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JÁRÁSI LAPSZÁMUNKBÓL:

KULTÚRA
Múzeumunk
Mi változott az elmúlt évben a Bányászati Múzeumunkban Majkon?
A bányásznap 3. napjának is otthont
adó kiállítóhely fejlesztéseiről számolunk be röviden.
8. oldal

KULTÚRA
Iskolakezdés
Ha szeptember, akkor iskolakezdés.
Összegyűjtöttük a tanév indulásával
kapcsolatos információkat. 6. oldal

KÖZÉLET
Kitüntetettjeink
Ketten kaptak aranygyűrűt, négyen
pedig elismerő oklevelet a városért
végzett munkájukért. Az elismeréseket ismertetjük röviden.
7. oldal

KÖZÉLET
Nem látja?
Az új városi televízió adásának vételéhez adunk segítséget a Digi és az
Oritel előfizetői számára.
4. oldal

Letaszíthatóak-e a trónról a súlyemelők, vagy idén
zsinórban harmadszor is ők nyerik a Rákóczi úton
megrendezésre kerülő csilletoló-versenyt? A gazdag
BÁNYÁSZNAPI programsorozat egyéb eseményeit
lapszámunk mellékletében találják.

KULTÚRA
Falunap
Röviden beszámolunk a 22. falunap
eseményeiről.
4. oldal
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Hivatali hírek
Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testületének augusztus 11-i
rendkívüli ülésén hozott döntésekből
szemezgettünk

dolgozzon ki javaslatot a Bánki Donát utca – Tópart utca – Népek barátsága utcák környékével, különösen a parkolási kapacitáshiány, a
zöldter ü letek
fejlesztésének
kérdése, valamint az egyéb,
kapcsolatosan
felmerülő kérdések megoldásával.
• Heves vita
után jóváhagytak közel 32
millió forintnyi úgynevezett „pótmunkát” a sportcsarnok bőví-

KÖZÉLET
tésének kapcsán. Az ilyen nagyságrendű komplex beruházások során
szakmailag elfogadott kb. 5% körüli pótmunka, ez most a csarnokunk
esetében 3% körül alakult.
• Az idénre tervezett használt tűzoltóautó helyett új jármű vásárlását hagyták jóvá. Ennek részleteit
alább, a tűzoltóság beszámolójában
olvashatják.
• Elindulhat az Április utca rendbetétele is. Számos új parkolóhely kialakítása mellett a járdák, zöldfelületek, térbútorok is megújulhatnak,
részeként annak „Komplex közterület fejlesztési” programnak, amiről májusi lapszámukban részletesen beszámolhattunk. A munkálatok tervezett befejezése 2017. április
30.

• Pályázatot nyújtanak be a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark
Program keretében 2 sportpark telepítésére. Ezek helyszínei várhatóan a Táncsics udvari játszótér mögött, és a Gárdonyi sportközpont területén lesznek. A pályázat kedvező
elbírálása esetén olyan, képünkön
láthatóhoz hasonló eszközöket telepíthetnek, melyek az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő „Street
Workout” sportágat szolgálják ki.
Az gyakorlatok biztonságát általában a játszóterekről ismert gumilapos talajborítás segíti, de léteznek
homok ágyazatú gyakorlóeszközök
is. A nyitvatartási időhöz nem kötött, saját testsúllyal végezhető gyakorlatok művelői számára már külön versenyeket is tartanak az ország
több pontján.
• Felkérést kapott a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottság, hogy

Tűzre, vízre vigyázzatok!
önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a város 2016. évi
költségvetésében 50 MFt-ot hagyott
jóvá egy használt tűzoltófecskendő
beszerzésére. A közbeszerzési eljárás
eredménytelen volt, mivel a megvásárlásra felkínált járművek egy része nem
felelt meg az előírt műszaki követelményeknek, a többiek pedig jelentős mértékben túllépték a vásárlásra szánt ös�-

szeget. A Képviselő-testület ezt követően jelentős mértékben 76 MFt-ra emelte a költségvetést, mellyel egy új, vagy
újszerű gépjárműfecskendő beszerzése
is megvalósítható. Az új közbeszerzési eljárás rövid időn belül kiírásra kerül, mivel a tűzoltóság 26 éves IFA tűzoltóautója a kötelező felülvizsgálat során már csak „korlátozottan alkalmas”
minősítést ért el.

