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EHETI
Vérig sértett 
generációk
A minap Oroszlány képviselő-testülete a köz-
oktatási intézmények állami átvételét tárgyalta. 
Mivel ezután a tankerületen keresztül az állam 
fogja majd megállapítani hány osztály és milyen 
szak indulhat, ezért a képviselőtestületnek ke-
vesebb beleszólása lesz majd a város középis-
koláinak életébe.
Városunk alpolgármestere az ülésen a követke-
ző kijelentést tette: "Soha nem hallottam még, 
hogy Oroszlányban kiemelkedő szakmunkás-
képzés folyt volna."
Ez a kijelentés azt jelenti, hogy a tanulók és a 
tanárok nem érték el soha az egykori szakmun-
kásképzőben, majd Eötvösben, hogy kiemelke-
dők legyenek! Nos, ebben téved alpolgármester 
úr!
Ha tanulmányozta volna az iskola történetét, 
tudhatná: az Eötvös Loránd Szakközép- és 
Szakiskola történelme során sok tanuló ért el 
országos eredményeket a szakmai versenye-
ken, aminek köszönhetően nem is kellett vizs-
gát tennie, megkapta a szakmunkás bizonyít-
ványt. A közeljövőnél maradva megemlíthetjük, 
hogy a szakképzős osztályok az országos 
kompetenciamérésen az országos átlag felett 
teljesítettek. Milyen eredmények ezek, ha nem 
kiemelkedők?
Azt is megkockáztatom, ma nem lenne ilyen vá-
ros Oroszlány, ha nem kerültek volna ki ebből 
az iskolából munkájukhoz, szakmájukhoz ma-
gas szinten értő és azt művelő vájárok, bánya 
elektro-lakatosok, esztergályosok, és még foly-
tathatnám a sort generációi – az ön kijelentése 
az ő munkájukat és tevékenységüket is mélyen 
sérti.
Az elmúlt évek vizsgaeredményei is arról tanús-
kodnak, hogy nincs baj a szakképzéssel Orosz-
lányban. Ez egy kívülálló, hozzá nem értő em-
ber számára persze nem látható, de akkor miért 
beszél bele valamibe, amiről fogalma sincs!
Ezután az a legkevesebb, ha fenti kijelentéséért 
elnézést kér az érintettektől! Nem mosakodásra 
kell gondolni, hanem bocsánatkérésre!

Nem mi mondtuk!
Örömmel tájékozódhattunk vá-
rosunk weboldalán arról, hogy 
december 4-én V. Németh Zsolt 
államtitkár és Czunyiné dr. Ber-
talan Judit kormánymegbízott 
megtartotta első tárgyalását 
Takács Károly polgármesterrel 
a kormány által meghirdetett 
önkormányzati adósság-átvál-
lalásról. A tárgyalást követően 
az államtitkár bejelentette: 
– Az önkormányzat mi vagyunk, 
azaz ha az önkormányzatnak 
adósága van, akkor bizony azt 
úgy kell kezelni, hogy nekünk 
lakosoknak is adósságunk van. 
Nohát Oroszlányban nem ez a 
helyzet. Oroszlány nem tartozik 
a legeladósodottabb városok 
közé, sőt! De nyilvánvalóan a 
generális rendezés értelmében 
nem csak ott kell ezt megtenni, 
ahol már úgymond körmünkre 
égett a probléma, hanem úgy 
tisztességes, hogy azon ese-
tekben is, ahol ez az adósság 
még elviselhető mértékű.

