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Beharangozó!
Bizony egy ideje csak kap-
kodjuk a fejünket, hogy mik 
történnek kis hazánkban és 
városunkban. Oroszlányban 
Takács Károlyt választották 
polgármesternek, aki el is 
kezdte kiépíteni azt a ha-
talmi rendszert, ami majd 
kiszolgálja az ő és köreinek 
érdekeit.
Létrehoztak egy olyan újsá-
got Új Kéthetes néven, mely 
a kiegyensúlyozott tájékoz-
tatás helyett a polgármester 
szócsövéül szolgál. Lett egy 
új televíziónk is, a Vértes 
TV. Ezeken a csatornákon, 
amelyek közpénzből van-
nak fenntartva, olyan híreket 
vagy álhíreket közölnek a 
lakossággal, melyek a pol-
gármesternek és udvartartá-

sának megfelelőek. Erősen 
szelektálnak, csúsztatnak, 
ahogy nekik megfelel!
A mi célunk ezzel a kiad-
vánnyal, amelyet a kezében 
tart, hogy megmutassuk 
a dolgok másik oldalát is. 
Hogy ne ideológiától csöpö-
gő híreket olvasson, hanem 
tényeket. A tények alapján 
pedig döntse el, hogy melyik 
félnek van igaza. Nem adjuk 
a szájába a mondatot.
Haladva a korral internetes 
felületen is megjelentünk, 
így ott is elérhet minket, és 
tájékozódhat a hírekről. Ha 
esetleg a mi véleményünk-
kel nem ért egyet, ott hozzá 
is szólhat a hírekhez.
Joggal teheti fel a kérdést, 
hogy miben különbözünk a 
városban jelenleg megjele-
nő médiától. Első körben, és 

ezt büszkén mondhatjuk, a 
városban megjelenő médiu-
mok közül nálunk a legkeve-
sebb a „Takács Károly” név 
per négyzetcenti mutató, és 
a honlapunk sincsen tele 
poszter méretű képekkel ró-
lunk, ugyanis mi nem a saját 
arcképcsarnokunkat és vi-
deó tárunkat működtetjük a 
neten, hanem a híreket tar-
talmazó honlapunkat.
Annak is tudatában va-
gyunk, hogy olyan nincs, 
ami mindenkinek tetszik, de 
tegyen egy próbát! Ha tény-
leg érdeklik a város ügyei, 
akkor felüdülés lesz az álta-
lunk összeállított ténybányát 
olvasgatni.
Kellemes olvasást!

Tények, infók, érdekességek:
www.mszporoszlany.hu

Értünk autózott el nyolcmilliót 
Megdöbbentő adatokat tartalmaz az az ösz-
szesítés, amely Oroszlány polgármesterének 
2011-es gépkocsi használatát tartalmazza. 
Ebből kiderül, hogy Takács Károly tavaly 
mintegy nyolcmillió forintnyi közpénzért rótta 
útjait, azaz 638 ezer forintba került havonta 
átlagosan hivatalos ügyeinek autóval való in-
tézése.
Összességében 69 ezer kilométert gurult a 
Ford Mondeo egy év alatt, s volt olyan hónap 
– szeptember – amikor közel nyolc és félezer 
kilométert tett meg a város ügyeinek intézése 
érdekében. Ehhez a tisztes mennyiséghez 
persze benzin is kell, amiből 2,4 millió forint-
nyit tankoltak a járgányba, s 793 ezret vitt el 
a karbantartási és egyéb költség. 
Szóval itt akkor meg is állhatnánk, s megál-

