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KÖZÉLET
Költségvetés
Címszavakban megmutatjuk, miben
érinti a februárban elfogadott költségvetés a mindennapokat 2017-ben..
6–7. oldal

KÖZÉLET
Járt utat…
Kitaposott ösvényeket burkolna térkővel Hermann Istvánné képviselői
keretéből, ezzel folytatva az általa
2016-ban elkezdett járdafelújítást.
4. oldal

KÖZÉLET
Lomtalanítás
Egyre többször esik szó a hulladékudvar létrehozásáról, átmenetileg a
gyakoribb lomtalanítások jelenthetnek enyhítést. Idén összesen négy
lesz, az első március közepén.
7. oldal

•
2017. március 15.

Ünnepi rendezvények
16.30 Ünnepség és koszorúzás
a 48-as ligetben
18.00
Széchenyi emlékek
nyomában Európában
– kiállítás megnyitó
az OKSZÍK-ban
18.30
Ismerős Arcok
– koncert a
színházteremben

•
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Gazdát keres!

2016. december 1-jén lépett hatályba a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló önkormányzati rendelet. Tájékoztatónkkal kiemelten az állattartó és az állatbarát lakosok figyelmét szeretnénk felhívni az állattartáshoz kapcsolódó fontosabb szabályokra:
10. § A közösségi együttélés alapvető A szabályok ismeretében tisztelettel kérszabályaiba ütköző cselekményt követ jük a lakosságot, hogy az állattartással
el, aki
összefüggő tevékenysée) állatot úgy tart, etet,
güket, az állatok felé iráhogy azzal mások innyuló segítőkészségüket
gatlanának erkélyét, abúgy gyakorolják, hogy
lakpárkányát, vagy a laazzal ne zavarják lakókóépület közös hasznákörnyezetüket!
latra szolgáló területeit,
Tájékoztatjuk továbbá
helyiségeit beszennyezi,
a tisztelt kutyatulajdof) a lakóépület közös
nosokat, hogy kutyát
használatú területein,
közterületen kizárólag
helyiségeiben az állata
pórázon lehet vezetni,
által okozott szennyezőés minden ebnek kötedés eltávolításáról halalező mikro chippel rendéktalanul nem gondosdelkeznie!
kodik
A rendeletben foglaltak
11. § A közösségi együttélés alapvető betartását az Oroszlányi Polgármesteri
szabályaiba ütköző magatartást követ Hivatal közterület-felügyelői ellenőrzik.
el
a) aki elkóborolt, gazdátlan, vadon élő A 23/2016. (X. 23.) számú önkorebet, macskát, illetve galambot közterü- mányzati rendelet teljes terjedelméleten etet,
ben a város honlapján megtalálható
b) aki az állat által okozott szennyezés (www.oroszlany.hu).
megszüntetéséhez szükséges eszközöket
nem tart magánál, azt a rendőr vagy a
Tisztelettel:
közterület-felügyelő felszólítására nem
Oroszlány Polgármesteri Hivatala
mutatja be

Szofi

Ő Szofi. Egy nagyon
kedves, 1 év körüli
kislány. Egy lépcsőházban kuporgott rémülten, most szerető otthont keres. Önnek nem hiányzik
egy kis társaság?

+36 20 481 2319

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

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Oroszlányban 2 alkalommal épület tüzet, 1 alkalommal pedig horgászstégeket kellett oltani. A stégtüzekkel kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merült föl, ezért annak körülményeit a
szakhatóság vizsgálja. A város területén 2 db személygépkocsi gyulladt ki,
az egyik eset komoly anyagi kárral járt.
1 db fém szemetes konténer valószínűleg a beleöntött parázstól kapott lángra. Ajtónyitáshoz 3 alkalommal kaptak riasztást, melynek során 1 esetben
már csak a lakó halálát tudta megállapítani a kiérkező orvos. A Tatabányai
Hivatásos Tűzoltóság segítségével egy
súlyos beteg kórházba szállítását segítették megoldani. Bokodon állatmentést végeztek, melynek során sikerült

rövid idő alatt kimenteni a kútba esett
borjút. Oroszlány és Kecskéd között
közlekedési baleset során segítették a
mentők és a rendőrök munkáját, illetve 3 alkalommal mentettek a jeges úton
megcsúszott, illetve sárban elakadt járműveket. Egy családi ház udvarán az
összegyűlt belvíz veszélyeztette az épületet, ezért a vizet szivattyúval eltávolították. A tűzátjelző berendezések téves