– Oroszlánynak olyan 2.4 mil-
liárdos az adósságállománya, 
amelynek jelentősége abban 
áll, hogy nem csak egyszeri el-
engedés, hanem az évenkénti 
ütemezés, a törlesztő-részle-
tek megszűnése (csökkenése 
– a szerkesztő), amely lehe-
tővé tesz, nyilvánvalóan bölcs 
döntéseket, mint ahogy tették 
ezeket az elmúlt években is. 
Az átvállalás 40% körüli lehet, 
mert az átlag körüli, illetve an-
nál jobb adóbevételi képessége 
van a városnak. A város biztos 
gazdasági alapokkal rendelke-
zik, így annak kell örülni, hogy 

az átvállalási arány csak 40%.
Forrás: http://video.oroszlany.hu

Szóval, V. Németh Zsolt állam-
titkár helyzetelemzése ellent-
mond Takács Károly és Papp 
Péter két éve hangoztatott vé-
leményének, miszerint az előző 
városvezetések eladósították a 
várost, de ez legyen az ő prob-
lémájuk. 
Az államtitkár szólt arról is, 
hogy Oroszlány csak fejleszté-
si hiteleket vett fel, nem műkö-
désre, presztízsberuházásokra 
költött, s elismerő szavakat 
mondott az előző városvezetés 
fejlesztési tevékenységéről. Ez 
persze hiányzott az „objektív” 
híradásból.

De ezért itt álljunk meg egy 
pillanatra! Oroszlány esetében 
tulajdonképpen nem is beszél-
hetünk ölbe hullott pénzről, 
ugyanis az idén államosított 
szakorvosi rendelőnk és ápolá-
si intézetünk értéke mintegy 1,6 
milliárd forint volt. Az már csak 
hab a tortán, hogy az ebből fa-
kadó évi 120 milliós hiteltörlesz-
tés csökkentés összege szinte 
pontosan megegyezik azzal az 
összeggel, ami a szakrendelő 
kft-nk bankszámláján volt. Ez 
persze a menedzser szemléle-
tű polgármesterünk tétlenkedé-
sének köszönhetően szintén az 
államhoz vándorolt. 

Magyarán nem karácsonyi 
ajándékot kapunk, ahogy azt a 
polgármester állítja, hanem az 
állam csak visszaadja a néhány 
hónapja elvett pénzünket.
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Bár öt órára volt meghirdetve a volt 
miniszterelnök, Bajnai Gordon orosz-
lányi lakossági fóruma december 
harmadik napján, ennek ellenére már 
három óra után megkezdődött az élet 
az eseménynek helyet biztosító mű-
velődési központ környékén.
Negyed öt után pár perccel megérke-
zett a fórum vendégét szállító autó, 
ötkor pedig nagy taps kíséretében 
konferálhatta színpadra az est házi-
gazdája, Metzger Gyula. 
A politikus előadásában kiemelte: a 
Fidesz kétéves kormányzása követ-
keztében az ország romokban van, 
amit 2014-ben helyre kell állítani. A 
skandináv és német mintát érdemes 
követni, ahol 15 éves távra határozták 
meg a politika szereplői közösen a fő 
csapásirányt, és ettől nagymértékben 
nem tértek el. Ennek köszönhető, 
hogy a német gazdaság a válság alatt 
is képes volt növekedni. Jó lenne, ha 

Magyarországon hasonlóan lehetne 
ezt csinálni, azonban épp a regná-
ló párt szakított meg minden érdemi 
egyeztetést. Megbeszéléseket csak 
az általa létrehozott fantomszerve-
zetekkel folytat, aminek tudjuk mi az 
eredménye. 
Bajnai szerint rossz volt az a gyakor-
lat, ami eddig Magyarországon a kor-
mányváltások alkalmával megvaló-
sult. Ha valaki hatalomra került, akkor 
mindent elsöpört mérlegelés nélkül, 
amit az elődje hagyott rá. Szerinte a 
szükséges döntéseket, és a jövőben 
elvégzendő feladatokat három cso-
portra kell osztani. Az egyik csoport a 
stop csoport. Ebbe azok a döntések 
tartoznak, melyeket azonnal meg kell 
változtatni, azok a gyakorlatok melyek 
a társadalomra és a demokráciára ki-
mondottan károsak. A másik csoport-
ba azok a döntések, határozatok tar-
toznak, melyeket folytatni kell, hiszen 
hasznosak az országnak. Sajnos eb-

