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F ő s ze r ke s z t ő i kö s zö n t ő
Semmi nem olyan, mint régen.
A hivatal sem. A ma igényeinek megfelelően, szigorú elvek alapján, Önért,
az olvasóért hívta életre ezt a lapot.
Lefordítjuk a hivatali nyelvet az Önére, segítünk, hogy ne maradjon le a
várt rendezvényről, megmutatjuk mithol kell intéznie? Például, hogy az okmányirodát most Kormányablaknak
hívják, és bár a címe Fürst Sándor út,
mégis az Iskola utcában kell keresnie.
Tesszük ezt ott, ahol jobban tetszik.
Ha nincs a facebook-on, de e-mailt
használ, úgy hírlevélben is tudunk
„találkozni”. Részletes, hosszabb
anyagainknak az interneten találtunk
helyet, de arra is van megoldásunk, ha
csak mozgóképben érdemes beszámolni valamiről. Sőt. Látott már embert az utcán mobiltelefont nyomogatni? Lehet, hogy ő is újságot olvas,
mint Ön most.
Ma beszólók valakinek!
Nálunk megteheti. Szokatlannak tűnhet, de a városvezetés kíváncsi a véleményére. Mi, a 2840 szerkesztősége
nem csak tájékoztatni, tájékozódni is
fogunk. Felületeinket úgy alakítjuk ki,
hogy alkalmas legyen párbeszédre.
Figyelni fogjuk a reakciókat, összegezzük, és továbbítjuk. Ha van egy jó
ötlete, többé nem kell, hogy elvesszen.
Mindenkit arra bíztatok, hogy ne legyen bátortalan: a szerkesztőség Önöket szolgálja. Bármikor írhat a
2840@oroszlany.hu címre, hozzá-

20-ai programok
Hivatalok nyitva tartása

szólhat bejegyzéseinkhez vagy írhat günk, jó rendezvényünk, és hány
akár hagyományos levelet is. Szívesen ügyes kezdeményezésünk van.
A
közöljük minden hivatal, civil szerve- 2840 nem nyilvánít saját véleményt,
zet, intézmény, iskola programjait. nem lázít semmi ellen. Ja, hogy a rossz
Már üzemel a www.facebook.com/ hír sokkal könnyebben terjed, és ezzel
H2840, és ez a nyomtatott részünk is a pozitív megközelítéssel legalább 5x
2-3 szám alatt elnyeri végső formáját. annyi munka lesz?
Biztos vagyok benne, hogy az újságot Igen. Tudjuk.
fogják érni kritikák is. Ez ilyen: nem
volt még ilyen újság a városban, ami
Palotai Zoltán főszerkesztő
nem csak újság. Kell pár lapszámnyi
idő hozzászokni. De hasznos lesz, ez
Számít a véleménye!
nem kérdéses, Önök is látni fogják.
Cikkeinkhez hozzászólhat e-mailben,
Oroszlány ócska város, itt nincs
vagy az adott téma facebook bejegyzésemmi.
sében is.
Könnyen kimondjuk ezt, csakhogy ez
már régen nem igaz. Lehet, hogy meg
www.facebook.com/H2840
2840@oroszlany.hu
fog lepődni, hogy mennyi lehetősé-
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R a n g o s n ív ó d í j a t k a p o t t a z Or o s z l á ny i
B á ny á sz K o n c e r t Fe sz t iv á l F ú v ó s ze n e k a r
ELISMERÉS
Elismeréseket vehetett át 2015. április 30-án a 70 éves Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar és karmestere Budapesten. A
kitüntetéseket a helyi bányász
nyugdíjas szakszervezet kezdeményezte, az Oroszlányi Bánya-, és
Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének valamint a BDSZ elnök
Rabi Ferenc javaslata alapján, az
együttes hét évtizedes sikeres és
eredményes fennállásának elismeréseként.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség kiemelkedő közösségi és művészeti tevékenységének elismeréseként Művészeti és Kulturális Díjat adományozott az Oroszlányi Bányász Koncert
Fesztivál Fúvószenekarnak, míg Sági
Richárd a bányász kulturális hagyományok terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként vehette át a Bánya
-, Energiaipari Dolgozók Szakszervezetének Művészeti Nívódíját. Ezen
alkalomból Eichardt János az Oroszlányi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
vezetője köszöntötte a Fúvószenekar
tagjait és Sági Richárd karnagyot a