KÉK HÍREK
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Az Oroszlányi Judo Club szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
az oroszlányi cselgáncs 55 éves története alkalmából
rendezett eseménysorozatra:
2016. szeptember 1-jén, csütörtökön 17 órakor

Oroszlány
Judo Sportja

című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Lazók Zoltán polgármester
2016. szeptember 3-án, szombaton 10 órától

30. Jubileumi
Nemzetközi
Bányász Kupa

judo verseny
A versenyt megnyitja: dr. Tóth László, az MJSZ elnöke

A rendezvények helyszíne:

Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
(2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)
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Oroszlányiak figyelem!

KULTÚRA

Mit tehet, ha nem tudja fogni az OVTV HD műsorát?

Augusztus 15-től a Digi (Oroszlány és Tatabánya) és az Oritel
(Oroszlány) hálózatán is fogható az Oroszlányi Városi Televízió
digitális adása.
 Ha készülékén nem találja a
műsort, annak számos oka lehet.
Általában az ún. set-top box lehet
a megoldás.
Íme, néhány ötlet segítségképpen:
 Hangolja újra készülékét!
 Az Ön készüléke régi, képcsöves („kocka” alakú) készülék?
Szerezzen be ún. set-top boxot,
egy digitális jeldekódoló készüléket például a szolgáltatójától, ami
felismeri a H.264-es kodeket és
tudja a DVB-C szabványt! Annak
segítségével látni fogja az adást.

 Az Ön készüléke set-top
boxos, de nem fogja műsorunkat? Cserélje le a set-top boxot,
olyanra, ami felismeri a H.264-es
kodeket és tudja a DVB-C szabványt!
 Az Ön készüléke lapos, ún.
okostévé, mégsem jön be rajta az
OVTV, hiába hangolta újra? Szerezzen be ún. set-top boxot, egy
digitális jeldekódoló készüléket
pld. a szolgáltatójától, ami felismeri a H.264-es kodeket és tudja
a DVB-C szabványt!
 Műsorunk az interneten keresztül is elérhető, csak kattintson
a www.oroszlanyimedia.hu főoldalon található élőkép ikonra!
 Amennyiben a jövőben készülékcserét tervez, figyeljen rá, hogy

olyan TV legyen, ami
támogatja a DVB-C és
a H.264 szabványt! Ez
nemcsak az OVTV,
hanem más műsorok vételéhez is fontos
szempont!
 Ha egyik megoldásra sincs
lehetősége,
illetve
egyikkel
sem sikerül az OVTV vétele kérjük, írjon nekünk az info@
oroszlanyivtv.hu emailcímre vagy
postacímünkre: 2840 Oroszlány,
Bánki D. utca 2.
Jelzését köszönettel vesszük,
mert szeretnénk felmérni, hogy
hányan lehetnek, akik számára a vétel nem megoldható, hogy
amennyiben lehetséges, számukra is megoldással szolgálhassunk.

 A Digin a vételi paraméterek a következők: 114,5 MHz, 6000 symbol rate, 256 QAM,
az Oritelen pedig: 226 MHz, 6900 symbol rate,
256 QAM.

22. Oroslánsky Dedinský Deň

Idén is a Falu-Hagyo
mány
őrző és Kulturális Egyesület, valamint a
Szlovák Önkormányzat
által szervezett szemgyönyörködtető termékbemutatóval és főzőversen�nyel vette kezdetét a XXII.
Oroszlányi Falunap programsorozata.
Miközben a pajtában csodálatos gyümölcs, zöldség és virágkompozíciókat,
valamint a vágsellyei testvérváros kézimunkázóinak remekeit tekintette meg
a közönség, a Kridlovka és a Duó zenekarok szórakoztatták a vendégeket. A
délelőtt folyamán sorra érkeztek a part-

ner polgármesterek, delegációk, illetve folklór együttesek,
többek között Vágsellyéről,
Kozárovcéből és Myavából,
majd koradélután a részvevők felvonulásával folytatódott az esemény, akik a Topolya kútnál megkoszorúzták
a szlovák ősök emléktábláját.
Az eseményen került sor a Za
Oroslánsku Kultúru (Oroszlány kultúrájáért) díjak átadására. Ezt olyan személyek, családok és közösségek kaphatják, akik eddigi életük során folyamatosan segítették a faluközösség és a szlovák nemzetiségi hagyományok ápolását. Az elismerést idén Wittner Már-

Az esemény fotógalériáját keresse a oroszlany.hu honlapon,
videós beszámolónkat az oroszlanyimedia.hu-n!

tonné vehette át, aki mellett
Szlezák Mártont és feleségét,
valamint a Kridlovka zenekart érte a megtiszteltetés. A
téren kirakodóvásárral fogadták a vendégeket, a volt óvoda udvarán egész délután kézműves és játékos programokkal várták a kicsiket, az estig tartó szórakoztató műsorban pedig többek között fellépett a
Kridlovka zenekar, a Branicka néptánccsoport, a Vértes-Gerecse, valamint a
Maticiar és Lipka énekkar, sztárvendégként Szűcs Judith adott koncertet, végül
utcabál zárta a 22. Oroszlányi Falunapot.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Geizer István
Geizer Kft.