ből van mostanában a legkevesebb. 
A harmadik csoportba pedig azok a 
lépések tartoznak, amelyekkel a je-
lenlegi állapotot meg lehet szüntetni 
és helyre lehet állítani a károkat, amit 
a Fidesz-KDNP ámokfutása okozott.
Az előadó kitért arra is, hogy a válasz-
tási összefogásnak programalapon 
kell történnie, és a fejlődés érdekében 
hosszú távú célokat kell megfogal-
mazni. Az unióval kapcsolatban Baj-
nai Gordon elmondta: fontosnak tartja 
az unióval való együttműködést, hi-
szen Magyarország nagyon sokat kap 
az uniótól, bár a jelenlegi kormány po-
litikája egyre jobban csökkenti az esé-
lyeit annak, hogy a kohéziós alapok-
ból legalább ugyanolyan mértékében 
részesüljünk, mint eddig. Köztudott, 
hogy Magyarország az unió államai 
között a nettó kedvezményezettek 
között van, méghozzá a negyedik he-
lyen, nagyobb országokat megelőzve. 

Bajnai Gordon Oroszlányban

BÚÉK 2013.
EGY BOLDOGABB, 

JOBB ÉVET KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES 
OLVASÓNKNAK!



www.mszporoszlany.hu

Először vetni kell!
Válasz a helyi Fidesz két 
éve hangoztatott hazugsá-
gaira

Két éve folyamatosan tűr-
jük Takács Károly és Papp 
Péter hazug kirohanásait, 
melyek szerint a menedzser 
szemléletű új városvezetés 
a korábbi felelőtlen gaz-
dálkodásnak köszönhető-
en mérhetetlen nagyságú 
adóssághalmazt örökölt. 
Bezzeg ők nemcsak hogy 
új hiteleket nem vesznek fel, 
hanem a rettenetes öröksé-
get is becsületesen törlesz-
tik.
Ugye kedves Takács Károly 
és Papp Péter, Önök nem 
csak az előző önkormány-
zatok által felvett hitelek, 
kibocsátott kötvények utáni 
adósságszolgálatot örököl-
ték, hanem azt az Ipari Par-
kot is, ahonnan évről-évre 
egyre több adó folyik be, 
amiből aztán Önök olyan jól 
gazdálkodhatnak. Ezenfelül 
felújított óvodákat, iskolá-
kat, jól felszerelt szakorvosi 
rendelőt, ápolási intézetet, 
korszerű szennyvíztelepet, 
jól prosperáló önkormány-
zati céget, stb. is örököltek.
Tegyük hozzá, hogy Önök 
még semmit nem tettek a 
sok szövegelésen kívül az 
Ipari Park fejlődéséért, így a 
bevételek növekedése sem 
az Önök érdeme, hanem 
az előző 12 év megfeszített 

munkájának és bölcs előre-
látásának gyümölcse.
Szeretnénk Önöket arról 
az alapvető összefüggésről 
felvilágosítani, hogy előbb 
be kell fektetni ahhoz, hogy 
később szedhessük an-
nak hasznait. Önöket az a 
nagy szerencse érte, hogy 
mások elvetették a magot, 
hosszú évekig gondozták a 
növénykét, Önök pedig szü-
retelhetnek, arathatnak. 
Azért, hogy ne mondhas-
sák, hogy csak a levegőbe 
beszélünk, nézzük szépen 
sorjában a dolgokat. 
Ha hiszik, ha nem az elmúlt 
12 évben a hiteleket a dön-
téshozók bizony nem hob-
biból, vagy úri passzióból 
vették fel. 
Az igazság az, hogy a hi-
teleket azért kellett felven-
ni, hogy megteremtsük az 
anyagi alapját, önerejét 
azoknak a hosszabb távon 
beérő fejlesztéseknek, be-
ruházásoknak, amik nélkül 
a város jelenleg kilátástalan 
helyzetben lenne. 
Ezek nélkül bizony Önök 
sem lennének abban a ké-
nyelmes helyzetben, hogy 
az ipari parki adóbevételek-
ből és önkormányzati adó-
bevételekből (ki tudja mikor 
veszi el a kormámy ezeket 
is…) tartalékkal és bizton-
sággal finanszírozhatják vá- 
rosunk működését, és a 
fejlesztésekhez szükséges 

