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LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
SRF tűz
Időrendben bemutatjuk az eseményeket az első égetési kísérlettől a feljelentésig. Több vizsgálat még folyamatban van, így a témára egy későbbi
lapszámunkban még biztosan visszatérünk majd.
10. oldal

KÖZÉLET
Nehogy ráfázzon!
Egyre gyakoribbak az átverések ezért
a fűtési időszak kezdetéhez kapcsolódva bemutatunk pár módszert a
trükkös tolvajok kifogyhatatlan eszköztárából.
6. oldal

KÖZÉLET

Élő adásokkal zárul
az Oroszlányi Városi
Televízió próbaadásainak időszaka. K
 öszönjük
Önöknek, hogy türelemmel és érdeklődéssel
fogadták az Oroszlányi
Médiacentrum indulását.
Kövessenek bennünket a
televíziós, internetes és
nyomtatott felületeinken
is!

Bántja a szemét?
A közterület felügyelet hadat üzent az
illegálisan szemetelőknek. Mutatunk
néhány lehetőséget, amelyekkel legálisan megszabadulhat például bútoraitól, és a bírságot sem kell kockáztatnia..
7. oldal

KULTÚRA
Puszta-Oroszlánkő
A török pusztítás után evangélikus
vallású szlovák jobbágycsaládok betelepítésével alapozták meg a településünk lakosságát 1701-ben. Ennek
315. évfordulójára összeállított programot mutatjuk be.
9. oldal
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Latinovits Zoltánra emlékeztek

Gazdát keres!
BARNI

5 hónap körüli keverék kan kutyus. A Malom-tó partjáról került
gondozásunkba. Ivartalanítva,
szerződéssel fogadható örökbe!

Infó: 06 20 481 2319
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet

A Rákóczi Szövetség szervezésében érdekes előadásra került sor csütörtökön az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtárban. Születésének 85. évfordulója alkalmából a magyar színművészet egyik legkiemelkedőbb alakjára, Latinovits Zoltánra emlékeztek. Az
előadó, Tarics Péter felvidéki író, újságíró volt, aki „Igazság és lehetőség között – Hogyan élt és halt meg Latinovits
Zoltán?” címmel tartott előadást.
– Ő volt az a művész, aki a színpadon,
filmen, rádióban, televízióban és a pódiumon is a legkiemelkedőbbet nyújtotta. Sikeres színpadi- és filmszínészként megvalósította és anyagba öntötte tehetségét, zsenialitását. Szerepeiben vérre ment a játék, nem volt szürke, értéktelen vagy közepes alakítása.
Legfeljebb vitára ingerelt, indulatokat
váltott ki, de unalmasnak vagy egysíkúnak soha sem látszott. Géniusz volt,
kivételes képességekkel. Életműve felbecsülhetetlen értéket képvisel, melyet 1990. március 15-én posztumusz
Kossuth-díjjal ismertek el. 1976. június 4-én Balatonszemesen vonatgázolás
áldozata lett. Halálának körülménye a
mai napig vitatott – fogalmazott az est
vendége.
– „Soha se nyertem, de amit magam
megküzdöttem, meg is tartottam. Nem
bántam meg semmit, igyekeztem szo-

morúságom fölött mindig egy darab kék
eget tartani. Megmaradtam embernek,
csodálkozónak, reménykedőnek, győzelemre törőnek, gondolkodónak. Megmaradt szívem szeretete, megmaradtam lázadónak, lassan bölcsülőnek,
igazságkeresőnek, nevetőnek.” Így maradjon meg a mi emlékezetünkben is –
e Latinovits gondolatokkal zárta Tarics
Péter a megemlékezést.
A rendezvény végén az előadó „Függöny fel!” című saját kötetét dedikálta
az érdeklődők számára.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Vonulási körzetünkben szeptember hónapban a következő
káresemények történtek:
Oroszlányban 3 alkalommal kellett tűzhelyen felejtett étel
miatt lakást feltörni és a tűz terjedését megakadályozni.
1 alkalommal a fém hulladékgyűjtő konténer mellé kihelyezett bútorok és berendezési tárgyak tüzét kellett eloltani.
Egy családi ház vegyes tüzelésű kazánjában papírt és egyéb
hulladékokat égettek, mely a víztérben lévő vizet felforralta.
A kazán a hatalmas gőznyomástól felhasadt, és a robbanásszerűen kicsapódó víz és gőz egy személynél súlyos égési sérüléseket okozott. Sajnos a sérült rövid múlva elhunyt.

A tűzoltók részére a legnagyobb kihívást a volt szénosztályozó telephelyén keletkezett SRF tárolóban keletkezett tűz
okozta. A beavatkozás összesen 52 órán keresztül tartott,
melyben az önkormányzati tűzoltók mellett részt vettek tatabányai, nyergesújfalui hivatásos tűzoltók és a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei is. Az oltást az elhúzódó beavatkozás miatt a tűzoltók többszöri váltásával sikerült
megoldani. Az Önkormányzati Tűzoltóság ezúton mond köszönetet azoknak a vállalkozóknak, akik a beavatkozáshoz
szükséges munkagépeket azonnal rendelkezésre bocsátották,
és a munkagép kezelőinek, akik a nehéz körülmények ellenére kitartóan és állhatatosan dolgoztak az épület kiürítésén.

