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Egyetlen háztömbnyire
a legforgalmasabb
utcáktól nagy munka
van folyamatban: az
Április utcai tömbök
egyik fele előtt 28 új
parkolóhely készül,
járdák, lépcsők
kapnak új burkolatot,
és ami legalább ilyen
fontos: a csapadékvíz
elvezetésének is kiépül
a föld alatti rendszere.
Várható befejezés
2017. májusában.

JÁRÁSI
LAPSZÁMUNKBÓL:

GAZDASÁG
Munkahely
Bemutatkozik az ipari park egyik
legrégebbi szereplője, a GE Water and
Process Technologies Hungary Kft.
8. oldal

KÖZÉLET
Keret
Papp Péter, a 4. sz. választókörzet
képviselője mutatja be, hogy mire
használta fel 2016-os képviselői keretét.
4. oldal

KÖZÉLET
Szeméthelyzet
Változások a hulladékszállításban a
Nyíres-, és Német dűlőkben, a Bokodi tóparton, és a garázssorokon.
6–7. oldal

KÖZÉLET
Kávé mellett
Szilágyi Lászlót kevés oroszlányinak kell bemutatni, mi röviden felidézzük a fotózással töltött
43 (!) évének főbb pontjait.
5. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Alkotói mutatták be a Szent Koronáról szóló filmet
Március 9-én A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő dokumentumfilm vetítésére került sor az OKSZIK kamaratermében. A megjelenteket – köztük Lazók Zoltán polgármestert, Bárány Krisztiánt, a film forgatókönyvíróját, rendezőjét, Katona Csaba történészt
– Nagy Csaba, a szervező Rákóczi Szövetség helyi elnöke köszöntötte. A rendkívül érdekes, tartalmas mozi rámutatott: koronánk nemcsak több mint ezeréves államiságunknak, hanem a magyar történelemnek is kiemelkedő jelentőségű szimbóluma, legfőbb nemzeti kincsünk és különleges eszmeiséggel
bíró ereklyénk. Ennek ellenére a koronáról és koronázási jelvényeinkről az újkori históriában még bőséggel akadnak
feltáratlan foltok. Ezeket jól jelzik a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében 2012 közepe óta
működő kutatócsoport friss felfedezései
is. A film bemutatja továbbá a magyar
korona tetejét díszítő kereszt elferdülését okozó történések legvalószínűbb rekonstrukcióját, az első budai koronázás (1792.) királyi udvarmesteri pálcájának felfedezését, végül az utolsó magyar
királykoronázás (IV. Károly, 1916.) gondos feltérképezését. A vetítést követően
a film alkotóival történt kötetlen beszélgetéssel zárult a sikert arató rendezvény.

Gazdát keres!

Fenyő

egy 10 hónapos,
ivartalanított lánymacska, nevét a
megtalálási helyéről kapta. Bújós, barátságos, a lakásban tartandó, és ebben van is már némi gyakorlata.

Segítsen, hogy segítsünk!

+36 20 481 2319

HELMECZI MARTIN

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

súlyos motorbalesetet szenvedett.
Műtétjére 2017 tavaszán kerül sor
Belgiumban. Adományaikat az OTP
11740061-20025342
Személyi jövedelem adójának 1%-val
Ön rendelkezik
Adószám: 18615331-1-11
KÖSZÖNJÜK!
Dr Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Dadon, egy fürdőszoba felújítása közben a felhasznált anyagokból kiáramló gázok robbantak be, mely két személynél okoztak kisebb égési sérüléseket. Oroszlányban egy társasház pincéjét öntötte el a talajvíz, melynek kiszivattyúzása után a lakók kimenthették
értékeiket.
Tűzoltóink 4 alkalommal kaptak téves
riasztást. Március 26-án a Bokodi úton
elhelyezett szemetes konténereknél keletkezett tűz, melyet a vele szinte egy
időben égő két avartűz mellett rövid
időn belül sikerült eloltani. A nagy kiterjedésű avartűznél a tatabányai tűzoltók segítették az oltást. A 2017. március 3-án elrendelt országos tűzgyújtási tilalom ellenére működési terüle-

tünkön az elmúlt hónapban 18 alkalommal kellett avartüzet oltani. A tüzek kiterjedése a néhány négyzetmétertől a több hektárig terjedt. Volt köztük olyan, mely lakóházakat veszélyeztetett, de olyan is, mely a fenyőerdőbe
jutva néhány fánál lombkoronaégést
okozott. Kérjük a Tisztelt Lakosokat,
hogy a tűzgyújtási tilalmat és az önkormányzatok tűzgyújtásra vonatkozó rendeleteit betartva végezzenek égetést és egyéb, nyílt lánggal folytatott tevékenységet!