jelzésére 3 alkalommal kezdték meg a
vonulást.
Örömteli hír, hogy a BorgWarner
Oroszlány Kft. idén ötödik alkalom
mal részesítette támogatásban a tűz
oltóságot. A közel 2 millió forintból az
elhasználódott szakfelszereléseket pótolják, javítva ezzel a beavatkozások
hatékonyságát.
A gimnazisták közösségi szolgálatának teljesítése érdekében a tűzoltóság a
Hamvas Béla Gimnáziummal együttműködve 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot szervez. A tanfolyamot követően a további közösségi szolgálati órák
teljesítésére is lesz lehetőség. A diákok
érdeklődését a 34/360-441-es telefonszámon várják.
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A Képviselő-testület döntése
alapján 2016-ban hárommillió forint
elköltése felett határozhatott minden
települési képviselőnk. Hermann
Istvánnét, a 3. sz. választókörzet
képviselőjét kérdeztük a tavalyi
fejlesztéseiről, és persze arról, hogy
mit tervez az idei évre?
: Milyen fejlesztés történt a körzetében a tavalyi évben?
H. I.: A Posta mögötti terület felújítása nagy terhet levett a vállamról ebben a
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Járt utat…
kérdésben, így a Mátyás király úton történt járdafelújítás, és a József Attila Iskola játszóteréhez járultam hozzá még.
: Miért a Mátyás király úti járdára esett a választása?
H. I.: Lakossági bejelentés alapján tartottunk helyszíni felmérést, ennek során jogosnak találtuk az igényt. Árajánlatokat kértem, melyek alapján végül a
Varikont Kft. kapta a munkát. Mindezt
azután, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsághoz beterjesztettem az elképzelést, ahol jóváhagyták
azt.
: A játszótér építéséhez más képviselő is hozzájárult, ilyen költségesek
ezek az eszközök?
H. I.: Az iskolák számára előírás a
szabvány játszótér megléte. Ezt azonban
csak előírták nekik, forrást nem biztosítottak hozzá. Ezért történt, hogy több
képviselőtársammal közösen adtuk ös�sze a keretösszegeink maradványait.
: Mit tervezett az idei évre?
H. I.: A Táncsics úti tízemeletesek környékét szeretném rendbe tenni úgy,
hogy az egykori zöldterületek azon részeit térköveznénk le, amelyeken ténylegesen járnak az ott lakók.

: A kitaposott útvonalak járdává
alakítása sokszor felemlegetett külföldi példa. Nálunk ez lenne az első ilyen
megoldás?
H. I.: Valóban ezt szeretnénk megvalósítani, amikor egy adott terület beépítésekor a járdák és a zöldterületek később
kerülnek kialakításra, amikor a legkedvezőbb gyalogos közlekedési útvonalakat használók már „kijelölték” azokat.
: Egyéb elgondolás, ha ez valami
miatt nem valósulhat meg?
H. I.: Még nagyon szeretném egyszer a Petőfi Sándor utcában, az üzle-

KÖZÉLET

tek előtti lépcsősort rendbe hozatni.
Ennek az anyagi vonzatát fel kell mérni, és ha nem elegendő a keret, a határos körzetek képviselőivel összefogva megvalósítani. A munkára tavaly még árajánlat szinten sem találtam vállalkozót, így őt még keressük.
Ezen kívül az időközben beérkező lakossági jelzéseket persze azonnal megnézem a helyszínen, így ezek a megvalósítási sorrendet befolyásolhatják. Elsődleges szempont persze a biztonság,
de minden észrevételre nyitott vagyok.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Tóth Béla
Tromix Bt.

: Tóth Bélát mindenki az irodai
ellátmányok szállítójaként ismeri a
városban. Mióta is foglalkozik ezzel?
T. B.: 26 éve kezdtem ezzel foglalkozni, először még más cégek üzletkötőjeként dolgoztam. Ekkor még nem akartam saját céget, de később a piac valódi
igényeit felmérve megalapítottam a vállalkozásomat. Mindig a vevőnek nyújtott szolgáltatás volt az elsődleges célom, ezzel különbözni a versenytársaktól. Irodaszert már akkor is több helyen
lehetett vásárolni, így a stratégia az volt,
hogy előbb magamat adom el, és aztán a
terméket. Miután hamar kimondottan
engem kezdtek keresni, így sok termék
beszerzési forrását én kutattam fel. Számos esetben a megyében ezek csak nálam voltak megtalálhatóak.
Több más vállalkozással együtt az én
életemet is megnehezítette a multi üzletláncok térnyerése, és a webes értékesítések is. A fennmaradásom miatt szükségessé vált a webáruházam
mielőbbi elkészítése, a meglévő és
új partnerek megtartása. A legutóbbi nagy válságon kívül annak idején a
Bokros-csomag is megviselete a vállalkozásokat. Mindkettőt sikerült túlélni,
ezt nagyon fontos dolognak tartom. Ekkor különösen nagy hangsúlyt kaptak a
saját szolgáltatásaim. A beszállítóim is
megbízható, hiteles társaim ez az esetleges reklamációk esetén is biztos hátteret ad.
: Milyen a vállalkozói környezet
városunkban? Létezik valamiféle ös�szetartás?
T. B.: Nem érzek ellenségeskedést, de
a segítő összefogást még csak a magam
részéről látom megvalósulni. Az én piacomat nyilván szeretnék sokan meg-