Bányász Klubban, melyen Lazók Zoltán polgármester méltatta a kitüntetettek érdemeit. Fischer Iván karnagyot
idézve kiemelte: „Jó, ha dicsérik és kitüntetik az embert, de a zenészeknek
ott, akkor, azon a helyen kell jól muzsikálniuk. Ott ülnek az emberek, a
bennük lakozó gyermeket kell megérinteni, aki valami szépre vágyik, aki
arra vágyik, hogy gondoskodjanak róla, és hogy valami felemelőt halljon.
Ez a lényeg, ennek kell a szem előtt lebegnie, és akkor maguktól is jönnek a
díjak, kitüntetések.”
„Két elismerés, két nagyszerű pálya,
amelyek találkozása minden alkalommal örömöt, szeretetet, élményt közvetít. Kívánom Önöknek, hogy ez maradjon így a következő években, évtizedekben is” – fogalmazott a városvezető.
A kitüntetett zenekarral legközelebb
július 4-én a Nyár esti térzenék programsorozat keretében találkozhatnak.
A jubileumi év legnagyobb eseményére Bányász-napkor kerül sor, amikor a
zenekar közel 500 zenészt felvonultató nemzetközi fúvószenekari fesztivállal ünnepli 70 éves fennállását.
(dsz)

Hivatali hírek
Oroszlány város 2015. I. félévében
dolgozza ki Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS). A civil és
gazdasági szereplőkkel, valamint lakossággal szorosan együttműködve
kerül meghatározásra a város hosszú
távú fejlesztési koncepciója. Egy szerethető jövőbeli városért az ipari
park igényeihez kell alakítani a szakképzést, az elkerülő utak tervezését, a
területrendezési terveket. De ilyen
feladat az idősotthon férőhelyek növelése, a Nyíres-dűlő helyzetének
rendezése is. Fontos a kerékpáros
közlekedési lehetőségek további javítása, és hogy nem reális a vasútvonal
Mór felé való meghosszabbítása. További információt talál a témában az
alábbi keretes írásunk alapján:

A fejlesztési elképzeléseket
részletesen is megtekintheti
június 1-től 21-ig a

www.oroszlany.hu
weboldalon.
(főoldal középső oszlop)
Ezzel kapcsolatos javaslatait a
hivatal@oroszlany.hu
(tárgy: ITS)
emilcímen várjuk!
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A d n i j ó ! De é r de m e s i s ?
VÁLLALKOZÁS
A hazai civil szervezetek támogatása ma már nem csupán az alulfinanszírozott magyar egészségügy,
művészeti- és sportélet fellendítésének nemes gesztusát jelenti, hanem
a társaságiadó-kedvezmények tudatos tervezésével jelentős megtakarításokat is eredményezhet a vállalkozások számára.
A magánszemélyek által felajánlható
SZJA 1%-okon kívül a vállalkozások
továbbra is csökkenthetik adózás előtti
eredményüket a közhasznú szervezetnek adott támogatáson keresztül. A
tartós adományozás intézményének
keretében pedig írásban kötött szerződés alapján nyújtható pénzbeli támogatás a civil szervezeteknek.
E szerződésben az adományozó arra
vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő
legalább három évben, azt évente a
korábbival azonos vagy növekvő öszszegben fenntartja mindennemű ellenszolgáltatás nélkül. Mindez a civil szervezetek számára nagyobb biztonságot
és kiszámíthatóságot jelent.
Ezt a támogatási formát a Tao. tv.) 7. §
(1) bekezdése és Civil tv. 2. § 27. pontja szabályozza.