A rendezvényt
az emlékmű koszorúzása zárja

Közreműködik:
• Szabó Gyula Győző – vers;
• Oroszlányi Bányász Népdalkör
Egyesület – ének;
• Simonics László – tárogató;
• Gróf Eszterházy József Nemzetiségi
Lovasbandérium, Kecskéd

Megemlékező beszédet tart
Nagy Csaba,
a Rákóczi Szövetség Oroszlányi
Szervezetének és Milleniumi
Alapítványának elnöke

Köszöntőt mond
Lazók Zoltán,
Oroszlány város polgármestere

2016. október 6-án (csütörtök) 17 órakor
a Munkás Szent József római katolikus
plébániatemplom mellett álló emlékműhöz
(2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11.)

alkalmából megrendezésre kerülő
emlékezésre és tiszteletadásra

ARADI VÉRTANÚK
EMLÉKNAPJA

Tisztelettel meghívjuk
Önt és kedves családját az

„…Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott – hősi áron –
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.”
(Ady Endre: Október 6.)

Meghívó
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Előzzük meg az áldozattá válást:

KÖZÉLET

Ismerje fel időben a trükkösöket!

A fűtési szezon előtt a településeken
és falvakban feltűnnek a tüzelőt árusító házalók. A kényelmes lehetőség elsősorban időseknek, autó nélkülieknek lehet csábító. Az ilyen árusok nem
minden esetben jóhiszeműek: gyakran
megkárosítják az embereket úgy, hogy a
kifizetett mennyiség jelentősen elmarad
a ténylegesen lepakolt fa mennyiségétől.
A csalárd szándékkal érkező házalók jól
tudják, hogyan játszhatják ki a vásárló
figyelmét. Vásárlásnál a lehető legkörültekintőbben járjanak el, kizárólag ellenőrzött helyről, ismert kereskedőktől vásároljanak!
A trükkös tolvajokként aposztrofált
emberek nem csak tűzifa eladással, hanem a legkülönfélébb indokokkal érik
el egyetlen céljükat: hogy megszerezzék áldozataik pénzét, értékeit. Bármilyen ürüggyel kérhetik bebocsátásukat
az otthonukba. Hirtelen és hihetetlenül
sok információt zúdítanak a sértettre elterelve annak figyelmét, elaltatva annak
gyanakvását. Az alkalmazott trükkök
fegyvertára óriási, az elkövetők rendkívül gyorsan alkalmazkodnak egy adott
szituációhoz. Mindig újabb és újabb ötletekkel csapják be és károsítják meg áldozataikat, kihasználva jóhiszeműségüket. Az idősek számára hasznos, ha
gyermekeik, unokáik többször is elmondják a bűncselekmények megelőzése érdekében megfogalmazott tanácsokat, a megtörtént esetek tanulságait.
Ismertté vált elkövetői trükkök:
• Telefonos hívás: Az áldozatot arról
tájékoztatják, hogy nyereményjáték
során nagyobb pénzösszeget nyert.
Azonban, hogy ehhez hozzájuthasson, különböző befizetéseket kell
megtenniük: legtöbb esetben mo-

bilegyenleg feltöltetést hajtatnak végre az áldozatokkal, majd
megszakítják velük a kapcsolatot. Legyen óvatos, ha nem jelentkezett
nyereményjátékra,
akkor hogyan is nyerhetne?
• Bajban lévő hozzátartozó: idős
embereket azzal hívnak fel telefonon, hogy hozzátartozójuk
– gyermekük, unokájuk – bajba került. A hívó fél általában
egy ismerősnek, közeli barátnak adja ki magát. A telefonáló
ez után arra kéri a leendő áldozatát,
hogy pénzt utaljon, adjon át számára, hogy ő majd azt továbbítja a nehéz helyzetbe került rokonhoz, vagy
a már említett egyenlegfeltöltést kérik a sértettől. Ne utaljon pénzt ismeretlen bankszámlákra, ne töltse
fel ismeretlen emberek mobiltelefon
egyenlegét!
• Nagy címlet: Gyakran előfordul, hogy pénzváltás útján próbálják meg kicsalni leendő áldozatuk pénzét a csalók. Legtöbb
esetben nagy címletű bankjegy felváltásánál kérnek segítséget, majd elterelve a figyelmet – megfigyelve honnan is
vette elő a pénzét a sértett – az
otthon tartott készpénzt ellopják. Senkinek se mutassák meg
vagy mondják el a megtakarított pénzük helyét!
Kérjük, minden hasonló esetben fogjanak gyanút, tájékozódjanak vagy értesítsék a rendőrséget az ingyenesen
hívható 06-80-555-111/140 „Telefontanú” zöld számán, illetve a 107, vagy
112 központi segélyhívó telefonszámok
valamelyikén.