2840: A Geizer Kft. és „Csokiék” évtizedek óta a városhoz tartoznak. Mióta
működik a vállalkozás, és melyek voltak azok a mérföldkövek, amíg a jelen
állapotig eljutottak?
G. I.: Azóta vállalkozunk, amióta lehet. 1986-ban, éppen 30 évvel ezelőtt
volt lehetőség először arra, hogy a Volántól teherautót béreljünk. A mi feladatunk volt a fuvarok megszerzése, az autók karbantartása is, bérleti díjként a fuvardíj 40%-át kellett leadnunk. Egyetlen Robur-ral kezdtük. A fuvarozást két
évvel később az élelmiszerbolttal (ABCvel) egészítettük ki, elsősorban oda szállítottuk az árut, ez azonban nem volt
szakmailag kihívás. 87-ben végeztem el
a nemzetközi árufuvarozói szaktanfolyamot, s azóta szinte csak nemzetközi fuvarokat vállalunk. Rögös volt az út,
akkor még határokkal, vámügyintézéssel, TIR okmányokkal, de folyamatosan
növekedtünk, egyre több autóval futottunk.
2840: Hova sikerült fejlődni az elmúlt
30 év alatt?
G. I.: 2004, az EU csatlakozás – bár
sokan nem örültek neki – nálunk mégis örömünnep volt: ettől kezdve lehetett ugyanis Magyarországon nagy autókat vásárolni. 2006-ban költöztünk
az új telephelyre, ahol jelenleg már 3,7
hektáron tevékenykedünk. 40 vontatóval, 50 pótkocsival végzünk fuvarozást,
legújabb beruházásunk eredményeképpen pedig már 3.500 m2-en raktározni
is tudunk. Ma már nem lehet pusztán a
fuvarozási tevékenységgel a piacon maradni. A megbízóink fejlődése kikényszeríti a mi fejlesztéseinket is.
2840: Kik ezek az ügyfelek?
G. I.: Legnagyobb megbízóink a Line
mar és a Westcast Hungary, akiknek

komplex logisztikai szolgáltatást nyújtunk, Németországban, Franciaországban és Angliában egyaránt. Talán kevesen tudják, de a nagy Linemar konszern vezetőségében nem egy oroszlányról elszármazott vállalkozó munkálkodik.
2840: Szállítmányozókkal dogoznak
együtt?
G. I.: Nem. Közvetlenül a megbízó
cégekkel állunk kapcsolatban, 5 fuvarszervező munkatársunk beszél angolul, németül, franciául is.
2840: Melyek a legnagyobb kihívások, amelyekkel ma egy nemzetközi
fuvarozónak szembe kell néznie?
G. I.: A legnagyobb probléma a képzett és tapasztalt gépkocsivezetők hiánya. A gépkocsivezetők 50-60%-a, akik
már több mint 10 éve nálunk dolgoznak, legnagyobb része oroszlányi, de
rajtuk kívül már szinte lehetetlen a városból foglalkoztatni munkaerőt, noha
sofőrjeink messze az átlag felett keresnek. Másik probléma, amellyel az utóbbi fél évben küzdünk fuvarozóként, az
osztrák hatóság akciói: az állandó közúti ellenőrzések és a határon való 5-10
órás várakozás.
2840: Miért nem akarnak a fiatalok
kamionsofőrök lenni?
G. I.: A fuvarozó szakma termeli ma Magyarországon a GDP kb.
6-7%-át. Ezt, például a
kedvezményes hitellehetőségekkel, nemzetgazdasági szinten
az utóbbi időben már elismerik. A közvélemény azonban sajnos, még mindig, mint „repülő koporsó” emlegeti a szakmát. Pedig érdemes számolni
egy kicsit: egy kamion évente átlagosan 120-150.000 km-t fut. Nálunk az 50
autó éves szinten 6-7 millió kilométert
tesz meg, mindezt összesen 1-2 balesettel. Hány személyautó tesz meg több
millió kilométert baleset nélkül? Ugye
nem sok.
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2840: Hogyan tudna a város segíteni
a helyi vállalkozóknak, ezen belül is a
helyi fuvarozó cégeknek?
G. I.: A mi iparágunk helyigényes.
Mind az autóink telephelye, mind a
raktárterületek. Óriási összegeket fizetünk építményadóként, amelyben a helyi tulajdonossal rendelkező vállalkozások örülnének kedvezménynek. Hiszen 50-60 családnak biztosítjuk a városban a megélhetést, boldogulást. Ráadásul mi is rendszeresen támogatjuk a
helyi civileket, sportegyesületeket.
2840: Mik a jövőre vonatkozó terveik? Folytatódnak a fejlesztések?
G. I.: Fejleszteni folyamatosan kell.
Egyrészt kell, mert a megbízóink, akik
zömében a lendületesen fejlőd autóiparból kerülnek ki, kikényszerítik ezt
a fejlődést: mind raktárbázisunkat,
mind az autóparkot bővítjük. Büszkék
vagyunk például a térkövezett kamion-parkolóra, ami nemrég lett készen.
Nem sok cég mondhatja el, hogy az autói nem a murván vagy a sárban parkolnak, de alkalmazottaink körülményeit is folyamatosan fejlesztjük: szabadidős és közösségi helyiségek állnak a sofőrök rendelkezésére, billiárddal, csocsóval, kávégéppel, hogy pihenni tudjanak.
2840: Önök hogyan tudnak pihenni?
Hiszen egy fuvarral mindig történhet
valami, legyen az éjjel vagy hétvégén.
G. I.: A mi vállalkozásunk családi
vállalkozás. Ahogy mindennap megosztjuk a munkát, meg kell osztanunk
a pihenést is. Talán az egyetlen hátrány,
hogy együtt sosem, vagy csak nagyon
rövid időre tudunk elmenni együtt kikapcsolódni.