– Kávét hogyan?
– Ha meghívnak három cukorral, otthon
cukor nélkül… J
Viccet félretéve: kávé,
vagy cappucino, három
cukorral

nyirbálni, amen�nyiben
mindezt
korrekt módon teszik – nem gondolom, hogy haragudnom kéne a versenytársaimra.
Az üzletfeleim régi
partnerek, de van
olyan partnerem is,
aki cégként, változó beszerzői csoporttal, változó cégvezetőkkel 26 éve partnerem. A telefonszámom a kezdetektől változatlan. Ezek
az üzleti életben jó referenciák: mostani
üzletfeleim többségét nem kilincseléssel, hanem ajánlások alapján szereztem.
: A vevők milyen arányban származnak a városból?
T. B.: Mára már nincsenek annyira

» Üzletfeleim többségét nem kilincseléssel,
hanem ajánlások alapján szereztem. «
túlsúlyban, vannak új országos vevőim
is. A kisebb helyi partnerek is nagyon
fontosak, hiszen hosszú távon számíthatok rájuk. A munkaidőben elfoglalt,
cégeknek többet tudok segíteni, az árukiszállítással, mint annak aki maga szereti bevásárolni az irodaszert.
: Ha jól hallottam, az utóbbi
időkben van egy új feladat is, mi ez
pontosan?
T. B.: Mivel a sportcsarnokot felépítő
cégnek beszállítója voltam, így sok időt
töltöttem ott, ezért jó rálátásom volt,
hogyan kívánják az épületet üzemeltetni. Sportszerető emberként nyilván nagyon érdekelt is ez a dolog, lehetősége-

im szerint segítettem, ahol szükség volt
rá. Hosszú hónapok alatt ebből alakult
ki az, hogy gyakorlatilag megbízási viszonnyal most én vagyok a gondnok. Ez
egy új kihívás, elsősorban elkötelezettséget jelent, de szurkolóként is nagyon
büszke vagyok rá.
: Mi jelenti a kikapcsolódást, mi
számít pihenésnek?
T. B.: Elfoglalt emberként nyilván a
család van az első helyen. Mivel a család is kosárlabda-rajongó, minden
OSE meccsre megyünk bárhova az
országba, távolságtól függetlenül. Ez
családi program is, és szórakozás is
egyben. Kell ennél jobb? A fociból 35
év után egy kéztörés miatt kiestem, az a
baráti társaság nagyon hiányzik, remélem, hamarosan ez is folytatódhat. Meg
persze van a fotózás is.
: A fotózás csak hobbi?
T. B.: Divat, modell és esküvő képeim
jelentek meg helyi és budapesti kiállításokon.
A vállalkozásban benne van, a városon kívül hívnak is egy-egy rendezvényre kimondottan fotózni, van aki már
13. éve. De annyiban hobbi, hogy helyi
sportegyesületektől, tűzoltóktól, vöröskereszttől, ovisoktól, egyéb helyi társadalmi szervezetektől sosem kérek érte
pénzt. Azt mondhatjuk, hogy pénzt
nem hoz, csak visz, azaz inkább szenvedély a fotózás.
: Akkor Ön ezzel támogatja ezen
szervezeteket?
T. B.: Nem csak ezzel, ha olyan szervezet keres meg, amelyeknek a céljaival
azonosulni tudok, akkor számíthat a támogatásomra. Itt is vannak több évtizedes kapcsolatok, de az újakra is nyitott
vagyok. Ezeket általában név nélkül teszem, ezeket nem az üzletszerzés miatt
tartom fontosnak.
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Oroszlány Város költségvetése 2017
Eltolódott a bevétel aránya
A helyi önkormányzatok működésének pénzügyi kereteit a
rendelkezésükre álló források szabják meg. Ezek kisebbik részét a központi költségvetésből származó konkrét feladatokra
kapott pénzek, és jelentősebb részét a saját bevételek képezik.
A tavalyi 55-60%-ához képest idén már a bevételeink 70%-a
származik adóból, aminek összege meghaladja a 3 milliárd
forintot. Ezen belül több mint 2,5 milliárdot tesz ki az iparűzési adó.