szöveg és kép:
police.hu
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2840: A kezdetektől fogva munkaruházattal foglalkoztok?
Rozika: A cég 1997 óta működik családi vállalkozásként. A cég alakulásakor
hulladékkereskedelemmel indultunk.
A munkaruházati és munkavédelmi
termékek forgalmazásával 10 éve kezdtünk el foglalkozni. Nyitáskor a Borbála
Centerben volt az üzletünk, majd a Rákóczi útra költöztünk. Jelenlegi helyünkön – Táncsics M. úton – 2015 májusa
óta működik a bolt. 2012 októberében
nyitottunk egy üzletet Tatabányán is.
2840: A Nante Munkavédelmi Áruház elköltözött a Táncsics M. úti épületbe. Elégedettek vagytok az új hel�lyel?
Rozika: Igen, elsősorban azért, mert
tulajdonosai lettünk az üzletnek és ezzel
régi álmunk vált valóra. Másodsorban a
vásárlóink az új helyre is szívesen jönnek. Számomra ez azt jelenti, hogy nem
a hol a legfontosabb a vevőinknek, hanem mi.
2840: Mi a sikeretek titka?
Rozika: Én azt mondanám, hogy jókor,
jó helyen, a megfelelő emberekkel sikerült találkoznunk. Fontos, hogy több lábon álljon egy vállalkozás: működik a
munkaruházat és a vastelep kombinációja. A sikerhez persze kellett sok munka és jó ötletek, megfelelő szaktudású és
hozzáállású munkatársak és nem utolsó
sorban a család támogatása is.
2840: Családi vállalkozásként mik a
kihívások?
Rozika: Sikerült összeegyeztetnünk a
családot és a munkát. Törekszünk arra,
hogy a munkaidő végeztével valóban
abbahagyjuk a munkát és a nap hátralévő részét a családdal, a gyermekeinkkel
együtt töltsük el. Persze ez nem mindig
könnyű feladat, de igyekszünk. Mivel
a férjemmel közösen vezetjük a vállalkozást, ez is számos kihívás elé állított
minket. Mostanra már megállapodtunk abban, hogy mindenki a saját területét vezeti, és nem szólunk bele egymás munkájába. Természetesen egyegy fontosabb döntés meghozatala előtt
azért kikérjük egymás véleményét.
2840: Milyen volt a 2016-os évetek?
Rozika: Az idei év a cég számára elsősorban a marketingről és az értékesítés
megújításáról szólt és fog szólni. Új arculattal jelentek meg a közelmúltban a
cég logójával ellátott katalógusaink, melyekben a cégünk által értékesített termékek találhatóak meg. Hivatalos képviseletként is működünk 2014 óta – ez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ország egész területén tudjuk értékesíteni
termékeinket üzletkötőnk segítségével.
Hamarosan elindítjuk webáruházunkat
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Faragó Zoltánné,
Rozika
Nante Kft.

is. Összességében elmondhatjuk, hogy
2016-os évre elértük azt, hogy lett két sikeresen működő munkavédelmi szaküzletünk és egy jól működő vastelepünk és egyre szélesebb körben tudjuk
értékesíteni termékeinket.
2840: Mit tartasz a legnagyobb akadálynak?
Rozika: A legnagyobb problémát a
megfelelő szaktudású munkaerő hiánya
okozza. A fiatalok többsége nem szaküzletben szeretne elhelyezkedni: ehhez
a szakmához is, nagyon fontos a szabályok és a termékek ismerete. Ezért csak
a megfelelő szaktudással lehet felelősségteljesen és precízen kiszolgálni vásárlóinkat. Persze nagyon fontos a kommunikációs készség és a hozzáállás is,
ami azt gondolom, hogy a legtöbb fiatal
esetében sajnos nem megfelelő. Bízunk
benne, hogy megváltozik ez a helyzet és
javulást fogunk tapasztalni.
2840: Elégedett vagy a munkatársaiddal?
Rozika: Igen, nagyon. Szerencsésnek
mondhatom magam, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatok együtt, egy nagyon jó csapatot sikerült „összehoznunk”. Jelenleg 15 főt foglalkoztatunk.
A jó együttműködés szerintem annak
is köszönhető, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, az ötletét a vállalkozással kapcsolatban és amennyiben kivitelezhető és segíti a vállalkozást, úgy
azt próbáljuk megvalósítani. Nagyon

fontos a bizalom mind a két fél részéről. Azt hiszem, ez nálunk maximálisan
működik, így már nem okoz gondot, ha
esetleg több napra kell a céget „magára
hagyni”. Ez nagyban megkönnyíti az én
munkámat és az életemet is.
2840: Ezek szerint jut idő a pihenésre?
Rozika: Természetesen igen. A pihenésre mindenkinek szüksége van, ezért
fontos, hogy időt szakítsunk rá. Eleinte csak 2-3 napra tudtunk elszabadulni a munkából, de ez is elég volt ahhoz,
hogy újult erővel lássunk neki a dolgos
hétköznapoknak. Természetesen most
már több napra tervezzük a pihenőinket, mert nem kell aggódnunk a vállalkozásunk miatt. Szerencsére a kollégáink nélkülünk is zökkenőmentesen tudják intézni az ügyeket.

Presszókávé 3 édesítővel, 1 barnacukorral és 1,5 komplettával
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Önnek is bántja a szemét?

Városunkban, mindennapos gondot
okoznak a kukák mellé kirakott bútorok és az egyéb lomok. Lóczi Krisztián
közterület-felügyelő csoportvezetőt kérdeztük a jelenségről és a lehetséges megoldásokról.
2840: Jogos kérdés, hogy a közterület-felügyelet kellően hatékonyan jár-e el ezekben az ügyekben?
Számonkérhetőek-e ezek a szemetet
kirakó emberek?