olasz csokoládés capuccino
2840: Az egész család a Geizer Kftben dolgozik?
G. I.: Igen. A feleségemmel 30, a gyerekeimmel 25 éve dolgozom együtt nap,
mint nap, zökkenőmentesen. Ez csak
úgy működik, ha folyamatosan képesek
és hajlandóak vagyunk kompromisszumokra. És rettentő büszke vagyok arra
is, hogy ma már bátran adnám át a vezetést a gyermekeimnek, mert alkalmassá váltak erre a feladatra.
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József Attila Általános Iskola

Tanévnyitó: Augusztus 31-én, szerdán 17.30-kor az iskola
udvarán
Tankönyvátadás: 1-4. évfolyam – augusztus 30-án 8.00–
11.00 vagy augusztus 31-én a tanévnyitó után az osztályfőnököktől; 5. osztály és testvéreik – augusztus 29. 12.00–
16.00, földszint 12-es terem; 6-8. évfolyam – augusztus 30.
8.00–12.00 és 13.00–16.00 között, földszint 12-es terem.
A tankönyveket az összes évfolyamban csak szülő vagy
gondviselő veheti át, személyi igazolvánnyal és aláírás ellenében.

Tanévnyitó: szeptember 1., csütörtök 8.00
A tankönyveket az 1. tanítási héten vehetik át.
Menzát fizetni augusztus 24–25–26-án lehet.

Hunyadi János Általános Iskola

Öveges József Általános Iskola
Szákszend

Tanévnyitó: augusztus 31., szerda 17.00, iskolaudvar
Megjelenés: a házirendben előírt ünnepi öltözék
Tankönyv átvétel: az első tanítási napon, szeptember 1.

Bendedek Elek EGYMI
Tanévnyitó:
szeptember 1., csütörtök 8.00
Tankönyv átvétel:
augusztus 29–30–31-én

Hamvas Béla Gimnázium

Tankönyvosztás: 2016. augusztus 30-án, kedd 9.00–15.00
Tanévnyitó: 2016. szeptember 1., csütörtök 8.00
Megjelenés: ünneplőben

Kecskédi
Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Évnyitó:
szeptember 1., csütörtök 8.00
Tankönyvek átvétele:
az évnyitón

Bokodi Móra Ferenc
Általános Iskola
Évnyitó:
szeptember 1., csütörtök 8.00

Dadi Református Általános Iskola

Tatabányai SZC Hamvas Béla
Szakképző Iskolája
Tanévnyitó:
augusztus 31., szerda 10.00

A tanévnyitó Istentisztelet 2016. augusztus 31-én, szerdán
18.00, a református templomban. Gyülekező: 17.45-kor a
templomudvaron.
Megjelenés ünneplő ruhában, iskolai nyakkendőben. Az
elsősök és az újonnan beíratott gyermekek nyakkendőinek
felkötésére az ünnepélyes eskütételen kerül sor.
Tankönyvosztás: 2016. augusztus 31-én, szerda reggel
8.00–9.00, valamint délben 12.00–13.00 a felső iskolában.