önerőt hitelek nélkül bizto-
síthatják!
A korábbi 12 évben 2,5 mil-
liárd hitelfelvétel mellett 6 
milliárddal növeltük a város 
vagyonát és a hitelekből 
megvalósított átgondolt fej-
lesztéseknek köszönhető a 
jelenleg mintegy 1,6 milliár-
dos, de továbbra is folyama-
tosan növekvő adóbevétel.
Önök tehát 2010-re egy, fel-
újított, korszerű, energiata-
karékos intézményekkel, és 
egyre növekvő bevételekkel 
rendelkező, jól működő és 
nagyon jó kilátások elé néző 
várost vehettek át.
Mivel jórészt 2008-tól jártak 
le az ipari parki cégek adó-
kedvezményei, a milliárdos 
bevételek már az Önök ölé-
be hullottak. Az évi 300 mil-
liós adósságszolgálat mellé 
évi 500 millió adóbevétel 
növekedést kaptak. 2010 
óta folyamatosan nő a be-
vétel, de vagyonnövekmény 
nincs. 

Hol a pénz?

Sőt, nemhogy vagyonnö-
vekmény nincs, hanem idén 
elveszítettük a milliárdos 
értékű szakrendelőnket és 
ápolási intézetünket, a 120 
milliós bankbetéttel együtt.
Mivel nem tettek semmit el-
lene, hamarosan másoknak 
hoz hasznot a rendkívül kor-
szerű szennyvíztelepünk. 

Tudjuk persze, hogy a vá-
rosé marad a tulajdon, de 
a hasznait más szedi majd. 
Oroszlány tehát befektetett, 
de a hozam másé lesz…
Sajnos egyre kilátástala-
nabb az eddig jól működő, 
szintén milliárdos értékű 
városi tulajdonú cégnek, az 
OSz Zrt-nek a jövője is.
Önök az elmúlt 12 évben 
létrehozott javakkal és lehe-
tőségekkel bizony csak visz-
szaéltek. Elherdálták a vá-
ros egészségügyi vagyonát, 
elherdálják a város korsze-
rűen felújított, folyamatosan 
fejlesztett oktatási intéz-
mény vagyonát. Elherdálják 
Közép-Európa egyik legkor-
szerűbb szennyvíztelepét, 
hibás döntéseikkel tönkre-
teszik a város stratégiailag 
legfontosabb vagyonelemét 
az OSZ Zrt-t. A jelenlegi 
nagy adóbevételeket nem 
a jövőt megalapozó fejlesz-
tésekre, hanem átgondolat-
lan és előkészítetlen, vagy 
teljesen értelmetlen és fenn-
tarthatatlan dolgokra (strand 
szakmaiatlan felújítása, 
sgraffitók részleges helyre-
állítása, somlói út koncep-
ciótlan megépítése, nagy-
méretű műfüves focipálya) 
fordítják. 

A cikk teljes terjedelmében a 
www.mszporoszlany.hu webol-
dalon olvasható!