lapíthatnánk, hogy Oroszlány érdekében bi-
zony menni kell – vajon mennyit autózik egy 
győri, debreceni, netán egy fővárosi polgár-
mester?
Azonban van még itt valami, hiszen a telepü-
lés első emberének hosszú útjai során nagy 
dolgokon kell gondolkodnia, s az unalmas 
zötykölődés közben is minden idejét kisvá-
rosunk fejlődése érdekében kell felhasznál-
nia, ezért sofőr hurcolássza immár kaputól 
kapuig, háztól házig – hogy még ki minden-
kit és milyen célból, az egy másik történet. 
Szóval a sofőr alkalmazásának is vannak 
költségei – nem is kevés. 2011-ben ez 4,5 
millió forintba került az adófizetőknek. A már 
említett ominózus szeptember hónapban 518 
órát vezetett, illetve állt készenlétben, napi át-
lagban 16,7 órát – na, ezt hívják ember feletti 
teljesítménynek.
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Polgármesteri gondolatok
A közelmúltban elhunyt a HírTV egyik munkatársa, aki több alkalommal forgatott Oroszlányban is. Az 
ő halálának alkalmából került fel a közösségi oldalra az alábbi bejegyzés, melyet aztán pár nap múlva 
eltávolított Takács Károly.
A kép alatt egy bejegyzés olvasható a www.mszporoszlany.hu oldalról.

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagyon sajnálom! Át tudom 
érezni, mit jelent egy közelálló 
barát, vagy rokon elvesztése, 
ugyanis múlt pénteken én is te-
metésen vettem részt!
Valószínűleg a gyász, a fájda-
lom homályosította el a józan 
ítélőképességét akkor, amikor 
úgy érezte, hogy “szemetek-
kel” kell együtt élnie. Ennek el-
lenére szeretnék választ kapni 
arra, hogy ki is illik bele ebbe a 
kategóriába? Hol a határ? Van 
egyáltalán ilyen? Politikai, gon-
dolati, értékrendi vagy szociális 
alapon kell ezt nézni? Esetleg 
másképp?
Újra és újra elolvastam a város 
honlapján lévő polgármesteri 
köszöntőjét, de ott nincs hang-
súlyozva, hogy csak bizonyos 
köröknek szól, nem az egész 
városnak. Szerintem egy város 
vezetője – még akkor is, ha egy 
párt által megfogalmazott célo-
kat tart követendőnek – nem vá-

logathat a város lakosai között 
aszerint, hogy ki szimpatikus 
neki és kit tart “szemétnek”. Ki 
tehet ugyan egy táblát a város 
határába, hogy SZEMETET LE-
RAKNI TILOS! De ettől még az 
ön által “szemétnek” titulált em-
berek jelen vannak és lesznek 
is. Ha tetszik önnek, ha nem!
Az ön mottója szerint: Polgár-
mesterként ugyanannak a di-
namikus, fejlesztő szemléletnek 
a megvalósítására törekszem, 
mint a Vértesi Erőmű vezér-
igazgatójaként, és amit Kölcsey 
örökérvényű szavai mondanak 
el legszebben: “Messze jöven-
dővel komolyan vess öszve 
jelenkort:/ Hass, alkoss, gyara-
píts: s a Haza fényre derűl!”
Gondolom, hogy “őslakosként” 
talán nem csukott szemmel 
járt kampányolni a választások 
előtt. Ha máskor nem is, talán 
akkor bizonyára nagyon sok vá-
roslakóval találkozott. Remélem 
nem most döbbent rá, hogy – 
az Ön értékrendje szerint – az 

embereknek két kategóriája van 
a városban. Azaz vannak az 
ön által szeretett “jó emberek” 
és vannak az ön által gyűlölt 
“szemetek”, akiket sajnálatos 
módon Önöknek, jó emberek-
nek kell eltartani! Mert, ha ez 
így van, akkor valóban nagyon 
nagy probléma van Önnel!
Azzal kapcsolatosan, hogy ki 
tart el kit, csak annyit jegyez-
nék meg, hogy Ön az oroszlányi 
adófizetők pénzéből vásárolt 
új drága gépkocsit. Szintén az 
adófizetők pénzéből kapja a 
fizetését és a prémiumát. Az 
indokolatlan intézményátneve-
zések költségei is adófizetők 
pénzéből lettek és lesznek ki-
fizetve. Ezzel szemben Önök 
még nem sok mindent adtak a 
közösségnek az elmúlt közel két 
év alatt.

