szúrja a szemét, hogy az eredetileg
tervezetthez képest a beruházás net
tó összegének 10 %-áról mintegy
30%-ra növekedett a saját erő, ami
elsősorban az állami környezetvé
delmi céltámogatás elmaradása mi
att történt. Ez azonban - , mint arra
Takács Károly, a polgári frakció kép
viselője felhívta a figyelmet - még
nem minden, hiszen plusz húszmilli
óval drágítja a beruházást a kénysze
rűen felvett hitelek kamatja. Takács
azt is hangsúlyozta, hogy mindez el
sősorban a szocialista kormányzat
felelőssége, noha hiányolta a város
vezetésének erőteljes fellépését is, a
megítélt támogatási összegek mi
előbbi megérkezése érdekében.
Székely Antal alpolgármesterként,
a szabadságát töltő Rajnai Gábort
helyettesítve vett részt az ülésen. A
hat évvel ezelőtti ciklusváltásra emlékeztettet, amikor a hasonló volu
menű hulladéklerakó beruházásához
is féléves késedelmet szenvedtek az
állami támogatások. Úgy vélte, hogy
akkor, a Fidesz kormány alatt, a Fideszes városvezetés érdekérvényesítő
képessége sem szárnyalta túl a mos
tani eredményeket. Szerinte ez az
eset az államháztartási rendszer fo
gyatékosságaira világít rá, hozzáté
ve, hogy a gazdasági helyzet miatt
rendkívül ritka az előfinanszírozás,
ezért előbb saját zsebből kell fizetni,
s csak azután lehet valamilyen
úton-módon a támogatási összegek
hez jutni. (Folytatása 2. oldalon)
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“ Ivóvíz” lesz a szennyvizünkből

Lekezelő tájékoztatás

Az új mű hasznot hozhat a városnak

Úgy gondolom, lekezelő módon tájékoztatták a kép
viselőket és ezáltal a város lakóit a szennyvíztelep át
alakítására felvett hitelekről az előző testületi ülésen.
Ezért nem csoda, hogy a polgári oldal képviselői
nemtetszésüket fejezték ki a hirtelen bedobott (az
ülésre már megvalósult) 543 milliós hitelfelvétellel
kapcsolatosan. Az ülést megelőző bizottsági öszejövetelen kérdéseikre nem kaptak választ, ahogy a
testületi ülésen sem.
Pedig rövidre lehetett volna zárni a dolgot azzal,
ha szóban vagy írásban megjelenik, hogy itt csupán
a korábbi testületi engedély alapján megvalósult és
részben már letörlesztett rövid lejárató hitel költségvetési rendeletbe való átvezetéséről van szó. Ez nem
egy olyan bonyolult mondat, amire a bizottság elnö
kének vagy a polgármesternek ne futná.
Akkor pedig miért nem hangzott el? Miért nehéz
megtisztelni a képviselőket és a nyilvánosságot a
közös kasszában történtek átlátható megismerteté
sével?
Politikai egymásnak feszülésnek lehettek tanúi,
akik voltak olyan botorok, hogy végignézték a tévé
ben a képviselők "vitáját” . Mára azonban Takács
képviselő kérésének, követelésének köszönhetően
egy tisztességes, előkészített anyagot kaptak a vá
ros döntéshozói, s kiderült nincs susmus, nincs tör
vénytelenség. Vajon miért volt szüksége a
hivatalnak, a városvezetésnek erre a felesleges purparléra, hiszen már júniusban is elkészíthették volna
ezt az anyagot, s akkor senki nem érzi úgy, hogy hü
lyének nézik. Tudomásul kellene már vennie min
denkinek, felelősen csak megfelelő információk
birtokában lehet (és kell) dönteni, hiszen a mi közös
vagyonúnkról, pénzünkről van szó.
Molnár

umtenyészetek kialakulnak. Várhatóan augusz
(Folytatás az első oldalról)
Székely nem zárta ki egy esetleges állammal tus végére fog teljes terheléssel működni. A hi
szembeni pereskedés lehetőségét (a kényszerű vatalos átadást szeptemberre tervezik.
■k
hitelfelvétel tízmilliós kamatai miatt), de úgy vél
Vita
ide
vagy
oda,
az
tény,
hogy a város rend
te az csak szélmalomharc lehet. Emellett még
azt emelte ki, hogy eddig minden befolyásukat szerváltás utáni legnagyobb értékű beruházása
latba vetették a lehetséges támogatások eléré megvalósul(t), méghozzá 70 %-ban külső forrá
séhez, aminek egyik legeredményesebb példája, sok bevonásával Ha meggondolatlannak tűn
hogy tavaly Oroszlánynak ítélték meg a nek is - egyelőre - a városvezetés nulla %-os
VICE-alap pénzének mintegy egynegyedét, önerőről szóló jóslatai, ez akkor is komoly telje
megelőzve más hasonló nagyságrendű beruhá sítmény. Igaz, a támogatások megszerzésében
- s ezt ritkán emldik - , nagy része volta felújítás
zásokat.
Takács Károly a 260 milliósra emelkedő ön Dunáig érő hatásának.
erő kérdésében is választ várt az alpolgármes Egyébként pedig a helyi politikusok is meg
tertől, kifogásolva, hogy az eredetileg tervezett egyezhetnének végre a siker közös elkönyvelé
85 millió forintnál háromszor többe kerül a vá sében, hiszen a külső forrásokat is épp
rosnak a beruházás, holott azt ígérte a jelenlegi felerészben az előző, fele részben pedig e ciklus
városvezetés, hogy az adófizetők pénzét ez egy ban sikerült megszerezni.
S kevés szó esik a beruházás városnak hozott
általán nem fogja érinteni.
Székely Antal az ülésen a fentieket tényként hasznáról, mely nemcsak a telepről távozó víz
ismerte el. Azt már egy lapunknak adott interjú iható tisztaságában, hanem gazdasági haszon
ban hangsúlyozta, hogy többen dolgoznak az formájában is jelentkezhet, mert rentábilisabb
pnerő mértékének csökkentésén, de mivel ez a lesz a működtetés, és kibocsátott víz értékesít
konstrukció üzleti érdekeket sérthet, egyelőre hető, vagy javíthatja a városi vízgazdálkodást,
például - rekreációs célokat szolgálva - a tava
nem osztható meg a nyilvánossággal.
Itt tart tehát most a beruházás finanszírozása inkba való visszaforgatással. (Az ilyen technoló
giával működtetett telepek távozó vizét
és a politikai vita.
*
Amerikában 30%-ban az ivóvízbe keverik.) Nyer
Időközben megkezdődött a szennyvíztisztító tehát Oroszlány egy modern, többféle hasznot
hathónapos próbaüzeme, melynek során foko is hozni képes szennyvízkezelő telepet. Ennek
zatosan terhelik rá a szennyvizet az egész műre, mindannyian örülhetünk!
Forgács József
kezdetben a 10 %-át, amíg a különféle baktéri

Egymilliárd feletti a hitelállomány
Egymilliárd száztizenegymillió kétszázhat
vanhétezer forint a város teljes hitelállomá
nya a 2004. augusztus 2-ai kimutatás szerint tudható meg a polgármesteri hivatal pénzügyi
osztályától kapott tájékoztató alapján.
A lapunk kérésére készített táblázatból kide
rül, hogy 980 millió forint a fejlesztési célú beru
házási hitelállomány, melyből 480 millió banki
kölcsönből, 500 millió forint pedig kötvénykibo
csátásból ered, s ezek utolsó részleteit
2008-ban fogja kifizetni az akkori önkormány
zat. E hiteleket - többek között - az útberuhá-

zásra, a hulladéklerakó, a szakrendelő és a
szennyvíztelep fejlesztésére vette fel a város. A
fejlesztési célú hitelállományból mintegy 546
millió forint e ciklusban keletkezett, igaz lénye
gében a korábban megkezdett beruházások fi
nanszírozása miatt.
A pillanatnyi állapot szerint mindehhez még
mintegy 131 millió forintnyi rövidlejáratú hitel
járul, melyeket még ez évben kiegyenlíteni szán
dékoznak a szennyvíztelep korszerűsítésére be
érkező támogatási pénzekből.
-forjo

Növekvő adósságszolgálat

A hosszúlejá
nak befolyni az
ratú hiteltör
elmúlt években
lesztés ütemezése alapján ez évben mintegy 90 itt megtelepedett cégektől. Hacsak ...
milliós, majd a következő években évente átla
Hacsak a kormányzat adópolitikája nem vál
gosan 200 milliónyi tőketehertől szabadulhat tozik az önkormányzatok rovására.
meg a város. Ez azt jelenti, hogy még jövőre is
S egyelőre kérdés az is, hogy milyen „ajándé
900 millió forintos hosszúlejáratú hitelállomá kot” hagynak majd utódjukra a most kormány
nyunk lesz, azonban ha mindehhez a kamatokat zók. Márpedig „ajándék” biztosan lesz, hiszen
is felszámoljuk - dr. Sunyovszki Károly korábbi számos felújítási feladat van, elég csak az óvá
polgármester vélekedése szerint - az éves adós ros rehabilitációjára utalni.
ság szolgálat 4-500 millió forint körül alakul, és
Az ellenzék folyamatosan aggódik - s úgy lát
évi 200 milliós növekedést mutat, vagyis idén szik jogosan - az önkormányzat fizetőképessé
már eléri a költségvetés tíz százalékát.
gének megtartása miatt. Tény, a költségvetésre
Mindez jelentősen behatárolja a városvezetés legalábbis rávetül a csőd árnyéka, főként ha azt
pénzügyi mozgásterét az elkövetkező években is hozzávesszük mindehhez, hogy ismét száz
is, különösképpen ha figyelembe vesszük a köz millió forint fölé kúszott á város 30 napon túli
alkalmazotti béremelés és az infláció okozta ne számlatártozása. (107millió forint jelenleg a kifi
gatív hatásokat. Kérdés, hogy javít-e majd a zetetlen számlaállomány.) A tervezett bevételek
jövőbeli pozíciókon, hogy 2005-től fokozatosan pedig nehezen csordogálnak be.
egyre jelentősebb iparűzési adóössszegek fog
Nehéz idők!
* FJ.

Nehezményezett “elhallgatás”
Nem jelennek meg a pénzügyi bizottság döntései,
egyes előterjesztésekhez alkotott módosító javasla
tai a képviselő-testület ülésein - kifogásolta a hétfői
ülésen Papp Péter, a bizottság külső tagja. Úgy vél
te, hogy Juhász József elnök utóbb két esetben is
(egy telekeladás kapcsán és a sportfinanszírozás
ügyében) megfeledkezett a grémium által hozott ja
vaslatok ismertetéséről, illetve nem gondoskodott
azok bekerüléséről az írásbeli előterjesztésekbe.
- Az első esetben téved Papp úr, a sportkoncepció
hoz hozott javaslatunk esetleges meg nem jelenését
pedig meg fogom vizsgálni - válaszolta az elnök. Az elmúlt két évben a pénzügyi bizottságnak 40-50
módosító javaslata volt különböző döntésekhez, és
ezek 99%-ban automatikusan bekerültek az előter
jesztésekbe vagy elhangzottak szóbeli kiegészítés
ként - folytatta. - Ha hibáztam is egyszer-kétszer,
hiszen időnként igen terjedelmes dokumentumok
fekszenek az asztalon, még mindig meg van a lehe
tősége a képviselő-testület bármely tagjának, hogy
az ülésen erre felhívja a figyelmet.
-fór

Vagyonértékesítés: 274 millió
2002 őszétől ez év júliusáig 274 millió forint ér
tékben adott el különböző ingatlanokat (összesen
106-ot) a város a mostani önkormányzati perió
dus során.
Lapunk információi szerint az ez évre tervezett
mintegy 300 millió forintos értékesítésnek eddig
mintegy a harmada valósult meg.
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Népekbarátsága úton, (S par melletti tízem e
letesben ) IV. emeleti kétszobás, összkomfor
tos lakás eladó. Irányár: 5 M Ft (038)

Oroszlány Felső-telepen 720 m -es kert
20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)
Irányár: 250 E Ft (015)

Petőfi S. úti, 53 m -es, komfortos, távfűtésre
csatlakoztatható, II. emeleti 2 szobás lakás.
Irányár: 5,7 M Ft (030)

Táncsics M. úti, I. emeleti, összkomfortos, fel
újított lakás (két szoba + hall).
Irányár: 7 M Ft (004)

Oroszlány mellett az. Ürgehegy A oldalán
1600 m -es kert 30 m‘ -es téglaépülettel (szo
ba, konyha, előtér, fürdő, wc)
Irányár: 3,2 M Ft (016)

Nyíres1dűlőben zárt kert kis házzal, mellék
épületekkel. Irányár: 1 M Ft (032)

2

Petőfi Sándor úti, 63 m -es, 3 szobás, komfor
tos lakás. Irányár: 6,5 M Ft (012)
2

Petőfi S. úti, 51 m -es,komfortos, igényesen
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft (023)
Szákszenden (Kjsberek - tisztilakások) 3 db
egyenként 54 m -es kétszobás társasházi la
kás. Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)
2

Kömyén, 100 m -es, földszintes, 3 szobás
családi ház garázzsal, pincével. Irányár: 13 M
Ft. (két egym áshoz közeli oroszlányi lakásra
cserélhető) (025)
2

Szeptem ber 6. utcában 80 m -es földszintes
családi ház (két szoba + étkező, garázs, mel
léképület, pince, nagy telek, szép kilátás).
Irányár: 13,3 M Ft (003)

2

Táncsics M. úti, 54 m -es, II. emeleti, igénye
sén felújított, 1+2 félszobás összkomfortos la
kás. Irányár: 6,8 M Ft (Fürst S. úti,
1+félszobás lakással együtt családi házra
cserélhető) (017)
2

Fürst S. úti, 45 m -es, komfortos, I. emeleti
1+félszobás lakás. Irányár: 4,7 M Ft (Táncsics
M. úti 1+2 félszobással együtt családi házra
cserélhető) (018)
2

Fürst S. úti, 54 m -es, komfortos, II. em eleti la
kás. Irányár: 5,5 M Ft (1 szoba összkomfortos
cserelakás beszám ítható) (019)
Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szo
bás, összkomfortos lakás. Irányár 6,7 M Ft
(családi házra cserélhető) (020)

2

Bokodon 90 m -es, két generáció szám ára is
alkalmas családi ház, sok melléképülettel,
nagy udvarral, rendezett kerttel.
Irányár: 11,5 M Ft (022)
2

Bokodi tónál a Vízm ű mögött 40 m -es ketszo
bás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert
vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft (010)
2

Oroszlány Felső-telepen 1020 m -es kert
20 m -es kis házzal (szoba-konyhás)
Irányár: 400 E Ft (014)

2

Táncsics M. úton felújított, 1 + 2 félszobás, IV.
emeleti lakás eladó, vagy építési telekre cse
rélhető. Irányár: 6,8 M Ft (034)
Táncsics udvarban két szobás, III. emeleti la
kás. Irányár: 5,8 M Ft (035)
Nyíres dűlőben zártkert, kétszintes + padlás
tér, két bejáratos ház, melléképületekkel, ga
rázzsal eladó, vagy két lakásra cserélhető.
Irányár: 12 M Ft (031)
Majkon a csákvári út és a Majki tó között 2000
m 2-es bekerített szántó, későbbi beépíthetöségi lehetőséggel eladó.
Irányár: 2,5 M Ft (033)
Iskola úton, egyszobás, 2 éve teljesen felújí
tott lakás eladó, vagy Rákóczi és Fürst úti ke
reszteződéshez közeli 1 - 1 , 5 szobás lakásra
cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)

Nyíres dűlőben 30 m -es, rossz 2allapotban
lévő téglaépület pincével, 1200 m -es műve
letlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M FI (024)

Népekbarátsága úti, 2 szobás, IV. emeleti
összkomfortos lakás. Irányár: 5 M Ft (038)

Budapesten, XIV. kerületben, III. emeleti, 53
m '-es, egyedi központi fűtéses, kétszobás,
nagyerkélyes lakás téglaépületben, zárt udva
ron kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft (028)

Várdom b ut^ai, 3 szobás, földszintes családi
ház 1154 m -es telken eladó, vagy
érték
egyeztetéssel 2 szobás lakásra (5 M Ft-ig)
cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)

2

Kecskéden 110 m -es, tetőtér beépítéses, 4
szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal,
pincével, rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)

—Ügyvédi közreműködés,

—Irodai szolgáltatások

—Ingatlan felmérés és értékbecslés

teljes körű földhivatali ügyintézéssel
—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

—Tulajdoni lap ,térkép beszerzése

—Az ingatlanok hirdetése a médiában

(levélírás, fax küldés)
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban
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Legendák útján a Vértesben 3.

Betyárvágzet a majki csárdában
A kamalduli szerzetesrend II. József feloszlatási rendelete után pár hónappal, még
1782-ben elhagyta a remeteséget, melyet később a Királyi Kamara haszonbérlőknek
adott bérbe. 1813-tól Mauthner Ádám és Kadischa Joachim zsidó posztógyártók bé
relték. Az általuk létrehozott manufaktúra évi 3 ezer mázsa gyapjút dolgozott fel, és
több száz embernek adott munkát.
1836. december 22-én a Vértes erdeiben bujkáló Milfay Ferkó, öt vármegye körö
zött betyárja, Sobri Jóska legveszedelmesebb alvezére tűnt fel Majkon a bandájával.
Nem titkolták, hogy a posztógyárost akarják kirabolni. Az akkori bérlő egy
Österreicher nevű dúsgazdag vállalkozó volt. Milfayék este érkeztek Majkra, s ott be
tértek a fogadóba. A haramia bort rendelt és a fogadóst is meg akarta nyerni terve
végrehajtásához. Amikor az elhárította az ajánlatot, félholtra verték és kirabolták.
Milfay balszerencséjére egy oroszlányi szűcsmester is iszogatott a fogadóban, aki fé
lelmében először nem avatkozott a dologba, meg aztán a betyár egy nagy kancsó bort
tett eléje, hogy igyon és hallgasson. Hanem amikor Milfay indulni akart társaival,
hogy a posztógyárost kirabolja, a szűcsmester megszólalt.
- Már elm ennek-m ondta-, pedig még ihatnám!
Ez a mondat lett a betyár veszte. Nagy haragra gerjedt és a szűcsöt is le akarta ütni
puskája agyával. A fegyver azonban elsült és a betyár combját ütötte át a golyó. A be
tyár cimborái vérteskethelyi rokonához, özvegy Gerhardtnéhoz vitték a sebesültet, s
ott elbújtatták. Az özvegy a pandúroktól való félelmében Kisbérre ment és feladta ro
konát. Amikor a pandúrok megérkeztek könnyűszerrel foglyul ejtették a súlyosan se
besült betyárt, majd Veszprémbe szállították, mert Milfay Veszprém vármegyei
illetőségű volt. A királynék városában a Püspökkert melletti siralomházba került, és a
rögtönítélő bíróság „3 nap múlva, 1836 Karácsony szombatján, kötél által kivégeztet
te.” Buscher Ferenc veszprémi festő - teljes betyárdíszben - lefestette kivégzése
előtt az egyébként jó megjelenésű Milfay Ferencet, aki oly hírhedtté vált, hogy később
Rózsa Sándort (a legnagyobb betyárt) - reá utalva - “ új Milfayként” emlegették.
(Folytatjuk! Következik: a Vitány vári leányrablás története)
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Táborozok az erőműben

A megyéből 26 általános- és középiskolás diák látoga
tott az Oroszlányi Erőműbe egy környezetvédelmi tá
bor keretében. Bükki Géza kalorikus vezető mintegy
másfél órás előadásából megismerték a 25 millió
eurós beruházás környezetvédelmi jelentőségét is. A
kéntelenítő megépülésével az erőmű szennyezőanyag
kibocsátása megfelel az európai uniós környezetvédel
mi normáknak, s ezzel a magyarországi erőművek által
kibocsátott kén-dioxid mennyisége éves szinten
40%-kal csökken. A tanulók tájékoztatást kaptak arról
is, hogy a környezetvédelmi normáknak való megfele
lés, a 2014-ig tartó működés a foglalkoztatás szem
Egyeztetés:
pontjából is érdek, hiszen a Vért - jelenlegi közel 4000
0 6 /7 0 -2 8 2 -6 9 -6 6 fős munkavállalói létszámával - , a térség egyik legfőbb
0 6 /2 0 -5 3 4 -4 2 -8 3 munkaadója.
Az előadást követően a gyerekek a helyszínen meg
Hamarosan!
tekintették a füstgáz-kéntelenítő berendezést, melynek
OROSZLÁNY
KINCSEI > átadását augusztus végén tervezi a Vért.
LovasiA.
\_________
__________
Központi orvosi ügyelet
*361-761
TAXI *36 1 -7 0 0
NYOMDA
*20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
*20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
*30/908-03-77
*30/209-44-95
*20/325-68-32

Hazai siker Németországban
Az 1993. január után születtek részére labdarúgó tornát rendeztek
Salchendorfban, húsz csapat részvételével. Hazánkat a megyei vá
logatott játékosai képviselték. Köztük volt két oroszlányi, Scháffer
Dávid és Karácsony Tamás. A focin kívül a környék nevezetességeit
is megismerhették a gyerekek.
A torna előtti napon edzőmérkőzést játszott a válogatott az FC
Köln hasonló korú csapatával, egy kiváló utánpótlás nevelő létesít
ményben. A mérkőzés vereséggel végződött, de csak ezután jött a
torna. A csapatokat ötször négyes csoportokba sorsolták. A mieink
csoportelsőként jutottak tovább. Egészen a negyeddöntőig sikere
sen vették az akadályt, de a döntőbe jutás nem sikerült. A 3. helyért
játszott mérkőzésen javítottunk, és büntető rúgásokkal az előkelő 3.
helyen végeztünk. Imrő János MLSZ-elnök, Csák Albert a megyei
utánpótlás vezetője, valamint a csapat edzői, Haraszti János és
Scháffer Attila méltán lehetnek büszkék a játékosokra.

A HÉT HÍREIBŐL
MAGASABB FOKOZATBAN. Az elmúlt hét végén kicserélték a pol
gármesteri hivatalban működő okmányiroda informatikai eszköze
it. Az eszközök cseréjére háromévente kerül sor, és ennek során
magasabb műszaki tartalmú, gyorsabb számítógépek és egyéb be
rendezések kerülnek a munkaállomásokra, segítve ezzel az ügyinté
zők feladatainak végrehajtását. Az eszközök közül a nyomtatók
nagyobb kapacitása, gyorsasága az eddig ügyfélfogadások idején
már mérhető volt.
***
PLOCHINGENBEN JÁRTAK. A németországi Plochingenben ven
dégeskedett az oroszlányi Evangélikus Ének- és Zenekar. A stutt
garti régió keleti kapujánál fekvő 14 ezres kisvárosban a magyarok
több alkalommal is felléptek. Szombaton került sor az oroszlányi
emlékfa elültetésére, majd a partnertelepülések vezetői és a meghí
vott vendégek megtekintették a magyar művészeti csoport fellépé
sét Mössingenben, a Péter Pál templomban.
* * *

RÁKÓCZI NAP MAJKON. 9. alkalommal rendezik meg július 24-én
délután a Majki Rákóczi Napot. A Rákóczi Szövetség oroszlányi
szervezete által a műemlékegyüttesben tartandó program on-töb
bek mellett - dr. Tempfi József nagyváradi megyéspüspök, vala
mint dr. Katona Tamás történész idézi fel a szabadságharc
fontosabb állomásait, Rákóczi életének máig ható tanulságait. Az
emlékműsorban fellépnek a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpad
tagjai, valamint a nagykéri Száraz Márk és Búzási László.
APRÓ HIRDETÉS
- Eladó 2 db 11 kg gázpalack. 20/454-25-15
- Eladó a Bokodi tópart oroszlányi oldalán 3 szobás faház. Kút, vil
lany van. 361-623
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
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Fehérnem ű és
bálásruha üzlet
a H ub er üzletházban,
a Fürst S . úton.
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12
A* oroszlányi Vöröskereszt
folyamatosan elsősegély tan
folyamot indít! Jelentkezni a
Művelődési Központban
vagy a 365-935,
06-20/937-60-04 telefon
számokon lehet.
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Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

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
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Kárpitozott
bútorok javítása!

Rózsa Ferenc
kárpitos
362-018, 363-272
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Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Ágyban, párnák közt...
145 oroszlányi lakos halt meg az esztendő első félévében és 81 baba szü
letett - tudta meg lapunk a polgármesteri hivatal és az ÁNTSZ adataiból.
Tavaly ilyenkor 10-zel kevesebb bébi világrajövetelét regisztrálták, tehát az
első félévi születésszám enyhén emelkedett. De ha az idei évre kb. 160 újszü
lött érkezése várható is, ez akkor is illik a lefelé tartó trendbe, hiszen például
2002-ben 207 születés történt, a a korábbi években pedig a többszöröse.
A 145 elhalálozásból 70 városunkban történt, de ebből a számból 19 vidé
ki lakos, tehát 51 oroszlányi halt meg városában, kétharmada másutt, felte
hetően a tatabányai kórházban.
-fCsütörtökön este a Czerman vendéglőben köszöntötték az Athéni Nyári
Olimpiai Játékra induló Likerecz Gyöngyit, a súlyemelő keret tagját.
A Székely Antal és dr. Sunyovszki Károly által szervezett találkozón helyi
vállalkozók, vállalkozások vezetői találkoztak a versenyekre utazó fiatal spor
tolónővel.

Eladó a patak partja
Városunkat egyre gyakrabban keresik meg területvásárlási céllal kereskedel
mi, szolgáltató tevékenységet végző cégek. Jelentős érdeklődés irányul a Bá
nyász Klub mögötti, a Labanc patak és a Táncsics M. u. által határol területre
is, ahol mintegy 1 hektár nagyságú területrész alkalmas ilyen jellegű tevé
kenység végzésére. Az esetleges beruházás az itt élők szempontjából
előnnyel járna, hiszen a lakosság ellátásán túl, munkahelyek bővítésére is
van lehetőség. A terület jelenleg rendezetlen, fenntartása a gondozatlan terü
leteken belül, évente 2 alkalommal történik.
Az érdeklődőkkel folytatandó tárgyalások megkezdéséhez szükséges a
képviselő-testület támogatása, melyet az önkormányzat, valamint az Orosz
lányi Szolgáltató Rt. között, területértékesítésre vonatkozó megállapodás
alapján az OSZRT folytatna - olvasható a képviselő-testület két ülés közötti
eseményeket tárgyaló előterjesztésében, melyről augusztus 3-án, kedden 16
órától kezdődő ülésükön döntenek a képviselők.
Ugyanezen az ülésen beszámolót vitatnak meg a szennyvíztisztító telep
beruházásának kétéves történetéről, valamint megvitatják az augusztus
20-ai városi kitüntetési javaslatokról.

A szocialisták közvetlenebb
kapcsolatot tartanak az emberekkel
- állítja Módi Miklós

Transzformátortűz

Módi Miklós nyugdíjas gépészmérnök, a 8. számú választókörzet szocia
lista kápviseió'je több mint fél évszázada Oroszlányon él, szinte minden
kit ismer az idősebbek közül, és őt is sokan ismerik. 1991 óta tagja az
Oroszlány külterületén transzformátortűzhöz riasztották a tűzoltókat július Magyar Szocialista Pártnak, a rendszerváltás előtt MSZMP-tag volt és a
22-én, csütörtökön az esti órákban. A Vértesi Erőmű Rt. Márkushegyi Akna Központi Gépjavító Üzem szakszervezeti titkára. „Az üzemben többnyire
üzeméhez tartozó transzformátorállomáson keletkezett tüzet a nagy erőkkel egyfajta belső ellenzék voltam” - mondja arról az időszakról. Jelenleg az
kivonuló (oroszlányi, tatabányai és komáromi) tűzoltók rövid idő alatt elol MSZP irodavezetője, s intézi a 29 településből álló országgyűlési válasz
tották. A tűzeset kapcsán személyi sérülés nem történt, az üzemzavar terme tókerület öt pártszervezetének koordinációs-adminisztrációs ügyeit. A
léskiesést nem okozott. A tűz okát még vizsgálják____________________ választókerület másik szocialista országgyűlési képviselője (Keleti
György egyéni képviselő mellett) a listáról bejutott Kovácsné Dr. Horváth
Klára, Bábolna polgármestere, akinek parlamenti személyi titkáraként is
tevékenykedik.
- Ön nem ismeretlen ember a pártban és a városban. Miért ilyen későn
Szinte a múlt heti számunkban megjelent “ Gaz tett a város szélén” című írá
sunkra rímel a képviselőknek készített alábbi tájékoztató, melyet kommentár vették csak elő a talonból, s csak 2002-ben inőitották képviselőjelöltként?
- Korábban magam sem akartam indulni, jobban szerettem a háttérben
nélkül adunk közre:
“A parlagfű irtása a város parlagfű-mentesítési terve szerint folyamatosan dolgozni. Azonban felháborított, ahogy viselkedtek a szocialista (akkor ellen
halad. A város belterületi közterületeinek kaszálása ütemterv szerint törté zéki) képviselők 1998-tól a testületben. Azt gondolom, szemmel látható volt,
nik. Augusztus végére a külterületi szakaszok minimum egyszeri kaszálása is hogy féltek, mert magas labdákat rendre nem ütöttek le. Ez a félelem abból
befejeződik. Az allergiakeltő növények megjelenését figyelemmel kísérjük, a táplálkozott, hogy kettőnek dr. Sunyovszki Károly polgármester, háromnak
szükséges intézkedéseket megtesszük. Lakossági bejelentés esetén a pa Takács Károly Vért vezérigazgató volt a munkaadója, akik a testület kor
mányzó oldalán ültek. Rá is kérdeztem erre, és volt, aki bevallotta, valóban
naszt kivizsgáljuk, a szennyezett területek kaszálását elvégezzük.”
emiatt „húzta meg magát” . Szinte megalázták őket, és ezt nem tudtam elvi
selni. Ezért döntöttem úgy, hogy 2002-ben jelöltetem magam, s a párttag
gyűlés többsége lehetőséget adott rá. Végül a 8. számú választó körzetben
száznál több szavazattal előztem meg Lázár Mózest. Úgy vélem, ebben a
győzelemben a szükségből kovácsolt erényem is szerepet játszott, jelesül az,
hogy a szemem állapota miatt nincs autóm, s naponta gyalog vagy kerékpár
Az önkormányzat 2002-es beruházásával készült el a tűzoltóság épülete, ral járok, így sok embert ismerek, és sokat beszélgetek velük.
azonban a garázsok előtti kifutó megépítése - megfelelő anyagi fedezet hiá
- Szerintem most is akad, aki csak akkor emelt szót az elmúlt másfél
nyában - eddig nem valósult meg. Az elmúlt évben a tűzoltóság különféle évben az ülésen, ha megszomjazott és kért egy pohár vizet. Korántsem
szervei ellenőrizték az önkéntes tűzoltóság munkáját és annak feltételeit, biztos tehát, hogy valóban úgymond fenyegetettségből hallgattak akko
majd a kifutó megépítését ez évi kötelezettséggel előírták. A város képvise- ron. Meg aztán inkább a szóvivők, előterjesztők szoktak többet beszélni.
- Nos, én mindenestre elég sokszor szót emelek, ha az ellenzék politikai
lő-testülete beépítette a tűzoltóság költségvetési támogatásába a kifutó
megépítésének fedezetét (2,8 millió Ft), de annak kifizetése még nem történt síkra próbálja terelni dolgokat, ami, sajnos, mostanában „mindennapos”.
meg. Ezért a tűzoltóság a beruházást banki hitellel kívánja megoldani. A
- Utóbb, hogy szakszervezeti múltjára utaljak, „belső ellenzéket” ját
bankkal kötött szerződés alapján a beruházást a bank előfinanszírozza, szott két esetben is a testületi ülésen, amikor nem szavazott meg két szo
azonban ehhez a képviselő-testület kezességvállalását kéri. A hitelt a később cialista előterjesztést. Megindokolná, miért?
megkapott önkormányzati támogatásból fogja visszafizetni a tűzoltóság.
- Az egyik a laborátszervezés ügye volt. Igaz az ülésen 90 %-ban meg
győztek a tatabányai kórház igazgatójának érvei, hogy a vérvizsgálatban nem
lesz hátrányos változás, azonban ez az előterjesztés azt is tartalmazta, hogy a
szakrendelő gyermekpszichiátriával bővül, ami veszteségnövekedést okoz.
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Ezt nem tudtam elfogadni, hiszen ugyanazon előterjesztés pár sorral feljebb
A i újvárosi buszvégállomássá szemben.
épp a veszteségesség miatt javasolta a labordiagnosztikai feladatok megye2800 Tatabánya. Győri u. 37./A . Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120
székhelyre vitelét.
(Folytatás a 2. oldalon)

Nálunk valakik nagyot kaszálnak

Hitelfelvétel egy 2,8 milliós
beruházás miatt

D A E W O O TATABÁNYA
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A DOHÁNYZÁS. A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
Módi Miklós szerint az ellenzék két főből áll

“A polgáriaknak semmi sem jó,
amit a szocialisták tesznek”
(Folytatás az első oldalról)
- A másik eset, amikor kilógott a sorból, a Fiirst-lskola utcai épület felújí
tásának előterjesztése volt, ahol ismét frakciójával szemben szavazott.
- Pár héttel korábban bejött a p ártirodába egy házaspár, akik Keleti György
képviselőnek hoztak levelet. Ebben az állt, hogy ki fo g já k őket költöztetni eb
ből az épületből, de az Oroszlányi S zolgáltató Rt. ügyintézői azt m ondták ne
kik, hogy ne szám ítsanak rá, hogy valaha is visszatérhetnek. Ez nagyon
rosszul esett nekik, én pedig nem akartam hinni a fülem nek. M egnyugtattam
őket, legyenek nyugodtak, visszaköltözhetnek m ajd, de aztán rájöttem , hogy
ez a kijelentés nagy hiba v o lt részem ről. Később ugyanis m egism ertem az e
tárgyban született előterjesztést, m ely épületeladást és/vagy piaci alapú bér
lakások kialakítását szorgalm azta.
Nekem ezzel az a gondom , hogy a még itt lakó em berek zöme 1957-ben, a
tö m b építésekor költözö tt ide. A kko r ők feltehetően ifjú házasok voltak, majd
kialakult egy jószom szédi viszony, barátságok s ragaszkodásuk a m egszo
kott környezethez. Ezt azért m on d o m el, m ert m agam is harm incnégy éve
ugyanott lakom , és m egértem , hogy egy ilyen kényszerkiköltözés m ilyen tra 
um át jelenthet. Én tehát azt javasoltam a frakciónak, hogy újítsuk fel ugyan
az épületet, de aztán jöhessenek vissza a bérlők a piaci alapú lakbéreknél ala
csonyabb, noha a m ostaninál valam ivel m agasabb, azaz még m egfizethető
összegért. U gyanis ők főként kisnyugdíjasok. A fra kció nem fogadta el az á l
láspontom at. Én pedig nem tu d ta m elfogadni azt a d öntést, hogy szerencsét
len bérlők egyszerűen tűnjenek el innen, m e rt itt m o st szuperlakásokat
készítünk.

- Nem kapott ezért ejnye-bejnyét a frakcióból? Ezt azért is kérdezem, mert
sokan úgy vélekednek, hogy a szocialisták szavazógépként működnek.
- Dehogy, sem m iféle retorzió nem ért, lehetősége van m indenkinek a
m ásképp szavazásra. Egyébként m agam is hallottam m ár ezt a vélekedést,
hogy itt nálunk csak az lehet, a m it Székely A ntal frakcióvezető m ond.

- Értem. De ön mégiscsak egyfajta fehér holló. Nem gyakori a kiszavazás.
- Nem értek egyet ezzel. E lő fo rd u lt m ár, ho g y például Jugovics József ok
tatási bizottsági elnök ta rtó zko d o tt valam ilyen sp o rtta l kapcsolatos tém ában.
Egyébként a frakció m űködési m echanizm usához ta rto zik, hogy a la b o rü g y
ben kísérlet v o lt a frakció igen szavazatra kötelezésére, de ezt végül leszavaz
tuk. Nálunk csak egy esetben van kötelező szavazás, a költségvetésnél. Azt
g ondolom , m indez teljesen dem okratikus.

*

“OK NÉLKÜLI KERÉKKÖTŐK”
- Mi a véleménye a mai ellenzék tevékenységéről?
- Az ellenzék valójában két fő b ő l áll a testületben. U tóbbiak - az én elkép

zelésem s z e rin t-c s á s z á ru k és vezérük utasításait követve, ok nélkül kerék
kötői m indenféle döntésnek, pusztán p o litika i okokból, m ert vezérelvük
alapján sem m i sem lehet jó, a m it a szocialisták tesznek.

- Ön a pénzügyi bizottság alelnöke is tanácsnoki címmel. Takács képvise
lő nyilatkozta e lapban nemrégiben, hogy az ellenzék nem kap elég informá
ciót, vagy kérdéseikre sokszor álválaszok születnek (bizottsági ülésen is),
példa erre a szennyvíztisztító beruházás pénzügyi helyzete. Hogyan látja ezt?
- Az egyszerűen nem létezik, hogy az egyik képviselő tö b b in fo rm á ció h o z
jutna, m in t a m ásik. U gyanis, aki szám ára valam ely kérdés, részlet nem v ilá 
gos, annak rendelkezésére áll a po lg á rm e ste ri hivatal apparátusa, ahol kész
ségesen segítségére vannak. Takács úr is tisztázhatta volna felvetéseit, ha
felkeresi a pénzügyi osztályt.

- Mint a pénzügyi bizottság alelnöke, hogyan látja a költségvetés helyze
tét. Tartható?
- Azt gondolom , n orm ális m enetben te lje sü ln i fog. Nem kell félteni az
egyensúlyt. Az ellenzék riasztó előrejelzései csupán lekopírozása a parla
m enti ellenzék viselkedésének.

- Lassan a ciklus teléhez érkezünk. Mit tart a legnagyobb változásnak az
előzőhöz képest?
- Mi tö b bet beszélgetünk az em berekkel, jobban szóba á llu n k velünk, s ez
a polgárm estertől kezdve valam ennyi képviselőre igaz. Azt gon d o lo m , ez
fo n to s nekik és értékelik is, ahogy azt az uniós választás eredm énye is m u ta t
ja. U gyanakkor v o lt némi fejlődés is, és v isszü k a korábban m egkezdett beru
házások terheit. Eredm ényes m ásfél esztendő van te h á t m ö g ö ttü n k, bár
feladat is akad még bőven.

_________________ ^_______________________________ Forgács József

OROSZLÁNY KINCSEI
Az Oroszlány kincsei egy tö rté n e lm i és környezeti olvasókönyv. Egy olva
sókönyv kicsiknek és nagyoknak, oroszlányiaknak és idelátogatóknak.
H iánypótló m unka elkészítésére kértem fel a szerzőket, hiszen a telepü
lés tö rténetéről tö b b m ű is született az e lm ú lt évtizedekben, azonban ezek
csak egy-egy korszakot dolgoztak fel részletesebben.
A Vértesalja e szegletének term észeti értékeit feltáró átfogó kiadvány
sem készült ezidáig. M ost, ha nem is a te lje ssé g igényével, de betekintést
adunk e folyam atosan átalakuló táj történetébe, földrajzának és élővilágá
nak kincseibe.
Nem csak az esem ényeket, az em bereket, de azt a környezetet is m eg
ism erheti a tiszte lt olvasó, m elyben eleink és a ma em bere éli m indennap
jait.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj - írta a kö ltő Radnóti. S m ilyen
igaza van. Még sokan, a ma itt élők közül sem ism erik a félévszázada vá
rossá em elt település m ú ltjá t, növény és állatvilágát. Ez nem is csoda, hi
szen 1953 után a fe jlő d é st évtizedekig m eghatározó bányászat
fellendülésével Oroszlányba a négy égtáj m inden irányából érkeztek. Ki
önként, a jo b b m egélhetés rem ényében, ki kényszerből, a korszak áldoza
taként.
Mára azok közül, akik itt m aradtak, talán egy sincs, aki ne érezné m agá
énak városunkat. E lsősorban nekik szól e könyv, de éppoly becses forgatnivaló az idelátogató rokonoknak, tu ristá kn a k is.
A kétrészes m ű szerzői Forgács József [Történelmi képkockák Orosz
lányról), Orbán Ferenc és Orbán Ferencné (Oroszlány természeti érté
kei) szaktanárok, akik avatott ism erői a Vértesalja e részének. Abban a
rem ényben ajánlom ezt a könyvet, hogy értékeink m egism ertetésével
hozzájárul azok nagyobb m egbecsüléséhez!

Molnár Ferenc
Az Oroszlány kincsei már m egrendelhetők a kiadónál, a M ontázs Press
K ft.-nél a 20/454-35-41 telefonszám on, illetve a Fürst S. u. 13. alatt.
_ A könyv bem utatása augusztus 18-án lesz.
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ELADÓ INGATLANOK
Rákóczi úti, egyszobás, nagyerkélyes,
40 m2-es, IV. emeleti lakás. Irányár:
4,8 M Ft (041)____________________
Várdomb utcai, 3 szobás, földszintes
családi ház 1154 m2-es telken eladó,
vagy
értékegyeztetéssel 2 szobás
lakásra (5 IVI Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)___________________
Népekbarátsága úton, (Spar melletti
tízemeletesben ) IV. emeleti kétszo
bás, összkomfortos lakás eladó.
Irányár: 5 M Ft (038)
Táncsics M. úti, I. emeleti, összkom
fortos, felújított lakás (két szoba +
hall). Irányár: 7 M Ft (004)_________
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft
( 012 )________________________________
Petőfi S. úti, 51 m2-es,komfortos, igé
nyesen felújított lakás. Irányár: 6,5 IVI
Ft (023)_________________________
Szákszenden (Kisbérek - tisztila
kások) 3 db egyenként 54 m2-es két
szobás társasházi lakás. Irányár:
egyenként 1,2 M Ft (013)__________
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pincé
vel. Irányár: 13 IVI Ft. (két egymáshoz
közeli oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)____________________________

Szeptember 6. utcában 80 m2-es föld
szintes családi ház (két szoba + étke
ző, garázs, melléképület, pince, nagy
telek, szép kilátás). Irányár: 13,3 M Ft
(003)____________________________
Bokodon 90 m2-es, két generáció szá
mára is alkalmas családi ház, sok
melléképülettel, nagy udvarral, ren
dezett kerttel. Irányár: 11,5 M Ft (022)
Bokodi tónál a Vízmű mögött 40
m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott
kúttal, pihenő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft (010)____________
Oroszlány Felső-telepen 1020 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 400 E Ft (014)______
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft (015)
Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es tégla
épülettel (szoba, konyha, előtér,
fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft (016)
Táncsics IVI. úti, 54 m2-es, II. emeleti,
igényesen felújított, 1+2 félszobás
összkomfortos lakás. Irányár: 6,8 M
Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhető) (017)
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4,7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 félszo
bással együtt családi házra cserélhető) (018)_________________________

—Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés)
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
—Ingatlan felmérés és értékbecslés
-Tulajdoni lap-.térkép beszerzése

Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos, II.
emeleti lakás. Irányár: 5,5 IVI Ft (1
szoba összkomfortos cserelakás be
számítható) (019)
Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti,
2 szobás, összkomfortos lakás.
Irányár: 6,7 M Ft (családi házra cserélhető) (020)____________________
Nyíres dűlőben 30 m2-es, rossz álla
potban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kertben.
Irányár: 1,1 M Ft (024)
Budapesten, XIV. kerületben, IN.
emeleti, 53 m2-es, egyedi központi fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes lakás
téglaépületben, zárt udvaron kocsi
beállóval. Irányár: 15,8 M Ft (028)
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses családi
ház garázzsal, pincével, rendezett
kerttel, szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)_________________________
Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II. emele
ti 2 szobás lakás. Irányár: 5,7 M Ft
(030)____________________________
Nyíres dűlőben zárt kert kis házzal,
mellék épületekkel. Irányár: 1 M Ft
(032)____________________________
Táncsics M. úton felújított, 1 + 2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó, vagy
építési telekre cserélhető. Irányár: 6,8
M Ft (034)_______________________

Táncsics udvarban két szobás, III.
emeleti lakás. Irányár: 5,8 M Ft (035)
Nyíres dűlőben zártkert, kétszintes +
padlástér, két bejáratos ház, melléképületekkel, garázzsal eladó, vagy két
lakásra cserélhető. Irányár: 12 M Ft
(031)____________________________
Majkon a csákvári út és a Majki tó kö
zött 2000 m2-es bekerített szántó, ké
sőbbi beépíthetőségi lehetőséggel
eladó. Irányár: 2,5 M Ft (033)
Iskola úton, egyszobás, 2 éve teljesen
felújított lakás eladó, vagy Rákóczi és
Fürst úti kereszteződéshez közeli 1 1,5 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)___________________
Népekbarátsága úti, 2 szobás, IV.
emeleti összkomfortos lakás. Irányár:
5 M Ft (038)
Csere!
Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének két vagy három szobás
külön nyíló lakásra. Irányár: 4,5 M Ft
(029)
Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es tel
ken 30 m2-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft. (040)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás, 63
m2-es lakás. Irányár: 6 M Ft (042)

—Ügyvédi közreműködés,
teljes körű földhivatali ügyintézéssel
- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
- Gyors hitelügyintézés
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

^

É rd e k lő d n i le h e t:
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O r o s z lá n y , F ü rst S. u. 13.
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Óráról vitték el a rendőrök a pedagógust

Legendák útján a Vértesben 4.

Aki befalazta a saját lányát
Mátyás király idejében egy ifjú nemes,
Hédervári Imre volt Vitány várának ura. A
jóval délebbre fekvő Gerencsér váré pe
dig a büszke és keményszívű Újlaki Mik
lós. Újlaki egy német grófhoz akarta
kényszeríteni leányát Krimhildát, a vár
csendes szavú, alázatos lelkű tündérét.
De Krimhilda titokban már jegyese volt
Hédervárinak, s az ifjú lovag egy éjszaka
meg is szöktette szerelmesét és Vitány
várába vitte. Több se kellett a büszke
apának! Nekirontott katonákkal, ágyúk
kal a meredek csúcson álló várnak. De hi
ába lőtte, ostromolta, nem tudta bevenni.
Jól volt az megépítve, s jól is védték. El
sem esik tán, ha egy álnok várbeli el nem
árulja a titkos utat, s azon keresztül be
nem vezeti Újlakit a várba. A folyosó
egyenesen Hédervári dolgozószobájába
nyílt. A meglepett várurat Újlaki leütötte,
majd eszméletlen leányát magával hur

colva, otthagyta Vitányt.
Otthon szörnyű büntetés várt a szeren
csétlen lányra: atyja elevenen befalaztatta a vár egyik pincéjébe. Ott is pusztult
volna, ha a vár öreg szolgája ki nem bont
egy nyílást az újonnan készült falban s
azon keresztül nem élelmezi. Hédervári
pedig közben felgyógyult és Újlaki erő
szakossága miatt panaszra ment egyene
sen Mátyás királyhoz. Mátyás nem azért
állt igazságos király hírében, hogy ilyes
mit megtorlatlanul hagyjon. Egy szép na
pon kürtös vitéz jelent meg Gerencsérvár
felvonóhídja előtt, s jelezte, hogy a király
érkezik. De közben Újlaki megtört eszte
len tettének súlya alatt. Már nem a
gőgösszívű főúr, hanem szerencsétlen
apa. Amikor kiderült, hogy leánya él, bol
dog örömmel öleli keblére, örömmel adja
nőül a szomszéd vár urához, a leányrabló
Hédervárihoz.
(Folytatjuk!)

Szünidei alkotópályázat!
Az ÁNTSZ városi intézete országos par
lagfű-mentesítési kampány keretében
pályázatot írt ki a 18 év alatti korosztály
részére. A feladat olyan kreatív alkotások
készítése, amelyek a parlagfű veszélyei
re, az egészséges környezet szükséges
ségére hívja fel a figyelmet. A pályamű

lehet rajz, kisplasztika, irodalmi mű, bár
mi, amivel a jelentkezők ki tudják fejezni
gondolataikat a témával kapcsolatban. A
résztvevők munkáit augusztus végéig
lehet leadni az intézet polgármesteri hi
vatali irodájában.

Oroszlányi roma
festőművész a világhálón
A http://www.romapage.hu internetes címen is megtekinthetők Nyári Irén, 1990 óta
alkotó oroszlányi roma festőművész képei. A honlapra az ország 26 cigány művészé
nek alkotásai kerültek fel, Nyári Irénnek egyelőre a Kosárfonás és a Tyúklopás című
képei tekinthetők meg. A cigányság hagyományait, szokásait megörökítő hölgy
utóbb megromlott egészségi állapota miatt kevesebbet alkot, de tucatnyi, az utóbbi
években készült képe látható a fővárosban nyílt Romagalériában, a Roma Parlament
képtárban és a Néprajzi Múzeumban. Irén most családostul a minden évben megren
dezendő roma festőművész táborba készül, melynek ezúttal Kőszeg lesz a helyszíne.
-forAz erőműi tópart oroszlányi oldalán kiskert, téglaépülettel, teljes berendezéssel el
adó. Eladó 1 db Simpson kismotor, osztályzónái garázs. 361-136, 06-1/243-19-83
Központi orvosi ügyelet
S361-761
TAXI S361-700
NYOMDA
5S20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz ás központi
fűtés szerelő
S20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
®30/908-03-77
®30/209-44-95
®20/325-68-32

Az oroszlányi Vöröskereszt
folyamatosan
elsősegély
tanfolyamot indít! Jelent
kezni a művelődési köz
pontban vagy a 365-935,
06-20/937-60-04
telefon
számokon lehet.

PO TO M
F ehérnem ű és
bálásru h a üzlet
a H u b er üzletházban ,
a F ü rs t S. ú to n .
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

Gyermekcsontok a romok között
Tavaly októberben az egyik oroszlányi iskolában megjelent a rend
őrség és elvittek egy tanárt. Az iskolaújság készítői megígérték,
hogy megírják a „sztorit” a titok nyitjára éhes diákközönségnek. De
az az iskolaújság sehogyan sem akart elkészülni. Ezért a rejtélyt
most e lapokon adjuk közre.
Szeptember vége van. Az iskola apraja-nagyja a szokásos őszi
túra keretében nyakába veszi a Vértes lankáit, legalábbis a Feke
te-éri tavakig, s ott letáboroznak. Ám egy két osztályra való bátor
kis csapat néhány pedagógus kíséretében megtoldja a kirándulás
távját, célként tűzve ki a vértesszentkereszti templomromok meglá
togatását. Miközben a pedagógusok és a gyerekek többsége a mű
emlék falai között tévelyeg, egyszercsak egy állkapocscsonttal a
kezében áll tanára elé az egyik fiú. Némi tanakodás után kiderül,
hogy ez egy emberi állkapocs, méghozzá méretéről ítélve kisebb
gyermeké. Nemsokára lábszárcsontdarab és még néhány másik tö
redék is előkerül. A kerítésen kívül, a bokrok között bukkantak rá a
fiúk. Megvizsgálva a csontok színét, csupán évtizedesnek tűnnek,
ezért - a gyerekek javaslatára - hazaérkezvén átadják a rendőrség
nek. A diákok között persze sötét bűntény körvonalai rémlenek fel.
Telnek a hetek, a gyerekek hétről hétre érdeklődnek, hogy mit
nyomoztak ki a rejtélyes leletről a rend őrei. A dolog szinte feledés
be is merül, amikor egy október végi napon egy ifjú tatabányai nyo
mozóhölgy érkezik az iskolába és egy történelem óra kellős
közepén autóba ültetik a csontokat leadó pedagógust. Az iskola ne
bulói erről persze csak annyit tudnak, hogy a tanárt elvitte a rendőr
ség. A nyomozónő és fotósa (akikről kiderül, hogy az ún.
forrónyomos csoport tagjai) a megtalálás körülményeiről faggatóznak, és fotókat készítenek a helyszínen.
Úgy egy hónap múlva levél érkezik az iskolába, mely a nyomozás
lezárásról tájékoztat. A vizsgálatok során megállapították, hogy egy
feltehetően hatvan éve elhunyt kisgyermek csontjai kerültek elő a
szentkereszti romoknál. A csontokat valószínűleg temetkezés so
rán helyezték el ott. Ezzel minden rendben is volna. De temetkeztek
hatvan éve az erdő mélyén meglapuló templomromok közelébe,
bárhonnan is? A rejtély mégis marad. S az iskolaújság kihagyta ennek a ‘‘jó sztorinak” a közlését. Ejnye gyerekek!__________A tanár

Nagyváradi püspök Majkon
Kilencedik alkalommal emlékeztek a Rákóczi Szövetség oroszlányi
szervezetének rendezésében II. Rákóczi Ferenc személyiségére a
majki műemlékegyüttes udvarán a múlt héten szombaton.
Martényi Árpád a 4500 tagot és 120 szervezetet tömörítő egyesület
országos titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy II. Rákóczi Ferenc
tetteit, céljainak fontosságát még ma sem ismerik eléggé a diákok,
dr. Tempfi József nagyváradi megyéspüspök beszédében az anya
országgal való kapcsolattartás fontosságát emelte ki. A rendez
vényt a lévai Juhász Gyula Irodalmi Színpad műsora és a Rákóczi
emléktábla koszorúzása zárta.

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

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kárpitozott
bútorok javítása!

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Rózsa Ferenc
kárpitos

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
® 3 6 1-605
Nyitva tartás: H-P: 8-17

362-018, 363-272

TO M I K É Z I
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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C S O N K A BÉLA: A R A N Y G Y Ű R Ű
Augusztus 20. alkalmából a baloldali képviselők szavazatával az MSZP javas
latára Csonka Béla köztisztviselő Oroszlányért Vésetű Aranygyűrű kitünte
tést vehet át, döntött kedden a képviselő-testület. Ugyancsak az MSZP
javaslatára Anda Béla, míg az Oroszlányi Szabadidő Egyesület előterjeszté
sére Sallói István Oroszlányért Kitüntető Díszoklevelet kap. Ebben a kitünte
tésben részesül Lázár Mózes ajánlására Virág Miklósné tánctanárnő is.
*****

Jön a 105

„Japánkert” a város határában

A szerkesztő a fenti hírolvasása után már csak egy kérdést tehet fel: mi
ért adják a városi kitüntetést? Csak? Párthűségből, vagy valaminek a
kompenzációjaként? Ekkor baj van, hiszen a közért végzett áldozatos
„m unkát" kellene elismerni, s nem azt, amiért egyébként a fizetését
kapja meg valaki. A munkájáért szakmai és nem városi kitüntetésben
kellene részesíteni az arra érdemes személyt. Ezzel Oroszlány vezetői
azokat sértik meg, akik önként, pénz nélkül végzik közösségi munkáju
kat a város kisebb, nagyobb közösségeiben, a köz ja vára. Molnár Ferenc

A tűzoltóság elérhetőségének megkönnyítése miatt nem 2,8 hanem 5 millió
forintos hitelt vesz fel a tűzoltóság. Ebből a beállókat tudják elkészíteni, vala
mint azt a technikai rendszert is, mely lehetővé teszi, hogy a 105-ös segély
hívó számon lehessen a városi tűzoltóságot elérni. így közvetlenül lehet baj
esetén a lánglovagokat hívni. Ezzel a bejelentéssel kezdte a keddi testületi
ülést a város polgármestere.
A továbbiakban az elmúlt 15 év legnagyobb szabású beruházásról, a
szennyvíztelep átépítéséről kaptak tájékoztatást a képviselők.
Az előző önkormányzat alatt elindított és a most befejezett átépítés költsé
ge több mint egy milliárd forint, ebből mintegy 80 százalékot pályázatokon
tudta megszerezni a város. Igaz, az elnyert pályázatok egyik elemének (VICE)
aláírására csak nemrég kerülhetett sor. Ez és az egyéb állami pénzek utóla Balogh Gyula villanyszerelő, az 56-os Szövetség oroszlányi szervezetének
elnöke a fővárosban sorkatonaként, mint híradós vett részt az 1956-os sza
gos beérkezése mintegy 20 milliós pluszköltséget jelent Oroszlánynak.
Takács Károly szerint rendkívül hátrányosan változott meg a finanszírozás badságharcban. Utána letartóztatták, és egy évig hurcolták fogdáról fogdára,
összetétele az önkormányzat számára. A tervezethez képest jóval többet, kb. miközben rengeteg verést kapott. 1958 után a KOMÉP-nél dolgozott Tatabá
nyán, mert a fővárosba nem tehette be a lábát a forradalomban való részvé
150 millió forintot kell az önkormányzatnak költenie erre a beruházásra.
tele
miatt. Az 1960-as évek közepén Oroszlányba vezényelték a brigádját,
Szerinte ezt igazolja a Raiffeisen Bank levele is, mely szerint a város adós
ságállománya mintegy 1,1 milliárd forint, ami nagy terhet jelent a városnak. nagyfeszültségű kábel fektetésére kaptak utasítást a Rákóczi úton.
- A brigádunk kevés létszámú volt ehhez a munkához, így megkerestük a
Ezért is hiányolta a parlamenti képviselőink (Keleti, Lázár) hozzáállását a
város
tanácselnökét, és segítséget kértünk. Ő átadott kétosztálynyi fiatalt a
központi költségvetési pénzek lehívásának meggyorsítása érdekében.
Rajnai válaszában közölte, hogy a város költségvetésének 19%-a a hitelál vájártanuló intézetből, hogy 8-tól 15 óráig ássák nekünk az árkot. Egyébként
az egész főutca le volt zárva, és emlékszem, hogy Krupánszky rendőrkapi
lomány, ezek egy része rövidlejáratú, átmeneti hitel.
tány
folyamatosan a nyakunkra járt, hogy mielőbb végezzünk, ezért még a
A pénzügyi vita során Lazók Zoltán OSZRT vezető bejelentette, hogy a ked
di naptól a próbaüzem során a teljes kapacitás egyharmada már a tisztító rendőrök is segítettek, téglát hordattunk velük.
Az egyik napon elém állt a gyerekek általam kinevezett csoportvezetője és
rendszeren keresztül hagyja el a szennyvíztisztító telepet. (A többi még a te
bejelentette, hogy el kell menniük délután egy órakor, mert kiemelt KISZ
lepen belül „pihen” .)
. A víz tisztasága lehetővé teszi, hogy egy kisebb japánkertet „működtesse gyűlésük lesz. Elmondta, hogy ez a gyűlés nagyon fontos, mert Kádár elvtárs
nek” a telepen, ezzel is jelezve, Oroszlány már nem szennyezője a környezet új ifjúsági programját fogják ismertetni. Én erre azt válaszoltam, hogy első a
nek.
Molnár Ferenc munka, Kádár ráér. A fiatalok maradtak, és rendesen befejezték a az ásást,
sőt túlóráztak is. Három órakor ugyanis már nem akartak elmenni, mert a
KISZ gyűlés még tartott. így fél hatig dolgoztunk, aztán jutalmul fagylaltozni
vittük őket. Én akkor megjegyeztem, hogy a KISZ ne akarja meggátolni, hogy
több száz vagy ezer bányásznak kellő időben legyen villanya és lakása.
Később a gyerekek beszámoltak a kiszes muftinak - nyilván az ő érdeklő
désére - mindarról, amit tőlem hallottak.
1994-ben a Történeti Hivatalban jártam, mert kíváncsi voltam, hogy he
lyes volt-e az az érzésem, hogy a m úlkm iniatt végig megfigyelés alatt álltam
az előző rendszerben. A papirokból kiderül, hogy 1987-ig lehallgatták a tele
fonomat, felbontották a leveleimet és folydhsatosan jelentéseket készítettek
rólam.
Az engem figyelő besúgó még azt is jelentette, hogy hányszor látogattam
haza Budapestre az édesanyámhoz. Nos, ebüket a jelentéseket egytől egyig
végigolvastam.
Megtaláltam azt a jelentést is, ami a kiszes fiataloknak tett megjegyzésem
ről készült. Kiderült, hogy az akkori mozgalmár jelentette ezt a rám állított fő
hadnagynak, az ő felettesének, hozzátéve, hogy az én további megfigye
lésem fontos. Ugyanez személy a későbbiekben is beszámolt arról, hogy hol,
milyen kijelentéseket tettem. Megdöbbentem, mert ez a besúgó, ma közis
mert köztisztviselő.
- Találkozott azóta, mármint 1994 óta vele?
Az idei évben is várja a zenés műfaj kedvelőit a majki műemlékegyüttes, ahol
- Többször is. Ha hivatalban járok, szinte mindig összefutunk.
augusztus 22-én az „Énekelj Déryné!” című zenés történelmi komédiát te
-Megbeszélte vele ezt a dolgot?
kinthetik meg az érdeklődők.
- Négyszemközt elmondtam neki, hogy aljas embernek tartom.
- Mi volt erre a reakciója ?
- Elsápadt.
- Nem tiltakozott, nem kérte ki magának a dolgot?
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
- Egyáltalán nem. Falfehérré válva hallgatott. Aztán később, amikor egy
Az újváros buszvégállomássá szemben.
hivatalos ügyemet kellett intézni, buzgón segédkezett, hogy egy hivatalos
iratomhoz pillanatokat alatt hozzájussak.
F.J.
2800 Tatabánya, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120

Balogh Gyula: „egykori
megfigyelőm ma közismert ember”

“Déryné énekel” Majkon
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NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. S20/454-35-41

A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!
„ Nyolc fődolgot jelent egy üstökös,

Amikor fönt áll az égbolton:
Szelet, drágulást, pestist, háborút, vízhiányt,
földrengést, végső görcsöt, s egy úr halálát."
1759 tavasza
Szép éjszaka volt. A cellaházak ablakaiból kiszi
várgó halovány mécsesfény nem tudott versenyre
kelni a remeteség felett seregnyi ékkőként ragyo
gó csillaggal. A kolostort körülvevő roppant erdő
ség is sötétségbe burkolózott, bár itt-ott, a bokrok
alján, szentjánosbogarak apró lámpásai gyúltak
ki, jelzőfényül az eleségért osonó éji vadaknak. Tá
volról róka vakkantása törte fel a csendet, majd a
jobbágyviskók felől - mintegy válaszképpen ebek csaholása. Ám a kolostort szikár csend övez
te. Itt nem voltak házőrzők, nem is volt reájuk
szükség, hisz égi hatalom felügyelte a nyugalmat.
A hallgatag falak között tizenhét hallgatag szerze
tes elmélkedett.
Blazio atya éppen befejezte az Úrhoz intézett
imáját a Szent Szűz oltárképe előtt. Nehézkesen
tápászkodott fel a gyötrő térdepelésből, mégis né
mán tűrte a fájdalmat. Megoldotta a barátzsinórt,
majd foltos kötényét is, melyből a délelőtti kerti
munkára emlékeztető mentaillat áradt. Gondosan
szekrénykéjébe helyezte mindkét ruhadarabot, az
tán kikászálódott viseltes fehér kámzsájából, s az
előbbiek után behajtogatta. Előbb a ciliciumot
erősítette dereka köré, végül hálóingjét húzta ma
gára. Keresztet vetett a feszületre és leroskadt az
ágy szélére. Most egy gyönge sóhaj, de nem több,
tört fel az ajkáról, amint a vezeklő öv vasai eleven
húsába martak. Arcát tenyerébe temette, s mintha
ráncait akarná kisimítani, csontos ujjait, olykép
pen, ahogy mosakodni szokott, egészen a szakálla
végéig húzta.
Aszott arcú, csaknem teljesen kopasz öregem
ber volt Blazio atya, kerek és dülledt, az önsanyar
gatástól véreres szemekkel. Hatvanas éveiben
járt, közel az öröklét kapujához. Rendjük szentéle
tű alapítójára, Romualdra emlékeztetett, aki a le
genda szerint százhúsz évet élt. Igaz, az ő arcképe
mindig fiatalosan mosolygott rájuk a refektórium
freskójáról, ha ebédre gyűltek össze a komor fenségű boltívek alatt.
Vajon melyik majki cseléd vagy paraszt tudott
volna különbséget tenni a csöndes páterek és frá
terek között? Hiszen alig látták a világi létet kerülő
kamalduli testvéreket, akik őket a hit dolgaiban
okítani nem mutatkoztak hajlandónak. Legfeljebb
a kecskédi templom szentmiséin találkozhattak
némelyikükkel. Vagy a termény betakarításának
idején, mikor megtöltötték a raktárakat, esetleg
kinn a mezőn, ahol azonban távol tőlük, magányo
san elmélkedtek, többnyire a tűző Napon ücsö
rögve. A fehérbarátok a szolganép számára mind
egyformák voltak.
Blazio atya a kemény bőrbe kötött reguláért
nyúlt. Az e hétre rendelt zsoltárokat már végigimádkozta. Csöndesen olvasni kezdte a kézzel
írott gyöngybetűket: „Maradj celládban, mint

mennyországodban. Tisztítsd meg magad a világ
emlékeitől. Úgy őrködj gondolataid felett, amint a
halász szemmel tartja a halat... boldogan fogadd
be Isten kegyelmét.” Letette a könyvet, és elfújta
mécsest. Csak másodjára sikerült.
Van még néhány órája a hajnali vigíliáig, mielőtt
Nicolao testvér kopogtat - gondolta -, addig
szundít egyet. Szent álom, csöppnyi megnyugvás
e siralomvölgyi létben.
Elzárta elméjét mindenféle evilági gondolattól,
hadd ragyogja be az Isteni fény. Mégis egy régi
emlékkép tolult elő.

Forgács József

Isten virgácsa
Szurtos fiúcskák szaladgálnak a főbejárat előtt,
kereket hajtanak. Vidám nyihogással futkosnak
körbe. A molnár gyermekei. Úgy tűnik, odalenn áll
a malom, hogy szorgos kezeikre nincs szükség.
Egyszer csak mind megállnak, s a fakerék begurul
valahová a bokrok közé. A kapu fölé mutogatnak.
- Nézd milyen szép díszítés áll ott! - ámul el az
egyikük.
- Az nem dísz, te buta - korholja le a másik. Azok betűk. Isteni írás...
- Deákbeszéd, papi szöveg - mondja egy har
madik, igen nyurga fiúcska, miközben zsebre tett
kézzel bámul a bejáratra és kiköp.
- Ne köpködj Szutykos Marci, még kijönnek a
némabarátok, és jól eltángálnak- üvölt rá valame
lyik, s erre mind vihogni kezdenek.
- Bizony! Nemhogy eltángálnak, de bevisznek
és megesznek.
- Hi-hi-hi!
Blazio atya a kapu mögött hallgatja a párbeszé
det. Habozik egy kis időre, aztán csak megnyitja a
nehéz tölgyfa kaput. Azt várná, hogy a gyerekek,
huss, rémülten szétrebbenek, mintegy verébcsa
pat. Ámde váratlanul éri őket a fehércsuhás,
hosszú szakállú, tar koponyájú barát megjelené
se. Elhallgatnak, és egymásba kapaszkodnak,
akárha villámlás támadt volna körülöttük, mint oly
gyakran megesik kinn a nyári mezőn. Tágra nyílt
szemekkel tekint egyszerre ijedt és érdeklődő ar
cocskájuk a szerzetesre.
-Tudjátok-e, mit mond az írás itt a porta felett?
- kérdi a barát.
Nem válaszolnak, megszeppenve méregetik.
Mindjárt elfutnak. Blazio felmutat a vörös mész
kőbe vésett latin feliratra.
- Távol legyen ezen szent magány kapujától a
csendzavaró, mert Istennek szentelt sereg gyűlöli
a zajt - olvassa.
Válasz nincs, dermedten nézik. Most látnak elő
ször némabarátot. Mintha maga az Úristen lépett
volna hozzájuk égi trónusáról. Nem figyelnek arra,
mit mond nekik. Végül „Szutykos Marci” felbáto

Városunk a harmadik

rodik és odaveti: - De hiszen ez nem is néma! azzal, uzsgyi, elszaladnak a kápolna felé vezető er
dei ösvényen.
Blazio tanácstalanul áll a kapuban. Nem mond
hatta el... most Szent Iván hava van, ilyentájt há
rom napra feloldatik a beszéd tilalma...
Itt véget ér az emlékkép. A fiúkat azóta nem lát
ta, pedig felnőttek, és bizonyára itt dolgoznak va
lahol a szerzetesi, uradalmi földeken. Ki tudja
miféle mendemondákat terjesztenek róluk. Egyet
s mást már visszahallott...
Blazio elhessegette az emléket, és bűntudat
kezdte gyötörni lelki gyengesége miatt. Ekkor
halk, de határozott kopogás riasztotta fel. A kerti
kapuról jött. Beletelt néhány minutum, míg kivánszorgott, s közben kétszer is megverték a vasalt
kaput.
„Ejnye, hát eljött volna a vigília ideje? De
Nicolao testvér csak egyszer ütögeti botját a desz
kának.”
Odakinn a tágas udvaron Arzelmo senior atya
társaságában ácsorogtak a testvérek, a templom
oldalában, kezükben viaszgyertyát szorongatva.
Az imbolygó lángok az égbolt felé libegtek, le s föl,
felhívandó a figyelmet valamire, ami felettük, pon
tosabban a foresteria épülete felett függeszkedett.
Őszinte rémület tükröződött a barátok arcán,
amint azt néha látni engedte a pislákoló gyertya
láng. Közben megérkezett Alberto prior, a rendfő
nök. A legműveltebb ember volt közöttük.
Hosszan méregette a csillagok között álló ezüst
színű vonalat. Kiváltsága volt a szólás az év bár
mely napján. De mondandóját szűkre szabta.
- Kétség sem férhet hozzá, új kométa jelent
meg az égen. A Corona Borealis konstellációjában
áll, amit a pórnép Koszorúscsillagnak nevez a Boldogságos Szűz koszorújáról. Az efféle jel Isten vir
gácsa, jót nem jelent, rontást, choleriát, halált
hoz. Vonuljon ki-ki kápolnájába, s ne legyen rest
egész éjjel az Urat dicsőíteni. A munkával felha
gyunk, s mostantól csak az imádság tölti ki étlen-szomjan napjainkat, míg az üstököscsillag el
nem takarodik. Följegyeztetem e napot a
bibliotekarussal... Az Úr legyen irgalmas mind
annyiunkhoz! Vonuljatok lakjaitokba!
A lángocskák szétszéledtek.
Testvéreihez hasonlóan Blazio atya is engedel
mesen oltára elé borult, s imádságokat mormolt.
Nicolao fráter most nem járt körbe a napi kétszeri
étekkel, a viaszgyertya adagot sem adta be, és a
közös istentiszteletek is elmaradtak.
Az üstökös éjszakánként egyre magasabbra
emelkedett, s a napok fordultával ezüstös cethal
ként, lomha ívben bucskázott át a remeteség
templomtornya felett. Blazio életereje pedig mind
alábbhanyatlott. A zsoltárok nem segítettek.
„Ki kell tennem a fazekat az ablakba.” Ez járt az
atya fejében. „Jeleznem kell, hogy beteg va
gyok... Vagy mégsem? Tán az Úr így akarja.”
Szent György havának tizedik napján az üstökös
elment. S elköltözött aznap Blazio atya is. Ki-ki a
maga országába.