L. K.: Az utóbbi időben valóban megnövekedett a városban az illegális hulladék elhelyezés. Sokan egyszerűen
csak kiteszik a használt bútorokat, lomokat, építési vagy bontási törmeléket a társasházak kukái mellé. Ez sok
jóérzésű embert zavar, rontja a városképet és tilos is. Az ilyen jellegű hulladéktól megválni csak arra kijelölt helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet. Hatékonyan intézked-

Lehetséges megoldás: a házhoz menő lomtalanítás
A Vertikál Zrt.-nél létező szolgáltatás a házhoz menő lomtalanítás. Azaz évente 1 alkalommal, előre egyeztetett időpontban a
háztartásban keletkezett lom (feleslegessé
vált használati tárgyak, eszközök, bútorok)
háztól történő elszállítása. A kisebb méretű anyagok a szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva vagy kötegelve helyezhetők ki. Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói

ni abban az esetben tudunk, ha ismert
a hulladék tulajdonosa, melyet utólag
bizonytani viszont nehéz feladat. Bár a
város hozott intézkedést az ilyen, azaz
illegálisan kihelyezett hulladékok elszállításáról, hosszútávon ez nem jelenthet megoldást. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a
hulladékok kukák mellé, valamint az
építési törmelék kommunális konténerbe történő kihelyezése továbbra is
illegális!
2840: Mi a helyes megoldás, ha valakinek egy bútora, háztartási gépe feleslegessé válik?
L. K.: Egy konténer megrendelése manapság nem olcsó, de egy lakásfelújítás, vagy akár csak költözés alkalmával mindenképpen számolni kell ezzel a költséggel is. Mindent összevetve azonban ez az olcsóbb és főleg legális megoldás, és erre sokszor akad azért
jó példa is a városban. Ugyanis az illetevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék.
Az évi 1 alkalommal történő lomtalanításért
külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza. Az elszállítás feltétele, ezért az, hogy a
közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka! Lomtalanítási igényét az alábbi megadott elérhetőségen
jelezze a közszolgáltató felé: OKÖ Nonprofit
Zrt., Tel: 34/361-411, e-mail: okg-szallitas@
oroszlany.hu
Nyitott konténer bontási törmelék (sitt) szabályos elhelyezésére 35 000 Ft-tól, nagyobb
mennyiségű lom számára 30 000 Ft-tól kérhető ugyanitt.
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gálisan elhelyezett hulladék tulajdonosa a kiszabott bírság mellett köteles az
elszállítás és kezelés költségét is megtéríteni, melyek együttes összege jóval
drágább, mint egy konténer megrendelése. A régi bútoroktól legálisan megválni például a Vertikál Zrt.-nél működő „házhoz menő lomtalanítás” keretén belül is lehetséges.
2840: A külterületeken is botrányos
állapotokat találunk a konténerek
környékén, vannak, akik szervezetten hordják ide akár az építési törmeléket is. Ezekre mi lehet a megoldás?
L. K.: Az Oroszlányi Közterület-felügyelet munkatársai szolgálatellátás
közben nagyobb figyelmet fordítanak
az ilyen jellegű szabályszegések kiszű
ré
sére, így gyakrabban járőrözünk a
kül
területeken elhelyezett konténerek
környékén is. A kérdésben jelzett je
lenség nem egy helyi sajátosság, hiszen
hasonló probléma fennáll több meg yei
településen is. Önkormányzatunk több
területen is megoldást keres az illegá
lis hulladék elhelyezés felszámolásá
ra. Kérjük, hogy amennyiben az elha
gyott hulladékkal (kül- és belterületen
egyaránt) kapcsolatban a tisztelt olva
só rendelkezik információval, munka
tár
saink ezeket bármikor fogadják a
kozteruletfelugyelet@oroszlany.hu
e-mail címen, vagy a 20/537-7827-es
telefonszámon (szöveges vagy képüzenetben is.) Ezzel Ön hatékonyan segítheti a szabálysértések felderítését!

Örökifjak a Bányászati
Múzeumban.

Elektromos töltőoszlop
A Nemzetgazdasági Minisztérium a
„Jedlik Ányos Terv”-en belül, pályázati
konstrukció keretében támogatja az ún.
elektromos járművek töltésére alkalmas
töltőpontok létesítését. A kiírás szerint a
töltőpont létrehozását 100%-ban támogathatják, ebben a pályázatban is indul az
Oroszlányi Önkormányzat. Az előzetes
felmérések alapján olyan helyszínre érdemes töltőpontot telepíteni, ahol rendelkezésre áll a megfelelő elektromos kapacitás, biztosítható a töltőpontok megfelelő felügyelete (kamera), megközelíthetősége, és esetlegesen mód van arra, hogy
meglévő napelemes kapacitással is összeköthetőek legyenek a töltőpontok. Ezen
elvárások alapján a volt Arany János Iskola udvarán kialakított parkolóban, valamint az Uszoda és a Sportcsarnok közötti parkolóban található megfelelő
helyszín, ezeken a helyeken az elektromos járművek működtetéséhez kapcsolódóan is biztosítható az életszerű használat (ügyintézés, strandolás vagy mérkőzés alatt tölthető a jármű). Természetesen ma az ilyen elektromos autók száma
nagyon alacsony, a pályázat célja éppen
ezek számának növelése azáltal, hogy
megteremti a töltési lehetőséget – szerte
az országban.
vetkezett estig. Ismét kellemes délutánt
töltöttünk együtt.
Cserna Andrásné klubvezető
ÉLETBEVÁGÓ! Alapítványunk és az
Oritel Kft. célul tűzte maga elé, hogy
minél többen értsenek az újraélesztés-