Iskolaszünetek a 2016/2017-es tanévben
Az iskolakezdés sosem vidám dolog, ám az alábbi ös�szegzés némi bizakodásra adhat okot: az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott tájékoztató szerint összesen 28 napot, majdnem egy egész hónapot lehet hivatalosan „lógni” a tanév során. Az alábbiakban felsorolunk minden iskolaszüneti napot az elkövetkezendő tanévből.
Az őszi szünet: 2016. október 29-től november 6-ig tart
majd, ezt követi a hosszabb téli szünet: 2016. december
22-től 2017. január 2-ig. A második félévben március 15-e

(szerda) lesz az első megszakítás, hogy aztán beköszöntsön a húsvétot is magába foglaló tavaszi szünet: április
13–18-ig. Innen a nyári szünetig még a május 1-én (hétfőn), és június 5-én (pünkösd hétfőn) lehet „közoktatási
szünetre” számítani a június 16-tól kezdődő nyári szünetig.
Szombati tanítási nap egyetlen alkalommal 2016. október
15-én lesz.
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Kitüntetettjeink:
Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt adományoz:
• Beck Ferenc részére, az oroszlányi
kosárlabda sport és utánpótlás nevelés
színvonalának emelése, az Oroszlányi
Sportegylet vezetése során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
Beck Ferenc, az OSE LIONS elnökeként országos elismerést szerzett váro
sunknak és az OSE-nek. Példaértékűnek számít az a tudatos építkezés és
átgondolt vezetés, ami az egyesületet
ilyen eredményessé tette, és a sportcsarnok jelentős bővítéséhez vezetett.
Nevéhez fűződik egyebek mellett az
utánpótlás-képzés megszervezése és a
megyei kosárlabda szövetség megújítása is. Jelentős szerepe volt abban, hogy
több száz gyermek kosarazik a városban és az OSE-KÓSZÁK természetjáró szakosztálya országos hírű sikereket
ért el.
• Deák Sándorné részére, a szociális
ellátás fejlesztéséért, az esélyegyenlőség
előmozdításáért, a közszolgálatban és
karitatív tevékenysége során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.
Deák Sándorné nagy munkabírással és munkaszeretettel, kiváló szakmai tudással 24 éve dolgozik a család
és gyermekvédelem különböző területein. Szakmai vezetőként irányította a
Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat, és a Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás megalakulását. Kiemelkedő szerepet töltött be Oroszlány dű-

lőiben élő, nehéz helyzetben lévő családok komplex segítésében és re-integrációjában. Deák Sándorné szociális ellátás fejlesztésért végzett munkája példaértékű.
Oroszlány Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz:
• Dr. Felker Bernadett részére, Oroszlányban évtizedek óta végzett szakorvosi munkája, szakmai elkötelezettsége
elismeréseként.
Dr. Felker Bernadett Főorvos Asszony
évtizedek óta dolgozik városunkban
szemész szakorvosként, magas színvonalon végzi munkáját, türelemmel,
empátiával. A főorvosnő munkáját az
intézet vezetése több alkalommal magas elismerésben részesítette, szakmai
tudását, az orvos társadalom a betegek
több alkalommal elismerték és jelezték
a vezetés felé.
• Dr. Hegedüs Ferenc részére, Oroszlányban évtizedek óta végzett gyermekorvosi munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként.
Dr. Hegedüs Ferenc gyermekorvos 1980
óta lát el gyermekorvosi tevékenységet
Oroszlányban. Gyógyító tevékenysége
során kivívta a szülők tiszteletét, a gyerekek bizalmát. Kollégája hosszantartó betegsége alatt helyettesítő orvosként
is számíthattak rá a betegek és Oroszlány Város Önkormányzata. Példaértékű szakmai elkötelezettsége irányt mutathat a jövő orvosainak.

• Sági Richárd részére a bányász kulturális hagyományok megőrzése és az
oroszlányi fúvószene szakmai szín
vonalának emelése és népszerűsítése
terén végzett kiváló munkája elismeréseként.
Sági Richárd a nagy múltú, komoly
tradíciókkal rendelkező Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvós
zenekar karmestere és művészeti vezetője lett 2011-ben. Sági Richárd fiatal kora ellenére kiváló pedagógiai érzékkel, lelkesedéssel, magával ragadó
személyiségével megszerezte a zenekari tagok támogatását. Igazi helyi és
megyei értékteremtés jellemzi a zenekar munkásságát. Oroszlány méltán
lehet büszke a Sági Richárd által „újra
komponált” fúvószenekerra.
• Licskó István részére a kézműves hagyományok megőrzéséért és az
Oroszlányban végzett civil, társadalmi
munkája elismeréseként.
Licskó István keramikus és fafaragó
1981-ben tért vissza városunkba, azóta is itt él és dolgozik. Bemutató foglalkozásai – melyeket évente többször
tart Oroszlányban – nagy népszerűségnek örvendenek. Ő faragta többek
között a főutcán található köztéri órát,
a Flórián téren és a Bányász Klub előtt
található emlékoszlopokat. Együtt
működési készsége, példa
mutató
városszeretete, a civil szervezeteknek
nyújtott segítsége miatt vált é rdemessé
e jeles városi kitüntetésre.

