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JÁRÁSI LAPSZÁMUNKBÓL:

Parádé
30 éves születésnapját ünnepli a Hébé
Művészeti iskola. Komoly rendezvénysorozattal ünnepelnek, a nemzetközi verseny után városi felvonulás és gála is jön.
5. oldal

Férőhely
Visszatér a falusi óvoda, és a bölcsőde
is bővül három csoporttal. Még idén
rendeződhet a várólista.
6. oldal

Nem zsákban hozzák
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az
utóbbi években nagy hangsúlyt fektetett a városi hőközpontok korszerűsítésére.
2. oldal

Közel 30 év várakozás után elkészült
a városi súlyemelőterem felújítása.
Új tető, villamos hálózat, és teljes
gépészet mellett immár kulturált
körülmények között edzhetnek,
öltözhetnek és tisztálkodhatnak
a súlyemelőink. Az április 12-ei
ünnepélyes átadást a Chudik La jos
emléktábla avatása teszi teljessé

Véradás
2018. április 29-én 12:00–16:00
között a MOTOROS TALÁLKOZÓN a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtárban (2840 Oroszlány,
Alkotmány út 45.)

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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IFA
Tűzoltó fecskendő
ELADÓ

Évjárat: 1989
Hajtás: összkerék
Extra: állófűtés
Tartozék: hólánc
Műszaki vizsga: 2018. november
Irányár: 800.000 Ft + áfa
Érdeklődni: +36 70 337 2261
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság (X)

Korszerűbb hőközpontok

Az oroszlányi lakossági hőközpontok korszerűsítése 2016-ban befejeződött, amikor egy 186 millió forintos állami támogatást kaptunk ennek a munkának
az elvégzésére. Az ezt követő időszakban a figyelmünk a nem lakossági jellegű
hőközpontok felé irányult. Így az intézményi, illetve az egyéb fogyasztók ellátását biztosító hőközpontok korszerűsítését
vettük számba. Városszerte több, mint 20
olyan intézményi vagy közületi hőközpont
volt, ami megújulásra várt, ebből 12 felelt
meg a pályázati kiírásnak, illetve a városi
hőfogadóban lévő hőátalakító állomás is
megfelelt minden kritériumnak.
2017-ben erre pályázatot nyújtottunk be, a
pályázatunkat befogadták, eredményesnek
ítélték meg, illetve a támogatási szerződését idén márciusban írtuk alá. 114 millió
forint pályázati összérték mellett 50%-os
állami támogatást kaptunk, ez tehát an�-

nyit jelent, hogy 57 millió forint volt az,
amit elnyertünk ebben a pályázatban.
Jelen pillanatban a pályázatban szereplő
tevékenységek már mintegy 90-95%-os készültségi állapotban vannak, azaz mondhatjuk, hogy ezeket a feladatokat mi már befejeztük. Ennek az az
előnye, hogy a támogatásként megkapott összeg további távhőszolgáltatásra vonatkozó fejlesztéseket tesz lehetővé. A korszerűsítési programban több iskolának, óvodának, a kollégiumnak, a művelődési háznak, illetve a postának, a takarék-szövetkezetnek, az Origó üzletháznak is megújult a hőközpontja.
A pályázatnak nagyon fontos eleme volt a városi hőfogadó állomáson lévő korszerűsítési feladat (képünkön). Ez egy olyan
hőátadó állomás, amely a Bánki Donát út és a Rákóczi út közötti szakaszon lévő több, mint 1000 lakásnak a távfűtését tudja biztosítani, ennek a projektnek ez volt a legjelentősebb beruházási eleme. Örülünk annak, hogy a városban nincsen olyan
hőközpont, amely az elmúlt évek során ne újult volna meg teljesen, azaz ne kapott volna új hőközpontot, vagy ne került volna teljes mértékben korszerűsítésre.
Kontschán Jenő vezérigazgató

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából
a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2 840@oroszlany.hu • Nyomda:
Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 12 000 •
Fotók: Oroszlány Város Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla, Pintér Sándor, Feer
Mariann, Szabó Imre, Németh Ferenc, Babér Zoltán, Oroszlány Város Óvodái, Nagy Csaba, Suta László
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ÁpriliS 11. SZerdA

A Költészet NApjA
11.00 Városunk általános- és középiskoláinak közös versmondása
a József Attila szobornál.
Helyszín: József Attila Általános Iskola előtti tér
16.30 szép szerelmem, Magyarország
Zenés-verses est, avagy egy szűk óra a léleknemesítő magyar líra
jegyében, nem szűk keresztmetszetben!

ÁpriliS 3. kedd
szAKMAI NAp - A „távolabbi rokonság”
10.00 műhelybeszélgetések
Nyílt foglalkozások:
9.30 Kanga tréning
15.00-16.00 kertészeti tanácsadás - Kertbarátok köre
15.00-18.00 majki népfőiskolai társaság - Pályázati tanácsadás
civil egyesületek, alapítványok számára

ÁpriliS 4. SZerdA

Közreműködik: Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas érdemes művész,
a budapesti Józse f Attila Színház igazgatója,
tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekművész, gitáros, zeneszerző.
Helyszín: OKSZÍK-kamaraterem

ÁpriliS 12. cSütÖrtÖk
A Felvidékről kitelepített mAgyArok emléknApjA
17.00 Csáky pál: Hit és illúzió - színpadi játék
Társszervezésben az Oroszlányi Rákóczi Szövetséggel.
Helyszín: OKSZÍK-kamaraterem

ÁpriliS 13. péntek

egéSZSég éS eZoterikUS nAp - A legfontosabb az egészség!