Helyi tűzgyújtási szabályok

időjárási körülmények (párás, ködös,
esős időben, erős szélben és alacsony
légnyomás) között; tűzgyújtási tilalom
alatt; pihenő- és ünnepnapokon; júl. 1–
aug. 31. között.
Dad: szabad – egész évben 9–20
óra között. tilos – munkaszüneti és ünnepnapokon; máj. 1–aug. 31. közötti pihenőnapokon.
Kecskéd: szabad – márc. 1–máj.
30. és szept. 15–nov. 15. között
szerdán, pénteken és szombaton 10–18
óra között. tilos – ünnepnap; rossz időjárási körülmények (párás, ködös, esős
időben, erős szélben és alacsony légnyomás) között.
Szákszend: szabad – márc. 1–ápr.
30. és szept. 15–nov. 15. között hétfőtől szombatig 15–19 óra között. tilos
– ünnepnapokon; tűzgyújtási tilalom
alatt; rossz időjárási körülmények (párás, ködös, esős időben, erős szélben és
alacsony légnyomás) között.
Külterületen a katasztrófavédelemhez benyújtott kérelem jóváhagyása után szabad égetni.
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Oroszlány: szabad – márc.1–máj.
31. és szept. 1–nov. 30 között hétköznap 9–20, szombaton 9–12 óra között. tilos – ünnepnakon; rossz időjárási körülmények (párás, ködös, esős
időben, erős szélben és alacsony légnyomás) között.
Bokod: szabad – kedden és szombaton 8–17 óra között. tilos – rossz
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Minden települési képviselő 3 millió
forintos keret felett rendelkezhet,
melyet valamilyen közösségi célra
használhat fel – a képviselő-testület
egy 2016-ös döntése alapján. A 4.
számú választókörzet képviselőjét,
Papp Pétert (FIDESZ) kérdeztük,
hogy mire használta fel a keretet, és
mit tervez idénre?
: Mik készültek az Ön 2016-os
keretből?

P. P.: Elsősorban padokat és kukákat
telepítettek a Népek barátsága, Irínyi
János, Táncsics, Petőfi, Fürst utcákba, és az új sportcsarnokhoz. Ez utóbbi
mellé rövidesen
elkészül a Haraszt-heg y
felé eső
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KÖZÉLET

Folytatódnak
a padkihelyezések

 artoldal hálózása és füvesítése. A háp
lós megoldással tartós füves burkolatot
kaphat a rézsű. A József Attila iskola játszótéri eszközt (mászókát) kapott az udvarára, ezen felül az ebrendészeti telep
felszereléséhez került a maradék összeg.
: Miért pont ezekre esett a választása?
P. P.: József iskolából konkrét
megkeresés érkezett és egyébként
is ez az én körzetemhez tartozó
iskola. A padkihelyezési programot még 6 évvel ez előtt alpolgármesterként én indítottam, és azóta is sok ilyen megkeresést kapok. V
 árosképi és tisztasági szempontból is fontos kérdés ez. A kosárlabdát az én javaslatomra emelte kiemelt sporttággá a város, kéthetente 1000 embert szolgál ki ez a
beruházás. Mivel magam is kosárlabda drukker vagyok, így ez egyértelműen bekerült a támogatandó
célok közé. Az ebtelephez történő hoz-

zájárulás pedig kutyatulajdonosként és
a mezőgazdász végzettségemből adódóan is kézenfekvő volt.
: Mi az irány 2017-ben?
P. P.: Folytatnám a padkihelyezéseket, az óvárosban közel 15 darabot, leginkább kukákkal együtt. Erre jól látható igény van. Szeretném, ha megtörténne a Petőfi udvarban és a Malomsori óvoda környékén a parkutak teljes rehabilitációja, mely úgy kb. 50 éve nem
történt meg. Fontos lenne szintén az
Óvárosban új parkolóhelyek kialakítása, és esetleg az Evangélikus templomban az orgona felújítása is felmerült. Ígéretnek ennyi elég,
mert ezeket teljesíteni is kell, és én
erre mindig
f ig yelni
sz oktam.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Szilágyi László
Sziszi Fotó