Cikkünkben a 2016. augusztus
20-i ünnepi képviselőtestületi
ülésen elhangzottakból
idéztünk. Az eseményen készült
felvételeketért kérjük,
keressék fel az oroszlany.hu és
az oroszlanyimedia.hu
weboldalakat!
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Mi változott
a Bányászati Múzeumban?

Több, hosszabb ideje várt fejlesztés valósult meg az utóbbi időben
az egykori Majki XX-as akna helyén
még 2001-ben létrejött Oroszlányi
Bányászati Múzeumban.
A jegyárak továbbra is jelképesek a
látnivalókhoz képest, így bányász
szakmát több szempontból is bemutató gyűjtéményre idén augusztusig
már többen voltak kíváncsiak, mint a
teljes 2014-es szezonban.
A hely elhelyezkedése, adottságai miatt kiemelten alkalmas rendezvények
számára is: egyre több alkalommal
ad helyszínt baráti társaságoknak, céges összejöveteleknek. A szabadtéri
kiállítás különleges hangulatának köszönhetően szaporodnak a fotózások is. Az új arculatnak köszönhetően a tárlatvezetők egyéges öltözetben kísérik a látogatókat, Majkon pedig új
tájékoztató táblák kerültek kihelyezésre. A személyzet munkáját már egy”felülős” fűnyíró is segíti, mely lerövidíti a rendszeres nyírásra szánt időt. A személyzet munkáját már egy”felülős” fűnyíró is segíti, mely lerövidíti a rendszeres nyírásra szánt időt. A már népszerű attrakciók, a kisvasút beindítása, a kilátó megnyitása mellett a közelmúltban teljes feltárásra került az egykori
(üres) robbanószer-raktár, amire – jó
múzeumhoz méltóan – az eredetiben
megőrzött, 15 éves bejárati ajtó került

vissza. A külsőségek mellett azonban
a szakmai munka sem szorul háttérbe. Márkushegyen még
ezekben a hónapokban
is zajlik a gépek, anyagok felszínre hozása. A
cégvezetés hozzájárulásával a mai kameratechnológia egyik csúcsát jelentő, 360-fokban rögzíteni képes,
4K felbontású eszközzel
készültek –
immáron
megismétel hetet len
– felvételek.

Ezek a múzeum későbbi fejlesztése során számos interaktív bemutató létrehozására adnak majd lehetőséget.
Az Önkormányzat a múzeum és közvetlen környezetének fejlesztését szolgáló pályázatának elbírálása idén őszre várható. Amennyiben a döntés pozitív lesz, a múzeum idegenforgalmi
szempontból méltó párjává válhat a
Majki Kamalduli Remeteségnek.
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Kulturális Örökség
Napja Oroszlányban
2016. szeptember 17. 10–14 óráig

Terv szerint haladnak a város első hőszigetelésre kerülő
tízemeletesének munkái. A költségekhez a lakók hitelfelvétele mellett az állam és az önkormányzat is hozzájárul.

Cél az épített művészeti
emlékek megismerése, ezen belül
is a városban emelt szobrok,
épülethomlokzati képek,
nagyformátumú alkotások
megismerése.
Felújítják az ’56-osok terét, a fa szobrokat és közvetlen
környezetüket is az Ápolási Intézet mellett. A munkák az
október 23-ai megemlékezésig készülnek el.

Minden bizonnyal az év egyik legkiemelkedőbb kulturális
eseményén vettek részt azok, akik részesei voltak a Nemzeti Lovas Színház augusztusi előadásának a tóparton.