ÁpriliS 5. cSütÖrtÖk
kiStérSégi nyUgdíjAS tAlÁlkoZó - A család kényeztetői
14.00 a találkozó résztvevői:
Bokodi Nyugdíjas Klub
Kecskédi Nyugdíjas Klub,
Nyugdíjas Értelmiségi Klub - Oroszlány
I. sz. Idősek Otth ona Nyugdíjas Csoportja
Szákszendi Nyugdíjas Klub
Örökifjak Nyugdíjas Klub - Oroszlány
Helyszín: kamaraterem
15.00 nagy Bandó András műsora

Az előadásra a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az
OKSZÍK információjában lehet.

Helyszín: színházterem

ÁpriliS 6. péntek
A cSAlÁd ÖSSZetArtó ereje A nő
17.00 jakupcsek gabriella Ridikül jellegű műsora
Vendégek:
dr. File Beáta Oroszlány város jegyzője,
lódry Csaba virágkötő,
takács tímea OKSZÍK igazgató
A rendezvény díjtalan, de regisztrációhoz
kötött, regisztrálni az OKSZÍK információjában lehet.

19.00 Divatbemutató
Modellek: oroszlányi nők, lányok, asszonyok,
fellép a HeMo Musical Stúdió.
Az est háziasszonya: Kiss zita az OVTV szerkesztő-műsorvezetője

18.00 A HeMo Musical stúdió bemutatja:
A dZSUngel kÖnyve
Koreográfia: Emődi Lilla|Technika: Vanya Balázs
Rendező: Hegyi Mónika
Jegyár: 1500 Ft / 2000 Ft
Helyszín: OKSZÍK-színházterem

ÁpriliS 14. SZomBAt
21.00 BUlIzÓNA
Fellép a Black jack
zenekar.
Belépő: 600 Ft
Helyszín: okSZík-földszinti aula

ÁpriliS 16. HétFő
12.00 A HolokAUSZt ÁldoZAtAinAk emléknApjA
olvass és írj Anne Frankkal kiállítás megnyitó és az
„oly korban éltem én…” című Radnóti Miklós verses előadás.
Előadja: Patka Heléna, rendezte: Dvorák Gábor
Helyszín: okSZík-kiállítóterem

ÁpriliS 22. vASÁrnAp
19.00 tAvASZi SZínHÁZ
józsef Attila Színház - éric Assous:
Boldogság

Helyszín: színházterem

/szerelmi kaland hat képben/
Fsz: Pikali Gerda, Rékasi Károly
Rendezte: Verebes István

ÁpriliS 7. SZomBAt

Helyszín: színházterem

ZÁrónAp - Családi program
9.00 természetjárók - séta a környei tó körül, szalonna sütés
oroszlányi tekergők - kerékpáros túra a Géza-pihenőhöz
Gyülekező: 8.45 órakor a Szent Borbála téren.

ÁpriliS 27. péntek

18.00 meglepetéS gÁlAmŰSor
Helyszín: színházterem

Belépő: 3.000 Ft

16.00 - oroSZlÁny SZtÁr - elődÖntő
VÁROSI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
Helyszín: OKSZÍK- kamaraterem
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Így választottunk
MSZP-Párbeszéd jelöltje 6770 szavazattal (12,38%) szintén
nem jutott be a parlamentbe. Torma Lajos is oroszlányiként
volt résztvevője az eseményeknek, rá 208-an szavaztak, ami
0,38%-ot tett ki.

2018. április 8-án Oroszlányban a választásra jogosultak
68,64%-a járult az urnákhoz, ami nagyjából megfelelt az országos átlagnak. Az eredmények alapján továbbra is
Czunyiné Dr. Bertalan Judit
(Fidesz) képviseli körzetün-

A szavazás napját az OVTV stábjai is végig követték, amen�nyiben kíváncsi arra, hogyan telt városunkban az április 8-a,
keresse fel az oroszlanyimedia.hu weboldalt.
Az eredmények a szavazás napjának estéjén, azaz lapzártakori eredmények. A végleges eredmények később kerülnek kihirdetésre, így elméletileg változhatnak is.

284 0

•

ÖNNE K

CÍ

ket az Országgyűlésben, ahogy
az elmúlt 4 évben is. 28 175 ikszet begyűjtve, az érvényes szavazatok 51,53%-át szerezte meg.
Őt nagy különbséggel követte
a Jobbikos Tóth Endre 26.29%kal, ami ezen a napon 14 375 szavazót jelentett. Sólyom Jöran, az
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A Hébé növendékei – a folyamatos, magas szintű szakmai munkának és elvárásoknak köszönhetően – a táncsport és a
mazsorettsport élvonalába tartoztak és tartoznak. Megszámlálhatatlan díj, oklevél, kitüntetés az elismerés kézzel fogható bizonyítéka. Évente megújuló, 3 korosztályra kidolgozott versenygyakorlatokkal és szórakoztató műsorral mutatják be a felkészültségüket,
viszik a városunk hírét Magyarország- és világszerte.
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Ünnepel a HéBé