Kirobbanó formában

A Munkaügyi Központ oroszlányi kirendeltségének első féléves jelentése Felmérő edzésen vettek részt az olimpián résztvevő versenyzőink a BKV Elő
alapján a térség munkerőpiaci helyzetében az évek óta tartó kedvező irányú re csarnokában. Az augusztus 20-án dobogóra lépő Likerecz Gyöngyi kiváló
tendencia folytatódott. A regisztrált munkanélküliek létszámának további fo eredményt ért el. Bagócs János az oroszlányi egyesület elnöke bizakodóan
gyásával a munkanélküliség relatív szintje 5 % lett, mely megyei szinten a nyilatkozott az olimpiai esélyeket illetően.
harmadik. Az első félévben 310 személy számára közvetítettek sikeresen Gyöngyi formajavulására jellemző, hogy szakításban 10, míg lökésben 12,5
munkát, melyből 54-en megváltozott munkaképességűek.
kilóval teljesített többet, mint az olimpiai válogatón.
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VAROSKAPU
IN G A T L A N IR O D A
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OROSZLÁNY, FÜRST S. U. 13.

Ügyfélfogadás:
Hétfőtől
csütörtökig:
délelőtt:

9-12

délután:

14-17

pénteken:

9-12

E L A D Ó IN G A T L A N O K
Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szobás, 2
generáció számára is alkalmas családi ház.
Irányár: 15 M Ft. (047)
Várdomb utcai, 3 szobás, földszintes csalá
di ház 1154 m2-es telken eladó, vagy ér
tékegyeztetéssel 2 szobás lakásra (5 M
Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I. emeleti
lakás eladó, irányár: 8 M Ft, vagy családi
házra cserélhető 8-9 M Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)__________________________
Táncsics M. úti, I. emeleti, összkomfortos,
felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 7
M Ft (004)____________________________

Bokodi tónál a Vízmű mögött 40 m2-es két
szobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható
zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft (010)_________________
Oroszlány Felső-telepen 1020 m2-es kert
20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 400 E Ft (014)________________
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es kert 20
m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
250 E Ft (015)_________________________
Oroszlány mellett az Ürgehegy A oldalán
1600 m2-es kert 30 m2-es téglaépülettel
(szoba, konyha, előtér, fürdő, wc) Irányár:
3,2 M Ft (016)________________________

Petőfi S. úti, 51 m2-es,komfortos, igénye
sen felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft (023)

Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. emeleti, Igé
nyesen felújított, 1+2 félszobás összkom
fortos lakás. Irányár: 6,8 M Ft (Fürst S. úti,
1+félszobás lakással együtt családi házra
cserélhető) (017)

Szákszenden (Kisbérek - tisztila- kasok) 3
db egyenként 54 m2-es kétszobás társas
házi lakás. Irányár: egyenként 1,2 M Ft
(013)________________________________

Fürst S. úti, 45 nf-es, komfortos, I. emeleti
1+félszobás lakás. Irányár: 4,7 M Ft (Tán
csics M. úti 1+2 félszobással együtt családi
házra cserélhető) (018)

Környén, 100 m2-es, földszintes, 3 szobás
családi ház garázzsal, pincével. Irányár: 13
M Ft. (két egymáshoz közeli oroszlányi la
kásra cserélhető) (025)

Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos, II. emele
ti lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1 szoba össz
komfortos cserelakás beszámítható) (019)

Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szobás, kom
fortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft (012)

Szeptember 6. utcában 80 m2-es földszin
tes családi ház (két szoba + étkező, garázs,
melléképület, pince, nagy telek, szép kilátás). Irányár: 13,3 M Ft (003)___________
Bokodon 90 m2-es, két generáció számára
is alkalmas családi ház, sok melléképület
tel, nagy udvarral, rendezett kerttel. Irány
ár: 11,5 M Ft (022)
________________

Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2 szo
bás, összkomfortos lakás. Irányár: 6,7 M Ft
(családi házra cserélhető) (020)
Nyíres dűlőben 30 nf-es, rossz állapotban
lévő téglaépület pincével, 1200 m2-es mű
veletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft
(024)________________________________

Budapesten, XIV. kerületben, III. emeleti,
53 nf-es, egyedi központi fűtéses, kétszo
bás, nagyerkélyes lakás téglaépületben,
zárt udvaron kocsi beállóval. Irányár: 15,8
M Ft (028)____________________________

Cserei

Kecskéden 110 nf-es, telőtér beépítéses, 4
szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal,
pincével, rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)

Bokodi tótól 400 m-re 200 nf-es telken 30
m2-es faház. Pince, villany, ásott kút van.
Irányár: 2,2 M Ft. (040)________________

Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos, távfű
tésre csatlakoztatható, II. emeleti 2 szobás
lakás. Irányár: 5,7 M Ft (030)
Nyíres dűlőben zárt kert kis házzal, mellék
épületekkel. Irányár: 1 M Ft (032)
Táncsics M. úton felújított, 1 + 2 félszobás,
IV. emeleti lakás eladó, vagy építési telekre
cserélhető. Irányár: 6,8 M Ft (034)
Táncsics udvarban két szobás, III. emeleti
lakás. Irányár: 5,8 M Ft (035)
Nyíres dűlőben zártkert, kétszintes + pad
lástér, két bejáratos ház, melléképületek
kel, garázzsal eladó, vagy két lakásra
cserélhető. Irányár: 12 M Ft (031)
Majkon a csákvári út és a Majki tó között
2000 m2-es bekerített szántó, későbbi beépíthetöségi lehetőséggel eladó. Irányár:
2,5 M Ft (033)________________________
Iskola úton, egyszobás, 2 éve teljesen fel
újított lakás eladó, vagy Rákóczi és Fürst úti
kereszteződéshez közeli 1 - 1 ,5 szobás la
kásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)

Hunyadi János utcában egymásból nyíló
két szobás komfortos lakást cserélnének
külön nyíló két vagy három szobás lakásra.
Irányár: 4,5 M Ft (029

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás, 63 m2-es
lakás. Irányár: 6 M Ft (042)
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szobás, IV.
emeleti lakás új nyílászárókkal eladó, irány
ár: 6 M Ft, esetleg 1,5 szobás Rosemberg
utcai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
(045)________________________________
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56 m2-es, 2
szintes családi ház (2 szoba, konyha, nap
pali, fürdő, wc, terasz, kamra) melléképüle
tekkel, 1340 nf-es telken eladó, esetleg 1,5
szobás lakásra cserélhető értékegyeztetés
sel. Irányár: 8 M Ft (046)
Telephely lakóházzal, üzletekkel Környe
központjában a főúton 1200 m2-es terüle
ten kiadó vagy eladó. Irányár: 20 M Ft + áfa
(048) ______________________________
Deák Ferenc úti, 98 nf-es, 3 szintes sor
házban társasház eladó. Irányár: 16 M Ft
Kecskéd és Oroszlány között zártkert 50
nf-es lakóházzal (2 szoba, konyha, fürdő,
WC, előtér, terasz) eladó pincével, melléképületekkel, ásott kúttal. Irányár: 3,2 M Ft
(049) ____________________________

Fürst S. úti, 60 nf-es, földszinti, 2 szobás +
hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft
(044)________________________________

—Ügyvédi közreműködés,
teljes körű földhivatali ügyintézéssel
—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Gyors hitelügyintézés
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

—Irodai szolgáltatások
(levélírás, fax küldés)
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
—Ingatlan felmérés és értékbecslés
-Tulajdoni lap-.térkép beszerzése

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
^
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KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

> ^

É r d e k lő d n i le h e t:
O r o s z lá n y , F ü r s t

S.

^

u. 1 3 .

© 0 6 /2 0 - 4 1 1 -1 0 -7 0 ,
j

V

© 3 6 2 -9 2 9

)

Akinek a majki molnár a társbérlője
A majki Felső-tó gátja mögött jó egy évtizeddel ezelőtt újjászületett az egykori ví
zimalom. Ma az épületegyüttes 3 részből áll: malomépület, molnárház és a kettő
között található műterem. Az átépítés a műemlékvédelemmel karöltve történt.
- Egészen véletlenül lettem műemlék
védő - mondja Juhász Attila fotómű
vész, a malom lakója. - Tizenkét évvel
ezelőtt a követező feliratú cédulával állí
tottam be az ingatlanközvetítőhöz:
„Csendes, békés, erdőszéli, vízparti, mű
vésztelep céljára alkalmas, nem fejlődőképes
területet
keresek.”
Ezen
mindannyian megrökönyödtek. Mitértek
fejlődésképtelen területen? - kérdezték.
Nos, azt akartam, hogy a megvásárolan
dó ingatlan, ne legyen jó befektetés. Ha
ugyanis nem jó, akkor valószínűleg nyu
galmat áraszt.
A vízimalomhoz toldott raktárhelyi
ségben beszélgetünk, mely ma előszoba.
Pár méterrel vagyunk a víz szintje alatt, a
tótól a gát választja el az épületet. Az apró
ablakon alig tör be fény, odabenn okker
és világosbarna színek uralkodnak, hű
vösséget és ódon hangulatot sugározva.
A fények mestere itt kénytelen megbarát
kozni a félhomállyal.
- Amikor rábukkantam a romos ma
lomra, azonnal beleszerettem. Völler Ist
ván malomkutató és Máthé Géza építész,
műemlékes segítségével aprólékosan
feltártuk a malom építészeti múltját.
Máthé Gézáról csak a legnagyobb elis-

A legjobb ablak
a legjobb áron!
A k i mást mond,

méréssel tudok szólni. Szívvel-lélekkel
adta oda magát e munkának, megérezve
a falak illatát, a hely szellemét. A lehető
legnagyobb történelmi hűséggel állítot
tuk helyre a malmot, s ehhez építésztechnikailag is magas nívó párosult magyarázza Attila, és a nappaliba vezető
széles, ámde alacsony ajtónyílásra mu
tat. - Nem véletlenül épp ekkora az ajtó.
Kicsi, mert annak idején az emberek át
lagmagassága 165 cm körüli volt, és szé
les, mert itt a hátukra vetett zsákokkal
jártak át az őrlésre szolgáló helyiségbe.
- Melyik korszakát tükrözi a helyreállí
tás a régi malomnak?
- A malom alapjai középkoriak, akko
riban a felső szintje faszerkezet lehetett.
Átépítése 1733 után, a kamalduliak idetelepedése idején történt. Most minden
időszakból korhűen megmutat egy-egy
részt, tehát ebben a formájában sohasem
létezett. Egyszerre tükrözi évszázadok
építészeti stílusait. A tetőn például százesztendős Eszterházy cserepek vannak.
- A sok megkötés ellenére sikerült-e
berendezkedni ebben az épületben, mely
most a mindennapi életed helyszíne?
-T íz év alatt is csak alig-alig. A műem
léki követelményeket messze túlteljesítő
felújítás miatt nehezen lakható a malom.
A molnár melletti társbérlet sok kompro
misszumra, fejtörésre kényszerít. Hogy
ennek mi lett az eredménye, az a Lakáskultúra 2002. júniusi számában tekinthe
tő meg.
Forgács József

az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

S364-000
Központi orvosi ügyelet
8361-761
TAXI 8361-700
NYOMDA
820-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
820/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
830/908-03-77
830/209-44-95
___820/325-68-32

A 18. században, a kamalduliak idején,
három halastó és rajta három malom
szolgálta a barátok ellátását. E malmokat
időnként oroszlányiak bérelték a bará
toktól, akiknek a tavak lehalászásában és
a mezőgazdasági munkákban is segítet
tek. A Felső-tó gátja mögé, az erdei ká
polna mellé épített malmot a nép
Vörösmalomnak Is nevezte. Gabonát
őröltek benne, amíg működött.

Nyomdai munkák
rövid határidővel,
kedvező áron!
Szakdolgozatok kötése.
Fiirst S. u. 13.
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P O TO M
Fehérnemű és
bálásruha üzlet
a Huber üzletházban,
a F ü rs t S. ú to n .
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

Legendák nyomán a Vértesben 5.

Az utolsó török horda lekaszabolása
Azt beszélték a környei öregek, hogy a török hódoltság idején a falu
lakói egymást váltva álltak őrséget a Les-hegy tetején, hogy szem
mel tarthassák a törökök mozgását, akik Buda ostroma (1686) után
még 3 évig szállva tartották Gesztes várát. Bár az ország csaknem
egész területéről elkergették a pogányt, de Köveskörnye környékét
tovább riogatták a várból ki-kicsapó kontyosok.
Egy napon, az a kósza hír járta, hogy már sokáig nem bírják tarta
ni magukat a várban, fogytán vannak minden élelemből s italból,
amit igazolni látszott a várból való gyakori portyázásuk is. Megunta
a rablást a környék népe és a tatai várkapitányhoz menesztette a bí
rót követül, aki előtte alaposan kikémlelte a török sereg mozgását.
Előadta tervét, melyet akkor fundált ki, midőn a vár falai alatt elrej
tőzve kikémlelte létszámukat. (Ötven törököt látott kilovagolni a
várból. Még a konyhájuk tájékát is kimustrálta, és nagy nyomorúsá
got talált.) Sikerült megnyernie a tatai várkapitányt, hogy fizetség
ellenében állítsa megfigyelésbe vitézeit a Les-hegyen. Megegyezett
arról is, hogy azonnal néhány ekhós szekeret megrakodnak nagy
üres hordókkal meg üres ládákkal, egyszóval a nagy semmivel, és
elindulnak Fejérvár felé.
Erre a kapitány seregét megosztván, egy részét útnak indította a
gesztesi vár környékére, hogy ott megbújjék. A másik seregrész a
mai irtásmajor feletti erdőségben bújt meg.
Látván a török a porfelleget, azt hitte, karaván közeleg, de azt
nem sejthette, hogy abból sem éhét, sem szomját nem fogja csilla
pítani. Elhagyta hát a várat mind egy szálig, még a kapukat is tárva
hagyta, s a szükségtől eszét vesztve rontott alá a karavánra. Közben
a vár közelében megbújó sereg óvatosan belopakodott a várba és
megszállta. Nem is talált ott semmit, csak pár másfél fontos ágyút,
néhány golyóbist, azt is csak cserépből, puskaport pedig sehol.
Ezalatt, látva a megrakott ekhós szekereket, ugyancsak sarkalta
lovát a török a jó falat és jó bor reményében. Mikor éppen odaértek,
a hajcsárok megugrottak, egyenest az erdőbe, ki-ki a lován. Ekkor
tört elő a másik megbújt sereg, s rárontott a kontyosra egyfelől, de
másfelől a sok paraszt kaszás is ütötte verte, ahol érte. Le is kasza
bolták mind egy szálig őket, még hírmondójuk sem maradt.
Azaz mégis. Történt ugyanis, hogy úgy tízéves koromban, köz
vetlenül a (környei) római erőd falainak kibontása előtt, a bérlő
Rózenthál az irtási fenyvesnél kavicsbányát nyitott. Jelen voltam az
egyik ilyen gödör kibontásánál, ahol ötven emberi koponya került
elő, a testek többi része pedig más gödörben. Rózenthál Pestről
szakembert hívatott, aki úgy nyilatkozott, hogy törökök tetemei,
akiket felkoncoltak, és fejük vétele után ily módon temettek el. Bizo
nyosságul a fegyvereik töredékei, az amulettek, érmek szolgáltak.(Bár megjegyzem a hullákat kifosztották.)
A fenti kis történetet a volt falu jegyzőjétől, Láng Antaltól hallot
tam, ő pedig az édesapjától, aki még írásos emléket is ismert erről
az eseményről. Apja emlékezett a szereplők egy részének nevére is,
így pl. a környei elöljáró, Becsey Andráséra, és a lekaszabolt török
vezérre, Oglin pasára.
Glász Józsefnyomán
MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kárpitozott
bútorok javítása!

E g é s zs é g p é n ztá ra k

Rózsa Ferenc
kárpitos

tagjai ré sz é re is!

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

K e ré k p á ro s o k
B o ltja
O ro szlány

362-018, 363-272

H araszthegyi u. 7.

8 3 6 1 -6 0 5
Nyitva tartás: H-P: 8-17

TO M I K É Z I
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Folytatódik az óvárosi távhőkorszerűsítés, korlátozás lesz a lakótelepen

Vezetékfektetés városszerte
A távhővezetékek cseréje miatt bon
tották fel a járdát és az úttestet a Dó
zsa György út és a Népek barátsága
utca kereszteződésében, mert az el
múlt fűtési szezonban négy alkalom
mal lyukadt ki a csőrendszer egy-egy
szakasza, rendszerint néhány órás
fűtéskimaradást okozva - mondta el
lapunk érdeklődésére Kontschán
Jenő, az Oroszlányi Szolgáltató Rt.
beruházási igazgatója.
A gyakori meghibásodások azt je
lezték, hogy a hetvenes években le
fektetett vezetékek műszaki élet
tartamuk határára érkeztek. Ezeknek
az acélcsöveknek különösképpen az
utak alatti átmenő szakaszát éri nagy
korróziós hatás. Ugyanilyen okból
cserélték ki idén a Bokodi út alatt
futó vezetéket is. A Dózsa úti munka
a meleg víz alig észrevehető fogyasz
tói korlátozásával jár.
Augusztus végén a Rákóczi és az
Alkotmány út sarkán kezdődik ha
sonló átépítés. Itt az úttestburkolat
felbontása nélkül, speciális techno
lógiával végzik majd a munkát, mely
miatt korlátozásra kell számítania a
szakrendelőnek és a Takács Imre la
kótelepen élőknek.

A fenti munkák az OSZRT előre
betervezett beruházási tevékenysé
geként zajlanak. Összesen 600 mé
ter vezetéket cserélnek ki nagyobb
élettartamú és erősebben szigetelt
hőcsatornára. A 12 millió forint kö
rüli költséggel járó felújítás összegét
az amortizációs alapból fedezi a cég.
Konstchán Jenőtől megtudtuk
még, hogy folytatódik az óvárosi táv
fűtési rendszer korszerűsítése is,
ugyanis szeptemberben lefektetik a
Petőfi utcai gerincvezetéket. Ennek
révén lehetővé fog válni a Petőfi utca
2-10., 12-20. és a Táncsics út 14-20.
szám alatti épületek hőellátása. A
Petőfi utca 12-20. szám alatt már ki
épültek a lépcsőházi rendszerek,
ezért ott már idén ősszel lehetőség
lesz lakások rácsatlakozására.
Az elmúlt öt év fejlesztései során
mintegy 1200 lakás számára biztosí
tott a cég (főleg a régi városrész te
rületén) távfűtési lehetőséget, s
ebből eddig csupán mintegy 350-en
álltak át erre az energiára. Szeptem
bertől a szolgáltató a korábbiaknál
nagyobb kedvezményeket nyújtó ak
ció indításával igyekszik majd ösztö
nözni a távhőrendszerhez való
kapcsolódást.
F.J.

Hamarosan lehet várakozni
és parkolni a Rákóczi úton
Augusztus végére 95 parkolóhelyet alakítanak ki Rákóczi út két oldalán az
Állami Közútkezelő' Kht. és az oroszlányi önkormányzat közös beruházá
sában, melyből másfél millió forintot a város áll.
Az elképzelések szerint egyelőre csak felfestésekkel alakítják ki a parkoló
helyeket. A szegélykiemelésre, a buszöblöknél és a gyalogátkelőhelyeknél
még várni kell. Információnk szerint ezeket a forgalom elöl elzárt területeket
nemcsak útburkolati jellel látják el, hanem fizikai akadályt is képeznek.
Mindez új forgalmi rend bevezetésével fog járni. Visszakerülnek az egy
órás kiegészítő táblák, de úgynevezett tárcsás rendszer lép életbe. A szélvé
dőn egy 12 órás beosztású órát kell majd elhelyezni, melyen be kell állítani a
parkolás kezdetét, és így ellenőrizhető lesz, hogy betartja-e a parkoló autós
az engedélyezett időtartamot. A tervek szerint ezeket a tárcsákat, illetve órá
kat az önkormányzat fogja legyártatni, és önköltségi áron árusítja majd a vá
ros több pontján.
Megtudtuk azt is, hogy éjszaka „felszabadul” a Rákóczi út, ekkor ugyanis
nem lesz egyórás korlátozás, azaz lehetséges lesz a parkolás.
Mezei

nün
DAEWOO

D A E W O O TATABÁNYA
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Az újváros buszvégállomássá szemben.

2800 Tatabánya, Győri u. 37./A , Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120

Városi program augusztus 20-án
Délelőtt 9 órától a római katolikus templomban tartott ünnepi istentisztelet
tel veszi kezdetét a Szent István napi városi ünnepség, mely a Millenniumi
emlékműnél folytatódik. Ünnepi köszöntőt Székely Antal mond.
10 órától színvonalasnak ígérkező műsorok várják a város lakóit a Fő téren
felállított színpadon. A délelőtt a gyerekeké, 10 órától pantomimjáték,
orvosbohócok, aztán Judit és a Zenemanók várják őket. Délután háromtól
Roy és Ádám adnak félórás koncertet, majd a Z’zi Labor és a veresegyházi
asszonykórus és a Füstifecskék következik.
Este hat után a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar, valamint többek
között a plochingeni és lajoskomáromi fúvósok adnak műsort. Este fél tízkor
fogják fellőni a tűzijáték első petárdáit.
Az ünnepi képviselő-testületi ülésre a polgármesteri hivatal nagytermében
17 órakor kerül sor. 18 órakor avatják a Rákóczi úti köztéri órát.
8.00-23.15-ig egy monumentális kivetítőn az olimpia élő közvetítését néz
hetik a sportrajongók a polgármesteri hivatal parkolójában. Likerecz Gyön
gyi szereplése 19.00 és 20.15 között várható.

Papp Péter: Oroszlánynak
tovább kell polgáriasodnia
Papp Péter az Oroszlányért Polgári
Egyesület (OPE) elnöke ismeretlen
arc a helyi politikai életben. Neve
már nem annyira, hiszen az Új Két
hetes nevű lapban cikkei gyakorta
olvashatók. A civilben a vendéglá
tóiparban dolgozó vállalkozót töb
bek között az egyesület megíté
léséről, céljairól kérdeztük.
- Hogyan került ön egyik pillanat
ról a másikra a helyi politikai élet
szereplői közé?
- Az előző négyéves ciklussal,
mint városlakó és lokálpatrióta na
gyon meg voltam elégedve. A város
fejlődött és jól működött a jobboldali
vezetés és az akkor „ellenzékben
lévő” szocialisták munkájának kö
szönhetően. Ezidáig csupán figyelő
je voltam a városi és országos
politikai eseményeknek, illetve a hát
térből támogattam mindenféle vá
rosfejlesztő javaslatot a munkámmal
és anyagi javaimmal. A Fidesz
2002-es országgyűlési választási
bukása utána azonban úgy gondol
tam, hogy aktívabban fogok foglal
kozni a politikával. Amikor Orbán
Viktor felhívást tett polgári körök
alapítására, úgy véltem, hogy ott a
helyem, miután a jobboldal hasonló
jellegű szerveződését korábban már
magam is szorgalmaztam. Az orosz
lányi polgári kör rövid idő alatt jogi
formát öltött, azaz egyesületté vált,
mert már az első ülésen 22 fő jelent
meg, köztük legalább tíz ismert helyi
személyiség. Az egyesület vezetésé
ben nem akartam részt venni, de mi
után néhány hónap múlva az első
számú vezető úgy döntött, hogy nem
folytatja a munkát, a tagság mintegy
közfelkiáltással engem bízott meg a
további irányítással.
- Milyen helyi célokat fogalmazott
meg az egyesület?

- Szeretnénk, ha az előző négy év
alatt elindult polgáriasodás folyta
tódna a városban. Úgy véljük, hogy
ha nem is pártszínekben, de bele
folyhatunk a város közéletébe, kultú
rájába és persze egyrészt a politikai
életébe is.
- Mit ért polgáriasodáson?
- Úgy gondolom, hogy az a négy
év, amit a jobboldali városvezetés
produkált olyan folyamatokat indí
tott el, ami egy másfajta, eddig
Oroszlányon talán kevésbé megtalál
ható értékrendet indított az útjára. A
hosszú távra való tervezés eredmé
nyeképpen a rendszerváltás óta elő
ször a 2000-es évben megállt, sőt
némileg növekedett a város lakossá
gának száma. A város ekkori élhető
ségét bizonyítja a statisztikák szerin
ti születésszám növekedése is. Az itt
élők számára vetített jövőkép élhe
tőbb várost prognosztizált. Az embe
rek tudatába sikerült beültetni a
lokálpatriotizmus gondolatát, mely
korábban csekély mértékben volt jel
lemző.
- Hogyan értékeli azt az egyesü
let megítélését alapvetően befo
lyásoló eseményt, amikor a
2002-es önkormányzati választási
kampányban dr. Sunyovszki Károly
előző polgármester támogatása
mellett tévéreklámmal szálltak sík
ra? Ez az eset, hogy is mondjam,
nehezen lemoshatóan kente rá az
egyesületre, hogy közvetlenül poli
tizál.
- Mi soha nem is tagadtuk, hogy
közvetlenül politizálni akarunk, hi
szen egy ekkora városban a közélet
és a politika összefolyik. Határozott
álláspontunk, hogy egy civil szerve
zetnek van joga beleszólni a város
politikai életébe is.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A jobboldal választási veresége
aktivizálta a polgári értékrendet vallókat
(Folytatás a címoldalról)
-Úgy véljük, hogy egy civil szervezet
nek van joga beleszólni a város politikai
életébe is. Azt gondolom, hogy számos
oroszlányi civil szervezet támogat bal
oldali személyeket és pártokat, ha nem
is ennyire közvetlen módon, mint mi,
bár erre is akad példa.
-A 2002-es önkormányzati választás
eredménye, jelesül, hogy a baloldal
nyert, hogyan befolyásolta az egyesület
további tevékenységét?
- Bár az eredmény letarolta a polgári
oldalt, egyesületünkre ez mégis pozití
van hatott, mert több olyan személy ke
rült a felszínre, akik eddig távolmarad
tak tőlünk, de szimpátiából beléptek, il
letve anyagi támogatást vállaltak.
- Mennyire önálló gondolatiságú az
egyesület, hiszen sokan a Fidesz sze
kértolójának tekintik?
- Az egyesület tagsága jelenleg meg
haladja a hatvan főt, és sok külső szim
patizánsa van. E körnek a háromnegye
de a Fidesszel rokonszenvez, de meg
fordulnak itt más pártok hívei is, illetve
polgári értékrendet vallók. Az egyesület
kétségkívül követi az országos jobbol
dal politikáját, de mi a helyi városi poli
tikára és a közéletre szeretnénk
összpontosítani, ami sokban eltér az
országostól. Önállóak vagyunk tehát, és
a közhiedelemmel ellentétben nemcsak
politizálással foglalkozunk, hanem kul
turális és ismeretterjesztő programokat
is szervezünk.
- Takács Károly Fideszes képviselő
legutóbbi interjújában azt nyilatkozta,
hogy szerinte hátrányosan különbözteti
meg a jelenlegi városvezetés a jobbol
dali vagy azzal szimpatizáló vállalkozó
kat. Ön hogy látja ezt?
- Egyetértek ezzel, hiszen engem is
politikai okból távolítottak el az előző
munkahelyemről.
- Arra gondol, hogy a Bányász Klub
vezetője felbontotta önnel a büfé bérleti
szerződését?
- Igen. Mint vendéglátós arra töre
kedtem, hogy különválasszam a politi
kai megnyilvánulásaimat a munkámtól,
tehát a söntés mögött ilyesmire soha
sem ragadtattam magam. Igaz, az OPE
rendezvényeit rendszeresen a Bányász
Klubba vittük, ami az én ottlétemből
adódott. Ennek azonban azon olvasata
emelendő ki, hogy ezek az összejövete
lek komoly bevételt hoztak az intéz
ménynek, hiszen egyesületünk nagy
terembérleti díjakat fizetett.
- Akkor mégis mi volt az indoka a
szerződésfelbontásnak?
- A szerződésem indoklás nélkül fel
bontható volt. Én azt gondolom, hogy a
Bányász Klub presszóját és rendezvé
nyeit jó színvonalon működtettük, s a
jelenlegi és korábbi állapotnál is sokkal
magasabb bevételt termeltünk. Ezért

nem lehet szakmai oka a felmon
dásnak, hanem nyilvánvalóan a város
ban akkor folyó tisztogatásba estem
bele én is.
- Mit ért tisztogatáson?
- Leváltották Takács Károlyt a Vért
vezérigazgatóját, Kostyál Lászlótól el
vették a sporttelep üzemeltetését, a
helyi nyomdától megvonták az önkor
mányzat megrendeléseit... és folytat
hatnám a sort, de a többiek nem
biztos, hogy vállalják a nevüket.
- Tavaly Új Kéthetes címmel kemé
nyen fogalmazó és szókimondó lapot
indított az OPE. Mi az oka az ott ta
pasztalható harciasságnak?
- Úgy gondoltuk, hogy mivel a
jobboldali testületi és bizottsági tagok
véleményét nem veszik figyelembe, il
letve az ő véleményük nem jut a nyil
vánosság elé, ezért teret kell adnunk a
kritikus jobboldali véleményeknek. A
szókimondásunkkal azokat az embe
reket szerettük volna megnyugtatni,
akikbe egy kis félelem vepyült a
2002-es tisztogatások után. Úgy vél
jük, hogy a demokrácia lehetőséget ad
arra, hogy ha valós információink
vannak, azokat a saját szavainkkal tár
juk a nyilvánosság elé. Alapkövetel
mény viszont, hogy csak a nevet
aláírva lehet írásokat megjelentetni.
- Ön a képviselő-testület pénzügyi
bizottságának külső tagja a polgári ol
dal delegálása alapján. Mit tart a más
fél év legfontosabb tanulságának?
- Rendszeresen jelezzük, hogy nem
jutunk elég információhoz. Módi Mik
lós szocialista képviselő cáfolta ezt a
Krónikás korábbi számában, holott ő
is többször szóvá tette már bizottsági
ülésen, hogy bizonyos információk
nem kerültek a birtokába. Nagy horde
rejű döntésekben várnak tőlünk fele
lősségteljes döntést úgy, hogy nincs
módunk az előzetes, alapos átgondo
lásra, mert többnyire ötperces átte
kintések után kell dönteni. Emiatt
sokszor tartózkodásra vagyok kényte
len.
- Van jövője Oroszlányon a polgá
ri politizálásnak?
-Városunkban soka bányásznyug
díjas, akiknek az átlagnál magasabb a
nyugdíja, s ők, véleményem szerint,
nem érzik az országos megszorításo
kat. Ráadásul ők egy olyan világban
nőttek fel, mely nagyobb biztonságot
nyújtott számukra, mint másoknak.
így tehát itt az is eredmény, hogy
egyáltalán a jobboldali pártok tartani
tudják a negyven százalék körüli pozí
ciójukat. Azt hiszem, hogy lassan bár,
de erősödni fog a szavazóbázis, mely
nek aktivizálását mi is feladatunknak
érezzük.
Forgács J.

O R O S Z L Á N Y K IN C S E I
Az Oroszlány kincsei egy történelmi és környezeti olvasó
könyv. Egy olvasókönyv kicsiknek és nagyoknak, oroszlá
nyiaknak és idelátogatóknak.
A Vértesalja e szegletének történelmi és természeti érté
keit feltáró átfogó kiadvány nem készült ezidáig. Most, ha
nem is a teljesség igényével, de betekintést adunk e folyama
tosan átalakuló táj történetébe, földrajzának és élővilágának
kincseibe.
Nem csak az eseményeket, az embereket, de azt a környe
zetet is megismerheti a tisztelt olvasó, melyben eleink és a
ma embere éli mindennapjait.
Elsősorban az Oroszlányiaknak szól e könyv, de éppoly
becses forgatnivaló a rokonoknak, turistáknak is.
A 138 oldalas, kétrészes mű szerzői Forgács József (Törté
nelmi képkockák Oroszlányról), Orbán Ferenc és Orbán
Ferencné (Oroszlány természeti értékei) szaktanárok, akik
avatott ismerői a Vértesalja e részének.
M o ln á r Ferenc

Az Oroszlány kincsei 798 forintos áron megrendelhetők a
kiadónál, a Montázs Press Kft.-nél a 20/454-35-41 telefonv számon, illetve akiadó nyomdájában, a Fürst S. u. 13. alatt.

Oroszlány szlovák kultúrájáért díj
ZA OROSLÁNSKU KUL TÚRU DÍJ néven díjat alapít a Falu-Hagyomány
őrző és Kulturális Egyesület a várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkal
mából. A szlovák kultúra és hagyományok ápolásáért adható erkölcsi el
ismerés díszoklevéllel és a Topolya-emlékkút kicsinyített másának
adományozásával jár. A kitüntetettek nevét a Tájházban is elhelyezik.
Első alkalommal az idei, augusztus 28-ai falunapon fogják átadnia díjat.
A javaslatokat augusztus 20-ig kérik eljuttani a II. Rákóczi Ferenc
klubkönytárba. Telefon: 20-419-6383

Spanyolokat fogtak az oroszlányiak
A cím a szó szoros értelmében igaz. Egy véletlennek köszönhetően, im
már két éve tart a kapcsolat az oroszlányi és az alikantei triatlonosok kö
zött. Az idei nyáron sok időt tölthettek együtt, mert előbb az oroszlányiak
vendégeskedtek, majd ők lettek a vendéglátók két hétig.
A spanyolok szerint talán túl jók is, mert olyan sűrű programot szer
veztek, hogy a déli vendégek csak a fejüket kapkodták. Többek között
hajótúrán, kerékpárversenyen és nem utolsó sorban triatlon versenyen
vettek részt. A búcsú előtti napon Rajnai Gábor polgármester is vendé
gül látta a delegációt, melyen városunk történetéről beszélt. A sportnál
kitért arra is, hogy a létesítményeket a város tartja fenn, és a sportolók
ingyen használhatják. E kijelentése után a spanyolok irigykedve néztek
az oroszlányi triatlonosokra, hiszen nekik fizetni kell, ha sportolni szeretnének.________________________________
MP

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(a z O T P - v e l szem b en!)

3Í364-000

INGYENES

APRÓHIRDETÉSEK
-A Bokodi-tó partján az oroszlá
nyi oldalon 30 m2-es faház, kert
tel, ásott kúttal, pincével eladó.
361-623, 20/423-06-26.
-Minerva típusú, teletexes, színes
kis TV eladó. Tel.: 360-109
-4 lapos villanytűzhely és gáztűz
hely eladó. Népek bar. u. 33.2/2.
-Eladó 54 négyzetméteres felújí
tott, redőnyös parkettás lakás, új
fürdőszobával.Tel.: 30/268-4665
-Gázpalack eladó 2 ezer forintért.
Tel.:30-5800-477

VAROSKAPU
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E L A D Ó IN G A T L A N O K
Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szo
bás, 2 generáció számára is alkalmas
családi ház. Irányár: 15 M Ft. (047)
Várdomb utcai, 3 szobás, földszintes
családi ház 1154 m2-es telken eladó,
vagy
értékegyeztetéssel 2 szobás
lakasra (5 M Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)___________________

Bokodi tónál a Vízmű mögött 40
m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott
kúttal, pihenő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft (010)___________

Kecskéden 110 nf-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses családi
ház garázzsal, pincével, rendezett
kerttel, szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)_________________________

Oroszlány Felső-telepen 1020 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 400 E Ft (014)

Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 nf-es, egyedi központi fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes lakás
téglaépületben, zárt udvaron kocsi
beállóval. Irányár: 15,8 M Ft (028)

Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft (015)_______

Rákóczi úti, 3 szobás, 58 nf-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 IVI Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9 M
Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)

Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 nf-es kert 30 nf-es tégla
épülettel (szoba, konyha, előtér,
fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft (016)

Táncsics M. úti, I. emeleti, összkom
fortos, felújított lakás (két szoba +
hall). Irányár: 7 IVI Ft (004)________

Táncsics M. úti, 54 nf-es, II. emeleti,
igényesen felújított, 1+2 félszobás
összkomfortos lakás. Irányár: 6,8 M
Ft (Fürst S. úti, 1+félszobas lakással
_együtt családi házra cserélhető) (017)

Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft
( 012 )________________________________
Petőfi S. úti, 51 m2-es, komfortos, igé
nyesen felújított lakás. Irányár: 6,5 M
_Ft (023)_________________________

Fürst S. úti, 45 nf-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4,7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 félszo
bással együtt családi házra cserélhetó) (018)_________________________

Szákszenden (Kisbérek - tisztila
kások) 3 db egyenként 54 m2-es két
szobás társasházi lakás. Irányár:
egyenként 1,2 M Ft (013)

Fürst S. úti, 54 rf-e s , komfortos, II.
emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1
szoba összkomfortos cserelakás beszámítható) (019)_________________

Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pincé
vel. Irányár: 13 M Ft. (két egymáshoz
közeli oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)____________________________
Szeptember 6. utcában 80 m2-es föld
szintes családi ház (két szoba + étke
ző, garázs, melléképület, pince, nagy
telek, szép kilátás). Irányár: 13,3 M Ft
(003)____________________________

Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti,
2 szobás, összkomfortos lakás.
Irányár: 6,7 M Ft (családi házra cserélhető) (020)____________________
Nyíres dűlőben 30 nf-es, rossz álla
potban lévő téglaépület pincével,
1200 n f-e s műveletlen zárt kertben.
Irányár: 1,1 M Ft (024)_____________

Bokodon 90 m2-es, két generáció szá
mára is alkalmas családi ház, sok
melléképülettel, nagy udvarral, rendezett kerttel. I rányár: 11,5 M Ft (022)

Petőfi S. úti, 53 nf-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II. emele
ti 2 szobás lakás. Irányár: 5,7 M Ft
(030)________________ __

- Irodai szolgáltatások

(levélírás, fax küldés)
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
— Ingatlan felmérés és értékbecslés
—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése

Táncsics M. úton felújított, 1 + 2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó, vagy
építési telekre cserélhető. Irányár: 6,8
M Ft (034)_____________
Táncsics udvarban két szobás, III.
emeleti lakás. Irányár: 5,8 M Ft (035)
Nyíres dűlőben, zártkertben, kétszin
tes + padlástér beépítéses, két bejára
tos családi ház, 2 garázzsal, pincével,
nyárikonyhával, 2000 m2-es telken
eladó, vagy két oroszlányi lakásra
cserélhető. Irányár: 12 M Ft (031) ___
Majkon a csákvári út és a Majki tó kö
zött 2000 m2-es bekerített szántó, ké
sőbbi beépíthetőségi lehetőséggel
eladó. Irányár: 2,5 M Ft (033)
Iskola úton, egyszobás, 2 éve teljesen
felújított lakás eladó, vagy Rákóczi és
Fürst úti kereszteződéshez közeli 1 1,5 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)___________ ____
Fürst S. úti, 60 nf-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás.
Irányár: 7 M Ft (044)______________
Csere!

Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének külön nyíló két vagy há
rom szobás lakásra. Irányár: 4,5 M Ft
(029___________

: tótól 400 m-re 200 nf-es tel
ken 30 nf-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft. (040)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás, 63
rf-e s lakás. Irányár: 6 M Ft (042)
Bánki Donát úti, 56 rf-e s , 2,5 szobás,
IV. emeleti lakás új nyílászárókkal el
adó, irányár: 6 M Ft, esetleg 1,5 szo
bás Rosemberg utcai lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. (045)
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
rf-e s , 2 szintes családi ház (2 szoba,
konyha, nappali, fürdő, wc, terasz,
kamra) melléképületekkel, 1340
nY-es telken eladó, esetleg 1,5 szo
bás lakásra cserélhető értekegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft (046)________
Telephely lakóházzal, üzletekkel
Környe központjában a főúton 1200
m2-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa (048)________
Deák Ferenc úti, 98 rf-e s , 3 szintes
sorházban társasház eladó. Irányár:
16 M Ft
Kecskéd és Oroszlány között zártkert
50 nf-es lakóházzal (2 szoba, kony
ha, fürdő, WC, előtér, terasz) eladó
incével, melléképületekkel, ásott
úttal. Irányár: 3,2 M Ft (049)_______
Bokodi tótól 400 m-re 200 rf-e s tel
ken 30 m2-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft (040)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás, 55
nf-es, részben felújított (nyílászárók
régiek) összkomfortos lakás, fizetési
könnyítéssel eladó. Irány ár: 7,3 M Ft.
(051)
_

—Ügyvédi közrem űködés,
teljes körű földhivatali ügyintézéssel
- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
- Gyors hitelügyintézés
—Az ingatlanok hirdetése a m édiában

A R E G I S Z T R Á C I Ó IN G Y E N E S !
KERESÜNK:
- oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

É rd e k lő d n i leh et:
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O ro s z lá n y , F ü rs t S. u. 13.
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Szubjektív pillanatképek a sokarcú Székelyföldről 1.
- Egyre több itt a magyar! Visszatérünk, ugye? kérdezte arcán átfutó őszinte bizodalommal a
máréfalvai idős asszony, miután udvarába invi
tált bennünket, akik a főutca csodás székely- ka
puit fotóztuk, filmeztük.
Igen, Székelyfüldön egyre több a magyar tu
rista. Egyes becslések szerint nyaranta negyedmillió hazánkfia üdül Erdélyben. Baráti
társaságunk egyhetes túrára vállalkozott.
Tizenkét óra alatt O roszlányból M arosvásárhe
lyen lehet az em ber, beleszám ítva néhány negyed
órás pihenőt és az általában egyórás határát
kelést. Á rtándtól N agyváradon és K olozsváron át
jó m inőségű fő ú t vezet M arosvásárhelyre, s o n 
nan tovább Segesváron át Brassóig. A székelyföl
di utak többségére azonban (leszám ítva a
nagyobb városokat összekötő utakat) aligha lehet
találóbb jelzőt illetni a ten gelytö rő n é l. Van olyan
szakasz, ahol tíz kilom éter m egtétele órákba telik,
m ert a m éterenként m élyülő kátyúk átgurulása és
kerülgetése nem enged 5-20 km /óránál nagyobb
sebességet. De em iatt nem szabad „e le re szte n i”
az a utó t más szakaszokon sem . Kolozsváron
időnként a szennyvízakna fedelek is eltűnnek. A
lelem ényes közútfelelősök ilye n ko r gallyat d u g 
nak az aknanyílásba, hátha ekképpen fe ltű n ik az
autózónak az útfolytonosság hiánya. Hátha!

im m á r a legkisebb településeken is. A rossznyel
vek szerint ez az építkezési program a rom án e l
sőbbség m esterséges igazolását szolgálja.
A ligha akad olyan m agyar em ber, aki ha útlevél
lel átlépi a tria n o n i határokat, nem érinti meg egy
fajta nemzeti büszkeség, vagy nacionalizm us, de
legalább sajnálkozás az elvesztett g yönyörű vid é 
kek m iatt, pláne ha odaát orrba vágja a nemzeti
nagyság rikító és egészségtelen fennhéjázása. Ez
zel m indesetre nem lehet tréfálkozni. A határt á t
lépve barátom s m s -t kapott m o bilszolgáltatójától,
m elyben üdvözölték Rom ánia területén. Barátom
egy h u m orosnak szánt választ küldött, m ely vala
hogy így szólt: „ What does Rumania mean? We

a re in Hungary now." (Hogy-hogy Románia? Mi
most Magyarországon vagyunk.) A szolgáltató

NACIONALIZMUS ONNAN ÉS INNEN

reakciója erre az vo lt, hogy egyhetes kinn ta rtó z 
kodása alatt le tilto tta a hálózatról.
A nacionalizm us és gyűlölködés m indenestre
egyáltalán nem jellem ző a hétköznapi világra. A
rom ánok még Kolozsváron is készségesek és kézzel-lábbal m agyarázva segítenek a turistá n a k. E
téren csupa pozitív tapasztalatunk volt, igazolva,
hogy valóban a „n a g yp o litik a ” szítja a nemzetek
közti ellentéteket. M in t egyik székelyföldi vendég
látónk m esélte, hallották, hogy Bukarestben azzal
riogatják a rom ánokat, hogy itt m eggyilkolják
őket, ezért tavaly fo g a d o tt rom án üdülővendégeik,
alig m erték elhagyni a szállást.

Kolozsváron, noha Funar nacionalista p o lg á rm e s
te r az idei választások után búcsút in te tt a városvezetésnek,
egyelőre
nem
sok
változás
érzékelhető. A trik o ló rb a öltözte te tt padok és já r
daszéli cölöpök, a zászlóerdő m aradt, akárcsak a
Mátyás király lovas szobra m elletti göd ö r, m e ly
ben az egykori Napoca, róm ai város m aradványai
ra bukkantak a rom án régészek. (M ellesleg
csaknem m indegyik rom án tö b b sé g ű erdélyi
nagyvárosban áll valahol a dákorom án k o n tin u i
tás elm élet jegyében született anyafarkas szobor.)
Kolozsvár üzletekkel zsúfo lt, nyüzsgő város,
akárcsak M arosvásárhely, a székelyek legna
gyobb városa, ahol a m agyarok többségben va n 
nak,
m in t
szinte
m in d e n ü tt
Székelyföld
településein. M arosvásárhelyen te ttü n k egy sétát,
megnézve azt az orto d o x katedrálist is, m elynek
freskóin díszm agyarba ö ltö zö tt m agyar urak verik
a szenvedő Jézus által m egszem élyesített rom án
parasztokat. Nem csoda, hogy épülőfélben lévő
hagym akupolás te m p lo m o k garm adája em elkedik

Szállásunk m agyar családoknál v o lt Zetelakán és
M arosfőn. Bőséges reggelit és vacsorát kaptunk
(m in d e n ki hízott pár kiló t) és tiszta ágynem ű és
fü rd ő szo b a várt bennünket. S m indez napi 3-4
ezer fo rin té rt.
Az árak alacsonyabbak a hazainál, am ire kü lö 
nösen a benzin, a cigaretta és az étterm ek eseté
ben tű n ik fel. Nagyjából 170 fo rin t egy liter
üzemanyag és 800 fo rin tn a k m egfelelő lejből a
legdrágább vendéglátó egységben is pazarul lehet
étkezni. 5-6 0 0 fo rin té rt kapható kilója a ju h te jte rmékeknek, pár száz fo rin t egy fél lite r havasi méz,
a m it hatalm as teherautók platójára telepített ván
d o rló kaptárvárosokban állítanak elő, és az útszéleken árulnak, akárcsak a m edvegom bát (vargá
nyát) és az áfonyát vagy málnát. N ekünk m in d e n 
esetre azt tanácsolták, ne vegyünk az útszéli g o m 
baárusoktól, m e rt alighanem annyira szakértői
portékájuknak, m in t m i. Túrázásunk közben

Központi orvosi ügyelet
©361-761
TAXI ©361-700
NYOMDA
©20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
©20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
©30/908-03-77
©30/209-44-95
©20/325-68-32

MEDVEGOMBA ÉS A MEDVE

PO TO M
Fehérnem ű és
bálásruha üzlet
a Huber üzletházban,
a Fürst S. úton.
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egyébként m in d ig bele b o tlo ttu nk a szatyrokkal,
kosarakkal, vedrekkel általában csoportosan bal
lagó gom baszedőkbe és a falvakban itt-o tt háznál
létesített gom baátvevő helyekbe, ahol kilónként
600 fo rin t kö rü li árért veszik át az ízletes vargá
nyát. Az a néhány hónap, amíg a gom baszezon
ta rt sok szegény, fő ké n t cigány szám ára nyújt
tisztességes pénzkereseti lehetőséget. Á llítólag
Olaszországba e xportálják az ízletes kalaposokat,
m elyeket im m á r olyan m ennyiségben gyűjtenek a
Kárpátok fenyves lejtőin, hogy a helyi term észetvédők a ggodalm ukat fejezték ki.
A székelyföldi term észetvédők a barnam edve
védelm ében is kem ényen hallatják a szavukat,
nem zetközi szinten is. Azt m ondják, hogy Ceausecu idején nagyobb biztonságban v o lt ez a védett
ragadozó, m in t ma. A rom án korm ány hatezer fölé
becsüli egyedszám ukat, míg a székelyföldiek sze
rin t a rom ániai K árpátokban legfeljebb m ár csak
2500 barnam edve él, m ert a forra d alom óta - fő 
leg a k ü lfö ld i tró fe a g yű jtő orvvadászoknak és a ro
mán korm ány által m egem elt kilövési keretnek
köszönhetően - az akkor élt állatok három negye
de elpusztult. E g y e s e k -tilto tt m ódon - zárt lesből
lövik őket, úgy hogy sovány gebét kötnek ki csal
étekül. A m agyar tu ris ta általában fél a Kárpátoktól
a vélt m edvetám adások m iatt. Valójában azonban
sokkal tö b b fé lnivalója van a m edvének. E lőfordul,
hogy fejszékkel, láncfűrésszel rontanak rá, vagy
bivalyerős juhászkutyákkal tám adják meg értékes
szőrm éje m iatt, m elyet N yugat-E urópába csem 
pészve jó pénzért lehet értékesíteni.
H ozzáértőktől azt tu d tu k meg, hogy a medve fél
az em bertől és sohasem tám ad rá lesből. Ha a
K árpátok sűrű vadonjában tú rá zik az odalátogató,
kiváló ellenszer medve ellen ha nagy zajt keltve,
csörtetve, hangosan beszélgetve vagy akár rádiót
hallgatva járja az erdőt, m ert a medve így időben
értesül o ttlé té rő l. A nagyon ritka balestek csak ak
kor fo rd u lta k elő, ha a m edvét m integy m eglepte
az em ber, ezért félelm ében tá m a d o tt rá a ragado
zó. Nagyobb és reális veszélyt jelentenek a hegyi
pásztorlakok körüli legelőkön a juhnyájat védő ha
talm as pásztorkutyák, m elyek azonnal tám adnak,
ha a pásztor nem szól rájuk. Jobb tehát elkerülni
őket. M i elkerültük, m ert o ttlé tü n k k o r ködbe ve
szett az út a M adarasi-H argitára s csak a m ene
dékházig ju to ttu n k . De erről m ajd a következő
részben.

Forgács J.
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Oroszlány város és a magam nevében gratulálok
Likerecz Gyöngyinek az Olimpián nyújtott kiváló tel
jesítményért, mellyel IV. helyezést ért el.
Székely Antal alpolgármester

Az oroszlányiak és magam nevében köszönöm
Likerecz Gyöngyinek, hogy kiváló eredményével
újabb hírnevet szerzett városunknak.
További sikereket az élet minden területén!
Lázár Mózes országgyűlési képviselő,
képviselő-testületi frakcióvezető

Likerecz Gyöngyi
olim piai negyedik helyezett!
Likerecz Gyöngyi Világ és Európa
Bajnok súlyemelőnk az athéni nyári
játékokon negyedik, pontszerző he
lyen végzett. .
Gyöngyi az első súlyemelőnő Ma
gyarországon, aki másodjára vesz
részt olimpián. Négy évvel ezelőtt,
mint ismeretes az ötödik helyet sike
rült kiérdemelnie.
Gyöngyi elutazása előtt az esélyei
ről annyit mondott, hogy minden
képpen szeretne pontszerző helyet
elérni. Jó erőben van, és megtesz
mindent, hogy minél jobb ered
ményt érjen el.
Előzetesen 120 kg szakítást és
150 kg lökést tartott elfogadható
eredménynek.
Ilyen előzmények után augusztus
20-án állt dobogóra, vele együtt 5 vi
lágbajnokkal.

115 kg-on kezdett, amit sajnos
rontott. Az erő meg volt, de a súlyt
túlhúzta. Másodjára viszont sikerült
megbirkóznia ezzel. Ezután 120-ra
emeltetett, de ez sem sikerült.
A lökés sem volt számára feleme
lő, hiszen csak egy fogása sikerült.
De így is a negyedik helyen végzett.
Gyöngyi csalódott, mert mint
mondta, nagyon jó erőben volt, a sú
lyok nem voltak nehezek számára,
de hiányzott egy kis plusz. Ez pedig
édesapja, edzője közelsége lehetett
volna, de ezen a versenyen nem áll
hatott id. Likerecz János Gyöngyi
mellett.
Ennek ellenére sem kell Gyöngyi
nek szégyenkeznie, hiszen a négy
évvel ezelőttihez képest 30 kilóval
emelt többet és egy hellyel jobb he
lyezést ért el.
Mezei Péter

Szentmise, kitüntetések, “atomóra”
Ünnepi istentisztelettel kezdődött a Szent István-napi városi program a kato
likus templomban, ahol Kutschi András prépost tartott szentmisét, majd
megáldotta és megszegte az új kenyeret. A Millenniumi emlékműnél Székely
Antal alpolgármester mondott beszédet a megjelent városi szervezetek, ér
deklődők előtt. A programokon Oroszlány vendégül látta az Eugen Beck pol
gármester vezette német testvérváros, Plochingen delegációját és a
Kecskéden vendégeskedő portugál néptáncegyüttes tagjait.
A Fő téren felállított színpadon délelőtt tíztől színvonalas műsorok szóra
koztatták a gyerekeket és felnőtteket. A késő délutáni ünnepi képviselő-tes
tületi ülésen városi kitüntetéseket adtak át. Csonka Béla köztisztviselő a
közigazgatásban végzett 40 éves munkája, valamint a munkavállalók érdeke
inek érvényesítése érdekében végzett tevékenysége alapján Oroszlányért vésetű aranygyűrűt kapott. Oroszlányért kitüntető díszoklevelet hárman vettek
át: Anda Béla több évtizedes, a város sportéletének fellendítésért végzett fá
radhatatlan munkája és aktív sportszervezői tevékenységének elismerése
ként; Sallói István sikeres sporttevékenysége, valamint magas színvonalú
szervezői feladatainak ellátásáért; Virág Miklósné tánctanár magas színvo
nalú művészi és oktató-nevelő munkájáért.
A Bányász fúvószenekar felvonulása nyomán összesereglett nézőközön
ség előtt pontban 18 órakor avatták fel az 50. évfordulóra készített köztéri
órát, melynek tartóépítménye Licskó István és Gerendás Norbert munkáját
dicséri. A nemzeti motívumokkal díszített tartószerkezeten hőmérőt is elhe
lyeztek s elhangzott, hogy az időmérő pontosságát a frankfurti atomóráról
érkező vezérlőjel garantálja.
F.J.

Kis Imréné:
nem futottam meg a hatalomból

1983-90 között ő volt a város
utolsó tanácselnöke. Mi történt
személyes életében a rendszervál
tás óta, merre vitte sorsa, hogyan
látja és értékeli a tanácsi korszak
általa fémjelezett hét esztendejét —
többek között erről kérdeztük Kis
Imrénét, aki jelenleg a Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság ve
zetője és a jövő hétvégén rende
zendő 10. falunapra készülő Falu
Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület elnöke.
-A 90-es évek elején az a rosszin
dulatú híresztelés járta, hogy ön az
első szabad választások előtt való
sággal kimenekült a hatalomból. Ho
gyan történt ez valójában?
- Nem indultam az első önkor
mányzati választásokon. Előre beje
lentettem a megalakult pártoknak és
a tanácstestületnek, hogy az egész
ségügyben szeretnék szervezőmun
kával foglalkozni és a folyama
tosságot Papp Kálmán, a városi taEgész napos családi programmal várja a város lakóit a szlovák önkormány nács VB titkára viszi tovább. Úgy
zat és a falu hagyományőrző egyesülete augusztus 28-án a Tájházban, a Pe gondoltam, szakmai végzettségem
tőfi óvodában és az Erzsébet liget területén. A kínálatban szerepel alkalmassá tesz rá, hogy a jövőben
főzőverseny, fotó- és ikonkiállítás. A színpadon 14.30-tól kezdődik a műsor, ezen a területen hasznos munkát vé
melyben folklóregyüttesek lépnek fel, de szerepel többek között a helyi gezzek a városban.
Silhouette tánccsoport is. A fiatalok kedvéért idén a BON BON együttest hív
Ismeretes, hogy 1990 júniusától
ták meg. Lesz tombola és várostörténeti totó, s estétől táncmulatság. A szeptemberig
meghosszabbított
programokban ismét közreműködik Kertész Zsuzsa.
mandátuma volt a tanácsoknak. A
szeptemberi taxis sztrájk idején még
teljeskörűen megvoltak az intézke
dési jogaim, mint például a városi
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
védelmi bizottság vezetése. A sztrájk
Az újváros buszvégállomássá szemben.
kezdetének éjszakáján a fideszesek
2800 Tatabánya, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120
megkeresték a VB-titkárt, mire ő en

A 10. Falunap szombaton

DAEWOO TATABÁNYA

DAEWOO

gem megkerülve, hajnalban össze
hívta a védelmi bizottságot, és dol
gozni kezdtek azon, hogy a város
élete ne álljon meg. Erről úgy érte
sültem, hogy reggel 6 órakor telefo
non kerestem a rendőrkapitányt mert előzőekben ebben maradtunk
-, és közölték, már behívatták a ta
nácskozásra. Ezután telefonhoz hí
vattam Papp Kálmánt, aki csak azt a
választ tudta adni, hogy őt keresték
meg! Ezért kértem, jelentse be, hogy
beteg lettem, mert úgy ítéltem meg,
hogy a helyzetem tisztázásánál fon
tosabb a városi vezetés presztízse és
irányító munkájának zavarmentes
sége. így tartottam korrektnek.
Tudatosan mondom el mindezt,
mert ennek nyomán pletykálták,
hogy én elbujdokoltam, mintegy
megfutottam a „népharag” elől. Tá
vozásom elferdített magyarázata ké
sőbb komolyan terhelt engem a
személyi kapcsolatokban.
Ezért akartam mindenképpen
szakmai területre átkerülni. Kihívás
nak éreztem az akkor még az egész
ségügy kebelein belül működő és
egyre komolyabb feladatokkal gya
rapodó szociális szféra megszerve
zését. Az államigazgatási főiskolán
akkor szerzett szociális szakigazga
tás-szervezői végzettségem, vezetői
gyakorlatom és a város igénye az in
tézményi fejlesztésre, arra sarkallt,
hogy a gyógyháznál még be nem fe
jezett folyamatok kiépítésében dol
gozzak.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Kis Imráné: a nyolcvanas években tudatosan a szolgáltatásokat fejlesztettük
Az említett előzmények után e munka nem lehe
tett hosszú, be kellett látnom, hogy a környeze
temben lévő munkatársaknak nem lehet
nyugalma amiatt, hogy a volt tanácselnökkel dol
goznak. Ezért más munka után néztem.
A következő másfél évben a vállalkozói szférá
ban dolgoztam, de végül mégis visszasodródtam
a közszférába: szervezési feladatokat vállaltam a
szakorvosi rendelőintézetben, ahol akkor indultak
a vállalkozási- és bevétel-érdekeltségi formák.
Közben kerestem a helyem, mert több tehetséget
és energiát éreztem magamban, semhogy a má
sodvonalban dolgozzam. Ekkor meghirdették a
Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatói
álláshelyét. Pályázatom sikeres volt, és 1996 nya
ra óta ennek az intézménynek a vezetője vagyok.
Azóta is nagy ambícióval és szeretettel végzem ezt
a munkát, s úgy érzem, talán sikeresen is.
-A z 1994-es önkormányzati választások során
ön ringbe szállt a polgármesteri székért. Második
helyen végzett. Miért indult el?
- Nem volt vesztenivalóm, hiszen egy sor pá
lyázat közben voltam, még szervezőként a szak
rendelőben. Az eredményre büszke vagyok,
hiszen függetlenként, párttámogatás nélkül sike
rült elérnem. Hiszek benne, hogy ebben benne
volt az általam vitt tanácsi időszaknak egy higgad
tabb, négy-öt év tükrében való értékelése. Ma már
azt gondolom, talán jobb, hogy nem választottak
meg, hiszen párttámogatás nélkül viharos négy
évem lehetett volna. S nem tudom megítélni,
hogy azzal a demokratikus vezetési felfogással amit nagyon sajnálok, hogy nem tudtam jobban
gyakorolni a tanácsi vezetői időszakban - sike
rült-e volna feszültségűre ‘esen, célratörően, vá
rosi értékekre orientálva irányítani a képviselőtestületet. De engem ez a cél motivált akkor.
ÚTTÖRŐ SZEREPBEN
- Hogyan lett tanácselnök 1983-ban?
- Az előző vezető, Havasi Márton lemondott,
így időközi választáson lettem tanácstag és a sza
bályok szerint innen választottak meg tanácsülé
sen a népfront és a párt javaslatára. 1985-ben
már az ún. kettős jelöléssel zajlottak a tanácstagi
választások. Nekem innen a falusi körzetből sike
rült a tanácstagságot elnyernem, s ezt követően
újra tanácselnökké választottak.
- Nagy kihívás lehetett 1983-ban a tanácselnö
ki megbízatás - különösképpen egy nő számára
- , hisz előtte Havasi Márton idején is komoly gya
rapodás történt a városban, Oroszlány állandóan
épült, terjeszkedett.
- Igen, a korábbi időszakot extenzív fejlődés
jellemezte. Az előző vezetés kitűnősége és ötletes
sége alapján Oroszlány mindig csatát nyert a töb
bi megyei várossal való lépéskényszerben. Fel
volt adva a lecke, s azért sem volt könnyű dolgom,
mert férfiakkal körülvéve gyakran érezhettem,
hogy elképzeléseimet sokszor csupán azért éri
kritika, mert nő vagyok.
- Milyen eredményekre a legbüszkébb?
- Mondhatom példának a Kecskédi úti és a Ta
kács Imre úti lakótelepek kialakítását, a crossbar
telefonközpont építésének befejezését, a telefonhálózat, a nagyközösségi antennarendszer, a
szennyvízcsatornázás nagyfokú kiépítését, a
közművesítettség magas fokú előrehaladását. A
bánya és a városvezetés együttműködése sikeres
volt. Amiben azonban a bánya nem tudott közre

működni, például a szolgáltatás és a kereskede
lem, nos, abban hátrányos mutatóink voltak. A
nyolcvanas évek legfontosabb feladata ezért az
volt, hogy itt érjünk el előrelépést. A legtöbb szer
vezési munkát talán a bánya által felhagyott
Czermann melletti terület hasznosítása jelentette
(ma Profi áruház és környéke-a szerk.), ahol a
móri Áfész, a Volán és a Hungária biztosító rész
vételével autóbusz állomás jött létre. A Generál
ekkor építette meg az új Táncsics óvodával szem
beni korszerű ABC-jét, javítva a lakótelep ellátá
sát. A kereskedelem színvonalának emelését
szolgálta a Svandabergi-patak mellé épült új „ma
szeksor'’ is, mely egyben a helyi vállalkozások
megindulását kívánta ösztönözni. Megvalósítot
tuk a városi televíziót, a Tájházat, a Gyógyházat.
- A magyar gazdaság ekkor a szakadék széle
felé tántorgott. Honnan volt pénz minderre?
-N os, 1990-ben kevés város mondhatta el ma
gáról az országban, hogy az ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat ennyire kiépített, mint nálunk. A
hetedik ötéves tervet kemény visszalépés jelle
mezte - a 85-86-ban megtervezettek már 87-ben
nem voltak igazak -, így a fejlesztésre csak egyedi
konstrukció kidolgozása nyújtott lehetőséget. A
kivitelezővel vetettünk fel hitelt - a tanács ezt nem
tehette -, s már két évre előre megvásároltuk a le
fektetendő csöveket, hogy folyamatosan, fenn
akadás nélkül folyjon a csatornaépítés. Ezek
voltak az első évek, amikor ezért már saját pénz
tárcájukba nyúltak az emberek, hozzájárultak
ugyanis az úthoz, a nagyközösségi antennarend
szerhez, a szennyvízcsatornához. Később jött a
TEHÓ (területfejlesztési hozzájárulás) is. Utóbbi a
televízió és a nagyközösségi antennarendszer
megvalósítására létrehozott idézőjeles adózási
forma volt. Ez mind olyan szervezési feladatokat
igényelt, ami korábban nem volt jellemző a taná
csi munkára.
HOGY IS VOLT VALÓJÁBAN?
- Nem annyira a sikerek oldalán lehet elköny
velni az új strand építését, elhelyezését.
- Az előző szabadtéri fürdő bányakárt szenve
dett. Amikor pozícióba kerültem erről eléggé kap
kodva kellett dönteni, mert a kártérítési összeget
elveszítettünk volna, ha nem tudunk új helyet kije
lölni. Az uszoda kapacitása és műszaki kondíciói
mellé lehetett a strandot építeni. A kérdés tehát az
volt, hogy lesz-e strand az uszoda mellett, vagy
nem lesz egyáltalán.
- A mai napig felróják önnek a szülőotthon
megszüntetését.
- Ez tévedésen alapul. A szülőotthon a megyei
kórház kihelyezett telephelye volt, és az épület
1983 végén már a hőerőmű rekonstrukciót szol
gáló munkásszállóként működött.
- Mennyire tudta a város megőrizni, illetve to
vábbfejleszteni mindazt, amit 1990-ig elért a taná
csi vezetés.
- Igazából ezt még nem gondoltam végig, nem
készítettem mérleget. Örülök mindannak, amivel
azóta Oroszlány gazdagodott. A városnak óriási
vagyona volt a lakásállomány és annak komfortfokozata, valamint közművesítettsége. A lakások
rendszerváltozás utáni privatizációja bevételt je
lentett az önkormányzatnak.
Ugyanakkor nagyon sajnálom, hogy nem tekin
tette értéknek a város a Gyógyházat abban a minőségben, ahogy az 1989-ben létesült. Sajnálom,

hogy az ottani tevékenységeknek nem volt akkora
megbecsülése az egészségügyi ágazatban, a s így
az elmúlt években egy szervezési intézkedéssel
„áthelyezték”-e jól működő tízéves intézményt.
Mégis hangsúlyozom, hogy őszintén örülök a
korszerűsített szakrendelőnek és az új ápolási ott
hon létesítésének.
- Megkereste-e az elmúlt 14 évben bármelyik
városvezetés, hogy véleményét kérje dolgokról?
- Egyszer sem történt ilyen. Annak ellenére
sem, hogy minden választás után felhívtam őket,
gratuláltam, és felajánlottam tevékenységemet.
SOKFÉLÜL EGYIRÁNYBA
- Épp tíz éve ön a Falu Hagyományőrző és Kul
turális Egyesület elnöke. Hogyan került e civil
szervezet élére?
- 1994 őszén azzal kerestek meg az egyesület
tagjai, hogy a szervezetet meg akarják szüntetni,
mert tíz alá csökkent a tagság létszáma. Nem tu
dom miért éppen hozzám fordultak, de szívesen
vállaltam a segítséget. Falugyűlést hívtunk össze,
majd egyesületi közgyűlést, ahol mintegy közfel
kiáltással megválasztottak elnöknek. Mindezt per
sze meglehetősen viharos események is kísérték.
- Érdemes volt-e megmenteni a széthulló egye
sületet?
- Évről évre ötven felettiben mérhető azoknak a
fiataloknak a száma, akik vállalják a hagyományőrző események (májusfaállítás- és döntés, szü
reti bál) lebonyolítását és szerepet vállalnak
benne. Nemcsak maguknak szereznek ezzel kö
zösségi és egyéni élményt későbbi felnőtt életük
re, hanem egyben továbbviszik és bemutatják a
városnak az ősök hagyományát. Rendezvényeink
mellett az önkormányzattal kötött szerződés alap
ján működtetjük a Rákóczi klubot, s itt legújabb
eredményünk,
hogy
megteremtettük
az
internetezés feltételét. A tagdíj szerény, de rend
szerint évi többszázezer forintot nyerünk pályáza
tokon, s talán ez is jelzi, hogy hatékonyan
működünk.
- Éppen a falunapot előkészítő vezetőségi ülés
után beszélgetünk. Érdekes volt látni önre várva,
hogy az egyesületben merőben más politikai né
zetű, pártállású emberek munkálkodnak együtt.
- Itt mindenki érzi, hogy szükség van a tevé
kenységére, és magam is igyekszem éreztetni ezt.
Azt hiszem mindenki így gondolkodik. Szívvel te
szik a dolgukat, és szeretik a közösségi munkát.
Természetesen időnként „politizálunk" is, de tisz
teletben tartjuk az eltérő álláspontokat, és kellő ta
pintattal viseltetünk a másik
politikai
meggyőződése iránt. Úgy vélem, a hatékony kö
zösségi munkának az a titka, hogy a résztvevő
érezhesse munkájának fontosságát és megbe
csülését. Az idén alapított díjnak is ilyen összetar
tó, lendületet adó ereje van. Hiszem, hogy
olyanképpen aktivizálhat, ahogyan Varga
Istvánná, Mariska néni tisztelet parancsoló és
szerény személyisége, akinek emlékére az elisme
rést alapítottuk.
F.J.-M.F.