A rendezvény fiataloknak szervezett játékos
vetélkedő, akadályverseny lesz, melyre általános
és középiskolás diákokat várunk. Főleg a diákok
kreativitására és képzeletére lesz szükség a
nagy városi séta során ahol különböző feladatok
várnak a gyerekekre. Ha a versenyzők
minden ponton jól teljesítenek, ajándékot
kapnak a rendezvény végén!
A felkészüléshez Földi Józsefné:
Képzőművészeti alkotások
Oroszlányban című
könyvét ajánljuk, amely
a városi könyvtárból
kölcsönözhető. A vetélkedő
felhívását az iskolák
szeptember elején
megkapják, hogy még
időben meg tudják szervezni a
gyerekek csoportját.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akik
maguk is szívesen ismerkednének a város
művészeti értékeivel, vagy csak el szeretnének
tölteni játékosan egy szombat délelőttöt.
Találkozzunk 10 órakor az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár aulájában!

Őrség aranyának hívják az idei Magyarország Tortáját. A
minden évben augusztus 20-a tiszteletére készített fi
nomság idén a tökmagolaj-zselének köszönheti egyedi
színét.
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Kutatás, tudás és találkozás
Colleen Bell amerikai nagykövettel

Tavasszal került kiírásra a „Közelítő”
rejtvénypályázat, amelyre az Oroszlányi Benedek Elek EGYMI, Óvoda,
Általános Iskola és Kollégium 7. osztálya teljes létszámmal nevezett.

A verseny kiírója a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt
Központ volt, tíz próba, tíz megfejtéssel. Az országos rejtvényverseny célja,
hogy roma identitású honfitársak és a
többségi nemzet tagjai – különösen a
fiatalok – körében érzékeltesse sorsuk
és a más kultúrák egymásra utaltságát. A megfejtések olyan roma irodalmárok, képző- és zeneművészek, sportolók, történelmi személyiségek és egyszerű romák munkásságára és sorsára terelik a figyelmet (emléküket közvetítve a mához), akikről mindenkinek

tudni kellene. A különböző pontértékű megoldások azonban összeadódnak, s az ötven legmagasabb pontszámot elért próbatevők külön sorsoláson vettek részt. A nyeremények értékes könyvekből, folyóiratokból, CDkből, DVD-kből és ajándéktárgyakból
álltak. Az eredményhirdetés és a díjátadás időpontja 2016. augusztus 2. a
Roma Holokauszt Nemzetközi Napja
volt. Az ország 18 megyéjének 64 településéről 347 megfejtő küldött be helyes megoldásokat, összesen 1856 helyes megoldás érkezett. A pályázók közül a sorsolások során Babai Istvánra és Csathó Ilonára is rámosolygott a
szerencse: ők is szellemi tízpróba nyertesei lettek. Az ünnepélyes díjátadásra a Roma Holokauszt 72. évfordulója
alkalmából tartandó megemlékezésen
került sor, amelyen Colleen Bell amerikai nagykövet, Kiss-Rigó László megyéspüspök, Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár, Dr. Latorcai
Csaba helyettes államtitkár mellett a
diplomácia testület számos tagja, kormányzati személyek, illetve civil szer-

vezetek képviselői voltak jelen. A díjakat neves előadóművészek ajánlották
fel és adták át: ifj. Sánta Ferenc, Beke
Farkas Nándor, Oláh Gergő, Molnár
Ferenc „Caramel”, Mága Zoltán és
Colleen Bell amerikai nagykövet.
Kertész Ágnes

JUBILEUMI ZENÉS
ISTENTISZTELET
2016. SZEPTEMBER 04-ÉN
VASÁRNAP 10 ÓRAKOR
az

OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS
TEMPLOMBAN
Elhangzik:

J. S. Bach:
OROSZLÁNY
EVANGÉLIKUS TEMPLOM
2016.09.17.
SZOMBAT 18 ÓRA

144. Kantáta
Előadják:
Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar
és szólisták
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A legnagyobbak között
Sukorón

Remek hosszú hétvégén vannak túl a
VÉRT S. E. gyermek, kölyök és serdülő korosztály versenyzői, akik Sukorón,
a Kolonics György nevével fémjelzett
magyar bajnokságon szálltak vízre. Igazi dzsembori hangulat volt a Velencei
tavon, ahol a legendás kenusról, a kétszeres olimpiai bajnok Kolóról is megemlékeztek. Dónusz Éva főszervező elmondta: több mint kétszázhatvan futamot bonyolítottak le a négy nap során.
A verseny programjából kiderült, hogy
hetvenöt szakosztály, illetve egyesület négyezerkétszázhatvanhét nevezést
adott le. Az érmes helyezettek olyan világnagyságoktól vehették át az érmeket,
mint Kammerer Zoltán, Storcz Botond,
Kőbán Rita, Dónusz Éva, Hesz Mihály,
vagy Wichmann Tamás. Ők valamen�nyien többszörös olimpiai, világbajnoki címmel és helyezésekkel büszkélkedhetnek.
Aszalós Miklós