A menetlevelek tanúsága szerint Takács Károly önfeláldozó módon, sőt halálmegvető bátorsággal utazott nap, mint 
nap a város érdekében egy olyan autóban, amelyiknek a sofőrje például 2011.február 2-19-ig összesen 220 órát 
vezetett, illetve volt szolgálatban a menetlevelek szerint. Ez 16.9 órás napi átlagot jelent. Február 2-án például 665 
km-t, és 4-én 501 km-t utazott a kocsival Oroszlány és Paks között.  Két és fél hét alatt hatszor jártak Pakson. Bizo-
nyára ott kellett megvédeni az oroszlányi érdekeket, vagy ott történt valami titokzatos dolog, amiért ennyiszer kellett 
fáradni. Másfél év alatt 113-szor voltak Budapesten, átlagban háromnaponta. 
2011. július hónapban például 415 órát teljesített a gépkocsivezető, aki összesen 460.938 forintot kapott érte, ami 
1.110 forintos óradíj. Ilyen veszélyes munkáért ez nevetségesen alacsony összeg, ha figyelembe vesszük a napi 16 
órás állandó igénybevételt. 
Mások talán addig gondolkodnának, mielőtt beülnének a hihetetlen teljesítményt nyújtó vezető mellé, hogy nem is 
vállalnák a kockázatot. Mi azonban ne foglalkozzunk azokkal, akik gyáván megfutamodnának a feladat elől, hiszen 
nekik ahhoz sem volt bátorságuk, hogy induljanak a polgármester-választáson! 
Fordítsuk inkább figyelmünket továbbra is Oroszlánszívű Polgármesterünk teljesítményére!
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Jobb ma egy műfüves 
pálya, mint holnap kettő

A focipálya építési láz városunkat is elérte, de sajnos, mint mindenben, 
ebben is teljesen végiggondolatlanul, „ész nélkül” vesz részt a városve-
zetés. Mind a már megvalósult kispálya, mind a jövőre elkészülő nagy-
pálya építésébe anélkül vágott bele az önkormányzat, hogy az egészet 
átgondolta, előkészítette volna. Mentségükre szolgáljon, hogy ki tudja 
mi okból, de csak pár nap állt rendelkezésre a pályázat beadásához.
Az azóta eltelt időben azonban bőven lett volna idő végiggondolni, kell-e 
nekünk nagyméretű műfüves pálya egyáltalán. Az elmúlt hónapokban 
sok nyertes település utánanézett a várható kötelezettségeknek, a fenn-
tartási, üzemeltetési, felújítási költségeknek, és inkább visszalépett a 
műfüves nagypálya építéstől.
A már megvalósult kispályával különösebb probléma nincs, mivel ezt az 
iskolák és baráti társaságok is tudják használni. Így a kihasználtságával 
talán nem lesz gond, és a fenntartása valamint a majdani felújítása sem 
kerül majd súlyos tízmilliókba. A tízszer akkora területű nagypálya meg-
valósítása azonban alapos átgondolást igényelt volna.
Ezt a pályát ugyanis mérete miatt csak és kizárólag a labdarúgó egye-
sületek tudják használni. Tudomásunk szerint Oroszlányban egyáltalán 
nem vizsgálták meg, egyáltalán hány korosztály, heti hány alkalommal 
használná a pályát, egész évben használnák-e, vagy csak télen, mikor 
a füves pályákat nem lehet, stb. …..
Sem akkor sem azóta nem kaptak a képviselők tájékoztatást arról, hogy 
mennyibe kerül majd a pálya fenntartása, karbantartása, üzemeltetése, 
milyen eszközök és személyi feltételek kellenek majd hozzá, milyen fel-
tételek mellett használhatják majd a labdarúgó egyesületek, stb.
Ami biztos, a pályát a Magyar Labdarúgó Szövetség építi, és az ő tulaj-
donában is lesz. A város elkölt 60 milliót a pálya helyének kialakítására, 
előre kifizeti a 15 éves bérleti díjat, ez további mintegy 48 millió Ft, emel-
lett 15 éves fenntartási kötelezettség terheli, és minden üzemeltetési és 
felújítási költséget neki kell állni. Nem tudni mennyibe fognak kerülni a 
kiszolgáló létesítmények (öltözők, szociális blokkok, stb.)
Ugyanakkor a műfű élettartama 7-8 év, azaz legalább egyszer ki kell 
cserélni a fenntartási időszakban, a több tíz tonna töltőhomokkal és a 
gumigranulátummal együtt. Ennek költsége várhatóan legalább annyi 
lesz, mint a bérleti díj. Azaz nem számítva az éves üzemeltetési költsé-
geket, ez az egy szem pálya minimum 150 millióba fog kerülni a város-
nak. Ehhez képest a jelenleg használt két füves pályát 6 év használat 
után mintegy 10 millióból teljesen fel lehet újítani. A két füves nagypálya 
mellett a focisták számára rendelkezésre áll a szeptemberben átadott 
kisméretű műfüves pálya is. Tehát a két sporttelepi füves pálya felújí-
tását is bekalkulálva a jelenlegi létesítmény feltételek egyáltalán nem 
rosszak, az Oroszlányban űzött sportágak közül jelenleg is a focistáknál 
a legjobbak.
Összegezve: A fideszes városvezetés több mint száz milliót akar elköl-
teni egy olyan létesítményre ami nem is lesz a városé, és valószínűleg 
nincs is rá szüksége Oroszlánynak.
Újra és újra Jogosan merül fel minden oroszlányi adófizető állampol-
gárban a kérdés? MIÉRT? Miért nem a valóban fontos és szükséges 
dolgok megvalósítására költik el a vérrel-verítékkel megtermelt és befi-
zetett adóforintjainkat?
A cikk teljes terjedelmében a www.mszporoszlany.hu 
weboldalon olvasható!