Az adófelajánlás új rendszere
Először 2015-től nyílik lehetőség a
korábbi közvetlen támogatás helyett,
jóval alacsonyabb adminisztratív teher
mellett, magasabb adóelőnyt biztosító
adófelajánlás keretében is támogatást
nyújtani. A támogatás kapcsán ebben
az esetben nincs a vállalkozásnál ráfordításként elszámolt összeg (számviteli
értelemben ez nem is támogatás), miután az adózó – szándéka szerint – az
adóévi bevallott és megfizetett adója
terhére rendelkezhet, s a felajánlott
összeg átutalását az adóhatóság végzi a

kedvezményezett számára méghozzá a
támogató adófizetési kötelezettségét
követő 15 napon belül. A vállalkozó
felajánlását 3 ütemben: az adóelőleg,
az adóelőleg-kiegészítés, valamint az
adó terhére teheti meg filmalkotás,
előadó-művészeti szervezet vagy látvány-csapatsport támogatására.
A társasági adó rendszerébe 2015.
január 1-jei hatállyal bevezetésre kerülő
– első ízben a 2015. adóévre alkalmazható– új konstrukciót a Tao. tv. 24/A. §a szabályozza.

Hogyan működik ez a jövőben?
A vállalkozás az adóelőleg fizetést
megelőző hónap utolsó napjáig, adóelőlegének max. 50%-ról, egy külön
erre a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton nyilatkozhat a
kedvezményezett szervezet nevéről és
adószámáról. A tárgyévben fizetett
adóelőlegének maximum 80%-ról tehet nyilatkozatot az adózó úgy, hogy
az adóelelőleg kiegészítés (népszerű
nevén feltöltés) során a bevallással
egyidejűleg nyilatkozhat a még fel nem
használt keretéről. Ha esetleg még itt
sem nyilatkozott, akkor sem veszíti el
ezt a lehetőséget, mert egészen a társasági adóbevallás leadásának az utolsó
napjáig megteheti. A fenti összefoglalás terjedelmi korlátok miatt nem tartalmaz minden részletszabályt,
ezért minden esetben át kell tekinteni
a Tao, a Ctv. és más hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit!
(dsz)
Mire van szükség az
adómegtakarítás eléréséhez?
1. az előírásoknak megfelelő szervezet(ek) kiválasztására;
2. a támogatás rendelkezésre bocsátására;
3. a hivatalos támogatási igazolás
beszerzésére.
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Vasárnap nyitva
tartó üzletek
A vasárnapi boltbezárással több év
megszokását kell levetkőznünk, ali
van, akit ne érintene valamilyen
szempontból. Budapesti egyetemisták a megoldást keresve megalkottak
egy programot okostelefonra, hogy
segítsék az eligazodást. A QR-kód
beolvasásával Androidra és iOS-re is
letölthető a VasárnAPP. A programot utazásai során Oroszlányon kívül is használhatja. Ha pedig hiányzik
belőle kedvenc üzlete, könnyen beküldheti annak adatait.

Következő számunkban mi is felsoroljuk a vasárnap nyitva tartó helyi
üzleteket, trafikokat, hogy szükség
esetén karnyújtásnyira elérhető legyen a lista – okostelefon nélkül is.
Ha nem szeretné, hogy kedvenc péksége kimaradjon a listából, vagy éppen boltot üzemeltet, küldje el nekünk a bolt címét, profilját és nyitva
tartási időt: 2840@oroszlany.hu.

Lapszámunk mellékletéről:
Június 20-án nem lesz könnyű választani a programok dömpingjéből Streetball, Majk, Gyerekkarnevál, és számtalan színes program
várja családját. Mellékletünket félbehajtva könnyen magával viheti a
szabadtéri programok bármelyikére, hogy tudja, mikor-hova érdemes indulnia. Csak egyet ne tegyen: Ne maradjon otthon!
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O S E s z t o ri I .