KULTÚRA
Augusztus 31-én kihelyezett klubnapot
tartottunk a Bányászati Múzeumban.
Aki még nem járt a múzeumban Rumi
István vezetésével ismerkedett a bányabeli körülményekkel, gépekkel. Vonatoztunk, felsétáltunk a kilátóként használt aknatorony felső szintjére. Ragyogó szép időben megcsodálhattuk lakóhelyünk környékét. Közben szorgos kezek megpucolták a hagymát, előkészülve a szalonnasütéshez, hisz ez volt a fő
program. A fiúk 3 tárcsán isteni szalonnát, hagymát sütöttek. A finom vacsora
után a beszélgetés, ének, zene, tánc kö-

hez, a defibrillátor használatához. Ezért
ismét elindítjuk ingyenes újraélesztő tanfolyamunkat, melyet eddig 76 fő
végzett el sikeresen. A tanfolyam időtartama 2x2 óra, helyszíne az OKSZIK.
A jelentkezési határidő folyamatos. Jelentkezni lehet telefonon: 20/4378925

vagy a drbaloghtibor.alapitvany@gmail.
com e-mailben.
Tegyünk közösen többet egészségünkért!
•
A Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány az alábbi gyógyászati segédeszközöket ajánlja fel az
Oroszlányban élő rászorult betegek részére: kádlift, járókeret, gyermekszemüveg, mankó, egészségügyi bot, térdvédő, masszírozó, mozgásfejlesztő, 3 kerekű gyermekkerékpár, kádszék, WC magasító, légzésfigyelő, kerekesszék, 3 lábú
eü bot, szobabicikli. Az eszközökért jelentkezni lehet emailben: drbaloghtibor.
alapitvany@gmail.com,
telelefonon:
20/437-8925
•
Az SZJA 1%-ával Ön rendelkezik. Tiszteljen meg! Adószám: 18615331-1-11
Köszönjük!
Dr. Balogh Tibor
Oroszlány Egészségügyi Alapítvány
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KÖZÉLET

Tisztelt eb tulajdonosok!
Az alábbiakban az ebtartással kapcsolatos fontosabb szabályokat ismerhetik meg:
1. Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a kutya tartójának kötelessége.
2. Az eb tulajdonosa köteles bejelenteni
az állatorvosnak, ha az állat a három
hónapos kort elérte, elhullott, elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került.
3. Veszettség ellen csak elektronikus
transzponderrel (chip) megjelölt eb
oltható.
4. A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
5. Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás
érvényességének bizonyítása céljából.
6. Kérjük, ellenőrizzék az ebek utolsó veszettség elleni oltási időpontját,
és időben keressék fel állatorvosukat,
hogy a kutya veszettség elleni oltása
mindig érvényes legyen!
7. Az állat transzponderrel történő
megjelöltetésének és az évenként kötelező veszettség elleni védőoltás beadatásának elmulasztása büntetést
von maga után, melynek összege jogszabályban meghatározott 45 000 Ft.

Mostantól lehetőség nyílik a hivatali épület és munkaidő keretein túl is
házasságot kötni városunkban. Az
írásos kérelemben az esőhelyszínt
is fel kell tüntetni. A fizetendő díjakat az alábbiakban határozták meg:
 Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés: 8 000 Ft + ÁFA/alkalom
 Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés: 10 400 Ft + ÁFA/alkalom

 közreműködő
anyakönyvvezető
díja: 8 000 Ft/alkalom
Ha a közeljövőben házasodni kíván, a pontos részletekért a 21/2016.
(IX. 11.) számú önkormányzati rendeletet keresse az alábbi webcímen:
www.oroszlany.hu/onkormanyzat/
rendeletek

Petőfi udvar
Aláírták azt a vállalkozási szerződést,
amelynek keretében megkezdődik a Petőfi udvar 6-7. szám alatti, 24 lakásos lakóépület felújítása. Az 50-es évek elején épült ház jelenlegi állapotában lakhatásra már hosszabb ideje nem alkalmas, állapota kifejezetten rossz. Szerkezeti szempontból nem károsodott,
de mindenképpen teljes körű felújításra szorul. A falak már nem elégítik ki a
minimális energetikai követelményeket
sem. Az ablakok 6 kamrás kialakításúak lesznek, míg a hőszigetelés 10 cm-es

Baumit vakolatrendszerrel valósul meg.
A lakások alaprajzi elrendezése projekt
során az évekkel ezelőtt felújított Petőfi udvar 1-2. számú épülethez hasonlóan kerül kialakításra, a központi fűtés
lakásonként egyedi hőmennyiség mérőt
kap. A tárgyalásos közbeszerzési eljárás
nyertese által vállalt befejezés időpontja 2017. április 30. A bruttó 227 millió forintos vállalási összeg a teljeskörű felújítás, szigetelés és egyéb munkák mellett
tartalmazza a lakóépület melletti parkoló kialakítását is.