A “ZA OROSLÁNSKU KULTÚRU” díj
idei kitüntetettjei:
Szlezák János ás családja, oroszlányi Brána
táncegyüttes, Végvári Ferencné, Danis Jó
zsef. Az elismerést a falunapon adják át.

VAROSKAPU

Ügyfélfogadás:

IN G A T L A N IR O D A

c sü tö rtö k ig :

I

H é tfő tő l

OROSZLÁNY, FÜRST S. U. 13.

d é le lő tt:

9 -1 2

d é lu tá n :

14-17

p é n te k e n :

9 -1 2 ^ >

E L A D Ó IN G A T L A N O K
Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szo
bás, 2 generáció számára is alkalmas
családi náz. Irányár: 15 M Ft. (047)

Oroszlány Felső-telepen 720 nf-es
kert 20 nf-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft (015)

Várdomb utcai, 3 szobás, földszintes
családi ház 1154 nf-es telken eladó,
vagy értékegyeztetéssel 2 szobás la
kásra (5 M Ft-iq) cserélhető. Irányár: 7
M Ft (039)

Oroszlány mellett az Ürgehegy A olda
lán 1600 nf-es kert 30 nf-es tégla
épülettel (szoba, konyha, előtér,
fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft (016)

Rákóczi úti, 3 szobás, 58 nf-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9 M
Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)

Táncsics M. úti, 54 nf-es, II. emeleti,
igényesen felújított, 1+2 félszobás
összkomfortos lakás. Irányár: 6,8 M Ft
(Fürst S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhető) (017)

Táncsics M. úti, I. emeleti, összkom
fortos, felújított lakás (két szoba +
hall). Irányár: 7 M Ft (004)

Fürst S. úti, 45 nf-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár: 4,7
M Ft (Táncsics M. úti 1+2 félszobással
együtt családi házra cserélhető) (018)

Petőfi Sándor úti, 63 nf-es, 3 szobás,
komfortos lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(012)
Petőfi S. úti, 51 nf-es,komfortos, igé
nyesen felújított lakás. Irányár: 6,5 M
Ft (023)
Szákszenden (Kisbérek - tisztila
kások) 3 db egyenként 54 m2-es két
szobás társasházi lakás. Irányár:
egyenként 1,2 M Ft (013)
Környén, 100 nf-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pincé
vel. Irányár: 13 M Ft. (két egymáshoz
közeli oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)
Szeptember 6. utcában 80 nf-es föld
szintes családi ház (két szoba + étke
ző, garázs, melléképület, pince, nagy
telek, szép kilátás). Irányár: 13,3 M Ft
(003)
Bokodon 90 nf-es, két generáció szá
mára is alkalmas családi ház, sok mel
léképülettel, nagy udvarral, rendezett
kerttel. Irányár: 11,5 IVI Ft (022)
Bokodi tónál a Vízmű mögött 40 nf-es
kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás
lakható zártkert vízzel, ásott kúttal, pi
henő kerttel.
Irányár: 2,5 M Ft (010)
Oroszlány Felső-telepen 1020 nf-es
kert 20 nf-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 400 E Ft (014)

Nyíres dűlőben, zártkertben, kétszin
tes + padlástér beépítéses, két bejára
tos családi ház, 2 parázzsal, pincével,
nyárikonyhával, 2000 m2-es telken el
adó, vagy két oroszlányi lakásra cserélhető. irányár: 12 M Ft (031)______
Majkon a csákvári út és a Majki tó kö
zött 2000 m2-es bekerített szántó, ké
sőbbi beépíthetőségi lehetőséggel
eladó. Irányár: 2,5 M Ft (033)_______
Iskola úton, egyszobás, 2 éve teljesen
felújított lakás eladó, vagy Rákóczi és
Fürst úti kereszteződéshez közeli 1 1,5 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)___________________
Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás.
Irányár: 7 M Ft (044)_______________

Fürst S. úti, 54 nf-es, komfortos, II.
emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1 szóba összkomfortos cserelakás beszá
mítható) (019)

Csere!

Flunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást cse
rélnének külön nyíló két vagy három
szobás lakásra. Irányár: 4,5 M Ft (029

Tatabányán Mártírok úti, IV. emeleti, 2
szobás, összkomfortos lakás. Irányár:
6,7 M Ft (családi házra cserélhető)
(020)

Bokodi tótól 400 m-re 200 nf-es tel
ken 30 nf-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft. (040)

Nyíres dűlőben 30 nf-es, rossz álla
potban lévő téglaépület pincével,
1200 nf-es műveletlen zárt kertben.
Irányár: 1,1 IVI Ft (024)

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás, 63
nf-es lakás. Irányár: 6 M Ft (042)

Petőfi S. úti, 53 nf-es, komfortos, táv
fűtésre csatlakoztatható, II. emeleti 2
szobás lakás. Irányár: 5,7 M Ft (030)

Bánki Donát úti, 56 nf-es, 2,5 szobás,
IV. emeleti lakás új nyílászárókkal el
adó, irányár: 6 M Ft, esetleg 1,5 szo
bás Rosemberg
utcai
lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. (045)

Kecskéden 110 nf-es, tetőtér beépíté
ses, 4 szobás, padlófűtéses családi
ház garázzsal, pincével, rendezett
kerttel, szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)

Deák Ferenc úti, 98 nf-es, 3 szintes
sorházban társasház eladó. Irányár:
16 M Ft__________________________

Budapesten, XIV. kerületben, III. eme
leti, 53 nf-es, egyedi központi fűté
ses, kétszobás, nagyerkélyes lakás
téglaépületben, zárt udvaron kocsi be
állóval. Irányár: 15,8 M Ft (028)

Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
nf-es, 2 szintes családi ház (2 szoba,
konyha, nappali, fürdő, wc, terasz,
kamra)
melléképületekkel,
1340
nf-es telken eladó, esetleg 1,5 szobás
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 8 M Ft (046)_______________

Táncsics M. úton felújított, 1 + 2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó, vagy
építési telekre cserélhető. Irányár: 6,8
IVI Ft (034)

(levélírás, fax küldés)

-Ingatlan közvetítés (adás-vétel)
- Ingatlan felmérés és értékbecslés

—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
—Ügyvédi közreműködés, teljes
körű földhivatali ügyintézéssel
—Gyors hitelügyintézés

A R E G IS Z T R Á C IÓ INGYENES!
KERESÜNK:
- oroszlánja és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől
- eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat
- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

Bokodi tótól 400 m-re 200 nf-es tel
ken 30 m2-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft (040)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás, 55
nf-es, részben felújított (nyílászárók
régiek) összkomfortos lakás, fizetési
könnyítéssel eladó. Irány ár: 7,3 M Ft.
(051)____________________________
Tatabánya Síkvölgypusztán zártkert,
36 nf-es téglaépülettel, 2074 m2-es
telken eladó, vagy egyszobás lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. Víz, villany van. Irányár: 2 M Ft. (052)
Petőfi S. utcai 63 nf-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó. Irányár 4,7 M
Ft, vagy értékegyeztetéssel 2 szobás
komfortos lakásra cserélhető. (053)
Bokodon 98 nf-es, 2+2 félszobás, 1
szintes családi ház, pezsgőfürdővel,
mobil úszómedencével, ház alatt 56
nf-es pincével, 738 m -es telken el
adó, vagy oroszlányi min. 2+félszobás
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel.
Irányár: 10 M Ft. (054)_____________
Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás + há
lófülkés, összkomfortos lakás. Irányár: 5,5 M Ft. (055)_________________
Várdomb utcai, 88 m2-es, 2+félszo
bás, központi fűtéses családi ház, 25
nf-es nyári konyhával, alatta pincével.
Irányár: 8 M Ft. (056)______________
Csere!

Népek b. úti, 57 nf-es, 3 szobás,
összkomfortos, részben felújított la
kás (irányár: 7,5 M Ft), 1 szobás össz
komfortos, vagy távfűtésesre való
csatlakozási lehetőséggel rendelkező
lakásra cserélhető értekegyeztetésseI.
(057)____________________________

Telephely
lakóházzal,
üzletekkel
Környe Központjában a főúton 1200
nf-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa (048)_________

Táncsics udvarban két szobás, III.
emeleti lakás. Irányár: 5,8 M Ft (035)

—Irodai szolgáltatások

Kecskéd és Oroszlány között zártkert
50 nf-es lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, WC, előtér, terasz) eladó pincé
vel, melléképületekkel, ásott kúttal.
Irányár: 3,2 M Ft (049)_____________

—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A R E G IS ZT R Á C IÓ INGYENES!
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Ösztöndíj

IVSég lehet szálloda a városkapuból
Talán működő háromcsillagos szállo
da lesz jövő tavaszra a városkapuból.
Talán. A város jelképépülete négy éve
került a székesfehérvári Építők Forrá
sa Kft. tulajdonába. Az eredeti tervek
szerint 2002 augusztusában nyitott
volna az igényeseknek szánt 78 férő
helyes, turistaszállással és konferen
ciaközponttal ellátott hotel.
A kétszázmilliós beruházáshoz álla
mi és megyei alapokból 80 millió fo
rintot nyert a cég. Azonban a pénz
felhasználási határidejének lejárta mi
att a Széchenyi terv 55 millióját immár
másodszor is visszavonták - mondta
el lapunk érdeklődésére Pőcz József,
a vállalkozás ügyvezető igazgatója.
- Bizonytalan, hogy be tudjuk-e fe
jezni a kivitelezést, melyet azért csúsz
tattunk mostanáig, mert úgy
gondoltam, hogy a város még nem
eléggé „érett” - elsősorban az épület

közvetlen környezetének leromlott
állapota miatt - egy ilyen magas szín
vonalú szolgáltatás fenntartására.
Amennyiben a Széchenyi terv már
megnyert összege újra rendelkezé
sünkre állhat, 2005 tavaszán elindítjuk
a szállodát. Az ipari parkban nemrégi
ben igényfelmérést is végeztettünk,
melyből az derül ki, hogy a cégek nem
idevalósi vezetői minimum háromcsil
lagos, vagy annál magasabb minősé
get nyújtó szállásokat bérelnek.
Az épület működtetésének segíté
sére az önkormányzat már évekkel ez
előtt ígérettel kötelezte el magát.
Rajnai Gábor polgármester arról tájé
koztatta lapunkat, hogy ezt az ígéretet
tartja a jelenlegi városvezetés is, jele
sül, ha megnyit a hotel, az épület éj
szakai külső kivilágítását és az
óraszerkezet működőképessé tételét
az önkormányzat fogja állni.
-f-

hátrányos helyzetű
fiataloknak
Hátrányos helyzetű gyerekek
tanulmányi ösztöndíjra pá
lyázhatnak a 2004/2005-ös
tanévre a Magyarországi Ci
gányokért Közalapítványnál.
Az általános iskolás és gim
náziumi, valamint szakkö
zépiskolás tanulók részére
kiírt pályázat adatlapja átve
hető Simon Istvánnétól a Pe
tőfi udvar 1. II. 10-es szám
alatt. A lapunkat tájékoztató
Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat elnöke hangsúlyoz
ta, hogy cigányok és nem
cigányok egyaránt részt ve
hetnek a pályázatban, mely
nek beadási
határideje
szeptember vége. Simon
Istvánná az érdeklődőknek
részletes tájékoztatást ad.

Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet
az alábbi ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson való
értékesítésére

A legjobb ablak
a legjobb áron!

- Oroszlány Táncsics udvar 25. IV.2.
2 szobás, 53 m2-es összkomfortos komfortfokozatú lakás
Induló vételára 5.035.000,- Ft
- Oroszlány Táncsics udvar 26.11.1.
2 szobás, 53 m2-es összkomfortos komfortfokozatú lakás
Induló vételára 5.300.000,- Ft
- Oroszlány Táncsics udvar 26. II.2.
2 szobás, 53 m2-es összkomfortos komfortfokozatú lakás
Induló vételára 5.300.000,- Ft
- Oroszlány Táncsics udvar 26.1.1.
2 szobás, 53 m2-es összkomfortos komfortfokozatú lakás
Induló vételára 5.565.000,- Ft
Az ingatlanok 2004. szeptember 2-án
10.00-11.00 óra között tekinthetők meg.
A pályázatok benyújtásának határideje és feltétele: 2004. szeptember 2-án
12.00 óra, 100.000,- Ft bánatpénz befizetése
A versenytárgyalás időpontja: 2004. szeptember 10-én 8.30 óra
A nyilvános versenytárgyalás lebonyolítását az Oroszlányi Szolgáltató Rt. vég
zi, ezért a pályázatok benyújtásának és a versenytárgyalásnak a helyszíne az Rt.
székháza. (Oroszlány, Bánki D. u. 2.) A pályázattal kapcsolatos részletes infor
mációk a 34/560-709-es telefonszámon vagy ügyfélszolgálatunkon, ügyfélfo
gadási időben kaphatók.
Központi orvosi ügyelet
©361-761
TAXI ©361-700
NYOMDA
©20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
©20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
©30/908-03-77
©30/209-44-95
©20/325-68-32

V. Attilának!
Kell a föld, hogy legyen élet,
kell a nap, hogy legyenek fé
nyek, kell a határ, hogy ne le
gyen végtelen, s kellesz te,
hogy boldog legyen az életem.
Szeretlek: Orsi

P O TO M
F e h é rn e m ű és
b á lá s r u h a ü z le t
a H u b e r ü z le t h á z b a n ,
a F ü rs t S. ú to n .
v Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12 ,

J

A k i m ást m ond,

G ondnoki
fe la d a to k e llá tá s á ra m u n k a tá r
sat, e s e tle g h á z a s p á rt keres,
e ls ő s o rb a n b e n tla ká s s a l.
P á ly á z a ti fe lté te le k :
- s z a k m a i g y a k o rla t
- kre a tiv itá s, m u n k a b írá s
- jó p ro b lé m a m e g o ld ó k é s z s é g
- ru g a lm a s m u n k a id ő v á lla lá sa

Ú s z ó m e s te ri
fe la d a to k e llá tá s á ra
m u n k a tá rs a k a t keres.
P á ly á z a ti fe lté te le k:
- s z a k irá n y ú v é g z e tts é g
- le g a lá b b 1 é v e s
s z a k m a i g y a k o rla t
- ru g a lm a s m u n k a id ő v á lla lá s a
R e fe re n c iá k k a l m e g je lö lt
s za km a i ö n é le tra jz u k a t fé n y 
k é p p e l e llá tv a v á rju k
a z a lá b b i e lé rh e tő s é g e k e n :

az m ellébeszél.

Levélcím:

M űanyag
ablakok,

P a n yi Z so lt, V illa S e rv ic e Kft.
2 8 2 4 V á rg e s z te s V illa p a rk
Fax: 0 6 -3 4 /5 9 3 -2 0 0
e-m ail:
panyi@ villaparkvargesztes.hu

ajtók
értékesítése,
beépítéssel
együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)
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K iss C s a 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

MEGJELENT AZ
OROSZLÁNY KINCSEI
CÍMŰ KÖNYV!
KAPHATÓ A
HUBER HÁZBAN,
AZMKK
KÖNYVESBOLTJÁBAN,
ÉS A
GÁRDONYI ÚTI
KÖNYVESBOLTBAN!
ÁRA: 798,-Ft.

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kárpitozott
bútorok javítása!

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Rózsa Ferenc
kárpitos

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
©361-605
nyitva tartás: H-P: 8-17

362-018, 363-272

TOMI K É ZI
AUTÓM OSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Nem tudják kifizetni a fűtést az általános iskolák

Becsengettek 2700 fiatalnak
A szünidő véget értével valamivel több, mint 2700 ifjú ember ült az isko
lapadokba e hét szerdáján a város oktató-nevelő intézményeiben. Kb.
1900 tanuló általános iskolákban, míg kb. 840 diák a középiskolákban
kezdi az ismerkedést az új tananyaggal. Idén a tavalyi kezdő létszámhoz
képest csak minimális csökkenés észlelhető.
A Lengyel József Gimnáziumban ismét nőtt a létszám, immár a két évvel
ezelőttihez képest nyolcvannal több fiatal tanul nappalin: kb. 440 diák - tájé
koztatott Hadjadjné Varga Andrea igazgatónő. Ezen felül esti és levelező ta
gozaton 140-en lépik át rendszeresen az iskola küszöbét. Ebben az évben
közel 12 millió forintot nyert pályázatokon az iskola s többek között ennek
köszönhető, hogy ezekben a napokban új nyelvi labor beüzemelésén fára
doznak az idegen nyelvet tanító pedagógusok. Némi renoválásra is sor ke
rült: a vakáció alatt mindhárom emeleten felújították a vizesblokkokat.
Az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskolában mintegy 400 fővel nyit a
tanév. Gruber György igazgatótól megtudtuk, továbbra is van érdeklődés az
automatizálási technikus és gépipari számítástechnikai technikus képzés
iránt, ezért ebben az érettségi utáni képzésben új elsős osztályok indulnak.
Az eddigiek mellett új szakirányként jelenik meg a szerszámkészítő és he
gesztő szakmai képzés. Lesz érettségire való felkészítés is esti tagozaton.
Valamennyi képzésre lehet még jelentkezni, akárcsak az iskolában működő
ECDL vizsgaközpont tanfolyamaira és vizsgaidőpontjaira.
Ismeretes, hogy a Bakfark Bálint Művészeti Iskola teljes zenei részlege
nyáron az Eötvös földszintjén kapott helyet, 12 tanteremmel. Az átalakítás
rendben befejeződött. A pótbeíratás szeptember 6-án, a tanévnyitó és az ün
nepélyes átadás szeptember 13-án lesz. A tanulói létszám 350 körül alakul,
ez 20-25 fővel kevesebb mint a tavalyi létszám, aminek oka, hogy megnyitot
ta kapuit a bokodi művészeti iskola.

Új városközpont a szénosztályozó helyén
2010 körül bezárni tervezik az Arany iskolát
Az új városközpont. Ezzel a figyelemfelkeltő címmel hívta tájékoztatóra a
város képviselő-testületének bizottsági elnökeit, a pártok vezetőit, a Vér
tesi Erőmű Rt. és az önkormányzat munkatársait - a helyisajtó meghívása
nélkül- Lazók Zoltán a Szolgáltató Rt. vezérigazgatója.
A VÉRT évekkel ezelőtt megszüntette tevékenységét az anyagellátó- és a
szállítóüzem, illetve a szénosztályozó területén, amely benyúlik a városba, és
erősen szennyezett a környezete. Az előadás provokatív címével arra akarta
felhívni a figyelmet, hogy a település egy ritka lehetőséggel élhet, amikor
megálmodhatja, mit akar tenni azon a területen. A negyvenhektáros rész je
lenleg az erőmű tulajdonában van, tehát annak birtokba vétele lenne az első
feladat, melyről előrehaladott tárgyalások folynak.
A teljes rekultivációt követően szóba jöhet az ipari célú hasznosítás, az
ipari parkba integrálás, de egy részét közösségi célok megvalósítására is
hasznosíthatnák. A projektbe pályázati pénzek is bevonhatók, mivel a negy
ven hektárnál nagyobb barnamezős beruházások megvalósítására százöt
venmilliótól másfélmilliárdig igényelhető támogatás. A terv jól illeszkedik az
óváros rehabilitációjához is, mely alapján ott önkormányzati, hivatali negye
det alakítanának ki. A rekultivált ingatlanon kialakítható lenne a várostól
messze eső sportpálya, a balesetveszélyessé vált uszoda és a korszerűtlen
sportcsarnok új komplexuma, szabadtéri színház - sorjáznak az elképzelé
sek, amelyek megvalósulási ideje Lazók Zoltán szerint 15-20 év lehet.
Érdekes prognózis olvasható ugyanakkor a vezérigazgató írásos anyagá
ban: ,fiz óváros rehabilitációs elképzelések szerint a későbbiekben az óvá
rosban lehet az intézményi központ (jelenleg évente átlagosan 160-180
kisgyermek születik, így 5-6 éven belül feleslegessé válik egy általános iskola
fenntartása. Az Iskolák közül legjobban az Arany János épülete hasznosítha
tó. Az Arany János Iskola épületében kaphat helyet a polgármesteri hivatal,
okmányiroda, esetleg földhivatal, bíróság stb.)’’

Megállíthatatlanul pusztul az archívum

Modernebb technika a helyi tévében

Közel négymillió forintos önerős beruházással újította fel stúdiótechnikai
eszközeit ás a tévéadások vezérlőtermét az Oroszlányi Televízió Kft.
- Ezzel a cserével az utolsó olyan eszközt is „nyugdíjaztuk” , amelyet még a
tévé 1985-ös indulásakor szereztek be - tájékoztatta lapunkat Kormos Fe
renc főszerkesztő. - Az átalakítással a vezérlő- és vágóterem elrendezése
ISKOLATEJ VAN, FÜTÉSPÉNZ NINCS
A Benedek Elek Általános Iskolában 125 körüli gyermeklétszámmal szá megváltozott és a falakon függő kapcsolótáblák kábelerdeje is eltűnt. Mindez
molnak. Négy tanulásban akadályozott gyermek kezdi itt az első osztályt, s egy úgynevezett video-audio mátrixnak köszönhető. Segítségével egyetlen
velük integráltan részesülnek oktatásban e tanévtől az értelmileg akadályo gombnyomás révén bármely eszköz kapcsolatba tud lépni a másikkal. Vado
zott gyerekek is. Az iskolaépületben egészségügyi meszelés volt a vakáció natúj monitorokat és képkeverőt is vásároltunk.
- A néző észrevehet ebből valamit?
alatt, valamint kijavították a legszükségesebbeket-mondta el Iván Lászlóné,
- Szerintem már észre is vették, hogy az elmúlt hetekben jelentősen javult a
az intézmény vezetője.
Két osztályban 42 kisgyermek kezdheti az első tanévet az Arany János Ál képminőség. És nemcsak az élő adások, hanem az ismétlések esetében is.
talános Iskolában - válaszolta érdeklődésünkre Csőre Imréné, az iskola igaz Az is újdonság ugyanis, hogy az eddigi S-VHS-re archiválást felváltva átáll
gatója. A teljes tanulói létszám várhatóan 500 körül alakul. Megtudtuk, hogy tunk műsoraink DVD-re való rögzítésére. Ez azt jelenti, hogy kép- és hangmi
a dolgozók önszorgalomból végzett radiátorfestési munkálatain kívül más nőség tekintetében az ismétlés azonos színvonalú az élő adással.
- Az elmúlt 19 évben VHS és S-VHS szalagokra rögzítették az adásokat. Mi
felújításra nem futotta a nyáron.
A József Attila Általános Iskolában 570 körüli gyermeklétszámmal csen lesz a sorsa ennek a hatalmas, és igen értékes, kortörténeti dokumentumnak
gettek be, és 3 elsős osztály indul 67 fővel. A nyár elején felújították az iskola- minősülő archívumnak?
- Célunk az anyag kutathatóvá tétele, amit a könyvtárban való elhelyezés
épület homlokzatát, s azon felül 3 terem meszelésére futotta - számolt be
biztosíthatna. Előbb azonban a szalagok rohamos romlásának megakadályo
lapunknak Tóth Gábor igazgató.
A Ságvári Endre Általános Iskola padjaiba 714-en ültek be, köztük három zása végett - katalogizálva - DVD lemezekre kellene átmásolni a közel 1500
osztályban 72 kis elsős. Nyáron az iskolában az „A” szárny folyosóinak és kazetta tartalmát. Ennek 5-6 millió forintos költsége nem áll rendelkezésünk
re, noha erre többször felhívtuk a képviselő-testület figyelmét is. Félő, hogy
néhány teremnek a meszelésére került s o r.
Szeptember elsejétől minden általános iskolás naponta két deciliter tejet néhány esztendőn belül még szellemképek sem maradnak a videoszalag
okon a város 20 éves történetéből.
kap az iskolatej program keretében.
- Immáron egy éve ígéri az Oritel Kft. a kábeles internet-hozzáférés beindí
Azonosság a három normál tantervű, önkormányzati általános iskolában,
hogy gyakorlatilag egyik sem tudta még kiegyenlíteni az intézmény ez évi tását. Mi a helyzet ezzel a fejlesztéssel?
- Valóban, már egy éve megkezdtük egyes berendezések és vezetékek cse
távfűtési számláit. Szinte bizonyos, hogy a fenntartó képviselő-testület be
réjét, de a tényleges indulás bizonyos technikai és jogi kérdések tisztázása
avatkozása elkerülhetetlen
F.J.
miatt csúszott. Immár bizonyos, hogy szeptember elejétől szakaszos beve
zetéssel a tévécsatlakozókon keresztül is elérhető lesz a világháló. Ettől fog
va négyezer lakásban biztosítunk többféle sebességű, szélessávú limitált
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
hozzáférést. A városi forgalomban nem lesz korlátozás, ami azt jelenti, hogy
Az újváros buszvégállomássá szemben.
a településen belül tetszőleges adatmennyiség áramolhat az igénybevevők
között.
-for2800 Tatabánya, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!

Mi köze Rajnai Gábor
polgármesternek Hajdúsámsonhoz?

Kincs, ami van
Megjelent az OROSZLÁNY KINCSEI címet viselő törté
nelmi és környezeti olvasókönyv. A két részből álló kötet
célja, hogy rövid összefoglalóját adja városunk történel
mének és természeti értékeinek. Az alkotók: Forgács Jó
zsef, Orbán Ferenc és Orbán Ferencné.
A könyvben mintegy 40 ábra található, köztük sok grafi
ka, melyeket Orbán Ferencné készített a Vértesben találha
tó állatokról és növényekről. Több kuriózum teszi igazán
értékessé az egyre keresettebb kiadványt, köztük a város
ról készült egyedülálló színes légi felvételek, az egykori
XVIII. számú aknán működött rabtábor eddig sehol sem
publikált térképe, valamint az elmúlt években kifosztott és
lerombolt szentgyörgyvári kápolna helyszínrajza. A termé
szeti kincseket jellemző részből megtudható, hogy Orosz
lány erdőiben él többek között sisakos sáska, aranyos
bábrabló, csuszka, őszapó, nagy pele és vadmacska.
A kötetnek leginkább az iskolákban vehetik hasznát, de
haszonnal forgathatják, akik rövid és érthető formában
szeretnének megismerkedni a város múltjával és környe
zetének becses élővilágával. A kötet szép ajándék lehet tá
volban élő rokonoknak, de idelátogató turisták is átfogó
képet kaphatnak belőle az 50 éve városi rangra emelt tele
pülésről.

Egy héttel augusztus 20-a után egy hajdúsá
gi nagyközség, „szülőfalum", Hajdúsámson várossá avatásán vettem részt csa
ládom meghívására. Bár nem vagyok egye
dül sámsoni Oroszlányban, mégsem erről az
elszármazott keblét dagasztó eseményről
szeretnék beszámolni. A Sámsoni Híradó
című lapot nézegetve ütötte meg a szemem
valami, amit leginkább déja vu érzésnek le
hetne nevezni. Még egyszerűbben: olyan so
rokra bukkantam, amiről nagyon úgy tűnt,
hogy olvastam vagy hallottam már valahol.
Az említett lap 3; oldalán egy egész olda
las írás található „Államalapító királyunk és

az új kenyér ünnepe” címmel, amely alatt
Hamza Gábor, Hajdúsámson polgármester
ének neve áll. Nem különösebben érdekes
olvasmány - általában - az ünnepi beszéd,
de kíváncsiságból átfutva sorait ért a külö
nös újrajátszás élménye, mely valahogy
összekapcsolta bennem az egymástól 300
kilométerre lévő két települést.
Hazaérkezvén a jeles eseményről kezdett
bennem összeállni a kép, s elővettem az
oroszlányi Szent István napi képviselő-tes
tületi ülés videokazettáját, amelynek meg
nyitó ünnepi beszédét Rajnai Gábor
polgármester olvasta fel. íme a két szöveg!

Köszöntő Hajdúsámsonban:
„ Tisztelt Ünneplő Közönség!
Szent-lstván király élete a haza életé
nek csak egyetlen pillanata volt. De mégis
milyen pillanat! Az egész nemzet életét és
sorsát meghatározta négy évtizedes ural
kodása alatt. M it is te tt ő? Mi az a mű,
amelyet évről évre megidézünk augusztus
20-án?
Őseink, amikor 1100 éve ide érkeztek,
hazát, azaz otthont kerestek. Nem mintha
addig nem le tt volna nekik. Hazájuk, nem
zetségük, otthonuk saját családjuk volt.
Esténként, amikor a nagy család körbe
ülte a sátor közepén lobogó tüzet, min
denkitudta, hogy hova tartozik. Összetar
toztak, mert együtt élték életüket, amely
vándor, nomád életmódot jelentett.
És összetartoztak nemzetükben, amely
a pusztai szomszédokkal vívott harcokban
védelmet adott mindannak, amit szeret
tek, mert csak együtt maradhattak meg.
Aztán eljött a nap, amikor a vándorlás
során útelágazáshoz érkeztek és el kellett
dönteniük, merre menjenek tovább. Ami
kor Szent István 1100 évvel ezelőtt jövőnkről határozott, három út közül
választhatott.
Az első út a Koppányok és Vazulok útja
volt. Ők elzárkózva mindentől, ami új, ra
gaszkodtak a dicső múlthoz. \...)A máso
dik út az Orseoló Péterek és a Salamonok
útja volt. ”

Köszöntő Oroszlányban:
„ Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt
vendégek!
Szent István királyunk élete hazánk tör
ténelmének rövid korszaka volt, de ez az
időszak egész életünket és sorsunkat is
meghatározta.
A KÖNYV KAPHATÓ A HUBER HÁZBAN,
Amikor őseink 1100 éve ide érkeztek,
AZ MKK KÖNYVESBOLTJÁBAN ÉS A
hazát, otthont kerestek. Nem mintha ad
FÜRST
UTCAI KÖNYVESBOLTBAN! ÁRA: 798 Ft
dig nem lettek volna gyökereik. Ott volt
nemzetségük, otthonuk pedig saját csa
ládjuk volt.
Összetartoztak mind nemzetségükben,
mind családjukban. Összetartoztak, mert
együtt egymásért éltek s egymásért vé Megkezdte bajnoki szereplését, immár a legalacsonyabb
gezték azt a kemény munkát, amit a no osztályban, az oroszlányi labdarúgó csapat. Mint ismere
tes, anyagi gondokra hivatkozva, az NB lll-ban nem tudták
mád életmódot akkor megkövetelt.
És összetartoztak nemzetükben, amely vállalni a szereplést, ezért a megye harmadosztályában
a szomszéd törzsekkel vívott harcokban folytatják az oroszlányi focisták. Ez az az osztály, melyet
védelmet adott mindannak, amit szeret még járásként, illetve körzetként emlegetnek. Az oroszlá
tek. Nap, mint tapasztalhatták, hogy csak nyi csapatot a tatabányai körzetbe sorsolták.
Az oroszlányi szakosztályvezető, Sallói István elkesere
együtt maradhatnak fenn.
Aztán eljött a nap, amikor válaszút elé dett, de arra buzdít, hogy, nem szabad feladni.
-Természetesen nagyon megváltozott az élet, de nem áll
érkeztek és el kellett dönteniük, merre to
vább. Amikor Szent István 1000 esztendő hat meg - szögezte le. - Most azon kell dolgoznunk, hogy
vel ezelőtt jövőnkről határozott, három út életben tartsuk a labdarúgást.
Ehhez a feltételek adottak, hiszen a létesítményt ingyen
közül választhatott.
Az első a Koppányok és Vazulok útja használják a focisták, de a bajnoki szerepléshez azért mégis
volt, akik mereven ragaszkodtak a m últ csak kell anyagi bázis. A csapatot utaztatni kell, a játékveze
hoz, s mindent tagadtak, ami új volt. A má tőket ki kell fizetni. A szakosztályvezető azt mondja: készítet
sodik út az Orseolo Péterek és a tek előzetes költségvetést, de az még nagyon képlékeny.
- Egyszerűen most még nem tudjuk behatárolni, hogy
Salamonok útja volt, akik el akarták felej
teni a múltat, és mindent a külhoni, mo mennyibe fog kerülni nekünk ez a bajnokság, de a pénzt elő
dern példák alapján kívántak megoldani." teremtjük rá. Szerencsére vannak még olyan emberek
Oroszlányban, akik nem pártoltak el teljesen az oroszlányi
focitól. Annak örülök, hogy az utánpótlást sikerül egyben
hon, de mégis kíváncsi Oroszlány polgártartani, és a négy-öt éves munka, ami hátunk mögött van,
mesterének beszédére, elegendő a legköze nem vész kárba.
lebbi MSZP-s irányítású településre láto
A szakosztályvezető természetesen a jövő tekintetében
gatnia, s nagy valószínűséggel ugyanazon
teljesen optimista. Arra a kérdésre, hogy mi a célja most az
„élményben” lehet része, mintha el sem uta
együttesnek, az volt a válasza, hogy ezt a bajnokságot meg
zott volna.
kell nyerni.
Rajnai Gábor polgármesterünk legutóbb
- Mindenképpen az első hely megszerzése a cél, ami na
az óraavatáson is bizonyította, hogy nem ke
gyon nehéz lesz, mert minden csapat bennünket szeretne
nyere az élőbeszéd.
megverni, hiszen egy NB lll-ból visszakerült team skalpja
Ha ehhez hozzátesszük, hogy a polgárnagy fegyvertény lehetne. De, azt gondolom, mégiscsak a
mester szinte minden rendezvényen előre
bajnoki cím megszerzése a reális célkitűzés.
megírt beszédeinek lapjaiba kapaszkodva
Az oroszlányi focisták ehhez pedig a hétvégén megtették
szólal meg, érdekes következtetésekre jut
az első lépést, hiszen idegenben, a Szárliget otthonában
hatunk.
3-2-re nyertek . Vasárnap, a Bányász Napon hazai pályán
De ezt már valóban az olvasóra bízom.
mutathatják meg mit tudnak.
Mezei P.
Forgács J.

(...)

Ha a kedves olvasónak volt ereje elolvasni
mindkét szöveget, alighanem maga is rájött
a nyilvánvaló azonosságra, hogy ti. egy tőről
fakad a két köszöntő. Ha hozzáteszem mind
ehhez, hogy Hamza Gábor, Hajdúsámson
polgármestere szocialista támogatással
nyerte el tisztségét talán kezd körvonalazód
ni a megoldás.
Arról van tehát szó, hogy az MSZP buzgó
píárosai a nagy ünnepek alkalmából (s nyil
ván a különböző eseményekre vonatkozóan
is, mint mondjuk felszólalás egy nyugdíjas
esten) előre gyártanak polgármestereiknek
készre írt beszédeket, vagy azok variációit.
Ennek a módszernek számomra azonnal
felrémlik egy kézenfekvő előnye. Ha valaki
egy nemzeti ünnepen nem tartózkodik itt
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Szubjektív pillanatképek Székelyföldről 2.

A kapuállító falu és a kísértetváros
- Egyre több itt a magyar! Visszatérünk,
ugye? - kérdezte arcán átfutó őszinte bizodalommal a máréfalvai idős asszony, miután
udvarába invitált bennünket, akik a főutca
csodás székelykapuitfotőztuk, filmeztük. Tár
konyt és csombort tépett nekünk az udvará
ból, mintegy ajándékul, mert jólesett
hallania a honi magyar szót.
Máréfalva
Székelyföld
leggazdagabb
székelykapu gyűjteményével rendelkezik, közü
lük többet védett műemlékké nyilvánítottak. Ez
egy lelkes falubéli idős asszony, Kovács Piros
ka, és az általa éppen tíz éve alakított egyesület
kitartó mentő munkájának köszönhető.
-A z útikönyvekben kapuállító faluként szere
pelünk, és azt hiszem, méltán rászolgálunk erre
a címre, hiszen Máréfalván kétszáz nagy szé
kely kötött kapu található - magyarázza Kovács
Piroska a Fő utca 214-es szám alatt működő
tájházban. Az udvarban éppen kapufaragó tá
borban oktatják a fafaragás művészetére az új
nemzedéket.
- Az itteni típusnak Udvarhely vidéki kapu a
neve, s fő jellegzetessége, hogy teljes felülete
faragott. Ez különbözteti meg a háromszéki és a
csíki kaputól. Védett zónákat alakítottunk ki a
faluban, hiszen van, ahol öt műemlékkapu áll
egymás mellett. Ugyanakkor ezek a kapuk ma
gántulajdonon állnak, fontos feladatunk tehát
tudatosítani - ma, amikor mindenki a modern
dolgok bűvöletében él -, hogy ez a mi közös
kincsünk, minden más településtől megkülön
böztető, és védendő sajátosságunk. Az utóbbi
években 3-4 közösségi kaput készítettünk in
tézményeink bejárata elé, s ezzel is példát aka
runk adni. Persze önök is segítenek, akik látják
és megcsodálják, mert akkor büszkeség tölti el
a falusi embert, és ez segíti a helyiek tudatfor
málását. Most már senki sem bontja le, s eladni
sem jut eszébe.
Végigsétálva a főutcán, igazolódtak Piroska
néni szavai, az évtizedes és százados örökség
mellett sok festett, faragott kapu díszük, amit az
elmúlt években állítottak. Sőt, ottjártunkkor ép
pen buzgón munkálkodtak egynek a felújításán.
Megtudtuk még, hogy az Orbán Balázs
szejkefürdői síremléke elé állított 12
székelykapu is az itt működő egyesület tevé
kenységének köszönhető.

kelyek, románok, magyarországiak, németek,
némelyek már Románia uniós csatlakozására
várva.
A GYILKOS-TÓ ÉS A KÍSÉRTETVÁROS
Utazásaink során Hargita megye nevezetes
ségeit látogattuk meg, azaz Udvarhelyszék,
Csík és Gyergyó vidékét. Természetesen ki
hagyhatatlan program Korond, Parajd, a Gyil
kos-tó és a Békás-szoros, Marosban Szováta a
Medve-tóval. Gyönyörű volt valamennyi, de
méltatlankodva
fedeztük
fel,
amikor
Gyergyószárhegyen a csodálatos Lázár-kas
télyba botlottunk, hogy ez nem szerepel úti
könyvünkben. Pedig egy szépen karban tartott,
jó kinézésű váracska, mely egy ideig Bethlen
Gábor birtokában is volt.
A Gyilkos-tó és a Békás-szoros gyönyörű,
ugyanakkor csalódást is okozott, mert vásári
mutatvány lett belőle. A Békás-szoros égbetörő
és dohos falai alá telepített bazársor elszomorítóan prognosztizálja, hogy a természeti csoda
háborítatlan és eredeti szépsége már nem so
káig lesz élvezhető.
Ellátogattunk a Ceausescu-féle táj- és falurombolás egyik jelképéhez is, a bözödújfalui kí
sértetvároshoz. A falu lakóit előbb a nácik gyil
kolták le - koncentrációs táborokban - zsidó
vallásuk miatt, majd az 1980-as években kitele
pítették őket, mert odébb egy völgyzárógát
épült s a település nagy részét elárasztotta a víz.
Nem annyira kísérteties, mint inkább lehangoló
volt az egykori falu vízfelszínből kiálló tornyát
megpillantani a kempingező horgászok han
goskodásától zengő mesterséges tó partján.

SÓ ÉS SZEGÉNYSÉG
Parajdon is rikító nyüzsgés fogadott bennün
ket, ezért úgy döntöttünk - miután néhányunk
már járt itteni sóbánya mélyén-, hogy a föld alá
való buszozás helyett körülnézünk a felszínen.
Parajdot megközelítve ugyanis már messziről
előbukkannak a hegyoldalak piszkosfehér
sósziklái. Nem kívánt kísérő is mellénk szegő
dött egy intelligens és schlágfertig cigánygye
rek képében, aki potom ötezer forintért
elvállalta volna kalauzolásunkat. Pergett is a
nyelve, bemutatva az újonnan mélyített 180
méter mély légaknát, s a kopár talajon tenyésző
sótűrő növényeken át majd’ mindent, amíg
TELKET VEGYENEK - BAGÓÉRT!
némi „alamizsnával" meg nem köszöntük a ké
Az előző részben említettem, hogy a kö retlen idegenvezetést.
dös-esős idő miatt nem jutottunk fel az 1800
Odébb a hegytetőn cigány férfiak fejtették és
méter magas Madarasi-Hargitára. A vadregé zúzták a sótömböket, amit nagy zsákokba lapá
nyes sűrű fenyves látványa azonban így is me tolva lovas szekéren szállítottak el. Mint el
seszerű élmény marad. Az már sokkal inkább a mondták, a sót a szénába keverik az állatok
valóság tapasztalása volt, hogy mekkora mér számára, s a szerény bevételt hozó fejtésre en
tékben tör utat a civilizáció a természet rovásá gedélyt kaptak az önkormányzattól.
ra. Évről évre tucatjával hasítanak ki telkeket a
Hazafelé tartva megfogalmazódott bennünk
hegyek lejtőiből, irtva, koptatva az erdőséget. S egy ellentmondásos ítélet. Az itt tapasztalható
ezeken persze a tehetősebbek építenek afféle béke talán az elmaradottságból fakad, sugá
apartmanokat, a jól fizető külföldi idegenforga rozva ember és természet harmóniáját, az egy
lom számára.
másrautaltságot és tiszteletet. Csak egy példa:
Elbeszélgetve barátaimmal megállapítottuk, itt nem rohannak az emberek! Még esőben, eső
hogy aligha van jobb befektetés ma, mint itt tel elől sem!
ket vásárolni. Egy közepes földdarab ára né
Jó lenne, ha minél többen látnák az itteni
hány százezer forint, ha kell még patak is csodákat, de félő az is, hogy ez a sok helyütt
keresztülcsobog rajta, s szinte biztos, hogy még érintetlen világ egy-két évtized múlva coévek múlva a tripláját - ha nem többet! - fogja ca-colás kirakatföld lesz.
érni. S valóban, vesznek itt földet tehetős szé
Forgács J.

Legendák nyomán a Vértesben 6.

Gerencsérvár
és a Szent Korona
1440-et írnak, Albert, első Habsburg királyunk halott.
Felesége Erzsébet várandós, a majdani V. Lászlót hord
ja a szíve alatt. Délen a török minden korábbinál vérme
sebben fenyegeti az országot, Nándorfehérvár alatt
már bevette Szendrő várát. Bátor, harcos király kell
most az ország élére, nem asszony, nem csecsemő,
ezért a főurak a lengyel Ulászlót hívják meg trónra, akit
egyben a megözvegyült Erzsébet férjéül szánnak. A ki
rályné színleg belemegy a frigybe. Mivel azonban vala
mennyi orvosa szerint fiúgyermeknek fog életet adni,
azon igyekszik, hogy a visegrádi várban őrzött Szent
Koronát megkaparintsa, s ezzel biztosítsa a majdani
fiúgyermek trónöröklését.
Ekkor még elfogadott szokás, hogy törvényes királya
Magyarországnak csak az lehet, akinek az esztergomi
érsek helyezi a fejére a Szent Koronát, és keni fel szen
telt olajjal, éppen Székesfehérváron.
Erzsébet mindenre elszánt, ezért arra a veszedelmes
vállalkozásra kéri bizalmasát, lányának dajkáját, bizo
nyos Kottaner Jánosnét, hogy lopja el a visegrádi vár
ban hét pecsét alatt őrzött ereklyét. A regénybe illő
kaland (meneküléssel a Duna jegén) sikerrel jár, a ko
máromi palotás házában vajúdó Erzsébet pedig egy
nappal később a korona érkezésével megegyező órá
ban megszüli a fiút.
Csodás jel!
Ráadásul a gyermek a vártnál korábban születik.
Mondják, hogy a koronához sietett, nehogy a lengyelé
legyen. Ám Ulászló már átlépi a határt, és kíséretével
egyenesen Budára tart.
Erzsébet tehát elindul a csecsemővel és a Szent Ko
ronával Komáromból Székesfehérvárra, hogy a legkö
zelebbi jeles keresztény ünnepen, Pünkösdkor, király
lehessen gyermekéből. Tatán pihennek meg az ünnep
előtti csütörtökön... de innen adjuk át a szót az emlék
irat papírra vetőjének, Kottaner Jánosné Ilonának, a ki
rályné szolgálójának:
„ Én az ifjú királlyal előre mentem, s így értünk egy
szép
vadásziakba,
amelyet
németül
Grintsechdelnek neveztek. Itt nagyon rideg szállá
sunk volt, szívesen ettünk volna, de nem sokattaláltunk itt, mert péntek volt, jó l böjtöltünk, és
éjszakára ott maradtunk. Megvártuk amíg a nagysá
gos úrnőm utolért bennünket. Aztán Székesfehér
várra vettük utunkat. ”
Ez a bizonyos Grintsechdel nem más, mint Geren
csér vára, s ebben a szerény erősségben még Nagy La
jos létesített a többi királyok által is szívesen látogatott
vadászkastélyt. (1366-ban itt tárgyalt I. (Nagy) Lajos a
készülő törökellenes hadjáratról a velencei köztársaság
követeivel.) Ma már csak a romjai láthatók Pusztavám
határában, a Gerencséri erdőben, alig egy kilométerre a
Vértesszentkereszti monostor maradványaitól. Talán
megérdemelné, hogy egy tábla emlékeztessen a fenti
történelmi eseményekre.
Ami a történet végét illeti, Lászlót törvényesen ki
rállyá koronázzák, majd az ország nyugati részébe szo
rult Erzsébet Habsburg Frigyes udvarába küldi. Később
a fiút követi a Szent Korona is, a királyasszony ugyanis
kénytelen azt elzálogosítani az immár III. Frigyes néven
német-római császárrá választott sógorának. Tőle
majd Mátyás váltja ki súlyos aranyakért.
V. László későbbi szereplésével világra jövetelének
csodás körülményei ellenére nem lopta be magát a ma
gyarok szívébe. Ő fejezteti majd le Hunyadi Lászlót,
Mátyás bátyját.
f . J.
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S z e p te m b e r 6. u tc á b a n 8 0 m 2-e s fö ld 
s z in te s c s a lá d i h á z (k é t s z o b a + é tk e z ő ,
g a rá z s , m e llé k é p ü le t, p in c e , n a g y te le k ,
s z é p k ilá tá s ). Irá n yá r: 13 ,3 M F t (0 0 3 )
V á rd o m b u tca i, 8 8 m 2-e s, 2 + fé ls z o b á s ,
k ö z p o n ti fü té s e s c s a lá d i há z, 2 5 m 2-e s
n y á ri k o n y h á v a l, a la tta p in c é v e l. Irá n y 
ár: 8 M F t (0 5 6 )
D e á k F e re n c úti, 9 8 m 2-e s , 3 s z in te s
s o rh á z b a n tá rs a s h á z e la d ó . Irá n y á r: 16
M Ft.

T ó p a rt úti, n é g y e m e le te s é p ü le tb e n Ili.
e m e le ti, 56 m '- e s , n a g y e rk é ly e s la k á s
e la d ó .lrá n y á r:6 .7 M ft
T á n c s ic s M . úti, I. e m e le ti, ö s s z k o m fo r
to s , fe lú jíto tt la k á s (k é t s z o b a + ha ll).
Irá n y á r: 7 M F t (0 0 4 )

P e tő fi S. úti, 51 m 2-e s, k o m fo rto s , fe lú jíto tt la k á s . Irá n y á r: 6 ,5 M F t (0 2 3 )

V á rd o m b u tca i, 3 s z o b á s , fö ld s z in te s
c s a lá d i h á z 1 1 5 4 m 2-e s te lk e n e la d ó ,
v a g y é rté k e g y e z te té s s e l 2 s z o b á s la 
k á s ra (5 M F t-ig ) c s e ré lh e tő . Irá n y á r: 7
M Ft (0 3 9 )______________________________
B o k o d o n 90 m 2-e s , k é t g e n e rá c ió s z á 
m á ra is a lk a lm a s c s a lá d i h á z, s o k m e l
lé k é p ü le tte l, n a g y u d v a rra l, re n d e z e tt
k e rtte l. Irá n yá r: 11 ,5 M F t (0 2 2 )________
C s e re le h e tő s é g is!

B o k o d o n 9 8 m 2-e s, 2 + 2 fé ls z o b á s , 1
s z in te s cs a lá d i há z, p e z s g ő fü rd ő v e l,
m o b il ú s z ó m e d e n c é v e l, h á z a la tt 56
m 2-e s p in c é v e l, 7 3 8 m 2-e s te lk e n e la d ó ,
v a g y o ro s z lá n y i m in . 2 + fé ls z o b á s la 
k á s ra c s e ré lh e tő é rté k -e g y e z te té s s e l.
Irá n y á r: 10 M F t (0 5 4 )__________________
C s e re le h e tő s é g is i

K ö rn y é n , 100 m '-e s , fö ld s z in te s , 3 s z o 
b á s cs a lá d i h á z g a rá z z s a l, p in c é v e l.
Irá n y á r: 13 M Ft. (k é t e g y m á s h o z kö ze li
o ro s z lá n y i la k á s ra c s e ré lh e tő ) (0 2 5 )
K ia d ó v a g y e la d ó !

K ö rn y e k ö z p o n tjá b a n , a fő ú to n te le p 
h e ly la k ó h á z z a l, ü z le te k k e l 12 0 0 m 2-e s
te rü le te n kia d ó v a g y e la d ó . Irá n y á r: 20
M F t + á fa . (0 4 8 )_______________________
K e c s k é d e n 110 m 2-e s, te tő té r b e é p ité se s, 4 s z o b á s , p a d ló fü té s e s c s a lá d i h á z
g a rá z z s a l, p in c é v e l, re n d e z e tt ke rtte l,
s z é p k ilá tá s s a l. Irá n yá r. 16 M F t (0 2 7 )

C s e re le h e tő s é g is!

T á n c s ic s M . úti, 54 m 2-e s , II. e m e le ti,
ig é n y e s e n fe lú jíto tt, 1+ 2 fé ls z o b á s
ö s s z k o m fo rto s la k á s . Irá n yá r: 6 ,8 M F t
(F ü rs t S. úti, 1 + fé ls z o b á s la k á s s a l
e g y ü tt c s a lá d i h á z ra c s e ré lh e tő ) (0 1 7 )
C s e re le h e tő s é g is!

F ü rs t S. úti, 4 5 m 2-e s , k o m fo rto s , I.
e m e le ti 1 + fé ls z o b á s la ká s. Irá n y á r: 4 ,7
M F t (T á n c s ic s M . úti 1+ 2 fé ls z o b á s s a l
e g y ü tt c s a lá d i h á z ra c s e ré lh e tő ) (0 1 8 )
C s e re le h e tő s é g is!

F ü rs t S. úti, 5 4 m 2-e s, k o m fo rto s , II.
e m e le ti la k á s . Irá n y á r: 5 ,5 M F t (1 s z o b a
ö s s z k o m fo rto s c s e re la k á s b e s z á m íth a ló ) (0 1 9 )________________________________
P e tő fi S. ú ti, 5 3 m 2-e s, k o m fo rto s , tá v fű 
té s re c s a tla k o z ta th a tó , II. e m e le ti, 2
s z o b á s la k á s . Irá n y á r: 5 ,7 M F t (0 3 0 )
C s e re le h e tő s é g is!

T á n c s ic s M . ú to n fe lú jíto tt, 1+2 fé ls z o 
b á s, IV. e m e le ti la k á s e la d ó , v a g y é p íté 
si te le k re c s e ré lh e tő . Irá n y á r: 6 ,8 M Ft.
(0 3 4 )____________________________________
T á n c s ic s u d v a rb a n 2 sz o b á s , III. e m e le ti la k á s . 5 ,8 M Ft. (0 3 5 )_________________
C s e re le h e tő s é g is!

S z á k s z e n d e n (K is b é re k - tis z tila k á s o k )
3 d b e g y e n k é n t 54 m 2-e s k é ts z o b á s tá r
s a s h á z i la ká s. Irá n y á r: e g y e n k é n t 1,2 M
F t (0 1 3 )_________________________________

(levélírás, fax Küldés)

R á k ó c z i úti, 3 s z o b á s , 5 8 m 2-e s, I. e m e 
le ti la k á s e la d ó , irá n y á r: 8 M Ft, v a g y
c s a lá d i h á z ra c s e ré lh e tő 8 -9 M F t-ig é r
té k e g y e z te té s s e l.. (0 4 3 )

P e tő fi S á n d o r ú ti, 6 3 m 2-e s, 3 sz o b á s,
k o m fo rto s la ká s. Irá n y á r: 6 ,5 M F t (0 1 2 )

C s e re le h e tő s é g is i

—Irodai szolgáltatások

C s e re le h e tő s é g is!

Is k o la ú to n , e g y s z o b á s , 2 é v e te lje s e n
fe lú jíto tt la k á s e la d ó , v a g y R á k ó c z i é s
F ü rs t úti k e re s z te z ő d é s h e z k ö z e li 1 -1,5
s z o b á s la k á s ra c s e ré lh e tő . Irá n y á r: 5 M
F t (0 3 7 )_________________________________
F ü rs t S. úti, 6 0 m 2-e s, fö ld s z in ti, 2 s z o 
b á s + h á ló fü lk é s , re d ő n y ö s la k á s . Irá n yá r: 7 M F t (0 4 4 )_________________________

F ü rs t S. úti, II. e m e le ti, 3 sz o b á s,
6 3 m 2 -e s la ká s. Irá n y á r: 6 M Ft. (0 4 2 )
C s e re le h e tő s é g is !

B á n k i D o n á t úti, 56 m 2 -e s , 2 ,5 sz o b á s,
IV. e m e le ti la k á s új n y ílá s z á ró k k a l e l
a d ó , irá n y á r: 6 M Ft, e s e tle g 1 ,5 sz o b á s
R o s e m b e rg u tca i la k á s ra c s e ré lh e tő é r
té k e g y e z te té s s e l. (0 4 5 )
T ó p a rt u tca i, II. e m e le ti, 2 s z o b á s , 55
m 2-e s ré s z b e n fe lú jíto tt (n y ílá s z á ró k ré 
g ie k ) la k á s , fiz e té s i k ö n n y íté s s e l e la d ó .
Irá n y á r: 7,3 M Ft. (0 5 1 )_________________
C s e re le h e tő s é g is!

P e tő fi S. u tc a i, 6 3 m 2-e s, 3 sz o b á s ,
k o m fo rto s la ká s e la d ó , irá n yá r: 4 ,7 M
Ft, v a g y é rté k e g y e z te té s s e l 2 s z o b á s
k o m fo rto s la k á s ra c s e ré lh e tő . (0 5 3 )
F ü rs t S . úti, 58 m 2-e s, 2 s z o b á s + h á ló 
fü lk é s , ö s s z k o m fo rto s la k á s . Irá n yá r:
5 ,5 M Ft (0 5 5 )__________________________
C s e re le h e tő s é g is!

T á n c s ic s u d v a rb a n , 2 sz o b á s , II. e m e le 
ti la k á s e la d ó , irá n y á r 7 M Ft, v a g y é r
té k e g y e z te té s s e l
cs a lá d i
h á zra
c s e ré lh e tő 10 M F t-ig. (0 5 8 )____________
C sere!

H u n y a d i J á n o s u tc á b a n e g y m á s b ó l n y í
ló k é t sz o b á s k o m fo rto s la k á s t c s e ré l
n é n e k k ü lö n n y íló k é t v a g y h á ro m
s z o b á s la k á s ra é rté k e g y e z te té s s e l.
Irá n yá r: 4 ,5 M F t (0 2 9 )_________________

O ro s z lá n y F e ls ő -te le p e n 7 2 0 m 2-e s ke rt
2 0 m 2-e s k is há zza l (s z o b a -k o n y h á s )
Irá n y á r: 2 5 0 E F t (0 1 5 )_________________
O ro s z lá n y m e lle tt a z Ü rg e h e g y A o ld a 
lá n 1 6 0 0 m 2-e s k e rt 3 0 m 2-e s té g la é p ü 
le tte l (s z o b a , k o n y h a , e lő té r, fü rd ő , w c )
Irá n y á r: 3 ,2 M Ft (0 1 6 )_________________
C s e re le h e tő s é g is!

O ro s z lá n y m e lle tt Ü rg e h e g y e n 56
m 2-e s , 2 s z in te s cs a lá d i h á z (2 sz o b a ,
k o n y h a , n a p p a li, fü rd ő , w c , te ra s z , k a m 
ra ) m e llé k é p ü le te k k e l, 1 3 4 0 m 2-e s te l
k e n e la d ó , e s e tle g 1,5 s z o b á s la k á s ra
c s e ré lh e tő é rté k e g y e z te té s s e l. Irá n yá r:
8 M Ft. (0 4 6 )___________________________
C s e re le h e tő s é g is!

N y ire s d ű lő b e n , z á rtk e rtb e n k é ts z in te s
+ p a d lá s té r b e é p íté s e s ké t b e já ra to s
c s a lá d i h á z 2 g a rá z z s a l, p in c é v e l, n y á ri
k o n y h á v a l 2 0 0 0 m 2-e s te lk e n e la d ó ,
v a g y k é t o ro s z lá n y i la k á s ra c s e ré lh e tő .
Irá n y á r: 12 M Ft. (0 3 1 )_________________
N y ire s d ű lő b e n 3 0 m 2-e s, ro s s z á lla p o t
b a n lé v ő té g la é p ü le t p in c é v e l, 1200
m 2-e s m ű v e le tle n z á rt k e rtb e n . Irá n yá r:
1.1 M F t (0 2 4 )__________________________

N é p e k b a rá ts á g a úti, 5 7 m 2-e s, 3 s z o 
b á s, ö s s z k o m fo rto s , ré s z b e n fe lú jíto tt
la k á s (irá n y á r: 7 ,5 M Ft), 1 s z o b á s ö s s z 
k o m fo rto s , v a g y tá v fű té s re v a ló c s a tla 
k o z á s i le h e tő s é g g e l re n d e lk e z ő la k á s ra
c s e ré lh e tő é rté k -e g y e z te té s s e l. (0 5 7 )

K e c s k é d é s O ro s z lá n y k ö z ö tt 11 0 8
m 2-e s z á rtk e rt 50 m 2-e s fű th e tő té g la la 
k ó h á z z a l (2 sz o b a , ko n y h a , fü rd ő , w c,
e lő té r, te ra s z ) e la d ó . V íz , v illa n y , pin c e ,
m e llé k é p ü le te k , á s o tt k ú t va n . Irá n yá r:
3 .2 M F t (0 4 9 )__________________________

T a ta b á n y á n M á rtíro k úti, IV. e m e le ti, 2
s z o b á s , ö s s z k o m fo rto s la k á s . Irá n yá r:
6 ,7 M F t (c s a lá d i h á z ra c s e ré lh e tő )

M a jk o n a c s á k v á ri ú t é s a M a jki tó k ö 
z ö tt 2 0 0 0 m 2-e s b e k e ríte tt s z á n tó , k é 
sőbbi
b e é p íth e tő s é g i
le h e tő s é g g e l
e la d ó . Irá n y á r: 2 ,5 M Ft. (0 3 3 )__________

( 020)______________________________________

B u d a p e s te n , X IV . k e rü le tb e n , III. e m e 
leti, 5 3 m 2-e s, e g y e d i k ö z p o n ti fü té s e s ,
k é ts z o b á s , n a g y e rk é ly e s la k á s té g la 
é p ü le tb e n , z á rt u d v a ro n k o c s i b e á lló v a l.
Irá n y á r: 15 ,8 M F t (0 2 8 )________________

C s e re le h e tő s é g is!

T a ta b á n y a S ík v ö lg y p u s z tá n z á rtk e rt,
3 6 m 2-e s té g la é p ü le tte l, 2 0 7 4 m 2-e s te l
ke n e la d ó , v a g y e g y s z o b á s la k á s ra
c s e ré lh e tő é rté k - e g y e z te té s s e l. V íz,
v illa n y v a n . Irá n y á r: 2 M Ft. (0 5 2 ) _

B o k o d i tó n á l a V íz m ű m ö g ö tt 4 0 m 2-e s
k é ts z o b á s , z u h a n y z ó s , fő z ő k o n y h á s
la k h a tó z á rik e rt v íz z e l, á s o tt kú tta l, pih e n ő ke rtte l. Irá n y á r: 2 ,5 M F t (0 1 0 )___

- Ingatlan adásvétellel összefüggő

—Ingatlan felmérés és értékbecslés

tanácsadás

—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése

- Az ingatlanok hirdetése a médiában

körű földhivatali ügyintézéssel

A R E G IS Z T R Á C IÓ INGYENES!
KERESÜNK

O ro s z lá n y F e ls ő -te le p e n 1 0 2 0 m 2-e s
k e rt 2 0 m 2-e s k is h á z z a l (s z o b a -k o n y h á s ) Irá n y á r: 4 0 0 E F t (0 1 4 )

C sere!

—Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
Gyors hitelügyintézés

B o k o d i tó tó l 4 0 0 m -re 2 0 0 m 2-e s te lk e n
3 0 m 2-e s fa h á z . P in ce , v illa n y , á s o tt kút
v a n . Irá n y á r: 2 ,2 M Ft. (0 4 0 )

KERESÜNK

oroszlányi és Oroszlány környéki
termőföldterületeket, 1 HA területtől

A R E G IS ZT R Á C IÓ INGYENES!

KERESÜNK

KERESÜNK

eladó belvárosi garázst
- eladó lakásokat

KERESÜNK

- kiadó lakásokat
- lakható kertet Oroszlányban

Elszármazott
képzőművészek
kiállítása

10 esztendős
baráti kör

Tíz évvel ezelőtt alakult meg az Orosz
lány Barátainak Köre egyesület. Ünne
pi rendezvényük szeptember 4-én, Szeptember 4-én, szombaton 14 óra
szombaton 10 órakor kezdődik a mű kor nyílik a városunkból elszármazott
velődési központban. Ünnepi köszön képzőművészek kiállítása Születés
tőt mond Bordi András Kazinczy-díjas napunk címmel a Művelődési Köz
műsorközlő és Rajnai Gábor polgár- pont és Könyvtár kiállítótermében.
mester. A továbbiakban beszélgetésre
A kiállító alkotók: Kemény Viktorné,
kerül sor Nagy István elnök vezetésé Kucsera András, Kungl György és a
vel, valamint Szabó Károly előadómű nemrégiben elhunyt Závori Zoltán.
vész “ Énekes poézis” c. műsora
A kiállítást ifj. Köles Sándor a Kárpá
hangzik el. A résztvevők 15 órakor el tok Eurorégió Alapítvány igazgatója
látogathatnak a majki bányászati mú nyitja meg. Az alkotások szeptember
zeumba.
18-áig tekinthetők meg.

Kordokumentum kommentár nélkül
OROSZLÁNYI SZÉNBÁNYÁK
| munkatársnak.

Helyben.
Értékesítő Üzem.

Tárgy: felmondás.
Oroszlány, 1957. december 9.

A BORG-WARNER TURBO SYSTEMS nevű amerikai vállalat, amely első
sorban gépjárművekbe gyártott turbófeltöltőiről ismert, közel 300 főt
foglalkoztató üzemet működtet az ipari parkban. Tulajdonosai, a bővítés
re gondolva, nemrégiben több mint negyvenötezer négyzetméter ipari te
rület megvásárlásáról írtak alá előszerződést az önkormányzattal. Ennek
értelmében két helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanért közel nyolc
vanmilliót kap a város.
Schmidt Kornél cégvezető a Borg-Warner dinamikus fejlődéséről szá
molt be. A cég 2004-ben nyolcvan százalékos termelésnövekedést
remél, míg a jövő évben meg kívánják duplázni az idei eredményt. Elem
zik egy 9 ezer négyzetméteres gyártócsarnok felépítésének lehetőségét,
melynek üzembe állításával másfélmilliós kapacitásuk lenne, ami azt je
lenti, hogy a cégcsoport második legnagyobb termelőegysége valósulna
meg Oroszlányban.
_________________________________
ASZFALTON GÖRDÜLNEK.
Az önkormányzat fejlesztési
támogatásának terhére hitelt
vett fel az oroszlányi tűzoltó
ság és a napokban elkészít
tette a gépjármű garázsok
aszfaltozott kifutóját, mely
egyedüli komoly hiányossá
ga volt a köztestület anyagi
feltételeinek.

A legjobb ab lak
a legjobb áron!

Értesítem, hogy munkaviszonyát a Munka Törvénykönyve 29 §-ának /l/ bekezdés c. pontja alapján
1957. évi december 24. napjára ezennel felmondom,
az ellenforradalom alatt tanúsított magatartásá
ért .
A felmondás közelebbi indoka:
Az üzemben gyűléseket szervezett, ahol Ön vitte a
vezérszólamot, az uszítást a párt és a szervek el
len. Tevékenyen részt vett a sztrájkok szervezésé
ben, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ellen
uszított és még decemberben sem ismerte el a törvé
nyesen megalakult Munkás-Paraszt Kormányt. A
„Nagybudapesti ellenforradalmi Munkástanács"-csal
tartotta a kapcsolatot és annak utasításairól tá
jékoztató beszámolót tartott az üzemben, melynek
célja a kormány ellen és a sztrájkra való uszitás
volt.
Fenti indok alapján adminisztratív munkát nem vé
gezhet. Egyben hozzájárulok ahhoz, hogy üzemeink
valamelyikében fizikai munkát vállaljon.
A felmondás napjától 8 napon belül a vállalati
Egyeztető Bizottsághoz fellebbezéssel fordulhat.
Jó szerencsét!

TAXI @361-700
NYOMDA
@20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
@20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
@30/908-03-77
@30/209-44-95
@20/325-68-32

Fehérnemű és bálásruha
üzlet a Huber üzletházban,
a Fürst S. úton.

Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

fe la d a to k e llá tá s á ra m u n k a tá r
sat, e se tle g h á z a s p á rt keres,
e ls ő s o rb a n b e n tla ká s s a l.
- s z a k m a i g y a k o rla t
k re a tiv itá s, m u n k a b írá s
- jó p ro b lé m a m e g o ld ó k é s z s é g
- ru g a lm a s m u n k a id ő v á lla lá s a
-

Ú s z ó m e s te r i

ablakok,
ajtók

fe la d a to k e llá tá s á ra
m u n k a tá rs a k a t keres.
P á ly á z a ti fe lté te le k :
- s z a k irá n y ú v é g z e tts é g
- le g a lá b b 1 é ve s
s z a k m a i g y a k o rla t
- ru g a lm a s m u n k a id ő v á lla lá s a

értékesítése,
beépítéssel
együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

© 3 6 4 -0 0 0

R e fe re n c iá k k a l m e g je lö lt
s za km a i ö n é le tra jz u k a t fé n y 
k é p p e l e llá tv a v á rju k
a z a lá b b i e lé rh e tő s é g e k e n :

Levélcím:
P a n yi Z s o lt, V illa S e rv ic e Kft.
2 8 2 4 V á rg e s z te s V illa p a rk
Fax: 0 6 -3 4 /5 9 3 -2 0 0
e-m ail:
panyi@villaparkvargesztes.hu

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

161 + 21 állandóan kapható!