: „Kávé mellett” rovatunkban
olyan oroszlányiakat kérdezek, akik
minimum 10 éve vállalkoznak a városban. A Te esetedben ez többszörösen is
teljesített feltétel. Mióta szolgálod az
oroszlányiakat?
Sz. L.: 1974-ben kaptam meg az iparengedélyt 20 évesen, érettségi után, két év
fotósiskolát követően.
: Hogy lesz valakiből vállalkozó a
70-es évek közepén?
Sz. L.: A fotósiskola elvégzéséhez önálló mester mellett vagy pedig a KTSZ
(Kisipari Termelőszövetkezet) által kijelölt fényképészetben kellett dolgoznunk. Én az önálló mestert választottam, Kónya István mellett töltöttem az
„inaséveimet”. Rendkívül sokrétű ember volt – fényképészet mellett ismert
hegedűkészítő mester –, ugyanakkor
rettentő szigorú és maximalista is: két
éven keresztül napi 12 órát, heti 7 napot
dolgoztam, és sok-sok éjszakát is átretusáltam. Később megtudtam: a saját fián
kívül én voltam az egyetlen, aki felszabadult tőle. Ekkor, 20 évesen nyitottam
műhelyt előbb az Irinyi utcában, majd
1976-ban költöztem a most is üzemelő
műtermembe a Népekbarátsága út 41be.
: 40 év nagy idő, miközben nem
csak mi, de a világ is változik körü-

löttünk. Mi volt a négy évtized legnagyobb kihívása?
Sz. L.: A legnagyobb kihívás? Kivívni
a megrendelők bizalmát. A fényképészetnél előre meg kell tudni mondani,
hogy mit és mennyiért kap a megrendelő, akkor is, ha az – rajtunk kívül álló
körülmények, például az időjárás vagy a
fényviszonyok miatt – több idő és munkaráfordítást igényel. A szavahihetőség a legfontosabb. Oroszlányon mindig
is a sűrű fillér-ritka forint elv érvényesült. Egy árérzékeny közönségnek pedig
a megbízhatóság a legfontosabb. A fotózás bizalmi munka.
: Hogyan érintette a szakmát a
digitális fotózás megjelenése, elterjedése?
Sz. L.: Talán meglepő, de nem ez a legnagyobb probléma. Hiába készülnek
a képek digitálisan, az emberek egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy
csak a papír alapú képek maradnak meg
az utókornak. Bejönnek az üzletbe és
vegyszeres fényképet kérnek a digitális
nyomtatás helyett.
: Akkor mivel kell megküzdeni?
Sz. L.: Az okmányirodák megalakulása jelentette az igazi presztízs- és forgalomveszteséget a fotósok számára. Továbbá azoknak az amatőröknek a megjelenése, akik egy-egy drágább géppel a

eszpresszó egy cukorral, tejszínnel

kezükben azt gondolják, tudnak fotózni, s ez feljogosítja őket arra, hogy – kibújva az adó- és járulékfizetés kötelezettsége alól – lefelé nyomják az árakat
a piacon. Ez bosszantó.
: Mi az, ami Téged átsegített ezeken a nehéz időkön?
Sz. L.: Azt gondolom, hogy az emberekhez való pozitív viszonyom. Nincs
olyan rendezvény, vagy nem tudok
úgy végigmenni az utcán, hogy ne állnék meg valakivel beszélgetni. Ez a nyitottság és ez a segítőkészség elengedhe-