• a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre azok – az oroszlányban élő,
alapfokú és középfokú helyi közoktatási intézmények nappali tagozatos tanulók – terjeszthetőek fel, akik oroszlányi sportszervezet keretei között
sportolnak és a tanulmányi, valamint
sporteredményeik alapján kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak. A pályázatot
a pályázati adatlapon megfogalmazott
szempontok alapján 2016. október 6-ig
kérjük beküldeni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságára.

Az Önkormányzat indul A Közép-és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázaton, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint
a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására. Az egykori XVIII-as akna melletti rabtábor,
az úgynevezett „Kocsedó” emlékére (Oroszlány–Bokodi 8143. számú országos összekötő út–Szent Borbála utcai közút által határolt területen) a pályázati kiírás szerint új emlékmű kialakítására 5 millió forint támogatás igényelhető.

Oroszlány Város Önkormányzata

KULTÚRA
Oroszlány Város Önkormányzata pályázatot hirdet az általa adományozható „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő
cím elnyerésére
A pályázat célja:
• a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek folyamatos
fejlesztése,
• a fair play szellemének ápolása,
• az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való biztatás,
• az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,

09

2016. OKTÓBER

A szlovákság betelepítésének
315. évfordulója
– az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye –
2016. október 15. szombat

Egy igazi szurkolótáborra mindig lehet számítani. A csarnok betűinek felemelésével az OSE szurkolói bizonyították az összefogás igazi erejét az első hazai meccsen.

Szélesebb lesz a Mindszenti út, a vízelvezetése is véglegesen megoldódik, a hónap végéig azonban tanácsos
elkerülni az útépítést – autóval lényegesen gyorsabb is.

Nyakas Péter és Fülöp Szabolcs szeptemberi gitárkoncertjének a Fénnyel Festők Fotóklubjának kiállítása adott
keretet az OKSZIK kiállítótermében. Műélmény Kávézó
októberben is!

Kiváló hangulatú volt az idei szüreti felvonulás, a gyenge szőlőtermés ellenére is. Az utcai táncbemutatókat
hagyomány szerint a II. Rákóczi Ferenc kultúrotthonban
hajnalig tartó bál követte.

1701-ben érkeztek Puszta-Oroszlánkőre azok az evangélikus vallású szlovák jobbágycsaládok, akiket gróf Esterházy Antal itteni birtokos hívott be a török pusztítás utáni újranépesítés érdekében. A település 315 évvel ezelőtt kezdődött betelepítésének tiszteletére avatják fel az evangélikus
keresztet a régi temetőkertben.
09:00 Beszélgetés és emlékezés az elszármazottakkal a
II. Rákóczi Ferenc kultúrotthonban
11:00 Kulturális együttműködési szerződés újrakötése
Vágsellye, Myjava, Kozarovce településekkel, majd
az emlékű megkoszorúzása (Topolya kútnál).
14:00 A Haraszthegyi úti régi temetőkertben felállított,
tardosi vörösmárványból készített kereszt avatása
Közreműködik Farkas Etelka, az evangélikus egyház lelkésznője és az evangélikus egyház énekkara.
15:30 „Szlovákok múltja, jelene, jövője Oroszlányban”
című kiállítás megnyitása az OKSZIK kiállítótermében
16:00 Gálaprogram az OKSZIK színháztermében. Fellépők: Kopaniciarik folklór táncegyüttes, Myjeva; Peter Sramek, Vágsellye; Praslica folklór táncegyüttes,
Kozarovce

10

2016. OKTÓBER

AZ
SRF
STORY
A zöld, ami szürke
2014. december
A VÉRT megkezdi a fűtési kísérleteket az SRF tüzelőanyaggal. Az új anyag lehet az utolsó esély az erőmű, és
munkahelyeinek megmaradására. A kísérletek során különböző arányokban keverik a szénhez és más anyagokhoz az SRF-et, de nem jár egyértelmű sikerrel a próbálkozás.
2015. november
A jegyző a helyszíni szemle során 2-3 kamionnyi anyagot talál a csarnokban, tárolással kapcsolatos probléma
nem merül fel.
2016. február 29.
Nemfizetés miatt megszűnik a bérleti szerződés a Green
Energy és a VÉRT között.
2016. június 14.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megfelelőnek
ítéli a tárolás körülményeit.
2016. július 12.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya megfelelőnek ítéli a tárolás körülményeit.
2016. szeptember 9.
A csarnokban tárolt SRF vélhetően öngyulladás miatt füstölni kezd és lángra kap. A füst városszerte érezhető, a
szomszédos utcákban időnként igen nagy a füst. Az oltás
elhúzódik, végül többszöri nekifutással négy napon keresztül tart: rakodógépekkel a szabadba hordják az anyagot, ahol lelocsolják. A folyamatos munka miatt a tűzoltók és a gépkezelők is váltják egymást. Az oltóvizet is
kell hordani a helyszínre, mert alig van működő tűzcsap
a régóta nem funkcionáló ipartelepen. A tárolt anyag becsült mennyisége ekkor kb. 4000 tonna, azaz kb. 160-180
kamionnyi.
2016. szeptember 19.
A VKFB ülésére a Green Energy a jogi képviselőjét küldi. A VÉRT vezérigazgatója itt közli először, hogy a tárolás alapját jelentő bérleti szerzdődés már február végén
megszűnt.