Mindenki takarékoskodjon
Idén minden intézményvezetőt, szervezeti egységek vezetőit a kiadások átgondolására, prioritások felállítására kértek a
költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében. 2017ben továbbra is kiemelt feladat az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének folyamatos, magas színvonalú megtartása. A tervezés során személyes egyeztetésre
is sor került a szervezeti egységek vezetőivel. Az adóbevételek növelése érdekében szoros együttműködést alakítottak ki
a különböző méretű vállalkozásokkal. Ez utóbbira a bevétel
arányait bemutató grafikonunknál nem is kell jobb magyarázat.
File Beáta jegyző elmondta: A hivatal működési kiadásai – az
elmúlt két év viszonylatában – nem növekedtek annak ellenére
sem, hogy egyes intézményi dolgozók hivatali állományba kellett kerüljenek, továbbá létrejött a közterület-felügyelői csoport
is. A hivatal a tavalyi évben a működési költségekre tervezett
összeg 75%-át használta fel azáltal, hogy csökkent többek között a postaköltség, és saját alkalmazottak végezték a felújítási,
karbantartási munkák jelentős részét. A megtakarítást hozó
takarékossági elvek az idei évben is érvényesülnek.

KÖZÉLET

A testület elkötelezett az utak, járdák, parkok és egyéb feladatok megfelelő színvonalú ellátásának biztosításában, valamint
a város és hivatal működtetésének kerete is adott, így a bevételek fennmaradó hányada fordítható fejlesztésre.

Na de mi fog történni 2017-ben?
850 millió forint szerepel a költségvetésben intézmény
felújításra, beruházásokra.
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság január
ban meghatározta azokat a beruházásokat, amelyeket a legsürgetőbbnek tartott. Ezek között szerepel többek között a Népek barátsága u.–Irinyi u., azaz a Hunyadi iskola melletti részek rendbetétele, melynek első üteme az Április utca 1–4. előtti közterület teljes felújítása már el is kezdődött. A Fürst S. utcán parkolók kialakítása (Malomsori óvoda mellett és a volt Zöld-tömb
helyén is), a Bánki Donát utcában, az OSZ Zrt. előtt murvás parkoló építés, a városi járdák felújításának folytatása több helyszínen, a piac melletti betonlapos járdaszakasz
átépítése, a borbálai óvoda felújítása, a csapadék- és belvízkár megelőzési munkák folytatása, a játszóterek további felújítása és a csak vasútállomásiként ismert Felső-tó szintén már folyamatban lévő rendbetétele. Az OKSZÍK épületének külső szigetelése után idén talán már belül is történhetnek fejlesztések. Tervek persze ezeken felül is vannak, ám egyenlőre ezek tűnnek megvalósíthatónak.
Az idei évben a Polgármesteri Hivatal növelni szeretné szolgáltatásai színvonalát. Ebbe beleértendők többek között a
városüzemeltetési, a környezetvédelmi, a hulladékkezelési, az
állatvédelmi és a szociális feladatok. Javulhat a sintértelep állapota, és végre ismét bővülhet a térfigyelő kamerák száma
is. Növelni kívánják az ügyfélközpontúságot, biztosítani a hivatal gazdaságos működtetését, fejleszteni a lakosság tájékoztatását és nem utolsó sorban a partnerkapcsolatok erősítését.
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Lesznek, akik jobban járnak
Bársony Éva, a pénzügyi osztály vezetője kiemelte, hogy
a köztisztviselői szférában 9 éve, 2008. óta nem volt átfogó bérrendezés. 2017-től a képviselő testületeknek lehetőséget biztosít a törvény, amivel az oroszlányi is élt A decem
berben elfogadott költségvetési koncepció már tartalmazta a béremelések tervezését is. Ez, valamint a minimálbér, garantált bérminimum és a különböző kormányzati intézkedések hatására az önkormányzat többletkiadása közterhekkel 136 millió forint. Ennek finanszírozásából az állam csak minimális részt vállalt magára, tehát
ezt minden településnek magának kellett kigazdálkodnia.
Ide tartozik még az olyan, egyébként állami szervezetek alkalmazottjai számára – tavaly is költségvetési tételként szereplő – évente kétszeri bérkiegészítés az ápolónők és a pedagógusok részére. Ők valójában nekünk dolgoznak helyben, még ha szervezetileg nem is az önkormányzathoz tartoznak. Ezen intézkedések biztosan hozzájárulnak az egyébként a területeken jellemző létszámhiány csökkentéséhez. Hasonló jellegű kiadás a középiskolások ösztöndíja és bérlettámogatása, az iskolatej és iskolakifli
programok, melyek természetesen idén is folytatódnak.