A Hébé Tánccsoport ebben az évben
ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját. Tavaszi rendezvény-sorozatuk
első
eseménye a Nemzetközi
Mazsorettsport és Hagyományos Mazsorettek
Versenye volt március
24-én a Krajnyik Sportcsarnokban, amelyen öt
ország több, mint 400
táncosa állt a zsűri elé.
A versenyrendezés jogát
a Magyar Majorette Szövetségtől (országos hatókörű sportági szakszövetség) pályázat alapján nyerte
el a Hébé Művészeti Iskola.
Az esemény megvalósulásában Oroszlány Város Önkormányzata, az OIH és az OSE
Lions támogatta az iskolát.
A Hébé Tánccsoportot Geiszt
né Gogolák Éva 1987-ben hozta létre Kondor Ferenc felkérése alapján. Az Ifjúsági Fúvószenekar társegyütteseként működött, majd 15 év után önállósodott. Különböző táncstílusokban, táncsportban és a mazsorett műfajban működtek.
A Magyar Majorette Szövetség
18 éve működik, tagszervezetei
az egész országot lefedik. Mára
a mazsorett különböző szekciói párhuzamosan, egymást építve működnek. (hagyományos mazsorett zenekarral, mazsorettsport
sportágként, twirling sport). Az oktatók és a bírók képzése, továbbképzése a magyar felnőttképzési rendszer szerves része. A mazsorettsport
versenyszabályzata – köszönhetően
a kiváló magyar szakembereknek és
a szövetség munkájának – Magyarországon 10 éve egységes, a nemzetközi versenyrendszer szerves része.
Geisztné Gogolák Éva 10 éve a MMSZ
elnöke.
ÖNNE K

ÖNNE K
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A nemzetközi megmérettetésen az Hébé az
alábbi eredményeket érte el:
Baton cadet trió I. hely – Bojtor ZsuzsannaNémeth Kíra–Póra Alexandra; Pompon junior szóló I. hely – Greinwald Lotti; Baton
junior miniformáció I. hely – Babirák Dori
na–Baráth Dominika–Hadnagy Annamari–
Nyári Anna–Lévai Csenge–Rácz Anna–Póra
Izabell; Baton senior szóló I. hely – Helgert
Dóra; Flag senior miniformáció I. hely
– Burai Hanna–Hati Kitti–Helgert Dóra–
Letonai Edi
na–Markó Dóra–Péter Fanni–
Ujvári Nóra; Pompon cadet trió II. hely –
Cozma Anna–Szőke Kata–Péter Lili; Baton
senior szóló II. hely – Markó Dóra; Baton
senior szóló V. hely – Burai Hanna.
A Hébé emellett elnyerte a Kiváló Mazsorett-együttes díj kiemelt aranyfokozatát is.
Aki a képek alapján kapott kedvet hasonló eseményhez, április 28-án 10 órától látványos Nyílt Mazsorett Menetfesztiválon vehet részt. Ennek keretében a menetparádé az
összes mazsorett csoporttal és az Oroszlányi
Bányász Fesztivál Fúvószenekarral a Takács
Imre úttól a Rákóczi úton a Szent Borbála
térig menetel majd. 17 órától pedig a Hébé 30
éves jubileumi gálája kezdődik az OKSZIK
színháztermében (részletesebb infók a Hébé
facebook oldalán).
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Bővül a bölcsőde, ismét megnyílik a falusi óvoda
A gyermekszületések száma örvendetes módon növekedik városunkban.
Eddig a kb. 550 óvodai férőhely elegendőnek bizonyult, azonban a születési
adatokból látható, hogy szeptembertől
ez már kevés lesz. Ennek megfelelően
a képviselőtestület április 5-én a bölcsőde bővítéséről és a falusi óvoda újra
nyitásáról döntött.
A korábbi egyeztetések során minden
jelenleg is működő óvoda bővítési lehetőségét megvizsgálták. Ezek során
szakmai, műszaki és gazdasági szempontok meghallgatása után a lehető legolcsóbb, és egyben a leggyorsabban megvalósítható variációt választották. A korábban is óvodaként működött épületben lényegében ablak és
falfestéssel, padlóburkolással és a tálalókonyha berendezésével, viszonylag
gyorsan kialakíthatók a férőhelyek. Az
Alkotmány úti Erzsébet-ligetből nyíló ovi újra használatba vételéhez a belső munkálatokon kívül feladat lesz az
új csoportok óvónőkkel való ellátása,
ahogy a jelenleg az épületben elhelyezett karbantartóknak is helyet kell találni.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a
szakmai szempontok alapján legkevésbé alkalmas Alkotmány úti óvoda átmenetileg lesz megoldás az óvodai létszámra, és ezzel a döntéshozók is tisztában voltak. Hosszabb távon tehát
nem marad abba a helyszín keresése.
Ilyen lehet például a Korányi úti, egykori tüdőszűrő állomás épülete, melynek elrendezése megfelelő, és kellő méretű udvarral is rendelkezik. Ez azonban jelenleg magánkézben van, a tulaj-

donos szándékai pedig nem ismertek.
Ugyanúgy felmerült a többi meglévő
óvoda bővítése, melyekre szintén születtek elképzelések.