Wa s s A l b e r t r e
emlékeztek
Nagy érdeklődés övezte az oroszlányi Rákóczi Szövetség legutóbbi
rendezvényét, melyen „Magyar küldetéstudattal az Újvilágban – Emlékek, álmok és valóság Wass Albert
emigrációban írt műveiben” címmel Kiss Beáta, felvidéki irodalomtanár tartott vetítettképes előadást.
Az évtizedeken át méltánytalanul mellőzött Wass Albert regényíróként, novellistaként, kötőként és emigráns politikusként él emlékezetünkben.
A Trianon utáni magyarságnak – épp
úgy, mint a Rákóczi szabadságharc bukása után Erdélynek – létkérdése maradt a nemzeti szétszakítottság után a
szellemi együvé tartozás.
A prezentáció végigkísérte az irodalmár
életútját és munkásságát a születésétől
haláláig. Legkiemelkedőbb verseiből
részleteket is hallhatott a közönség,
melyeket Kiss Orsolya és Mészáros Zsuzsanna a lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium tanulói tolmácsoltak. A
Rákóczi Szövetség legfontosabb célkitűzései közé tartoznak a magyar irodalmi és történelmi személyekre való megemlékezések, valamint a határon túli
magyarsággal való szoros kapcsolattartás. A sikeres rendezvénnyel a szervezők alapcéljaiknak méltóképpen eleget
tudtak tenni.
(ervé)

A 2013/2014-es szezonban új edző
ült az OSE Lions NB II-es csapatának kispadjára, Kovács Nándor
személyében, akit az NB I B-s
Veszprémi Egyetemtől csábított el
Beck Ferenc elnök azzal a nem titkolt céllal, hogy 2 éven belül juttassa magasabb osztályba az oroszlányiakat. Az új tréner fele annyi idő
alatt teljesítette az elvárást, amihez
minden támogatást meg is kapott
az egyesület részéről.
Szinte teljesen új csapattal vágtak neki
a bajnokságnak, s a Kláris Zoltán, Magyar Szabolcs, Petrik Tamás, Honhalmi
Péter, Burai Róbert, Horváth Márk, Magyari Viktor, Keller Vidor, Anasagasti
Mikel, Kapitány János, Drobny Balázs,
Mayer Gergely, Radics Tamás és Varga
Tamás alkotta kerethez év közben csatlakozó Hajmásy Péter, Kiss Károly, Ughy
Albert és Tanács Attila hétről-hétre egyre jobban húzták az OSE szekerét.
Az alapszakaszban 2. helyen végeztek
az oroszlánok, majd a MAFC Martos
elleni párharcot megnyerve kerültek be
az NB II négyes döntőjébe. A sporoni
Final Four sokak számára emlékezetes
lett, hiszen amit ott produkáltak a fiúk,
arról csak szuperlativuszokban beszéltek a helyszínen három napon át példásan szurkolók. Előbb a Debrecent,
majd sziporkázó játékkal a hazai kör-

nyezetben kosarazó Sopront is magabiztosan győzte le az OSE Lions, így
optimizmussal telve várhatta a zárónapi csatát a keleti bajnok Békés ellen. S
mivel ott sem adták alább: veretlenül
nyerték meg a négyes döntőt, s vehették át az NB II-es bajnoknak járó
aranyérmeket.
Már a helyszínen hetedhét országra
szóló népünnepély vette kezdetét, ami
folytatódott, sőt: fokozódott Oroszlányon. A csarnokhoz begördülő csapat
buszát sokan várták, s az egyenként
leszálló bajnokok nem sokáig maradtak szárazon. Pezsgőfürdőben ú-szott
az egész stáb, persze ők ezt cseppet
sem bánták, hiszen tudták: kisebb
sporttörténelmet írtak a győzelmükkel.
25 éves szünetet követően került újra
magasabb osztályba az OSE, aminek
akkor és ott mindenki egyformán
örült.
– Már az a tény, hogy újra NB I -ben
szerepelhetünk, komoly feladatok elé
állította a stábot – vélekedett Beck Ferenc, az OSE elnöke. – Tanulni kellett a
játékosnak, hogy ők a példaképek, és
gyerekek százai nézik: mit, hogyan
csinálnak. S folyamatosan tanulni kellett a stábnak is, hiszen itt már minden
apróságnak jelentősége van. Tanulni
kellett a szurkolóinknak is, hogy itt
már nüanszokon múlhatnak a mecs-