„Talált pénz” is jöhet
Amiért azonban sokat kellett és kell ásni: várható, de biztosra nem vehető forrás a pályázatok kérdésköre. Ezek eredményes menedzselése, újak előkészítése és lebonyolítása javarészt a Hivatal feladata. A már beadott tervezetek összértéke 1,7 milliárd forint, ez azonban csak és kimondottan az
adott célra használható fel. Ha ennek akár csak a fele realizálódna, már akkor is újabb látványos fejlesztések valósulhatnának meg 2017-ben Oroszlányban. Ilyen lehetőség például a
Tatabányára vezető kerékpárút, az elektromos autó töltőpont
vagy a bölcsőde és játszóterek további fejlesztései. A tömb
házak pedig továbbra is igényelhetnek önkormányzati támogatást a külső hőszigetelésük megvalósításához.
A költségvetés részleteit teljes terjedelmében megtekintheti a
város weboldalán a képviselő-testület február 7-i anyagai között.

„Az idei évi költségvetés továbbra is egy kiegyensúlyozott költségvetésnek tekinthető, biztosítja az önkormányzat és hivatal kötelező és önként vállalt feladatainak, jó színvonalon történő ellátását.”		
File Beáta jegyző

2017. évi lomtalanítások
Oroszlány város területén

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Oroszlány város
területén, az Oroszlányi Önkormányzat megbízásából 2017. évben 4
alkalommal, az alábbiakban felsorolt
napokon és helyszíneken lomtalanítást végez, valamint ugyanezeken a
napokon lehetőség lesz a használaton kívüli elektromos készülékek (TV,
mikro, egyéb háztartási és barkács
eszközök stb.) elhelyezésére az
Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.).
Lomtalanítás a város tömbös beépítésű területein:
Elektromos készülék begyűjtés az
Oroszlányi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.) 8–14 óra
között. 2017. március 20., május
15., szeptember 18., november 20.
Lomtalanítás Borbála egész
területén: Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.





telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.
u. 59.) 8–14 óra között. 2017. március 21., május 16., szeptember
19., november 21.
Lomtalanítás az Ófalu egész
területén: Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.
u. 59.) 8–14 óra között. 2017. március 22., május 17., szeptember
20., november 22.
A lomtalanítás során NEM helyezhetőek ki az alábbi hulladékok: veszélyes hulladékok, építési, bontási
törmelékek, autó és motorkerékpár
alkatrészek, gumiabroncsok, ipari
hulladékok, állati tetemek, folyékony
hulladékok.
A kisebb méretű anyagokat a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kérjük
előre bezsákolva, kötegelve előkészíteni!
Oroszlányi Környezet
gazdálkodási Nonprofit Zrt.



Új bankjegyek jönnek
A régit augusztusig használhatjuk
Az MNB bankjegycsere-programjának következő állomásaként
2017. március 1-jétől forgalomba már a készpénzforgalomban is
találkozhatunk a megújított 2000
és 5000 forintos bankjegycímletekkel. Az új bankjegyek azon túl,
hogy képi megjelenésükben megújultak, a biztonsági elemeiket tekintve is korszerűbbek lettek. A
jelenleg forgalomban levő – 2016
előtt kibocsátott – régi 2000
és 5000 forintos bankjegyeket
2017. július 31-ig lehet a kiskereskedelemi forgalomban felhasználni, ezt követően az MNB
bevonja azokat, s a készpénzes

vásárlások alkalmával 2017. augusztus 1-jétől már csak az új
címletekkel fizethetünk. Fontos
tudni, hogy a bevonási határnapig be nem váltott, régi 2000 és
5000 forintos bankjegyek sem
veszítik el az értéküket, azokat a
bevonási határnapot követően a
hitelintézetek és a posta három
évig, a jegybank pedig húsz évig,
azaz 2037. július 31-ig, díjmentesen váltja át – azonos címletű –
törvényes fizetőeszközre. További, részletes információk és az
új bankjegyek biztonsági eleminek bemutatója: www.mnb.hu/
bankjegy-es-erme
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Az utolsó csille szenet hozzák fel
az egykori XX-as bányaüzemből 2000-ben.
Az üzem területe a következő évben már múzeumként
nyitott meg. A piros-fekete csille ma is a kiállítás része Majkon,
és idén is bányabezárás miatt gyarapodik jelentősebben a gyűjtemény.