» A várossal együtt nőttem fel. «
tetlen ahhoz, hogy valaki a szolgáltatóiparban működni tudjon. Ha beszélgetünk, az emberek megnyílnak, és ezekből a beszélgetésekből lesznek később a
megrendelések. Ma már régi megbízók
unokáinak esküvőit fotózom.
: Milyen fotózást vállalsz leginkább?
Sz. L.: Alapvetően portréfotózást. Nem
szoktam tárgyakat, épületeket, csendéletet fotózni. Szolgáltató vagyok és a
lakosságnak a portréfotóra van igénye.
Ezen kívül szerencsére az Ipari Park
vállalatai is keresnek profi helyi fotóst,
és az önkormányzatnak is bedolgozom
riportfényképekkel.
: Mit jelent Neked oroszlányi vállalkozónak lenni?
Sz. L.: A várossal együtt nőttem fel.
Amikor a város 50 éves lett, én is éppen
az 50-et töltöttem, és pont 30 éve szolgáltam a várost. Persze egy város tovább él, én az év végén elérem azt a kort
és ledolgozott évet, amikor saját jogon
nyugdíjba mehetek.
: Hogyan töltődsz fel nap, mint
nap?
Sz. L.: Elsősorban a családommal. Érdekes és kicsit hangos família a miénk,
6 gyerekkel, s bár már nagyok, mindig
történik valami. Családi házban élve
pedig folyamatosan akad tennivaló a
ház körül. Ha kevesebb időm van, kertészkedek, ha egy kicsit több, akkor pecázgatok.
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Újabb ipari csarnokok
Előző lapszámunkban írtunk a
BorgWarner éppen felavatott
üzemcsarnokában tartott díjátadóról, de máris két hasonló építmény nőtt ki a földből. Kiss Kont
Kft. telephelyén egy raktárcsarnok készült el, ezzel további 800
m2 fedett területen, két frissen
felvett munkatárs bevonásával
tudják kezelni, jellemzően az Ipari

Park áruit. A raktározás és egyéb
logisztikai szolgáltatások ma már
gyakran együtt járnak a fuvarozási tevékenységgel.
Az osztrák Lisec csoporthoz tartozó Glastronic Hungary Kft. pedig
várhatóan idén július végéig veheti birtokba azt a jelenlegi telephelyén épülő 1169 m2-es üzemcsarnokot, ahová részben új, részben
meglévő üvegipari gépeik kerülnek elhelyezésre.

A 2000 óta fémöntvényeket előállító, jelenleg kínai tulajdonban
lévő Wescast Hungary Autóipari Zrt. bejáratánál pedig március
vége óta egy projekt tábla hirdeti
a megmunkáló-csarnok 6300 m2es bővítését.
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Változások a szem
Megváltozik a hulladékszállítás rendje
néhány külső területen április 1-jétől,
ráadásul jelentősen eltér majd az eddig megszokottól.

utóbbi években azonban annyira megszaporodtak az illegális, nem háztartási hulladéklerakások, hogy ez a rendszer a továbbiakban nem fenntartható.

Az Erőműi-tópart keleti oldalán, a Németh- és a Nyíres dűlőkben megszűnnek a megszokott konténerek, helyette a szolgáltatóknál vásárolt zsákokban
kell majd a kapu elé tenni a hulladékot.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató február óta megtalálható a város honlapján,
mi Óvári Lászlót, a zsákok begyűjtését
végző OKÖ Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük a gyakorlati megvalósítás részleteiről.
: Mi indokolja a változást?
O. L.: A konténeres gyűjtés a terület
útviszonyai miatt alakult ki az eddig ismert módon, sokáig meg is oldotta a területen élők hulladék-elhelyezését. Az