Az oldal összeállításához a rendkívüli képviselőtestületi ülés anyagát és az OVTV riportjait használtuk fel. Ezeket teljes terjedelmében megtalálja az www.oroszlany.hu/
onkormanyzat/kepviselo-testulet, valamint az „SRF” keresőszóval az oroszlanyimedia.hu oldalon.

2015. június
A Green Energy Hungary 2013 Hulladékhasznosító Kft.
megkezdi az SRF tárolását a volt Szállítóüzem területén
bérelt csarnokban. Bejelentési kötelezettsége van csak,
ezt meg is teszi, bár bérleti szerződését csak 2015. augusztus 11-én mutatja be. File Beáta jegyző a bejelentést
megküldi a hatóságoknak, melyek közül több reagál, és
tudomásul veszi a tárolást.
2015. december
A bokodi erőművet három évre konzerválják, ez idő alatt
semmilyen anyagot nem tüzelnek benne.
2016. május
Folytatódik az anyag beszállítása, ekkora már annyi SRF
van felhalmozva, hogy a rossz állapotú csarnok résein kiömlik, a közelben lakók a szagra hivatkozva aggodalmukat fejezik ki a tárolás miatt. Ekkor készül az első TV-riport. A lakossági bejelentés nyomán a VÉRT igazgatója
beszámol a Városfejlesztési-, és Környezetvédelmi Bizottságnak (VKFB) a „tárolás vélelmezett szabálytalanságai” kapcsán. Bár a Green Energy képviselője a bizottság előtt nem jelent meg, a kiszóródást megszüntették,
az anyagot visszalapátolták. Az ekkor vett mintákat a laborban „SRF-nek megfelelőnek” találják.
2016. augusztus 9.
Bejegyzik a második végrehajtást a Green Energy Kft. ellen. Az első még 2014-ben keletkezett.
2016. szeptember 12.
Délelőtt bejárást tartanak a város, a Vért és a szakhatóságok képviselői. A hivatalos mérések szerint káros
anyag nem került a levegőbe, bár ezt a lakók közül sokan
vitatják. Az eloltott anyagból mintát vesznek, hogy megmaradhat-e a „tüzelőanyag” minősítése. A visszagyulladás ekkor még elképzelhető, így a helyszínen maradnak
az előkészített tűzoltótömlők és egy rakodógép is.
2016. szeptember 15.
Biztossá válik, hogy a kb. 60%-ban kihordott, szétterített
anyag most nem gyullad vissza. A jegyző felszólítja a tárolást végző céget, hogy a szabadtéri tárolást 3 napon belül számolja fel, nehogy a szél széthordja a városban. Ezt
azonban még 15-én a VÉRT saját maga kezdi meg.
2016. szeptember 20.
A Képviselőtestület rendkívüli ülésen a VÉRT vezérigazgatója személyesen tájékoztat arról, hogy az eloltott
anyagot egy másik csarnokban elhelyezték, a tárolás körülményeit javították (hőmérők, tüzivíz-rendszer, stb.), és
ez bárki számára meg is tekinthető. A Green Energy nem
jelenik meg, többen utalnak rá, hogy „érdemi cselekvésre nem számíthatunk” a részükről. A testület arról dönt,
hogy a polgármester feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen, illetve, hogy a tűzvizsgálat eredményének megszületése után ismét összeülnek.
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Judo: kiállítás és kupa

HéBé

Az Oroszlányi Judo Club 30. Jubileumi Nemzetközi Bányász Kupa Versenye ünnepélyes
díjátadóval kezdődött. Díszvendégük, dr Tóth
László, a Magyar Judo Szövetség elnöke köszöntötte az 55 évvel ezelőtt megalakult OBSK
cselgáncs szakosztály első versenyzőit: Bogdán
Miklós, Végh Géza, Marton Béla, Kertész Lajos, Makrai István, Wikipil Gábor, Gelencsér
Imre. Ezt követően Nagy György, a MJSZ főtitkára emléklapot nyújtott át az Oroszlányi
Judo Club első elnökségi tagjainak. A résztvevő egyesületek emlék kupát vehettek át. Valamennyi díjazott magával vihette az egyesület
kiadványát, mely 40 oldalon foglalja össze az
eltelt 55 évet szövegben és képekben. A megnyitó ünnepségen dr Tórt László elnök úr kitüntetéseket is adott át, elismerve az Oroszlányon folyó utánpotlásnevelő munkát. A Magyar Judoért Bronz fokozatát Izsáki Erika
elnökasszonynak, a Magyar Judoért Arany fokozatát Végh Tibor vezető edzőnek. Az ünnepségsorozat részeként kiállítás is megtekinthető az eltelt 55 év cselgáncs történelméből, eseményeiből. A versenyen a hazaiakon kívül 15
egyesület vett részt, ebből 2 szlovák és 1 erdélyi
klub. Az OJC eredményei:
Aranyérem: Gyurkovszky Szilárd, Csontos
Patrícia, Asztalos Balázs; Ezüstérem: Áncsák
Kitti, Müller Olivér, Pinke Zsófia, Balázs
Ádám, Fekete Flórián; Bronzérem: Praveczki
Tamás, Németh Alexander, Balázs Roland, Kapitány Balázs; V. helyezett: Wertheim Dominik, Galamb Gergő, Kapitány Róbert. Összesített pontversenyben első helyezett a Pezinok
JC, második az Ippon JC Tatabánya, harmadik a Tatai AC lett.
Az oroszlányiak felkészítő edzői: Végh Tibor és
Polovicz József
kép és szöveg:
Izsáki Erika