Céges óvoda?
Időről időre felmerül az az igény,
hogy az ipari parki cégek dolgozóinak gyerekei számára valamilyen
formában külön csoportot hozzanak létre – melyhez a helyszínt akár
az adott vállalat biztosítaná. Egy
ilyen lehetőség nagyban hozzájárulna a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez azzal, hogy az
anyukák korábban visszaállhatnának a munkába. A szakmai részét pedig a város óvodái biztosíthatnák. A
jelenlegi biztosra mondott létszámigény nem éri el a 20 főt, de amint
megvalósulna ez a lehetőség, biztosan megugrana a létszám. Ez a módszer Nyugat-Európában már számos
helyen bevált.
A 2017-ben szinte megszüntetett bölcsődei várólista mára ismét megoldást
kíván. A januárban még 134 kicsit fogadó bölcsődében mára már 148-an
használják ki a maximális létszámot,
és további 14 család van a várólistán.
A születési számok, és a várható hasonló tendencia miatt a bölcsődei létszám tartós bővítése a cél. Itt praktikus
okokból a bölcsődét a jelenlegi telephelyen, három új csoportszoba és a hozzá szükséges kiszolgáló helységek hozzáépítésével tervezik bővíteni. Így a jelenlegi épület a Fürst Sándor utca irá-

SNI
A sajátos nevelési igényű az a gyermek, aki különleges bánásmódot
igényel, azaz valamiben támogatásra szorul. Az ilyen gyermekeket
a csoportlétszám számításánál (sajátos nevelési igénytől függően) kettő, vagy három gyermekként kell figyelembe venni. Az SNI-s minősítést
egy bizottság mondja ki. Kategóriái:
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékossággal élő
vagy halmozottan fogyatékos.

nyába, részben a saját udvarán bővül.
Ezzel együtt az udvart is szükséges lesz
bővíteni: Ezt szintén ebbe az irányba,
illetve a Rákóczi út felé, a légópincekijáratok irányába fogják bővíteni, az
egyébként nem túl forgalmas, parkos
részek terhére.
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Kerékpárút hírek
A már korábban beharangozott Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–Tatabánya kerékpárút nagyon szép természeti környezetben fog futni. Elkészülte után
tavak és templomtornyok szegélyezik majd. Ezek számos pihenőre adnak lehetőséget, így bármilyen felkészültséggel neki lehet majd vágni az aktív kikapcsolódásnak. Jelenleg azonban még nincs nyoma a munkálatoknak, ezért utánajártunk, hogy vajon tényleg megvalósul-e a terv?
Németh Gábortól, a projekt lebonyolításával megbízott OIH Zrt. vezérigazgatójától
az alábbiakat tudtuk meg: a kerékpárút tervei megkapták az építési engedélyt, a telekvásárlási és kisajátítási eljárások folyamatban vannak. Az építési munkák közbeszerzési előkészítése szintén elindult, az illetékes minisztérium jóváhagyását várják. Az útvonalon kijelölt területek előzetes régészeti átvizsgálása megtörtént: az
ilyenkor egyébként kötelező vizsgálatok eredménye az lett, hogy az átvizsgált szakaszok közül néhányon további feltárásokat kell végezni. Jelenleg ez hátráltatja a kivitelezés indítását, mert ezekre a feltárási szakmunkákra előre nem lehetett tervezni. Az „örökségvédelmi munkálatokat” az országban egyetlen kijelölt cég végezheti, így annak ára fix, ezt elő kell teremteni. Az így kialakult helyzet megoldása az lehet, ha a három érintett település (Kecskéd, Környe, Oroszlány) közösen talál megoldást. Ez a megoldás – főleg annak több tízmilliós anyagi vonzata miatt – eddig
még nem született meg, ám abban teljes az egyetértés, hogy az útnak el kell készülnie. A fentiek miatt az elkészülés végső határideje is eltolódhat az eredetihez képest.
Az azonban továbbra is cél, hogy a konkrét kerékpárút építésből mintegy 6 km
az idei évben elkészüljön, lehetőleg összefüggően, egy-egy települést összekötve.
A kerékpárúttal kapcsolatos információkat igyekszünk folyamatosan követni és
megosztani olvasóinkkal.

Gazdát keres
BARNIT apró kölyökként

találták egy autó alatt kuporogva. Sajnos az azóta eltelt
hosszú hónapok során sem
talált szerető gazdára. Egy
energikus, határozott két
éves, ivartalan fiú, aki hasonlóan aktív és határozott gazdáról álmodik. Érdeklődni a
+36 20 481 2319
telefonszámon lehet.

facebook.com/ments.
meg.oroszlanyi
allatvedo.egyesulet/

Újjáalakultak az
Optimisták
Az 1992-ben alakult Optimisták klubjának működése az elmúlt két évben – megfelelő klubvezető
hiányában – szünetelt. Ám ez idő alatt
is folyamatos volt a kapcsolattartás az
Oroszlány és térségében élő egyesületi
tagokkal, melyben az oroszlányi családsegítőnek fontos szerepe volt. A kistérség 117 fő egyesületi tagot számlál. Most
az újra alakulással lehetőségünk nyílik,
hogy ismét elinduljon a klubélet.
Az új vezetőség célja, hogy a tagság a
szabadidőt hasznosan és tartalmasan
töltse el. Minden igyekezetükkel arra
fognak törekedni, hogy minél több közös programot szervezzenek a tagságnak havonta, melyek nagy közösség építő hatással bírnak. A programok összeállításánál fő szempont, hogy mindenki, az egészségi állapotától függetlenül
részt tudjon venni rajta. Az új klubvezető Kocsisné Molnár Margit (06 20/2060945, e-mail: margit196161@gmail.
com), munkáját Vajnorák Istvánné és
Pintér Imréné Gizella klubvezető helyettesek segítik.
Az első klubfoglalkozás 2018. április 19.
(csütörtök) 16 órakor lesz, az Oroszlány,
Fürst Sándor utca 20.-ban, a Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben.
Mozgáskorlátozottak KomáromEsztergom megyei Egyesületének
Oroszlányi Optimisták Klubja