P O TO M

G ondnoki

M űanyag

Akciós Héra!
- Diszperziós festékek,
-Trinát zománcok,
- Hígítók,
- Homlokzatfestékek,
- Tapéták
nagy választékban a Huber festékboltból a Fürst Sándor úton!
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Pénzt hozott a jelenre és újabb
ígéretet a jövőre a kancelláriaminiszter

tudjuk biztosítani a Vértesi Erőmű
Konkrétumokat és újabb ígéreteket fennmaradását legalább 2014-ig.
is hozott a tarsolyában Kiss Péter,
V I. é v fo ly a m , 2 7. (2 5 7 .) szá m
2 0 0 4 . s z e p te m b e r 10. a miniszterelnöki hivatalt vezető Jelenthetem önöknek, hogy a kor
mány a tegnapi nappal az Európai
miniszter, aki szinte váratlanul je Uniónak bejelentette, hogy 2014-ig
lent meg a bányásznapi ünnepsé támogatja a Vértesi Erőművet, va
A hosszú távú támogatási rendszert még ki kell dolgozni
gen, mert látogatásának híre csak gyis támogatásával fenn akarja tarta
pár nappal korábban vált ismertté. ni a tevékenységet. Ennek érdekében
- Szeretném itt, e fórumon is a bejelentésen túl több intézkedést is
megerősíteni, hogy a kormány telje meghoztunk: felgyorsítjuk a tulaj
síti vállalt ígéreteit, mindazt, amit a donrészek értékesítését - beleértve a
De ezek az átmeneti intézkedések bányász dolgozók szakszervezetével tatabányai és a bánhidai tulajdon- Elegendöek-e a Kiss Péter által be
jelentettek a Vért pénzügyi gondjai nem helyettesítik a támogatási rend megállapodott a (villamosener- részt - , pontosan azért, hogy több
nak a megoldásához?- kérdeztük a szer kidolgozását, amiről a 2002. gia-piac megnyitása miatti - a letforrások álljanak rendelkezésre,
bányásznapi ünnepség után Vas márciusi kormányhatározat szól. En szerk.) változások elfogadhatóvá, hogy ne vesszen kárba a tízmillió fo
Lászlót, a Vértesi Erőmű Rt. vezér- nek az EU felé történő bejelentése emberivé tétele érdekében - jelentet rintos retrofit beruházás. És döntöt
megtörtént, melynek a határideje au te ki Kiss.
igazgatóját.
tünk arról
is,
hogy még
Elhangzott, hogy újból feltöltik a szeptemberben a tovább szükséges
- Az én ismereteim szerint a Kor gusztus 31. volt. De lényegében ez
mány gazdasági kabinetje erre az csak a lehetőségét teremti meg a tá Villamosenergia-ipari Foglalkoztatá forrásokról - itt nyilvánvalóan az
évre olyan határozatot hozott, hogy mogatásnak. Ahhoz, hogy a támoga si Alapot. Az idén az ehhez szüksé MVM és ÁPV Rt. felelősségére uta
az MVM Rt.-vel meglévő áramvásár tásból pénz legyen, a 2005-ös ges forrásokat biztosítják, és lok - , megszülessenek a konkrét
lási szerződéseinket módosítani kell. költségvetés tervezési folyamatába döntöttek arról is, hogy a 2005. évi szakmai feladatok is. Nos, mindez
A módosításnak két lényegi eleme be kell tenni a támogatási előirány teljesítéshez szükséges pénzeszkö zel, itt e körben is szeretném meg
van. Az egyik az, hogy a hőtermelés zatot, hogy a jövő évben ez a rend zöket megtervezik a költségvetés erősíteni, a kormány azon szándéka
szer már működhessen. Ugyanakkor ben, hogy a jogos igények a jövő év szerint jár el, hogy mindannyiunk ér
sel kapcsoltan előállított villamos
energia volumenét növelni kell, ami ki kell dolgozni a mechanizmust úgy, végéig kielégíthetők legyenek. Kiss dekében megalapozza és stabilizálja
mintegy másfél milliárd forinttal hogy illeszkedjen az EU-elő- írások Péter bejelentette azt is, hogy a kor a Vértesi Erőmű működését
emelné a Vért árbevételét 2004-ben. hoz. De végül is a döntő az, hogy az mány még idén, mintegy 30 millió 2014-ig."
A másik elem, hogy az Oroszlányi MVM-mel ebben az évben tudjunk forinttal támogatja a bányászközös
Kovács István, az OBSZSZ és a
Erőmű 1-es és 2-es blokkjának a tel szerződést módosítani. Eddig erre a ségek és nyugdíjasklubok működé Koordinációs Tanács elnöke örö
jesítménydíját meg kell emelni, ami szándékot még nem láttam az MVM sét és a 2005-ös költségvetési mét fejezte ki a döntések miatt,
törvényben a működésükhöz szük majd hozzátette:
idén mintegy egymilliárd forintos ár Rt.-ben.
- Tulajdonképpen ismét „csak” séges forrásokat biztosítani fogja.
- Nagyon sokszor voltak ilyen
bevétel-növekedést jelentene. Ez a
Továbbá a kormány hozzáárul a döntések, és az a baj, hogy valahogy
haladékot
kapott a Vért?
2,5 milliárdos növekmény - feltéte
- Nem. Azt gondolom, hogy olyan szakszervezet segélyalapjához is. A ez mindig kisiklott, és mindig voltak
lezve a Tatabányai Fűtőerőmű érté
kesítését, ami a napokban be fog nyilvános kötelezettségvállalás tör Vérttel kapcsolatos kormányzati olyan bátor emberek ebben a lánco
következni - a cégnek mintegy 1,8 tént a bányásznapi ünnepségen, döntések ismertetését köszöntője latban, akik megakadályozták a vég
rehajtást. Azt kérem a kormánytól,
milliárd forintos árbevételt jelent. amely után nem tudom elképzelni, végére hagyta a miniszter.
Szeretnék ez alkalommal a Vér hogy most legyenek bátrak és haj
Ezek az intézkedések együtt a hitelál hogy a kormány ne hajtaná végre
tesi Erőműről is szólni. Nyár elején, tassák végre, amit elterveztek, mert
lomány mértékét kezelhetővé teszik döntéseit.
Forgács J. amikor Oroszlányban jártam, ígére higgyék el, sokkal nagyobb tekinté
ebben az évben.
tet tettem gyors döntésekre. Meg lye lesz a kormánynak, mint jelen pil
születtek ezek a gyors döntések nyár lanatban van.
Ha nem teljesülnek a bevételek, borulhat a költségvetés
-felején: egy menetrend, hogy hogyan

Az MVM Rt.-n múlik
a Vért idei pénzügyi egyensúlya

Közel 40 milliót nem tudnak
kifizetni intézményeink

A város költségvetése jelenlegi formájában csak akkor tartható és telje
síthető, ha a tervezett bevételek hiánytalanul befolynak az év hátralévő
időszakában- á ll a következő képviselő-testületi ülésre készült beszámoló
ban, mely az első félévi költségvetés teljesítéséről készült. Az anyag azt is
megállapítja, hogy bár az intézmények időarányosan megkapták finanszíro
zásukat (52 %-ban), június 30-ig a kifizetetlen számlaállományuk meghalad
ta a 36 millió forintot.
A pénzügyi bizottság ülésén mindehhez az is elhangzott, hogy egyedül a
gimnázium finanszírozása teljesült alacsonyabban, azaz 45 százalékon, mert
pénzhiány miatt részükre a hivatal nem tudta átutalni az állami normatívát.

Czeizel doktor Oroszlányra jön. Mit ér az ember, ha magyar az Európai
Unióban címmel tart előadást szeptember 10-én pénteken 18 órakor Dr.
Czeizel Endre orvos-genetikus a művelődési központ kamaratermében.

D A E W O O TATABANYA
DAEWOO

Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Az újváros bu& végállom ássá szemben.

2800 Tatabánya, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120

Leszavazták a bizottságban az iskolák megsegítését

„Van olyan iskola, ahol pazarlás történik”
Mintegy 15,5 millió forinttal emelheti meg a városi iskolák bevételeit, ha
szeptember 21-i ülésén a képviselő-testület elfogadja Juhász József
pénzügyi bizottsági elnök - a bizottsági ülésen leszavazott - javaslatát,
mely szerint a tankönyvtámogatás mértékével az önkormányzat meg
emelné az iskolák dologi kiadásainak támogatását. Az elnök szerint ez re
ális kompromisszum és szükséges anyagi segítség lenne az iskoláknak,
hiszen látható, hogy idei évre tervezett önkormányzati finanszírozás nem
fedezi a kiadásaikat.
- Próbáljuk most egy kicsit megszorításra bírni az intézményvezetőket,
mert már a pénzmaradvány elosztásánál is szakítottunk a gyakorlattal - ér
velt Varga Sándor külső bizottsági tag a 15,5 millió forint megadása ellen.
Erdélyi Péter külső bizottsági tag is azt fejtette ki, hogy szerinte „rá kell
szorítani az intézményeket a takarékosságra, mert - tisztelet a kivételnek nem minden esetben hatékonyan használják fel költségvetési pénzeiket. Az
nem megoldás - mondta -, hogy év végén mindig rendezi a kifizetetlen
számlákat az önkormányzat. Van olyan iskola, ahol négy-öt gazdasági-admi
nisztrációs munkatársat alkalmaznak. Az egyik iskolában pazarlás történik, a
másikban pedig a gyerekek rovására történik megszorítás” - vélekedett Er
délyi Péter.
-íor-
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!

Kistérségi feladatokkal bővülne
a gazdaságfejlesztő kht. feladatköre

A sokakat érintő terveket nyilvánosan illenék megvitatni

Ne dugjuk homokba a fejünket!

Kistérségi feladatokat integrálnának az Oroszlány Város Térség- és Gazda Az Arany iskola lehetséges bezárásá
ságfejlesztő Közhasznú Társaságba 2005. január elsejétől - legalábbis ez áll nak tervét hírül adó cikkünk és az
a hamarosan a képviselők asztalára kerülő előterjesztésben. Eszerint javasol érintett intézmény igazgatójának fel
ni fogják az Oroszlányi Kistérség Területfejlesztési Tanácsa részére, hogy a háborodása nyomán televíziós mű
sor készült hétfőn. Az ebben
tanács munkaszervezeti feladatait a jövőben az oroszlányi kht. lássa el.
A jövőben a közhasznú kistérségi szervezeteket fogják előnyben részesíteni szereplő Lazók Zoltán, az OSZRt. ve
a különböző pályázatoknál, ezért indokolt a feladatok átadása a kht.-nek, fő zérigazgatója nem cáfolta, nem is
ként, hogy egy új közhasznú szervezet létrehozása nagyon költséges lenne - cáfolhatta állításunkat, hiszen az új
mondta el a pénzügyi bizottság ülésén Schuszter Margit kistérségi mene városközpontról szóló előadásának
dzser. Azt is hozzátette, hogy nemrégiben a kistérségi tanács 14,7 millió fo vázlatában szerepel, hogy a gyer
rintot nyert a munkaszervezet kiépítésére és különböző programok, meklétszám folyamatos csökkenése
nyomán 5-6 év múlva feleslegessé
tanulmányok készítésére.
Amennyiben a terv megvalósul, a kht. új, városközponti telephelyre kerülne válik egy általános iskola fenntartá
sa. Az Arany János iskola épületében
a szolgáltatások szélesebb körű elérése érdekében.
kaphat helyet a polgármesteri hiva
tal, okmányiroda, esetleg földhiva
tal, bíróság stb. - olvasható az
írásban.
Rajnai Gábor polgármester nyitotta város legszebb pillanatainak meg
Az iskola igazgatójának felháboro
meg csütörtökön délután az oroszlá örökítése.
dása tökéletesen érthető, hiszen la
A fiatalember, aki tavaly az MVM punkból kellett megtudnia, hogy mit
nyi művelődési központban Kárai
Sándor amatőr fotós kiállítását a bá Rt. országos fotópályázatán a har terveznek az általa vezetett intéz
nyásznapi ünnepségsorozat jegyé madik helyen végzett, közel száz mű ménnyel. A baj csak az, hogy “dühe”
ben. Kárai az Alföldről érkezett a vét mutatja be a kiállításon, de a - úgy tűnik - az információt közlő
városba 1979-ben, és a vájárként felállított képernyőn további ötszáz orgánumra irányul s nem azokra,
végzett a helyi iskolában. 1988-ban tekinthető meg. A képek a bánya pil akik a nyilvánosság háta mögött a
került a márkushegyi bányaüzembe, lanatait, portrékat, munkafolyamato fenti elképzelést szövögetik. Pedig
ahol azóta is dolgozik. 1998-ban is kat, az emberek mélybeli minden épp januárban megtörtént már
merkedett meg a digitális fotózással, napjait örökíti meg.
ugyanez, amikor is az egyik bizott
s mint elmondta, célja a bánya és a
ság elnöke a helyi tévé élő adásában
utalt az Arany lehetséges bezárásá
A legjobb ablak
RENDŐRSÉGI HÍREK
ra. (Egyébként a mostani fórumon
a legjobb áron!
két művelődési bizottsági tag is je
- Szeptember 3-án 22.15-kor a rend
len volt, egyikük civilben jelenleg
őrök őrizetbe vettek egy 15 éves helyi,
is az Arany iskola dolgozója, és
Aki mást mond,
szeptember 4-én éjféltájt pedig egy 15
kézhez kapták az iskola lehetséges
az mellébeszél.
éves tatabányai fiatalembert. Az ifjak
bezárásáról való elmélkedést is
azzal gyanúsíthatóak, hogy szeptember
tartalmazó dokumentumot!)
3-án 19 óra körüli időben a Rákóczi úti
Műanyag ablakok,
AGIP üzemanyag kút mögötti parkoló
MIÉRT ZÁRTÁK KI A SAJTÓT?
ajtók értékesítése,
ban - testi fenyegetést követően - mo
Alaptalan feltételezés-e, hogy ha a
biltelefonja átadására kényszerítettek
beépítéssel együtt.
városi szolgáltató cég vezetőjének
egy 24 éves oroszlányi férfit.
„vázlatában” az Arany iskola épüle

Képek a mélyből

tének jövőbeni lehetséges hasznosí
tása szerepel, hogy valahol, valakik
(az OTP-vel szemben!)
erről már beszéltek, ezt tervezik? Az
ezt tartalmazó írásos vázlatot
ugyanis
- tessék csak figyelni! - e
© 3 6 4 -0 0 0
sorok írója egy, az előadáson je
lenlévő képviselőtől kapta, és a
többi
résztvevő képviselő, önkor
M ».V IA Z S I'KbM S K IT .
>10X1 AZ S I'K i:s s K IT .
mányzati
munkatárs is ugyanezt
«»»>• «• - r^JKdnyvek. tankönyvek,, s „
kapta kézhez! Márpedig egy ilyen,
Öl kS? . V ? T /
jegyzetek
M M J ~ j» .
a kiosztással immár nyilvánossá
tett vázlatba akármi nem kerülhet(ne).
jk
m
Hogy oszthatnak ki városi poten
* pfcCvélpapíroK, borítékok,
tátoknak egy olyan anyagot,
névjegykártyák . AÍ*r
p f t j ■
melyben olyan, a szülőket és gyere
ügyviteli
1 K épeslapok,
keiket, és egy intézmény dolgozóit
nyomtatványok
j ^ V
1vözlökártyák
érintő terv szerepel, amiről a szülők,
♦
A **
Prospektusok
a gyerekek és az intézmény dolgozói
semmit sem tudnak? Lehet monda
ni, hogy ez csak egy ötletparádé
eleme, de akkor is minimum udvari
atlanság az intézménnyel szemben.
S az is érdekes, hogy nem először
fordul elő, hogy a helyi sajtót (a tévét

-Szeptember 7-én jelentették be, hogy
ismeretlen elkövető lakatlevágással ki
nyitott egy Mindszenti úti garázssoron
lévő garázst, és onnan erősítőt, CD le
játszót és keverő pultot tulajdonított el.
A kár kb. 300 ezer Ft.

_

.......:

Rákóczi F. u. 47.

és lapunkat is) „kizárják” hasonló
eseményekről. A sajtó persze ilyen
kor gyanakszik: miről folyhat a suskus? Miért olyan titkos egy ilyen
találkozó, hogy megint csak a pol
gármester sajtóreferense, és még
ki tudja mely egyéb kedvenc „ új
ságíró” kap jogot a tudósításra?
Van hál miért aggódni a városban,
de semmiképpen sem azért, hogy
egy sajtóorgánum nyilvánosságra
hoz egy olyan tényszerű értesülést,
amely megvalósulása esetén soka
kat érinthet. A szülőknek joguk van
tudni, hová tervezhetik zavartala
nul csemetéjük általános iskolai
tanulmányait!
Csak abban reménykedhetünk,
hogy a háttérben terveket szövögetők - felvállalva a kényelmetlen té
mát - végre nyilvános szakmai
és/vagy politikai vitát kezdenek arról
a nagyon is élő kérdésről, hogy a
gyermeklétszám éveken belüli 1300
körülire várható csökkenése nyo
mán szükséges-e egy újabb iskola
bezárása, melyik legyen az, s hogyan
lehet erre időben(l) felkészülni?
A TERV SZÜLŐATYA NÉLKÜL ÉL
Az, hogy egy újabb általános isko
la megszüntetése és/vagy összevo
nása hamarosan időszerű kérdés
lehet, egyáltalán nem új megállapí
tás, felmerült már az előző ciklusban
is. Kétségkívül szerencsétlen dolog,
hogy ez most kerül a felszínre, és ha
tározhatja meg a helyi közbeszéd irá
nyát, amikor nagyszabású, a város
egészének fejlődését meghatározó
terveket (új városközpont, új lendü
let adása az iparfejlődésnek) próbál
kommunikálni a város vezetése és a
szolgáltató cég energikus vezetője.
Sajnálatos, hogy Lazók Zoltán fejére
látszik visszahullni egy iskola lehet
séges bezárásának híre, amikor en
nek a tervnek nem ő a szülőatyja,
sőt, ennek szülőatyja sincs, hisz bár
ki által beláthatóan a gyermeklét
szám csökkenése kényszerítheti ki
rövidesen.
Most annyit tudtunk meg, hogy
valakik konkrétan az Aranyt megne
vezve gondolkodnak erről. Lapunk
csak annyit állít, hogy a kérdésről
nyilvánosan beszélni KELL! Kinek
lesz az jó, ha homokba dugjuk a fe
jünket és amikor utolért bennünket
az esemény, azt mondjuk: Elnézést,
de ezt meg kell(ett) lépni! Annál sok
kal nagyobb indulattömeg fog akkor
felszabadulni, mint most, amikor
egy sajtóorgánum veszi a bátorsá
got és lecsap egy vázlatban “ eldu
gott” gondolatsorra, mert úgy véli,
hogy az a szélesebb nyilvánosságra
is tartozik.
Forgács József

VAROSKAPU
IN G A T L A N IR O D A
OROSZLÁNY, FÜRST S. U. 13.
S 0 6 / 2 0 - 4 1 1 -1 0 -7 0 , 3 6 2 -9 2 9
Arany János utcai, 99 m2-es, 4
szobás, két generáció számara
is alkalmas családi ház. Irányár: 15 M Ft (047)____________
Cserelehetőség is!
Várdomb utcai 3 szobás, föld
szintes családi ház 1154m 2-es
telken eladó, vagy értékegyez
tetéssel 2 szobás lakásra (5 M
Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M
Ft (039)____________________
Botodon 90 m2-es, két generá
ció számára is alkalmas csalá
di ház, sok melléképülettel,
nagy udvarral, rendezett kerttel Irányár: 1i , 5 M Ft (022)
Cserelehetőség is!
Botodon 98 nr-es, 2 + 2 fél
szobás, 1 szintes családi ház,
pezsgőfürdővel, mobil úszó
medencével, ház alatt 56 m2-es
pincével, 738 m2-es telken el
adó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobas lakásra cserélhető
érték- egyeztetéssel. Irányár:
9,3 M Ft (054)______________
Cserelehetőség is!
Körnvén, 100 m2-es, földszin
tes, 3 szobás családi ház ga
rázzsal, pincével. Irányár: 13 M
Ft. (két egymáshoz közeli
oroszlányi latosra cserélhető)

i m __________________
Cserelehetőség is!
Szépen felújított Bartók Béla
utcai családi ház, pihenő kert
tel eladó, vaay 3 szobás össz
komfortos lakásra, garázsra és
értékkülönbségre cserélhető.
Bármilyen más megoldás is
szóba jöhet. Irányár: 23,5 M Ft
34/361-319,
70/258-60-30
(059)______________________
Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton
telephely lakóházzal, üzletekkel
1200 m2-es területen kiadó
vagy eladó. Irányár: 20 M Ft +
áfa. (048)__________________
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér
beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses családi ház garázzsal,
pincével, rendezett kerttel,
szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)____________________
Szákszenden (Kisbérek tisztilakások) 3 db egyenként
54 m2-es kétszobás társasházi
lakás. Irányár: egyenként 1,2
M Ft (013)_________________
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58
m2-es, I. emeleti lakás eladó,
irányár: 8 IV! Ftt vagy családi
házra cserélhető 8-9 M Ft-ig
értékegyeztetéssel.. (043)
Tópart úti, négy emeletes épü
letben III. emeleti, 56 m2-es,
nagyerkélyes lakás eladó.
Irányár: 6.7 M Ft(062)
Táncsics M. úti, I. emeleti,
összkomfortos, felújított lakás
(két szoba + hall). Irányár: 7 M
Ft (004)

Ügyfélfogadás:
H é tfő tő l
c s ü tö rtö k ig :
d é le lő tt:

9 -1 2

d é lu tá n :

14-17

p é n te k e n :

9 -1 2

ELA D Ó IN G A T LA N O K
2004. szep tem b er 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti üg yfélszolgálatánál is állu n k
félfo g ad ási időben üg yfeleink rend elkezésére.
H étfő, szerda: 8-16, péntek: 8-12.
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3
szobás, komfortos lakas.
Irányár: 6,5 M Ft (012)
Petőfi S. úti, 51 m2-es, komfor
tos, felújított lakás. Irányár: 6,5
M Et (023)
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II.
emeleti, igényesen felújított,
1+2 félszobás összkomfortos
lakás. Irányár: 6,8 M Ft (Fürst
S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhe
tő) (017)
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfor
tos, I. emeleti 1+félszobás la
kás. Irányár: 4 7 M Ft
(Táncsics M. úti 1+2 félszo
bással együtt családi házra
cserélhető) (018)
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfor
tos, II. emeleti lakás. Irányár:
5,5 M Ft (1 szoba összkomfor
tos cserelakás beszámítható)
(019)
Petőfi S. úti, 53 rrf-es komfor
tos, távfűtésre csatlakoztatha
tó, II. emeleti, 2 szobás lakás.
Irányár: 5,7 IVÍ Ft (030)
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2
félszobás, IV. emeleti lakas el
adó, vagy építési telekre cse
rélhető. Irányár: 6,8 IVI Ft.
(034)
Táncsics udvarban 2 szobás,
III. emeleti lakás. 5,8 M Ft.
(035)
Cserelehetőség is!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve
teljesen felújított lakás eladó,
vagy Rákóczi és Fürst úti ke
reszteződéshez közeli 1-1,5
szobás lakásra cserélhető.
Irányár: 5 M Ft (037)
Fürst S. úti, 60 m2-es, földszin
ti, 2 szobás + hálófülkés, redő
nyös lakás. Irányár: 7 M Ft
(044)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szo
bás, 63m2-es lakás. Irányár: 6
M Ft.(042)

Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5
szobás, IV. emeleti lakás új
nyílászárókkal eladó, irányár: 6
M Ft, esetleg 1,5 szobás
Rosemberg utcai lakásra cse
rélhető
értékegyeztetéssel.
(045)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szo
bás, 55 m2-es részben felújított
(nyílászárók régiek) lakás, fize
tési könnyítéssel eladó. Irány
ár: 7,3 M Ft. (051)
Cserelehetősén is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás eladó,
irányár: 4,7 M Ft, vagy érték
egyeztetéssel 2 szobás kom
fortos lakásra cserélhető.
(053)
Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás
+ hálófülkés, összkomfortos
lakás. Irányár: 5,5 M Ft (055)
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás,
II. emeleti lakás eladó, irányár
7 M Ft vagy értékegyeztetéssel
családi hazra cserélhető 10 M
Ft-ig. (058)
Csere!
Hunyadi János utcában egy
másból nyíló két szobás kom
fortos lakást cserélnének
külön nyíló két vagy három
szobás lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 4,5 M Ft (029)
Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es,
3 szobás, összkomfortos,
részben felújított lakás (Irány
ár: 7,5 M Ft), 1 szobás össz
komfortos, vagy távfűtésre
való csatlakozási lehetőséggel
rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)
Tatabányán Mártírok úti, IV.
emeleti, 2 szobás, összkom
fortos lakás. Irányár: 6,7 M Ft
(családi házra cserélhető)
(020)
Budapesten, XIV. kerületben,
III. emeletig 53 m2-es egyedi
központi futéses, kétszobás,
nagyerkélyes lakás téglaépü
letben, zárt udvaron kocsi be
állóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)

- Irodai szolgáltatások

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, II. emeleti.
2 szobás lakás eladó, irányár: 7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel
családi hazra cserélhető 10 M
Ft-ig. (058-1)_______________
Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömb
ben, 10. em eleti, 2 szobás la
kás eladó, irányár 5 M Ft, vagy
értékegyeztetéssel Oroszlány
ban lakasra, esetleg a környező
falvakban családi házra cserél
hető. Minden megoldás érdekel. (060)__________________
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szo
bás, felújított összkomfortos
lakás eladó, Irányár: 7,5 M Ft
vagy értékegyezfetéssel 1,5-2
szobás lakásra cserélhető Dó
zsa Gy., Bánki D., Tópart, Kert
alja,
Népek
bar.
utcák
kornyékén, 6,5-7,5 M Ft-ig.
(063)______________________
Fürst S. utcai, 2 szobás II.
emeleti, összkomfortos lakás.
Irányár: 7 M Ft (068)________
Bokodi tónál a Vízmű mögött
4Ö m2-es kétszobás zuhany
zós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel, ásott kúttal, pihenő
kerttel. Irányár: 2,5 M Ff (010)
Bokodi tótól 400 m-re 200
m2-es telken 30 m2-es faház.
Pince, villany, ásott kút van.
Irányár: 2,2 M Ft. (040)
Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal
(szoba-konyhás) Irányár: 400
E Ft (014)
Oroszlány Felső-telepen 720
m2-es kert 20 m2-es kis házzal
(szoba-konyhás) Irányár: 250
E Ft (015)
Oroszlány mellett az Ürgehegy
A oldalán 1600 m2-es kert 30
m2-es téglaépülettel (szoba,
konyha, előtér, fürdő, wc)
Irányár: 3,2 M Ft (016)

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
-Tulajdoni lap ,térkép beszerzése
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) - Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)

A R E G IS Z T R Á C IÓ INGYENES!

Cserelehetőség is!.
Oroszlány mellett Urgehegyen
56 m2-es, 2 szintes családi ház
(2 szoba, konyha, nappali, íürdő, wc, terasz, kamra) mellék
épületekkel. 1340 m2-es telken
eladó, esetleg 1,5 szobás la
kásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft. (046)
Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben
kétszintes + padlástér beépíté
ses két bejáratos családi ház 2
garázzsal, pincével, nyári
konyhával 2000 m2-es telken
eladó, vagy két oroszlányi la
kásra cserélhető. Irányár: 12 M
Ft. (031)___________________
Nyíres dűlőben 30 m2-es,
rossz állapotban lévő tégla
épület pincével 1200 nr-es
műveletlen zárt kertben. Irányár: 1.1 M Ft (024)___________
Kecskéd és Oroszlány között
1108 m2-es zártkert 50 m2-es
fűthető tégla lakóházzal (2 szo
ba, konyha fürdő, wc, előtér,
terasz) eladó. Víz, villany, pin
ce, melléképületek, ásott kút
van. Irányár: 3,2 M Ft (049)
Majkon a csákvári út és a Majki
tó között 2000 m2-es bekerített
szántó, későbbi beépíthetőség!
lehetőséggel eladó. Irányár:
2.5 M Ft. (033)_____________
Cserelehetőség is!
Tatabánya
Sikvölgypusztán
zártkert 36 m2-es téglaépület
tel, 2074 m2-es telken eladó,
vagy egyszobás lakásra cserél
hető érték- egyeztetéssel. Víz.
villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)____________________
Oroszlány Homoki dűlőben
zártkert, 9 m2-es téglaépülettel,
12 m2-es pincével 848 m2-es
területen gyümölcsössel, vete
ményeskerttel, ásott kúttal eladó.Irányár: 600 ezer Ft (061)
Oroszlányon Bokodi tóhoz kö
zeli zártkert 20 m2-es téglaépü
lettel, pincével, rendezett
gyümölcsössel eladó. Víz,
ásott és fúrt kút is van. Irányár:
1.5 M Ft (064)______________
Oroszlányon az Ó Takács utca
környéken
30
m2-es
szerkezetkész tégla épület
2000 m2-es zárt kertben el
adó.Irányár: 3 M Ft (065)
Oroszlány Tüzépsoron a híd
hoz közel szerelőaknás garázs
eladó. Irányár: 650 ezer Ft.
(066)______________________
Oroszlányban a betonkeverő
mellett 2 db egymás melletti
garázs eladó, műhelynek is
használható. Irányár: 1,2 M Ft
___________
(058-2)
Oroszlányban bejáratott büfé
(fa épület, kerthelyiség) eladó.
irányár: 2 M Ft (069)________

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A R E G IS ZTR Á C IÓ INGYENES!

Az OROSZLÁNY KINCSEI kapható
a Fürst S. u. 13. szám alatt (Huber
ház), az MKK Heuréka könyvesbolt
jában, valamint a Fürst S. úti köny
vesboltban. Ára 798,-Ft.

Márkushegy az utolsó mélyművelésű szénbánya

Újra lesz reneszánsza a szénnek?
közeli napokban be is fog fejeződni.
Havelda Tamás, a Vértesi Erőmű
Több mint 220 munkavállalónk a
Rt. bányászati igazgatójának bá
Márkushegyi Bányaüzemben folytat
nyásznapi beszédéből:
Az 1990-ben bekövetkezett politi hatja tevékenységét. Összességében
kai-gazdasági rendszerváltás az egész elmondható, hogy aki ma a szó szoros
magyar bányászatban jelentős válto értelmében vett bányász szakmát vá
zást hozott. Privatizációs-integrációs, lasztja, az munkahelyül Márkushegyet
leépítési-bezárási folyamatok követ választhatja.
A mányi bezárást követően, május
ték egymást.
Év végén elmondható lesz, hogy elsejétől újabb szervezeti változásokra
hazánkban egyetlen mélyművelésű is sor kerülhetett. Megszűnt a bányá
szénbánya működik: a Márkushegyi szati igazgatósági központ, új helyére
Bányaüzem. Az a bányaüzem, amelyik költözött az átalakított szervezetű bá
mindig előre menekült. Megfelelő nyamentő állomás. (Itt jegyzem meg,
szakembergárdával és felhalmozott hogy központi bányamentő állomás
tudással rendelkezve az állandó mű egyedül az országban Márkushegyen
maradt meg.)
szaki fejlesztés volt az elérendő cél.
A részvénytársaságunkat ért egyéb
Csak az utóbbi idők fejlesztései kö
zül egyet-kettőt kiemelve: új fejtési változások sem kisebb jelentőséggel
technika beüzemelése, földalatti szál bírnak. A tatabányai térségben a tata
lítórendszer korszerűsítése, komplett bányai fűtőerőmű a napokban befejez
osztályozó palatörőmű környezetvé- te szenes üzemét, a továbbiakban
delmileg kifogástalan módon föld alá gázzal üzemel, immár a Vért szerveze
telepítése, stb. Mindezen fejlesztések ti keretein kívül.
Ebben az évben üzembe lépett az
a hatékonyság javulásában is megmu
tatkoztak, hiszen a korábbi évek 17,5 Oroszlányi Erőműben a kéntelenítő,
petajoulos termelése úgy csökkent az ami kizárólagos feltétele volt a 2004
erőműi igényekhez igazodva 14,5 utáni továbbműködésnek. Joggal le
petajoulra, hogy közben háromfejté- hetünk büszkék az óriási beruházás
ses bányaüzemből kettőfejtésessé megvalósulására.
A Bánhidai Erőmű az idén még üze
vált Márkushegy. Ez 25 százalékos ha
mel, termeléséhez a szükséges szén a
tékonyságnövelést jelent.
Mindemellett egy folyamatos lét depótéren már rendelkezésre áll. Az
számstruktúra átalakításon ment át az erőmű további sorsáról a tárgyalások
üzem. A külföldi - erdélyi magyar - már folynak.
Ugyancsak folynak a tárgyalások az
létszám rovására országos szinten
nyitottak vagyunk bányászati munka- Oroszlányi Erőmű és a Márkushegyi
vállalók fogadására. így került - és a Bányaüzem, mint célbánya-célerőmű
jövőben is vélhetően kerülni fog - Do továbbműködésének mikéntjéről kor
rogról, Balinkáról, Ajkáról, Lyukóbá- mányközi tárgyalások keretein belül.
nyáról, és talán elsőként említve, saját Epedve várjuk ezen tárgyalások ered
mányi bányánkból munkavállaló ményét, mert hisszük, hogy integrált
Márkushegyre.
társaságunknak helye van a magyar
2004. február 29-én végleg befeje energetika palettáján. Látható, hogy a
ződött a termelés a mányi bányaüze rohamosan növekvő olaj és gázárak
münkben. Ugyanez a folyamat egyben mellett újra lesz reneszánsza a szén
a dicső 110 éves tatabányai térségi nek. De mi nemcsak kívülről várjuk a
bányászkodás végét is jelentette. segítséget, megteszünk mindent a cél
Megkezdődött a bányafeladás, akna elérése érdekében, itt helyben is.
tömedékelés, a rekultiváció, mely a
Központi orvosi ügyelet
Az oroszlányi Vöröskereszt
®361-761
folyamatosan
elsősegély
TAXI B361-700
NYOMDA
S 20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz ás központi
fűtés szerelő
®20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
S30/908-03-77
S30/209-44-95
S20/325-68-32

tanfolyamot indít! Jelent
kezni a művelődési köz
pontban vagy a 365-935,
06-20/937-60-04
telefon
számokon lehet.

Szilvia
' f esküvőiruha
A\
szalon
Nyitva: minden nap 9-18-ig

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, M arasztok u. 2-4.

(az utca a Puskinnal szemben)

BANYÁSZNAPI KITÜNTETTEK
Az 54. Bányásznap ás a 12. Villamos Nap
alkalmából kitüntetéseket, elismeréseket
adományoztak a Bányászapon.
A bányászatban eltöltött több mint 20
éves kiemelkedő, a bányászatért végzett
munkásságának el- ismeréseként MAGYAR

KÖZTÁRSASÁGI EZÜST ÉRDEMKERESZT
kitüntetésben részesült VICSAI JÁNOS, a
Márkushegyi Bányaüzem felelős műszaki ve
zetője.
A bányászatban nehéz fizikai munkát vég
zők és közvetlen termelésirányítók a Gazda
sági és Közlekedési Miniszter által
adományozható „KIVÁLÓ BÁNYÁSZ” kitün
tetést vették át: LISZTMAYER JÁNOS ter
melési főmérnök, REMBECZKI LÁSZLÓ
frontmester.
A Vértesi Erőmű Rt. Igazgatósága által dr.
Verebély László akadémikus, a magyar villamosenergia-ipar kiemelkedő egyénisége
emlékére alapított VEREBÉLY-DÍJBAN ré
szesült: ÁCSI PÉTER üzemdiszpécser,
KOROKNYAINÉ NAGY CSILLA osztályveze
tő, MISKOLCZI LAJOS villamos laborvezető,
MOLNÁR JENŐ osztályvezető, PAPP
FERENC LAJOS részlegvezető, TŐZSÉR
ANDOR osztályvezető.

Vezérigazgatói Elismerő Oklevél Kitün
tetésben részesült: BALOGH JÓZSEF cso
portvezető, KISS GÁBOR műszaki elemző,
KRISKÓ JÁNOSNÉ portás, NÉMETH
ISTVÁNNÉ előadó, BÁN LÁSZLÓ villamos fő
művezető, FAIL TAMÁS aknász, FŰRÉSZ
ATTILA földalatti mozdonyszerelő, GRESKÓ
GÁBOR biztonságtechnikai csoportvezető,
GULYÁS JÓZSEF bányakiszolgáló, HARASZIN JÓZSEF gépész szakvezető, JÜLLICH
ZOLTÁN vájár, KERTAI ZSOLT bányamentő
vájár, KISS GYULA vájár, KLIPÁCS MIKLÓS
bányamérő segéd, KÓKAI LAJOS csapatcsil-
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lés, MERCZ BÉLÁNÉ titkárnő, OMBÓDI
JÁNOS lakatos, PÁLENIK HILDA laborvezető
helyettes, PATAKI LÁSZLÓ gépész főműve
zető, SÁRKÖZI JÁNOS vájár, SCHLETT
MÁRTON gépész szakvezető, SZARKA
ZOLTÁN szállítási felvigyázó, SZLOBODNYIK ERNŐ vájár, SZŐKE SÁNDOR földalatti
műszerész, TOMÁNNÉ VIRÁG MÁRIA ve
gyésztechnikus, TÓTH ANTAL villamos mű
vezető, TÓTH ISTVÁN szakmányos főaknász,
BENKŐ ZOLTÁN szénszállítási üzemirányító,
CSÁNKI DÉNES kazánsegéd- berendezés
kezelő, GYARMATI ISTVÁN üzemviteli mű
vezető, KIRÁLY GYÖRGY villamos műveze
tő, MADOCSAI LÁSZLÓ irányítástechnikai
csoportvezető, RETZER LÁSZLÓ szállítási
művezető, ÁCS ANTALNÉ számlakezelő,
DOMBI ZOLTÁN gépkocsivezető, DOROGI
MIHÁLY üzemviteli szakvezető, LENTULAI
FERENC csoportvezető, ZOBOR IRÉN admi
nisztrátor, LÁSZLÓ IMRE hardver-karbantar
tó, MOSBERGER PÁLNÉ
főelőadó,
PRÓKAY JÁNOS csoportvezető.
40 éves Jubileumi Elismerő Oklevél ki
tüntetésben részesült: CSANÁDI SÁNDOR
fürdőkezelő, HÜSE SÁNDORNÉ gépiró,
NYÍRI SÁNDOR lakatos, SÓKI IMRE főmun
katárs, SZABÓ RÓBERT csapatcsillés,
VARGA BALÁZS segédmunkás, VASAS
MIHÁLY szakszervezeti elnök, BARASSÓ
SÁNDOR
csoportvezető,
RÚZSÁS
FERENCNÉ irányítástechnikai műszerész,
SZABÓ JÓZSEF olajállomás-kezelő
Az Országos Bányásznapi Ünnepségen,
Dorogon Kiváló Bányász kitüntető cím elis
merésben részesült: SEBESTYÉN ATTILA
frontmester és SUSLA JÁNOS bányamester.
20 éves Bányamentő Szolgálati Oklevél
elismerésben részesült: ERDŐS IMRE.
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- VÁRAKOZNI LEHET! Megkezdő
dött a Rákóczi Ferenc út új forgalmi
rendjének kialakítása. A tervezett 95
db várakozóhely kijelölésével kap
csolatos munkálatok megkezdődtek,
s várhatóan 2-3 héten belül - az idő
járástól függően - befejeződnek. A
felfestésre kerülő várakozóhelyeket
tárcsa használatával 1 óra időtar
tamra lehet majd igénybe venni.
- CSÖKKENŐ MUNKANÉLKÜLISÉG.
Az oroszlányi térség munkaerőpiaci
helyzetében a kedvező irányú elmoz
dulás az elmúlt évben és az idei év
első félévében folytatódott. Az
esztendő végén 676 fő, a félév végén
609 fő volt a regisztrált munkanélkü
liek száma. A munkanélküliek
létszámának további fogyásával a
munkanélküliség relatív szintje 5 %
lett. Megyei szinten az oroszlányi
térség jelenleg a 3. a kedvezőbb
helyzetű térségek között.
- 809-EN NYARALTAK Káptalanfüreden a művelődési központ szervezé
sében 2004. június 28. és augusztus
23. között. 346 fő volt oroszlányi.
203-an családi, baráti körben üdül
tek és 97 gyerek a rendőrség, vöröskereszt szervezésében táborozott.
Az önkormányzat által 550 ezer fo
rinttal támogatott kedvezményes
üdülésben további 46 gyermek ré
szesült. Júniusban festés és bútor
csere történt a táborban.

h ír e k

- NŐTT IS, CSÖKKENT IS. Megvan
nak az idei tanév pontos városi gyer
meklétszám adatai. 561 óvodás
(további 74 alapítványi óvodás) és
2689 általános és középiskolai tanu
ló kezdte meg az új nevelési-oktatási
évet. Az óvodáskorúak száma 11 fő
vel nőtt (az előző évekhez képest a
szakvélemények alapján több gyer
mek óvodában maradt még egy
évre). Az 1891 általános iskolai tanu
lóból 173-an először vették kezükbe
az iskolatáskát, a 798 középiskolás
tanulóból 193-an pedig most kezd
ték meg középfokú tanulmányaikat.
Az általános iskolások száma 97 fő
vel kevesebb a tavalyi tanévhez ké
pest. A középiskolások száma 16
fővel emelkedett.
- TARLÓTŰZHÖZ riasztották vasár
nap kora este az oroszlányi tűzoltó
kat. A Miskóréten bálázott szalma és
tarló gyulladt meg. A helyi lánglova
gok két kocsival vonultak a helyszín
re és egy óra alatt fékezték meg,
illetve oltották el a lángokat. A felté
telezések szerint a tűz gyújtogatás
miatt keletkezett.
- VÁLTOZÁS A WESLINNÉL. Az au
gusztus 24-én, a Wescast és a
Linamar által aláírt adásvételi szer
ződés értelmében a Weslin Hungary
Autóipari Rt. szeptember 1-jétől
100%-ban a Wescast Industries Inc.
tulajdonában került.

A kht. kistérségi feladatokkal bővülhet
Az Oroszíány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Társaság lát
hatja el a jövőben a városkörnyéki területfejlesztési társulás programjainak
irányítását biztosító munkaszervezeti feladatokat - döntöttek a társulás múlt
heti ülésén. A döntés a 8 kistérségi település képviselő-testületeinek elfoga
dása után léphet érvénybe.

A lap megjelent - a készítők titkolóznak

Kapolyi veszi meg az erőművet
A Vértesi Erőmű Rt. Rendkívüli
Közgyűlést tartott szeptember
9-én. A napirendek között elsőként
a Tatabányai Fűtőerőmű részvé
nyeinek értékesítése szerepelt.
Vas László vezérigazgató ezzel kap
csolatban elmondta: a Vért névér
téken eladja a Magyar Villamos
Művek Rt.-nek a Tatabánya Erőmű
Kft.-ben lévő üzletrészét, így az
MVM lesz a Fűtőerőmű 100%-os
tulajdonosa.
Erre a pénzügyi tranzakcióra a Vért
likviditásai helyzetének javítása ér
dekében kerül sor.
A Közgyűlés jóváhagyta azt a szer
ződést, mely alapján a Vért a

Ki fizeti a révészt?
Ma a magyar jog előtt elvileg
Nem jó, ha valaki az általa igénybe
vett szolgáltatást nem tudja kiegyen egyenlőség van, nem lehet(ne) kü
líti, de bizony a mai időkben ez elő lönbséget tenni a tulajdoni formák
között. Ekkor vajon nálunk a köz aka
fordul.
A szolgáltató ilyenkor azonnal fel ratából felhatalmazott képviselők,
szólít, majd amennyiben ekkor sem miért hiszik, hogy nekik nem kell fi
fizetik ki a számlát, ha teheti korlá zetni, illetve miért folytatnak „csere
tozza, megszünteti a szolgáltatást, kereskedelmet” ? Te adod a hőt, mi
majd kezdeményezi a jogi lépéseket adunk neked ingót, ingatlant és adod
járandósága behajtására. Ez idáig amennyiért akarod, vagy tudod.
Vajon Józsi bá’ is odaadhatja roz
törvényes.
Na de mit tehet azzal a helyzettel a zant biciklijét, vagy a robbanós Vide
szolgáltató, amikor a cég saját tulaj oton színes tévéjét a számla kie
donosa, az önkormányzat nem fizet gyenlítése fejében? Nem? Még sze
már 8 hónapja közel negyvenmillió rencse. Még szerencse, hiszen akkor
forintot? Kezdeményezze a behaj az OSZRT telephelyét át lehetne ne
tást, a felszámolását? Érdekes lenne vezni „Ecserinek” .
Amennyiben valaki a jog előtti
ez a helyzet.
Városunkban az állampolgár - aki egyenlőség alapján a gazdasági ver
az önkormányzaton keresztül tulaj senyhivatalnál, vagy valamely erre il
donosa az OSZRT-nek -, ha nem fi letékes szervnél kezdeményezne
zeti ki időben az igénybe vett vizsgálatot, vajon nem az jönne ki,
szolgáltatás díját, bizony rövid időn hogy itt bizony erőfölényével él
belül számíthat a jogi lépésekre. El vissza a képviselő-testület?
Vagy talán képviselőink a lakos
lenben, amennyiben a város lakói
nak akaratából, a tulajdonosi jogokat sággal, a vállalkozókkal fizettetik
gyakorló önkormányzat nem egyen meg az áremeléseken keresztül az
líti ki már az év eleje óta a számlákat, önkormányzattól elmaradt bevétele
nála türelmesen(?) vár(?) a szolgál ket, és/vagy ezek kamatait?
Ezviszont-amennyiben így lenne-,
tató menedzsmentje.
Nos, innentől kezdve lehetne mo már tisztességtelenség a város lakó
Molnár Ferenc
ival szemben.
ralizálni.

Pályázni lehet panelház felújításra

A kistérségi társulás ülésének végén rövid tájékoztatást kaphattak a jelenlé
vők a Térségi Tájoló című kiadványról, melynek első száma már eljutott az Szeptember 21-én, kedden délután
érintett települések lakóihoz. Ezzel kapcsolatban sem az ülésen a kiadványt négy órától tartja soron következő
bemutató Ivák István polgármesteri sajtóreferens, sem a lap főszerkesztői ülését a város képviselő-testülete.
feladatait ellátó Salamon Gyöngyi nem kívánt nyilatkozni. A lapot kiadó Pro A napirenden első a 2004. évi költ
paganda 17 Bt. címén egy tatabányai ügyvédi iroda jelentkezett be - adta hí ségvetés módosítása.
Ismét módosítják a zaj és rezgésrül a városi televízió.
(A lap megjelenésével kapcsolatos kérdéseinket és az arra kapott vá védelem helyi szabályairól szóló ren
deletet, mert a megyei közigazgatási
laszt a jövő héten közöljük.)
hivatal törvényességi észrevételt tett
ellene. Kiderült, hogy az oroszlányi
rendelet magasabb szintű jogsza
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
bályokba ütközik.
A z újváros buszvégállomássá szemben.
A képviselők dönteni fognak arról
is, hogy részt kíván-e venni az ön
2800 Tatabánya, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120
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Bánhidai Erőművet eladja a Kárpát
Energo Kft.-nek. Az eladási ár 2,3
milliárd Ft. A Kapolyi László nevével
fémjelzett cég szándéka szerint egy
kombinált ciklusú gázbázisú erőmű
vet épít a telephely felhasználásával.
A vezérigazgató feljogosítást kapott
a szerződés aláírására.
A telephely - a december 31-ei
áramtermelés megszűnését követő
en - jövő év elején kerül magántulaj
donba.
A Közgyűlés harmadik döntése ér
telmében egy igazgatósági tagot, Dr.
Tóth Ervint visszahívták, helyére Ka
marás Zoltán, az ÁPV Rt. ügyvezető
igazgatója került.
LA.

kormányzat-e a panelházak energiatakarékos felújítására kiírt belügymi
nisztériumi pályázaton. A tervezet
szerint a helyben majdan kiírt pályá
zaton idén kizárólag azok a lakókö
zösségek vehetnek részt, akik az
önkormányzati költséghányad mér
tékét teljes egészében átvállalják.
A továbbiakban beszámolókat vi
tatnak meg, többek között a gazda
ságfejlesztő kht. működéséről és
tevékenységének bővítéséről, a köz
épületek akadály-mentesítésének ál
lásáról.
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A 22-es csapdájában
Ez év elején már látható volt a megyei munkaügyi központ és az
oroszlányi kirendeltség támogatásokra fordítható pénzügyi kerete ke
vesebb lesz a vártnál, mert a
válsághelyzet, a hátrányos helyzetű
rétegek kezelésére és a munkahelyteremtésre irányuló központi prog
ramokra vontak el pénzeket. A
kirendeltség rendelkezésére álló 53
millió összegű támogatási keret a
nyár végére lekötésre került.
Ez annyit jelentett, hogy pl. a fog
lalkoztatás létrejöttét segítő bértá
mogatás igénylésére már májusban
nem volt lehetőség. Erre a támogatá
si formára fordítható keretet (mint
egy 34 millió forintot) a helyi kis- és
középvállalkozásoknak, egyéni vál
lalkozóknak fizették ki. (Ebből az ipa
ri parki cégek nem részesülhettek.)
A keretből tudtak biztosítani 11
millió forintot a kirendeltséghez tar
tozó 6 település közhasznú foglal
koztatására, melynek során 6
hónapig támogathatták a jellemzően
több szempontból hátrányos helyze
tű munkanélkülieket.
A másik fontos támogatási forma
a képzési támogatás. Ezt vagy cso
portos képzés formájában segíthe
tik, melyet a megyei központ finan
szíroz, vagy egyéni képzéseket tá
mogatnak a költségek 50-90 %-os
arányában. Az egyéni képzési prog
ramokra ebben az évben 4,2 millió
forint áll(t) rendelkezésre. (Tavaly
mintegy 160 fő munkanélkülinek
volt lehetősége átképzésen részt
venni, és az után a munkaerő piacon
megméretni magát.)
Azonban amíg a tavaszi tanfolya
mokat még el tudták indítani, az őszi
képzésekre már nincs pénz. Az év

elején még 13 szakirányú, 3-12 hó
napos képzésre lehetett jelentkezni,
s mindenkit iskolapadba ültethettek.
Az idei év első félévében a 67 cso
portos és 16 egyéni oktatáson részt
vevő még szerencsés volt.
Szeptemberre azonban a pénzügyi
keret elfogyott. Aki átképzésre szá
mított az év második felében az
rosszul járt, várnia kell, mert már
csak jövőre lesz lehetősége a köz
pont vagy a kirendeltség által fizetett
tanfolyamon részt venni.
Az oroszlányi kirendeltség törté
netében - a mostani szigorításokat
leszámítva -, eddig csak egy esetben
fordult elő, hogy pénzügyi fedezet
hiánya miatt nem tudták támogatni a
tanfolyamokra jelentkezést. (A hely
zet fonáksága, hogy amennyiben va
laki tanfolyamra akar menni, addig
nem helyezkedhet el, mert csak
munkanélkülieket támogathatnak.
Ez ám a 22-es csapdája!)
A kirendeltségen nyilvántartott
662 fő munkanélküli (77 % él a vá
rosban) 50 százaléka szakképzetlen
(ide tartoznak a „csak” érettségizet
tek is), 2 százalékuk felsőfokú vég
zettségű, míg a többiek szakmával
rendelkeznek.
Dr. Fiié Beáta kirendeltség-vezető
tájékoztatása szerint a helyzet javítá
sára a munkaügyi központ a kiren
deltség bevonásával, még júniusban
az Európai Szociális Alap által finan
szírozott, a munkanélküliség meg
előzésére és kezelésére irányuló
pályázatra jelentkezett és nyert. En
nek alapján még ez évben lehetőség
lehetne jellemzően szakképzetlen
munkanélküliek „iskolapadba” ülte
tésére.
Molnár Ferenc

SPORTHÍREK
JUDO: A Bányász és OTTO Kupa eredményei: A diákok
között első lett Baricsa Viktória, Benedek Hunor, Tóth Gergő, második he
lyen Jánoki Zsolt végzett, míg a dobogó harmadik fokára Dömötör Alexandra
és Péterfi Tamás állhatott. A serdülők között ez első helyen Kunkli Roxána,
Kopasz Gábor és Szécsi Tamás végeztek. Ezüstérmet Dömötör Veronika ve
hetett át, míg bronzéremmel Vígh Zsófia, Varja Nóra, és Kunkli Szabolcs tel
jesítményét díjazták. Az OTTO kupát az oroszlányiak nyerték.
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Prospektusok

HELYREIGAZÍTÁS. Múlt heti számunkban a „Ne dugjuk homokba a fe
jünket!” című jegyzetünkben tévesen írtuk, hogy az új városközpontról
szóló tájékoztatón az Arany iskola jelenlegi dolgozója vett részt.
Helyesen: az „iskola volt dolgozója vett részt”.
A téves közlésért az érintettől elnézést kérünk!

Judo: új módszer, nagy álmok
Szeptember elején tartották a váro
si sportcsarnokban a hagyományos
Bányász és OTTO Judo kupát, me
lyen 17 judo klub 160 versenyzője
vett részt. A verseny rangját emel
te, hogy külföldi klubok cselgáncsosai is megtisztelték a viadalt.
Idén Ausztriából, Erdélyből és
Szlovákiábó. Az oroszlányiak 13
versenyzőt indítottak a tornán. A
10-12 évesek a „Diák A, B, C”ben, míg a 12-14 évesek a serdülők
között adtak számot tudásukból.
Az oroszlányi cselgáncsosok felké
szültségéről, terveiről Végh Tibor
edzővel beszélgettünk.
- Még szinte el sem kezdődött az
iskola. Nem korai ez a verseny?
- Bányász nap mindig az első szep
temberi hétvége, és mi ragaszko
dunk ehhez az időponthoz. Egy kicsit
korai valóban a diákkorosztálynak,
de ha valaki volt edzőtáborban és az
augusztusi alapozó időszakot végig
edzette, annak nincs korán. Jövő hé
ten Győrben, szeptember végén, Ta
tabányán rangsor verseny, októ
berben pedig már országos bajnok
ságokon kell helyt állni. Gondolko
dunk azon, hogy jövőre már egy
korosztállyal feljebb lévő sportolók
számára rendezzük meg ezt a ver
senyt, de ahhoz a Magyar Judo Szö
vetség engedélye kell, ami egyben
azt is jelenthetné, hogy 2005-ben
már országos bajnokság lenne a Bá
nyász kupa.
- Miben lenne az más?
- A középiskolás korúak szeptem
berben már komoly felkészüléssel
érkeznének ide, ami a verseny rang
ját és színvonalát is emelné.
- Erre a versenyre 13 oroszlányi
sportolót nevezett, ami az igazolt
versenyzők negyede. Ez jó arány?

- Akik most versenyeznek, felké
szültek, és a tudásuk legjavát fogják
nyújtani a szőnyegen. Oroszlány
még ma is utánpótlás-nevelő egye
sületnek számít. Nagyon jó érzés az,
hogy aki a nyolcadik osztály után
nem Oroszlányban folytatja a tanul
mányait egy nagyobb klubhoz iga
zol, vagy egy másik helységben
folytatja a versenyzést. Az idén Holló
Zsolt Budapestre ment tanulni. A KSI
színeiben fog kettős igazolással
edzeni és versenyezni, tehát Orosz
lányt még nem felejti el, és bízom
benne, hogy a későbbiekben még
sokat fogunk hallani róla. Továbbra
is a válogatott keret tagja és oroszlá
nyi és KSI színekben is indulhat a
versenyeken.
- Meddig lesz ez így?
- Ha van pénz, akkor itt maradhat
na minden versenyző, de ez nem re
alitás, sőt nem is szabad hogy így
legyen. Nem az a célunk, és nem is
tudjuk felvállalni, hogy egy verseny
zőt részesítsünk előnybe. Az elmúlt
időszakban például Szigetvölgyi Bri
gitta nagyon szép eredményeket ért
el, de ha őt menedzselnénk, az annyi
pénzt emésztene fel, hogy abból a ki
csiket egész évben lehetne verse
nyeztetni. (gy nem zárkózunk el
attól, hogy a sportolóink elmenjenek
oda versenyezni, ahol több pénz van.
Szerencsére a kettős igazolás rend
szere lehetővé teszi, hogy lehetőleg
ne szakadjon el senki Oroszlánytól.
Úgy gondolom, hogy ezidáig sike
rült olyan egyensúlyt teremteni a di
ákok
versenyeztetése
és
a
nagyobbak versenyeztetése között,
ami az egész oroszlányi dzsúdó
sportnak egészséges hangulatot ad.
Mezei Péter

JÁTSSZ, HOGY LÁTSZÓDJ!
„Játssz, hogy látszódj” címmel hirdetett országos közlekedés biztonsági ak
ciót az Oktatási Minisztérium, amihez csatlakozott az Országos
Balesetmegelőzési Bizottság is. Ennek keretében valamennyi első osztályos
tanuló, így az oroszlányiak is egy fényvisszaverő karszalagot kaptak ajándék
ba, ami rossz látási viszonyok között is láthatóvá teszi őket.
Tímár Jánostól, az oroszlányi rendőrkapitányság osztályvezetőjétől meg
tudtuk, hogy városunkban az iskolakezdéskor nem fordult még elő gyer
mekbaleset. A rendőrkapitányság munkatársai, megtesznek mindent, hogy
ez a statisztika ne is változzon. Felkeresik az oroszlányi és a városkörnyéki is
kolák elsőseit, és elméleti, illetve gyakorlati példákkal hívják fel a veszélyre a
gyermekek figyelmét, megismertetve velük a helyes közlekedés szabályait.
Az elmúlt héten az Arany iskola nebulóinak tartottak elméleti, majd gya
korlati bemutatót, utóbbin az úttesten való biztonságos áthaladást gyakorol
ták. A kicsik szülei is kaptak egy oktató füzetet, mellyel naponta frissíthetik
csemetéik közlekedési ismereteit.
MezeiP.
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® 06/20-570-08-07, 362-929
Tópart úti, négy emeletes
épületben III. emeleti, 56
m -es, nagyerkélves lakás eladó. Irányár: 6.4JVI Ft(062) _
Arany János utcai, 99 m'-es, 4
szobás, két generáció számara
is alkalmas családi ház. Irányár: 15 M Ft (047) ________
Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, föld
szintes családi ház 1154 m'-es
telken eladó, vagy értékegyez
tetéssel 2 szobás lakásra (5 M
Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M
Ft (039)
___ ________
Bokodon 90 m -es, két generá
ció számára is alkalmas csalá
di ház, sok melléképülettel,
nagy udvarral, rendezett kert
tel Irányár: 1j,5 M Ft (022)
Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m -es, 2 + 2 fél
szobás, 1 szintes családi ház,
pezsgőfürdővel, mobil úszó
medencével, ház alatt 56 m -es
pincével, 738 m'-es telken el
adó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobas lakásra cserélhető
érték- egyeztetéssel. Irányár:
9.3 M Ft 1054)
_
Cserelehetőség is!
Környén, 100 m'-es, földszin
tes, 3 szobás családi ház aarázzsal, pincével. Irányár: 13 M
Ft. (két közeli oroszlányi lakás
ra cserélhető) (025)
Cserelehetőség is!
Szépen felújított Bartók Béla
utcai családi ház, pihenő kert
tel eladó, vagy 3 szobás össz
komfortos lakásra, garázsra és
értékkülönbségre cserélhető.
Bármilyen más megoldás is
szóba jöhet. Irányár: 23,5 M Ft
34/361-319,
70/258-60-30
(059)
________________
Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton
telephely lakóházzal, üzletekkel
1200 m -es területen kiadó
vagy eladó. Irányár: 20 M Ft +
áfa (048)
____________
Kecskéden 110 m'-es, tetőtér
beépítéses, 4 szobás, padlófutéses családi ház garázzsal,
pincével, rendezett kerttel,
szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)____________________
Szákszenden (Kisbérek tisztilakások) 3 db egyenként
54 m'-es kétszobás társasházi
lakás. Irányár: egyenként 1,2
__________
M Ft (013)
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58
m -es, I. emeleti lakás eladó,
irányár: 8 M Ft, vagy családi
házra cserélhető 8-9 M Ft-ig
értékegyeztetéssel.. (043) __
Táncsics M. úti, I. emeleti,
összkomfortos, felújított lakas
(két szoba + hall). Irányár: 7 IVI
Ft (004)
____
Petőfi Sándor úti, 63 m'-es, 3
szobás, komfortos lakas.
Irányár: 6,5 IVI Ft (012)

Ügyfélfogadás:
H étfő tő l
c s ü tö rtö k ig :
d é le lő tt:

9-12

d é lu tá n :

14-17

p é n te k e n :

ELAD Ó IN G A T LA N O K
2004. szep tem b er 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti ü g yfélszolgálatánál is állu n k
félfo g ad ási időben üg yfelein k rend elkezésére.
H étfő, szerda: 8-16, péntek: 8-12.
Petőfi S. úti, 51 m -es, komfor
tos, felújított lakás. Irányár: 6,5
M Ft (023)
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úfí, 54 m -es, II.
emeleti, igényesen felújított,
1+2 félszobás összkomfortos
lakás. Irányár: 6,8 IVI Ft (Fürst
S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhe
t ő / (017)
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m'-es, komfor
tos, I. emeleti 1+félszobás la
kás. Irányár: 4 7 M Ft
(Táncsics M. úti 1+2 félszo
bással együtt családi hazra
cserélhető) (018)
Cserelehetőség isi
Fürst S. úti, 54 m'-es, komfor
tos, II. emeleti lakás. Irányár:
5,5 M Ft (1 szoba összkomfor
tos cserelakás beszámítható)
(019)
Petőfi S. úti, 53 m'-es, komfor
tos, távfűtésre csatlakoztatha
tó, II. emeleti, 2 szobás lakás.
Irányár: 5,7 M Ft (030)
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2
félszobás, IV. emeleti lakas el
adó, vagy építési telekre cse
rélhető. Irányár: 6,8 M Ft.
(034)
Táncsics udvarban 2 szobás,
III. emeleti lakás. 5,8 M Ft.
(035)
Cserelehetőség is!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve
teljesen felújítóit lakás eladó,
vagy Rákóczi és Fürst úti ke
reszteződéshez közeli 1-1,j5
szobás lakásra cserélhető.
Irányár: 5 M Ft (037)
Fürst S. úti, 60 m'-es, földszin
ti, 2 szobás + hálófülkés, redő
nyös lakás. Irányár: 7 M Ft
(044)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szo
bás, 63m2-es lakás. Irányár: 6
M Ft.(042)
Várdomb utcai, 88 m'-es, 2 +
félszobás, központj fúteses
családi ház, 25 m -es nyári
konyhával alatta pincével.
Irányár: 8 Ki Ft (056)

- irodai szolgáltatások

Cserelehetőség Is!
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5
Komlón, tíz emeletes töm b
szobás, IV. emeleti lakás új
ben, 10. em eleti, 2 szobás la
nyílászárókkal eladó .irányár: 6
kás eladó, irányár 5 IVI Ft, vagy
m Ft, esetleg 1,5 szobás
értékegyeztetéssel Oroszlány
Rosemberg utcai lakásra cse
ban lakasra, esetleg a környe
rélhető
értékegyeztetéssel.
ző falvakban családi házra
(045)
cserélhető. Minden megoldás
érdekel. (060)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szo
bás, 55 m -es részben felújított
Cserelehetőség is!
(nyílászárók régiek) lakás, fize
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szo
tési könnyítéssel eladó. Irány
bás, felújított összkomfortos
ár: 7,3 IVI Ft. (051)
lakas eladó, irányár: 7,5 M Ft.
vagy értékegyeztetéssel 1,5-2
Cserelehetőség Is!.
szobás
lakásra cserélhető Dó
Petőfi S. utcai, 63 m -es, 3 szo
zsa Gy., Bánki D., Tópart,
bás, komfortos lakás eladó,
Kertalja, Népek bar. utcák
irányár: 4,7 M Ft, vagy értékkörnyékén, 6,5-7,5 M Ft-ig.
egyeztetéssel 2 szobás kom
(0631
fortos laKásra cserélhető.
(053)
Fürst S. utcai, 2 szobás. II.
emeleti, összkomfortos lakás.
Fürst S. úti, 58 m'-es, 2 szobás
+ hálófülkés, összkomfortos ! Irányár: 7 M Ft (068)
lakás. Irányár: 5,5 M Ft (055)
Bokodi tónál a Vízmű mögött
40 m'-es kétszobás, zuhany
Cserelehetőség is!
zós,
főzőkonyhás lakható zártTáncsics udvarban, 2 szobás,
kert vízzel, ásott kúttal, pihenő
II. emeleti lakás eladó, irányár
kerttel. Irányár: 2,5 M R Í0 1 0 )
7 M Ft, vagy értékegyeztetéssel
családi hazra cserélhető 10 IVI
Bokodi tótól 400 7m-re 200
Ft-ig. (058)
m'-es telken 30 m -es faház.
Pince, villany, ásott kút van.
Irányár: 2,2 M Ft, (040)
Hunyadi János utcában egy
másból nyíló két szobás kom
Orpszlány Felsőrtelepen 1020
fortos lakást cserélnének
nr-es kert 20 m -es kis házzal
külön nyíló két vagy három
(szoba-konyhás) Irányár: 400
szobás lakásra értékegyezteE Ft (014)
téssel. Irányár: 4,5 M F f(029)
Oroszlány Felső-telepen 720
Csere!
m'-es kert 20 m -es kis házzal
Népek barátsága úti 57 m -es,
(szoba-konyhás) Irányár: 250
3 szobás, összkomfortos,
E Ft (015)
részben felújított lakás (irány
Oroszlány mellett az Ürgehegy
ár: 7,5 IVI Ft), 1 szobás össz
A oldalán 1600 m'-es kert 30
komfortos, vagy távfűtésre
m'-es téglaépülettel (szoba,
való csatlakozási lehetőséggel
konyha, előter, fürdő, wc
rendelkező lakásra cserélhető
Irányár:
3,2 M Ft (016)
érték-egyeztetéssel. (057)
Rákóczi
F. úti 55 m2-es. III.
Budapesten, XIV. kerületben,
emeleti, 2 szobás, villanyfűtéIII. emeleti. 53 m'-es egyedi
ses lakas eladó. Irányár: 7 M
központi futéses, kétszobás,
Ft. (071)
nagyerkélyes lakas téglaépü
letben, zárt udvaron kocsi be
Cserelehetőség ist
állóval. Irányár: 15,8 M Ft I Oroszlány mellett Urgehegyen
(028)
56 m'-es, 2 szintes családi ház
(2 szoba, konyha, nappali, für
Cserelehetőség Is!
dő, wc, terasz, kamrp) mellék
Táncsics udvarban, II. emele
épületekkel
1340 m -es telken
ti, 2 szobás lakás eladó, irány
eladó, esetleg 1,5 szobás la
ár: 7 IVI Ft, vagy értékegyez
kásra cserélhető értékegyezte
tetéssel családi házra cserél
téssel. Irányár: 8 M Ft. (046)
hető 10 M Ft-io. (058-1)

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
-Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) - Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
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Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben
kétszintes + padlástér beépíté
ses két bejáratos családi ház 2
garázzsal, pincével, nyári
konyhával 2000 m -es telken
eladó, vagy két oroszlányi la
kásra cserélhető. Irányár: 12 M
Ft. (031)
_________
IMyíres dűlőben 30 m -es,
rossz állapotban lévő tégla
épület pincével, 1200 m -es
műveletlen zárt kertben. Irányár: 1.1 M Ft (024)
Kecskéd és Oroszlány között
1108 m -es zártkert 50 m'-es
fűthető tégla lakóházzal (2 szo
ba, konyha, fürdő, wc, előtér,
terasz) eladó. Víz, villany, pin
ce, melléképületek, ásott kút
van. Irányár: 3,2 M Ft (049)
Majkon a csákvárj út és a Majki
tó között 2000 m -es bekerített
szántó, későbbi beépíthetőségi
lehetőséggel eladó. Irányár:
2,5 M Ft ( 0 3 3 ) ______
Cserelehetőség is!
Tatabánya
Sikvölgypusztán
zártkert, 36 m'-es téglaépület
tel, 2074 m'-es telken eladó,
vagy egyszobás lakásra cserél
hető érték- egyeztetéssel. Víz.
villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)_____________
Oroszlány Homoki dűlőben
zártkert, 9 m -es téglaépület
te l 12 m -es pincével 848
m -es területen gyümölcsös
sel, veteményesRerttel ásott
kúttal eladó. Irányár: 600 ezer
Ft (061)
Oroszlányon Bokodi tóhoz
közeli zártkert 20 m -es tégla
épülettel, pincével rendezett
gyümölcsössel eladó. Víz,
ásott és fúrt kút is van. Irány
ár: 1,5 M Ft ( 0 6 4 ) ___ __
Oroszlányon az 0 Takács utca
környékén
30
m'-es
szerkezejkész tégla épület
2000 nr-es zárt Kertben el
adó. InányárLJJVl Ft (065)__
Oroszlány Tüzépsoron a híd
hoz közel szerelőaknás ga
rázs eladó. Irányár: 650 ezer
Ft. (066)
lányban a betonkeverő
tt 2 db egymás melletti
s eladó, műhelynek is
álható. Irányár: 1,2 M Ft
Oroszlányban bejáratott büfé
(fa épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 M Ft (069)
Vértessomló
üdülőfalúban
865 m2-es közművesített épí
tési telek eladó. Irányár: 5,5 M
Ft. (072)
_ _ _________
Petőfi S. u. 50m'-es, 2 szobás
lakás eladó. Irányár: 6 M Ft.
(070)

—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában
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AMIT A SZERZŐDÉSEKRŐL TUDNI ÉRDEMES I.
A mindennapi életben számtalan szer
ződést köt az ember. A szerződés szó
hallatán általában komoly dologra, pl.
ingatlan vásárlására gondolunk, pedig
amikor felszállunk a buszra, kenyeret
veszünk a boltban, vagy megjavíttat
juk a csöpögő csapot, ugyancsak
szerződést kötünk. Érdemes ezért an
nak szabályaival megismerkedni.
Azok a személyek, akik a szerződést
köti, a szerződés alanyai, más szóval:
a szerződést kötő felek. Kötelezettnek
hívjuk azt a felet, aki valamilyen szol
gáltatással tartozik, a jogosult pedig
az, aki a szolgáltatást követelheti. A
szerződések jellemzően nem ingyen,
hanem ellenérték fejében jönnek létre,
ezért ugyanabban a szerződésben
mindkét fél jogosult is és kötelezett is.
Adás-vételnél pl. az eladó jogosult a
vételárat felvenni, és köteles a va
gyontárgyat tulajdonba és birtokba
adni, ugyanakkor a vevő köteles a vé
telárat kifizetni, és jogosult a vagyon
tárgyat tulajdonba és birtokba venni.
A felek a szerződést akaratkijelen
tésükkel hozzák létre. Ha nincs egy
behangzó akarat, a szerződés
érvényesen nem is jöhet létre! Az
akaratkijelentéssel a felek meghatá
rozzák a szerződés tárgyát, amely
nem más, mint az a szolgáltatás,
amelyre a szerződés létrejön, valamint
annak tartalmát. Jogunkra a szerződé
ses szabadság a jellemző, vagyis a
szerződés tartalmát a felek szabadon
állapítják meg. Ez alól a főszabály alól
szűk körben van kivétel, a szerződés
nem állhat a jogszabállyal ellentétben.
A szerződésekkel elsősorban a Polgári
Törvénykönyv (Ptk) foglalkozik. Leg
több szabálya akkor lép érvénybe, ha a
szerződésben a felek másként nem
rendelkeznek. Ha mindenképpen az ál
lami jognak kell érvényesülnie, ezt kü

lön jelzi, pl. „ettől érvényesen eltérni
nem lehet” kifejezéssel.
A szerződés akkor tölti be a célját,
ha azt teljesítik, éspedig a szerződés
ben és a jogszabályokban megállapí
tott helyen, időben és módon.
Amennyiben nem így teljesítenek, ez
szerződésszegésnek számít, amely
nek szankciója van, a teljesítés állami
kényszerrel biztosítható.
A szerződés a megkötésétől a meg
szűnéséig bonyolult folyamat, amely
nek elkülöníthető szakaszai vannak:
a) a szerződés létrehozásának folya
mata: a szerződéskötést megelőző
tárgyalások, nyilatkozatok megtétele,
elsősorban komolyabb szerződések
nél (ingatlan vétel, hitel, bérlet, vállal
kozás stb.) van jelentősége. Egyszerű
esetben, pl. a boltban való vásárlásnál
kizárólag ez a szakasz létezik, hiszen a
szerződés nyomban teljesül.
b) a szerződés keletkezésétől a teljesí
tési határidőig terjedő szakasz: ez alatt
megy végbe a teljesítéshez szükséges
tevékenység, amely rendkívül sokrétű
lehet. Ez alatt kell pl. felépíteni a házat,
a vételár kifizetéséhez szükséges köl
csönt felvenni, a felvett hitelt visszafi
zetni.
c) a teljesítés szakasza: amikor a szer
ződést teljesítették, tehát pl. a ház fel
épült, a vételárat kifizették, a hitelt
visszafizették, de huzamos ideig is
tarthat, pl. a határozatlan időre kötött
bérleti szerződések esetén.
d) a szerződésszegés szakasza: jog
szerű teljesítésnél ez elmarad, azon
ban bármely szerződésszegésnél a
jogkövetkezmények működésbe lép
nek.
Jelen összefoglaló áttekintés után a
továbbiakban a részletes szabályokról
ejtek szót.
Kis Ferencná dr.