Engedjen meg még egy apró 
észrevételt: nem muszáj itt küz-
deni…
www.mszporoszlany.hu

www.mszporoszlany.hu



Oroszlány Város Önkormány-
zata döntött a Ságvári Endre 
Általános Iskola, az Oroszlány 
Város Gimnáziuma és Szakkép-
ző Iskolája, az Oroszlányi Szak-
orvosi és Ápolási Kft., a Fő tér, 
a Ságvári Endre utca nevének 
megváltoztatási valamint a vá-
rosi uszoda, a sportcsarnok és 
a sporttelep elnevezéséről. Per-
sze most már nem reszkírozták 
meg, hogy internetes szavazás 
formájában mondjanak véle-
ményt „azemberek”. Egyszer 
azt is kipróbálták, de miután a 
polgárok 70%-a nem támogatta 
a Művelődési Központ zebra-
csíkosra való festését, a helyi 
hatalom annyira megsértődött, 
hogy még weboldaláról is töröl-
te a szavazási modult – így leg-
alább egy gonddal kevesebb. 
De menjünk szépen sorjában.
Ságvári Endre Általános Iskola 
tantestülete, tanulói és szülői 
szervezete Irinyi Jánost java-
solta – ha már mindenképpen 
„átnevezni” kell, az iskola diákjai 
pedig ragaszkodtak az eddigi 
elnevezéshez,s lőn a bölcs kép-
viselő-testületi döntés: Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola lesz a 
neve.
A két középiskola alig pár hó-
napja kapta ezt a rendkívül 
szellemes és találó nevet a ke-
resztségben, de mielőtt az ál-

lam elrekvirálja őket a várostól, 
a döntéshozók úgy gondolták, 
Oroszlány Város Gimnáziuma 
és Szakképző Iskolája kapjon 
újabb, méltóbb nevet. Az egy/
két intézmény tantestülete a 
jelenlegi elnevezést preferálta, 
míg szülői
munkaközössége, közalkalma-
zotti közössége, és diákönkor-
mányzata Öveges József pro-
fesszor nevét, akinek televíziós 
műsorain generációk nőttek fel. 
Nos, Ön eltalálta, mert egyik 
sem lesz. Czunyiné dr. Bertalan 
Judit (országgyűlési képviselő), 
Vasvári Erika (sajtóreferens), 
Takács Tímea (városi könyvtár 
vezető),Lázár Mózes (OSZ Zrt. 
vezérigazgató), Takács Károly 
(polgármester) és Nagy Csaba 
(Rákóczi Szövetség) javaslata 
nyert: Hamvas Béla. (Az már 
senkit se zavarjon, hogy a kiírás 
szerint: Felkérjük a városban 
működő szervezetek, közössé-
gek tagjait, a város lakosságát, 
hogy 2012. január 23. (hétfő) 16 
óráig az elnevezésre, vagy elne-
vezésekre vonatkozó, indoko-
lással ellátott javaslataikat zárt 
borítékban …….. – Czunyiné 
ugyanis bokodi, míg a sajtórefe-
rens budapesti).
A sportcsarnok esetében szin-
tén Lázás Mózes világosodott 
meg, amikor „Akác” csarnokra 