Rendhagyó kiadványbemutató
nak adott otthont a sportcsarnok, ahol polgármesterek mellett sportszervezeti-intézményi
képviselők, politikusok is tiszteletüket tették a 36 oldalas,
100 ezer példányban megjelent
Hajrá, magyarok! című brossúra
bemutatkozása alkalmából. A kiadvány az elmúlt időszak sporteredményeit, beruházásait és
nagyszabású eseményeit, külö
nös tekintettel a látványsportágakra.

Benne vagyunk az avar és kerti
hulladék égetésére kijelölt időszakban. Egészen május 31ig, naponta egyszer hétköznap
9.00–20.00 óra között, szombaton
9.00–12.00 óra között – megfelelő
időjárás esetén – felügyelet mellett meggyújthatjuk a kertben
összegyűlt növénymaradványokat.

Új vállalkozó végzi a közvilágítási rendszer hibáinak elhárítását. A most megbízott cég sok
éves tapasztalattal rendelkezik e
téren, és számos más, szomszédos településen is végez ilyen tevékenységet. A bejelentés módja nem változott: munkaidőben a
560-025-as telefonszámon vagy
személyesen a Táncsics Mihály
út 59-ben, éjjel-nappal pedig a
varikont@oroszlany.hu e-mail címen vagy a varikont.hu honlapon
található felületen is közölhető az
észlelt hiba.

Az mno.hu márciusban megjelent,
kórházak adósságállományával
kapcsolatos összesítésében az
áll, hogy az Államkincstár által kiadott adatok szerint az egyetlen
ilyen intézmény az országban,
amelynek nincsen adóssága,
az Oroszlányi Szakorvosi és
Ápolási Intézet. A város költség
vetése az ingyenes lakossági
védőoltások mellett az ügyeleti
rendszert, a laboreredmények ké
szítését, az eszközbeszerzéseket
és a dolgozók bérezését is folyamatosan támogatja.
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Tizenkilenc civil és nonprofit szervezet mutatkozott be a nagyközönségnek, ismertetve munkáját, bemutatva tevékenységét a 22.
alkalommal megrendezett „Civileké a ház” eseménysorozaton. A művelődési
központban
Edelmayer Zsolt, az NMI
Művelődési Intézet Nkft.
Komárom-Esztergom Megyei Irodájának módszertani referense elmondta,
jó látni azt a sokszínűséget,
ami bizonyítja az oroszlányi civilek aktivitását, közösségi életét. A megnyitót
követő gálaműsorban fellépett az OKSZÍK Gyermek
Néptánc csoportja, a Bányász
Népdalkör, a Szíjj Irma Kamarakórus, a Dance Reform
Táncstúdió, a Cirill Táncstúdió és a HeMo Musical Stúdió. Civil és nonprofit szervezetek képviselői az információs nap keretében tájékoztatást
kaptak a Vértes-Gerecse Közösség nyitott LEADER pályázatairól, majd tapasztalat-átadó beszélgetésen osztották meg ötleteiket, javaslataikat. A délelőtti
műhelybeszélgetések során a közművelődési szakterületről, ifjúságügy jó gyakorlatairól, beszélgettek a résztvevő szakemberek,
segítve a területen dolgozók naprakészségét, felkészültségét, illetve
egymás közti kapcsolatainak erősítését. Az egészségnap vizsgálatai
mellett bemutatkozott a Szövőszakkor és a Vakok és Gyengén látók megyei szervezete is. Szákszend, Bokod
és Kecskéd mellett négy helyi nyugdíjas civil közösség közel száz tagjának kistérségi találkozójának pedig
az volt a célja, hogy az egymástól elszigetelten működő kis klubok tagjai találkozzanak, megismerjék egymás munkáját, felvehessék egymással a kapcsolatot, közös programokat
szervezhessenek, átvehessék egymás
jó gyakorlatait. Egyebek mellett közönség elé lépett a rendezvénysorozat sztárvendége, Nagy-Bandó And
rás is. Zárásként Jakupcsek Gabriella
Ridikül jellegű műsorának vendége
File Beáta, Oroszlány város jegyzője,
Lódry Csaba virágkötő és Takács Tí
mea OKSZÍK igazgató volt, míg végül
családi programok zárták a Civileké a
Ház idei rendezvényeit.
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20 versenyzőből az 5. helyen
végzett Vépi Krisztián, a TSZC
Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának
gépgyártástechnológiai
tech
nikus szakos tanulója az Enter
prise Group és az NCT Kft. által
szervezett Országos Solid Edge
verseny döntőjében. Felkészítő
tanára Molnár István volt.
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Civil soksaság
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Oroszlányban jelenleg a három
általános iskolában és a gimnáziumban 1409 fiatal tanul, és
57%-uk veszi igénybe a menzát.
A diákok egy kérdőívben adott válaszaikban elsősorban a főételek
változatosságát, az ételek ízesítését, a divatos ételek (pizza, hamburger, gyros) hiányát, és az éttermi körülményeket kifogásolták.