Gyöngyi még nem
dolgozta fel

A legjobb ablak
a legjobb áron!

Szeptember 7-én a polgármesteri
hivatal nagytermében köszöntöt
ték Likerecz Gyöngyit, édesapját
és édesanyját, Gyöngyi olimpián
elért negyedik helyezése alkalmá
ból. Rajnai Gábor beszéde után
Jugovics József, bizottsági elnök
mondott köszöntőt. Kiemelte,
hogy Gyöngyi úgy vett részt az
olimpián, hogy a súlyos sérülései
miatt sokáig kétséges volt még a
részvétele is.
Maga az érintett, Likerecz Gyön
gyi azt mondta: még mindig nehe
zen dolgozza fel, hogy csak két
gyakorlata sikerült. Úgy érzi na
gyon jól felkészült és erős volt,
ezért nagyon sajnálja, hogy nem
sikerült jobb helyezést elérnie.
A képviselő-testület nevében a
polgármester emléklappal és vi
rággal köszönte meg olimpiko
nunk és szülei áldozatos munkáját.
MP

Aki mást mond,
az mellébeszél.

APRÓHIRDETÉS
-Szépen hímző hölgyet keresek!
06/70-380-50-67
-Háziszőttes rongyszőnyeg (méretre
vágva) eladó!
361-671, 06-30-454-2935

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

^364-000
Új helyen megnyílt
a Közlekedési
Felügyelet által kijelölt
MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS
Személygépkocsik-utánfutók
műszaki vizsgára felkészítése,
vizsgáztatás,
a benzin-diesel személygépkocsik
környezetvédelmi felülvizsgálata
ISO 9001:2001 minőségtanúsítási
rendszer
Makrai Autójavító Oroszlány,
Kecskádi u. 1/A
Tel., Fax: 34/362-643
Az OROSZLÁNY KINCSEI kapható
a Fürst S. u. 13. szám alatt (Huber
ház), az MKK Heuréka könyvesbolt
jában, valamint a Fürst S. úti köny
vesboltban. Ára 798,-Ft.

Szilvia
esküvőiruha
szalon
Nyitva: minden nap 9-18-ig

A HÉT MONDATA:
Két csoda már megtörtént a magyarsággal: lezajlott a rendszerváltás, és idén
tagjai lettünk az Európai Uniónak. A harmadik csoda az lenne, ha végre ez a nép
megtanulná, hogy az egészsége is érték, és felrázná magát kisebbségi érzésé
ből - hangzott el Czeizel Endre előadásán az MKK-ban.
Központi orvosi ügyelet
@361-761
TAXI @361-700
NYOMDA
@20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő'
@20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
@30/908-03-77
@30/209-44-95
@20/325-68-32

Akciós Héra!
161 + 2 I állandóan kapható!
- Diszperziós festékek,
-Trinát zománcok,
- Hígítók,
- Homlokzatfestékek,
-Tapéták
nagy választékban a Huber fes
tékboltból a Fürst Sándor úton!

PO TO M
Feh érn em ű és
b álásru h a üzlet
a H u b er üzletházban ,
a Fürst S. úton.
. Nyitva: H-P: 9-17. Szó.: 9-12 .

K iss C s a 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

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, Marasztok u. 2-4.

(az utca a Puskinnal szemben)

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kárpitozott
bútorok javítása!

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Rózsa Ferenc
kárpitos

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
@361-605
Myitva tartás: H-P: 8-17

362-018, 363-272

TO M I K É Z I
A UTÓ M O SÓ !
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
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Könyörög a gimnázium azért, ami jár

Tiszteletteljes, ám kétségbeesett sem annyi, hogy miért ér kevesebbet
nek tűnő kéréssel fordult a keddi egy gimnazista fejkvótában, mint
testületi ülésen a képviselőkhöz a más tanuló?" - kérdezte Hadjadjné
Varga Andrea.
gimnázium igazgatónője.
- "Gratulálok, és elismerem a
Elmondta, hogy az utóbbi években
V I. é v fo ly a m , 29. (2 59 .) s zá m
2 0 0 4 . s z e p te m b e r 23.
fokozatosan nőtt az iskolájukba já munkájukat, de a költségvetés szá
rók létszáma, önfenntartóvá váltak, mai azt bizonyítják, hogy bizony szo
a polgármesteri hivatal azonban rító dolgokat kell művelnünk. Biztos,
még máig nem utalta át az intéz hogy a szakbizottság ezt a kérdést
A Vértesi Erőmű Rt. helyzetéről bon dések is segíteni fogják. A vagyonér ménynek járó állami normatívát, mérlegelni fogja és, ha nem is teljes
takozott ki vita a képviselő-testület tékesítéssel foglalkozó OSZRT a mintegy 14 millió forintot. A közel mértékben, de valamilyen megol
keddi ülésének kezdetén. Takács pénzügyi bizottság következő ülésén múltban 12 millió forintot gyűjtöttek dást talál" - válaszolta a polgármes
pályázaton s most veszélybe került ter.
Károly képviselő (Fidesz) a hivatalos ad tájékoztatást ennek az állásáról.
- Ebből a hozzászólásból világo
A költségvetés módosítása kap az a 6,7 millió, amit számítógépekre
tájékoztatás hiányát tette szóvá a
san kiderült, hogy az intézmények
cégben történő részleges privatizá csán az általános iskoláknak juta- nyertek.
"Nem módosítást kérek, hanem nek immár komoly problémáik
ció kapcsán, kifogásolva, hogy a vá tandó 15 milliós plusztámogatást el
rost is érintő nagy horderejű fogadta a képviselő-testület. A tan azt, amiért megdolgoztunk! Kérdé- vannak-jegyezte meg Lázár Mózes.
döntésekről csupán a sajtóból tájé könyvtámogatásra az állami norma
tívában juttatott pénzeket kényszerű Hip-hop, erotikus hastánc, ingyen internet
kozódhatnak a képviselők.
Az első félévi költségvetés teljesí en működési kiadásokra költötték az
téséről szóló tájékoztató kapcsán intézmények, ezért erre az összegre
Lázár Mózes (Fidesz) felhívta a fi szükségük van, mondta el Juhász A színházi előadások ára egyre „Test-egészség-életmód az ókortól
gyelmet, hogy az épület- és épít József, a pénzügyi bizottság elnöke emelkedik, a jegyárakkal ezt lehe napjainkig” című foglalkozás-soro
mény értékesítés 340 millió forintos (MSZP). Az elnök azt is hozzátette, tetlen követni, tehát a színház évek zatunkat, mely november végén kez
előirányzatából csupán két százalék, hogy a pénzügyi bizottság e kérdést óta veszteséges Oroszlányon - dődik. A hip-hop tánctanfolyam másodjára tárgyalva, a korábbi el mondta el érdeklődésünkre Mészá nagy érdeklődéssel - már megkez
11 millió teljesült az első félévben.
Válaszában Rajnai Gábor polgár- utasítás után (amint azt lapunkban ros Éva a Művelődési Központ és dődött. A kicsiket szinte állandó
mester (MSZP) elmondta, hogy az megírtuk) immár támogatólag fog Könyvtár igazgatója, akit az intéz programokkal várja - mondhatni a
óta - ipari parki terület eladásával - lalt állást.
mény előttünk álló évadának főbb megszokott lendülettel - a gyer
Takács Károly az ügy kapcsán az programjairól kérdeztünk.
befolyt újabb 80 millió forint. (Ám
mekkönyvtár. Itt szeretném felhívni
így is hiányzik negyedmilliárd a be intézmények súlyos problémáira
Az évad során két színházi elő a figyelmet, hogy az eMagyarország
vételi oldalon - a szerk.) Rajnai azon hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy adást tervez felnőtteknek az MKK, kezdeményezéshez való csatlakozá
reményét fejezte ki, hogy az évből hamarosan a kifizetetlen közüzemi mindkettő könnyed szórakozást sunkkal a felnőtt könyvtárban fiata
hátralévő pár hónapban az ingatlan számlák problémája is a képviselők ígér. Az elsőt várhatóan október vé loknak és felnőtteknek egyaránt
értékesítési bevételek meglódulnak, asztalára fog kerülni.
gén tekinthetik meg az érdeklődők. ingyenes internet hozzáférési lehető
Az egyéb döntésekről jövő heti Ugyancsak októbertől indul az ovi séget kínálunk.
ahogy az tavaly is történt. Szerinte
ezt az első félévben kötött előszerző- lapszámunkban számolunk be. -I- színház, mely négy előadásból fog
MOZGALMAS OKTÓBER
állni, és az eddigiekhez hasonlóan
- Vissza-visszatérő felvetés, hogy
bérletet is lehet majd rá váltani.
Folytatódik péntekenként az ovi- legyen diszkó a fiataloknak.
Elkészültek az Arany János iskola melletti saroképület végleges kiviteli ter és sulimozi előadássorozat is. Ha
- Ezen mi is időről időre elgondol
vei, és ezzel párhuzamosan az Oroszlányi Szolgáltató Rt. ügyfélszolgálatán marosan vetítik a Shrek 2-t, és de kodunk, de a vendéglátóiipari háttér
megkezdődött a kialakítandó új lakások értékesítése is.
cemberben jön a gyerekek által hiánya miatt erre idén sem vállal
Az új ingatlanok átadását 2005. júniusára Ígérik.
olyannyira várt Garfield mozivál kozunk.
- Milyen programok lesznek a kö
tozata - tájékoztatott az igazgatónő.
Érdeklődésünkre, hogy lehetséges-e zeljövőben?
- Az október hónap mozgalmas
a frissebb filmekkel való megjelenés,
- Helyi és városkörnyéki gazdákat - Szeptember 19-én 16 órakor P. L. nemleges választ kaptunk. A magya lesz. Október elsején Modrián Jó
láttott vendégül Madari Csaba rend egy Ford Transit típusú gépkocsival rázat: amíg a forgalmazók nem saj zsef, városunkból elszármazott he
őrkapitány. A fórum célja az volt, közlekedett a Bokodi úton. Az Erő tolnak ki mindent a sikerfilmek gedűművész lesz a ház vendége a
hogy az őszi mezőgazdasági balese műi üzemi út kereszteződéséhez kópiáiból a látogatottabb multiple zenei világnap alkalmából. Október
tek számát csökkentsék. Minden év érve balra kívánt kanyarodni, amikor xekben, addig nem engedik e filme 9-én a vöröskereszttel közösen az
ben történik ugyanis olyan baleset, összeütközött a jármű előzését már ket a kis vidéki mozikba.
Idősek Napja rendezvényére várunk
mely a KRESZ be nem tartásából, il megkezdő motorkerékpárral. A 21
- Sajnálatos, hogy városunkban a sokakat, és ugyancsak közönség ke
letve figyelmetlenségből adódik. A éves oroszlányi motoros fiatalember középiskolás korosztály nagyon ne restetik a helytörténeti vetélkedő ok
kapitány hiányosságokra hívta fel a súlyos sérülést szenvedett.
hezen mozdítható meg, legyen szó tóber 16-i döntőjére. Az ötven éves
figyelmet. Ilyenek például a kivilágí- - Másnap délután az oroszlányi rend bármilyen kulturális eseményről. évforduló utolsó rendezvényei kö
tatlan lassú járművek, de arról is őrök vettek őrizetbe egy 14 éves he Ennek ellenére több programmal is zött lesz e hónapban az oroszlányi
szólt, hogy a földekről lejövő mező- lyi fiatalembert, aki megalapozottan megcélozzuk az ifjúságot - bizako képzőművészek tárlata, valamint Kogazdasági gépek, vagy teherautók gyanúsítható azzal, hogy társával dik Mészáros Éva. - Nagyon várjuk pátsi Sándorné, Balásdi Szabó Éva
vezetői nem tisztítják meg a kereke együtt szeptember 18-án déltájt az őket új előadás-sorozatunkra, mely kerámiáinak kiállítása. A művésznő a
ket a sártól, amit így felhordanak az Alkotmány úton erőszakkal elvette nek fő témája az Európai Unió fiata neves közgaszdász felesége.
úttestre, s ez balesetveszély forrása. egy nő mobiltelefonját.
A klubok és szakkörök között idén
loknak nyújtotta továbbtanulási- és
munkalehetőségei. Ennek nyitóelő két újdonság indul: hastánc- és
adását tartotta nemrég - nagy siker bridzsoktatás. A hastánctanfolyam
rel - Czeizel Endre orvos-genetikus. szervezője azt ígéri, hogy a jelentke
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Terveink
szerint havonta egy-egy ne ző hölgyeket bevezeti a rejtett csábí
Az újváros buszvégállomássá szemben.
ves előadó folytatja a sort. A 10-14 tás és a kecses mozdulatok világába.
a, Győri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120
Forgács J.
éves korosztálynak szánjuk a

Egyelőre sikertelen a vagyonértékesítés

Sokféle programot kínál az MKK

Közel 50 új lakás nyárra

RENDŐRSÉGI HÍREK

DAEWOO TATABÁNYA

DAEWOO

NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. ^ 20 /4 5 4-35 -41

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

Kérdések voltak, és azok is maradnak
Előző számunkban hírül adtuk, hogy Térségi Tájoló címmel kistérségi lap je
lent meg. A kiadványról készítői nem nyilatkoztak a városi televíziónak.
A Krónikás kérdéseit Rajnai Gábor polgármesterhez juttattuk el.
-Megpályáztatták-e a kistérségi lap átadását a Propaganda 17 Bt-nek,
van e köze ennek a cégnek valamely
készítését, ki fizeti a költségeket?
-Mennyibe kerül egy havi megjelené önkormányzati alkalmazotthoz?
se, mennyi a főszerkesztő honoráriu -Milyen módon terjesztik a lapot (néhányan ugyanis a 24 óra melléklete
ma?
ként kapták meg)?
-Mi indokolta a lap kiadói jogainak

A polgármester levele
A kistérségi lap ötletét Ivák István sajtóreferens több mint egy évvel ezelö'tt vá
zolta fel. Mivel Oroszlányban mindig is
törekedtünk a lakosság hiteles és friss
tájékoztatására, magam támogattam az
elképzelést, melyet a sajtóreferens
maga dolgozott ki, tehát saját szellemi
terméke.
Mint az a megyei sajtóban is megje
lent, a társulás polgármesterei márciusi
ülésükön: „M ásodik napirendi pontként
egy kistérségi sajtóterm ék elindításá
ról tárgyalnak a megjelentek, és támo
gatták azt az elképzelést, hogy mind az
önálló lapkiadás, m int egy esetleges,
már meglévő újság m ellékleteként való
megjelenés kerüljön konkrét kidolgo
zásra, majd ezt követően az anyagi és
egyéb vonzatok ismeretében ism ét ke
rüljön napirendre az ü gy."
A társulás májusi ülésén a sajtórefe
rens tájékoztatást adott a begyűjtött
nyomdai árajánlatokról, és a várható költ
ségekről. Mindeközben a települések szá
mára ingyen végezte a sajtószolgál
tatásokat, melyek eredményeképpen a
lap megjelenését megelőzően 134 írásos
anyag és 443 fotó készült a hét kistelepü
lés eseményeiről.
A társulás júniusi ülésén: „Hosszas
megbeszélést követően a tagok arról
döntöttek, hogy a nyári szünet e lő tti
utolsó testületi ülésük elé viszik a
szeptembertől m egjelentetni kívánt
kistérségi lap kérdését, amelynek ez
évi költségeit a társulás tartalékalapja
szolgáltatná. A havonta m egjelenő k i
advány sorsáról az első négy hónap ta 
pasztalatai
alapján
döntenének
véglegesen." Az információ szintén
megjelent a sajtóban, tehát az érdeklődők
az első pillanattól hozzájuthattak a lappal
kapcsolatos publikus hírekhez. Ezen
összejövetelen egyébként polgármesteri
nO M AZ-S PR E SS KFT.

javaslatra, teljes egyetértéssel Ivák István
sajtóreferenst kérte fel a testület, hogy az
eléjük tárt megvalósíthatósági adatok
alapján főszerkesztőként is vigye tovább a
tulajdonát képező projektet, amely már
tartalmazza a jóváhagyott laptervet is.
Ivák úr tartva a várható politikai és
egyéb támadásoktól, elhárította a felké
rést, de jelezte, hogy Salamon Gyöngyi
vel, aki a helyi média városi kitüntetettje,
és az általa is birtokolt céggel szívesen
együttműködik.
A testület ezt a módosítást egyhangú
an elfogadta, valamint tudomásul vette,
hogy a sajtóreferens lemond a társulás ja
vára a projekt szellemi védelméről, tehát a
laptulajdonosi jogokat, mint az az újság
impresszumában is olvasható, az Orosz
lány Városkörnyéki Területfejlesztési Tár
sulás birtokolja.
A társulás négy hónapos próbaidőre a
Propaganda 17 Bt-t bízta meg a kiadói fel
adatok ellátásával, mely cég rendelkezik a
szükséges engedélyekkel, s adatai a
cég-adatbázisban nyilvánosan fellelhe
tők. A további alvállalkozói szerződések
megkötését már a nevezett cég szervezte,
s azok adatai üzleti titkot képeznek.
Egyébként a céghez sem a résztvevő önkormányzatok tisztségviselői, sem a tár
sulás alkalmazottai, sem a sajtóreferens
nem kapcsolódik, annak nem tagja.
Tájékoztatom továbbá, hogy közbe
szerzési eljárás lebonyolítására a hatályos
jogszabályok alapján 2 millió forintos ér
tékhatár felett van szükség. A hivatkozott
szerződés ezt nem éri el.
Kérem válaszom tudomásulvételét, va
lamint azt, hogy annak nyilvános megje
lentetéséhez, felhasználáshoz csak a
teljes anyag közlésével járulok hozzá. Ki
ragadott részletek, mondatok közzétételét
nem engedélyezem.
Rajnai Gábor polgármester
WONTAZS PR E S S áííT .

Kőiíyvek, tau könyvek,
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Pókhálós kiadvány - havi negyedmillióért?

Titkolóznak a közpénz sorsáról
Rajnai Gábor polgármester (aki je
lenleg a kistérségi társulás soros el
nöke is) érdemi választ nem adott
kérdéseinkre, így marad a találga
tás. Találgatás például arról, hogy
mennyibe kerül városunk lakóinak
e propaganda-kiadvány előállítá
sa. Lázár Mózes képviselő kétszer
kérdezte meg ugyanezt a keddi tes
tületi ülésen, s a kérdést kétszer
nem válaszolta meg Rajnai Gábor.
Vajon miért ez a titkolózás?
Marad a találgatás.
Megítélésünk szerint tízezer példány
nyomdai költsége százezer forintra
tehető. Ha ehhez hozzá- vesszük a
tördelési és szerkesztői, főszerkesz
tői költségeket, nos, akkor további
százötvenezer forint juthat e felada
tokra és a terjesztésre. Ez mindösszesen 250 ezer forint havonta,
ami négy hónapi megjelenés esetén
egymillió forint.
Polgármesteri válasz hiányában,
tehát kényszerű becslésünk alapján,
ennyit vehet ki az oroszlányi kistér
ség lakóinak zsebéből a sajtórefe
rens ötletelése.
TITKOS ALVÁLLALKOZÓ(K)
Az már sokkal érdekesebb kérdés,
hogy kinek a zsebébe vándorol to
vább ez a pénz. Már önmagában
gyanút keltő, hogy a Propaganda 17
alvállalkozóinak kilétét is titkolják,
holott áttételesen oroszlányi közpén
zekből részesülnek.
Csak nem arról van szó, hogy e
cég visszacsurgat némi pénzt a saj
tóreferensnek azon cikkekért, amik
nek egy részét már havi negyed
millióval kifizetette neki a város?
A lapban megjelent írások ugyanis
felismerhetően a sajtóreferens egyik
fő feladatát képezően előállított saj
tóanyagok, amiért évi közel 3,5 mil
lió forint közpénzben részesül.
Mellesleg ezek az írások rendszere
sen megjelennek egy megyei napi
lapban is, s ha netán még ott is
díjazzák érte, akkor bizony ügyesen
fel lehet tornászni a negyedmilliót
havi félmillióra is. De a mi sajtórefe
rensünknek bizonyára nem jut eszé
be ilyen erkölcstelenség, hogy ti.
kétszer-háromszor húzza le a bőrt
valamiről.

PROPAGANDA KÖZPÉNZEN
Az új kistérségi lappal az a baj, hogy
amire szánták, annak már a kitalálás
kor sem felelhetett meg. Ki vesz a ke
zébe manapság híreket közlő
havilapot? A havonta megjelenő lap
cikkei már megjelenése előtt elavul
tak. Híreit már megtudták az embe
rek más orgánumokból, külö- nősen
ebben az esetben, amikor e lap csu
pa utánközléssel van tele.
Ráadásul küllemében a lap volta
képpen a sajtóreferens magán- és
pártmunkásságához is köthető Orihetek mutációja. Ez érdekes módon
az utóbbi hónapokban nem jelent
meg, bátran feltételezhetjük hát,
hogy a jövőben nem is fog, hiszen
immár teljesen közpénzből finanszí
rozott kistérségi újsággá alakult.
Olyan szellemi terméke tehát az új
ság a sajtóreferensnek, melynek kiötléséhez még egy fél pohár víz elfo
gyasztása mellett is sok üresjárat
maradna egyéb értelmesebb gondo
latokra.
Más célja így aligha maradhat a
kistérségi lapnak, mint az egyoldalú
politikai propaganda, közpénzen.
ÉRDEKES“ADALÉKOK”
Érdekes adalék, hogy a hét kistérségi
községből az EU-parlamenti válasz
tásokon hatból a Fidesz nyert. Csak
nem a “ meggyúrásukra” kell a kiad
vány? Érdekes adalék, hogy a lap főszerkesztői állását elnyert Salamon
Gyöngyi kiérdemelte a szocialisták
kedvence címet, hiszen ta- vasszal
csak az ő képviselőik szavazták meg
számára a városi kitüntetést. Ezt lát
szik alátámasztani, hogy a hölgy
nemrégiben Agócs István szocialista
megyei közgyűlési elnök sajtórefe
rensévé avanzsált.
Néhányak gyanúja az, hogy az
efféle átláthatatlan pénzek a párt
kassza feltöltésére szolgálnak. S
hogy ez a gyanú talán megalapo
zott, azt maga a polgármester is
megerősítette a testületi ülésen
azon kijelentésével, miszerint
“ úgy látszik rosszul kommuniká
lunk, nem tudjuk eladni az ered
ményeinket". De akkor mire ment
el az elmúlt két évben a sajtórefe
rens havi negyedmilliója?
F.J.

CSALTAK A BURGONYAÁRUSOK
Megtévesztett vásárlókat keres a rendőrkapitányság bűnügyi osztálya.
Szeptember elején gépkocsiról árultak burgonyát és a zsákos gumót 50 ki
lósként kínálták, de a mérlegeléskor kiderült, hogy alig nyom 30 kg-ot.
Oroszlányban eddig 7 becsapott vásárlóról tudnak a nyomozók, de feltétele
zik, hogy a számuk sokkal nagyobb. Ezért kérik a lakosságot, hogy aki teher
autóról vásárolt krumplit, ellenőrizze a súlyát, és ha az nem annyi, mint
amennyinek eladták, akkor jelentkezzen a rendőrkapitányságon, akár szemé
lyesen, akár telefonon, a 107-es segélyhívón, vagy 560-730-as számon.
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m'-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(0B2)_______________________

ELAD Ó IN G A T LA N O K

Arany János utcai, 99 m'-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)_________________________

2004. s zep te m b e r 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti üg yfélszolgálatánál is állu n k
félfo g ad ási időben üg yfeleink rend elkezésére.
H étfő, szerda : 8 -16,
péntek: 8-12.

Cserelehetőség isi
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m'-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)_______
Bokodon 90 m'-es, két generáció
számára is alkalmas családi ház,
sok melléképülettel, nagy udvarral,
rendezett kerttel. Irányár: 11,5 M Ft
( 022 )______________________________

Petőfi S. úti, 51 m'-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)__________________________

Cserelehetőség isi

Cserelehetőség isi
Bokodon 98 m'-es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m'-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobás lakásra cserélhető ér
ték- egyeztetéssel. Irányár: 9,3 M Ft
(054)__________________________

Cserelehetőség isi
Környén, 100 m'-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 13 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
( 0 2 5 ) _____________

Táncsics M. úti, 54 m'-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)__________________

Cserelehetőség isi
Fürst S. úti, 45 m'-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4.7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cse_rélhető)(018)_______
___

Cserelehetőség isi
Szépen felújított Bartók Béla utcai
családi ház, pihenő kerttel eladó,
vagy 3 szobás összkomfortos la
kásra, garázsra és értékkülönbség
re cserélhető. Bármilyen más
megoldás is szóba jöhet. Irányár:
23,5
M
Ft
34/361-319,
70/258-60-30 (059)_____________

Kiadó vagy eladói
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m'-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)
Kecskéden 110 m'-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)___________
Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m'-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Cserelehetőség isi
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m'-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel.. (043)
Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 7 M Ft (004)

Cserelehetőség isi
Fürst S. úti, 54 m'-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)_____________
Petőfi S. úti, 53 m'-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5.7 M Ft (030)

Cserelehetőség isi
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,8 M Ft. (034)__________
Táncsics udvarban 2 szobás, III.
emeleti lakás. 5,8 M Ft. (035) ___

Cserelehetőség isi
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás eladó, vagy Rá
kóczi és Fürst úti kereszteződéshez
közeli 1-1,5 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)_______
Fürst S. úti, 60 m'-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)________
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft.(042)________________________
Várdomb utcai, 88 m'-es, 2 + fél
szobás, központi fűtéses családi
ház, 25 m'-es nyári konyhával,
alatta pincével. Irányár: 8 M Ft
(056)
____

Petőfi Sándor úti, 63 m'-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)_____________________

- Irodai szolgáltatások

Cserelehetőség isi
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)__________________
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m'-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft.

15511____________
Cserelehetőség is!

Petőfi S. utcai, 63 m'-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserélhető. (053)_____________________
Fürst S, úti, 58 m'-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)__________

Cserelehetőség isi
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)

Csere!
Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének külön nyíló két vagy
három szobás lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 4.5 M Ft (029)

Cserelehetőség isi
Komlón, tíz emeletes tömbben
10. em eleti, 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset
leg a környező falvakban családi
házra cserélhető. Minden megoldás érdekel. (060)______________

Cserelehetőség isi
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy érték
egyeztetéssel
1,5-2
szobás
lakásra cserélhető Dózsa Gy.,
Bánki D., Tópart, Kertalja, Népek
bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M
Ft-ig. (063)____________________
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emele
ti, összkomfortos lakás. Irányár: 7
M ft(0 6 8 )_____________________
Bokodí tónál a Vízmű mögött 40
m'-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel,
ásott kútlal, pihenő kerttel. Irányár:
2.5 M FI (010)__________________
Bokodí tótól 400 m-re 200 m'-es
telken 30 m'-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)_______________________
Oroszlány Felső-telepen 1020
m'-es kert 20 m'-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft

______________

Csere!
Népek barátsága úti, 57 m'-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)________

Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m'-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)__________________________

Oroszlány Felső-telepen 720 m'-es
kert 20 m'-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft

1515)___________ ___________
Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m'-es kert 30 m'-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft
(016)__________________________
Rákóczi F. úti 55 m'-es, III. emele
ti, 2 szobás, villanyfútéses lakás
eladó. Irányár: 7 M Ft. (071)

Cserelehetőség isi

Cserelehetőség isi

Táncsics udvarban, II. emeleti, 2
szobás lakás eladó, irányár: 7 M
Ft, vagy értékegyez- tetőssel csa
ládi házra cserélhető 10 M Ft-ig.
(058)_________________________

Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m'-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m'-es telken eladó, esetleg
1.5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)

- Ingatlan felmérés és értékbecslés
-Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax Küldés)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

9-12

Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m'-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
M Ft. (031)____________________
Nyíres dűlőben 30 m'-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m'-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)
Kecskéd és Oroszlány között 1108
m'-es zártkert 50 m'-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 M Ft (049)
Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m'-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)
_________________

Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zárt
kert, 36 m'-es téglaépülettel, 2074
m'-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel, Víz, villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)_______________________
Oroszlány Homoki dűlőben zárt
kert, 9 m'-es téglaépülettel, 12
m'-es pincével 848 m'-es terüle
ten gyümölcsössel, veteményeskerttel, ásott kúttal eladó. Irányár:
600 ezer Ft (061)_______________
Oroszlányon Bokodí tóhoz közeli
zártkert 20 m'-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsös
sel eladó. Víz, ásott és fúrt kút is
van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m'-es szerkezetkész
tégla épület 2000 m'-es zárt kertben eladó,Irányár: 3 M Ft (065)
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz
közel szerelőaknás garázs eladó
Irányár: 650 ezer Ft. (066)_______
Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs
eladó, műhelynek is használható.
Irányár: 1,2 M Ft (058-2)________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 M Ft (069)________________
Vértessomló üdülőfaluban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m'-es, 2 szobás íakás eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m -es, 2. emeleti
2 és íél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 8,5 MFt. (075)__________
Népek barátsága úti, 56 m-es, 5.
emeleti, 2 és fél szobás lakás el
adó. ]ranyán_75_MFt. (073)_____

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Szerződést a felek szabad akaratukból kötöttek ki. Egy jó szerződéssel kivéd
kötnek, szerződéskötésre senkit sem hető a hosszadalmas és bizonytalan
lehet kényszeríteni, ilyen ítéletet még kimenetelű bírósági eljárás.
Ha kötelező az írásbeli forma, a
a bíróság sem hozhat. Mint arról már
szó esett, a szerződés létrejöttéhez szerződés egyszerű írásba foglalásá
mindig szükséges az egybehangzó val, és a felek által történő aláírásával
akaratnyilatkozat. A szerződés meg a szerződés érvényesen létrejön. Elő
kötésének a sémája: az egyik fél aján fordul azonban, hogy a szerződés ér
latot tesz, és a másik fél az ajánlatot vényes, hiszen írásban jött létre, és
elfogadja. Az ajánlat is, az elfogadás is tartalma megfelel az adott szerződés
akaratnyilatkozat, ha a kettő egybe re előírt követelményeknek, mégsem
lesz alkalmas a kitűzött cél elérésére.
hangzó, akkor létrejön a szerződés.
Az akaratnyilatkozatot háromféle Az ingatlan adás-vételi szerződés pl.
alakban lehet kifejezésre juttatni: szó érvényesen létrejön, ha az tartalmazza
ban, írásban és ráutaló magatartással. az eladó és a vevő személyét, a vétel
A szóban tett nyilatkozattal az tárgyát és a vételárat, és azt a felek
együttesen jelen lévő felek között jön aláírták, mégsem alkalmas az ingat
létre szerződés, különösen olyan eset lan-nyilvántartási átvezetésre. A jogben, amikor az írásbeliség nem köte biztonság érdekében ugyanis ú.n.
lező, vagy azonnali a teljesítés, mint minősített írásba foglalást ír elő a tör
pl. a bolti vásárlás, a szóban kötött in vény, a szerződést közjegyzőnek, vagy
góbérleti szerződés esetén. Az írásos ügyvédnek kell ellenjegyezni. Végül
szerződések általában egy okiratnak vannak olyan esetek, ahol kötelező a
mindkét fél részéről való aláírásával közjegyzői okirat, gondoljunk csak a
jönnek létre, de érvényes az a szerző pénzintézeti hitelszerződésekre.
Szerződést általában saját nevében
dés is, amelyben az egyik fél írásban
ajánlatot tesz, és azt a másik fél írás köt az ember, azonban nem kizárt,
ban elfogadja. Kötelező az írásbeli for hogy azt a képviselője írja alá. Törvé
ma az ingatlan átruházások esetén. nyes képviseletről beszélünk, ha a
Ráutaló magatartással jön létre a szer képviselő személyét jogszabály írja
ződés pl. a tömegközlekedési eszköz elő, pl. a kiskorú képviselője a szülő,
re való felszálláskor, a fizető vagy egy Kft képviselője az ügyvezető.
parkolóba történő beálláskor, de a Képviselet létrejöhet meghatalmazás
sal, ezt a minőségét a meghatalma
közcsatornára való rákötéskor is!
Általános szabály, hogy bármely zottnak igazolnia kell.
Vannak olyan esetek, amikor a szer
alakban létrejöhet érvényes szerző
dés, kivéve, ha jogszabály kötelezően ződés érvényességéhez harmadik
előírja az írásbeli formát, vagy a felek személy beleegyezése, vagy hatósági
abban állapodnak meg. Nem kötelező jóváhagyás szükséges. Legjellemzőbb
ugyan, de érdemes a huzamos ideig esete a kiskorú, vagy gondnokolt sze
tartó, vagy nagyobb ellenértékű szol mély vagyonát érintően a gyámható
gáltatásokra írásban szerződést kötni, sági jóváhagyástól függő szerződés.
mint pl. a lakásbérlet, vagy a vállalko Ez a szerződés is érvényesen létrejön
zás. Gyakori, hogy szóban kötnek la a felek között, azonban csak akkor
kásfelújításra szerződést, később származnak belőle jogok és kötele
pedig rendkívül nehéz bizonyítani, zettségek, ha azt az arra jogosult jóvá
hogy milyen munkát is kellett elvégez hagyta.
Kis Ferencné dr.
ni, de azt is, hogy milyen ellenértéket
BARANYAI ITTHON MARAD. Baranyai János az Oroszlá T O M I KÉZI
nyi VSE súlyemelője arra készült, hogy megemelje élete AUTÓMOSÓ!
legjobb eredményét a junior világbajnokságon. Sajnos a
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.
munka hiába való volt, mert a dopping ügybe keveredett
olimpikonok miatt Súlyemelő Szövetség nem vehet részt tM? *06*20*
L > 4 88 *10 *56
nemzetközi versenyeken.
Központi orvosi ügyelet
Akciós Héra!
®361-761

A HÉT
MONDATAI
Úgy látszik humorzsáknapot tar
tott legutóbbi ülésén a képvise
lő-testület. A vita hevében Juhász
József pénzügyi bizottsági elnök
(MSZP) az alábbi példatörténettel
próbálta illusztrálni a szerinte ká
kán is csomót kereső Takács Kár
oly (Fidesz) magatartását:
Egy székely cipészmester
virgonckodó inasához akarta vágni
a kaptafát, de az inas lehajolt és a
kaptafa az asszonyt találta el. Mire
a cipész: Hát így is jé!
Székely Antal frakcióvezető
(MSZP) úgy vélte a két politikai ol
dal elbeszél egymás mellett s ezt
az alábbi adomával szemléltette:
Két horgász ül a parton. Mire az
egyik: Mennyi az idő? Erre a má
sik: Hát még a szúnyog!

F é n y m á s o lá s !

NYOMDA
®20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi
fűtés szerelő
®20/9366-274
Gépi vakolás,
Hőszigetelés, burkolás
®30/908-03-77
®30/209-44-95
®20/325-68-32

- Diszperziós festékek,
- Trinát zománcok,
- Higítók,
- Homlokzatfestékek,
-Tapéták
nagy választékban a Huber fes
tékboltból a Fürst Sándor úton!

PO TO M
Fehérnem ű és
b álásru h a üzlet
a H u b er üzletházban ,
a F ü rs t S. ú to n .

. Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12 .

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.

A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft,
2 oldalas 20,-Ft,
A/3-as 1 oldalas 25,-Ft.
MONTÁZS PRESS Kft.
NYOMDA
Fürst S. u. 13.

161 + 21 állandóan kapható!

TAXI ®361-700

KÉPZETTEBBEK. Rajnai Gábor pol
gármester és dr. Judi Erzsébet
jegyző hivatalában fogadta Madari
Csaba városi kapitányt, és a képvi
selő-testület által 2003-ban alapí
tott ösztöndíjban részesülő rendőr
fiatalokat, akik nyáron végeztek a
rendőrszakközép- iskolában.
Szarka Krisztina, Eck Péter és Üllei
Kovács István rendőrőrmesterek
nek a polgármester reményét fejez
te ki, hogy a következő években is
lesznek jelentkezők erre a nehéz és
felelősségteljes hivatásra.

(az OTP-vel szemben!)

M364-000
Az oroszlányi Vöröskereszt folyamato
san elsősegély tanfolyamot Indít! Je
lentkezni a művelődési központban
vagy a 365-935, 06-20/937-60-04 telefonszámokon lehet._______________

Az OROSZLÁNY KINCSEI kapható
a Fürst S. u. 13. szám alatt (Huber
ház), az MKK Heuréka könyves
boltjában, valamint a Fürst S. úti
könyvesboltban. Ára 798,-Ft.

Í

Nyitva: minden nap 9-18-ig

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, M arasztok u. 2-4. i

(az utca a Puskinnal szemben) \

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

K iss C s a 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

l t f e S z ü v ia
Jp/jTV esküvőiruha
szalon

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
® 3 6 1-605
Nyitva tartás: H-P: 8-17

A Közlekedési Felügyelet
által kijelölt MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS!
Személygépkocsik, utánfutók
műszaki vizsgára felkészíté
se, vizsgáztatás,személygép
kocsik környezetvédelmi
felülvizsgálata.
Makrai Autójavító
Kecskédi u.1/A
Tel., Fax: 34/362-643

APRÓHIRDETÉS
-Bokodi tópart oroszlányi ol
dalán 30m'-es faház, kerttel,
pincével, ásott kúttal, vil
lannyal eladó. 361-623
-Eladó 4 égőfejes gáztűz
hely. 20/454-25-15

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc S20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József ®30-5800-477 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kft. Oroszlány; Felelős vezető: a kft. ügyvezetője.
S2G/454-35-41 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Bányász krt. 44., E-mail: molnar.terenc@index.hu
_______________________________ ISSN:1419 4805 Hirdetésfelvétel akiadó nyomdájában: Oroszlány, Fürst S. 13. (Huber-ház)
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VI. é v fo ly a m , 30. (2 60 .) s zá m

2 0 0 4 . s z e p te m b e r 30.

Veszélyben a biciklisták?
Gogh Zoltán gimnáziumi tanár gya
korta rója kerékpárral a város főútját, a Rákóczi utat.
- A biciklisek nincsenek biztonság
ban, amióta a gépkocsik várakozá
sát lehetővé tevő felfestések
megtörténtek - hívta fel lapunk fi
gyelmét, hozzátéve, hogy ugyanez
a véleménye több két keréken köz
lekedő ismerősének is.

Leginkább a bicikliző fiatalokat
féltem, s noha nem szeretném az ör
dögöt a falra festeni, mégis azt kér
dezem: meg kell- várni, amíg egy
szerencsétlen kimenetelű baleset
történik? Én magam arra biztatom a
fiatalokat, hogy a Rákóczi úton in
kább a járdán kerékpározzanak,
semmint életveszélynek tegyék ki
magukat. A járdára kényszerülő bi
ciklisták persze így a gyalogosok
idegeit borzolják, s megint csak bal
esetveszély áll elő.
Tudom, hogy a főúti vállalkozók
forgalmuk csökkenésére hivatkozva
kérték a várakozás ilyetén engedé
lyezését. De be kellene látniuk, hogy
nincs az az üzleti haszon, ami össze
mérhető azzal, ha egy biciklista ne
adj' isten az autó alá kerül.
- Van megoldási javaslata?
- Például kerékpárutat kellene ki
jelölni a járda egyik felének valami
lyen elválasztásával. Tudok olyan
városról, ahol így oldottak meg ha
sonló problémát. Ha ez a felfestés
most ideiglenes megoldás, a végle
ges kidolgozásakor a kerékpárosok
ra is kellene gondolni. De félek, hogy
addig is életek vannak veszélyben mondta el lapunknak Gogh Zoltán.

CS9

DAEWOO

D A E W O O TATABANYA
Hivatalos márkakereskedés és szerviz
Az újváros buszvégá! lom ássd szemben.

őri u. 37./A, Tel.: 34/522-122 Fax: 34/522-120

Több fiatalkorú is fogyasztott kábítószert

Drog a diszkóban, razziáztak a zsaruk
Hetven rendőr vett részt a múlt héten szombat éjszaka egy Oroszlány
környéki település diszkójában tartott nagyszabású razzián, ahol nagy
mennyiségű kábítószerre bukkantak. Az ellenőrzést végző Oroszlányi
Rendőrkaptányság dolgozóinak munkáját a megye valamennyi kapi
tánysága és számos más szervezet segítette.

A fokozott ellenőrzés eredménye
képpen összesen 16 személyt - kö
zöttük több fiatalkorút - kellett
előállítani kábítószer fogyasztása
miatt. A diszkóban szórakozók közül
igazságügyi orvosszakértők szűrték
ki azokat a személyeket, akiknél a
külső jegyek alapján kábítószer fo
gyasztása volt feltételezhető.
- Kerékpáros társaim nevében is
A szórakozóhely kiürítését követő
mondhatom, hogy örültünk a tavaszi
en sem maradt el a meglepetés,
intézkedésnek, mellyel az autók vá
ugyanis a földön elszórva 120 darab
rakozását megtiltották a Rákóczi
extasy tablettát, valamint több, felte
úton. Az elmúlt félévben ugyanis a
hetően speed-, és kannabisz-szárfelszabadult jobboldali sávokban
mazékot tartalmazó csomagot
biztonságosan közlekedhettünk. A
találtak és foglaltak le.
felfestésekkel most a közút gyakor
Az akció során sikerült elfogni egy
latilag kétszer egy sávosra szűkült,
körözött személyt, valamint kiszűr
életveszélyes pedállal tekerni rajta.
tek egy ittas járművezető fiatalem
A belső sáv szélén haladva ve
bert is. Az Oroszlányi Rendőrszélyben vagyunk, mert bármikor
kapitányság Bűnügyi Osztálya kábí
ránk nyithatják az ajtót a járműveze
tószerrel való visszaélés miatt eljá
tők. Velem már történt ilyen. Ha testi
rást rendelt el. A diszkóban
épségünket óvandó a belső sáv kö
hátrahagyott nagyobb mennyiségű
zepén tekerünk, mérhetetlen mocs(összesen kb. 150 adag) kábítószer
kolódásnak, fenyegetésnek, tülkö
is jelzi, bőven akad dolga a rend őrei
lésnek vagyunk kitéve a gépjárműve
nek abban, hogy a kábítószereket si
zetők részéről, akik bennünk forgal
keresen szorítsák ki a fiatalok által
mat lassító kerékkötőt látnak.
látogatott szórakozóhelyekről.
Mihelyt ez megtörténik, a városi
Megkérdeztük Madari Csaba rend
Madari Csaba oroszlányi rendőrőrkapitányt, hogyan látja, valóban baleset-megelőzési bizottság foglal kapitány sem megerősíteni, sem cá
veszélyhelyzetbe kerültek-e a ke kozni fog ezzel a kérdéssel.
folni
nem
kívánta
azon
Az mindenestre tény, hogy a ke értesülésünket, hogy akciójuk a
rékpárosok a Rákóczi úton?
- Amíg a forgalmi rend változása rékpárosok fokozottabb veszélyhely bokodi diszkót érintette.
nem befejezett, nem szeretnék állást zetbe kerültek - válaszolta a - Miért nem hozható nyilvánosságra
kapitány.
foglalni ebben a kérdésben.
a szórakozóhely neve?-kérdeztük a
kapitányt.
JH IC TA M PR E SS KFTMOIOTAZS PR E SS KFT.
- Tekintettel kell lennünk a tulajdo
Könyvek, tútikönyvek,
nos személyiségi jogaira.
jegyzetek
- Van információjuk, hogy hogyan
került a diszkóba kábítószer?
V
,- /
- Igen, de erről egyelőre a nyomo
zás érdekeire való tekintettel nem
nyilatkozhatok.
* ...-Levélpapírok, borítékok,
- Elképzelhető, hogy más városnévjegykártyák
környéki
szórakozóhelyen is tiltott
t '■ K épeslapok,
Ügyviteli
droghoz
lehet
jutni?
nyomtatványok
•rtf üdvözlőkártyák
- Információink szerint nagyon
...
Prospektusok
sok szórakozóhelyen megjelenik a
drog Oroszlányban és környékén, de
flJ J T íV . 3 , \
más településeken is. Az utóbbi
években erőteljesen fokozódott a til
\ ^ M tott drogok fogyasztása és forgalma
zása. Sajnos, a most előállítottak
között több fiatalkorú is volt.
- Városunk mennyire fertőzött ká
F é n y m á s o lá s !
F é n y m á s o lá s !
F é n y m á s o lá s !
bítószer kereskedelemmel?
A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft, 2 oldalas 20,-Ft, A/3-as 1 oldalas 25,-Ft
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- Ebben az évben is több gyanúsí
tottat hallgattunk ki kábítószer fo
gyasztásával kapcsolatban. Fiatal
korúakat is. Több ilyen ügyünk van
folyamatban. Akik korábbi ügyekben
érintettek voltak, több esetben tettek
vallomást, hogy milyen módon oszt
ják szét a kábítószert a városban.
- Oroszlányi iskolákban, és kör
nyékükön kínálnak-e kábítószert?
- Pontos információnk erről
nincs. Az érintettek egyébként általá
ban a középiskolás korosztály és a fi
atal felnőttek lehetnek.
- A tapasztalat mit mutat, a fiata
lok inkább az iskola környékén vagy
a szórakozóhelyeken ismerkednek
meg a tiltott drogokkal?
- Elsősorban szórakozóhelyeken
és kortárscsoportok közösségeiben.
- Akkor nyugodt szívvel egy szülő
nem engedheti el serdülő gyermekét
diszkóba, szórakozóhelyre?
- Mostani akciónkban több száz
személyt vizsgált meg két igazság
ügyi orvosszakértő, és így bukkan
tunk
közülük
16-ra,
akik
bizonyíthatóan kábítószert fogyasz
tottak. Úgy vélem, hogy a fiatalok
helyes értékrendre való nevelése, a
droghasználat negatívumait bemu
tató alapos tájékoztatás elősegítheti,
hogy ne fogyasszanak, ne kérjenek,
ne vásároljanak drogot.
- A reggel hazatérő fiatalemberen
a szülő észlelheti nyomát a drogfo
gyasztásnak?
- A pupillatágulással és a pulzus
szám megnövekedésével járó állapot
nem szűnik meg pár óra alatt, tehát
hazatérésekor még többnyire észlel
hető: a fiatal nem tud aludni, és foko
zottabb aktivitás jellemzi. A szülők
felelőssége felismerni, milyen álla
potban érkezik haza gyermekük.
- Várható-e térségünk szórakozóhe
lyein újabb ellenőrzés?
- Igen, sőt visszatérő ellenőrzéséket
is tervezünk.
Forgács J.
RABLÓT FOGTAK. Kéthetes nyomo
zás után az oroszlányi rendőrök
megtalálták azt az elkövetőt, aki az
elmúlt hónapban bántalmazott egy
idős hölgyet a Petőfi udvarban és el
vette mobiltelefonját, valamint kész
pénzét.

NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. ®20/454-35-41

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

Ú g y tű n ik , la p u n k d a rá z s fé s z e k b e n y ú lt

Az OROSZLÁNY KINCSEI
kapható a
Fürst S. u. 13.
alatt (Huber ház),
az MKK Heuréka
könyvesboltjában,
valamint a
Fürst S. úti
könyvesboltban.
Ára 798 -Ft.

A HÉT HÍREIBŐL
MEGÚJULT VEZETÉS. Váltás történt
a szocialisták megyei elnökségében
a múlt héten vasárnap. A párt elnöki
székébe Keleti György helyett Lu
kács Zoltán került. Az egyik alelnök
Székely Antal alpolgármester, az
MSZP oroszlányi szervezetének és
képviselő-testületi frakciójának ve
zetője lett.
HAZAI BRONZ. Másodosztályú fel
nőtt országos judo bajnokságot ren
deztek Újpesten, ahol Fucskó
Nikolett és Jánoki László harmadik
helyen végzett.
TÁRCSÁT VEGYENEK! Folyamato
san szerelik fel az új közúti jelzőtáb
lákat a Rákóczi úton. Többek között
a várakozóhely kiegészítő táblával
jelzést. A munkák befejezése után
életbe lép a napközbeni egy órás
korlátozás, ezért az autósoknak nem
árt felszerelkezni időmérőtárcsával.
VERETLENEK. Továbbra is veretle
nek, de már nem száz százalékosak
az oroszlányi labdarúgók. Két dön
tetlent játszottak ugyanis az elmúlt
hetekben és ezzel elveszítették veze
tő helyüket a megyei harmadosz
tályban.

GAZDIT KERESEK!
Ki fogadna be egy borzalmasan
megcsonkított (3 lábú) és gazda nél
kül maradt, fekete, nagytestű fiúku
tyát? Sürgős segítséget várunk!
ffi 364-125,360-552,362-550

Ism ét fe ke te listá ra ke rü lt a K rónikás a p olgárm ester
nél. É rdekes csiki-csu ki já té ko t játszik, újra úgy dön
tött, hogy nem nyilatkozik, m ert végleg betelt nála a
pohár. B etelt, m ert felh á b orítja legutóbbi cikkünk a
térségi lapról, ahol érdem beli vá la sz híján találgatni
m e ré sze ltü k a lap körüli különös je lenségeket. S
m ondta m in d e zt akkor, a m iko r egyéb tisztázatlan
ügyek kapcsán is interjúra érkeztünk hozzá, hogy ver
bálisán bírh a ssu k válaszra ezekről. S m ondta m ind
ezt hangját felem elve! Lám csak, gondoltam , a nép
jó s á g o s a tyjá n a k szerepében te tsze lg ő em b e r ilyen is
tud lenni. M ajdnem szégyelltem m agam , hogy m iért
nem elégszem m eg a sem m ivel, m elyet érdeklődő
Írásos ké rd é se in kre adott.
A n n y it azóta sikerült kinyom oznunk (S chuszter
M argit kistérségi m enedzsertől kapva adatokat), hogy
kissé a lá b e csü ltü k a Térségi T ájoló költségeit, a valós
ár, havi 280 e ze r forint. De hogy ez a pénz kinek a
zsebében köt ki? És az(ok) m ilyen kapcsolatban
áll(n a k) a városvezetéssel?
V ala m ib e nagyon belenyúlhattunk, hogy polgárm e ste rü n ke t m egint így elragadta az indulat. Először
nyilatkozott, aztán nem , aztán igen, m ost m egint nem.
Ez határozott, céltudatos e m b e r b enyom ását kelti.
Hát, a zé rt so fő rö m n e k nem fo gadnám fel!
Ú gy látszik, a polg á rm e ste r nem tű r m eg se m m i
lyen disszo n á n s hangot, sem m i olyat, am i d icsh im n u 
szo ka t zengő sajtóreferense tudósításaival elle n 
tétes. E rősödik bennem az érzés, hogy nem volt tú l
zás, a m iko r egy évvel e zelőtt valaki diktatúrára való
h a jla m o t em legetett.
Ú gy áll te h á t a helyzet, hogy írásban m ellébeszél,
e g yé b ké n t pedig szóba nem áll a lappal. K érdés, hogy
kinek az érdeke, ha jö vő b e n i oknyo m o zá sa in k kap
csán - ha kellő körüljárás után is hiányosak az infor
m á ció in k - csak szóbeszédekre hagyatkozhatunk,
m ert az illetékes m egsértődött?
A K ró n iká s több ezres o lvasóközönségéhez Rajnai
G ábor nem e re szke d ik le. Pedig nem kellene félnie
kérdéseinktől, ha nem lenne rejtegetni valója. Igazi hí
vei bárm ilyen ügy kipattanása után is rá fo g n a k sza
vazni - ezt szám os m édiakutatás igazolja. De azért
m ég ők is m eg é rd e m e ln é k az egyenes válaszokat.
A ki kedves az em bernek, ahhoz illik különösen őszin
té n e k lenni. K ezd úgy tű n n i azonban, hogy szám ára
im m á r csak egy egészen szűk kör kedves. Talán az a
kör, akik m iatt m ost nem a dott tisztesséqes vá la szo 
kat.
Forgács József

Nem fé lsz? - ké rd e zté k ism erőseim a legutóbbi lapszám
m egjelenése után. A nnyira hülye nem lehetsz, hogy neki
m ész e n n e k a polgárm esternek. Még ha igazad is van,
gondolkozz, betonban köthetsz ki - m ondták.
É rdekes volt ez a többfelől érkező, de m égis egyhangú,
szokatlan m egnyilatkozás 2004-ben.
M iért is kellene fé lnem ? A zért, m ert kérdéseinkre
sem m itm o n d ó vá la szt kaptunk? A zért m ert m egfogal
m aztuk, és leközöltük a zokat az im pressziókat, m elyek a
kérdéseinkre való nem válaszolás, és a polgárm ester
írói m u nkásságának m egism erése után m egfogalm a
zódtak? (N em csak a m i kérdéseinkre nem adott érdem i
vá la szt a polgárm ester, de a város lakóinak m egbízásá
ból, az Ő ket képviselő egyik testületi tag kétszeri fe lve té 
sére sem !)
T isztában vagyok azzal, hogy a szék határozza meg a
tudatot - m árm int az a szék, m elyben ül az illető de an
nak, aki közel húszezer em b e r képviseletében fo g la lh a t
ja el a vezetői helyet, illene visszaem lékezni az általa két
évvel e zelőtt (K R Ó N IK Á S 2002. m ájus 25.) leírtakra.
E m lékszik?
„ ... azzal, h o g y b izo n yo s d ö n té se ke t a te stü le t erőből,
izo m b ó l m in d e n ké p p e n átvisz, azzal, h o g y a testület ta g 
ja i k ö zö tt m u n ka h e lyi a lá -fö lé re n d e ltsé g i ka p cso la t van,
azzal, h o g y b izo n yo s - a városlakókban m egü tközést
ke ltő - d ö n té se ke t a te stü le t sim án m egszavaz, egye
sekben kia la ku lh a t egyfajta n e g a tív kép a közé le t tiszta
s á g á va l kapcsolatban. E zé rt b izo n y bőven lesz feladata
az ő ssze l felálló ú j v á ro sve ze té sn e k."
Hát, m ár két é ve t elvesztegetett.
U gyanebből az írásából íme egy m ásik gyöngyszem :
„Á t k e ll é rté k e ln i a ko m m u n iká ció s gyakorlatát, és tudo 
m á su l ke ll venni, h o g y nem uralkodásra kap m andá tu
m ot, h anem szolgálatra. E z p e d ig m e g kö ve teli a város
p o lg á ra in a k alapos tájékoztatását, az álla n dó p á rb e sz é 
de t és az e g yetértésben m e g h o zo tt d ö n té si m ech aniz
m u s o ka t." U gye erre is em lékszik? Bizony, ennek
m egoldására is két éve van m á r csak.
A legutóbbi testületi ülésen az eddigi időszakról őszin
te kifakadással m agát adva, így fogalm azott: "úgy látszik
ro sszul kom m unikálunk, nem tu d ju k e la d n i az ered m é
nyeinket".
A kérdés innentől kezdve az, hogy a kkor kihez, hová
és m ire m ent el az e lm ú lt két évben a város lakóitól be
szedett pénz, úg ym in t a sa jtóreferens havi több m int ne
g yedm illiója, vagy az O roszlány központú térségi lap
szintén havi több m int negyedm illiója?
E zért is nem e ngedek a fe nyegetésnek!
Molnár Ferenc

Panelfelújítási pályázat kérdőjelekkel?
Részt kíván venni városunk a bel
ügyminisztérium által kiírt pályá
zaton, melyet a panelépületek
energiatakarékos felújításának tá
mogatására írtak ki - döntött egy
hangúlag legutóbbi ülésén a
képviselő-testület.
Anyagiak hiányában azonban idén
csak azon lakóközösségek vehetnek
részt a pályázatban, akik az önkor
mányzati egyharmados költséghá
nyad mértékét teljes egészében
átvállalják. így a felújítási költség
kétharmadát kell állnia a tulajdono
soknak, amit egyelőre - sikeres pá
lyázat esetén - a minisztérium
egyharmaddal egészít ki.
- Sajnálatos, hogy az önkormány
zat csak a pályáztatást segítő „csa
tornaként” tud ebben közreműködni,
mert jelenleg nincs ráforrása-m ondotta Lázár Mózes (FIDESZ). Úgy tu
dom,
Tatabányán
valamivel

hozzájárul ehhez az önkormányzat.
Előbb-utóbb részt kell vállalnunk a
felújítási programban, mert ez egyre
égetőbb problémává válik és az
■energiaköltségek jelentősen meg
nőttek. A jövőben fel kell mérni az
igényeket és a jövő évtől, vagy a rá
következő évben az önkormányzat
nak is szerepet kell vállalnia - java
solta a képviselő.
- Lázár Mózes javaslata támogat
ható, de a költségvetés ere nem ad
lehetőséget. Ám az összehasonlítás
tól óvom, mert egy városban, ahol
támogatják a panelrekonstrukciót,
lehet, hogy rossz állapotúak az utak.
A települések helyzete sok szem
pontból eltérő lehet - hívta fel a fi
gyelmet Metzger Gyula (MSZP)
- A jövő évi költségvetés tárgyalá
sánál a képviselő-testület bármely
tagja tehet javaslatot a támogatásra,
addig is legalább lehetőséget bizto

sítunk a részvételre - mondta el
Rajnai Gábor polgármester (MSZP).
Burghardt Józsefné társasházkezelő a városi televízióban több szem
pontból is aggályosnak tartotta az
előterjesztést.
- Az előterjesztés előírja, hogy a
társasháznak saját erejét az önkor
mányzat által megjelölt elkülönített
számlán kell elhelyezni. Az önkor
mányzat fog szerződést kötni a kivi
telezővel is. Én azt gondolom, hogy a
saját pénzének elhelyezéséről a tár
sasház közösségnek kell döntenie,
és arról is, hogy kivel akarja a mun
kálatokat elvégezni.
Burghadt Józsefné úgy véli, ha az
önkormányzat nem vállalja a felújítá
si költséget egyharmadát, akkor a
társasházak nem fognak élni a pályá
zati lehetőséggel.
A polgármester másképp látja,
szerinte már van vállalkozó.
-/-
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(062)_______________________

ELAD Ó IN G A T LA N O K

Nyíres dűlőben 30 m2-es, rassz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)

Arany János utcai, 99 m -es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)_________________________

2004. szep te m b e r 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti üg yfélszolgálatánál is állu nk
félfo g ad ási időben üg yfeleink ren d elkezésére.
H étfő, szerd a : 8 -16,
péntek: 8-12.

Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zártkert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 M Ft (049)

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m2-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhetó. Irányár: 7 M Ft (039)

Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m'-es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m2-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
tfélszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft
(054)_________________________

Cserelehetőség is!
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 13 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)_________________________

Cserelehetőség Is!
Szépen felújított Bartók Béla utcai
családi ház, pihenő kerttel eladó,
vagy értékkülönbözettel 3 szobás
összkomfortos lakásra, garázsra
cserélhető. Bármilyen más megoldás is szóba jöhet. (059)________

Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m -es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)
Kecskéden 110 m -es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)___________
Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel.. (043)
Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 7 M Ft (004)

Cserelehetőség isi
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)__________________

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4,7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cserélhető) (018)__________________

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)_____________
Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5,7 M Ft (030)_________________

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,8 M Ft. (034)__________
Táncsics udvarban 2 szobás,
emeleti lakás. 5,8 M Ft. (035)

Cserelehetőség is!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás eladó, vagy Rá
kóczi és Fürst úti kereszteződéshez
közeli 1-1,5 szobás lakásra cserélhető. Irányár: 5 M Ft (037)_______
Fürst S. úti, 60 m -es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)________
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft.(042)________________________
Várdomb utcai, 88 m -es, 2 + fél
szobás, központi fűtéses családi
ház, 25 m2-es nyári konyhával,
alatta pincével. Irányár: 8 M Ft
(056)_________________________

Petőfi Sándor úti, 63 m -es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M F t (012)_____________________
Petőfi S. úti, 51 m -es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)_________________________

Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)__________________

- Irodai szolgáltatások

Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft.

( m ___________________
Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserélhetó. (053)_____________________
Fürst S. úti, 58 m -es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)__________

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)

Csere!
Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének külön nyíló két vagy
három szobás lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 4,5 M Ft (029)

Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)________

Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m -es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)__________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, II. emeleti, 2
szobás lakás eladó, irányár: 7 M
Ft, vagy értékegyez- tetéssel csa
ládi házra cserélhető 10 M Ft-ig.
(058)_________________________

Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben,
10. em eleti, 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset
leg a környező falvakban családi
házra cserélhető. Minden megoldás érdekel. (060)______________

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy érték
egyeztetéssel
1,5-2
szobás
lakásra cserélhető Dózsa Gy.,
Bánki D., Tópart, Kertalja, Népek
bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M
Ft-ig. (063)____________________
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emele
ti, összkomfortos lakás. Irányár: 7
M F t(068)____________________
Bokodi tónál a Vízmű mögött 40
m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel,
ásott kúttal, pihenő kerttel. Irányár:
2,5 M Ft (010)__________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m -es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)_______________________
Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft

M4)___________________
Oroszlány Felső-telepen 720 m -es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft

1015)___________________
Oroszlány mellett az Urgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft
(016)__________________________
Rákóczi F. úti 55 m -es, III. emele
ti, 2 szobás, villanyfűtéses lakás
eladó. Irányár: 7 M Ft. (071)

Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1,5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)__________________________

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Cserelehetőség isi
Tatabánya Síkvölgypusztán zárt
kert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel. Víz, villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)________________________
Oroszlány Homoki dűlőben zárt
kert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es terüle
ten gyümölcsössel, veteményes
kerttel, ásott kúttal eladó. Irányár:
600 ezer Ft (061)_______________
Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsös
sel eladó. Víz, ásott és fúrt kút is
van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m2-es szerkezetkész
tégla épület 2000 m2-es zárt kertben eladó.Irányár: 3 M Ft (065)
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz
közel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)_______
Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs
eladó, műhelynek is használható.
Irányár: 1,2 M Ft (058-2)________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 M Ft (069)________________
Vértessomló üdülőfalúban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m-es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 8,5 MFt. (075)__________
Népek barátsága úti, 56 m-es, 5.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. (073)

Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
M Ft. (031)_____________________

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
—Tulajdoni lap-.térkép beszerzése
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) - Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)

Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)__________________________

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
- Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Strandsirató

A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE
Jogok és kötelezettségek csak szabá
lyosan megkötött, érvényes szerző
désből származhatnak, éppen ezért
rendkívül fontos annak ismerete, hogy
milyen esetekben érvénytelen a szer
ződés. A szerződés biztonsága érde
kében elsősorban a szerződést kell
teljesíteni, éppen ezért, a jog számos
esetben megengedi, hogy a felek az
érvénytelenségi okot kiküszöböljék,
tehát szerződésüket utóbb érvényessé
tegyék.
Az érvénytelenségnek két formája
létezik: a semmisség és a megtámad
hatóság.
Semmis az a szerződés, amely a
törvény erejénél fogva érvénytelen,
erre az okra bárki, akinek ahhoz érde
ke fűződik, határidő nélkül hivatkoz
hat, bíróság, vagy más hatóság előtt
is.
Megtámadható a szerződés, ha azt
az erre feljogosított személy egy éven
belül, írásban megtámadja, ebben az
esetben tehát az érvénytelenség felté
teles. Nemcsak az idő múlásával vál
hat érvényessé a szerződés, hanem
akkor is, ha a jogosult írásban lemond
a megtámadásról, vagy a szerződést
írásban megerősíti.
Semmis szerződések:
Cselekvőképtelen személy által
kötött szerződés, ilyen pl. kiskorú,
vagy a gondnokság alá helyezett szer
ződése.
Színlelt szerződés, amelynél hiány
zik a tényleges szerződéses akarat, va
gyis
egyáltalán
nem
akartak
szerződést kötni, csak azt a látszatot
keltik. Jellemzően ilyen szerződések
születnek akkor, ha végrehajtás alól
kívánják elvonni a vagyontárgyat.
Fizikai kényszer hatása alatt kötött
szerződés, pl. erőszakkal fogják a ke
zét, az aláírásnál. Ritkán fordul elő,
ügyvéd előtt kötött szerződéseknél
pedig kizárt.
Álképviselő által kötött szerződés,
ha a szerződést kötő fél ténylegesen
nem adott, vagy nem olyan tartalmú

A legjobb ablak
a legjobb áron!
A ki mást mond,
az mellébeszél.
Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

®364-000

szerződésre adott meghatalmazást.
Ennek kizárására kell - ingatlanok
esetén - a meghatalmazást ügyvéddel
ellenjegyeztetni.
Nem a megfelelő formában kötött
szerződés, pl. ingatlanra szóban kö
tött szerződés.
Tilos szerződés, amelynek megkö
tését jogszabály tiltja, vagy amelyet
jogszabály megkerülésével kötöttek,
ilyen pl. a külföldi magánszeméllyel
kötött termőföld átruházási szerző
dés.
Megtámadható a szerződések:
Jogellenes fenyegetés hatása
alatt kötött szerződés. A fenyegetés
nek a szerződéskötő fél, vagy hozzá
tartozója ellen kell irányulnia, olyan
hátrány kilátásba helyezésével, amely
alkalmas arra, hogy befolyásolja a
szerződéses akaratot. Ez a hátrány le
het személyi vagy vagyoni jellegű, irá
nyulhat élet, testi épség, jó hírnév,
vagyon ellen. A fenyegetés származ
hat a másik szerződő féltől, de harma
dik személytől is.
Megtévesztéssel kötött szerződés,
a megtévesztésnek lényegesnek és tu
datosnak kell lenni, a megtévesztő is
lehet a másik fél, vagy harmadik sze
mély. Ilyen pl, ha valaki szándékosan
másik ingatlant mutat meg, mint ame
lyet később ténylegesen elad.
Lényeges kérdésben való tévedés:
rokon az előbbivel, de a tévedést nem
a másik fél szándékos magatartása
okozza. Lehet tévedni a szerződést
kötő félben, a szerződés tárgyában és
tartalmában is, tehát amikor nem azt a
szerződést foglalják írásba, amelyben
előzetesen megegyeztek. Ilyen lehet
pl, ha ajándékozási szerződést írnak
alá, pedig az átruházó tartási szerző
dést szeretett volna kötni.
Feltűnő
értékaránytalansággal
kötött szerződés, ahol a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás nincs egyensúly
ban, a különbségnek kb. 20 %-osnak
kell lenni.
Kis Ferencné dr.

Akciós Héra!

Eltűnt
minden.
Még a romok is.
Már csak az agyagos, pucér földet
koptatja a szél. Pedig így elplanírozva is szinte látom magam előtt,
hogy hol volt a medence, az öltöző
épületek, a napozó, a nyárfasor, a
Vetkőző nő szobra...
Ha becsukom a szemem zöldben
és napfényben fürdőzve látom. Ér
zem a klóros víz illatát és a felforró
sodott betont, ahogy meztelen
talpamat égeti miközben hot-dogért rohanok a büfépulthoz. Érzem
a nyomást fülemben, amint a mély
víz aljára bukva bélásokat halászok
ki a fenékről - jó lesz két gombóc
fagyira. A medence körül zsivaj, a
plédeken fiatalok. Én legalábbis
csak a fiatal arcokra emlékezem.
Aztán eszembe jut 1989. A feled
hetetlen este, amikor az úttörőház
nak helyet adó területen pom
pázatos sarki fényt csodálunk a
medence tocsogójának málló sze
gélyein ülve, s felszaladunk a már
düledező napozó teraszára, hátha
meglátjuk hol harap bele az égi tü
nemény a város aléló házaiba.
A kilencvenes években gyakran
jártam ki sétálni a korhadó halmok
közé, de mindig úgy láttam magam
előtt, ahogy régen, virágkorában.