Meghívó
A Közéleti Klub tisztelettel 
meghívja Önt az oroszlányi 
Kölcsey Ferenc Művelődési 

Központ színháztermébe 

2013.01.14-én 17:00 órakor 
kezdődő rendezvényére!
Előadó: Mesterházy Attila elnök 
Az előadás címe: Reményt és 

biztonságot mindenkinek!"
A programra a belépés díjtalan, de 
előzetes regisztráció szükséges, 
mert csak az első 350 jelentkezőt 
tudjuk fogadni. Regisztrálni lehet:

E-mail: info@kozeletiklub.hu
Facebook: www.facebook.com/

KozeletiKlub
Internet: www.kozeletiklub.hu

Telefon: (30) 823-3825, (34) 363-321

Többen is felhívták a figyelmünket, hogy Ta-
kács Károly szakértő, menedzser polgármester 
megint bemosott egyet-kettőt az ellenzék kép-
viselőinek és támogatóinak. A téma pedig nem 
más, mint a nagy forgalmat és népvándorlás-
szerű turizmust megmozgató 25 milliós beru-
házás kapcsán létrehozott, Európa műveltebb 
felét is csodálkozásra késztető minőségű és 
technológiájú közútfejlesztés keretében megal-
kotott Majk-Vértessomló közötti csodaút.
A polgármester az átadás-átvétel óta – mint ki-
derült – először tévedt a világnak erre a részé-
re, aminek oka egy térségi rendezvény volt. Így 
döbbenettel tapasztalta, amit rajta kívül szinte 
mindenki tudott már:
1. Az út melletti rönkök és “összekötések” nem 
napjaink termékei. Ugyanis azok jóval korábban 
kerültek az út szélére. 
2. Az út minőségével – az átadás után – már két 
hónap múlva is óriási gondok voltak. 
3. Ez az útberuházás nem ideális körülmények 
között valósult meg. Az is biztos, hogy Orosz-
lány város képviselő testülete a többi érintett 
önkormányzat ellenvéleményeket is megfogal-
mazó döntéseinek ellenére erőből, helyi adófo-
rintokból bonyolította le az építést. 
4. Az út minősége már akkor drasztikusan rom-
lott, amikor semmilyen komolyabb időjárási 
terhelés nem jelentkezett. Vagyis nem áztatta 
komoly eső, nem borította vastagon hó, és nem 
repesztette erősebb fagy. 