Folytatódnak a patakok medertisztítási munkái. Most a
Kertekalja patak Eszterházy és
Kossuth utca közötti szakasza került sorra. A munkákat az Önkormányzat megbízásából Komáromi Vízitársulat végzi el.

Városunk csatlakozott a duna
menti szlovák-magyar térségben található szakrális értékek,
egyházi műemlékek és kegyhelyek turisztikai potenciáljának
kiaknázása érdekében megvalósítani tervezett SacraVelo kerékpárút hálózathoz is. A kezdeményezésnek köszönhetően részesei lehetünk majdan egy kerékpárkölcsönző hálózatnak is. A
programhoz elsősorban Majk miatt kapcsolódhatunk.

A 27 éve működő Oroszlányi
Polgárőr Egyesület közgyűlésén polgármesteri elismerést kapott Breitner Rudolf, Fazekas János és Lakner György. A rendőrségi elismerést Hezler Csaba és
Pethő József vehette át Madari
Csabától, míg „10 éves szolgálatért” oklevéllel jutalmazták Török
Attila Péter önkéntes tevékenységét.
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1% segítség=100% figyelem

Ismét üzemel a múzeumi bányavasút. Az eredeti
mozdony vontatta szerelvény nemrég kapta meg
a TÜV minősítését, megnyitva ezzel az idei szezont.

Elhelyezték a Majki Kamalduli Remeteség felújítás
második ütemének alapkövét. Néhány cellaházon
és a templomtornyon kívül a kastélykertet teszik
rendbe, és a tó körül is nagyobb változások várhatók.

Idén júniusban tervezi megnyitni új tulajdonosa
az egykori Béke-szállót. Az ablakcserékkel már
végeztek, a munkák nagyobb része a belül történik.

A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy
állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az
szja 1+1%-áról idén is, csakúgy, mint tavaly, május 22ig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül.
A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek
az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc
figyelmet igényel az adózóktól.
A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, egyházat vagy a
Nemzeti Tehetség Programot. A rendelkező nyilatkozat
elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „17EGYSZA” lapon egészen május 22-éig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet, mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.
Idén megszűnt a munkáltatói adómegállapítás lehetősége, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a
munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1%-os nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb
2018. május 10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot, a leragasztott felületet és a kísérőjegyzéket aláírva.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál és
megfelelnek feltételeknek, valamint a technikai számmal rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható. Újdonság, hogy az
egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a
következő években is figyelembe veszi, egész addig, míg
a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem
jelöl meg másik egyházat kedvezményezettként. A civil
kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. A felajánlók
dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, hogy
ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és e-mail-címüket. A kedvezményezett
ezeket az adatokat kizárólag közhasznú tevékenységéhez használhatja 5 évig kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra.

Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány
Kárai „Keszeg” Sándor bányászati témájú fotói
díszítik az új sportcsarnok folyosóit, így a más városból érkező csapatok és szurkolók bepillantást
kaphatnak a város múltjába.

A személyi jövedelemadó 1%-ával Ön rendelkezik.
Segítsen! Ez az Öné is!
Adószám: 18615331-1-11
Bankszámlaszám: 11740061-20025342
Köszönjük: Balogh Tibor elnök
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Az útvonal a városi részt kivéve kizárólag turistautakon haladt. Oroszlány–Majk–
Várgesztes–Kőhányás–Mindszentpuszta–Szentgyörgyvár–Géza-pihenő–Gánt–
Gém-hegy–Csákvár–Vérteskozma–Hirczy
emlékmű–Új Osztás–Szép Ilonka-forrás–Körtvélyespuszta–Mária-szakadék–
Csákányospuszta–Vitányvár–Szarvaskút–Vértessomló–Majk–Oroszlány.

Tűzre, vízre
vigyázzatok…
Tűzoltóink március hónapban több
közúti balesetnél nyújtottak segítséget, melyek közül szerencsére egyik
sem járt súlyos sérüléssel. Oroszlányban, a Móricz Zsigmond út egyik kereszteződésében 2 személygépkocsi ütközött. A Rákóczi Ferenc úton egy teherszállító furgon és egy személygépkocsi ütközött. A személygépkocsiban
négyen utaztak, melyből két főt kivizs-

77 km-es vértesi körtúrán idén 249en indultak, ők az ország minden részéről érkeztek. A helyszín és az OSE
Kószák, mint rendezők alkalmasságát bizonyítja, hogy a teljesítménytúrára előre meghatározott létszámkorlát alig 4 óra alatt be is telt, és sok köztük a visszatérő jelentkező. A táv korai rajtot kívánt, már 6 órától nekivághattak az indulók. A 18 órás maximális szintidő terhe mellett kötelező felszerelést is vinniük kellett az indulóknak: telefon, lámpa, esőkabát és
kulacs nélkül nem indulhattak. Ezek
egyébként mind szükségesnek is bizonyultak.
A rendezők a számos ellenőrzőpont
mindegyikén biztosítottak vízvételi lehetőséget, Csákváron és a célban
pedig még túrabarát elemózsiát is. Az
1600 m szintemelkedés, és a 77 kilométeres táv feltételezi, hogy többnyire gyakorlott túrázók jelentkeznek a
megmérettetésre. Idén csupán 12-en
adták fel útközben. A kis sportcsarnokban egytől-egyig tapssal fogadták
a beérkezőket.