akarta elnevezni a kosarasok 
szentélyét. Ez aztán annyira 
megtetszett a jobboldali frakció-
nak, hogy végül csak a család 
külön, írásos kérésére volt haj-
landó értelmet adni az „Akác”-
nak, így lett végül a nemrég 
elhunyt Krajnyik "Akác" András 
kiváló kosarasunknak méltó em-
lék állítva.
A sporttelep elnevezésében 
ismét Lázár Mózes és Nagy 
Csaba ötlete lett a nyerő, s lett 
az objektum neve Chudik Lajos 
Sportlétesítmény, leverve másik 
négy javaslatot, de ugyanez lett 
a sorsa a volt Ságvári utcának 
is. Ebben az esetben – immár 
többedszer, de nem utoljára – 
Lázás Mózes nyert Havasi Már-
tonnal, megelőzve másik négy 
aspiránst.
Szent-Györgyi Albert Szakor-
vosi-és Ápolási Kft. lesz a ren-
delőintézetből, végül a legdilet-
tánsabb, óvodásabb javaslattal 
zárjuk: városi uszoda. Ennek 
új neve – kérem nem röhögni! 
- Csobbanó Oroszlány Város 
Uszodája, s Ön ismét nyert! A 
javaslatot Lázár Mózes jegyzi 
egy személyben.
S hogy ez a kis névadó játék 
mibe kerül az adófizetőknek, 
na, az már egy másik történet.

Demokrácia magas szinten 
– a nép szava meghallgatva?!

„Miért kell Oroszlánynak út Somlóra? Amiért Kecskédre vagy Bokodra” – olvasom a város honlapján, s 
meg kell mondanom, ekkora sületlenséget régen láttam, de ha már ilyen őszinte vagyok, azt is közöl-
nöm kell: totálisan megértem az új köznépi beetetést. Azt ugyanis valóban meg kell alaposan magyaráz-
ni, miért is költ a város fideszes vezetése közel 25 milliót arra (akár annak árán is, hogy a Somlóra eső 
költségeket is átvállalja), hogy mintegy másfél kilométerrel közelebb hozza a két települést.
Még azt is el tudom fogadni, hogy „Egy bezárkózó város elöregszik és lemarad”, azt azonban senki se 
akarja beadni, hogy a 600 lelket számláló Várgesztesre való nyitás nyomja fel a munkaerő és bevásárló 
forgalmat, illetve az ehhez kapcsolódó iparűzési adó-növekményt.
Szóval én azt javasolnám, hogy ha már mindenképpen utat szeretne építeni szeretett városvezetésünk, 
akkor rakják rendbe például a Haraszthegyi utcát, mielőtt teljesen szétesik, vagy építsenek utakat hely-
ben, olyan helyeken, ahol még nincs szilárd burkolat, de jó ötletnek tartanám a művelődési központ 
külső szigetelésének folytatását is, hogy csak néhány tippet felsoroljak.

www.mszporoszlany.hu
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Nincs elég szakember a hú-
szezres Oroszlányban, leg-
alább is ez derül ki a jelenlegi 
önkormányzati vezetés, illetve 
a fideszes többségű képviselő-
testület személyzeti politikájá-
ból.
Kezdődött az új jegyző kivá-
lasztásával. Több jelentkező 
közül, akik között persze helyi 
aspiráns is volt, végül sikerült 
Biatorbágyról importálni egy ki-
váló szakembert, Zágonyi Éva 
személyében. Ezt követte rapid 
gyorsasággal az önkormányzat 
tulajdonában lévő Szolgáltató 
Zrt. igazgatóságába delegált 
Káldy Lajos, aki tatabányáról 
repült a cég vezetésébe főállá-
sú helyettesként.
A sajtómunkára sem talált meg-
felelő oroszlányi személyt az új 
vezetés, hiszen a helyi újságírót 
alig három hónap után kirúgták, 
s érkezett az igazi erősítés: Vas-
vári Erika, Budapestről. Róla 
annyit érdemes tudni, hogy a 
Csurka István nevével fémjel-
zett Havi Magyar Fórum című 