Különösen, mert a lerakott hulladékok
jelentős részét más településekről hozzák ide.
: Ez akkor egyértelműen többletköltséget jelent az érintett területen
élőknek. Mennyit jelent ez?
O. L.: Egy zsák bruttó 320 Ft-ba kerül. Az ingatlant csak időszakos jelleggel használók számára 10 zsák kötelező egy évben, ez 3200 Ft-ot jelent.
Aki a területen állandó lakhelyen,
vagy tartózkodási helyen bejelentve él,
azoknak heti egy zsákot számláz ki az
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métkupacok ellen
NHKV Zrt., negyedévente. Ez
azt jelenti, hogy évente négy alkalommal fog érkezni számla
4160 forintról. Tehát nem a zsákokért, hanem a szolgáltatásért
kell fizetni, utólag. Egyébként a
szociális alapon a lakásfenntartási támogatásban részesülők
kedvezményt kaphatnak erre a
költségre is.
: Hogyan lehet hozzájutni
a zsákokhoz?
O. L.: Az OKÖ Zrt. Táncsics
Mihály út 59. szám alatti telephelyén. A számlázás üteméhez
igazodva, negyedéves mennyiségeket adunk ki: egyszerre 13
zsákot.
: A város családi házas
övezeteiben eddig is bizonyos
napokon vitték el a szemetet,
itt melyek lesznek ezek a napok?
O. L.: A tóparton keddenként, az érintett dűlőkben pénteken kell kitenni a
zsákokat, melyeket egy kisebb autóval
fogunk összegyűjteni.
: Más is vehet ilyen zsákot, ha valamilyen okból nem elegendő a saját
gyűjtőedénye?
O. L.: Ez a lehetőség eddig is megvolt,
„többlet hulladék zsák”-ként lehetett és
lehet is megvásárolni.
: Ugyanez a halmozott, nem háztartási hulladéklerakás megjelenik a
garázssorokon is.

KÖZÉLET
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Forga lom korlátozás
katasztrófavédelmi gyakorlat
miatt

Az OKÖ Zrt.
adja és gyűjti be a zsákokat

A Vertikál Zrt.
üzemelteti
a hulladéklerakót,
így az ő logója látható a zsákokon

Az NHKV Zrt.
küldi a számlát utólag, az elvégzett szolgáltatásról

O. L.: Igen, ezeken helyeken is várhatóak változások. Az egykori Tüzépgarázssoron (Malom-tó) és az egykori Osztályzói-garázssoron (Mindszenti
út) két-két helyen maradnak meg gyűjtőedények. A Gárdonyi Sportcentrum
mögött, a Takács Imre út végén pedig
egy kijelölt hely marad a jelenlegi 2 helyett. A kevesebb gyűjtőhely pedig kamerás felügyeletet kap, így megszűnhetnek a szeméthegyek.
Az OVTV zsákos hulladékgyűjtésről
készített stúdióbeszélgetését megtalálja
az oroszlanyimedia.hu weboldalon.

Oroszlány Város Polgármesteri
Hivatala, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Északi Gázüzem Tatabányai Üzemegysége és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közös
katasztrófa-felszámolási együttműködési és kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlatot hajt végre
2017. április 12-én.
A gyakorlat során az alábbi esemény sort feltételezik a résztvevők: (…) Oroszlányban, a Kecskéd
felé menő vasúti átjárónál lévő kereszteződésben személyautó és menetrendszerinti busz ütközik. Az ütközés következtében a busz az út
melletti rézsün leszalad és meglöki
az ott földmunkát végző markológépet, mely így megsérti a földgázvezeték elzáró berendezést. A kialakult
esemény Oroszlány település gázellátásában kimaradást eredményez.
A gázellátás nélkül maradt állampolgárok részére az önkormányzat melegedő helyet rendez be a régi sportcsarnokban.
A közös gyakorlat célja az események felszámolásában résztvevő irányító-, döntés előkészítő- és
végrehajtó szervezetek, szolgáltatók együttműködésének a megteremtése, a szükséges kapcsolódási pontok felmérése és kialakítása,
a szervezetek közötti gyorsabb információáramlás és a reagálási
képesség erősítése érdekében.
Az április 12-én délután végrehajtásra kerülő gyakorlati esemény
során az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás és terelés várható. (A Katasztrófavédelem fényképe egy korábbi gyakorlaton készült.) Kérjük a lakosság megértését és együttműködését.
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Megoldás a vízhiányra, tiszta víz a jövő generációinak!
Az édesvíz hiánya egyre nagyobb méreteket ölt a
Földön, amit Európában ugyan még nem érzünk,
de a világ más, fejletlenebb részein az egészséges, tiszta ivóvízhez jutás már most is gondot
jelent. A készletek kifogyóban, a társadalmakban
pedig évről-évre egyre nagyobb feszültségeket
fog okozni a vízhiány.