2015. június

csek, nem dőlhetünk hátra, mint tettük néha azt 30-40 pontos vezetésünknél az NB II-ben. Újoncként
most mérettünk meg, s bizony, nem
egyszer éreztük úgy, hogy az újonc-lét
leginkább negatívumokkal jár. Az NB
I B-ben már nincs előre beírható győzelem, ugyanakkor nincs verhetetlen
ellenfél sem.
S hogy miként vágott neki az OSE
Lions csapata a magasabb osztályú
küzdelmeknek, s ott hogyan teljesített,
arról az OSE-sztori 2. részében, legközelebb olvashatnak.
(kv)
Fotó: Makovi, OSE

KALAND
A Medveszurdok
2015. május 16-án reggel egy egész
busznyi kalandra éhes és vállalkozó kedvű, a Hamvas Béla Gimnáziumban tanuló diák, ex-diák, jelenleg ott tanító és volt tanár, illetve szülők vágtak neki egy nem
mindennapi kirándulásnak az
ausztriai Medve-szurdokba.
A nagy adag jókedv, remek társaság és
kirándulni vágyás hamar hatalmába
kerítette a társaságot. A páratlan látvány és kiránduláshoz ideális időjárás
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nagyot lendített a kis csapat amúgy
sem elhanyagolható hangulatán.
Mindössze 164 – a szurdokban kiépített – létra megmászása után, még
mindig jókedvűen és fáradhatatlanul
megpihentünk az 1209 m magasan
található étterem teraszán. Itt fogyasztottuk el otthonról hozott elemózsiánk egy részét. Innen a legbátrabbak
felkapaszkodtak az 1722 m magasan
fekvő hegycsúcsra. Az ő elmondásuk
alapján felejthetetlen élmény volt a
csúcson lenni, hiszen páratlan látvány
tárult a szemük elé.
A csapat kevésbé sportos tagjai a
teichalmi tó felé vették az irányt. Nem
csalódtak ők sem az őket fogadó látványban. A paradicsomi környezet
madárcsicsergéstől hangos zaját csak
a fényképezőgépek állandó kattogása
zavarta meg némiképp. Bevárva
csúcsról érkező társaikat, élményekben gazdag napot együtt töltve indult
haza a kis társaság. A közösségi oldalra feltöltött fényképek magukért beszélnek.
Mindez bizonyítja, hogy iskolánk
elhivatott a természet-, környezetvédelmi
nevelés
mellett.
Majorovitsné Mózes Gertrúd beszámolója
alapján
(JA)
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24 órás futás

Az OSE „Kószák” Természetjáró
Szakosztálya 2015. május 9-10-én
„Oroszlányi 24 órás váltófutás”-t
szervezett, amelyre 52 fő regisztrálta
részvételét előzetesen a városból és
környékéről. A szervezők célja a város minél nagyobb számú lakosságának megmozgatása volt, hogy közösen teljesítsék a városi útvonalon kijelölt, egy teljes napig tartó váltót. Ez
végül a helyszínen csatlakozókkal
együtt 92 főnek sikerült, összesen 216
kört, azaz kb. 665 km-t megtéve. Jövőre ismét megrendezik az eseményt.

Légifelvétel
A távhővezetékről –nahogy még
nem láthatta!
Sok szó esett már az erőmű, és a város közötti távhő-vezeték átépítéséről.
A vasúti átjáró melletti útlezárás miatt
akár minden nap is szembesülhetünk
a munkálatokkal. Okostelefonjával
beolvasva ezt a QR kódot, néhány
perces videón tekintheti meg, hogy
valójában milyen nagy munkáról is
van szó. A modellhelikopterhez hasonló drónkamerával
készített felvételhez készítői még
saját zenét is komponáltak.
(OSZ Zrt.)
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Körtvélyfáy Zoltán, Péter Melitta, Rácz Viktor Tördelő szerkesztő: Mádai Ágnes Külső közreműködő:
Fátrai „Márta” Erzsébet Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. Telefon: +36 34/361-056,
e-mail: 2840@oroszlany.hu Nyomda: Sollers Terjeszti: To-Zo-Sos Kft. Megjelenik 7300 példányban
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A B e n e d e k E le k Á l ta l á n o s I s ko l a t a nul ó i
o r s z á g o s b a j n o k i c í m e k ke l i s bü s z k é l ke dn e k
INTÉZMÉNYEINK
A speciális általános iskola 52
tanulásban akadályozott, „TanAkos” diákjából öt sportágban 42
sportoló vett részt a tanév megyei
versenyein, s közülük 10 fő jutott
tovább az országos döntőkbe.