Idén 13. alkalommal került
megrendezésre a Mazsorett Európa bajnokság. A legeredményesebb résztvevő csapat az
oroszlányi Hébé Művészeti Iskola volt: rengeteg kiváló helyezéssel öregbítették a városunk
hírnevét.
Mindenkinek mást jelent, amikor meglátja a híreket, hogy
ilyen-olyan helyezéssel zárták a
lányok a kvalifikációs versenyt,
vagy éppen az Európa Bajnokságon első helyezést értek el…
Hadd vázoljam fel, hogy men�nyi munka és lemondás van egy
ilyen eredmény mögött. A tanórák után jó esetben marad némi
kis idő egy kis pihenésre, evésre aztán már indul is a délutáni próba. A különleges bemelegítés után a balett alapjaival ismerkednek, míg más órákon jön
a modern tánc elemeinek megtanulása. Nem lehet kihagyni
a szertechnikát sem: bot, pompom, zászló… Ha ez sem lenne
elég, akkor jön a szerek kombinálása, és végül mindezek zenére történő használata. Aztán azt
sem szabad elfelejteni, hogy ezt a
produkciót egy előre meghatározott méretű területen és meghatározott időkereten belül kell elvégezni. Ezeken felül figyelni kell
a koreográfiában arra is, hogy a
kötelező elemek mind beleférjenek a rendelkezésre álló időbe és
ezek egésze valami nagyon látványos keretet kapjon. A gyerekek
nem kis nehézségek árán végzik
ezt a táncot, mosolyogva. Teszik
mind ezt úgy, hogy közben a barátaik esetleg valahol játszanak,
moziznak, vagy családjukkal töltik idejüket. Nos, ezek a gyerekek kemény munkával küzdenek
meg a csillogó érmekért és kupákért és ezt az érzést én soha nem
venném el tőlük… mert megérdemlik! Ja és a családok részéről
sem kis lemondás szükséges ezen
eredmények eléréséhez. Remélem, egy kicsit másképpen tekint
mindenki a Művészeti Iskola növendékeire… Igen nagy büszkeséggel tölt el, amikor gyermekemet egy ilyen versenyen láthatom
dobogóra állni csillogó éremmel
a nyakában, miközben a szeme
könnyes az örömtől.
Egy boldog szülő: Németh Ferenc

Az Oroszlányi Judo Club 9 versenyzője az elmúlt
hétvégén Tokodaltárón vett részt egy meghívásos
versenyen – az országos bajnokságokra való felkészülés érdekében. A versenyen 22 egyesület 218
versenyzője indult a helyezésekért. Az oroszlányiak
remekül szerepeltek, valamennyien a dobogóra kerültek, 5 versenyző a legfényesebb éremmel.
Aranyérem: Wertheim Dominik, Müller Olivér,
Gyurkovszky Szilárd, Balázs Roland, Fekete Flórián; Ezüstérem: Csontos Patrícia, Praveczki Tamás,
Kapitány Balázs; Bronzérem: Kapitány Róbert.
Felkészítőik: Végh Tibor és Polovicz József
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Állatok Világnapja
A már hagyományosnak számító Állatok Világnapja rendezvényt idén is a Ments meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület és
az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár szervezi közösen,
október 9-én vasárnap, 14 órai kezdettel. Idén is az elmaradhatatlan, figyelemfelkeltő kutyás felvonulással kezdődik meg a
vidám rendezvény, mely a Bányász klubtól az OKSZIK-ig tart.
Az örökbe fogadható kutyák, cicák és nyuszik mellett, csupa
állati foglalkoztató és megtekinteni való várja a kilátogató családokat!

Keresse újságunkat a facebookon
és
az
oroszlanyimedia.hu
oldalon is!

Hirdetésfelvétel: 20/366-8186 www.marketikum21.hu/2840
Az OKSZIK további színes programjait keresse a honlapjukon,
akár mobilról is!

Ismét avarégetési időszak
Szabad avart és kerti hulladékot égetni a szeptember 1. és november 30. közötti időszakban vasárnap és ünnepnapok kivételével – naponta egy alkalommal, maximum 4 óra időtartamig, hétköznapokon 9.00–20.00 óra között, szombaton 9.00–12.00
óra között, Oroszlány város belterületén és a külterületi lakott területeken. Ezen időszakokban is tilos
azonban a tevékenység párás, ködös, esős időben,
erős szél vagy alacsony légnyomás esetén. Közterületen nem, csak megfelelően kialakított, épülettől legalább 6 méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem
veszélyeztető módon, folyamatos felügyelet mellett, a szomszédok lehető legkisebb zavarása mellett szabad. Az önkormányzat 11/2015. (IV. 4.) számú rendelet teljes szövege elérhető a http://www.
oroszlany.hu/onkormanyzat/rendeletek internetcímen.

Váltson
e-számlára!
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.

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: 2840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press
Nyomdaipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta 9100 példányban • Hirdetésfelvétel:
marketikum.hu/2840 • Fotók: Oroszlány Város Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla,
Pintér Sándor, Feer Mariann, Benczekovits Beatrix, Szabó Imre, Németh Ferenc, Babér Zoltán, Kerettelen tükör blog