ELADÓ!

POTOM
Fehérnem ű és
b álásru h a üzlet
a H u b er üzletházban,
a F ü rs t S. ú to n .
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

F é n y m á s o lá s !
A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft,
2 oldalas 20,-Ft,
A/3-as 1 oldalas 25,-Ft.

Oroszlány, Ságvári u.
2. sz. alatt, 150 m2-es
alapterületű, emeletes,
távfűtéses ingatlan.
Érdeklődni 18-20 óra
között a 363-168
telefonszámon.

MONTÁZS PRESS Kft.

FiirstS. u. 13.

Szilvia

Központi orvosi ügyelet
SS361-761

'■

TAXI ®361-700

Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő
_____ ^20/9366-274
7|"\

K m ikal

Kiss Csaba
vegyesbolt
Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, M arasztok u. 2-4.

(az utca a Puskinnal szemben)

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK

helyi garanciával!
Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
® 3 6 1-605
Nyitva tartás: fl-P: 8-17

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

' esküvőiruha
szalon

Nyitva: minden nap 9-18-ig

NYOMDA ®20-454-35-41

161 + 21 állandóan kapható!
- Diszperziós festékek,
- Trinát zománcok,
- Hígítók,
- Homlokzatfestákek,
- Tapéták
nagy választékban a Huber
festékboltból a Fürst Sándor

7,5 millió forintért
készül el a város
csecsemőkorában. Később ugyan
az a bánya a sírásója, amelynek a
születését köszönheti. Állítólag bá
nyakár éri.
A nyolcvanas évek második felé
ben napközis tábor színhelye, majd
itt kap helyet az úttörőház.
1986-ra a szénbányák fizette
kártérítésből új strandfürdő épül a
Haraszthegy oldalában.
1990-től életveszélyessé nyilvá
nítják a területen düledező épületegyüttest. 1991-től senki földje,
hajléktalanok búvóhelye. Tégláit,
darabjait, törve-zúzva a törhetőt és
zúzhatót, elhordják.
Az ezredforduló utolsó haszno
sítási próbálkozásainak egyikeként
finn faházakat telepítene ide a kép
viselő-testület, hogy egyfajta üdü
lőparkként
támadhasson
fel
hamvaiból. A terv politikai okokból
nem valósulhatott meg. Akárcsak
egy másik, nyilvánosságra nem
hozott elképzelés sem.
Mára egy ipari cég tulajdona.
Hajdanvolt nagyszerűségét barnuló fotográfiák és a nosztalgiával
elhomályosított emlékezet őrzi.
Virágzott 24 évet (1958-1982),
agonizált 22-t. Béke poraira! FJ.

s: lt: a

A Közlekedési Felügyelet
által kijelölt MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS!
Személygépkocsik, utánfutók
műszaki vizsgára felkészíté
se, vizsgáztatás,személygép
kocsik környezetvédelmi
felülvizsgálata.
Makrai Autójavító
Kecskéül u. 1/A
Tel., Fax: 34/362-643

TOMI KÉZI

AUTÓMOSÓ!
O roszlány,
T á n csics M. út 71.

*0 6 *2 0 *
1 x 4 8 8 *1 0 *5 6
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Egy kiállítás képei - és annak apropója

„Alaptalanok voltak a fenntartások”

M á r n y o lc e g é s z s é g p é n z tá r szerződött p artn ere!
V á rja Ö n t a
KERÉKPÁROSOK BOLTJA!
O roszlány, H araszth eg yi u. 7. N yitva tartás: h -p : 8 - 17-ig.
Kerékpárok, fittness és kondicionáló eszközök rendelésre is.

Október elsejétől
Tatabányán vizsgálják a vérünket

Október elseje óta a tatabányai
Szent Borbála Kórházban történik a
Oroszlányi hajléktalanok által ké dennapjait - hangsúlyozta megnyi városi szakrendelő intézetben le
szített szalvétaképekből nyílt kiállí tójában Rajnai Gábor polgármester. vett vér labordiagnosztikai vizsgá
*
tás a művelődési központban. A
lata. A betegek még a vérvétel
falapokra ragasztott vidám képek - Szeretnék eloszlatni egy lapjukban napján - a korábbinál csupán egy
készítésében a hajléktalan szálló többször is megjelent téves feltétele órával később - hozzájuthatnak le
szinte minden lakója részt vett a zést: a hajléktalan szállóban kizáró leteikhez. A helyi laborvalamennyi
lag oroszlányi fedél nélkülieket eddigi munkatársa munkát kapott,
három hónapig tartó munka során.
- Kiváló alkalom ez a kiállítás a látunk e l- mondta el a Krónikásnak elbocsátásra nem került sor. Úgy
hajléktalanokkal szembeni fenntartá Répási Jánosné, a szociális szolgálat tűnik tehát, mindenki számára
sok tompítására. Mára bebizonyoso vezetője. - Célunk a helyben keletke megfelelő megoldás született, és a
dott, hogy a szálló létesítése előtt zett problémák kezelése, ezért más továbbiakban a labor helyi működ
hangoztatott aggályok alaptalanok települések hajléktalanjait - krízisel tetéséből fakadó tetemes veszte
voltak, mert a környéken semmilyen látás után - minden esetben vissza ség sem terheli az intézetet.
atrocitás nem történt, a szálló egyál küldjük eredeti „lakóhelyére” .
- Előbb augusztus elseje, majd
-fórtalán nem zavarja az ott élők min
szeptember elseje volt a változás
várt Időpontja. Miért most valósult
meg a laborátszervezés?- kérdeztük
dr. Mátics Istvánt az intézmény igaz
gató-főorvosát.
- Az átszervezést jóváhagyó júni
Foszladozó emberi tetemre bukkant egy gombászó hölgy múlt héten csütör us végi képviselő-testületi döntés
tökön, a bokodi tó partján lévő kiserdőben. A rendőrség szerint az idén má után fogtunk neki a jogszabályi elő
jus 3-án eltűnt oroszlányi hölgy földi maradványaira bukkantak. A körülötte írásoknak leginkább megfelelő szer
fellelt tárgyak alapján alaposan feltehető, hogy gyógyszermérgezés áldozata ződéses forma kidolgozásának.
lett. Idegenkezűségre nem merült fel adat-tájékoztatta lapunkat az oroszlá Közben a szükséges szakhatósági
nyi rendőrkapitányság. (Lapunk június 18-i számában közöltük, hogy a engedélyeket is be kellett szerezni.
Alapos előkészítést és körüljárást
május 3-án ismeretlen helyre távozott H. K. -nét keresi a rendőrség.)
végeztünk. A végső forma szerint
jogi értelemben a labordiagnosztikai
A környzetvédelmi miniszter is eljön
feladatokat nem adtuk át, hanem
Öntözési szakmai bemutatót tartottak az oroszlányi szennyvíztelepen. Az úgynevezett közreműködői szerző
esőztetőgép bemutatása alkalmat teremtett arra, hogy Lazók Zoltán, az dés keretében megbíztuk ezzel a
OSZRT vezérigazgatója, és Stang Elemér telepvezető kalauzolásával a részt Szent Borbála Kórház központi klini
vevők megismerkedjentek a telep víztisztító rendszerével, s láthatták, hogy a kai laboratóriumát. A feladatellátás
telepről kifolyó megtisztított víz minősége akár öntözésre is, tehát értékesít két telephelyen történik: a saját labo
ratóriumunkban és a kórháziban.
hető terméknek is alkalmas lehet.
- A vér levétele itt és úgy történik,
Mint lapunk megtudta a telep közeljövőben! hivatalos átadására várják
Persányi Miklós környezetvédelmi minisztert is.
_____ ahogy korábban?
- Igen. A sürgős vizsgálatokat to
MOJVTAZS 1’ UlxSS KFT.
M U M Á Z S PR E SS H IT .
vábbra is helyben végezzük, a többi
Könyvek, tankönyvek,
vért a kórház gépkocsiján szállítják
jegyzetek
Tatabányára. Az adatfelvétel itt törté
nik, majd ezeket elektronikus úton
/
továbbítjuk. Az elkészült eredménye
ket a kórház számítógépéről küldik
1
át intézetünk rendszerére. Itt ki
• ^ L e v é lp a p íro k , borítékok,
nyomtatjuk és minden nap délután
névjegykártyák
fél négykor - péntekenként fél há
Ügyviteli
7JÁ i ■
K épeslapok,
romkor - kiosztják a betegeknek.
nyomtatványok
.üdvözlőkártyák
-A laboratórium hat munkatársá
...
Prospektusok
nak sorsa hogyan alakul?
*V
-*'*1
* —'
- Ketten a laboratóriumban dol
'vSgsr'
goznak tovább, ketten az intézeten
belül más munkakörbe kerültek, egy
dolgozónkat pedig a kórház vette al
kalmazásába - ő végzi a leletek kísé
rését és segít a kórházi labora
tóriumi feladatok elvégzésében. Egy
F é n y m á s o lá s !
F é n y m á s o lá s !
F é n y m á s o lá s !
dolgozónk (gyermeke betegsége mi
A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft, 2 oldalas 20,-Ft, A/3-as 1 oldalas 25,-Ft

Öt hónapig hevert
a tetem a kiserdőben

att) tartós betegállományba kény
szerült
(Megkérdeztük Kovács Jánosnét
az EDDSZvárosi titkárát is, aki ko
rábban sérelmezte, hogy a terve
zett változásokról későn kaptak
tájékoztatást. Lapunknak elmond
ta: a munkaköri változások kon
szenzussal valósultak meg, teljes
egyetértés van a szakszervezet és
az intézet vezetője között.)
- Mennyit sikerül megspórolni
az átszervezéssel?
- Nos, nyereséges egészen bizto
san nem lesz a labor, hiszen két dol
gozó bére továbbra is a kiadás
oldalon jelentkezik, amit nem ellen
tételez számottevő bevétel. Átszer
vezés nélkül azonban a veszteség
jövőre jelentősen meghaladhatta
volna a 10 millió forintos összeget.
*

Dr. Mátics István arról is tájékoz
tatta lapunkat, hogy az intézetben
hamarosan bevezetik az-ISO 9001
minőségbiztosítási rendszert. Az
erre való felkészülés nyomán kérdő
ívek kitöltésére kérték az intézet láto
gatóit, melyeknek értékelése folya
matban van. A főorvos véleménye
szerint összességében pozitívan ér
tékelték a szakrendelő működését.
- Mit vesz észre a beteg a minő
ségbiztosítás bevezetése után?
- A legjobb az, ha semmit sem. A
minősítés az intézmény működésé
nek minden szintjén előír minőségi
követelményeket, és írásba foglalja a
fontosabb szakmai előírásokat. Arra
bizonyosan jó, hogy a felkészülés
kapcsán valamennyi alkalmazottunk
kénytelen volt újra feleleveníteni
mindazt, amit alvó tudásként évek,
évtizedek óta birtokol.
- Egy másik téma. A város aka
dálymentesítése kapcsán vetített té
véműsorban Válóczi Ferenc, a
mozgáskorlátozottak megyei egye
sületének elnöke úgy nyilatkozott,
hogy az intézmény felújítása során
csak részben gondoltak a segítség
gel élőkre. Mi erről a véleménye?
- Gondos tervezés történt, és a ki
alakítások minden szabványnak
megfelelnek. Igaz, hogy az egyesüle
tet nem kérdeztük, de több oroszlá
nyi kerekes székes beteget elhoztunk
ide, és már a tervezés időszakában
kikértük a véleményüket, majd e ta
nácsoknak megfelelően építkeztünk.
Forgács József
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!

Munkatáborok Oroszlányban 1951-56 között

Könyv az elhallgatott évekről
Hiánypótló munka megírására, a
helytörténettel foglalkozók régi
adósságának törlesztésére vállal
kozott Barakka Gábor, az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola mérnök
tanára. Az 1956-os forradalom ün
nepnapja tájékán megjelenő köny
ve az ötvenes évek Oroszlányának
máig ismeretlen és elhallgatott fe
jezetét dolgozza fel. A munka azon
pályázat elnyerése nyomán szüle
tett, amelyet több, mint két évvel
ezelőtt írt ki a polgármesteri hiva
tal, hogy helyi történelmünk talán
legvitatottabb időszaka ismertebbé
váljon a város lakói előtt. Párja a
helyi tévé tévé által elkészített “A
pokol tornácán” című riportfilm,
mely ugyancsak e pályázaton nyert.
A jó másfél éve elkészült kézirat ki
adására - Székely Antal alpolgármes
ter karolta fel az ügyet - idén
vállalkozott a polgármesteri hivatal,
kapcsolódva ezzel a várossá avatás
ötven éves évfordulójához.
- Miért a ’munkatáborok’ többes
számú megjelölés szerepel a kötet cí
mében? Nem csupán a hírhedt
XVIII-as aknai KÖMI-tábor működött
itt a második világháború után?
- Nyomozásom során kiderült,
hogy három rabtábor is működött a
városban, igaz nem egy időben.
1944-ben Oroszlányba zsidó munka
szolgálatosokat hoztak, akiket kb. fél
évig a bányában dolgoztattak. Sajná
latos tény, hogy a nyilasok hatalomra
jutása után őket megsemmisítő tábo
rokba hurcolták, akárcsak a MÁK Rt.
akkori vezérigazgatóját.
Később, az 1950-es évek elején a
város építésére hurcoltak ide rabo
kat. Állítólag több helyen is volt tele
pük, de csupán annyi biztos, hogy

valahol a mai Bányász Klub területén
létesítettek számukra egy elkerített
főtábort. Érdekes, hogy az utolsó fel
adatuk éppen a XVIII-as aknai rabtá
bor felépítése volt 1952 nyarán. Ez év
őszén érkeztek az első elítéltek, de a
tábor ekkor még csak félkész állapot
ban volt, s a 200-300 friss fogoly is
részt vett az építés befejezésében.
1953-ban, a recski tábor felszámolá
sa után „indult be itt a nagyüzem”.
- Hányán fordultak meg a táborban
1953 és 1956 közötti működése so
rán?
- Rendszeresen kb. 1100 foglyot
dolgoztattak itt, de állományuk na
gyon gyorsan - az utolsó évben két
havonta is - cserélődött, vagyis
állandóan keverték őket: ide-oda vit
tek 20-30 fős csoportokat, hogy
megelőzzék esetleges szervezkedé
süket. Ez azt jelenti, hogy a három év
alatt akár tízezer ember is megfordul
hatott itt.
A rabok kilétét felderíteni szinte le
hetetlen, mert ítéleteik a járási bírósá
gokon születtek, s azokat irattárait
végigböngészni mérhetetlenül nagy
feladat. A Történeti Hivatal levéltárá
ban csak statisztikák maradtak fenn
az ideküldöttek számáról.
- Az érintettekkel készültek szemé
lyes beszélgetések?
- Hozzávetőlegesen húsz emberrel
találkoztam, s a tőlük kapott informá
ciók valamilyen módon beépültek a
monográfiába. Legfőbb segítőm Oláh
Laci bácsi volt, aki számos általa őr
zött dokumentumot is rendelkezé
semre bocsátott. A kötet lektora és fő
szakmai pártfogóm Germuska Pál
történész, az 56-os Intézet munkatár
sa volt, aki többek között Tatabánya
56-os eseményeinek történetét is fel

Titkolóznak a közpénz
sorsáról címmel két héttel
ezelőtt megjelent cik
künkre reagált írásban
Salamon Gyöngyi, a Radír Rádió ügyvezetője, aki egyben
főszerkesztője a Térségi Tájoló néven nemrég megjelent
kistérségi lapnak.
Levelében felhívja a figyelmünket, hogy a kistérségi
újság főszerkesztői feladatait csupán megbízásos jogvi
szony keretében látja el, akárcsak a megyei önkormány
zat sajtóreferensi teendőit. Azt is megtudtuk tőle, hogy
Salamon Gyöngyi a havilapot kiadó Propaganda 17 Bt
kültagja, és a társaság három tagjának egyike sem kap
csolódik az oroszlányi önkormányzathoz. Levelében az
alábbiakat írja még:
„A lap valóban tartalmaz másodközléseket, de ha a
kistérség nem dönt a lap létrehozása mellett, ezekre
az eseményekre egyetlen újságíró sem (tisztelet a k i
vételnek) dugta volna oda az orrát. Ha bárki fellapoz
za az eltelt egy hónap megyei sajtótermékeit, ki
merem jelenteni, hogy az érintett településekről 90
%-ban csak azok a tudósítások, hírek jelentek meg,
melyeket a Térségi Tájoló szerkesztősége továbbí

dolgozta. Balogh Gyula segítségével
az oroszlányi 56-osokokkal is talál
koztam.
Sajnos az interjúalanyok többsége
nem adta a nevét. Úgy tűnik, hogy bi
zonyos félelem még ma is él bennük.
Nem mernek nyíltan beszélni, mert
félnek, hogy ennek valamiféle követ
kezménye lehet. Az elkészült interjúk
visszaemlékezésszerűen nem jelen
nek meg a kötetben. E beszélgetések
abban segítettek, hogy az igazolható
információkat összegyűjtve írhassak
olyan monográfiát, mely lehetőség
szerint objektíven, az érzelmi viszo
nyulásokat félretéve igyekszik bemu
tatni a korszakot. A megcáfolhatatlan
tényeket igyekszem átadni e kötet
ben.
- 1956 eseményei milyen súllyal
szerepelnek a könyvben?
- Á rabok kitörésének és a tábor
bezárásának kapcsán elkerülhetetlen,
hogy ez ne kerüljön szóba. De én a
forradalom napjaira a rabok szem
szögéből vetek pillantást, és bár szá
mos új tényre bukkantam, de az
októberi események mélyebb bemu
tatása nem lehetett célom. Ez a másik
óriási fehér folt a város történetében.
Feltárása még nagyobb kutatómun
kát igényelne, mint a munkatáborok
történetének kiderítésére általam for
dított egy év.
Barakka Gábor egyébként süttői la
kos, noha korábban egy jó évtizedig
Oroszlányban is élt, hiszen 1971 óta
itt tanít az Eötvös iskolában. Nem tör
ténelemtanár, de az elmúlt években
két kötete is megjelent. Megírta Süttő
község monográfiáját, valamint Süttő
és a dorogi járás tűzoltóságának tör
ténetét.
Forgács J.

tott. Ezeknek a települé
seknek pedig ez fontos.
Hogy ne csak a nagyobb
városok és azok esemé
nyei kapjanak teret, hanem a kicsik is!
Eddig a lapot kiadó társaság a tudósítóknak, a főszerkesztőnek egyetlen fillé rt sem fizetett. Én is, csak
akkor juthatok honoráriumhoz, ha a lap nyereségessé
válik, erre nyilván a hirdetési bevételei révén válna le
hetőség. Ám egy induló, és jelenleg, csak négy hóna
pos próbaidős szerződéssel rendelkező lapnak nem
sok esélye van jelentős bevétel megtermelésére." írta többek között Salamon Gyöngyi.
*

Salamon Gyöngyi: a térségi lap
eddig egy fillért sem fizetett

A Krónikás szerkesztői továbbra is szerencsétlennek
tartják, hogy egy közpénzből finanszírozott információs
lap megjelenésekor az oroszlányi önkormányzat illetéke
sei elzárkóztak a nyílt információadástól és ehelyett nyo
mozásra buzdítottak. A titkolózás mindig kételyeket
ébreszt! Meg lehetett volna előzni a találgatást, ha a város
vezetése komolyan veszi a nyilvánosságot. Pláne, ha az
erre való törekvést programszerűen is deklarálták.
F.J.

Az OROSZLÁNY KINCSEI
kapható a
Fürst S. u. 13.
alatt (Huber ház),
az MKK Heuréka
könyvesboltjában,
valamint a
Fürst S. úti
könyvesboltban.
Ára 798 -Ft.

HÍREK

HÍREK

- KOSTYÁL ÚJABB GYŐZELME. A
szlovéniai Mariborban rendezték
meg szeptember végén az U-16-os
korosztály atlétikai válogatott via
dalát három ország részvételével. A
versenyen külön megtiszteltetés
érte az Oroszlányi Triatlon Egyesü
let (ORTRI) versenyzőjét, a három
szoros _ válogatott
oroszlányi
Kostyál Ágnest, mivel a megnyitó
ünnepségén ő vihette hazánk csa
pattábláját. A fiatal tehetség aztán a
pályán is bizonyított, és megnyerte
a kétezer méteres síkfutást, 26 má
sodpercet ráverve a második he
lyezettre.
- BRIT ÉS MAGYAR SZAK
EMBEREK ötletbörzére érkeztek a
majki remeteségbe a múlt hétvé
gén, hogy közösen gondolkodja
nak a hasznosítás lehetőségeiről. A
Műemlékek Állami Gondnoksága
jelenleg készíti a műemlék- együt
tes hasznosítási koncepcióját, de
ezt megelőzően el kell végezni az
építéstörténeti, család- és kerttör
téneti kutatásokat, amelyek isme
retében kidolgozhatok a konkrét
elképzelések.
- KIJAVÍTOTTÁK A KÁTYÚKAT a
Haraszthegyi útról a rendelőinté
zethez vezető bekötőút egy részén.
- 23 TONNA papírhulladékot gyűj
töttek a Ságvári iskolások a múlt
heti akció során. A befolyó mintegy
160 ezer forint az osztályközössé
gek pénzét gyarapítja.

VAROSKAPU
IN G A T L A N IR O D A
OROSZLÁNY, FÜRST S. U. 13.
® 06/20-570-08-07, 362-929
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(062)_______________________

ELAD Ó IN G A T LA N O K

\yírí.:s dűlőben 30 m2-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)

Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)__________________________

2004. s zep te m b e r 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti ü g yfélszolgálatánál is állu n k
fé lfo g a d á si időben üg yfelein k ren d elkezésére.
H étfő, szerda : 8 -16,
péntek: 8-12.

Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zártkert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 M Ft (049)

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 nr-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-íg) cserélhetó. Irányár: 7 M Ft (039)_______

Cserelehetőség isi
Bokodon 98 m'-es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m2-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
tfélszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft
(054)__________________________

Cserelehetőség is!
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 13 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
J0 2 5 ]__________________________

Cserelehetőség is!
Szépen felújított Bartók Béla utcai
családi ház, pihenő kerttel eladó,
vagy értékkülönbözettel 3 szobás
összkomfortos lakásra, garázsra
.cserélhető. Bármilyen más megoldás is szóba jöhet. (059)________

Kiadó vagy eladói
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m'-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)___________
Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel.. (043)
Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 7 M Ft (004)

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1 +2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)__________________

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4.7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cserélhető) (018)__________________

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)_____________
Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5.7 M Ft (030)__________________

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,8 M Ft. (034)__________
Táncsics udvarban 2 szobás, III.
emeleti lakás. 5,8 M Ft. (035)

Cserelehetőség is!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás eladó, vagy Rá
kóczi és Fürst úti kereszteződéshez
közeli 1-1,5 szobás lakásra cserélhetó. Irányár: 5 M Ft (037)_______
Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft.(042)________________________
Várdomb utcai, 88 m2-es, 2 + fél
szobás, központi fűtéses családi
ház, 25 m2-es nyári konyhával,
alatta pincével. Irányár: 8 M Ft
(056)_________________________

Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)_____________________
Petőfi S. úti, 51 mz-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)

Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)

- Irodai szolgáltatások

Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft.
1051]_________________________

Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserélhető. (053)_____________________
Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)__________

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)

Csere!
Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének külön nyíló két vagy
három szobás lakásra értékegyeztetéssel. Irányár: 4,5 M Ft (029)

Csere!
Népek barátsága úti, 57 m'-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)________

Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m2-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)__________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, II. emeleti, 2
szobás lakás eladó, irányár: 7 M
Ft, vagy értékegyez- tetéssel csa
ládi házra cserélhető 10 M Ft-ig.
(058)_________________________

Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben,
10. em eleti, 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset
leg a környező falvakban családi
házra cserélhető. Minden megoldás érdekel. (060)______________

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy értékegyeztetéssel
1,5-2
szobás
lakásra cserélhető Dózsa Gy.,
Bánki D„ Tópart, Kertalja, Népek
bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M
Ft-ig. (063)____________________
FürstS. utcai, 2 szobás, II. emele
ti, összkomfortos lakás. Irányár: 7
M F t(068)_____________________
Bokodi tónál a Vízmű mögött 40
m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel,
ásott kúttal, pihenő kerttel. Irányár:
2.5 M Ft (010)__________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)_______________________
Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft

s m ___________________
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft

j i a _________ _________
Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 3,2 M Ft
(016)__________________________
Rákóczi F. úti 55 m2-es, III. emele
ti, 2 szobás, villanytűtéses lakás
eladó. Irányár: 7 M Ft. (071)

Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1.5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)__________________ _______

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Cserelehetőség isi
Tatabánya Síkvölgypusztán zárt
kert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel. Víz, villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)_______________________
Oroszlány Homoki dűlőben zárt
kert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es terüle
ten gyümölcsössel, veteményeskerttel, ásott kúttal eladó. Irányár:
600 ezer Ft (061)_________
Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsös
sel eladó. Víz, ásott és fúrt kút is
van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m2-es szerkezetkész
tégla épület 2000 m2-es zárt kertben eladó.Irányár: 3 M Ft (065)
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz
közel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)_______
Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs
eladó, műhelynek is használható.
Irányár: 1,2 M Ft (058-2)________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 M Ft (069)________________
Vértessomló üdülőfalúban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m -es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 8,5 MFt. (075)__________
Népek barátsága úti, 56 m-es, 5.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. (073)

Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
M Ft. (031)

- Ingatlan felmérés és értékbecslés
- Tulajdoni lap-.térkép beszerzése
- ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)

Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)_____________
________

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
A felek a megkötött szerződést köte
lesek teljesíteni. Gyakran előfordul
azonban, hogy később olyan ese
mény következik be, mely a megkö
tött szerződésre kihat, ezért azt
módosítani kell, amelyre, csak an
nak teljesítése előtt kerülhet sor.
Amennyiben pl. a határozott időre
kötött bérleti szerződés lejár, annak
időtartamát a továbbiakban már
nem lehet - a szerződés módosítá
sával - meghosszabbítani, a szerző
dés ugyanis a lejárattal megszűnt,
legfeljebb új szerződést lehet kötni.
A feleknek mindig joguk van arra,
hogy közös akarattal a szerződést mó
dosítsák. A közös akarat ugyanolyan
fontos eleme a szerződés módosítá
sának, mint volt a szerződés megköté
sének, ugyanis, ahogy szerződéskötésre sem lehet senkit kényszeríte
ni, ugyanúgy módosításra sem. Rit
kán, de előfordulhat, hogy a
szerződést a bíróság módosítja. Erre
csak tartós jogviszonyok esetén, és
csak akkor kerülhet sor, ha a szerző
déskötés után olyan körülmény állt
be, amely valamelyik fél lényeges jo
gos érdekét sérti. Ilyen eset például,
ha a célját be nem töltő tartási szerző
dést utóbb életjáradéki szerződésre
változtatja a bíróság.
A szerződés célja, hogy azt teljesít
sék, a teljesítéssel a szerződés meg
szűnik. Nem mindegyik szerződés jut
el ahhoz, hogy rendeltetését betöltse,
nem ritka, hogy anélkül szűnik meg.
A szerződés legjellemzőbb megszű
nési módja, hogy azt a felek közös
akarattal megszüntetik. A megszün
tető szerződéshez mindkét fél bele
egyezése szükséges, a szerződés a
jövőre nézve szűnik meg. Ez a meg
szüntetési mód a folyamatos teljesíté
sű szerződésekre vonatkozik, így pl.,
ez történik akkor, amikor a határozott
időre szóló bérleti szerződést közös
akarattal megszüntetik.
A felbontó szerződéshez ugyan
csak szükséges a felek közös akarata,

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.

Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

@364-000

ekkor azonban a keletkezésére vissza
ható hatállyal szűnik meg a szerződés.
Előfordul pl., hogy a felek a megkötött
adás-vételi szerződést felbontják. Eb
ben az esetben vissza kell állítani az
eredeti állapotot, ami azt jelenti, hogy
vissza kell fizetni az esetleg felvett vé
telárat, és visszabocsátani a megvett
dolgot az eladó birtokába. A folyama
tosan teljesülő, elsősorban a haszná
latra irányuló szerződéseket értelem
szerűen nem lehet felbontani, hiszen
pl. a már teljesült bérleti időszakot
nem lehet meg nem történté tenni.
Előfordul, hogy valamelyik fél egy
oldalú nyilatkozattal jogosult a szer
ződést megszüntetni. A jövőre nézve
szűnik meg a szerződés annak fel
mondásakor. Jogszabály tartós jogvi
szonyok esetén, pl. határozatlan időre
kötött bérleti szerződésekben mindkét
félnek biztosítja a felmondás jogát.
Határozott időre kötött szerződések
esetén ilyen joga a feleknek csak akkor
van, ha ezt a szerződésben, a felmon
dási idő megjelölésével, kifejezetten
kikötik. A határozott idejű szerződé
seknek ugyanis éppen az a jelentősé
ge, hogy a felek meghatározott ideig
számíthassanak a teljesítésre. A bérlő
biztonságban lehet, hogy van lakása, a
bérbeadó pedig, hogy bérleti díjat
kap.
Elállás esetén az egyik fél jogosult
arra, hogy a keletkezésére visszaható
hatállyal szüntesse meg a szerződést,
általában a másik fél szerződésszegé
se esetére. Egyes esetekben jogsza
bály biztosít ilyen jogot, jellemzően
azonban ezt a szerződésben kötik ki.
Figyelem! Adás-vételi szerződés ese
tén csak akkor állhat el bármelyik fél,
egyoldalú nyilatkozatával a szerződés
től, ha ezt kikötötték. Amennyiben el
állási jogot a szerződés nem
tartalmaz, csak egyéb jogkövetkezmé
nyek léphetnek be, mint pl. késedelmi
kamat, kötbér, amelyekről a későbbi
ekben ejtek szót.
Kis Ferencné dr.

SPORTHÍREK
A duatlon (futás és kerékpározás)
diákolimpia megyei döntőjét ren
dezték meg pénteken az oroszlányi
sporttelepen. Hat korcsoportban
több mint 100 versenyző küzdött a
helyezésekért. A legnagyobbak
17,5 fél km-en, míg a legkisebbek
1750 méteren mérték össze tudá
sukat. Az összesített pontverseny
ét a tatabányai Váci Általános
Iskola csapata nyerte az Arany il
letve az Árpád gimnázium előtt.
Egyéniben viszont sok oroszlányi
sportoló ért el továbbjutó helye
zést, ami azt jelenti, hogy az októ
ber 10-ei döntőben, akár
oroszlányi siker is születhet.
Az idei bajnokság első hazai mér
kőzését játszotta az oroszlányi ko
sárlabda csapat, a fehérvári
Albacomp ellen. Szoros mérkőzé
sen végül a hazaiak egy ponttal
57-56 arányban nyertek. Mezei
“CSAK” HÁROM. Továbbra is
„csak” 3 működik a városi térfi
gyelő rendszer öt kamerája közül.
Kettő helyreállításának ideje mű
szaki okok miatt csúszik, de javítá
sára a rendőrség reményei szerint
hamarosan sor fog kerülni.

ELADÓ!
Oroszlány, Ságvári u.
2. sz. alatt, 150 m2-es
alapterületű, emeletes,
távfűtéses ingatlan.
Érdeklődni 18-20 óra
között a 363-165
telefonszámon.

TAXI ® 361-700
NYOMDA S20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő
®20/9366-274

Egészségpénztárak
tagjai részére is!
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Értékesítési megbízottunk munka
társai az ŐSZ Rt ügyfélszolgálatán
hétfőn és szerdán 9 órától 17 óráig,
pénteken 8 órától 12 óráig várják
érdeklődésüket személyesen, vagy
a 361-853 telefonszámon!

PO TO M
Fehérnem ű és
bálásruha üzlet
a H u b er üzletházban,
a Fürst S. úton.
^Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12 y

F é n y m á s o lá s !
A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft,
2 oldalas 20,-Ft,
A/3-as 1 oldalas 25,-Ft.
MONTÁZS PRESS Kft.
Fürst S. U. 13.

Szilvia
A

esküvőiruha
szalon

Nyitva: minden nap 9-18-ig

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, M arasztok u. 2-4.

(az utca a Puskinnal szemben)

5 kam rás
ablakok,
trü k kö k nélkül!
Szereléssel,
fantasztikus áron!
N Y ÍLÁ S Z Á R Ó
C E N TR U M
O roszlány,
K ertalja út 4.
@ 360-978
@06/20-9370299
Ez 5 kamrás,
^ ez nem hazudik!
'

helyi garanciával!

Haraszthegyi u. 7.
® 3 6 1-605
Nyitva tartás: H-P: 8-17

l

Az Iskola úti saroképületben 35-38
m2-es egyszobás, 55-60 m2-es két
szobás és 70-75 m2-es háromszo
bás lakások kialakítására van
lehetőség. Igény esetén egyterű,
úgynevezett amerikai típusú laká
sok is kialakíthatók.
Találjon ránk!
Érdeklődjön, mérlegeljen,
válassza ki lakását irodánkban!

Központi orvosi ügyelet
S361-761

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

i i i it r
j
I II

,;l j

K is s C s a b a
v e g y e s b o lt
Nápekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig:
7.00-19.00
Vasárnap: 8.00-19.00

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc *20-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József *30-5800-477 Kiadja: MONTÁZS PRESS Kit. Oroszlány; Felelős vezető: a kft. ügyvezetője.
*20/454-35-41 A szerkesztőség és a kiadó levélcíme: 2840 Oroszlány, Bányász krt. 44., E-mail: molnar.terenc@index.hu
_______________________________ ISSN:1419 4805 Hirdelástelválel a kiadó nyomdájában: Oroszlány, Fürst S. 13. (Huber-ház)
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Novem bertől 14 % -kal
em elkedhet a távhő díja
November elsejétől kb. 14 %-kal
emelkedhet a távfűtés díja amenynyiben a képviselő-testület oktéber
végi ülésén elfogadja az erről ké
szült előterjesztést. Az átlagos 2
szobás lakás, amelynek lakója ed
dig havi 8800 forintot fizetett a fű
tésért, két hét múlva tízezer
forint/havi díjat fizethet.
Az előterjesztés szerint - amit a
pénzügyi bizottság hétfői ülésén vi
tattak meg - az áremelkedés első
számú forrása a Vértesi Erőmű Rt.
és az önkormányzat között kötött
hosszú távú szerződés. Ennek alap
ján ugyanis az erőműnek a gázárhoz
igazodva kell a hőenergia árát meg
határoznia. A cég az utóbbi időszak
ban bekövetkezett gázárváltozások
miatt 18,5 %-kal megemelte az
OSZRt részére eladott hőenergiát.

A pénzügyi bizottság nem jutott
dűlőre a kérdésben, jövő héten újra
tárgyalnak az emelési javaslatról.
Takács Károly (Fidesz) többek kö
zött az OSZRt 2 %-os eszközarányos
nyereségének eltörlését javasolta.
Varga János (Munkáspárt) az amor
tizációs költségek lefaragásával kér
te elérni az emelés mértékének
csökkentését, miközben felháboro
dottan elutasította az emelkedést,
mondván, hogy ezzel nem lehet kiáll
ni a lakosság elé. Rajnai Gábor pol
gármester (MSZP) arról beszélt,
hogy kemény tárgyalásokat folytat
tak a Vérttel, „megfenyegetve” a cé
get azzal a gázmotoros fűtőmű
projekttel is, amelyet egyelőre talon
ban tart a város arra az esetre, ha a
hőenergiaárak nagyon „megszalad
Forgács J.
nának” .

10 %-kal nőhet a szennyvízkezelési díj
Jövő év januárjától a várható inflá
ciónál 3-4 %-kal magasabb
szennyvízkezelési költséget fizet
hetnek az oroszlányiaknak. Erről
ugyancsak a pénzügyi bizottság
tárgyalt, de a döntést jövő hétre
halasztották. A végső szót itt is a
képviselő-testület ármegállapító
ülése mondja ki.
A polgármester és az OSZRt. ve
zetője jegyezte előterjesztés többek
közt azzal indokolja az emelést, hogy
az elavult csatornák felújítására jö
vőre 5 millióval többet költenének.
Az ülésen Módi Miklós tanácsnok
(MSZP) hangsúlyozta, hogy az ár
emelésre nem a telep egymilliárdos
felújítási terhei miatt van szükség.
Elhangzott, hogy a rekonstruált
szennyvíztisztító telep áram és vegy
szer költségei csaknem a dupláját te
szik ki a korábbinak, és jövőre még
az idei szennyező működésből faka-

dó szennyvízbírság is jelentkezik.
Lazók Zoltán vezérigazgató ehhez azt
is hozzátette, hogy a telep környezet
kímélő működése miatti környezetterhelési díj nem fogja terhelni a
városlakókat.
Ezzel együtt az ülésen az is szóba
került, hogy a telep egyelőre isme
retlen amortizációs (értékvesz
tésből fakadó) költségei jövőre akár
évközben is jelentős mértékű újabb
áremelést okozhatnak.
Többen így is sokallták, és indo
kolatlannak nevezték az áremelés
nagyságát. Erdélyi Péter bizottsági
tag azt javasolta, hogy most csak a
csatorna telújításhoz szükséges öt
milliót érvényesítsék az árban, a töb
bit ne, és jövőre újra térjenek vissza
a díj rendezésére, amikor a moderni
zációs beruházás amortizációs költ
ségeinek a hatása ismert lesz.
-for-

KERESZTFINANSZÍROZÁS. Ez lenne a gyógyír az OSZRt. egyes szolgáltatási
árainak tervezett emelését mérséklendő? Pár éve még szitokszó volt. A cég
előző ciklusbeli megalakulásakor mindenki az ellen ágált, nehogy az egyik
ágazatból a másikba pumpáljanak pénzt, nehogy például a távhőszolgáltatás
pénzei fordítódjanak a bérlakás rendszer problémáinak kezelésére stb. Va
gyis minden szolgáltatási ágazat tartsa el, tartsa fenn önmagát. Most a pénz
ügyi bizottság ülésén mintha jó pár képviselő a keresztfinanszírozás
mankóját kívánta volna igénybe venni az áremelések mérséklésére. Persze
megértem őket: nekik kell majd elmagyarázni az embereknek, mire ez a
drasztikus áremelés. Hogy változnak az idők!
-f-

Szórólapok, plakátok, levélpapírok, kiadványok,
prospektusok! Kedvező áron, rövid határidővel.
Fénymásolás! FI/4-es 1 old alas 1 2 ,5 0 -ft,
FI/4-es 2 old alas 20,-Ft, fl/3 -as 1 old alas 2 5 ,-Ft
MONTÁZS PR6SS Kft. © 2 0 /4 5 4 -3 5 -4 1 .
Közös céget alapított a Zénón Kft. és az OSZRT

Két év alatt 200 új lakás létesülhet
Az elkövetkező két évben közel két
száz felújított, illetve új lakás épül
vállalkozásban városunkban. A
rendszerváltás óta ilyen még nem
történt. A már elindult első két
program keretében jövő nyáron
már beköltözhetők lesznek az első
otthonok. Mindkét projektnek aktív
résztvevője az önkormányzat több
ségi tulajdonában lévő Oroszlányi
Szolgáltató Rt. A részletekről
Lazók Zoltán vezérigazgatót kér
deztük.
- Az Arany iskola melletti épület
lakásaira - mely immár teljesen üres
- már elő lehet jegyeztetni. Sike
rült-e kielégítően megegyezni az el
költöztetett bérlőkkel?
- Azt gondolom, igen. Olyan szer
ződésmódosítások történtek, me
lyek mindkét fél akaratából történtek
és mindkét fél elfogadta az abban
foglaltakat. Szeptember végén az
utolsó bérlő is kiköltözött az épület
ből. így, bizonyos adminisztrációs
teendők után, az önkormányzat és
cégünk között létrejöhet az adásvé
teli szerződés. Az OSZRT mintegy 67
millió forintért veszi meg az épületet,
ám az önkormányzat a felújítás befe
jezéséig dönti el, hogy a pénzt kéri-e,
vagy az összeg értékében néhány la
kásra tart-e igényt. Úgy tűnik tehát,
hogy a kivitelezés novemberben
megkezdődhet, és terveink szerint
2005 júliusában a vevők beköltöz
hetnek új otthonaikba. Ügyfélszolgá
latunkon már lehet érdeklődni a
lakások iránt.
- Mik az eddigi tapasztalatok?
- Előjegyzés szintjén már elkelt
mind a hat tetőtéri lakás. Ugyanak
kor nagyon komoly érdeklődés van
az egyszobás, alacsony rezsijű laká
sokra nem csak a fiatal, hanem az
egyedülálló nyugdíjasok részéről is,
akik drága üzemeltetésű nagyobb la
kásukat szeretnék olcsóbbra és kor
szerűbbre cserélni. Az igények
ilyetén alakulása miatt visszaálltunk
az eredeti koncepcióra, azaz régi mé
retükben hagyva újítjuk fel a 42 kis
lakást. Persze annak semmi akadá
lya, hogy valaki két lakást vásárol
jon. Mi igénye szerint alakítjuk át.
Egy dolgot még szeretnék hozzá
fűzni: az önkormányzat sokszorosan
jól jár ezzel a programmal, ugyanis
egyetlen fillér nélkül megszépül az
óváros képe, és lökést kap a
lakásmobilizáció, másrészt a város

új, modern bérlakásokra vagy bevé
telre tehet szert. A lényeg, hogy
szemtanúi lehetünk, amint a külső
tőke bevonul bizonyos városi felada
tok megoldásába.
- Nos, külső tőke, magántőke.
Hogy álla Tópart utcai lakópark épí
tésének beruházása? Megalakult-e
már az OSZRT és az ipari parki
Zénón Kft. állal elsősorban lakásépí
tésre tervezett közös cég?
- Igen. Létrehoztuk a Landford
Kft.-t, melynek bejegyzése - húsz
millió forintos törzstőkével - már
megtörtént. A társaság első projekt
je jól halad: megvásároltuk az önkor
mányzattól (15 m illió forintos
vételáron - a szerk.) a Kertalja-patak és a Svandabergi-patak által kö
rülhatárolt Tópart utcai területet.
- Annyit már tudunk a híradások
ból, hogy elsősorban az ipari parki
középvezetők lakásigényének kielé
gítésére készülne itt a lakópark. Ezek
tehát luxuslakások lesznek?
- Igen jó minőségű lakásokat fo
gunk építeni azoknak, akik ezt igény
lik, de bárki vásárolhat itt. Elképzel
hető persze, hogy egyedi igényként
akár luxuslakások kivitelezését is fel
fogja vállalni a társaság. Egyelőre ott
tartunk, hogy a legcélszerűbb beépí
tési lehetőségeket vizsgáljuk. Azt
szeretnénk, hogyalakásoktöbbsége
a tóra nézzen.
- Hány lakás lesz az új lakópark
ban?
-K b . 130-150-et tervezünk.
- Ha ehhez hozzáadjuk az Iskola
utcai 48-at, akkor 200 körül va
gyunk. Mikor adja át a Landford az
első lakásokat?
- Az első ütem befejezését jövő
nyárra tervezzük.
Ez tehát azt jelenti, hogy egy év
múlva kb. száz új lakással gyara
podik Oroszlány. Egyes becslések
szerint mintegy 800 pár van a vá
rosban, akik a szociálpolitikai
kedvezmény felhasználásával új
lakásba szeretnének költözni. Fel
tételezhető tehát, hogy a követke
ző két évben épülő közel 200 lakás
csupán a kezdet, különösen, ha
abban is bízunk, hogy a városi
szolgáltatások színvonalának nö
vekedésével nőni fog Oroszlány
térségi vonzereje, tovább bővül az
ipari park, s egyre többen akarnak
majd ideköltözni.
Forgács József
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A DOHÁNYZÁS, A SZELLEMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS KÁROSÍTJÁK AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE EGÉSZSÉGÉT!

turisztika.oroszlany.hu
Közel 200 oroszlányi szervezetről, objektumról található
információ a címben szereplő internetes portálon, me
lyet az Oroszlány Város Térség- és Gazdaságfejlesztő
kht. készített azzal a szándékkal, hogy javítsa a város ide
genforgalmi célú megismerhetőségét. A szolgáltatás
október elsején indult és létrejöttét annak a százezer fo
rintnak köszönheti, melyet a megyei önkormányzat tu
risztikai célú pályázatán nyert a polgármesteri hivatal mondta el lapunk érdeklődésére Sólyom Jöran, a társa
ság ügyvezetője.
A turisztika.oroszlány./((/voltaképpen az oroszlany.hu
című városi weblap megújhodásának kezdő lépése. Idén
indul ugyanis a hirek.oroszlany.hu, majd a gazdasag.
oroszlany.hu címen elérhető szolgáltatás, mely még hét
további témakörrel kiegészülve a mostani városi honlap
égisze alatt fog megjelenni. Vagyis mindezek a közeljö
vőben az oroszlany.hu címről együtt válnak elérhetővé.
E mostani honlap 186 oroszlányi intézmény, vállalko
zás, vendéglátóhely, múzeum stb. adatait (köztük szá
mos fotót és például GPS-koordinátáikat is) tartalmazza,
helyük és elérhetőségük pontos megjelölésével és egye
di információkkal. Sólyom Jöran sajnálatosnak tartja,
hogy bár az alapadatokat ingyenesen kerülnek a gyűjte
ménybe, mégis sok cég, például a bankok és biztosítótársaságok és a majki műemlékegyüttes is első körben
elzárkózott alapadatai (pl. elérhetősége, nyitva tartása)
az idelátogató számára hasznos tájékozódást jelentő
közzététele elől. A honlap egyébként további fejlesztés
alatt áll, mert az információadásban ki akar lépni Orosz
lány közigazgatási határain túlra is.
Érdekesség, hogy a szolgáltatást a térségi fejlesztésű
ún. CMS internetes alkalmazás működteti, melynek lé
nyege, hogy az adatbázis folyamatos frissítése alapfokú
számítógépes ismeretek segítségével is lehetséges. Ez
lehetővé teheti, hogy a jövőben a tervezett 10 szolgáltatás-akárkülön-külön gazdákhoz kerülve is-gyorsan és
könnyedén naprakész maradhasson.
Forgács J.

NAGY KÖNYV polgármestereknek
Másfél hónapja jegyzetben írtam arról, hogy Rajnai Gá
bor oroszlányi polgármester augusztus 20-ai beszéde
csaknem tökéletesen azonos volt egy 300 km-re lévő
másik település első emberének ünnepi köszöntőjével.
Mivel mindkét polgármester köthető a szocialista párt
hoz, azt feltételeztem, hogy a párt gyárt előre települési
vezetőinek ilyenfajta szövegeket. Tévedtem.
A polgármester sajtóreferense ugyanis nemrégiben
egy vaskos kötet felmutatásával felvilágosított, hogy
másról van szó. Egy élelmes kiadó ugyanis kb. a követ
kező címet viselő kiadványt állította elő: „Szónoklatok
könyve polgármestereknek". így már én is tudom,
hogy nem a párt gondoskodásáról van szó. Talán in
kább az az azonosság a hasonló beszédet mondó pol
gármesterek között, hogy valamennyien önálló
gondolat nélküli polgármesterek.
Jó lenne, ha ez a briliáns kötet kapható lenne váro
sunk könyvesboltjaiban is, hiszen ünnepek alkalmából
a köszöntőt hallgató helyi polgárok e könyvvel a kezük
ben - egyszerre szóban és írásban is - követhetnék a
magvas gondolatok fonalát. Az újságíró munkája is
könnyebbé válna, ha ti. idézni kívánna a fontos ember
beszédéből.
Ám komolyra fordítva. Felettébb üdvös lenne, ha a
város vezetője megtisztelné azzal hallgatóságát, hogy
a saját gondolatait mondja el közösségi alkalmakon és
nem más tollával díszeleg. Ezután ugyanis akár azt is
lehet feltételezni, hogy egyéb ügyekben is sakkfigura, s
lehet hogy nem a hátsó, hanem az első vonalból, ahol
csupa egyforma bábu áll...
___________________________________ Forgács J.

Szükség van szenes
erőműre!
Szakmai előadások hallgatása, baráti kapcsolatok
ápolása, tapasztalatcsere: ezen célok megvalósítása
érdekében rendezett 37. alkalommal nemzetközi kon
ferenciát a Bányagépészet a Műszaki Fejlődésért Ala
pítvány október első hetében a Vértesi Erőmű Rt.
balatongyöröki üdülőjében.
A konferencia címéhez szorosan kapcsolódott Dr. Ka
marás Béla ny. műszaki igazgató (Pécsi Erőmű) előadá
sa, mely hazánk csatlakozás-időszakbeli energiaellátásával foglalkozott. Tájékoztatójában kiemelte: az olaj
és a gáz részaránya a primerenergia felhasználásban ha
zánkban 71 %-ot tesz ki, mely igen magas érték. Megálla
pította, hogy az atomenergia nagyon fontos, e nélkül ma
a villamosenergia-igényeket nem tudnánk kielégíteni,
ezért a Paksi Atomerőmű élettartam-hosszabbítását meg
kell oldani. Fontos az is, hogy a szén felhasználást növel
jük, hiszen ha nincs Magyarországon bánya, akkor im
port szenet kell felhasználni, mert a földgáz és az olaj
biztosítása hosszú távon igen költséges - hangsúlyozta
az előadó.
(A növekvő olajárak miatt az USA-ban a következő
két évtizedre 150 (!) új szénalapú erőmű építésével
számolnak. A retrofittal megújított Oroszlányi Erőmű
nek 2014-ig van működési engedélye, de a szénkész
let lehetővé teszi a 2020-as kifutást is - a szerk.)
______________________________L. A. alapján

Az utolsó bástya
A Borsod-Abaúj-Zempléni Lyukóbánya múlt heti ünnepélyes
bezárásával Márkushegy az utol
só hazai mélyművelésű kőszén
bánya. 30-40 lyukói bányász itt
szeretné folytatni szakmáját (az
ajkaiakkal együtt közel 80), és
megszerezni a nyugdíjazáshoz
hiányzó műszakok számát.
A lyukói ünnepségen részt
vevő Havelda Tamás, a Vért bá
nyászati igazgatója megnyugtat
ta a borsodi bányászokat: Akik
vállalják, és alkalmasak rá, lesz
helyük Márkushegyen. A lyukó
iknak az erdélyi munkavállalók
elküldésével biztosítanak állást.
Az első, Ajkáról érkező cso
portot kedden fogadta Torma La
jos, Márkushegy üzemi taná
csának elnöke, aki pontosította a
munkaviszony feltételeit, tájé
koztatott a kereseti, lakhatási fel
tételekről, illetve egyedi kérések
esetében is ígéretet tett a segít
ségnyújtásra.
A HÉT MONDATA. A Népsza
badságban - feltehetően propa
ganda célzattal - “Százezren a remetelakoknál" címmel jelent
meg cikk Majkról, melyben az
alábbi mondat olvasható: “A Ba
kony lábánál meghúzódó kamalduli remeteség történelmi és mű
emléki szempontból értékes és
sajátos arculatú része Komárom-Esztergom megyének.”

Az OROSZLÁNY KINCSEI
kapható a
Fiirst S. u. 13.
alatt (Huber ház),
az MKK Heuréka
könyvesboltjában,
valamint a
Fiirst S. úti
könyvesboltban.
Ára 7 9 8 -Ft.

Közel egymillió erdei iskolára

Finnországba mennek a Ságvárisok
11 ezer eurót nyert az Európai Unió Comenius programja
által kiírt pályázaton a Ságvári Endre Általános Iskola egy
öt uniós ország részvételével zajló projektre, mely a „Víz
az életünkben és környezetünkben” címet viseli.
A pályázatra a finnországi joensuui egyetem gyakorlóis
kolájának tanárai hívták fel a Ságvári figyelmét. Az oroszlá
nyi iskolában tanít ugyanis Scherlein Márta, aki matematika
oktatási módszerével nemzetközi szinten is ismertséget
szerzett és kapcsolatban áll a finn iskolával. A tantestület
számos pedagógusának részvételével elkészített pályázati
anyagot idén tavasszal nyújtották be és nyár végén már ér
kezett is a hír: 11 ezer eurót nyertek. Az összeg egy részét a
program megvalósítására fordítják, vagyis az iskola szabad
idős programjaiban és a tanórákon nagyobb szerepet kap a
víz világa és a környezetvédelem.
-Azért mertünk belevágni a pályázatba, mert a környezeti
nevelés eddig is fontos szerepet töltött be a mindennapi ne
velésben és az intézmény pedagógiai programjában - tájé
koztat Hartmann József igazgató. - Ennek okán ötödik
évfolyamos tanulóink évek óta egyhetes erdei iskolában ve
hetnek részt. S ha már ez szóba került, hadd dicsekedjek el
azzal is, hogy nemrégiben 920 ezer forintot nyertünk erre a
célra az idei ötödikesek számára.
Október közepén az elnyert EU-s pályázat révén a Ságvári
iskola négy pedagógusa a finnországi Joensuuba utazik
arra a tréningre, ahol felkészülnek a Norvégia, Litvánia,
Finnország Görögország és Magyarország (hazánkat a
Ságvári iskola képviseli!) részvételével zajló három éves
programra. Az utazás során meglátogatják Oroszlány finn
testvérvárosát, Kuhmot is, mintegy viszonozva a finn-ma
gyar baráti kör kuhmoi vezetőjének múlt heti oroszlányi lá
togatását és továbbítva városunk polgármesterének
üdvözletét.
A víz világának megismerésételősegítő nemzetközi prog
ramban való részvételre jövőre újra pályázni kell, s akkor
már gyerekek is utazhatnak az öt ország valamelyikébe.
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(062)_______________________

ELAD Ó IN G A T LA N O K

Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)_________________________

2004. szep tem b er 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti ü g yfélszolgálatánál is állu nk
fé lfo g a d á si időben üg yfelein k rend elkezésére.
H étfő, szerda : 8 -16,
péntek: 8-12.

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m2-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)_______
Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m'-es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m2-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4.7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cserélhető) (018)__________________
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)_____________

1054]___________________
Cserelehetőség is!
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 13 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
1025]_________________________

Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5.7 M Ft (030)__________________

Cserelehetőség is!
Szépen felújított Bartók Béla utcai
családi ház, pihenő kerttel eladó,
vagy értékkülönbözettel 3 szobás
összkomfortos lakásra, garázsra
cserélhető. Bármilyen más megoldás is szóba jöhet. (059)________

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,8 M Ft. (034)__________
Táncsics udvarban 2 szobás, III.
emeleti lakás. 5,8 M Ft. (035)

Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m -es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)

Csere!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás Rákóczi és Fürst
úti kereszteződéshez közeli 1-1,5
szobás lakásra cserélhető. (037)

Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)________

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft. (042)________________________
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)__________________

Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 6,8 M Ft (004)
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)_____________________

Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft.

Petőfi S. úti, 51 m2-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)__________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fűrst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)

1051]___________________
Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserélhető. (053)_____________________

Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)
Csere!
Hunyadi János utcában egymásból
nyíló két szobás komfortos lakást
cserélnének külön nyíló két vagy
három szobás lakásra értékegyez
tetéssel. Irányár: 4,5 M Ft (029)
Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)
Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m2-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, II. emeleti, 2
szobás lakás eladó, irányár: 7 M
Ft, vagy értékegyez- tetéssel csa
ládi házra cserélhető 10 M Ft-ig.
(058)
Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben,
10. em eleti, 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset
leg a környező falvakban családi
házra cserélhető. Minden megol
dás érdekel. (060)
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy érték
egyeztetéssel
1,5-2
szobás
lakásra cserélhető Dózsa Gy.,
Bánki D„ Tópart, Kertalja, Népek
bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M
Ft-ig. (063)

Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emele
ti, összkomfortos lakás. Irányár: 7
M Ft (068)_____________________
Bokodi tónál a Vízmű mögött 40
m2-es kétszobás, zuhanyzós, főzőkonyhás lakható zártkert vízzel,
ásottkúttal, pihenő kerttel. Irányár:
2.5 M Ft (010)__________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)_______________________
Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft

im ) ___________________
Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 250 E Ft

1515]___________ .___________
Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 2,8 M Ft
(016)__________________________
Rákóczi F. úti 55 m2-es, III. emele
ti, 2 szobás, villanyfütéses lakás
eladó. Irányár: 7 M Ft. (071)
Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1.5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)__________________________
Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
M Ft. (031)_____________________
Nyíres dűlőben 30 m2-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)______
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Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zárikert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 M Ft (049)
Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)__________________________
Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zártkert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel. Víz, villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)_______________________
Oroszlány Homoki dűlőben zárt
kert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es terüle
ten gyümölcsössel, veteményes
kerttel, ásott kúttal eladó. Irányár:
600 ezer Ft (061)_______________
Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsös
sel eladó. Víz, ásott és fúrt kút is
van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m2-es szerkezetkész
tégla épület 2000 m2-es zárt kertben eladó.Irányár: 3 M Ft (065)
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz
közel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)_______
Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs
eladó, műhelynek is használható.
Irányár: 1,2 M Ft (058-2)________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 M Ft (069)________________
Vértessomló üdülőfalúban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m2-es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 7,9 MFt. (075)__________
Népek barátsága úti, 56 m2-es, 1.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. (073)
Kecskéd ürgehegy zártkert házzal,
melléképületekkel 2 MFt eladó

J2Z6]__________________
Németh dűlőbe zártkert 100m2-es
téglaépülettel 2000 m2-en eladó
3.5 MFt (079)__________________
Takács I úton (kontyosok) 3 szoba
hallos 68m2-es harmadik emeleti
lakás eladó 8.3 MFt (078)

- Irodai szolgáltatások

- Ingatlan felmérés és értékbecslés —Ingatlan adásvétellel összefüggő
- Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
tanácsadás
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
—Az ingatlanok hirdetése a médiában
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel .
(levélírás, fax küldés)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
A szerződés a teljesítéssel tölti be
célját, hiszen azt annak érdekében
kötötték meg. Főszabályként a szer
ző- désben kikötött szolgáltatást kell
teljesíteni, az nem váltható meg kár
térítés felajánlásával. Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés
betöltötte a célját, ezzel megszűnik.
A teljesítés akkor szerződésszerű,
ha megfelel a törvényi és szerződési
kellékeknek.
Törvényi kellék, hogy a szolgálta
tás alkalmas legyen rendeltetésszerű
felhasználásra, tehát arra a célra,
amelyre az ilyen eszköz általában szol
gál. Ha valaki pl. gépkocsit vásárol,
annak működőképesnek kell lennie,
nem felel meg a törvényi kelléknek, ha
azonnal javításra szoruló állapotban
van, vagy a lakásnak lakhatónak kell
lennie. Ezt a kötelezettséget jogsza
bály írja elő, ezért arról a szerződés
ben nem is kell rendelkezni. Gyakran
található a törvényi kellék ú.n. kötele
ző szabványokban.
Szerződési kellék az, amit ezen
felül a szerződésben előírtak, pl. a
gépkocsinak különböző extrákkal való
felszereltsége, a lakásban maradó tár
gyak leírása stb.
Követelmény, hogy a szerződést a
forgalomban lévő jó minőségű dol
gokkal kell teljesíteni. Jogszabály írja
elő, hogy pl. tartós fogyasztási cikkek
nél a minőséget tanúsítani kell, arra
magyar nyelvű használati, kezelési tá
jékoztatást kell kiadni, mégpedig a tel
jesítéskor.
A szerződést általában a szerződő
félnek kell teljesíteni, éspedig a vele
szerződő fél kezeihez. Előfordulhat
azonban, hogy nem a szerződő fél tel
jesít, vagy nem az ő számára kell telje
síteni. Nem a kötelezett teljesít pl.
akkor, ha helyette a kezes kénytelen
kifizetni a tartozást. Más kérdés, hogy
ekkor a kezes az eredeti kötelezettől
kérheti, hogy számára ezt az összeget
térítsék meg.
A szerződések teljesítésénél ugyan
is jelentősége van annak, hogy ki, ki-

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)

^364-000

vei kötött szerződést, tehát kivel áll
jogviszonyban. Az előbbi példában va
lójában több szerződésről van szó.
1. szerződés: Az adós és a hitelező
kölcsönszerződése, amelyben a hite
lező pénzt köteles adni, az adós pedig
köteles ezt határidőre visszafizetni.
2. szerződés: A kezes és a hitelező
szerződése, amelyben a kezes arról
biztosítja a hitelezőt, hogy ha az adós
nem fizet, ő fog helyette teljesíteni.
3. szerződés: Az adós és a kezes
szerződése, amelyben az adós arra
vállal kötelezettséget, hogy ha helyette
a kezes volt kénytelen a hitelező szá
mára fizetni, ő ezt a kezesnek megtérí
ti.
Az a tény tehát, hogy nem a kötele
zett teljesít, még nem jelenti azt, hogy
megszűnt a kötelezettsége, legfeljebb
azt, hogy más személynek és más jog
címen tartozik.
Teljesíteni a jogosult kezeihez kell,
kivételesen történhet más személy ré
szére. Ilyen más személy pl. a megha
talmazott, vagy akit a jogosult az
átvételre megjelölt. Szabályos a telje
sítés akkor is, ha azt utóbb a jogosult
jóváhagyja. Ilyen fordul elő pl. akkor,
ha hozzátartozónál, szomszédnál
hagyják a dolgot, és őt kérik meg az
átadásra.
Mindig érdemes megnézni, hogy
megfelelő személy kezeihez történt-e
a teljesítés, mert ha nem, akkor előfor
dulhat, hogy a kötelezett kénytelen
lesz még egyszer teljesíteni. Egy pél
dával szemléltetve: Pénztartozást a
kötelezett a hitelező hozzátartozójá
nak, vagy a szomszédjának adja oda,
azzal, hogy ő, azt továbbítsa a hitelező
részére. Ha az átadás megtörtént, a
teljesítés szabályossá vált. Amennyi
ben azonban az átvevő az átvett pénzt
nem adja tovább, az adós a hitelező
számára kénytelen lesz kifizetni a
pénzt. Ezt követően azonban az adós a
pénzt átvevő személytől kérheti annak
számára való visszafizetését.
Kis Ferencné ár.

AZ ARADI TIZENHÁRMAKRA em
lékeztek szerdán délután a katoli
kus plébániatemplom melletti
emlékműnél. Nagy Csaba a Rákó
czi Szövetség városi elnöke kö
szöntötte a megjelenteket, majd
Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi
Napló főszerkesztője idézte fel a
sorsfordító pillanatokat. Az ünnepi
megemlékezést Varga Réka szava
lata és a Bányász Népdalkor elő
adása színesítette, majd Nagy
Csaba a Rákóczi Szövetség, Szé
kely Antal alpolgármester pedig a
város nevében koszorúzott, s őket
követően a település politikai, tár
sadalmi és civil szervezetei, illetve
Oroszlány lakói helyezték el a tisz
telet virágait az emlékmű talapza
tánál.
Az ünnepséget szentmise zárta a
katolikus templomban.

"

“
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“
\
Kerámia egetokemence,
gipszformákkal együtt
eladó: 500.000,-Ft.
1 db Honda robogó
eladó: 80.000,-Ft.
1 db homokfutó eladó:
100.000,-Ft.

@363-165

nyitva tartás: H-P: 8-1 7

PO TO M
F e h é rn e m ű és
b á lá s r u h a ü z le t
a H u b e r ü z le th á z b a n ,
a Fürst S. úton.
_ Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12

Fénymásolás!
A/4-es 1 oldalas 12,50-Ft,
2 oldalas 20,-Ft,
A/3-as 1 oldalas 25,-Ft.

Oroszlány, Ságvári u.
2. sz. alatt, 150 m2-es
alapterületű, emeletes,
távfűtéses ingatlan.
Érdeklődni 18-20 óra
között a 363-165
telefonszámon.
Központi orvosi ügyelet
@361-761
TAXI @361-700
NYOMDA @20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz ás központi fűtés szerelő
@20/9366-274

MONTÁZS PRESS Kft.

Fürst S. U. 13.

Szilvia
A;

esküvőiruha
szalon

Nyitva: minden nap 9-18-ig

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, Marasztok u. 2-4.

(az utca a Puskinnal szemben)

5 kamrás
ablakok,
trükkök nélkül!

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Haraszthegyi u. 7.
@361-605

Többször hallani az oroszlányi au
tósoktól olyan véleményt, hogy a
kerékpárosok egy része nem tart
ja be a KRESZ-szabályokat.
“Gyakorta elmulasztják a karjel
zést a körforgalomban vagy kivilágítatlanul közlekednek sötétedés
után.”
A rendőrség valósnak tartja-e ezt
a problémát? - kérdeztük Madari
Csaba rendőrkapitányt.
-Tapasztaljuk, hogy sokszor va
lóban nem helyesen közlekednek a
kerékpárosok. Többször intézked
tünk már ilyen esetekkel kapcsolat
ban.
A helyi média segítségével a
megelőzésre kell programot indíta
ni, melyben felhívjuk a figyelmet a
helyes közlekedési szabályokra.
-for-

ELADÓ!

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

A kerékpárosok sokszor
helytelenül
közlekednek

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

Szereléssel,
fantasztikus áron!
NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM
Oroszlány,
Kertalja út 4.

S360-978
íi? 06/20-9370299
v

____________________ /
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ÖNMEGHALLGATÁS

Szórólapok, plakátok, levélpapírok, kiadványok,
prospektusok! Kedvező áron, rövid határidővel.
Fénymásolás! fl/4 -es 1 old alas 12,50-Ft,
R /4-es 2 old alas 2 0 ,-Ft, R /3-as 1 oldalas 2 5 ,-Ft
MONTÁZS PR6SS Kft. 8 2 0 /4 5 4 - 3 5 - 4 1 .

Távhűdíj emelés - két részletben?