Öten kerültek be a debreceni Országos Úszó Diákolimpiára, amely minden eddiginél nagyobb mezőny: 30
oktatási intézmény 184 versenyzője
részvételével zajlott. A speciális iskolák úszóinak viadalán kimagasló
oroszlányi siker született. A II. korcsoportban Roth Vivien 25 m mellen és
25 m szabadon választott úszásban is
aranyérmet szerzett, Mitra Szilárd 25 m
mellen állhatott a dobogó második fokára, 25 m gyorson pedig 4. lett. A III.
korcsoportban Kasszány Klaudia mindkét versenyszámban bronzérmes lett,
míg a fiúk „mamut mezőnyében” Virág István 50 m mellen 4. és 50 m gyorson 9., Burai József 50 m mellen 5., 50
m gyorson pedig 8. helyezést ért el.
Így tehát valamennyi versenyző pontszerző (első hat) helyen végzett. Az
úszók felkészítője Kovácsné Kelemen Va-

léria testnevelő volt. A „Kapkodd a lábad!” megyei játékos sor- és váltóversenyen a másodikkal azonos pontszámmal végzett a 3. helyen az iskola
I. és II. korcsoportos, Rostás Gusztáv,
Rostás Kevin, Szalóki Georgina, Molnár
Kevin, Szerb Krisztián, Tóth Gergő, Takács
Nikolett, Mitra Szilárd, Roth Vivien, Lenge Kristóf, Kirschner Dávid összeállítású
csapata. Közülük kerültek ki a terematlétikára készülők, kik a megyei, majd
országos döntőn is letették a névjegyüket. A szári megyei döntőn az I.
korcsoportban Szalóki Georgina 2. osztályos tanuló nyerte az egyéni összetett, míg a II. korcsoportban az ötödikes Takács Nikolett mind a 4 versenyszámban diadalmaskodva hódította el
a megyei bajnoki címet s jutott az országos döntőbe. A fiúknál a II. korcsoportos Szerb Krisztián 4. osztályos
tanuló összetett másodikként zárt, így
ő is mehetett tovább. Az április végi,
Gyöngyösön rendezett országos terematlétika diákolimpián Szalóki Georgina megnyerte a kislabda hajítást,
ezüstérmet szerzett medicinlabda dobásban, 5. lett helyből távolugrásban s
12. futásban. Ezzel az összetett verseny 4. helyén zárt, csupán 1 ponttal
lemaradva a dobogóról. A II. korcsoportban született a legnagyobb oroszlányi siker, Takács Nikolett ugyanis
megnyerte az összetett országos terematlétikai diákolimpiát. Niki aranyérmet szerzett medicinlabda dobásban
és helyből távolugrásban, 5. lett kislab-