Elindult a múzeumi szezon
Az Oroszlányi Bányászati Múzeum gáló pincehelyiség is tud csoportokat,
(Majk) szezonja idéntől egy hónappal kisebb rendezvényeket fogadni. A nökorábban, március 1-jén kezdődött. A vekvő látogatottság miatt felújított vilátogatói igényekhez és a Kamalduli zesblokkokkal várja a látogatókat – de
Remeteség nyitvatartásához is igazod- mint a múzeumban mindenhol – itt is
va, idén már kedden is várja a látoga- figyeltek az eredeti jelleg megtartására.
tókat.
Az oroszlányi bányászat idén (lett volAz egykori bányaüzem éles kontraszt na) 80 éves, ez az évforduló még biztoa majki kastélyhoz képest, éppen ezért san sok városi rendezvény során visszaa legtöbb látogaköszön majd a 2017tó számára a ketMég egyszer, utoljára? es esztendőben. Szátő együtt egy telmos esetben merült
jes nap eltöltését te- Hauser talpnyeső, KWB, Scharf fel, hogy szeretnészi lehetővé. Mivel a mozdony, dobkapcsoló, TH ácsolat. nek korsót, dísztárlátogatók többnyi- Ismerősen hangzik? És menne még gyat vagy más erere nem számítanak az összerakásuk? A múzeum idén deti relikviát adorá, hogy 2-3 órát is több alkalommal tervezi önkénte- mányozni a múzeel lehet itt tölteni, a sek bevonását az újonnan kialakí- umnak: ezekre kivisszatérő látoga- tott, márkushegyi eszközöket be- mondott alkalmat
mutató szabadtéri rész berendezé- is szervezne a mútók száma magas.
A múzeum mun- séhez. Ha kedvet érez még egyszer zeum – megfelelő
katársai a tél fo- dolgozni ezeken a gépeken, vagy adatrögzítés és katalyamán sem tét- szeretné megmutatni valakinek, logizálás mellett.
lenkedtek: átszál- hogy is ment ez, akkor itt az utolsó Számos más, apróbb
lításra
kerültek alkalom. Amíg a bográcsban meg- épületkarbantartás
azok a gépek és fő az ebéd, a család többi tagja felfe- is történt, melyek
eszközök, melyek dezheti a kiállítás többi részét.
már a további feja Márkushegyi
lesztésekhez kapbányaüzem bezárása kapcsán vásá- csolódnak. Hiszen ne felejtsük el, hogy
rolhatott meg a kiállítóhelyet mű- a mostaninál is nagyobb tervek készülködtető LÜN Kft. A múzeum dol- tek. Az elsősorban közlekedést, parkogozói szeretnék a most átszállított lást, tereprendezést, épületbontást és
eszközökből a lehető legtöbbet vég- felújítást magába foglaló pályázat elbíleges helyén kiállítani a szeptembe- rálása 2017 februárjában még nem dőlt
ri bányásznapra. Ezzel kapcsolat- el. Az ezzel kapcsolatos döntés alapveban lásd keretes írásunkat. Bővült tően meghatározza a lehetőségeket. Poa szabadtéri fedett vágat, mely Ká- zitív döntés esetén méltó környezetrai „Keszeg” Sándor kézi munká- be kerülhetne a város igazi múltját, és
jával készül, és rövidesen az egy- már történelmét is bemutató múzeumkori robbanószer-raktárként szol- komplexum.
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Barátok közt telt
a tavalyi év is
Új gazdája van a Béke szállónak, aki elárulta lapunknak,
hogy valami „nagyon szépet” szeretne kihozni a közel tíz
éve üresen álló épületből – változatlanul munkásszállás
funkcióval. A március végén induló felújítást facebook
fotóalbumunkban követni fogjuk.

Könnyebbé válik a gyalogos közlekedés a Rákóczi út
felé, de az autósok helyzete is javul az Április út 1–4.
szám előtti területen. 28 térköves parkoló, járda és esővíz elvezetés is készül, a munkálatok faültetéssel érnek
véget – akár már április elején.

Egymillió baleset nélküli munkaórát teljesített a
BorgWarner Oroszlány Kft. Turbo Systems gyáregysége,
ráadásul 5. alkalommal. Az ilyenkor járó pénzdíjat hagyományosan helyi szervezetek között osztja ki a cég.

A Bakfark Gála jó alkalom a bemutatkozásra az iskola
tanárjainak és diákjainak egyaránt. A mintegy másfélórás táncos, hangszeres kavalkád 15 éve arat nagy sikert a nézők között.