- Az erőműi hőenergia árát szabá
8,5 %-kal növekedik november el
sejétől a távhőszolgáltatás díja, lyozó 1996-os árképlet mára elavult.
amennyiben a pénzügyi bizottság Szerepét eddig pozitívan töltötte be,
által támogatott új előterjesztést mert biztosította, hogy a hőár min
elfogadja jövő hét keddi ülésén a dig alatta maradjon a maximált ható
Egy szűk nyilvánosságot kielégítő jelezte a közelmúltban 10 főt megha képviselő-testület. Jövő évtől to sági árnak- mondotta Lazók Zoltán.
vábbi 4,8% emelés is elképzelhe
- Új hosszú távú szerződésre és új
öndicséretnek, semmint közmeg ladó létszámbővítési igényét.
tő,
ami
együttes
hatásában
12,8%
árképletre
van szükség, ami jobban
hallgatásnak volt felfogható a kedd
Statisztikák segítségével győződ
figyelembe veszi a jelenlegi közgaz
esti rendezvény, ahol az elmúlt hetett meg a közönség, hogy míg díjnövekedést jelenthet.
A Vértesi Erőmű Rt. október dasági helyzetet - vélekedett Varga
évekhez hasonlóan a lakosság tö 2000-ben csupán hatmillió Ft adó15-től
18,5%-kal drágábban adja a Sándor bizottsági tag.
kéletes érdektelensége bizonyoso kedvezményben részesültek az ipari
Lazók Zoltán arról is szólt, hogy
dott be. A közel száz résztvevő parki cégek, ma ez az összeg csak hőenergiát az OSZRt-nek. A szolgál
bár
az ipari parkba újonnan beköltö
tató
kénytelen
ezt
érvényesíteni
az
90%-át a képviselők, intézményi nem 200 millió forintra rúg. Ugyan
zők
szinte mind a távhőre kötöttek
általa
továbbadott
hő
árában,
így
dolgozók és civil szervezetek mun akkor az iparűzési adó összege
katársai tették ki. A közmeghallga ugyanebben az időszakban 265-ről 8,5%-kal növekedhet a lakossági rá, de ennek árleszorító hatása nem
hődíj - mondta el a bizottság hétfői érvényesülhet, mert a Vért üzemei
tás mottójául választott szlogen 314 millióra növekedett.
nek bezárásával ugyanennyi légköb
A szénosztályozó 40 hektárját, a ülésén Lazók Zoltán vezérigazgató.
(Oroszlánynak van jövője!) valóban
További 4,8 %-ot az OSZRt. költ méter eltűnt a szolgáltatást igénybe
szlogen maradt: a jövőről ugyanis rekultiváció után ipari és/vagy kö
(mely tehát VAN) csak utalás szint zösségi célokra szeretné hasznosíta ségeinek emelkedése tesz szüksé vevő ipari fogyasztók köréből.
Bús Mihály az ÉLET lakossági ér
jén esett szó. Érdekesség, hogy ni a város. Részben elkészített gessé, de ezt csak jövőre érvényesí
dekvédelmi
egyesület vezetője meg
tenék.
A
mostani
emelés
egy
átlagos
Rajnai polgármester felolvasását projektek vannak az óváros rehabili
érti
az
emelést,
de sokallja is azt.
lakásban
736
Ft/hó
többletet
jelent.
tációjára,
a
majki
vallási
központ
és
a
videókivetítővel kísérték, és a ké
A szennyvízdíj emelésről szóló
A képviselők ülése után egy önpeken többször is városunk vezető majki elkerülő út megépítésére.
Rajnai Gábor összegezte az elmúlt kormányzati tárgyaló bizottság fog előterjesztést egyelőre visszavonták.
jének arcmását lehetett megtekin
teni különböző helyzetekben. A két évben megvalósult beruházáso alakulni a Vérttel kötött hosszú távú Erről várhatóan november végén
személyi kultusz építésére emlé kat is: többek között iskolák újultak szerződés felülvizsgálatára és a hő dönt a képviselő-testület.
-fórkeztető jegyeket hordozó háromne meg részlegesen, utak épültek, új in energiaár csökkentésének elérésére.
gyedórás ömlengést önkritika egy tézmények létesültek és még játszó
térfelújításra is futotta. Idén beindult
általán nem jellemezte.
„A hozzám is eljutott lakossági ag Oroszlányon a lakásépítés.
Az előadó azt is kiemelte, hogy jók Megnövekedett egyéb elfoglaltsá A város pénzügyi helyzetére tehát az
godalmakra azt tudom mondani,
lesz Vért” - üzente az előadó polgár- az önkormányzat külföldi és kistér gai miatt lemondott Juhász József én lemondásomból nem érdemes
mester idézve Gyurcsány Ferenc mi ségi kapcsolatai. A képviselő-testü a pénzügyi bizottság elnöke. Dön következtetést levonni.”
niszterelnök nyilatkozatát is: Az let működését egy beszédes adattal tésében a családjában történt be
A leköszönő elnök az önkormány
erőmű bezárása elviselhetetlen gaz illusztrálta: az előző ciklusban 78% tegség mellett az is szerepet zat jelenleg egymilliárdos adósságdasági és társadalmi feszültségeket volt az egyetértéssel hozott döntések játszott, hogy az általa vezetett bá állományát nem tartja aggályosnak,
okozna. Az egyetlen megoldás, ha az aránya, míg idén ez 61%-ra esett.
nyamentő állomás Márkushegyre szerinte a hitelállomány növekedése
Végezetül azt is megtudhatta a költözött, így a megnövekedett tá mindkét ciklusban az előre menekü
erőmű tovább működik.
Az iparfejlődéssel kapcsolatban hallgatóság, hogy a polgármester volság miatt nehezebb a kapcsolat- lést szolgálta, értelmes célok érde
elhangzott, hogy az ipari park jelen éppen az előző hétfői fogadónapján tartás a város intézményeivel.
kében. A lényeg - nyilatkozta-, hogy
leg 17 letelepült céget jegyez, me fogadta a 996-ik ügyfelet, s hogy
Azt az ellenzéki körökben terjedő a hiteleket nem működésre fordította
lyek zöme termelő tevékenységet ezekből a találkozásokból maga is feltevést, hogy az elnök a süllyedő a város, bár ha érdemi változás nem
folytat. A társaságok új csarnokok nagyon sokat tanul.
hajóból ugrik ki, Juhász József hatá lesz az intézményrendszerben akkor
A közt képviselő egyetlen megszó rozottan cáfolta: "Ha a hajó süllyed ez, sajnos, elkerülhetetlenné válik.
építését tervezik, és itt dolgozók szá
ma folyamatosan nő. Ennek is kö laló egy borbálái lakos volt, aki töb ne, már csak hivatásomból eredően
A szocialista frakció Juhász József
szönhető, hogy míg 2001 -ben 1044, bek közt az e városrészt sújtó is inkább visszaszólnék segíteni, jelenlegi helyettesét, Módi Miklóst
idén már csak 500 a regisztrált mun közlekedési hiányosságokra kért or semmint a menekülést választanám. javasolja új elnöknek.
-fkanélküliek száma, s ennek további voslást.
Forgács J.
csökkenése várható, mert több cég

A polgármester prezentált,
az emberek otthon maradtak

Lemondott a pénzügyi bizottság elnöke

- A TÜRELMI IDŐ LEJÁRT! Október
11-e óta figyelmeztetést, helyszíni
bírságot vagy szabálysértési felje
lentést is kaphat az az autós, aki nem
tartja be az új szabályokat a Rákóczi
úton. A várakozás kezdetét jelző mű
anyag óralapok papírboltokban be
szerezhetők 45-100 Ft közötti áron.
- TÁMOGATOTT FIATALOK. Az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
döntött a szociálisan rászoruló te
hetséges oroszlányi tanulók tovább

tanulási támogatásáról. A Lengyel
József gimnázium 21 tanulója, az
Eötvös Loránd középiskola 15 tanu
lója részére 10 hónapon keresztül
havi 8000 Ft támogatást ítélt meg,
mely két alkalommal tanulónként
kétszer 40 000 Ft összegben
utalónak ki. A művészeti tanulmá
nyokban különlegesen tehetséges 3
pályázó fiatal 10 hónapon keresztül
havi 15 000 Ft támogatásbanrészésülhet.

Már 15 millióig zárolhat a polgármester

Október 26-án kedden, 16 órakor
tartja soron következő rendes ülé
sét a város képviselő-testülete.
Napirenden szerepel a távhőszol
gáltatási díjak emelése, a parkolóhe
lyek kialakításáról és megváltásáról
szóló rendelet módosítása. A képvi
selők különböző városi szervezetek
beszámolóit is megismerhetik.
A költségvetést módosító előter
jesztés azzal javasolja bővíteni a pol

gármester pénzügyi jogosítványait,
hogy jogosult legyen “a bevételi elői
rányzatok elmaradása esetén, illetve
más kiadási előirányzatok növelésé
nek forrásaként 15 millió Ft-os
összeghatárig a kiadási előirányzat
ok zárolására vagy a kiadások teljesí
tésének feltételhez kötött fel
függesztésére.”
Ugyanezen ülésen választják meg
a pénzügyi bizottság új elnökét is!

NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. @20/454-35-41

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

Papnak készült, de végül 30 évet dolgozott a bányában
“Rossz” vonatra szállt - rabtáborokban kötött ki
Palotay László azok egyike, aki
Oroszlányon ál a volt KÖMI-táborban raboskodottak közül. Sorsokat
billentett ki, rakott másik, vak
vagy épp jobb vágányra a XVIII-as
aknai rabtáborban eltöltött idő.
Palotay László ma hetvenegynehány éves nyugdíjas vájár. Egyik
szeme sír, ha fel kell idéznie a gaz
ságok sorát, amik elragadták vá
lasztott életpályájáról. De másik
szeme nevet, mert itt találta meg
élete párját. Megbékélt a múlttal,
mert az élet élni akar. De felejteni
képtelen...
- Ismer oroszlányiakat, akik önhöz
hasonlóan itt raboskodtak?
- Van egy közelben lakó ismerő
söm, akivel néha összefutunk. Más
ról nem tudok. Vele legutóbb tavaly
találkoztam, amikor arról volt szó,
hogy az egykori politikai foglyok kap
nak némi nyugdíjkiegészítést. Sajnos
három év raboskodás lett a járadék
feltétele, én pedig „csak” 28 hónap
10 napot voltam fogva. Éppen 50 év
vel ezelőtt, 1954. február 13-án sza
badultam. Oroszlányon akkor a

várossá avatás lázában égett. Nekem
az új életem felől kellett döntenem.
Tudja, az utolsó tíz nap volt a leg
rosszabb. Február 3-án kellett volna
harmadolással szabadulnom. Aki be
adta a kérelmét, mindnek időre meg
érkezett a jóváhagyó válasz. Az
enyém késett. Nagyon rossz volt ez a
várakozás. Végre február 13-án meg
kaptam, hogy elengedik a bünteté
sem harmadát, és ismét „szabad”
ember vagyok... - emlékezik elérzékenyülve Laci bácsi.
- A családja Szolnokon élt. Miért
maradt itt Oroszlányon?
-A z én, a mi múltunkkal nem lehe
tett bárhol helyezkedni. Akik előttem
szabadultak azok többsége is a
XVII-es aknán állt munkába. Itt nem
háborgattak bennünket. Tudták kik,
milyen emberek vagyunk. Szabadu
lásom után, 1954-ben még jelentkez
tem a Győri Hittudományi Főiskolára,
de mivel rendőri felügyelet álltam a
kérelem nem volt teljesíthető. Ezután
itt ismerkedtem meg a feleségem
mel, s hamarosan megházasodtam.
Kezdetben szállítócsillésként dol
goztam. Nagyon kemény volt a bá

nyamunka akkoriban, sok helyen ha
son csúszva kellett közlekedni. El
sem tudtam képzelni, hogy fogom ki
bírni , hiszen eredendően a papi hiva
tásra készültem, fizikumomat te
kintve nem voltam éppenséggel bá
nyászaikat. 1957-ben irodai munkát
ajánlottak fel, de mégsem vállaltam,
mert friss házas lévén kevesebb lett
volna a fizetésem.
Aztán a Miskolci Egyetem bánya
mérnöki karára készültem. Csakhogy
a püspöki pecséttel ellátott latin nyel
vű érettségim nem volt a legjobb
ajánlólevél. Ezért úgy terveztem,
hogy levelezőn újra elvégzem a gim
názium utolsó évét Tatabányán, le
érettségizek, és felvételi kérelmet
adok be az egyetemre. Már túl vol
tam az írásbeli matúrán, amikor a ta
tabányai iskoláztatási bizottság
postázott egy levelet melyben az állt,
hogy múltbeli magatartásom miatt
egyetemi felvételemet nem támogat
ja. Ezután a szóbelire már el sem
mentem. Pedig még a bankettre is
befizettem a pénzt...
Folytatás a következő számban!
F.J

HÍREK

HÍREK

- ÖREGEDŐ LAKOSSÁG. A 2003
nyári adatok szerint 16 %-kal keve
sebb 40 évesnél fiatalabb él Orosz
lányban, mint 1970-ben. 30 évvel
ezelőtt 6 % volt a hatvan évesnél
idősebbek aránya. Ma ez 20 % kö
rüli. A közel 21 ezer lakosból jelen
leg 6415-en részesülnek valami
lyen nyugellátási formában.
-1 5 SZÜLETÉSNAPJÁT ünnepelte
a Bányász Klub Alapítvány által
működtetett Bányász Népdalkor.
Hegedűs Istvánné szakmai-művé
szeti vezető emlékezett az 1989 óta
eltelt esztendőkre.
Az együttesnek jelenleg 18 tagja
van, de alakulásuk óta ötvenketten
fordultak meg a csoportban. Or
szágos versenyeken több bronz,
ezüst és arany minősítést szerez
tek. A jelenlegi dalkör legfiatalabb
tagja 50, míg a legidősebb énekes
79 éves. Hetente próbálnak, s
évente 25-30 fellépésen vesznek
részt. Büszkék rá, hogy hamarosan
egyCD-t készítenek velük.
- Otóber 26-án, kedden,18 órától
az MKK kamaratermében a Polgá
ri Esték vendége Kövér László, a
FIDESZ alelnöke.

A ZÉNÓN Kft. oroszlányi gyára a 2004/2005. évi létszámbővítéséhez felvételt hirdet a következő
munkakörbe:
• GÉPKEZELŐ
Feltétel: 6+2-es folytonos munkarend vállalása, középfokú végzettség és termelőcégnél szerzett
tapasztalat.
Ezen munkakörbe férfiak és nők jelentkezését egyaránt várjuk.
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, étkezési hozzájárulás, ingyenes munkaruha, teljesítménybónusz, baleset
és életbiztosítás, iskolakezdési támogatás, nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés (4%)
(Megfelelő létszám esetén 2005-től céges buszok indítását tervezzük)
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T-HR

Tel.: 34-511-734

Önéletrajzokat a következő címre várjuk:
T-HR Kft.
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6.
Fax:34-511-735
t-hr@hu.inter.net

www.t-hr.hu
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(062)________________________

ELAD Ó IN G A T LA N O K

Arany János utcai, 99 m2-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)__________________________

2004. s zep tem b er 20-ától az O S ZR T
B ánki út. 2. alatti üg yfélszolgálatánál is állu nk
fé lfo g a d á si időben üg yfelein k ren d elkezésére.
H étfő, szerda : 8 -16,
péntek: 8-12.

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m2-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhető. Irányár: 7 M Ft (039)
Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m'-es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m2-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft
(054)__________________________

Cserelehetőség is!
FürstS. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4,7 Ml Ft (Táncsics Ml. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cse
rélhető) (018)
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 Ml Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)

Cserelehetőség is!
Környén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 12 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
.1025}__________________________

Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5,7 Ml Ft (030)

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban kétszobás össz
komfortos negyedik emeleti lakás
eladó v. cseréltető értékegyeztetéssel (080)_______________________

Cserelehetőség is!
Táncsics Ml. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,5 Ml Ft. (034)

Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m -es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)

Csere!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás Rákóczi és Fürst
úti kereszteződéshez közeli 1-1,5
szobás lakásra cserélhető. (037)

Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös la
kás. Irányár: 7 Ml Ft (044)

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)
Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 6,8 M Ft (004)
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)_____________________
Petőfi S. úti, 51 m2-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)__________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics Ml. úti, 54 m2-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)___________________

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 Ml
Ft.(042)
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 Ml Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyez
tetéssel. (045)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 Ml Ft.
(051)
Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
Ml Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserél
hető. (053)

—Irodai szolgáltatások

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zárt
kert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel. Víz, villany van. Irányár: 2 Ml
Ft.(052)_______________________
Oroszlány Homoki dűlőben zárt
kert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es területen
gyümölcsössel, veteményeskert
tel, ásott kúttal eladó. Irányár: 600
ezer Ft (061)___________________

Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 Ml Ft (055)

Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)

Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsössel
eladó. Víz, ásott és fúrt kút is van.
Irányár: 1,5 Ml Ft (064)__________

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 Ml Ft-ig. (058)

Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft
(014)

Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m2-es szerkezetkész tég
la épület 2000 m2-es zárt kertben
eladó.Irányár: 3 Ml Ft (065)_______

Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 300 E Ft
(015)

Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz kö
zel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)________

Mlaszeksoron üzlethelyiség eladó v.
csáládiházra cserélhető 9.5 Ml Ft
_Í081]__________________________ ,
Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 Ml Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)
Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m2-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 Ml Ft
(028)
Kecskéden 110 nV-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 Ml Ft (027)
Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben, 10.
emeleti , 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 Ml Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset- |
lég a környező falvakban családi ,
házra cserélhető. Mlinden megöl- |
dás érdekel. (060)
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 Ml Ft, vagy érték
egyeztetéssel 1,5-2 szobás lakásra
cserélhető Dózsa Gy., Bánki D., Tó- .
part, Kertalja, Népek bar. utcák kör
nyékén, 6,5-7,5 M Ft-ig. (063)
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emeleti,
összkomfortos lakás. Irányár: 7 Ml
Ft (068)

Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 2,8 M Ft
(016)
Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1,5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 Ml Ft.
(046)
Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
Ml Ft. (031)
Nyíres dűlőben 30 m'-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kert
ben. Irányár: 1,1 M Ft (024)
Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zártkert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 Ml Ft (049)

Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs el
adó, műhelynek is használható.
Irányár: 1,2 Ml Ft (058-2)_________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár:
2 Ml Ft (069)___________________
Vértessomló üdülőfalúban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 Ml Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás
eladó. Irányár: 6 Ml Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m2-es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 7,9 MIFt. (075)___________
Népek barátsága úti, 56 m2-es, 1.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 MIFt. (073)___________
Kecskéd ürgehegy zártkert házzal,
melléképületekkel 2 MIFt eladó
(076)__________________________
Németh dűlőbe zártkert 100m2-es
téglaépülettel 2000 m2-en eladó
3.5 MIFt (079)___________________
Takács I úton (kontyosok) 3 szoba
hallos 68m2-es harmadik emeleti
lakás eladó 8.3 MIFt (078)________
Majk madárhegy zártkert 1100
m2-en eladó 1.2 Ml Ft (082)______

Miajkon a csákvári út és a MIajki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 Ml Ft.
(033)

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
- Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
—ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
—Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)
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—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Bár a gyilkosoknak megbocsáthatsz,

APRÓHIRDETÉS

a terror iszonyát ne feledd és az áldozatokról m egem lékezz!

- 2 hónapos zsemleszínű dog-keverék leánykutyának kere
sünk gazdát. 360-552
- Alsó tagozatosok korrepetálását válallom. Felső tagozato
sokét magyar nyelvből, III. kezdők tanítását olasz nyelvből.
366-139 este 19 órától
- Eladó 3 db-os szekrénysor + íróasztal + álló és függőlám
pák, 2 db boltíves ajtó stb. 363-559

A Z O R O SZLÁ N YÉ R T P O LG Á R I EG YESÜLET
A Z O K TÓ BERI F O R R A D ALO M É VFO R D U LÓ JA ELŐESTÉJÉN.

OKTÓBER 22-ÉN. PÉNTEKEN 1630 KOR
MEGEMLÉKEZÉST TART
1956 HŐSEINEK TISZTELETÉRE
AZ ÁPOLÁSI INTÉZET MELLETTI
KOPJAFÁNÁL
BESZÉDET MOND: LÁZÁR MÓZES
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ (FIDESZ)

KÉRJÜK, ÖN IS RÓJA LE KEGYELETÉT
EGY SZÁL VIRÁGGAL
VAGY MÉCSES ELHELYEZÉSÉVEL
2004. OKTÓBER 22-ÉN, 18 ÓRÁTÓL
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERMÉBEN
A KOMÁROMI MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ

1956 - ZENÉS - ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
ZENESZERZŐ: JENEI SZILVESZTER

TISZTELEGJÜNK EGYÜTT A HŐSÖK EMLÉKE ELŐTT!

- Már másnap őrizetbe vették az oroszlá
nyi rendőrök azt a 30 éves férfit, aki meg
alapozottan gyanúsítható azzal, hogy
október 14-ére virradóra ajtókifeszítéssel
behatolt a Mester utcában lévő egyik cég
üzemcsarnokába. Az üzemből 40 darab
acéltekercset, valamint kéziszerszámo
kat, vitt el mintegy 750 ezer Ft értékben.
- Október 13-án vette őrizetbe az orosz
lányi rendőrség azt a 26 éves helyi lakos
férfit, aki megalapozottan gyanúsítható
azzal, hogy október 11 -én éjjel a Fürst S.
úton lévő egyik üzlet kirakatát feltörte és
az üzletből különböző ruhaneműket tulaj
donított el kb.: 500 ezer Ft értékben.
- Hétvégi házba tört be október 14-én éj
jel ismeretlen elkövető a Német-dűlőben.
Miután befeszítette az ajtót, készpénzt,
valamint 5 kg húst vitt el.

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)
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- A jelenlegi GM Daewoo kereske
dőhálózat új szerepet kap Európá
ban.
-A legtöbb közép- és kelet-euró
Az oroszlányi Vöröskereszt folyamatosan
pai
országban a GM Daewoo ter
elsősegély tanfolyamot indít! Jelentkezni
mékek
már eddig is Chevrolet nevet
a művelődési központban vagy a 365-935,
viseltek.
06-20/937-60-04 telefonszámokon lehet.
Magyarországon október 1-től
kezdődiött a Chevrolet forgalma
Kerámia égetőkemence,
zás, egyidejűleg az új Lacetti mogipszformákkal együtt eladó: 500.000,-Ft.
dell-család bemutatkozásával. A
1 db Honda robogó eladó: 80.000,-Ft.
több, mint ötven márkakereskedés
ben már Chevrolet színekben fo
1 db homokfutó eladó: 100.000,-Ft.
gadják az érdeklődőket, A Lacetti
_________ @363-165_________ „ különböző variánsai teljesen újak,
f
N az ötajtós és a kombi model, az ed
digi Nubira pedig ezentúl Lacetti
Kárpitozott bútorok
szedan névre hallgat.
javítása, részletre is!!
A megújult és tovább fejlődő mo
dell kínálat, a magas színvonalú ke
reskedelmi és szervizháttér és a
General Motors világmárkája, a
kárpitos
Chevrolet együttesen további sike
362-018, 363-272
reket vetít előre.
(X)

Rózsa Ferenc

ELŐADÁSÁBAN:

Horogra akadt
betörők

A Chevrolet globális
növekedése új fejezethez
érkezett

Köszönetünket fejezzük ki mindazok
nak, akik 2002. évi jövedelem- adójuk
1%-ával a Szülök és a Pedagógusok a
Gyermekekért Alapítványt” támogat
ták. A felajánlott 1.263.229 Ft-ot ver
senyeztetésre, könyvek és oktatást
segítő anyagok vásárlására fordítot
tuk. Kérjük további támogatásukat!
Számlaszám:11740061-20005519
adászámunk: 191 48463-1-11.

Az OROSZLÁNY KINCSEI
kapható a
Fürst S. u. 13.
alatt (Huber ház),
az MKK Heuréka
könyvesboltjában,
valamint a
Fürst S. úti
FÓKUSZ könyvesboltban.
Ára 798 -Ft.

PO TO M
Feh érnem ű és
bálásruh a üzlet
a H u ber üzletházban ,
a Fürst S. úton.

ELADÓ!
Oroszlány, Ságvári u.
2. sz. alatt, 150 m2-es
alapterületű, emeletes,
távfűtéses ingatlan.
Érdeklődni 18-20 óra
között a 363-165
telefonszámon.
Központi orvosi ügyelet
@361-761
TAXI @361-700
NYOMDA @20-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő
@20/9366-274

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

f

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
@361-605
üyitva tartás: H-P: 8-17

SZOCIÁLIS KEREKASZTALT alakí
tottak városi intézmények és szol
gáltatók, valamint civil szervezetek.
Az alakulóülésen ismertették a
Szolgáltatásszervezési Koncepciót.
Többek között a helyettes szülői há
lózat megalakítása, a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellá
tása, a fogyatékosokat ellátó támo
gatói szervezet megszervezése a
legsürgetőbb feladatok.

K iss C s a 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

Szilvia
esküvőiruha
szalon
Nyitva: minden nap 9-18-ig

Tel.: (34) 335-361
2800 Tatabánya, Marasztok u. 2-4.
(az utca a Puskinnal szemben)

5 kamrás
ablakok,
trükkök nélkül!

Szereléssel,
fantasztikus áron!
NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM
Oroszlány,
Kertalja út 4.

©360-978
©06/20-9370299
\ ___________________ /

A Közlekedési Fejügyelet
által kijelölt MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS!
S ze m é lyg é p ko csik, u tá n fu tó k
m űszaki vizsg ára fe lké szíté 
se, vizsg ázta tás,szem é lyg é p 
ko c sik kö rn ye ze tvé d e lm i
fe lü lvizsg á lata .

Makrai Autójavító
Kecskédi u.1/A
Tel., Fax: 34/362-643

T O M I KÉZI

AUTÓMOSÓ!
O roszlány,
T á n csics M. út 71.
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Ünnepség a „fal” kát oldalán
Az 1956-os forradalom kitörésének szédet. Szégyen, hívta fel a figyel
emléknapjára mintegy százan em met, hogy a mai diákok - mint az egy
lékeztek a múlt héten. Az egyik fele helyi televíziós riportból kiderült itt, a másik fele ott. Pontosabban a csak találgatni tudnak arról, hogy
VI. é v fo ly a m , 34. (2 64 .) szá m
2 0 0 4 . o k tó b e r 28.
helyszín azonos volt: az Ápolási mit is ünnepelünk október 23-án.
- MKP, MDP, MSZMP stb. volt a
Otthon melletti emlékművek, de az
időpont eltérő: délután és délelőtt. neve az elnyomóknak - most a szo
Az Oroszlányi Polgári Egyesület ciáldemokrata névre áhítoznak, s
Politikai szkander a városatyák között
október 22-e délutánján tartott meg szegény Kéthly Anna forog a sír
emlékezésén Lázár Mózes képviselő jában - mondta többek között az el
Intenzív politikai csatározás jelle melyet az „összecsapás” végén a
(Fidesz) mondott beszédet csepergő nök, azzal zárva beszédét, hogy ‘56
mezte a kedden tartott képvise többség megszavazott.
esőben. A szónok emelkedett sza kérdésében nincs jobb és baloldal,
Elhangzott, hogy a Vért és az
lő-testületi ülést újra.
vakkal magasztalta a 44 évvel ezelőt csak magyar van, s aki ezt megbont
közötti
hosszú távú
Elsőként az adott okot vitára, hogy OSZRt
ti eseményeket kiemelve, hogy soha ja, annak nincs magyartudata, csak a
több jobboldali képviselő jelezte: a hőértékesítési szerződés felülvizsgá
akkora összefogás és egyetértés veszekedés lehet a célja.
16 órakor kezdődött ülésről 18 óra latára alakuló bizottságban (melynek
A szavalat után a Székely himnusz
nem volt Budapesten, mint
tájban távozni fog. Lázár Mózes a célja a távhődíj leszorítása lehetne)
hangzott fel (nem tudni miért7),
1956-ban a forradalmárok között.
polgári frakció vezetője azzal kért el Takács Károly (Fidesz) nem kíván
Este 18 órától a komáromi majd a város vezetői és szervezetek
nézést, hogy a polgáriak már akkor részt venni - ezt a polgármesternek
Magyarock Dalszínház rendkívül képviselői koszorúztak.
erre a napra tervezték politikai fóru írt levélben hárította el.
Délután kulturális műsor zárta a
magas színvonalú előadását csak
Molnár Ferenc Béla (MSZP frak
mukat, amikor még a testület ülése
nemzeti ünnepnap és a jubileumi év
nem teltház kísérte figyelemmel.
az előző hétre volt kijelölve. Rajnai ció) bírálta Takács Károlyt, amiért ki
A hivatalos városi ünnepséget ok városi programját, melyen jelen volt
Gábor polgármester szerint akkor az tárolt a delegáció munkájából és
tóber 23-án délelőtt tartották, me Vágsellye, szlovákiai testvérváro
ugyancsak testületi ülésnek minősü szakismeretével nem segíti, hogy a
lyen Balogh Gyula az 1956-os sunk küldöttsége, és művészeti
lő közmeghallgatásról hiányoztak város érdekei érvényesülhessenek.
-fórSzövetség helyi elnöke mondott be együtteseik.
- A jobboldalnak is részt kell venni
volna a polgáriak, amint ettől függet
a döntés előkészítésekben és meg
lenül hiányoztak is.
Az érdemi döntéshozatal során hozatalában, vállalva azok ódiumát
módosították a költségvetési rende is. Aki nem így tesz, annak nincsen
letet, melynek lényege az, hogy ha a helye a képviselő-testületben költségvetés nehéz helyzetbe kerül, mondta Molnár Ferenc Béla.
- Ezt akkor tetszettek volna meg Félidejéhez érkezett a képvise
akkor a polgármesternek legyen jo
- HATÁR A CSILLAGOS ÉG! 2002
gosítványa a kiadások zárolására, gondolni, amikor aktívan közremű lő-testület 2002-ben megkezdett új végén - a ciklusváltás előtt - hivata
hogy ezzel is meg tudja őrizni a költ ködtek a vezérigazgatói állásból való ciklusa. Ennek apropóján áttekint los adatok alapján egy 133 légköb
ségvetés biztonságát. A pénzügyi bi eltávolításomban. Egy kicsit elkés jük, mi történt városunkban az el méteres átlagos lakás (42_ GJ/év
zottság javaslatára ezt 15 millió tek! -válaszolta Takács Károly, hoz múlt két esztendőben, milyen hőfelhasználással) havonta ÁFA-val
forintos összeghatárban állapították zátéve, hogy frakciója nem javasolja ígéreteket tett a győztes párt, és együtt 7329 Ft/hó összeget fizetett.
a delegációban való részvételét.
meg.
azokból mit valósított meg a képvi 2004 novemberétől ugyanez a lakás
Takács Károly később arra hívta selő-testületi többség.
Lázár Mózes úgy vélekedett, hogy
9557 forintot fizet havonta. Két év
a pénzügyi bizottság elnökének le fel a figyelmet, hogy szerinte a képvi
- DAGADÓ ADÓK. 2002 decembe alatt tehát összesen 30 %-os emel
selő-testület fordítva ül a lovon. A ri ülésén a testületi többség válasz kedés történt, amire további 4 % ra
mondása intő jelnek minősíthető.
- Nem vitatjuk az elnök lemondá városatyáknak ugyanis meg kellene tási ígérete alapján megszavazta a kódhat, akár már jövő év elején az
sának indokát, de vélhetően a költ határoznia egy maximum árat, mely lakásadó eltörlését. A következő esz ármegállapító
képviselő-testület
ségvetés nincs túl jó helyzetben - nél nem lehet drágább a távfűtés, tendő utolsó összejövetelén ugyanez döntése nyomán.
figyelmeztetett a Fideszes képviselő. majd utasítani rá a szolgáltató céget, a többség megszavazta, hogy
- KIDOBOTT PÉNZEK 1. A ciklus
Székely Antal alpolgármester és hogy ennek szerezzen érvényt.
2004-től ismét fizessünk. 2003-ban elején rekord gyorsasággal beindí
- Nem az emelési igények egysze nulla Ft volt egy 60 négyzetméteres tották a szintén ígért INFO-vonalat,
szocialista frakcióvezető csúsztatás
sal vádolta az ellenzék vezetőjét, azt rű leképezése a képviselők feladata, lakás lakásadója, 2004-ben 7200 Ft. majd megjelentettek egy Okoska
állítva, hogy politikai céljaik érdeké mert egyre többen nem tudnak fizet
Ugyanekkor már két évvel ezelőtt című kiadvány, hogy a polgárokat el
ben használják ki Juhász József sze ni és a kintlévőségek csak növekedni jelentősen megemelték a garázsok igazítsa a polgármesteri hivatal út
fognak - hívta fel a figyelmet. A kép és hétvégi házak adóját. Míg vesztőiben.
mélyes okú lemondását.
Hosszú és személyeskedésektől viselő konkrét lakossági számlákra 2002-ben egy 15 négyzetméteres
Ki tudja ma, hogy mennyi az
sem mentes polémia alakult ki a hivatkozva közölte: az elmúlt 2 év garázs adója 3300 Ft volt, addig ez INFO-vonal száma? Ki tudja, hogy
távhődíjak november elsejétől java alatt a távhő díja 36-37 %-kal emel jelenleg 5250 Ft. A horgászstégek van egyáltalán INFO-vonal? Ki hasz
solt, egyelőre 8,5 %-os emeléséről, kedett, mig a Hivatal szerint az inflá mentességet kaptak az adó alól (vá nálja ma (arra, amire kitalálták) a
ció ezalatt „csak” 16,5% volt.
rosunk első számú vezetője „nagy” minden lakásba eljuttatott Okoska
Lazók Zoltán, az OSZRt vezérigaz horgász hírében áll - a szerk.) Ezzel című kiadványt? Emlékszik még rá
Az OROSZLÁNY KINCSEI
gatója ezzel ellentétben 2003. január egyidejűleg a 2002. évi szintről 300 valaki?
című könyv kapható a
elseje óta 18,6 %-os áremelésről %-ra emelték a vállalkozók épít
(Folytatjuk)
beszélt.
Fürst S. u. 13.
Forgács J.
ményadóját.
Takács módosító javaslatát, hogy
alatt (Huber ház),
csak a 6 % körül várható inflációval BICIKLIS A KERÉK ALATT. A napokban késő délután egy 45 éves oroszlá
az MKK Heuréka
nyi nő kerékpárral a Bokodi út irányába közlekedett a Németh dűlő felől. A
emelkedjék a távhődíj, leszavazták
A lemondott Juhász József pénz kereszteződéshez érve figyelmetlenül balra kanyarodva kerékpárjával ráhaj
könyvesboltjában,
ügyi bizottsági elnök helyébe Módi tott a Bokodi útra, és így nem adott elsőbbséget a neki balról, a vasúti átjáró
valamint a
Miklós szocialista képviselőt, a bi irányából Bököd felé közlekedő személygépkocsinak, melyet egy 32 éves,
zottság eddigi alelnökét választotta a oroszlányi férfi vezetett. A gépkocsivezető az ütközést már elkerülni nem
Fürst S. úti
többség. Az új alelnök a munkáspárti tudta, és elütötte a kerékpárost, aki az úttestre esett. A baleset következtében
FÓKUSZ könyvesboltban. Varga János lett.
Forgács J. a nő 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett.

Számháború a távhődíjról

V IS S Z D T 6 K IN T Ő

Két év alatt 30%-kal drágult a távfűtés

NYOMDAI MUNKÁK 2004-BEN IS RÖVID HATÁRIDŐVEL, KEDVEZŐ ÁRON! MONTÁZS PRESS Kft. ® 20/454-35-41

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

Papnak készült, de végül 30 évet töltött a bányában
engem a váci püspök (aki akkor házi
őrizetben volt) valami titkos megbí
zatással akart nyugatra kiküldeni.
- Már túl voltam az írásbeli Ruháimat lerángatták és kikutatták,
érettségin, amikor a tatabányai isko de persze semmit sem találtak. Két
láztatási bizottság postázott egy le vagy három napig voltam itt. Több
velet melyben az állt, hogy múltbeli kihallgatáson estem át. Aztán egy
magatartásom miatt egyetemi felvé este átvittek a kékávó székhelyére.
telemet nem támogatja. Ezután a Elővették a harapófogót, kalapácsot,
szóbelire már el sem mentem. Pedig meg mindenféle szerszámot és szétmég a bankettre is befizettem a cibálták a cipőmet, hátha a sarka
alatt rejtegetek valamit. Ezután egy
pénzt...
ablaktalan pincecellába zártak. Öt
- Ez kettétörte az életét, a terveit.
- Igen. De az élet különös fordula ven napig voltam így bezárva. Rette
tokat tartogat. Amikor elhunyt ko netes volt.
Az elején kihallgattak, aztán hete
rábbi főnököm, aki a fejlesztési
osztály mérnöke volt, megtudtam, kig nem szóltak hozzám.
A cellában a nadrággumit, cipőfű
hogy a felesége a szakszervezettől
kért segélyt a temetéshez. Kiderült, zőt elvették, nehogy öngyilkosságot
hogy az én vájárnyugdíjam kb. egy- kíséreljünk meg. Az ötödik vagy ha
harmadával több volt, mint az övé. todik héten úgy éreztem, nem bírom
Mondjam, hogy ez-innen nézve-jó tovább. Megláttam az ágy alatt egy
spárgát és elhatároztam, hogy a ta
a rosszban?
Szóval előbb szállítócsillés vol karodó után megpróbálok véget vet
tam. Az apósommal dolgoztam ni ennek az őrületnek és eldobom az
együtt, és neki nagyon sokat kö életem. Amikor felmarkoltam a ma
szönhetek. A főaknászom biztatásá dzagfélét, kiderült, hogy csak a fel
ra végül elmentem egy vájár mosórongy koca. Nem láthattam jól,
tanfolyamra. 1985-ös nyugdíjazáso mert odalenn állandóan félhomály
mig vájárként dolgoztam, kivéve azt volt.
a 12 évet, amikor a fejlesztési osztály
BÁRMIT ALÁÍRT VOLNA
állományában a különböző mérések
Az utolsó heti újabb kihallgatáson
ben való közreműködés volt a fel
egy ávós ült elém cédulával, s min
adatom.
denféle kérdéseket olvasott fel. Ami
MAJDNEM ELDOBTA AZ ÉLETÉT
kor nem tetszett neki a válaszom,
elkezdett üvölteni, hogy „Laci fel
- Hogyan került a rabtáborba?
- Érettségi után a váci hittudomá akasztatlak!” És verte a gumibotjával
nyi főiskolán voltam teológushallga az asztalt. Amikor a cellában ültem
tó. Pap szerettem volna lenni. 1951 minden este hallottam a zuhogást,
októberének elején felszálltam a sivalkodást, jajgatást, tehát tudtam,
szombathelyi vonatra, hogy az ottani hogy mit jelent az előkészített gumi
főiskolán folytassam a tanulmányai bot. Szerencsére nekem csak ígérték
mat. Fogalmam sem volt arról, hogy a verést, de egy ujjal sem bántottak.
a határsáv felé utazáshoz külön en Állítólag ott többeket is kékre vertek
gedélyre van szükség. A vonaton le a tárgyalás előtt. De amikor én kerül
kapcsoltak a határőrök (zöldávó- tem sorra valami intézkedés kezdő
soknak nevezték őket akkoriban). dött az ilyenfajta erőszakosság ellen.
Kérdezték, hogy hová megyek. Mindenesetre annyira rettegtem,
Mondtam, hogy a hittudományi főis hogy már nem tudtam, hogy normá
kola szemináriumára. Azt mondták, lis vagyok-e vagy sem.
hogy ott olyan nincs is. Némi szóvál
A kihallgatás után beírták a jegy
tás után bevittek a szombathelyi pa zőkönyvbe, hogy a fennálló rendszer
rancsnokságukra. Ott közölték, ha ellensége vagyok, majd elém tették:
bevallom, hogy át akartam szökni a írjam alá. Elkezdtem olvasni, de az
határon, akkor a következő vonattal tán rám ordítottak, hogy: „Te fasisz
egyszerűen haza eresztenek.
ta bitang! Nem gondolod, hogy ezzel
Végül egy órás „zaklatás” után be töltjük itt az időt!” így nem láthat
leegyeztem az ajánlatba.
tam, hogy pontosan mi került a jegy
- Igen, ki akartam menni! - nyög zőkönyvbe. Aláírtam, mert remél
tem ki nekik.
tem, hogy mihamarabb szabadulha
- Igeeen?? - jött a válasz. Na, ak tok. És hát a fejem sem volt teljesen
kor tartsa a mancsát!
tiszta. Azt hiszem, bármit aláírtam
Rám tették a bilincset és fegyve volna már abban az állapotban.
res kísérettel elvittek a táborhelyük
re. Némi várakozás után jött egy AZ ÜGYVÉD ELLENE DOLGOZOTT
kékávós, meg két „háromajtós szek
Ezután átvittek az ügyészség fog
rény" gumibottal és továbbfaggat dájába. Két hónap után itt néztem
tak. Azt akarták rám erőltetni, hogy először tükörbe és megrettentem
(Palotay László történetének foly
tatása az előző számból)

magamtól. Sovány és szőrös
voltam. Egy jóindulatú ávósnak kö
szönhetően (ilyen is volt) a borotválást megúsztam, mert azt szárazon
csinálták és felért egy kínzással.
Pár.nappal később elérkezett a
tárgyalás ideje. Kérdeztem, hol van a
védőügyvédem? Azt felelték, arra
nincs szükség. Beletörődtem. A bíró
felsorolta a vádakat, ismertette a
jegyzőkönyvet. Én elmondtam, hogy
vallomásom kényszer hatására tet
tem, és azt sem tudom mi áll a jegy
zőkönyvben, mert nem engedték
végigolvasni. A bíró erre azt mondta:
a vádlott beismerésben van, vissza
vonulnak ítélethozatalra. Az ügyész
még felállt és a legsúlyosabb ítéletet
kérte, mivelhogy a vádlott tagad. Pár
perc múlva jöttek és közölték: három
év hat hónap. Azt hittem belém vág a
ménkű. Nem szóltam semmit, re
méltem, hogy majd a másodfokú
tárgyaláson megváltozhat az ítélet.
Erre már a szüleim felfogadtak egy
ügyvédet, de sokra nem mentünk
vele. A tárgyaláson a védőügyvédem
arról beszélt, hogy én klerikális beál
lítottságú vagyok stb. stb. Én szörnyülködtem, mert talán az ügyész
sem támadott annyira mint a saját
ügyvédem...
- Tudja erről A tanú cím film jele
nete jut az eszembe. Szinte szó sze
rint ugyanez szerepel benne...
- No, a sors mindenesetre ezt az
ügyvédet is utolérte. Valami csem
pészés közben elfogták határon...
TÁBORRÓL TÁBORRA
- Mi történt a fellebbviteli tárgya
lás után, hogyan került az oroszlányi
rabtáborba?
- Három év hat hónapra ítéltek,
ahogy az első fokon is. Elítélésem
után, 1952 májusában Jászberénybe
kerültem. Megláncolva vonaton vit
tek oda. Azt mondták, azért vagyunk
fűzőláncon, mert ránk jobban kell vi
gyázni, mint a rablógyilkosokra.
Férfiemberhez talán nem illő módon
többen is sírtak. Hát, hiszen egyi
künk sem volt elvetemült gazfickó.
Jászberényben az aprító gépgyár
építkezésére fogtak be. Innen Veszp
rémbe vittek tovább az egyetem épít
kezéséhez. Mindkét helyen napi 12
órát kellett dolgozni reggel héttől
este hétig, egy óra ebédidővel. A hét
vége elvileg szabad lett volna, de
szombatonként szinte mindig az
irányvonatokat pakoltuk. Sódert, ce
mentet, gépeket, mikor mit hoztak.
Egyszer csak orvosi vizsgálatra hív
tak, kiválogatták a legegészségeseb
beket,
aztán
felraktak
egy
teherautóra 1952 novemberében. Az
oroszlányi bányába hoztak. 1954.
február 13-áig voltam itt.

- Milyen emlékei vannak a tábor
ról?
- Az ávósok levetett csizmáját, le
vetett ruháját kaptuk raböltözéknek.
A kabátokon még rajta volt a piros
csík, az ávósok jelzése.
Aki rendesen dolgozott odalenn
annak jó dolga volt. A civil bányá
szokkal jól kijöttünk: tisztességgel
bántak velünk, mintha csak munka
társaink lennének. Három műszak
ban dolgoztunk.
VÖRÖSCSILLAGA TORNYON
A tábor nagy kiterjedésű volt, jóval
nagyobb mozgáslehetőséggel, mint
Veszprémben vagy Jászberényben.
Háromhetente, vasárnaponként - az
éjszakás műszak idején - látogatókat
fogadhattunk. Nagy egybefüggő,
több teremből álló barakkokban lak
tunk. De erre pontosan már nem em
lékszem. Talán 40-50 ember is volt
egy épületben, talán több is.
Az aknatornyon vörös csillag vilá
gított, de csak akkor, ha a terv sze
rinti mennyiséget hozta az üzem. Ha
„vetős” volt a vágat, sok a meddő, és
nem termeltünk elég szenet, az öt
ágú csillag kialudt. Ilyenkor megle
hetősen feszült volt a hangulat.
Egyébként választhattunk, hogy
pénzt vagy százalékot akarunk. Bizo
nyos áruválasztékból rendelhettünk
ezt azt. Haza is tudtunk küldeni. De
inkább a százalékot választottuk,
mert ha magas százalékra teljesítet
tünk, akkor nagyobb esély volt a
büntetés harmadolására vagy ne
gyedelésére.
Előfordult, hogy a koszt felét fog
va tartóink papíron megvonták, az
étel így is bőséges volt. Még foci
meccs is volt a rabok és az őrök kö
zött a tábor sportpályáján. Szóban
sokat frocliztak bennünket, de tettlegességre - legalábbis amíg én ott
voltam -, nem került sor, illetve nem
tudok róla. Mások szerint volt, akit
megvertek, de ilyesminek én nem
voltam szemtanúja.
Ne értse félre, nem kívánom
vissza azt az időt. De ezek az én em
lékeim és se csúfítani, se szépíteni
nem akarok rajta.
Sajnálom, hogy megtörténhetett.
__________________________ FJ.

“HAZAI” KÉPEK
Helyi képzőművészek alkotásai
ból nyílt kiállítás a város jubile
umi rendezvényeinek egyik
záróakkordjaként a művelődési
központban.
Nyári Irén, Szedlák Jánosné,
Véghné Dittrich Márta, Farkas
Gábor, Keller József, Kóbor Sán
dor és Székely Gábor képei november 3-áig tekinthetők meg.
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Tópart úti, négy emeletes épület
ben III. emeleti, 56 m2-es, nagyerkélyes lakás eladó, irányár: 6.4 M
Ft(062)________________________

ELA D Ó IN G A T LA N O K

Arany János utcai, 99 mz-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)__________________________

A z O S ZR T Bánki út. 2. alatti
ü g yfélszo lg álatán ál is állu nk
fé lfo g a d á si időben üg yfeleink rend elkezésére.
H étfő, szerd a : 8 -16,
péntek: 8-12.

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m2-es telken
eladó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhetó. Irányár: 7 M Ft (039)_______
Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m‘ -es, 2 + 2 félszobás,
1 szintes családi ház, pezsgőfürdő
vel, mobil úszómedencével, ház
alatt 56 m2-es pincével, 738 m2-es
telken eladó, vagy oroszlányi min. 2
+félszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft
(054)__________________________
Cserelehetőség is!
Könnyén, 100 m2-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pin
cével. Irányár: 12 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)_________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban kétszobás össz
komfortos negyedik emeleti lakás
eladó v. cseréltető értékegyeztetéssel (080)_______________________
Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m'-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)
Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4.7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 fél
szobással együtt családi házra cserélhető) (018)___________________
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserelakás
beszámítható) (019)_____________
Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5.7 M Ft (030)__________________
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,5 M Ft. (034)__________
Csere!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás Rákóczi és Fürst
úti kereszteződéshez közeli 1-1,5
szobás lakásra cserélhető. (037)
Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)________

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9
M Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft. (042)________________________
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászá
rókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)__________________

Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két szoba + hall). Irányár: 6,8 M Ft (004)
Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)_____________________
Petőfi S. úti, 51 m2-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)_________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics M. úti, 54 mz-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 félszo
bás összkomfortos lakás. Irányár:
6,8 M Ft (Fürst S. úti, 1+félszobás
lakással együtt családi házra cserélhető) (017)_______

Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési könnyí
téssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft.

I M I __________________
Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás komfortos lakásra cserélhető. (053)_____________________
Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)__________

- Irodai szolgáltatások

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)

Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár:
400 E Ft
(014) __________________________

Maszeksoron üzlethelyiség eladó v.
csáládiházra cserélhető 9.5 M Ft
(081)__________________________

Oroszlány Felső-telepen 720 m2-es
kert 20 m2-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 300 E Ft
(015) __________________________

Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőség
gel rendelkező lakásra cserélhető
érték-egyeztetéssel. (057)________
Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m2-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes
lakás téglaépületben, zárt udvaron
kocsi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)__________________________
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)___________
Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben, 10.
emeleti , 2 szobás lakás eladó,
irányár 5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel Oroszlányban lakásra, eset
leg a környező falvakban családi
házra cserélhető. Minden megoldás érdekel. (060)______________
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy érték
egyeztetéssel 1,5-2 szobás lakásra
cserélhető Dózsa Gy., Bánki D„ Tó
part, Kertalja, Népek bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M Ft-ig. (063)
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emeleti,
összkomfortos lakás. Irányár: 7 M
Ft (068)_______________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)

Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m2-es kert 30 m2-es
téglaépülettel (szoba, konyha, elő
tér, fürdő, wc) Irányár: 2,8 M Ft
(016) __________________________
Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2 szo
ba, konyha, nappali, fürdő, wc, te
rasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1,5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)__________________________
Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépitéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két orosz
lányi lakásra cserélhető. Irányár: 12
M Ft. (031)_____________________
Nyíres dűlőben 30 m2-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincével,
1200 m2-es műveletlen zárt kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)______
Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zártkert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó. Víz,
villany, pince, melléképületek, ásott
kút van. Irányár: 3,2 M Ft (049)
Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségi lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)__________________________
Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zárt
kert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszobás
lakásra cserélhető érték- egyezte
téssel. Víz, villany van. Irányár: 2 M
Ft.(052)__________

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
- Tulajdoni lap ,térkép beszerzése
- Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
- Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax Küldés)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
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Flomoki dűlőben zárt
kert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es területen
gyümölcsössel, veteményeskert
tel, ásott kúttal eladó. Irányár: 600
ezer Ft (061)____________________
Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsössel
eladó. Víz, villany, ásott és fúrt kút
is van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlányon az Ó Takács utca kör
nyékén 30 m2-es szerkezetkész tég
la épület 2000 m2-es zárt kertben
eladó.Irányár: 3 M Ft (065)_______
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz kö
zel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)________
Oroszlányban a betonkeverő mel
lett 2 db egymás melletti garázs el
adó, műhelynek Is használható.
Irányár: 1,2 M Ft (058-2)_________
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár:
2 M Ft (069)___________________
Vértessomló üdülőfaluban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás
eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m2-es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 7,9 MFt. (075)___________
Népek barátsága úti, 56 m2-es, 1.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó.
Irányár: 7.5 MFt. (073)__________
Kecskéd ürgehegy zártkert házzal,
melléképületekkel 2 MFt eladó

iOZ§1___________________
Németh dűlőbe zártkert 100m2-es
téglaépülettel 2000 m2-en eladó
3.5 MFt (079)__________________
Takács I úton (kontyosok) 3 szoba
hallos 68m2-es harmadik emeleti
lakás eladó 8.3 MFt (078)________
Majk madárhegy zártkert 1100
m2-en eladó 1.2 M Ft (082)______
Garázs eladó a tüzépsoron a kis
híddal szembe 600.050 Ft (083)
Népek b. úton tízemeletes épület
be harmadik emeleten kettőszo
bás lakás eladó 6,00 Millió Ft
(084) _________________________
Táncsics udv.-ban kettő szobás
negyedik emeleti lakás eladó v.
cserélhető 1 szobás összkomfor
tos v. kettő szoba komfortos táv
fűtésre való csat. Lehetőséggel
értékegyeztetéssel 6,50 Millió Ft
(085) _________________________

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
- Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

„Megkondult a vészharang”

Sárgalap a város vezetőinek
„Több pénzt az embereknek, több
pénzt az önkormányzatoknak.” Ezt a
szocialista kampányban használt
szlogent írták egy nagy sárga papírra
a helyi Fidesz és képviselő-testület
polgári frakciójának vezetői azon a
sajtótájékoztatón, melyen a hatal
mon lévők „be nem váltott ígéretei
ről és hazugságairól” számoltak be.
- Félidő lévén elérkezett a számve
tés ideje, de még csírájában sem lát
ható, hogy a legfontosabb kérdések
ben bármi is megvalósulna - bírálta a
szocialisták politikáját Lázár Mózes.
Szerinte a költségvetés konszolidálá
sa nem sikerült, a lakásadó eltörlése
választási hazugságnak bizonyult, hi
szen az első adandó alkalommal
visszahozták. Ugyanakkor a helyi
többség érdekérvényesítő képessége

elégtelen, hiszen a pályázatokban an
nak ellenére is sikertelenség jellemzi,
hogy a kormány és a városvezetés szí
ne azonos. Ez pedig növelte a költségvetés hiányát.
Takács Károly szerint a városban
megkondult a pénzügyi vészharang,
mert az eladósodottság mértéke egyre
súlyosabb. „Vagyonfelélés zajlik, és
úgy tűnik, hogy a többség még a tö
rött lábú gipszgólyát is eladná a szer
tárból, ha tehetné.” Úgy vélte, hogy a
szocialisták önkormányzati választá
sokra készített tucatnyi cselekvési
pontja két-három kivételével nem tel
jesült.
- Ez a legkevésbé hatékony, a legszemélyeskedőbb és a legcinikusabb
ciklus a város történetében - állította
Takács Károly._______________-fór-

„Politikai válság nincs, gazdasági válság van”
A 2006-os választás tétje az, hogy Magyarország magyar maradjon - jelentette
ki Kövér László, a FIDESZ alelnök, a választmány elnöke a keddi Polgári Esték
Országválság - városválság címmel tartott rendezvényén.
Az est bevezető részében Kövér Gyurcsány Ferencet úgy jellemezte, hogy Rá
kosi óta nem volt ilyen rossz stílusú vezetője az országnak, miközben a leg
gyengébb kormányprogramot nyújtotta be a parlamentnek, mivel az eddig
keletkezett problémákra nem keresi a megoldást. A kormányfő jogilag igen, de
politikailag viszont nem legitim, hiszen
Köszönjük azoknak, akik 2002-es
csak Mádl Ferenc államfőnek köszön
SZJA1%-áta „Fészek”
hette hatalomra kerülését.
Gyermek- ás Ifjúságvédelmi
Az ország államadóssága a 2002-es
Alapítvány javára ajánlották fel.
kormányváltás óta 3200 milliárd fo
A 231.233,-Ft-ot nagyobb cél
rinttal nőtt, mely azt jelzi, hogy az
érdekében tartalékoljuk.
MSZP-SZDSZ koalíció tudatosan teszi
Várjuk további támogatásukat!
tönkre az országot, azért, hogy a jövő
nemzedékét továbbra is irányíthassák.
B a r b a r a e sk ü v ő i
Az egyik legsúlyosabb helyzet az ok
ru h a k ö lc s ö n z ő
tatásban van. A gazdasági okokon túl,
nyitva tartás:
a tanárok jogának csorbítása, az enge
H-p.:
10-18 óráig
dékeny drogpolitika, a hazafiatlan ne Szombat: 10-13 óráig
velés erőltetése az SZDSZ vezette tárca
Tatabánya, Dózsa kert.
Erdész u. 10.
legnagyobb bűne - állította.
Kövér nem lát esélyt a 2006-os vá 34/319-145, 20/9821-879
Október 28. és november
lasztáson az MDF-el való közös jelölt
30. közötti előrefoglalás
állításra sem.
esetén 50%-os
Az est másik vendége, Lázár Mózes
______
kedvezményi_______
a város helyzetét értékelte.
M.F

A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.

Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vel szemben!)
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- AZ 1-ES SZÁMÚ választókörzet
(Takács Imre út - Falu) csapata
nyerte “Az Oroszlány 50 éves vá
ros” című vetélkedősorozatot,
melynek döntőjét az MKK-ban
rendezték. A győztes csapat tagjai:
Illeg Pál, Kis Imréné, MayerGábor,
Molnár József, Szilágyiné Molnár
Zsuzsa, Vargáné Vojnár Katalin.

K á rp ito z o tt b ú to ro k
ja v ítá s a ,

Nyitva tartás: H-P: 8-17

F é n y m á s o lá s !

ré s z le tr e is!!

MONTÁZS PRESS Kft.
Fürst S. u. 13.

Rózsa Ferenc
k á rp ito s

Szilvia

3 6 2 -0 1 8 , 3 6 3 -2 7 2 '
\____________:_____________

esküvőiruha
szalon

Központi orvosi ügyelet
S361-761
TAXI @361-700

Nyitva: minden nap 9-18-ig

NYOMDA @20-454-35-41

Tel.: (34) 335-361

Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő
@20/9366-274

f

Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Haraszthegyi u. 7.
@361-605

A BORBÁLÁN:
- CBA üzlet, Karinthy utca
- Mini vegyeskereskedés

A FALUBAN ÉS KÖRNYÉKÉN:
- szakorvosi rendelőintézet
- II. Rákóczi F. Klub
- Hercules vegyesbolt, Várdomb
A HÉT MONDATA
- Coop üzlet, Kossuth utca
- Október 23-án az Eötvös Loránd - Élelmiszer, Takács Itp.
középiskolában Nyisztor Ferenc - Kolcsár mintabolt a péküzemnél
emléktáblájánál elhelyeztük a - Kerékpárosok boltja, Haraszthekegyelet virágait - mondta Rajnai gyi u.
Gábor polgármester a legutóbbi
A VÁROSBAN:
képviselő-testületi ülésen.
Rajnai Gábor évtizedeket tanított - Huber festékbolt, Fürst u.
az intézményben. Az emléktábla - Montázs nyomda, Fürst u.
Nyisztor Józsefnek, a forradalom - Városkapu élelmiszer bolt
után meghurcolt tanárnak állít em - CBA üzlet az OTTO Rt. mellett
léket. - Nem tisztem minősíteni, ki -Tejbolt, Táncsics út 33.
hogyan ünnepel - tette hozzá ké - Non-stop élelmiszer, Táncsics út
sőbb a polgármester.
- BT Center élelmiszer, Táncsics út
- CBA üzlet a Rákóczi úton
- Vidd és Idd diszkont, Rákóczi út
PO TO M
- Kolcsár mintabolt, MÁV állomás
Fehérnem ű és
- művelődési központ
bálásruha üzlet
a H ub er üzletházban , - TOMI foto-papír-játék, Rákóczi
- Kiss Csaba vegyesboltja
a F ü rs t S. ú to n .
Nyitva: H-P: 9-17, Szó.: 9-12 ^ - Rák Csemege, Bánki D. u.
- Sakk Matt csemege, Dózsa út
—
- Kata csemege, Népek bar. út

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!

Kerékpárosok
Boltja
Oroszlány

KRÓNIKÁS 25 HELYEN!

K iss C s a 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

2800 Tatabánya, Marasztok u. 2-4.
(az utca a Puskinnal szemben)

5 kamrás
N
ablakok,
trükkök nélkül!

Szereléssel,
fantasztikus áron!
N Y ÍL Á S Z Á R Ó
CENTRUM
O r o s z lá n y ,
K e rta lja ú t 4.

©360-978
©06/20-9370299
\ ___________________ /

A Közlekedési Felügyelet
által kijelölt MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS!
S ze m é lyg é p ko csik, u tá n fu tó k
m űszaki vizsgára fe lké szíté 
se, vizsg ázta tás,szem é lyg é p 
ko c sik kö rnyezetvédelm i
fe lü lvizsg á lata .

Makrai Autójavító
Kecskédi u.1/A
Tel., Fax: 34/362-643

TO M I K É Z I
AUTÓMOSÓ!
Oroszlány,
Táncsics M. út 71.

•06-20488-10-56

Felelős szerkesztő: Molnár Ferenc 820-454-35-41 Szerkesztő: Forgács József 830-5800-477 Kiadja: MONTÁZS PRESS KM. Oroszlány; Felelős vezető: a kft. ügyvezetője.
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oroszlán

yi

róniKAs

V I. é v fo ly a m , 35. (2 65 .) szá m

2 0 0 4 . n o v e m b e r 5.

Oroszlányban készült, és itt is működik elsőként
a hazánkban páratlan technológia

Teljes gőzzel tisztítanak a bioreaktorok
Ünnepélyes keretek között adták át
e hét csütörtökén a július óta próba
üzemben működő új városi szenny
víztisztító telepet. A közel egy
milliárdos beruházást bonyolító és
kivitelező szervezetek, az önkor
mányzat és az üzemeltető OSZRt.
képviselőin kívül számos vízügyi,
környezetvédelmi szakember jelent
meg az átadáson. A Magyarorszá
gon egyedülálló technológiát a
helyszínre érkező Persányi Miklós
környezetvédelmi miniszter is mél
tatta, kiemelve, hogy Oroszlányban
a világ élvonalába tartozó csúcstechnológia valósult meg.
A napi ötezer köbméteres tisztítókapacitású rendszer lelkét, az ún.
membrán bioreaktor technológiát
(melynek lényege, hogy molekuláris
szinten választja el a vizet a

h ír e k

szennyezőanyagoktól) a Zénón
Systems Kft. szállította. A kivitelezés
a Purátor Hungária Környezetvédel
mi Kft. feladata volt. A telepről elfolyó
víz paraméterei az ivóvízével veteked
nek, amiről bárki saját érzékszervei
vel győződhet meg a kivezető
csatornánál és az előtte létesített át
látszó vizű tavacska partján. Az új
technológia lehetővé teszi, hogy szél
sőséges terhelési és időjárási viszo
nyok között is magas hatásfokkal
működjön a tisztítás.
Jelenleg átlagosan napi 2500
köbméter szennyvíz, tehát a befoga
dó kapacitás fele terheli a telepet.
A kifolyó víz ipari célú értékesíté
séről előrehaladott tárgyalások foly
nak a Vértesi Erőmű Rt.-vel - tudtuk
meg Lazók Zoltántól, az OSZRt. Ve
zérigazgatójától.
ForgácsJ.

h ír e k

- MEG NEM ERŐSÍTETT információ
ink szerint megakadtak a tárgyalások
a Vért Bánhidaí Erőművének eladá
sáról, mert a vásárolni szándékozó
céget képviselő Kapolyi László
visszalépését fontolgatja.
- ARANYDIPLOMÁSOK. Ünnepség
keretében köszöntötték azt a két pe
dagógust, akik a közelmúltban vet
ték át aranydiplomájukat. Cseh
László 50 éve végzett az esztergomi
tanítóképzőben, és az azóta eltelt
időből több mint negyven évet a Jó
zsef Attila iskolában tanított. Nagy
Sándor 1957-ben került a városba,
ahol 32 évig dolgozott.
Fiatalok műsorát követően tett es
küt az a tíz fiatal pedagógus, akik
szeptemberben, a városban kezdték
el nevelő-oktató tevékenységüket.
- MEGÁLLT AZ IDŐ! Szerdán vissza
került az egy hete javításra elvitt hő
mérséklet-kijelző a jubileumi köztéri
óra tartóépítményére. Gulácsi Já
nos, a készítő és karbantartó cég ve
zetője lapunknak elmondta, hogy a
berendezés rakoncátlankodását az
alacsony helyi tápfeszültség okozta,
mely 205-210 Volt körül ingadozik.

h ír e k

Ennek ellensúlyozására a hőmérőbe
egy transzformátort építettek be,
mely immár garantálja a berendezés
megfelelő működését. Az óra
járásában tapasztalható újabb zavar
részben az óraátállításnak volt kö
szönhető. Ezt a Frankfurtból sugár
zottvezérlőjel korrigálni fogja, de ha
mégsem, akkor elképzelhető a szer
kezet OTP felé néző részének cseréje
is -tu d tu k meg.
- NAGY SIKERREL zárult a kiállítás,
melyen a hajléktalan szálló lakói mu
tatták be szalvétaképeiket: a művek
80%-át megvásárolták a látogatók.
Nemrégiben a város élelmiszer áru
házai előtt is akciókat tartott a Szoci
ális Szolgálat. Az adománygyűjtésen
291 kg élelmiszer gyűlt össze. Egy
másik rendezvényen ingyenesen ru
hákat, energiatakarékos izzókat kap
tak, és száz adag ételt fogyaszthattak
el a rászorulók. A két hete szervezett
akcióban összegyűlt közel 300 kg
élelmiszerből húsz családnak jutott
6-6 kiló segély, a megmaradó
mennyiséggel pedig a Családsegítő
Szolgálat és a Családok Átmeneti
Otthona kríziskamráját töltötték fel.
------------------------------------------ ^

Chevrolet Tatabánya
Márkakereskedésés Daewoo Márkaszerviz
G y ő ri ú t 3 7 / A (A z újvárosi autóbusz-pályaudvarral szemben.)
Tel.: 3 4 / 5 2 2 - 1 2 2 • E -m ail: c h e v r o le tta ta b a n y a ^ a x e le r o .h u

CHEVRO LET.
A G eneral M o to rs m á rk i* *

Az ülésekre alig járt el,
de a honoráriumát felvette
Mi történik akkor, ha a képvise
lő-testület valamely tagja (történe
tesen egy bizottság külső, azaz
nem képviselő tagja) rendszeresen
nem vesz részt a bizottság munká
jában, de honoráriumát rendszere
sen felveszi? Nos, akkor előbbutóbb leváltják. Ez történt Orosz Ár
pád esetében, aki az előző ciklus
ban az függetlenként az 5. számú
körzetet képviselte, és idén októ
berig a Városfejlesztési és Környe
zetvédelmi bizottság MDF dele
gálta külső tagja volt (nem képvi
selőként), legalábbis papíron.
Az elmúlt 2 év során 61 bizottsági
ülésből mindössze 18 ülésen jelent
meg, 2003 szeptemberétől gyakor
latilag nem vett részt a munkában. A
legutóbbi testületi ülés nyilvánosság
elől zárt részében a polgári oldal a
négy fő párt egyetértésével Orosz
visszahívását kezdeményezte, amit a
képviselők megszavaztak, és helyére
Hadjadjné Varga Andreát (a gimnázi
um igazgatóját) választották.
Orosz Árpád a polgári szövetség
listáján hetedikként szereplő MDF-es
képviselőjelöltként e ciklusban csu
pán a városfejlesztési bizottság kül
ső tagjaként kaphatott szerepet,
saját megfogalmazása
szerint
parkolópályára került. 2003-ban
egyre gyakrabban távolmaradt a bi
zottság üléseiről, ebben az évben pe
dig csupán egyszer jelent meg,
akkor is csak egy nagyjából negyed
órás időtartamra. Tiszteletdíját
(bruttó 22 500 Ft, ami nettóban kb.
13-14 ezer Ft) bár nem jelentős
összeg, de mindvégig felvette.
A képviselő-testület nem szabá
lyozta, mi van akkor, ha egy tag no
tóriusan hiányzik az ülésekről. így a
felelősségre vonásnak jogi útja
nincs. Az etikai konzekvenciákat ta
lán magának Orosznak kellene le
vonnia, vélekednek többen is.
- Miért vártak idáig Orosz vissza
hívásával?- kérdeztük Huber Antalt,
az MDF régi-új helyi elnökét.
- Most fogyott el a türelmünk.
Orosz úr ugyanis ígéretet tett, hogy a
családi körülményeiben történt vál
tozások miatt idén júniusban le fog
mondani a megbízatásáról. Ezt azon
ban mégsem tette meg. Egyébként
beszélni sem tudtam vele, mert az el
érhetőségét nem ismerem.
Orosz Árpád az MDF helyi elnöke
volt 2002 decemberétől 2004 tava
száig, amikor is magánéleti okok mi
att lemondott. Előtte én irányítottam
a párt helyi szervezetét, s tavasztól
ismét engem bíztak meg a feladattal.
Orosz úr még tagja a pártnak, de kez
deményezni fogom a kizárását. A

tagság elítéli magatartását, mert a
vállalt feladatának nem tett eleget.
- Orosz Árpád helyett önök jelöl
hették az új tagot. Miért éppen a
gimnázium igazgatóját?
- Az MDF olyan személyiséget ke
resett, akit mind a 4 párt el tud fo
gadni. Hadjadjné Varga Andrea ilyen
ember, ráadásul korábban is sok se
gítséget kapott tőle a bizottság.
Telefonon elértük Orosz Árpádot.
- Valóban volt egy szóbeli megál
lapodásunk a helyettem megbízott
elnökkel, hogy a bizottsági munká
mat is át kívánom adni, de Huber a
máig nem keresett meg ajánlatával,
hogy kinek a javára mondjak le. A bi
zottsági ülések lehetetlen időpontja
miatt - 14 óra - képtelenség volt
megjelennem, hisz a munkaidőm to
vább tartott. Nem igaz, hogy nem
tudtak elérni, hisz a polgármesteri
hivatal mindig megtalált. Huberral is
alig 2 hete beszéltem telefonon...
Egyébként nem tudom miféle kizá
rásról beszél, hiszen az elnöki poszt
ról való lemondásomkor új lakó
helyem pártszervezetébe iratkoztam
át, tehát itt már nem vagyok tag.
Szomorú vagyok, hogy Huber
nem volt képes megfelelő módon
megőrizni az MDF számára ezt a po
zíciót és a helyemre egy nem Fórumos került a bizottságba. Erről a mai
napig nem kaptam hivatalos értesí
tést. Hubernak el kéne végre dönte
nie, hogy melyik párthoz tartozik és
kiknek, mivel kötelezi el magát...
Véleményem szerint nem tájékoz
tatta korrektül a testületet és ezért
történhetett meg, hogy az én meg
hallgatásom nélkül döntöttek az álta
lam betöltött bizottsági helyről. Ezért
joggal kérdezhetem meg, hogy hol
van itt az etika?
Hetekkel ezelőtt tőlem tudta meg
a Hivatal, hogy új megbízott elnöke
van a helyi MDF-nek - arra sem volt
képes a megbízott elnök, hogy tájé
koztassa a várost és a testületet a
változásról - akkor ott ki képviseli az
MDF-t? - nyilatkozta Orosz Árpád.
Metzger Gyula (MSZP) a városfej
lesztési bizottság elnöke rendkívül
kellemetlennek nevezte az ügyet.
Máig Orosztól sem személyesen,
sem telefonon, sem írásban nem ka
pott magyarázatot a hiányzásaira.
A hivatali nyilvántartásból sikerült
megtudnunk, hogy van még egy tes
tületi tag, aki sokat hiányzik a bizott
sági ülésekről. Miután a nevet nem
árulták el, felhívtuk a négy bizottság
elnökét, ők azonban nem tudnak
ilyenről. Ennyire szubjektív lenne,
hogy mit jelent sokat távol maradni?
Forgács J.
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Hová tart az oktatás avagy látszik-e az alagút vége
Reményt keltő folyamat indult meg az új év
ezreddel kisvárosunkban:
• ezt a fejlődő ipari park, folyamatosan
bővülő új beruházásai,
• a város úthálózatának, eddig soha nem
tapasztalt bővülése,
• az egészségügyben, az ellátás bővülését
elénk vetítő szakrendelő és ápolási otthon
kialakítása,
• az iskolák felújításának megkezdése és
még sok egyéb tényező jelentette.
Az emberekben erősödött az a tudat, hogy
jó itt élni, jól tettem, hogy nem költöztem el a
családommal egy másik környékbeli város
ba.
Az iskola bezárását igazolta az idő, a csök
kenő gyermekszám és az a tény, hogy a
megmaradt iskolák ugyanolyan szeretettel,
gondossággal foglalkoztak a volt „Gárdonyisokkal” mint „saját” diákjaikkal, dolgozóik
kal.
Az idei ősz fuvallata, újra megborzon
gatta az iskolák környékét, az újabb isko
la összevonás lehetőségével. Nem azzal,
hogy a város érdekeit szem előtt tartó, a
lehetőségeket és az oktatás színvonalát
növelő, megalapozott döntés előkészítés
közben ez a lehetőség is felmerült, - ha
nem csak úgy. Csak úgy,- mint 2003 őszén,
a költségvetés készítése előtt az „ötletbör
ze", ami sajnos nem maradt az.
Mi is történik az oktatás háza táján való
jában, e szűkebb és tágabb hazában?
A közoktatási törvény 1993-as indítása
egy biztos pontot hozott az oktatásban dol
gozóknak, az állandó változás folyamatát. A
törvényt azóta többször módosították, min
dig új feladatokkal vonták el a pedagógusok
energiáit fő feladatuktól, a gyermekek okta
tásától és nevelésétől. Ez eddig olyan, mint a
mesében a bűvös hármas szám:
- három pedagógiai program készült,
- majd minden évben, három tanterv volt
érvényben,
- három kormány hitegetett azzal, hogy
fontos számára az oktatás ügye.
A vége azonban nem meseszerű, mert
sajnos a gyerekek többszörösen sínylik
meg az elmaradt törődés hiányát, és ezt
majd később, évek múltán „ verik le ", ké
rik számon, Rajtunk. Persze csak akkor,
ha valahol szert tesznek arra a tudásra,
amit most nem kaphatnak meg.
Nézzük meg, hogy alakult ki ez a helyzet:
• A kormányzat beígérte a 2002-es vá
lasztások előtt a pedagógusoknak, hogy
50%-kal emeli a béreket,- bruttóban. (Az
Ígéretek ellenére 2003-tól a költségek a
várost terhelik!) Ez megtörtént, de közben
jelentősen emelkedtek az árak, és Áfa tartal
muk. Mára ebből semmit nem érzékelnek a
dolgozók.
• Azóta a közszférában nem kapott a vá
rosban senki emelést, a köztisztviselőkön, a
polgármesteren a képviselőkön kívül, amit
nem sajnál tőlük a köz többi dolgozója, de ők
is megérdemelnék. Idén már étkezési utal
ványt sem adtak az iskolákban.
• A kormányzat növeli az önkormányzatok
feladatait, de nem rendel mellé - a szükség

leteknek megfelelő -, anyagi forrást. így az
abszolút értékben növekvő költségvetés el
lenére, egyre kevesebb jut a város feladatai
nak ellátására, közte az oktatásra is.
• 2003-ban óvodákat vontak össze, növel
ve ezzel a zsúfoltságot.
• A város 2004-es költségvetésében az is
koláktól elvonták az alapóraszám 10%-át ké
pező tehetséggondozásra addig kapott
támogatást, majd a lecsupaszított költségvetést, még 8%-kal csökkentették. Az intéz
mények jelezték, hogy ez nem tartható, és
ezt a költségvetés-módosítások sora be is
igazolta az év folyamán, mert amit elvettek
lényegében vissza kellett adni.
A pénzügyi bizottság egyes tagjai több
ször szóvá tették az intézményekben a nem
körültekintő tervezést, a pazarló gazdálko
dást. Kedves döntéshozók! Talán tessenek a
2005-ös költségvetés tervezésénél a felada
tok, a tények oldaláról kiindulni!
• Az elmúlt években szinte minden évben
csökkent az oktatásban dolgozók létszáma,
a bér azonban nem maradt az intézmények
nél!
• Az oktatás normatív állami támogatásá
ba - a 2005-ös költségvetés-tervezet szerint
- újabban, az eddig külön költséghelyen ke
zelt normatívákat is beépítenek. Ezáltal csök
ken az oktatásra kapott állami pénz, és
növelni kell az önkormányzati támogatást!
• Mire jó a homokba dugott fej? A gyer
meklétszám folyamatosan apad! Végre le
kellene ülnie a politikának, a szakmának
és a helyi polgároknak, hogy közösen á t
gondolják az intézmények színvonalmeg
tartását is lehetővé tevő, elkerülhetetlen
átszervezést, az ehhez szükséges fejlesz
téseket.
• Az önkormányzat bevételei nem növe
kednek - több adót nem lehet kivetni, nincs
mit eladni ellenben a kiadások tovább fog
nak emelkedni.
Mi vár azokra a fiatalokra, akik az isko
larendszerben vannak, mi a kormányzati
stratégia? Gyermekeink esélyegyenlősé
gét az integrált oktatás bevezetésével kí
vánják „segíteni”.
• Esélyegyenlőség minden diák számára
az önkormányzat, fenntartó által biztosítható
egységes szinten (fejlesztő foglalkozások,
tanórán kívüli foglalkozások, osztálykirán
dulás, erdei iskola). Csökkenő támogatás
mellett, romló esélyek!
• Integrált oktatás azt jelenti, hogy a sajá
tos nevelési igényű (képesség, magatartás
zavar) diákok mind nagyobb számban jelen
nek meg a normál osztályokban. Ez alapjá
ban véve nem lenne probléma, ha az új
feladathoz megfelelő (speciális) képzettség
gel rendelkező pedagógusok is ott lennének
az iskolában, megfelelő óraszámmal és esz
közzel. (Ehhez pedig pénz kell!)
Erre eddig jól működő iskolarendszer állt
a tanulók rendelkezésére. Ezután?
2004. májusától az Európai Unió polgá
rai vagyunk. Hová költözzünk el?
A fenti írást vitaindítónak szánjuk. Várjuk a
pedagógusok, a szülők, a Hivatal és a képvi
selők reagálását is.
Krónikás

V IS S Z A T E K IN T Ő 2.
Lakat egy óvodán,
lakat a szájakon
Folytatjuk az önkormányzati ciklus előző két évére
visszapillantó sorozatunkat. Lapunk közölte a város pol
gármestere által a közmeghallgatáson előadott pozitív ér
tékelést. Cikksorozatunk így elsősorban negatívumokat
veszi górcső alá.
- BEZÁRÁSSAL KEZDTEK. Intézményátszervezésnek ne
vezett óvodabezárással kezdte első teljes évét az új önkor
mányzat a 2003-ban. A testületi többséget adó párt annak
idején a Gárdonyi iskola bezárásának ellenzői mellett szállt
síkra. A sors fintora, hogy a bezárt iskola egykori vezetőjének
közreműködésével egy helyre vonta össze a Bölcsődei Szol
gálatot és megszüntette a 6. Számú Óvodát.
- ELSZÚRT MILLIÓK. A Mátyás király úti bölcsőde helyén
hajléktalan szálló létesült. A nemes cél megvalósult, de köz
ben - jókora bakot lőve az eredetileg tervezett 40 milliós
pályázati összeg helyett csupán 10 milliót nyert el a város, így
a szálló létesítésére felvett 29 milliós hitelt még 2008-ban is
fizetni fogja az önkormányzat. S ez a kritika nem a cél fontos
ságát vitatja, hanem a beruházást szervezők kellő körültekin
tésének hiányára hívja fel a figyelmet.
- KIDOBOTT PÉNZEK 2. A 2002-es választások után az új pol
gármester a következőt nyilatkozta: „ Szükség van a hivatal
ban egy olyan személyre, aki a hivatal munkáját kifelé
fogja kommunikálni. Egyébként minden médiummal sze
retnék jó kapcsolatot kiépíteni."
Ugyanezt „politikától független tájékoztatás és a demokra
tikus helyi sajtó támogatása” megfogalmazásban tartalmazta
az MSZP-kampányban közreadott cselekvési terv. Az ered
mény a tervek ellenkezője: évi 3,5 millió forint közpénzzel ho
norált tökéletes helyi médiakudarc, titkolózás, elhallgatásos
propaganda, a sajtóreferens által kezdettől gerjesztett média
ellenes támadások.
Bebizonyosodott, hogy a jelenlegi vezetésnek erős hajlama
van a valóság, a döntések hátterének elhallgatására. Tehet
ségtelen és szükségtelen személyekhez ragaszkodnak (talán)
kampánybéli elkötelezések nyomán. Ezzel pedig rombolják a
helyi erkölcsöket, hiszen azt üzenik a lakosságnak: a teljesít
mény nem számít, csak a hatalom iránti lojalitás és szolgalelkűség.
Sőt, úgy tűnik a nyilvánosság léte is probléma. Tavaly egy
szocialista képviselő a képvise
lő-testületi ülések közvetítésének
bezárását javasolta. Ugyanakkor a TOMI K É Z I
polgármester saját személyi kultu AUTÓMOSÓ!
O ro s z lá n y ,
szának építésére költi a város pén
T á n c s ic s M . ú t 71.
zének egy részét: fotóztatja magát
M ) *06*20*
minden létező helyzetben.
1 /4 8 8 * 1 0 * 5 6
(folytatjuk)

Q UELLE VÁSÁR
2 0 0 4 . n o v e m b e r 9 -én , k e d d e n 9 -1 5 ó rá ig
O ro s z lá n y o n a M ű v e lő d é s i K ö z p o n tb a n
n a g y s z a b á s ú v á s á rt ta rtu n k
a 2 0 0 3 . é v i ő s z /té l k a ta ló g u s
n é m e to rs z á g i ra k tá rk é s z le té b ő l

40-60%

á re n g e d m é n n y e l.