dával és 7. futásban. Szerb Krisztián 4.
lett kislabdával és medicinnel, s az
összetett verseny 14. helyén zárt. Remek szereplésükkel a megyék közötti
pontversenyben KomáromEsztergom az előkelő harmadik helyen végzett.
A megyei atlétikai versenyen is kiválóan szerepeltek a benedekesek: tízen
összesen 16 érmet nyertek. Ketten
bajnoki címet szereztek: Szívós Irén és
Burai József egyaránt a 800 méteres
síkfutásban győzött, így ők képviselhetik intézményüket a zánkai országos
döntőn. A Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény sportolóinak felkészítője az
utóbbi három sportágban is Kovácsné
Kelemen Valéria volt.
Nem csak a sportban jeleskednek a benedekes diákok! A Szívós Irén,
Babai István, Balogh Nóra, Szabados Bettina összeállítású csapat megnyerve a
megyei fordulót, bejutott a 30. Országos Komplex Tanulmányi versenyre. S
hogy az értelmileg akadályozott
(ÉrtAk) diákok körében is magas szintű munka zajlik, ékesen bizonyítja a
Balla Tibor, Czettisch Tamás, Mayer Melinda, Sirokmán Dávid alkotta Szintikék
együttes, mely zenei produkció kategóriában ért el II. helyezést a Ki-MitTud? területi döntőjén. A muzikalitásra fogékony gyerekek útját a zeneiskola tanárai: Bóna Ilona és Sárközi Attila
értő gondoskodással egyengetik.
(kv)
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O m á s c s i k O r s o l ya
PORTRÉ

GAZDÁT KERES

juthasson. Probléma, hogy Oroszlányon nincs menhely, csak ebrendészeti
telep, illetve az ideiglenes befogadókra
lehet számítani. Így az egészséges, felnőtt, chip nélküli kutyák többnyire az
oroszlányi ebrendészeti telepre kerülnek, ahol sajnos 2 hét elteltével elaltathatók. Orsi, és az egyesület is folyamatosan érvel az ivartalanítás mellett, küzd a szaporítók ellen, továbbá rendszeresen figyelmeztet a chip
beültetésére.
Adományként pénz mellett kisállat tartásához hasznos használati tárgyakat is
elfogadnak, valamint folyamatosan
várják ideiglenes befogadók jelentkezését.
(efem)

Omáscsik Orsolya több mint 3 éve
a Ments meg Oroszlányi Állatvédő
Egyesület elnöke. Számára mindennapok az állatmentés, sürgős
esetben akár hétvégén, ünnepnapokon is. Saját kutyái mellé folyamatosan befogad gazdit kereső kutyákat, macskákat is.
Az egyesületi tevékenység 90%-át
egyedül végzi, az adminisztrációban
van segítsége, illetve 3-4 fő ideiglenes
befogadóra számíthat. Az egyesület tevékenységének célja az állatmentésen,
akut esetek kezelésén túl, a kulturált állattartás terjesztése, a kutyások és nem
kutyások közötti ellentét csökkentése.
Kutatások szerint az állatkínzás a jövőbeli családon belüli erőszakkal is
összefüggésbe hozható. Ezért is fontos, hogy ne menjen el senki tétlenül
az ilyen esetek mellett. Kiemelt feladat
a balesetes, sérült állatok, illetve a kölykök mentése. Gyakran hívják elkóborolt állatokhoz, hogy chipleolvasó segítségével megkerüljön a gazda. Kéri
az állattartókat, hogy a petvetdata.hu
oldalon a chip regisztráltságát ellenőrizzék! A regisztráció hiánya az állatorvos mulasztása ezért nála kell jelezni.
Emellett sokszor egy egyszerű biléta is
elegendő a gazdi telefonszámával,
hogy az elkóborolt állat gyorsan haza-

MIRA
Kora: 2 év körül
Mérete: közepes, kb. 22 kg
Neme: szuka
Megtalálásakor az utcán kóborolt
lesoványodva. Ma már oltásokkal
és chippel is rendelkezik, valamint természetesen ivartalanított.
Csurig van energiával, emberekkel
is jól kijön. Az egyesület keresi végleges gazdáját, akinek feldobhatná a
mindennapjait. Emellett éber, megbízható területőrzője is lenne.
„Ments meg!” Oroszlányi
Állatvédő Egyesület
20 / 481-2319
Rovatunkról:
Ezentúl minden számban bemutatunk egy befogadásra váró, gondozásba vett állatot, hogy ezzel segítsük a „gazdisodását”. Ha úgy érzi,
készen áll egy új barátra, kérjük,
hívja a fenti számot!

2 8 4 0 - Ö NNEK CÍMEZVE

8

HASZNOS
Kormányablak
( korábban Okmányiroda)

Varikont Kft.
városüzemeltetés, bérlakások

Oroszlány, Táncsics Mihály u. 59.