Karate edzőtábor:
14.680 fekvőtámasz
Balatonon táboroztak az oroszlányi karatésok, és edzett sportemberekhez
méltóan a tábor ideje alatti hűvös időjárás, és a 17 fokos víz sem vette el a kedvüket a fürdőzéstől. Az „üdülés” alatt
sem maradtak el a kötelező gyakorlatok, az edzőpartnerük pedig a Welsh
Karate Union csapata volt. Ha már Tihanyban jártak, kipróbálták a visszhangot, és meglátogatták a híres levendulaföldeket is, de a táborban sort kerítettek paintball csatára és tollaslabda bajnokságra is. Strandolást az egyik napon kiegészítette a vízi aerobik, melyen
az oktatók is többször hangosan nevettek azon, hogy az általuk mutatott gyakorlatokba hogyan ötvözték a különböző ütéseket és rúgásokat. Az tábor végére már minden résztvevő nagyon fáradt volt a mindennapos edzések és az
irányított aktív szabadidő eredménye-

SPORT

képpen. Jó csapathoz méltóan folyamatosan tréfálkoztak egymással: előfordult például, hogy egy véletlenül elszunyókált karatés lakkozott körmökkel ébredt… A kis csapat a hét elején
megegyezett, hogy 10.000 fekvőtámaszt
fog megcsinálni a tábor ideje alatt: ez a
jól sikerült, és a tábor végére összesen
14.680 db lett.

Érem és pontok a Magyar Bajnokságban
Három napon át folytak a versenyek az elmúlt hétvégén a
Szegedi Olimpiai Központ kajak-kenu és evezős pályáján,
ahol Kozák Sándor és Juhász Jácint képviselte az ifjúsági
OB-n a Vért SE-t. Mellettük Vasi Nóra, Tokai Tamás, Sonn
Péter, Király Dominik, Szilágyi József az U-15-ös, illetve
az U-16-os korosztályhoz tartozva felnevezéssel vehettek
részt a versenyen, az U-23-as mezőnyben pedig Balla Gergő próbált szerencsét. A megmérettetésre ötvenöt egyesület kétezernyolcvanhat nevezést adott le. Ez volt az első
esemény a szakosztály életében, hogy országos versenyen indultak kajakosaik, akik nem vallottak szégyent, hisz
pontszerző helyen végeztek a fiatalabb korosztályúak is.

A VÉRT SE PONTSZERZŐ HELYEZÉSEI: K1 Női Ifjúsági
U17-U18. 200 m: 9. Vasi Nóra; K2 Férfi U23 200 m: 9. Balla
Gergő (VÉRT S. E.)–Sikter Róbert János (BHSE); K1 Férfi Ifjúsági U17-U18. 3×200 m: 2. Kozák Sándor–Szilágyi József–Juhász Jácint, 7. Tokai Tamás–Sonn Péter–Király Dominik György
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Helyreigazítás
Tisztelt Olvasóink!

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati-számlázási rendszerében bevezette és az ügyfelei számára
igényelhetővé tette az elektronikus
szolgáltatói számlát (e-számla).
A papír alapú számlákról való áttérés az e-számlákra ügyfeleink
számára szabadon választható és
térítésmentes. Az e-számla igénylésről tájékozódhat honlapunkon
(www.osztavho.hu)
vagy ügyfélszolgálatunkon.

Gazdát
keres!
RETEK

Ezt az árva 3-4 hónapos
kisfiút az oroszlányi gyepi ketrecéből mentettük a
testvérével együtt. Soványak, koszosak, elhanyagoltak voltak...
Mutassuk meg Reteknek,
hogy nincs esélytelen kutya! Szeressen bele valaki ebbe a vidám kicsi fiúba!
Közepes testű kutya lesz.
Infó: 06 20 481 2319
Ivartalanítás, oltás, chippefacebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet
lés után vehető névre.
Keresse újságunkat a facebook-on
és az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!

Váltson
e-számlára!

Hirdetésfelvétel: 20/366-8186 www.marketikum21.hu/2840

A 2840 – Önnek címezve augusztusi számának 6. oldalán a
káptalanfüredi táborról szóló felhívásnak egy
korábbi, nem véglegesnek szánt változata került nyomtatásba. A tábor jelenleg nem üzemel,
a leírtak megvalósulásához pedig éppen az Önök
véleményére számítunk. Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével mondja el, hogyan hasznosítaná
(vagy hasznosítaná-e) a sokak számára kellemes
emléket jelentő egykori úttörőtábort?
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