ni. Sajnos mindkét esetben elhunyt az
idős, egyedül élő családtag. Egy alkalommal a mentők részére kellet egy
háztartási balesetben megsérült, nehezen szállítható személy mozgatásában
segíteni.
Márciusban három tűzesetnél avatkoztak be a lánglovagok. Oroszlány és
Bokod között egy tároló gyulladt ki a
szomszéd telken folytatott avarégetés
következtében átterjedt tűztől. Bokod
belterületén egy 30 m2-es faszerkezetű tároló égett le. A tűz oltását a Tatabányai Hivatásos Tűzoltóság segítségével sikerült eloltani. A tárolóban egy PB
gázpalack is volt, melyet az oroszlányi
tűzoltók a beavatkozás kezdetén rögtön kihoztak, megelőzve a robbanásveszélyt. Szintén Bokodon égett le egy 16
m2-es pajta, mely a lakóépület és a garázs között volt. A tűz a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt át
a szomszédos épületekre, ahol gázpalackokat és tűzveszélyes anyagokat tároltak.
Szabó Imre tűzoltóparancsnok,
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság

Az igazságot keresték

gálásra kórházba szállítottak a mentők.
Dad határában szintén 2 személygépkocsi ütközött, melynek következtében a
járművek a vízelvezető árokba csapódtak. A tűzoltók a balesetet szenvedett
járművek áramtalanítását végezték el és
segítettek a járművek elszállításában.
Az Ipari Parkban egy kamion hajtott le
az útról, és az utat félig lezárva elakadt.
A Majki Műemlékegyüttest látogató
egyik turistacsoport autóbusza fordulás
közben a laza talajra tolatott és a jármű
veszélyesen megdőlt. Mindkét esetben
kihúzták az elakadt járműveket.
A Húsvéti ünnepek alatt két alkalommal kellet a rendőrök és a családtagok
kérésére egy-egy lakás ajtaját kinyit-

A Falu- Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület március 23-án rendezte meg
7. borversenyét. 38 borosgazda összesen 77 borával vett részt a megmérettetésen, amiből 11 óbor volt. A 77 borból
40 érmes lett: 10 aranyat, 11 ezüstöt és 19
bronzot osztottak ki.
Kiemelendő Orbán József császári borosgazda, aki 6 fajta borral nevezett,
amiből 5 arany és 1 ezüstérmes lett.
Amíg bent a teremben a borkóstolás
és értékelés folyt, addig az udvaron az
üstben vaddisznópörkölt főtt, így eredményhirdetés után az estet fenséges vacsorával zárták.
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Suvada Csaba

ment emellett kimondta, hogy támogatja és szorgalmazza a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos megemlékezések szervezését.
Ennek jegyében – immáron harmadik
alkalommal – rendezte meg az oroszlányi Rákóczi Szövetség kedden az emléknapot, amelyen elsőként Nagy Csa
ba, a civil szervezet helyi elnöke köszöntötte a szép számmal megjelenteket
az OKSZÍK kiállítótermében.
Az eseményen Katona Csaba történész,
az MTA tudományos munkatársa tartott vetített képes előadást „Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetéséről” címmel.
A tényeken alapuló, rendkívül átfogó
történelmi visszatekintés után a megemlékezést a város főútja mellett 2006ban felállított Rákóczi szobor koszorúzása zárta.
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tónak ítélt a grémium. Városunkból két
általános iskola kérte a minősítését: az
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és az Oroszlányi József Attila Általános Iskola. Mindkét iskola az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet érdemelte ki. A fotón a két vezető tehetséggondozó pedagógus: Huma Erzsébet
és Gulyásné Wiszt Jolán látható.

Külföldön is szerepeltek
cselgáncsosaink
Március végén szlovák meghívásra
Pezinokban vettek részt egy nemzetközi versenyen az Oroszlányi Judo Club

Tehetségpont
a Hunyadi és a József

Rákóczira emlékeztek
Az Országgyűlés 2015-ben nyilvánította március 27-ét II. Rákóczi Ferenc
emléknapjává Erdély és Magyarország fejedelmének, a Rákóczi- szabadságharc vezetőjének születésnapját.
A határozat tisztelettel adózik a II. Rákóczi Ferencre felesküdöttek emléke

előtt is, akik a Cum Deo Pro Patria et
Libertate zászló alatt küzdöttek a magyar szabadság kivívásáért. A parla-

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége március 24-én rendezte meg a Kárpát-medencei Tehetségnapot Budapesten a Szent Margit Gimnázium dísztermében. Az ünnepség része volt a Táblaátadási Ünnepség, melyen az Akkreditált, illetve az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címeket adták
át azoknak a szervezeteknek és iskoláknak, akiknek a munkáját egy részletes minősítési eljárás alapján arra mél-