Tel.: (34) 795-277

Oroszlány, Fürst Sándor u. 29.
volt Arany Iskola, bejárat az Iskola utcából

Tel.: (34) 795-277
okmanyiroda@oroszlany.kemkh.gov.hu

Hétfő:
Kedd, csütörtök:
Szerda, péntek:

7.00-17.00
8.00-18.00
8.00-14.00

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd, csütörtök:
Szerda, péntek:

7 .00-17.00
8.00-18.00
8.00-14.00

Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit
Zrt. (OKÖ Zrt.)
Hulladékszállítás

Táncsics Mihály u. 59.
(OKÖ, Remondis, Otto, VGV)

Telefon: 34/361-411
Foglalkoztatási Osztály
(korábban Munkaügyi Kirendeltség)

Oroszlány, Fürst Sándor u. 29., II. em.

Hétfő: 7.00 – 19.00
Szerda, Csütörtök: 8.00 – 15.00
okg-info@oroszlany.hu

volt Arany Iskola, bejárat az Iskola utcából

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Tel.: 34/364-767, 34/560-389

távhőszolgáltatás, bérlakások, tartozások

komarommoroszlanyjh-mk@lab.hu
Hétfő,szerda,csütörtök: 8.00-14.00
péntek:
8.00-12.00
Polgármesteri Hivatal,
Önkormányzat
Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.

Tel.: (34) 361-444
E-mail: hivatal@oroszlany.hu
Hétfő:
13.00-17.00
Kedd-Csüt.: 8.00-12.00 13.00-16.00
Péntek:
8.00-12.00

Oroszlány, Bánki Donát út 2.

Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
elővételi pénztár
(KNYKK, korábban Vértes Volán)

Oroszlány, Táncsics Mihály út 64.
(Volán autóbusztelep, Tűzoltóság)

6:00-18:00
8:00-12:00
8:00-10:00

Szolgáltatói hibabejelentő számok:

Tel. (34) 560-612

Az újságot minden háztartás
postaládájába juttatjuk el, de a
nyomtatáson kívül is sok más
felületen (rendezvények, internet, stb.) is meg fogunk jelenni,
ezzel biztosítva az aktualitást.
Szerkesztőink önkéntes munkával állítják össze a lapot, mindenki a maga szakterületének
ismerője. Újságunk Oroszlány
Város hivatalos lapja: irányelveink a közszolgálatiság, pártpolitika-mentesség, és a hiteles tájékoztatás. Amennyiben úgy érzi,
hogy van mondanivalója olvasóink számára, hasznos információkkal, jó fotókkal rendelkezik,
vagy bármilyen más okból szeretne részt venni az újság készítésében, várjuk pár soros jelentkezését!

ugyfelszolgalat@oszrt.hu
7:00-19:00
8.00-12.00 13:00-16:00

telefon: 34/ 560-605

hivatal@oroszlany.kemkh.gov.hu
Hétfő:
7.00-17.00
Kedd, csütörtök:
8.00-18.00
Szerda, péntek:
8.00-14.00

Ezzel nincs vége!

Ügyfélszolgálat: 34/361-688
E-mail:
Hétfő:
Szerda:

Hétfő-Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Megyei Kormányhivatal
Oroszlányi Járási Hivatala
Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.
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ÉDV hibabejelentés 0-24:
(régebben: vízmű): 80/426-426
E-ON hibabejelentés 0-24:
(régebben:ÉDÁSZ) 80/533-533
ÉGÁZ hibabejelentés 0-24:

80/440-141
OSZ Zrt hibabejelentés 0-24:
(távhő): 34/361-171

Kérdése van? Tegye fel!
Cikkeinkhez hozzászólhat emailben, vagy az adott téma
facebook bejegyzésében is.
Nem csak most, az összes további lapszámunk esetén is.
Persze hagyományos levelet is
szívesen fogadunk.
www.facebook.com/H2840
2840@oroszlany.hu
Rákóczi Ferenc út 78.