Jelenleg az egyik legnagyobb globális környezeti
problémát az édesvíz egyre csökkenő készlete, a
vízhiány jelenti. Ennek következményei beláthatatlanok.

Ha a Földünkre nézünk, akkor láthatjuk, hogy annak több mint kétharmadát víz borítja, csakhogy
ennek túlnyomó része sós víz. Az összes vízkészlet csupán 3%-a édesvíz, ennek nagy része viszont
a sarki jéghegyekben tárolódik.
Jelenleg még az egyik legnagyobb problémát nem
is a vízhiány jelenti, hanem az, hogy sok helyen
minőségi problémák vannak az ivóvízzel. A men�nyiségi probléma is jelen van ugyanakkor, hiszen
a népesség egyre nő, a vízkészlet pedig fogyóban.
Kérdés, hogy mennyire lesz képes a vízkészlet kielégíteni a növekvő számú népességet.
A GE Power divízió részeként működő Water
& Process Technologies globális szinten 7500
munkatárssal vezető szerepet tölt be a vízkezelési
rendszerek nemzetközi piacán, lakossági és ipari
területen egyaránt. Üzletágunk azon dolgozik,
hogy ivóvizet juttasson olyan településekre,
ahol hiány van abból és stratégiai támogatást

nyújtson partnereinek a vízkészletek hatékony
kihasználásában. Cégünk élen jár a korszerű
technológiák alkalmazásában és folyamatosan
bővíti a fenntartható fejlődést biztosító,
környezetbarát termékportfólióját.
Vállalati kultúránk és értékrendünk legfőbb
pillérei az elkötelezettség, a folyamatos fejlődés
és a tudásszomj. Munkatársaink felelősséggel,
magas szintű szakmai ismeretek birtokában azon
dolgoznak, hogy vevőink igényeit elvárásaikon
felül elégítsük ki.
Komárom-Esztergom megyében, Oroszlányon,
a világ legnagyobb ultraszűrős víztisztító
rendszereket előállító gyára található, ahol
a létfontosságú víz újrahasznosítására
koncentrálva a GE következő generációs
víztisztító rendszereket állít elő. A cég által
gyártott egyedülálló csúcstechnológiát
világszerte alkalmazzák a szennyvíz jó minőségű
ipari tápvízzé, vagy akár ivóvízzé alakításában.
Megépülése óta tízszeresére nőtt az üzem
gyártókapacitása. Az egyik újfajta ultraszűrős
membrán kifejlesztése magyar fejlesztőcsapat
nevéhez fűződik. Ezt a technológiát, amelyet
hamarosan Párizsban is alkalmaznak,
Szingapúrtól Veresegyházig több mint 1500
helyszínen használják.

Miért érdemes vállalatunkhoz csatlakozni?
A GE Magyarország Víz-üzletágának globálisan
legnagyobb volumennel rendelkező gyártóegysége Oroszlányon található, ebben a gyárban
fejlesztjük, gyártjuk és üzemeljük be azokat a
berendezéseket, melyek megoldást jelentenek
a vízhiányra. „Tudom, hogy szakértelmemet
itt MEGFELELŐEN és MINDIG megbecsülik.”
(Zemlényi Tamás HR Leader,
Hungary GE Water & Process Technologies)
A GE több mint 300 000 munkavállalóval világszerte egy olyan tudásbázist és hosszútávú lehetőséget nyújt, ahol megalapozhatod szakmai

karrieredet, szélesítheted tudásodat, kapcsolati
tőkédet. Olyan dinamikus csapat része lehetsz,
amely számára a teljesítmény a mérték. Az optimális munkavégzéshez ideális körülményeket
biztosítunk, hogy neked csak az eredménnyel
kelljen foglalkoznod. Személyes fejlődésedet
képzési rendszerünk segíti, karriered kiteljesítésében szakmai és készségfejlesztő tréningekkel
támogatunk. Bérezési és juttatási rendszerünket
úgy alakítottuk ki, hogy átlagon felüli teljesítményedet méltó módon honoráljuk.
A GE Water-nél versenyképes fizetés és összetartó csapat vár! Pályázd meg Te is betöltetlen
pozícióink egyikét!