Évet értékelt
az Oroszlány Barátainak Köre

Mint azt Fátrai „Márta” Erzsébet, a 128 tagot magáénak
tudható civil szervezet elnöke elmondta, legfőbb céljuk
eddig, s a jövőben is a helyi igények figyelembevételével,
a nemzedékek közötti szoros együttműködés, összefogás
és az egészséges lokálpatriotizmus, valamint a város, illetve környezete értékei iránti fogékonyság erősítése.
Szervezett programjaik száma a tavalyi évben sem csökkent. Ökológiai lábnyom címmel ismeretterjesztő napokat tartottak iskoláskorúaknak, az idősebb korosztály
életvezetését pedig akadémiai előadássorozat segítette.
Megszervezték a Múzeumok Éjszakáját, a háromnapos
Farsang farkát, több éve egyik legkedveltebb eseményük
a közösségi disznóvágás és a farsangi asszonybál, illetve
kiszebáb égetés. Rendre csatlakoznak az ételosztásokhoz,
megemlékeztek a nevezetes napokról, aktív részesei a
márciusi „Civileké a Ház” programsorozatnak. Nagy népszerűségnek örvend a városban a Télfesztivál: betlehemi
jászol bemutatására, a mézeskalácsok, adventi koszorúk,
díszített fenyőfák kiállítására és versenye, és a Szeretett
Karácsony gála. A tavalyi év végére készíttették el emléklapjaikat, a városban működő művészeti csoportokat bemutató naptárjaikat.
Az egyesület folyamatosan végez, de fogad is önkéntes
munkát. Együttműködési megállapodása van az Oroszlányi Szlovák Kisebbségi Önkormányzattal, az Oroszlányi
Óvodákkal, a József Attila Általános Iskolával, a tatabányai
Bárdos László Gimnáziummal, a Šaľa – tvoje mesto szlovákiai egyesülettel, a németországi Arbeistkreis Plochinger
Vereine egyesülettel és együttműködési szerződésük van
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével is. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a helyi Közösségi Színtér
és Városi Könyvtárral, és a Hamvas Béla Gimnáziummal.
2016-ban közel 2 millió forintot fordítottak céljaik megvalósítására, aminek nagyobb részét pályázati forrásból
teremtették elő, de közel 600 ezer forinthoz jutottak az
1%-os adófelajánlásokból és egyéb adományokból is.
Ezen bevételi forrásokra az idén is számítanak.
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Megyei Értéktár
vetélkedő:
első a Hunyadi csapata!
Február 14-én tartották a tatai polgármesteri hivatal dísztermében a megyei
önkormányzat által szervezett „Megismerem – Megszeretem – Megőrzöm”
vetélkedő döntőjét, melyen az általános
iskolások közül az oroszlányi Hunyadi
Általános Iskola végzett az első helyen –
a verseny győzteseiként e-book olvasókkal gazdagodtak. Ezen kívül a felkészítő
tanárok munkáját is díjazták.
A csapatoknak a verseny során számos
interaktív feladatot kellett megoldaniuk: keresztrejtvényt fejtettek, könyvtári katalógusban kerestek, néptánccal ismerkedtek, zene és ruházat alapján ismerték fel a megyei értékeket, valamint
a vetélkedő részeként kiselőadásukban
bemutatták a korábbi fordulóban általuk feldolgozott témát, ami a Hunyadisok esetében a Szlovák Tájház volt.
„Büszkék lehetünk a kincseinkre és az
értékeinkre, de fontos, hogy ezt ne csak
az idősebbek ismerjék, hanem a diákok
is közelebb kerüljenek hozzájuk. Ebben
fontos szerepe volt a vetélkedőnek is” –
fogalmazott Kancz Csaba, a zsűri egyik
elnöke.
A vetélkedő a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt „HUNG-2016” pályá-

zatból, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat szervezésében és a József Attila Megyei és Városi Könyvtár lebonyolításában jött létre.