folyóirat szerkesztőjeként volt 
feltüntetve az interneten.
S hogy a kulturális élet se ma-
radjon ki a szórásból, sikerült ott 
is fővárosi szakemberrel Szabó 
Károllyal leváltani a közel két 
évtizede sikerrel működő Mű-
velődési Központ vezetőt, arról 
nem is beszélve, hogy az immár 
véglegesen bezárt Bányász 
Klub volt irányítója is az aspi-
ránsok között volt.
A rendszerváltás óta minden 
kurzusnak sikerült helyi ügy-
véd személyében megtalálnia 
a megfelelő jogi képviselőt. 
Nos, ennek is vége. Tatabányai 
ügyvéd képviseli az oroszlányi 
érdekeket mostantól. Végül, de 
nem utolsó sorban ebbe a sorba 
illik a Vért új vezérigazgatója, hi-
szen a posztot, mint már oly sok 
éve, ismét nem sikerült helyi 
szakemberrel betölteni.
Mindezek persze csak kiraga-
dott példák, melyek után immár 
világosan kirajzolódik a nagy 
cél: mindenkit eltörölni, akinek 
bármilyen kapcsolata is volt a 

baloldali városvezetéssel, min-
den nevét megváltoztatni, ami 
emlékeztet a sikeres városirá-
nyításra. Hogy ez milyen morá-
lis és erkölcsi üzenetet hordoz, 
azt az olvasóra bízom, arra 
azonban felhívnám a figyelmet, 
hogy mindezek az amúgy is 
megemelkedett működési költ-
ségeket mennyivel emelik meg. 
Új gépkocsi üzembe állítása a 
hivatalban, arra sofőr biztosítá-
sa, az amúgy is megemelkedett 
utazási költségek drasztikus fel-
futása, a tiszteletdíjak és egyéb 
megbízási juttatások egekbe 
szökése.
Az oroszlányiak pedig kap-
kodhatják a fejüket: valóban 
nincsen olyan helybéli ember, 
akivel ezek a rendkívül felelős-
ségteljes területek elláthatók, 
vagy csak az új vezetés nem 
bízik meg a város polgáraiban, 
azok szaktudásában?
Költői kérdés, amire előbb utóbb 
a település lakóinak kell megad-
niuk a választ.

Oroszlány leváltja az oroszlányiakat

Jönnek a doktorik, 
mennek a doktorik

Úgy látszik a Fidesznél valamiféle elvárás az, 
hogy mindenki többnek látszódjék, mint ami. 
Sajnos úgy tűnik, itt Oroszlányban is megvan a 
magunk Schmitt Pálja, Lázár Mózes „PhD” sze-
mélyében.
Városunk közintézményeinek névadó kereszt-
apja egy időben nagy előszeretettel biggyesz-
tette a neve elé a dr. jelzőt, manapság pedig a 
PhD titulust, amivel csak az a probléma, hogy 
valójában Lázár úr semmilyen tudományos fo-
kozattal nem rendelkezik. De akkor mégis mi 
alapján használja ezt a titulust?
Életrajza szerint 2006-ban doktorált az amerikai 
Newport International University-n. Lázár Mózes 

természetesen nem az USA-ban végezte tanul-
mányait, hanem a magyarországi Econovum 
Akadémián, aminek a fentebb hivatkozott intéz-
mény együttműködő partnere.
És, hogy az Econovum Akadémián végzett hall-
gatók miért a Newport University által kiadott 
oklevelet kapták? Nos, ez volt a csel. Ugyanis 
az Econovum sem akkreditált intézmény, így ő 
Magyarországon semmilyen tudományos foko-
zatot nem osztogathatott, ezért kellett egy kül-
földi partner, akinek a neve itthon jól hangzik, és 
valamiféle oklevelet is kiállít.
Ennek az áldatlan állapotnak a megszünteté-
séről a jelenlegi kormány Nemzeti Erőforrás 
Minisztere 2011-ben a 101365/2011 ikt. számú 
határozatában külön rendelkezett, és megtiltotta 
az Econovum Akadémiának a(z) (ál)tudomá-
nyos fokozatok osztogatását. 

www.mszporoszlany.hu