Kosárlabda mérkőzés
2018. április 14., szombat 18.00
OSE Lions–MTK Törökbálint

versenyzői. 6 ország 530 versenyzője
közé az egyesület csak a legkiválóbbjait indította. Az erős mezőny mutatója,
hogy a 6 versenyzőből háromnak sikerült bronzérmet szereznie: Áncsák Kit
tinek, Gyurkovszky Szilárdnak és Pinke
Zsófiának.
Ezt megelőzően Veszprémben a Regionális Rangsorversenyen (Végh Tibor vezető edzővel) – míg Budaörsön nemzetközi versenyen (Polovicz József edzővel)
kellett bizonyítaniuk a judokáknak.
Veszprémben 4 küzdőtéren 176 indulóból az alábbi eredmények születtek:
Ezüstérem: Praveczki Tamás és Németh
Alexander, Bronzérem: Galamb Gergő
és Kakas László.
Budaörsön szlovák, szlovén, román és
neves budapesti egyesületek részvételével közel 300 induló közül az alábbi kiváló eredmények születtek:
Aranyérem: Gyurkovszky Szilárd és
Müller Olivér, Ezüstérem: Áncsák Kitti,
Bronzérem: Pinke Zsófia.
Izsáki Erika
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Az én oroszlányi értéktáram

Nem ebbe a városba rakott le annak idején a gólya. A fél életemet másutt éltem, ezért aztán voltak, és a mai napig vannak számomra meglepő oroszlányiságok, amiket itt eltöltött alig négy esztendőm alatt
megszerettem. Íme a listám:
• Szombat reggel a piac miatt meglehetősen korán elkezd élni a város. Jönnek-mennek az emberek. Legtöbben szatyorral és bevásárlókosárral a karjukon döcögnek valahová, miközben a hangosbemondós fehér furgonból hazafias versfoszlányok szólnak szerte a
Rákóczin. Az egyébként is élvezhetetlen produkcióba olykor belerondít a gázpalackokat szállító kisteherautó összetéveszthetetlen
dallamkürtje, majd dél körül, mintha elvágnának egy filmet, vége
szakad a kisvárosi zsizsegésnek. Elcsendesednek az utcák, kiürülnek a terek és az egész városra rászakad az érezhetően lusta, igazi
kisvárosi hétvége.
• Nálam nyerő a Malom-tó is! Imádnivaló hely, még így is, hogy nincs
különösebben kiépülve a környéke, és, ha arra sétálok, akkor egy
jóféle pad helyett leginkább a fűben foglalhatok helyet, hogy fél óra
megnyugvást találjak a víztükröt bámulva. Micsoda hatalmas ajándék egy ilyen kis tó egy városban?! Csoda tündérkertet lehetne oda
varázsolni, ha … mondjuk varázsló volnék!
• Dobogós helyen vannak az oroszlányi zöldek. A parkok, a kis oázisok, melyek a tikkasztó hőségben árnyat adnak a bőrüktől is megválni kívánó városlakóknak. Mikor tavasszal virágot bontanak az
aranyeső bokrok és alattuk szerényen lilulva illatoznak az ibolyák,
hát az valami káprázatos.
• Nagy kedvencem a Rákóczi úton lévő fagyizó is. Nem tehetek róla,
az én értéktáramban bizony ott a helye a hideg oroszlányi nyalánkságnak, mert ilyen finom fagylaltot kevés helyen kapni.
• Nem vagyok sportember, és töredelmesen bevallom, hogy egészen addig értetlenül álltam az oroszlányi kosárcsapatot övező kultusz előtt, mígnem volt szerencsém jelen lenni egy győzelemnél. Én
olyat itt, ebben a városban még nem éreztem. Szabályosan magával ragadott az egy emberként ünneplő tömeg, és akkor tapasztaltam meg először ittlétem alatt, hogy (nem megbántva senkit) ebben a városban létezik igazi közösség, és az az OSE-nak köszönhető, szóval: hajrá fiúk!
Az a baj, hogy annyi oroszlányiság van, amit eleddig felfedeztem és
megszerettem, hogy se szeri, se száma, pedig mikor ideköltöztem
nem voltam ám elvarázsolva sem az utcáktól, sem a házaktól. Azt hiszem, hogy a hely és a megismert emberek együttesen fogadtatták el
velem a várost. A mentők, a tűzoltók, akiket valamennyien szinte néz
szerint ismerünk. A civil szervezetek, az énekkarok akik szórakoztatnak, és a bányászok, akik szélesen vigyorogva mondták el nekem azt,
hogy bizony az igazi jó bográcsos a p.nafa (tessék csak pironkodás
nélkül odaolvasni azt az i betűt) lángjánál fő finomra.
Nem vagyok oroszlányi. Nem ebbe a városba rakott le annak idején a
gólya, de idehozott az északi szél, mint Mary Poppinst. A fél életemet
másutt éltem, és négy év után, a mai napig vannak számomra meglepő oroszlányiságok, és milyen jó, hogy vannak, hiszen épp ezek miatt
barátkoztam meg a várossal.
-anna-

Adóbevallás készítése
magánszemélyek részére!

Megbízhatóságra vágyik?

Opel asTra sedan
 1.6-os, négyhengeres szívómotorral
• 6 év garanciával*

akár 3 950 000 Ft-tól!
Kombinált használat esetén az Opel Astra Sedan 1.6 átlagfogyasztása (vegyes) 6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 158 g/km a jelenleg
hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008 EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a
többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az
opcionális kiegészítők, útviszonyok és vezetési stílus nagymértékben befolyásolnak. A képen látható autók illusztrációk és opcionális
kiegészítőkkel vannak felszerelve. *Kiterjesztett garancia, a paramétereiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A tájékoztatás nem
teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A változtatás jogát fenntartjuk.

Opel TaTabánya
2800 Tatabánya, Győri u. 37. Telefon: 34/511-919
info@opeltatabanya.hu, www.opeltatabanya.hu