Mesevetélkedő
Még 2016 októberében volt a
jelentkezési határideje annak
a mesevetélkedőnek, melyet az
OKSZIK hirdetett meg első- és második
osztályos, 3 fős csapatok részére. „Mesevetélkedőnket azoknak a gyerekeknek szánjuk, akik most ismerkedtek meg
a betűkkel, az önálló olvasás szépségével, és nem utolsó sorban szeretik a meséket” – ezzel a felhívással indította útnak első alkalommal tavaly ősszel a já-

tékot Szlezákné Molnár Katalin főszervező, az OKSZÍK munkatársa. Az első
három fordulóban állatmeséket kellett
elolvasniuk a nevező csapatoknak, és

egy feladatlap kitöltésével gyűjtögethették pontjaikat, a végső, negyedik megmérettetésre kedden került sor a művelődési központban, ahol 20 csapat hatvan elsős és másodikos tagja ült asztalhoz a végső összecsapásra. Nyolc feladat
várta őket a felolvasott történettel kapcsolatban, melyek közül 5 vizuális, míg
3 írásbeli volt.
A közel egyórás játékos vetélkedő végeredménye:
I. Extrém Fiúk: Hideg Hunor, Dömötör
Áron, Göndör Lajos András; Felkészítő:
Tatai-Szűcs Cecília – Hunyadi M. Ált.
Iskola, 2. b. osztály
II. Cicák: Marton Adrienn, Németh
Anna, Cozma Annamari; Felkészítő:
Tatai-Szűcs Cecília – Hunyadi M. Ált.
Iskola, 2. b. osztály
III. Csipet Csapat: Balogh Léna, Mátis
Blanka, Taupert Martin; Felkészítő:
Mátisné Lócskai Judit – Hunyadi M.
Ált. Iskola, 1. a. osztály
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Összefogásban lehet a
kajakosaink jövője
A kajakosok elhelyezésének megoldásáról cserélték ki gondolataikat a szakemberek február 15-én. Mint az közismert,
a helyi kajakosok fő támogatója a Vértesi Erőmű volt, a tó partján 1982-ben átadott bázis is a cég tulajdonában van jelenleg. Míg évekkel ezelőtt ennek értékét 5-6 millió forintra becsülték, tavaly
már 35 milliós nettó áron kínálták az

ingatlant – ilyen áron a vétel irreálisnak
tűnik. A megoldás az lehet, ha a város
a jelenlegi telephely melletti saját területén egy új bázist épít fel, azonban ehhez
szövetségi forrás bevonására is szükség
lenne. Doma Gergő, a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója erről szólva kifejtette: a Magyar Kajak-kenu Szövetség tud segíteni, de ennek feltételei vannak. Komoly fejlesztési koncepciót kell elkészíteni, amely tartal-

kajakos múlttal rendelkező szakosztály
van, amelyben eredményesen és sikeresen gondozzák a 8-14 éves utánpótlást, s
ez előnyt jelent az elbírálás során – fogalmazott a szakmai igazgató. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, el kell gondolkodni azon, hogy a jelenleg három
szervezeti formában működő (Vért SE,
Vidra Sport Kft., Lehetőség SE) szakág
egységesítésével hatékonyabban lehetne
pályázni a forrásokra.

Judo Diákolimpiák
Február 11-én, szombaton a
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban rendezték meg a judo
Megyei Diákolimpiát. A versenyen a megyében működő egyesületek közül kilencen, összesen
106 indulóval vettek részt. A létszámból az oroszlányiak 26 fővel
képviseltették magukat. Eredményeink:
13 aranyérem: Kakas László, Estók Kristóf, Petrov Ádám, Gánics Torda, Murá-
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nyi Kinga, Áncsák Kitti, Csontos Patrícia, Pinke Zsófia, Gyurkovszky Szilárd,
Balázs Roland, Asztalos Balázs, Kapitány Balázs, Balázs Ádám.
5 ezüstérem: Szücs Dominik, Bartha Renáta, Tóth Klaudia, Praveczki Tamás,
Müller Olivér.
6 bronzérem: Bőhm Péter, Jurida Bence,
Bartha László, Takács Zoltán, Kis Denis,
Wertheim Dominik.
A sportolók az érmeket a helyszínen
megjelent Csernoviczki Éva olimpikontól vehették át.
Február 19-én, vasárnap pedig Veszprémben, a Regionális Diákolimpia és
rangsorversenyen vettek részt. A megmérettetésen 28 egyesület 208 verseny-

mazza a sportszakmai célokat, a jövőbeni működés feltételeit, a finanszírozás
módját. – Sokan állnak sorba a támogatásért, de Oroszlányban olyan 65 éves
zője indult. Az OJC 9 főt nevezett, ebből
8 éremmel tért haza.
Eredmények:
Aranyérem: Áncsák Kitti, Asztalos Balázs. Ezüstérem: Praveczki Tamás,
Gyurkovszky Szilárd, Németh Alexander, Pinke Zsófia. Bronzérem: Csontos
Patrícia, Balázs Roland. Felkészítőik
Végh Tibor vezető edző és Polovicz József edző voltak.
Izsáki Erika
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