Jó minőségű gyermek, női-és férfi ruházat.

Extra nagy méretben is.
Bőrkabátok, szövetkabátok, dzsekik,
kosztümök, nadrágok, öltönyök, farmerek,
ingek, pulóverek, csizmák stb.
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Tópart úti, négy emeletes épületben
III. emeleti, 56 m-es, nagyerkélyes
lakás eladó, irányár: 6.4 M Ft(062)

ELA D Ó IN G A T LA N O K

Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz kö
zel szerelőaknás garázs eladó. Irányár: 650 ezer Ft. (066)_____________

Arany János utcai, 99 m-es, 4 szo
bás, két generáció számára is alkal
mas családi ház. Irányár: 15 M Ft
(047)__________________________

A z O S Z R T B á n k i út. 2. a la tti
ü g y fé ls z o lg á la tá n á l is á llu n k
fé lfo g a d á s i id ő b e n ü g y fe le in k r e n d e lk e z é s é re .

Oroszlányban a betonkeverő mellett
2 db egymás melletti garázs eladó,
műhelynek is használható. Irányár:
1.2 M Ft (058-2)_________________

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, földszin
tes családi ház 1154 m -es telken el
adó, vagy értékegyeztetéssel 2
szobás lakásra (5 M Ft-ig) cserélhet ó. Irányár: 7 M Ft (039)__________

H é tfő , s z e r d a : 8 -1 6 ,
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m-es, komfortos, I.
emeleti 1+félszobás lakás. Irányár:
4,7 M Ft (Táncsics M. úti 1+2 félszo
bással együtt családi házra cserélhető) (018)_____________________

Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m -es, 2 + 2 félszobás, 1
szintes családi ház, pezsgőfürdővel,
mobil úszómedencével, ház alatt 56
m-es pincével, 738 m-es telken el
adó, vagy oroszlányi min. 2 -rfélszobás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Irányár: 7,5 M Ft
(054)___________________________

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m'-es, komfortos, II.
emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft (1
szoba összkomfortos cserelakás beszámítható) (019)________________

Cserelehetőség is!
Környén, 100 m-es, földszintes, 3
szobás családi ház garázzsal, pincé
vel. Irányár: 12 M Ft. (két közeli
oroszlányi lakásra cserélhető) (025)

Petőfi S. úti, 53 m-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II. eme
leti, 2 szobás lakás. Irányár: 5,7 M Ft
(030)___________________________

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban kétszobás össz
komfortos negyedik emeleti lakás
eladó v. cseréltető értékegyeztetéssel (080)_______________________

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2 fél
szobás, IV. emeleti lakás eladó, vagy
építési telekre cserélhető. Irányár:
6,5 M Ft. (034)__________________

Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel 1200
m-es területen kiadó vagy eladó.
Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)
Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M Ft,
vagy családi házra cserélhető 8-9 M
Ft-ig értékegyeztetéssel. (043)
Táncsics M. úti, I. emeleti, összkom
fortos, felújított lakás (két szoba +
hall). Irányár: 6,8 M Ft (004)
Petőfi Sándor úti, 63 m-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5 M
Ft (012)________________________
Petőfi S. úti, 51 m-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)__________________________
Cserelehetőség is!
Táncsics M. ú ti,5 4 m-es, II.emeleti,
igényesen felújított, 1+2 félszobás
összkomfortos lakás. Irányár: 6,8 M
Ft (FDrst S. úti, 1+félszobás lakással
együtt családi házra cserélhető)
(017)__________________________

Csere!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve telje
sen felújított lakás Rákóczi és Fürst
úti kereszteződéshez közeli 1-1,5
szobás lakásra cserélhető. (037)
Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M Ft.(042)
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5 szo
bás, IV. emeleti lakás új nyílászárók
kal eladó, irányár: 6 M Ft, esetleg 1,5
szobás Rosemberg utcai lakásra
cserélhető értékegyeztetéssel. (045)
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m-es részben felújított (nyílászá
rók régiek) lakás, fizetési könnyítéssel eladó. Irányár: 7,3 M Ft. (051)
Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m-es, 3 szobás,
komfortos lakás eladó, irányár: 4,7
M Ft, vagy értékegyeztetéssel 2 szo
bás komfortos lakásra cserélhető.
(053)___________________________
Fürst S. úti, 58 m-es, 2 szobás + há
lófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 M Ft (055)___________
Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M Ft,
vagy értékegyeztetéssel családi házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)

—Irodai szolgáltatások

p é n te k : 8 -1 2 .

(081)___________________

Oroszlány mellett az Ürgehegy A ol
dalán 1600 m-es kert 30 m-es tég
laépülettel (szoba, konyha, előtér,
Ifürdő, wc) Irányár: 2,8 M Ft (016)

Csere!
Népek barátsága úti, 57 m-es, 3
szobás, összkomfortos, részben fel
újított lakás (irányár: 7,5 M Ft), 1
szobás összkomfortos, vagy távfű
tésre való csatlakozási lehetőséggel
rendelkező lakásra cserélhető érték-egyeztetéssel. (057)__________

Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m -es, 2 szintes családi ház (2 szoba,
konyha, nappali, fürdő, wc, terasz,
kamra) melléképületekkel, 1340
m-es telken eladó, esetleg 1,5 szo1bás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft. (046)______

Budapesten, XIV. kerületben, III.
emeleti, 53 m-es, egyedi központi
fűtéses, kétszobás, nagyerkélyes la
kás téglaépületben, zárt udvaron ko
csi beállóval. Irányár: 15,8 M Ft
(028)___________________________

Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zárikertben kétszin
tes + padlástér beépítéses két bejá
ratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m -es telken eladó, vagy két oroszlá
nyi lakásra cserélhető. Irányár: 12 M
Ft. (031)________________________

Maszeksoron üzlethelyiség eladó v.
csáládiházra cserélhető 9.5 M Ft

Kecskéden 110 m-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófütéses csalá
di ház garázzsal, pincével, rendezett
kerttel, szép kilátással. Irányár. 16 M
Ft (027)_________________________
Cserelehetőség is!
Komlón, tíz emeletes tömbben, 10.
em eleti, 2 szobás lakás eladó, irány
ár 5 M Ft, vagy értékegyeztetéssel
Oroszlányban lakásra, esetleg a kör
nyező falvakban családi házra cse
rélhető. Minden megoldás érdekel.
(060)__________________________
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás, fel
újított összkomfortos lakás eladó,
irányár: 7,5 M Ft, vagy értékegyezte
téssel 1,5-2 szobás lakásra cserél
hető Dózsa Gy., Bánki D„ Tópart,
Kertalja, Népek bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M Ft-ig. (063)________
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emeleti,
összkomfortos lakás. Irányár: 7 M Ft
(068)__________________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m -es tel
ken 30 m-es faház. Pince, villany,
ásott kút van. Irányár: 2,2 M Ft.
(040)__________________________
Oroszlány Felső-telepen 1020 m-es
kert 20 m-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 400 E Ft (014)
Oroszlány Felső-telepen 720 m-es
kert 20 m-es kis házzal (szoba-konyhás) Irányár: 300 E Ft (015)

Nyíres dűlőben 30 m-es, rossz álla
potban lévő téglaépület pincével,
1200 m-es műveletlen zárt kertben.
Irányár: 1,1 M Ft (024)____________
Kecskéd és Oroszlány között 1108
m’-es zártkert 50 m'-es fűthető tégla
lakóházzal (2 szoba, konyha, fürdő,
wc, előtér, terasz) eladó. Víz, villany,
pince, melléképületek, ásott kút van.
Irányár: 3,2 M Ft (049)___________
Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m-es bekerített szántó,
későbbi beépíthetőségi lehetőséggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft. (033)
Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zártkert,
36 m-es téglaépülettel, 2074 m-es
telken eladó, vagy egyszobás lakás
ra cserélhető érték- egyeztetéssel.
Víz, villany van. Irányár: 2 M Ft.(052)
Oroszlány Homoki dűlőben zártkert,
9 m-es téglaépülettel, 12 m-es pin
cével 848 m-es területen gyümöl
csössel, veteményeskerttel, ásott
kúttal eladó. Irányár: 600 ezer Ft

1061]___________________

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Vértessomló üdülöfalúban 865
m2-es közművesített építési telek eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)______
Petőfi S. u, 50m-es, 2 szobás lakás
eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)_______
Dózsa Gy. úti, 58 m-es, 2. emeleti 2
és fél szobás felújított lakás eladó.
Irányár: 7,9 MFt. (075)___________
Népek barátsága úti, 56 m’-es, 1.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó.
Irányár: 7,5 MFt. (073)____________
Kecskéd ürgehegy zártkert házzal,
melléképületekkel 2 MFt eladó (076)
Németh dűlőbe zártkert 100m2-es
téglaépülettel 2000 m-en eladó 3.5
MFt (079)_______________________
Takács I úton (kontyosok) 3 szoba
hallos 68m-es harmadik emeleti lakás eladó 8.3 MFt (078)__________
Majk madárhegy zártkert 1100
m-en eladó 1.2 M Ft (082)________
Garázs eladó a tüzépsoron a kis híddal szembe 600.050 Ft (083)______
Népek b. úton tízemeletes épületbe
harmadik emeleten kettöszobás lakás eladó 6,00 Millió Ft (084)
Táncsics udv.-ban kettő szobás ne
gyedik emeleti lakás eladó v. cserél
hető 1 szobás összkomfortos v.
kettő szoba komfortos távfűtésre
való csat. Lehetőséggel értékegyeztetéssel 6,50 Millió Ft (085)
Hunyadi János úton kétszobás kom
fortos második emeleti lakás eladó
5.2 Millió Ft (029)________________
Csak csere! 71 m második emeleti
lakás tízemeletes épületben cserélne
családi házra értékegyeztetéssel

!5ZD___________________
Külterületi ingatlan 30m téglaépü
lettel 1151 m -en víz van 1.5 Millió Ft
(086)___________________________
Táncsics M. úton tizedik emeleti tel
jesen felújított lakás beépített bútorokkal 7.Millió Ft (087)___________

Oroszlányon i Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m -es téglaépülettel, pin
cével, rendezett gyümölcsössel el
adó. Víz, villany, ásott és fúrt kút is
van. Irányár: 1,5 M Ft (064)_______

—Ingatlan felmérés és értékbecslés
—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
—Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax Küldés)

Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár:
2 M Ft (069)____________________

—Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Az ellenzék időnként felelőtlen, és segít továbbépíteni a falat
Eddig a hatalmon lévők el
múlt két évi szereplését ér
tékeltük, most emellett a
polgári oldal munkáját is
kritika alá vesszük.
Passzivitásba vonulás,
nem konstruktív hozzáállás
- így jellemezték már kez
dettől az ellenzéket a vá
lasztásokon győztes több
ség szóvivői. A képvise
lő-testület polgári oldala az
óta bizonyította, hogy ebben
a bírálatban bizony volt va
lami igazság.
INDOKOLTA
SÉRTŐDÖTTSÉG?
Kezdődött azzal a történet,
hogy az ellenzék nem fogadta
el a felajánlott pénzügyi bi
zottsági elnökséget. S zárult
nemrégiben azzal, hogy Ta
kács Károly (Fidesz) előbb
egy bizottsági ülésen készsé
gesen elvállalta a Vérttel kö
tött hosszú távú hőértéke
sítési szerződés felülvizsgá
latára alakuló delegációban
való részvételét, majd pár
nappal később meggondolva
magát ezt írásban hárította el.
Mindez indulatos vitába tor
kollott a testületi-ülésen s
elég hamar kibújt a szög
45 éves hölgy takarítást, bevásár
lást, ügyintézést, gyerekfelügyeletet
vállal ottlakásért, esetleg eltartási
szerződésért. Oroszlány 2842 Pf. 24

Oroszlányban a
Tópart úton 10 m2-es
üzlethelység kiadó.
30/3516219

zsákból, amikor Takács Kár
oly vezérigazgatói székből
való eltávolítására tett sértő
döttségét éreztető kifakadást.
És azt hiszem, helyben va
gyunk. Jó adag sértődöttség
az, ami áthatja a helyi ellen
zék politizálását, s megnyil
vánul az önkormányzati
munkához való hozzáállásuk
ban és szinte minden meg
nyilvánulásukban (melyek
ben gyakorta érhető tetten
felkészületlenség, átgondo
latlanság). A sértődöttségnek
mégis van némi alapja. Alig
ha tudják megbocsátani
ugyanis azt a pofont, vagy
döngölést, amit a hatalomra
kerülők köreikben rövid idő
leforgása alatt elvégeztek.
Itt van például Sunyovszki
volt polgármester és a volt
hatósági osztályvezető állító
lagos segélyügye, melyet (is
meretlen tettes elleni) felje
lentés formájában erkölcsi
és egzisztenciális megsem
misítésükre a mostani sajtóreferens aktív közreműködé
sével kreáltak.
Sunyovszki azóta ezzel
összefüggésben bejelentet
te, hogy felhagy a politikai te-

Festák ás tapéta
széles választékban.
Szolgáltatásunk
színkeveréssel bővült!
HELIOMIX termékekre
10 % kedvezmény!
HUBER FESTÉKBOLT

B a rb a ra e s k ü v ő iru h a
k ö lc s ö n z ő
Nyitva tartás:
H-p.:
10-18 óráig
Szombat: 10-13 óráig

Tatabánya, Dózsákért, Erdész u. 10.
34/ 319- 145, 20/ 9821-879

November 30-ig történő előre foglalás esetén
50%-os kedvezmény, mely a 2005-ös évre is érvényesl)
A legjobb ablak
a legjobb áron!
Aki mást mond,
az mellébeszél.
Műanyag ablakok,
ajtók értékesítése,
beépítéssel együtt.
Rákóczi F. u. 47.
(az OTP-vcl szemben!)

9364-000

Szilvia
esküvőiruha
szalon

Nyitva: minden nap 9-18-ig

VISSZATEKINTŐ 4.
vékenységgel. A közismerten
polgári értékeket valló és po
litizáló vállalkozókat gyakor
latilag ellehetetleníteni igyek
szik a helyi kormányzás.
“A Z “ÖRDÖGGEL” IS”
Ez és a városvezetők ál
szent alakoskodása és nyílt
hazugságai az ellenzéki indu
lat forrása. Én magam empá
tiával viszonyulok ehhez a
sértődöttséghez, de az ellen
zéki reakciót már nem tartom
felelős politikushoz illő ma
gatartásnak. A "kivonulunk,
és egyétek meg, amit főzte
tek, mert a többségetek min
denre elég” hozzáállás bármennyire is érthető em
berileg -, nem elfogadható
attól, aki helyi képviselőként
a város és lakóinak védelmé

Tál előtti tonnák
Az OTTO Rt. elkészítette a
téli közterület-fenntartási
tervet, amely meghatározza
az elvégzendő munkákat.
A télre 3 hóekével, kéthótoló-szóróval és egy rako
dógéppel készülnek. A
munkákhoz mintegy 100
tonna homokot, 16 tonna
fűrészport, 28 tonna ipari
sót, 120 tonna bekevert szó
róanyagot és 1 tonna műtrá
gyát halmoztak fel, s a kész
letek pótlása is biztosított.

S Z O B A P Á F R Á N Y 6 9 0 Ft
CSER EPES V IR Á G O K 2 9 0 Ft-TÓL

^

M IK U L Á S V IR Á G O K , ÉS M É G S O K M Á S !!!!!

A Közlekedési Felügyelet
által kijelölt MŰSZAKI
VIZSGÁLÓÁLLOMÁS!
Műszaki vizsgára felkészí
tés, vizsgáztatás, környe
zetvédelmi felülvizsgálat.
Makrai Autójavító
Kecskédi u. 1/A
Tel., Fax: 34/362-643

Az OROSZLÁNY KINCSEI
című könyv kapható
a Fürst S. u. 13. alatt
(Huberház),
az MKK Heuréka
könyvesboltjában,
valamint
a Fürst S. úti
PÓKltSZ könyvesboltban.

5 kamrás ablakok,
trükkök nélkül!
Szereléssel,
fantasztikus áron!
NYÍLÁSZÁRÓ
CENTRUM
Oroszlány, Kertalja út 4.
9360-978
906/20-9370299
Ez 5 kamrás, ez nem hazudik!

PO TO M

Fénym ásolás!

Fehérnemű és
bálásruha üzlet

MONTÁZS PRESS Kft.
Fürst S. u. 13.

K erékpárosok
Boltja
Oroszlány

a H u b e r ü zle th á zb a n ,
a F ü rs t S. úton.
Nyitva: H-P: 9-17,
Szó.: 9-12

Kárpitozott bútorok
javítása, részletre is!!
Rózsa Ferenc kárpitos
362-018, 363-272

Haraszthegyi u. 7.
•
9361-605

Központi orvosi ügyelet
9361-761

MINŐSÉGI
KERÉKPÁROK
helyi garanciával!
Egészségpénztárak
tagjai részére is!

Nyitva tartás: H-P: 8-17

TAXI 9361-700
NYOMDA 920-454-35-41
Szilágyi Tibor
víz és központi fűtés szerelő

a P u s k in n a l s z e m b e n )

E héten pénteken rendezi a
II. megyei hegedű és gor
donka- versenyt a Bakfark
Bálint Művészeti Iskola. A
megméretésre megyei és
szlovákiai művészeti iskolák
ból is érkeznek fiatalok. A
program 10 órakor kezdődik.

S Z O B AFENYŐ 9 9 0 Ft
Y U C C A P Á L M A 6 9 0 Ft

2800 T a t a b á n y a , M a r a s z t a l t u . 2-4.

u tc a

re és előrehaladására kapta
mandátumát - ki az erő, ki
pedig a kisebbség oldalán.
Egy politikusnak - pártállás
tól függetlenül - NINCS
JOGA sértettnek lenni! Akár a
vélt „ördöggel” is együtt kell
dolgoznia, ha szűkebb hazája
segítése a tét. A nélkülünk is
megy a szekér apatikus hoz
záállás ön- és közpusztító.
Az ellenzék dolga az, hogy
foggal-körömmel kifejtse ál
láspontját,
úton-útfélen
csüggedhetetlen kritikával el
mondja, amit a hatalomról és
dolgairól gondol, de foggal
és körömmel vegyen részt a
munkában is (nem tovább
építve a falat, a közös ünne
peken is!), akkor is, ha úgy
véli, itt még húsz évig nem
kerülhet hatalomra.
Forgács J.

V IR Á G V É G K IÁ R Ú S ÍTÁ S
H O L L A N D IÁ B Ó L !!!
N O V E M B E R 2 2 .-É N H É TFŐ N
OROSZLÁNYBAN
A M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T ÉS
KÖNYVTÁRÁBAN

Tel.: (34) 335-361
(a z

vonósverseny

920/9366-274

Kiss Csaba
vegyesbolt

Kiadja: MONTÁZS PRESS KII.
Oroszlány; ISSN:1419 4805

Nápekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724
Nyitva tartás:
Hétfőtől szombatig: 7.00-19.00
Vasárnap: 8.00-19.00

k,_________

l

Felelős vezető: a kfl. ügyvezetője.
Felelős szerkesztő:
M o ln á r Ferenc S 2 0 -4 5 4 -3 5 -4 1
Szerkesztő:
Forgács József S 3 0 -5 8 0 0 -4 7 7
A szerkesztőség és a kiadó
levélcím e:
2840 Oroszlány, Bányász krl. 44.
H irde té sie lvé te l
a kiadó nyom dájában:
Oroszlány, Fürsl S. 13. (Huher-ház)
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Jövőre drasztikus pénzmegvonásra számíthatnak az intézmények

Újra gyűlnek a felhők a Vért felett
Higgadt hangnem és a legtöbb dön
tés esetében egyhangú egyetértés
jellemezte a képviselő-testület keddi
összejövetelét. Az ülés elején Székely
Antal (MSZP) alpolgármester kért
szót és a következőket mondta el:
- A Krónikásban megjelent kb. két
héttel ezelőtt egy cikk, melyben az is
olvasható, hogy az idén a köztisztvi
selők és a közalkalmazottak nem kap
tak béremelést, bezzeg a polgármester és a képviselők igen. A képvi
selő-testület és a polgármester tisz
teletdíjának emeléséről szóló meg
állapítás egyszerűen nem igaz. Nem
tudom, honnan vették, ha csak nem
egy célzatos dolog ez. A képviselők
és a polgármester javadalmazása hat
éve nőtt utoljára, az alpolgármesteré
pedig négy éve - közölte Székely An
tal.
Lázár Mózes (Fidesz) arra hívta fel
a figyelmet, hogy információik sze
rint a Vértesi Erőmű pénzügyi helyze
tében komoly problémák adódtak. A
frakcióvezető arról is szólt, hogy Kis
Péter kancelláriaminiszter bányász
napon kormánydöntésekre hivatkoz
va tett bejelentései a mai napig
írásban nem lelhetők fel. Utóbbit Raj
nai Gábor (MSZP) polgármester is
megerősítette, amint azt is, hogy a
cégnek valóban szorító gondjai van
nak. (A tévé hétfői műsorában az
hangzott el, hogy újra téma a Vért
privatizálása.) Rajnai arról is szólt,
hogy a társaság közgyűlése pénteken
(november 26-án) lesz és ott az is-

mét felvetett ÁPV Rt.-féle privati
zációs előterjesztés nem szerepel.
Idén 900 millió forint hitelt vett fel
a város a költségvetés hiányának fe
dezésére. Ennek okairól érdeklődött
Lázár Mózes, miközben felhívta a fi
gyelmet, hogy a fizetett kamatok
mértéke 30 millióval növekedett.
A pénzügyi osztály vezetője el
mondta az idén felvett hitelek zöme
(733 millió) rövid lejáratú hitel. Har
mincmilliót a hajléktalan szállóra, a
többit a szennyvíztisztító telep beru
házásának a finanszírozására vettek
fel. A rövidlejáratú hitelek akkor fizet
hetők vissza ebben az évben, ha a ter
vezett bevételek befolynak. Ezek nagy
részére remény van. A kamatterhek
valóban növekedtek - tájékoztatott.
E napirendnél az is elhangzott,
hogy évközben valamennyi intéz
mény önkormányzati támogatása je
lentősen emelkedett az eredetileg
tervezetthez képest, ami igazolja,
hogy finanszírozásuk jelentősen alul
tervezett volt.
A 2005-ös költségvetés irányelvei
nek tárgyalása kapcsán elhangzott,
hogy jövőre az idei 450 millió forint
helyett csupán 80 millió (!) önkor
mányzati támogatást tud adni intéz
ményeinek a város. Ha ez igaz, akkor
komoly gond lesz a jövő évi költségvetés készítésénél mondta
Hartmann József. Ezzel teljes mér
tékben egyet értek, komoly gond lesz
- válaszolta Rajnai Gábor polgármes
ter.
(Folytatás a hátsó oldalon)

Kistérségi mintaprogram készül
Energiahatákonyság és megújuló
energiák a Tatai-medencében cím
mel tartottak konferenciát szerdán a
gimnáziumban.
A tucatnyi prominens meghívott
előadó a Tatai-medence energetikai
lehetőségeiről tanácskozott. Tervezik
egy olyan megvalósíthatósági tanul
mány elkészítését, mely kistérségek
mintaadó energetikai együttműködé
se keretében a megújuló energiákat
(szél, biomassza, energiafű, hulladé
kok stb.) helyezi előtérbe. A térségek

ebből számos területen (energiaköltség, hulladékok ártalmatlanítási
költségeinek csökkenése, újabb
munkalehetőségek megnyílása, tu
rizmus fellendítése) profitálhatnak.
Az elképzelések középpontjában
jelenleg a tatai faaprítékos távfűtőmű
áll. A projekt keretében Oroszlány,
Tata és Tatabánya közös uniós pályá
zati tevékenységet tervez és felvető
dik az Európai Energiavárosok
Szövetségéhez való csatlakozás is.
-t-

Chevrolet Tatabánya
AAárkakereskedésés Daewoo Márkaszerviz
G y ő ri Út 3 7 / A (A z újvárosi autóbusz-pályaudvarral sze m b e n .)
Tel.: 3 4 / 5 2 2 - 1 2 2 • E -m a il: c h e v ro le tta ta b a n y a @ a x e le ro .h u

Advent- a szó azt jelenti „eljövetel” . A várakozás négy
hetét 4 gyertyaszál jelzi az ádventi koszorún. Sorban
egymás után gyújtjuk meg a fényt a koszorún, ami azt
jelzi a keresztyén világ számára, hogy Isten minden
nappal közelebb van hozzánk.
Advent várni tanít, várni teljes bizonyossággal. M. J.

„ S e g íts é g e t k é rtü n k ,
d e a p o lg á rm e s te r
c s a k n e v e te tt ra jtu n k !”
- A Kertalja-patak melletti üzletsor
mögötti tömbben lakunk. Az estén
ként randalírozó-italozó fiatalok pár
éve megkeserítik a mi és lakótársa
ink életét is.
- Vandál módon tönkretették a
padokat, az ülőkéket és a hintát. Ez
már nem játszótér, hanem a közeli
szórakozóhelyeken beitalozott fiata
lok dühöngője - panaszolta lapunk
nak Bán Józsefné. - Ráadásul - nem
tudjuk kinek az engedélyével - a la
kóház falánál a gyepes részen önké
nyesen focipálya létesült, s
nemrégiben egy labdával kirúgták az
ablakunkat.
- Először képviselőnkhöz fordul
tunk segítségért, de ő csak tehetetle
nül széttárta a karját. Később
fogadóóráján kerestük fel a polgármestert, ő meg kinevetett bennün
ket. Ezután levelet írtunk neki - ez jó
egy éve volt, a hivatal információján
adtuk le -, de válasz azóta sem érke
zett. Csak szavakban tartják fontos-

nak, hogy odafigyeljenek ránk? Fon
tosabb a saját jutalmazásukat
intézni? - panaszolta Bán Józsefné.
Az érintett terület Szabó
Istvánnéhoz, az 1. számú választókörzet képviselőjéhez tartozik. A
képviselőasszony lapunknak el
mondta, hogy az említett felvetéssel
valóban megkeresték, s ő arra hívta
fel a figyelmet, hogy a játszóterek
felmérése jövő év nyaráig történik
meg, majd ezután döntenek az EU
szabványoknak nem megfelelők el
bontásáról. Valószínűleg ez a „ját
szótér" is elbontásra kerül, de addig
a télre begyűjtött hinták javításán kí
vül más fejlemény aligha várható.
Rajnai polgármester közölte la
punkkal, hogy fogadóórái nyilván
tartásában nem találja a panaszos
nevét, meglehet azért, mert többek
kel együtt keresték fel. A hölgy által
említett levélnek ugyancsak nincs
nyoma. Egyebekre nem kívánt rea
gálni.
-tör

Intézményi reform, UDL, SPAR, VÉRT
Beszélgetés Székely Antal alpolgármesterrel
Szákely Antal alpolgármester ás a
szocialisták frakcióvezetője, az
MSZP helyi pártelnöke. Az önkor
mányzati ciklus félidejének apropó
ján az eredményekről, a teendőkről
és többek között a távhődíjról be
szélgettünk.
- Sokan, sokféleképpen értékelték
az elmúlt két évet lapunk hasábjain is.
Mi lenne az a néhány dolog, amit
legfőbb eredményként könyvelne el?
- Olyan botrányos esetek nem tör
téntek-hála istennek! és remélhető
leg nem is fognak - amik más
városokban szinte már természete
sek, és megakasztják a fejlődést. Ná
lunk a fejlesztés szükségessége a
pártpolitikai csatározások ellenére
sem képez vitatémát. Az is nagyra be
csülendő, hogy a két és több cikluson
átívelő beruházások is megvalósul
tak, az új városvezetés ezeket minden
esetben folytatta, befejezte.
- Rajnai polgármester úgy érté
kelte, hogy mintegy 30 pontos cse
lekvési tervüknek a fele teljesült. Én a
nyilvánosság és a tájékoztatás kérdé
sét - mint annak állandó részese -

ném látom teljesültnek. Egyébként a
teljesültnek értékeltek között sem ta
lálni olyan óriási ígéretet.
- Ha megnézzük más pártok prog
ramját, ott valóban alig találnánk ilye
neket. De azt gondolom, hogy az
MSZP-nek nem lehet lelkiismeret
furdalása, mert bőséges és konkrét,
amit letettünk az asztalra.
- Emeljünk ki néhány pontot a
programból. Történt valami például
az iskolák tartalmi munkájának fej
lesztése tekintetében?
- Először is a képviselő-testület
megalkotott ezzel kapcsolatban egy
koncepciót. A tartalmi munkában kü
lön kell választani a pedagógiai mun
kát és az iskola működtetését.
Utóbbinak az átalakítása most folyik.
A technika és a lehetőségek változása
miatt az intézményeknek ma már
nem lenne szükséges minden gond
dal maguknak bajlódniuk. Például az
anyagbeszerzés vagy az épületek
üzemeltetése másra, akár vállalko
zásra is rábízható.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A DEMOKRATIKUS ALAPÉRTÉKEKET SÉRTŐ HATALOMMAL SZEMBEN A SAJTÓ LEGYEN KRITIKUSABB!
(Folytatás az első oldalról)
- Arra gondol, hogy az önállóság bi
zonyos (okú csökkentése javíthatná
a tartalmi munkát?
- Az önállóság csorbításáról szó
nincs, sőt azt gondolom, hogy a fel
adatok redukálásával növekedne az
önállóság, hiszen energia szabadul
na fel, melyet a szakmai munkára
fordíthatnának. Ennek véghezvitele
határozott szándékunk. De egyen
ként kell megvizsgálni, hogy az in
tézmények a fenntartás és a
működtetés során milyen feladato
kat látnak el. Nyilvánvalóan feltétle
nül az intézménynél kell hagyni pl. az
igazolások kiadását, a statisztikák
készítését, az iskolatitkári feladato
kat stb., vannak viszont olyan felada
tok, amiket egy központi szervezet
sokkal rugalmasabban tud ellátni.
Mondok egy példát: miért kell az is
kolákban egy fél állást arra fordítani,
hogy valaki az étkezési jegyeket árul
ja, adminisztrálja? Ugyanígy a rezsi
fizetése is felesleges izgalmakra okot
adó nyűg. Dolgozunk rajta, hogy ez
egy kézbe kerüljön. Például a megyei
intézményeknél a megyei hivatal egy
külön alapból egyenlíti ki a közmű
vek költségeit.
- Ez tavaly itt is felvetődött. Akkor
a rezsifizetés átvállalásával kapcso
latban attól tartottak az intézményve
zetők, hogy ez csökkenti a gazdál
kodásuk játékterét.
- Ez nem így van. A rezsi kötött
normatíva, másra nem fordítható.
- Valóban, de az alulfinanszíro
zottság miatt évről évre erre kény
szerülnek.
- Ez már finanszírozási kérdés.
Sajnos a költségvetés sajátossága
az, hogy bizonyos bevételek csak év
végén érkeznek be, s nem lehet előre
pontosan megmondani, hogy mikor,
mennyi. A várható bevételre azon
ban nem lehet előre konkrét kötele
zettségeket vállalni. Ebből adódik az
alulfinanszírozottság.
- Ebben nyilvánvalóan sohasem
fognak egyetérteni az intézmények
kel. Mikor fog megvalósulni az ön ál
tal említett intézmény-működtetési
reform?
- Szeretném még ebben a ciklus
ban véghez vitetni. Egyre többen
magukévá teszik ezt a felfogást.

Elkezdődtek a tárgyalások
a távhődíj csökkentésére
endője. Én nem hiszem, hogy az át
szervezés kárára lett volna a
városnak. Ez egy viszonylag jól mű
ködő hivatal, noha más városokhoz
képest vészesen alacsony a létszá
ma. Egyébként van egy sereg olyan
dolog, ami városfejlesztésnek minő
sül és a hivatalból indult el.
- Mennyire kényszeríti lépésekre a
városi gyermeklétszám folyamatos
csökkenése a város vezetését?
- Nagyon szeretném, ha a tenden
cia megfordulna és beállna a mosta
ni 150-ről egy 180-200 fős évi
születésszámra. Erre megvan az
esély, mert nő a betelepülő cégeknél
dolgozók létszáma és érezhető, hogy
a budapesti agglomerációból egyre
többen költöznek vidékre. Ugyanak
kor 2007-től megnyílnak az unió le
hetőségei, amik szemmel látható
fejlődést, életszínvonal növekedést
hozhatnak. Nem biztos tehát, hogy
az intézménybezárás az egyetlen
módszer, ráadásul ezzel nem lehet
sokat spórolni.
- De mégiscsak önöktől jöttek idén többször is - ilyen hangok.
- Nézze, van, aki közülünk ebben
gondolkodik, s van, aki nem. Én pél
dául nem.
- Az esetleges iskolabezárás a hi
vatal átköltöztetése kapcsán jött elő.
- Kétségtelen, hogy a jelenlegi
épület mérete és szerkezete nem
megfelelő, berendezései elavultak.
Felújítása azonban feltehetően
annyiba kerülne, amiből egy másikat
lehetne építeni. Véleményem szerint
inkább újat kellene építeni. Más önkormányzati épületeket eleve azért
zárok ki, mert nincs elég parkolójuk,
illetve hivatali célokra való átépíté
sük elkerülhetetlen és komoly pénz
ügyi vonzattal jár. De ez csak az én
véleményem. Ebben a kérdésben
egyelőre csupán különböző ötletek
vannak.

fog neki sikerülni. Ezt sem a piaci
versenyről szóló törvény, sem a ver
senyhivatal eddigi döntései nem te
szik lehetővé. Egyébként a városban
az önkormányzatnak nincs is terüle
te, amit eladhatna ilyen célra. Ha
mégis jönne egy bevásárló központ,
találni fog magánterületet. De az önkormányzatnak is vannak egyéb le
hetőségei.
- Igaz-e, hogy a SPAR a bányász
klub mögötti területen szeretne épít
kezni és a LIDL-szerződés miatt ez
kútba esik?
- Egy a korábbiakhoz hasonló mé
retű üzletre szerintem nincs szük
ség, abból már van elegendő.
Önmagában egyébként ezt a LIDL-el
kötött szerződés nem tudja megaka
dályozni - épp a versenytörvény mi
att. A forgalmi helyzet jelenleg is
kritikus a Táncsics és a Rákóczi út
kereszteződésében, ami egy üzlet létesülésével még tovább romlana.
Mindenestre a céggel folynak tovább
az egyeztetések.
- Ha ellentétes a versenytör
vénnyel, ami a szerződésben van,
akkor miért került bele?
- Ezt a LIDL-től kell megkérdezni.
Ők úgy érezték, ezzel kaptak egy biz
tosítékot. Mi ezt másképp véljük.

eutrofizációnak. Ezután szakem
bereknek kell eldönteni, hogy meg
tartható-e mind a két tó. Lehetséges
ugyanis, hogy csak egy tóra elegen
dő víz van, hiszen a bányászati
karsztvíz kiemelés megszűnt. A
szakértői vizsgálatot még meg kell
rendelni, s ehhez pályázati pénzre
lesz szükség. A tavak hasznosításá
ra, szabadidő-eltöltésre, szórako
zásra alkalmassá tételére többféle
megoldás lehetséges, akár vállalko
zói formában is.

TÁVHŐDÍJ
- A régi városrész rehabilitációjá
nak elképzelésével kapcsolatban
van-e új fejlemény?
- Egyelőre a pályázat elkészítésére
írunk ki közbeszerzési eljárást. E cik
lusban legfeljebb a pályázati anyag
összeállítása lehet cél, hiszen ehhez
az uniós források csak 2007 után
nyílnak meg.
- Milyen nagyobb beruházás in
dulhat még ebben a ciklusban?
- Például a majki elkerülő úté vagy
a volt szállítóüzem területének meg
újítása. Utóbbinál a tárgyalások fo
lyamatosan zajlanak a tulajdonló
Vérttel. Itt három megoldás lehetsé
ges: pályázunk és nyerünk rá pénzt,
hitelkonstrukcióban fogunk hozzá,
vagy pedig jelentkezik egy nagy befektetető, mely a város céljainak
megfelelően hasznosítja.
- Ha már a Vértet említette, mit si
került elérnie a hőenergiadíj felül
vizsgálatára alakult bizottságnak?
TÓ-MÉG MINDIG CSAK TERVEK
- Már megegyeztünk a tárgyalás
- A városi tavak rendbetételével
menetében,
az első forduló e héten
még adósak. Hol tart ez a dolog?
- Az Égeresi Sporthorgász Egye lesz. Előterjesztés ebből december
sület egy hónapja lehalászta a két ben várható. Cél, hogy a távhődíjat
éve nem telepített alsó tavat. Süllő és csökkenteni tudjuk.
- Elképzelhető, hogy a feltételezett
rák is került a hálóba, ami a víz meg
újabb
4 % körüli távhődíj emelésre
tisztulását jelzi. Sokkal kevesebb a
szennyező forrás a vízgyűjtő terüle így nem kerül sor vagy akár csök
ten. Tavasszal az egyesület az állo kenhet is az emelés korábbi mérté
mási tavat is le fogja halászni, ke?
- Ebben bízunk. Azt szeretnénk,
meglátjuk ott mi a helyzet. Beledo
hogy
a Vért ne a mostani hatósági
bált hulladékban, sajnos, nincs hi
ány. A rendbetételről szólva. Előbb árat alkalmazza.
Forgács J.
meg
kell
vizsgálni,
MINŐSÉGI
hogy ele
gendők-e a
KERÉKPÁROK
vízfolyások
helyi garanciával!
ekkora víz Egészségpénztárak
felület fenn
tagjai részére is!
tartására, és
Kerékpárosok
meg
kell
Boltja
nézni, hogy
Kiss Csaba
Oroszlány
van-e veszé
Haraszthegyi u. 7.
vegyesbolt
lye
az
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TÖRVÉNYELLENES SZERZŐDÉS?
- Egy másik aktuális téma a Ta
kács lakótelepnél létesülő LIDL disz
kontlánccal kötött adásvételi szer
ződés, melyről az került nyilvános
MÉG CSAK ÖTLETEK...
ságra, hogy benne az önkormányzat
- Sunyovszki Károly volt polgármegígérte: nem ad el ilyen célra
mester azt nyilatkozta lapunkban,
több területet a városban. Osztja-e
hogy a ciklus eleji átszervezés gyen
az aggodalmat, hogy ez kizárja új
gítette a hivatal szervezetét és kive
áruházak további létesülését?
szett a stratégiai gondolkodás a
-Természetes,
hogy
hivatalból. Mi a véleménye erről?
minden piaci szereplő biz TOMI KÉZI
- Én azt gondolom mára a várostonságban szeretné tudni AUTÓMOSÓ!
és területfejlesztés elért egy olyan
magát azzal, hogy kizárja a
Oroszlány,
szintet, amihez gyakorlati szakem
Táncsics M. út 71.
konkurenciát. Ebben az
berek szükségesek. Nem vagyok
esetben úgy látom, a LIDL M l • 0 6 « 2 0 *
benne biztos, hogy ez hivatali fel
erre hiába törekszik, nem
adat. A hivatalnak enélkül is sok a te
L / 4 8 8 '1 0 '5 6

Népekbarátsága u. 39.
360-413
06/30/9790-724

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

VÁROSKAPU
IN G A T L A N IR O D A
O RO SZLÁNY, FÜRST S. U. 13.
^ 0 6 /2 0 -5 7 0 -0 8 -0 7 , 362-929

Cserelehetőség is!
Bokodon 98 m2-es, 2 + 2 félszo
bás, 1 szintes családi ház, pezsgő
fürdővel, mobil úszómedencével,
ház alatt 56 m2-es pincével, 738
m2-es telken eladó, vagy oroszlá
nyi min. 2 tfélszobás lakásra cse
rélhető
érték
egyeztetéssel.
Irányár: 7,5 M Ft (054)_________

le k ö th e tő k a z O S Z R T ü g y fé ls z o lg á la tá n .
Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 45 m2-es, komfortos,
I. emeleti 1+félszobás lakás.
Irányár: 4,7 M Ft (Táncsics M. úti
1+2 félszobással együtt családi
házra cserélhető) (018)_________

Cserelehetőség is!
Petőfi S. utcai, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás eladó, irány
ár:
4,7
M
Ft,
vagy
értékegyeztetéssel 2 szobás komfortos lakásra cserélhető. (053)

Cserelehetőség is!
Fürst S. úti, 54 m2-es, komfortos,
II. emeleti lakás. Irányár: 5,5 M Ft
(1 szoba összkomfortos cserela
kás beszámítható) (019)________

Fürst S. úti, 58 m2-es, 2 szobás +
hálófülkés, összkomfortos lakás.
Irányár: 5,5 IVI Ft (055)_________

Petőfi S. úti, 53 m2-es, komfortos,
távfűtésre csatlakoztatható, II.
emeleti, 2 szobás lakás. Irányár:
5,7 M Ft (030)_________________

Kiadó vagy eladó!
Környe központjában, a főúton te
lephely lakóházzal, üzletekkel
1200 m2-es területen kiadó vagy
eladó. Irányár: 20 M Ft + áfa. (048)

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úton felújított, 1+2
félszobás, IV. emeleti lakás eladó,
vagy építési telekre cserélhető.
Irányár: 6,5 M Ft. (034)_________

Szákszenden
(Kisbérek
tisztilakások) 3 db egyenként 54
m2-es kétszobás társasházi lakás.
Irányár: egyenként 1,2 M Ft (013)

Csere!
Iskola úton, egyszobás, 2 éve tel
jesen felújított lakás Rákóczi és
Fürst úti kereszteződéshez közeli
1-1,5 szobás lakásra cserélhető.

i°3Z)__________________

Í043)__________________

Fürst S. úti, 60 m2-es, földszinti, 2
szobás + hálófülkés, redőnyös lakás. Irányár: 7 M Ft (044)_______

Táncsics M. úti, I. emeleti, össz
komfortos, felújított lakás (két
szoba + hall). Irányár: 6,8 M Ft
(004)_________________________

Fürst S. úti, II. emeleti, 3 szobás,
63m2-es lakás. Irányár: 6 M
Ft.(042)_______________________
Cserelehetőség is!
Bánki Donát úti, 56 m2-es, 2,5
szobás, IV. emeleti lakás új nyílás
zárókkal eladó, irányár: 6 M Ft,
esetleg 1,5 szobás Rosemberg ut
cai lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. (045)_________________
Tópart utcai, II. emeleti, 2 szobás,
55 m2-es részben felújított (nyílás
zárók régiek) lakás, fizetési
könnyítéssel eladó. Irányár: 7,3 M
Ft. (051)__________________

—irodai szolgáltatások

Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban, 2 szobás, II.
emeleti lakás eladó, irányár 7 M
Ft, vagy értékegyeztetéssel családi
házra cserélhető 10 M Ft-ig. (058)
Maszeksoron üzlethelyiség eladó
v. csáládiházra cserélhető 9.5 M Ft
(081)_________________________
Csere!
Népek barátsága úti, 57 m2-es, 3
szobás, összkomfortos, részben
felújított lakás (irányár: 7,5 M Ft),
1 szobás összkomfortos, vagy
távfűtésre való csatlakozási lehe
tőséggel rendelkező lakásra cserélhető érték-egyeztetéssel. (057)
Kecskéden 110 m2-es, tetőtér beépítéses, 4 szobás, padlófűtéses
családi ház garázzsal, pincével,
rendezett kerttel, szép kilátással.
Irányár. 16 M Ft (027)__________
Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, I. emeleti, 2 szobás,
felújított összkomfortos lakás el
adó, irányár: 7,5 M Ft, vagy értékegyeztetéssel
1,5-2
szobás
lakásra cserélhető Dózsa Gy.,
Bánki D., Tópart, Kertalja, Népek
bar. utcák környékén, 6,5-7,5 M
Ft-ig. (063)____________________
Fürst S. utcai, 2 szobás, II. emele
ti, összkomfortos lakás. Irányár: 7
M Ft (068)____________________
Bokodi tótól 400 m-re 200 m2-es
telken 30 m2-es faház. Pince, vil
lany, ásott kút van. Irányár: 2,2 M
Ft. (040)________________

Oroszlány Felső-telepen 1020
m2-es kert 20 m2-es kis házzal
(szoba-konyhás) Irányár: 400 E
Ft (014)_______________________
Oroszlány Felső-telepen 720
m2-es kert 20 m2-es kis házzal
(szoba-konyhás) Irányár: 300 E Ft
(015)_________________________
Cserelehetőség is!
Oroszlány mellett Ürgehegyen 56
m2-es, 2 szintes családi ház (2
szoba, konyha, nappali, fürdő, wc,
terasz, kamra) melléképületekkel,
1340 m2-es telken eladó, esetleg
1,5 szobás lakásra cserélhető ér
tékegyeztetéssel. Irányár: 8 M Ft.
(046)_________________________
Cserelehetőség is!
Nyíres dűlőben, zártkertben két
szintes + padlástér beépítéses két
bejáratos családi ház 2 garázzsal,
pincével, nyári konyhával 2000
m2-es telken eladó, vagy két
oroszlányi lakásra cserélhető.
Irányár: 12 M Ft. (031)_________
Nyíres dűlőben 30 m2-es, rossz ál
lapotban lévő téglaépület pincé
vel, 1200 m2-es műveletlen zárt
kertben. Irányár: 1,1 M Ft (024)
Kecskéd és Oroszlány között 1108
m2-es zártkert 50 m2-es fűthető
tégla lakóházzal (2 szoba, konyha,
fürdő, wc, előtér, terasz) eladó.
Víz, villany, pince, melléképületek,
ásott kút van. Irányár: 3,2 M Ft
(049)_________________________
Majkon a csákvári út és a Majki tó
között 2000 m2-es bekerített szán
tó, későbbi beépíthetőségl lehető
séggel eladó. Irányár: 2,5 M Ft.
(033)_________________________
Cserelehetőség is!
Tatabánya Síkvölgypusztán zártkert, 36 m2-es téglaépülettel, 2074
m2-es telken eladó, vagy egyszo
bás lakásra cserélhető érték
egyeztetéssel. Víz, villany van.
Irányár: 2 M Ft.(052)

- Ingatlan felmérés és értékbecslés
—Tulajdoni lap-,térkép beszerzése
—Ingatlan közvetítés (adás-vétel) —Ügyvédi közreműködés, teljes
—Gyors hitelügyintézés
körű földhivatali ügyintézéssel
(levélírás, fax küldés)

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!
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Cserelehetőség is!
Táncsics udvarban kétszobás
összkomfortos negyedik emeleti
lakás eladó v. cseréltető értékegyeztetéssel (080)____________

Cserelehetőség is!
Táncsics M. úti, 54 m2-es, II. eme
leti, igényesen felújított, 1+2 fél
szobás összkomfortos lakás.
Irányár: 6,8 M Ft (Fürst S. úti,
1tfélszobás lakással együtt családi házra cserélhető) (017)

d é le lő tt:

A z O S Z R T b e ru h á z á s á b a n 1 é s 2 s z o b á s é s te tő té ri

Cserelehetőség is!
Környén, 100 m2-es, földszintes,
3 szobás családi ház garázzsal,
pincével. Irányár: 12 M Ft. (két kö
zeli oroszlányi lakásra cserélhető)
(025)_________________________

Petőfi S. úti, 51 m!-es, komfortos,
felújított lakás. Irányár: 6,5 M Ft
(023)_________________________

H é tfő tő l p é n te k ig :

A z O S Z R T B á n k i út. 2. a la tti
ü g y fé ls z o lg á la tá n á l is á llu n k
fé lfo g a d á s i id ő b e n ü g y fe le in k r e n d e lk e z é s é re .
H é tfő , s z e rd a : 8 -1 6 ,
p é n te k : 8 -1 2 .

Cserelehetőség is!
Várdomb utcai, 3 szobás, föld
szintes családi ház 1154 m2-es
telken eladó, vagy értékegyezte
téssel 2 szobás lakásra (5 M Ft-ig)
cserélhető. Irányár: 7 IVI Ft (039)

Petőfi Sándor úti, 63 m2-es, 3 szo
bás, komfortos lakás. Irányár: 6,5
M Ft (012)____________________

Ügyfélfogadás:

ELAD Ó IN G A T LA N O K

Arany János utcai, 99 m2-es, 4
szobás, két generáció számára is
alkalmas családi ház. Irányár: 15
M Ft (047)____________________

Cserelehetőség is!
Rákóczi úti, 3 szobás, 58 m2-es, I.
emeleti lakás eladó, irányár: 8 M
Ft, vagy családi házra cserélhető
8-9 M Ft-ig értékegyeztetéssel.

........... ................................................... ..>

14-17
14-17

s*

Oroszlány Homoki dűlőben zártkert, 9 m2-es téglaépülettel, 12
m2-es pincével 848 m2-es terüle
ten gyümölcsössel, veteményes
kerttel, ásott kúttal eladó. Irányár:
600 ezer Ft (061)______________
Oroszlányon Bokodi tóhoz közeli
zártkert 20 m2-es téglaépülettel,
pincével, rendezett gyümölcsös
sel eladó. Víz, villany, ásott és fúrt
kút is van. Irányár: 1,5 M Ft (064)
Oroszlány Tüzépsoron a hídhoz
közel szerelőaknás garázs eladó.
Irányár: 650 ezer Ft. (066)______
Oroszlányban bejáratott büfé (fa
épület, kerthelyiség) eladó. Irányár: 2 IVI Ft (069)_______________
Vértessomló üdülőfalúban 865
m2-es közművesített építési telek
eladó. Irányár: 5,5 M Ft. (072)
Petőfi S. u. 50m2-es, 2 szobás lakás eladó. Irányár: 6 M Ft. (070)
Dózsa Gy. úti, 58 m2-es, 2. emeleti
2 és fél szobás felújított lakás el
adó.
Irányár: 7,9 MFt. (075)_________
Népek barátsága úti, 56 m2-es, 1.
emeleti, 2 és fél szobás lakás eladó. Irányár: 7,5 MFt. (073)
Kecskéd ürgehegy zártkert házzal,
melléképületekkel 2 MFt eladó
(076)_________________________
Németh dűlőbe zártkert 100m2-es
téglaépülettel 2000 m2-en eladó
3.5 MFt (079)_________________
Takács I úton (kontyosok) 3 szoba
hallos 68m2-es harmadik emeleti
lakás eladó 8.3 MFt (078)
Majk madárhegy zártkert 1100
m2-en eladó 1.2 M F t (082)
Garázs eladó a tüzépsoron a kis
híddal szembe 600.050 Ft (083)
Táncsics udv.-ban kettő szobás
negyedik emeleti lakás eladó v.
cserélhető 1 szobás összkomfor
tos v. kettő szoba komfortos táv
fűtésre való csat. Lehetőséggel
értékegyeztetéssel 6,50 Millió Ft
(085)_________________________
Rákóczi F. úton 3 szintes épületbe
3. emeleten 54m2-es kettő szobás
összkomfortos lakás eladó 6,5
Millió Ft (077)_________________
Hunyadi úton 2 szobás 54m2-es
komfortos lakás eladó 5 millió Ft
(090)_________________________
Tópart úti zártkert kis házzal kúttal
475m2-en eladó 400E Ft (091)

- Ingatlan adásvétellel összefüggő
tanácsadás
—Az ingatlanok hirdetése a médiában

A REGISZTRÁCIÓ INGYENES! A REGISZTRÁCIÓ INGYENES!

Prosik.'ktusok
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Ké]>eslapok.
idvözlőkárt vak

MOYFÁZS PRESS KFT

1998 óta tá jé ko zta t a város
leg nagyobb példányszám ú
hetilapja.
Hírek, tények, vélem ények.
Itt érdem es hirdetni!
H irdessen
Ön is a K rónikásban,
m ert m egéri!

O R o s z íA n y i I v R Ó n i k é k S

OROSZLÁNY, FÜRST S. u. 13.
®20/454-35-41

MONTÁZS PRESS
' c r NYOMDAI SZOLGÁLTATÓ Kft.

•••

Ügyviteli
nyomtatványok

névjegykártyák

MOYFÁZS PRESS KFT.
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9 16 23 30

FEBRUÁR
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A hír szent, a vélemény szabad.
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Kerékpárosok Boltja
Oroszlány
Haraszthegyi u. 7.
@ 361-605
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OROSZLÁNY, FÜRST S. u. 13.

INGATLAN IRODA
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a Rákóczi u. 9 2. a la tt a körforgalom nál.

H aspártiak vendéglője

a Borostyán kisvendéglő és a Hungária sörözd'.

1
2
3
4
5
6

\ j

NOVEMBER
7 14 21 28
8 15 22 29
9 16 23 30
10 17 24
11 18 25
12 19 26
13 20 27

4 I I 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
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- Ingatlan közvetítés. (Új és használt lakás értékesítése.)
- Gyors hitelügyintézés
- Ingatlan felmérés és értékbecslés
- Tulajdoni lap-, térkép beszerzése
- Ügyvédi közreműködés, teljeskörű földhivatali ügyintézéssel
- Ingatlan adásvétellel összefüggő tanácsadás
- A z ingatlanok hirdetése a médiában

Népekbarátsága u. 39.
;
360-413

k

f

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

7
1 8
2 9
3 10

i \j

VAROSKAPU

Ez a könyv az ezredfordulóig követi
településünk múltját, bemutatja
történelmünket, és elkalauzol
a Vértes csodálatos élővilágába.
Kapható az MKK Heuréka,
valamint a
Fürst S. úti FÓKUSZ könyvesboltban.
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Súlyos közlekedési balesetet szenvedett Kondor
Ferenc, Oroszlány Díszpolgára, a zeneiskola egy
kori igazgatója Budapesten. December 10-én dél
előtt a Petőfi híd budai lábánál elütötte egy
személyautó. Kondor Ferencet a Szent János Kór
házban ápolták, jelenleg a veszprémi kórházban
lábadozik.

Adó- ás díjemelések
November elsejétől 8,5%-kal emelkedett a távfű
tés díja.
Január elsejétől a helyi adók az alábbiak szerint
változnak: lakásadó 130 Ft/nm, gépjárműtárolók
és hétvégi pihenők adója 380 Ft/nm, minden
egyéb építmény adója 690 Ft/nm.
A vállalkozók kommunális adója és a helyi ipar
űzési adó változatlan maradt. Jövőre a foglalkoz
tatás növeléséhez kötődő adóalap-mentesség
vehető igénybe.
A helyi autóbuszközlekedés díjai január elsejé
től az alábbiakra módosulnak: vonaljegy 115 Ft,
egyvonalas bérlet 2000 Ft, összvonalas bérlet
3000 Ft, tanuló és nyugdíjas bérlet 1330 Ft.
Január elsejétől 8,5 %-kal emelkednek a hulladékkezelés díjai._____________________________

Egymilliárdot meghaladja a
hitelállomány

Röviden visszatekintünk
az év legfontosabb városi
eseményeire.
A Vértesi Erőmű Rt. ez évben is lebegett tovább
a bizonytalanságban. A Kapolyi-féle konzorcium
visszalépett a Vért megvásárlására kiírt tenderből,
derült ki februárban. A Vért privatizációja ezután
meghiúsult. Az év során a Kormány és a gazdasá
gi minisztérium intézkedései nem sokat segítettek
a cég nehéz anyagi helyzetén. A Bánhidai erőmű
eladása nem valósult meg 2004-ben. A hosszú
távú működést lehetővé tevő kormányzati döntés
elmaradt, a Vértnek továbbra sincs hosszú távú
áramátvételi szerződése.
Várossá nyilvánításunk 50. évfordulóját ünne
pelve számos rendezvényre került sor az eszten
dőben: ünnepségek, városi kitüntetések átadása,
vetélkedők, kiállítások.
Tavasszal káosz alakult ki a város főutcája körül,
mert az állami közútkezelő cég megváltoztatta a
közlekedés rendjét. Szeptember végére a várako
zást lehetővé tevő felfestésekkel ideiglenes megol
dás született, mely azonban veszélybe sodorja a
kerékpárosokat.
Több önkormányzati beruházás valósult meg az
év során: májusban átadták az új hajléktalan szál
lót, júniusban az előző ciklusban megtervezett fel
újított Szeptember 6. utcai játszóteret, november
ben a város eddigi legnagyobb beruházása kereté
ben készülő szennyvíztisztító telepet.

HOSSZÚLEJÁRATÚ
HITELEK

ELETET VESZTETTE az bakonycsernyei vil
lanyszerelő, aki a két héttel ezelőtti
márkus- hegyi trafórobbanásban oroszlá
nyi társával balesetet szenvedett.
Az oroszlányi szerelő állapota javult.
Eladó jó állapotú fehér Trabant Combi (lejárt mű
szakival) 40 ezer Ft-ért. Ugyanitt eladók: háziszőt
tes tarka csíkozásé rongyszőnyeg és horgolt
csipketerítőkjei.: 361-671,30-454-2935.

H ite l
állom án ya

H ite l lejárata

törlesztés
(e z e r F t)

(e z e r F t)
2005.03.31.

13 417

13 417

F ejle s zté s i hitel

1998.07.31.

13 385

2005.03.31.

13 385

F ejle s zté s i hitel

2001.11.05.

25 000

2007.12.31.

5 000

F ejle s zté s i hitel

2002.11.15.

35 000

2008.09.30.

10 000

H u llad ék lerak ó

2002.12.31.

39 000

2007.12.31.

5 000

F ejle s zté s i hitel

2003.05. és 07.

97 673

2008.09.30.

20 000

F ejle s zté s i hitel

2003.11. és 12.

35 000

2008.09.30.

5 000

H u llad ék lerak ó

2003.06.30.

35 000

2008.09.30.

9 000

S z e n n y v ízte le p

2004.01.26.

29 454

2007.12.31.

15 000

S z e n n y v ízte le p

2004.04.06.

11 868

2007.12.31.

3 000

S z e n n y v ízte le p

2004.06.09.

24 652

2008.12.31.

3 000

H ajlék talan s zálló

2004.07.06.

29 000

2008.12.31.

4 000
7 000

S z e n n y v ízte le p

2004.08.19.

38 204

2008.12.31.

K ötvén y k ib ocsá tá s

2000,2001,2003

500 000

2008.02.12.

Beruházási hitelek összesen
926 653
|
RÖVIDLEJÁRATÚ HITELEK

100 000

212 802

S z e n n y v ízte le p

2004.11.17.

21 183

2005.03.31.

21 183

S z e n n y v ízte le p

2004.11.17.

72 442

2005.09.30

72 442

| Hitelek mindösszesen

1 020 278

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldoy újévet kívánunk
minden kedves megrendelőnknek és a KRÓNIKÁS olvasóinak!
A jövő évben is várjuk megrendeléseiket, hirdetéseiket.
MONTÁZS PRESS Kft.

Chevrolet Tatabánya
Márkakereskedésés Daewoo Márkaszerviz
G y ő ri ú t 3 7 / A (Az újvárosi autóbusz-pályaudvarral szemben.)
Tel.: 3 4 /5 2 2 - 1 2 2 • E-m ail: c h e v ro le tta ta b a n y a @ a x e le ro .h u

Festék és tapéta
széles választékban.
Szolgáltatásunk
színkeveréssel bővült!
HELIOMIX termékekre
10 % kedvezmény!
HUBER FESTÉKBOLT
FürstS. u. 13.

2005. é v i

F e lv é te l
időp on tja
1998.08.31.

F ejle s zté s i hitel

Egymilliárd húszmillió forintos hitelállo
mánnyal nyitja a következő évet városunk költ
ségvetése.
Mint a mellékelt táblázatból kiolvasható eb
ből az összegből mintegy 620 millió forint eb
ben a ciklusban keletkezett. A jövő évi
törlesztőrészlet mintegy 300 millió forint. A
táblázat a kamatokat nem tartalmazza!
(A félmilliárdos kötvénykibocsátásból 150
millió forintot vett fel a jelenlegi városvezetés.)

A városban megindult
a tömblakásfelújítás- és
építés is. A vállalkozásban
felújítandó Iskola utcai tömb bérlőinek kiköltözte
tése vihart kavart, mely gyorsan elcsendesedett.
Közös céget alapított a Zénón és az OSZRT - a Tó
part úton lakópark építését tervezik.
A szocialista és szabaddemokrata képviselők új
ból bevezették az eltörölt lakásadót.
Lendületesen folytatódott a városi vagyon el
adása, s a legutóbbi testületi ülésen elhangzott: az
így kapott bevételt nem lehet a végtelenségig mű
ködésre fordítani.
Május elsején városi happening keretében csat
lakoztunk az Európai Unióhoz. Ebből az átlagpol
gár egyelőre semmit sem vett észre.
Két szavazás is történt (EU-parlamenti választás
és népszavazás), mindkettőn a szocialista szava
zatok kerültek többségbe.
Likerecz Gyöngyi kiváló, 4. helyezést ért el az
olimpián.
Néhány - az előbbiekhez képest - apróbb törté
nés: a vérvizsgálat Tatabányára költözött, a volt
moziépületet „bebalzsamozták” , eladták a régi
strandot, egy óvoda alapítványi üzemeltetésű lett,
köztéri órával gyarapodtunk.
A képviselő-testületben a politikai szembenállás
nem csökkent, ugyanakkor a városvezetés
kommunkációja és helyi sajtókapcsolatai mély
pontra jutottak.___________________________
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