Aktuális állasajánlatainkról bővebben tájékozódhatsz a www.georoszlany.hu oldalon.
(x)
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Közösségi kert és üvegház is épülne

100 millió forint
a dűlőkbe

A város több pontján megkezdődött a közvilágítási
oszlopok cseréje. Az oszlopok gyakran az
alapozásukkal együtt újulnak meg, és a közeljövőben
a hibabejelentés rendszere is egyszerűsödhet.

Az emlékművek felújítása is folytatódik, márciusban
a Fáy András és József Attila szobrok, talapzatuk és
közvetlen környezetük került sorra.

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke,
Tyukodi József a vállalt rendezvények sikeres
lebonyolításáról, és a pályázaton szerzett eszközök
folyamatos bővüléséről számolt be évértékelő
rendezvényükön.
Elindult az iskolatévé az
OVTV műsorán, ahol a város
iskolásai készítenek műsort.
A már elkészült adásokat
keresse az oroszlanyimedia.hu
weboldalon!

Az oroszlányi Német- és Nyíres-dűlőben az ott élő
hátrányos helyzetű emberek bevonásával újabb projekt indul. A szakmát is biztosító programot a megyei
önkormányzat 100 millió forinttal támogatja – mondta el a megyei közgyűlés elnöke az MTI-nek. Popovics
György tájékoztatása szerint a megyei önkormányzat
által kezelt Területi és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében egy 4 hektáros közösségi kertet
alakítanak ki, valamint háromszáz négyzetméteres
üvegházat építenek, így a korábbi képzéseken gazdálkodási ismereteket szerzett hátrányos helyzetű emberek a gyakorlatban hasznosíthatják tudásukat.
Laczkovics Irén, a projekt szakmai vezetője elmondta,
a hároméves időtartamra tervezett, a felzárkózást segítő programban 370 embert szeretnének elérni, közülük 21-en szerezhetnek szakmát. Az érintettek élelmiszer eladó, zöldség- és gyümölcstermesztő, kertész,
dajka, mezőgazdasági gépjavító illetve gépjárművezető és földmunkagép-kezelő képesítést kaphatnak –
fűzte hozzá.
A Német- és a Nyíres-dűlőben 320 ember lakik hétvégi házakban állandó jelleggel. Végzettségük legtöbbször nyolc általános iskolai osztály, harmaduk dolgozik rendszeresen. Korábban Oroszlány központjában
több, leromlott bérlakást lebontottak, az ott élők a
dűlőkben vásároltak vagy béreltek olyan ingatlanokat,
amelyek nem lakóháznak épültek.
A dűlőkben 2015-ben fejeződött be egy másik, három
éven át tartó felzárkózási program, melynek keretében az önkormányzat pályázati támogatásból közösségi házat hozott létre. Itt gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtottak illetve segítették a területen élő, főként
roma lakosság munkába állását. Ezt a programot több
szociális területen működő szervezet nevezte már példaértékűnek.
– MTI –
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Általános iskolai
beiratkozás
Beiratkozást hirdet a 2017/2018-as tanévre a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala. Időpontja:
2017. április 20. csütörtök 8–19
2017. április 21. péntek 8–18
A 2011. augusztus 31-ig született gyermekeket kell beíratni a lakóhely szerint
illetékes (vagy a választott) iskola első
évfolyamára.
A hirdetmény teljes szövege megtalálható az oroszlany.hu mozaik rovatában.

Föld napja a Gimiben
2017. április 21-én kerül megrendezésre a Hamvas Béla Gimnázium és
az Oroszlányi Baráti Kör által kezdeményezett „Föld napja” program. A
program a fenntarthatóságról szól, mely
beilleszkedik a Fenntarthatósági Projekthét programjába. A rendezvényre
számos vendéget is várunk a térségünkből és a településünkről.
Kezdésként Oroszlány polgármestere,
Lazók Zoltán tart nyitóelőadást, melyet díjkiosztó, egy kis testmozgás, majd
forgószínpad-szerűen felépített előadások követnek. Az előadásokhoz felkért
gimnáziumi tanárokon kívül vendégelőadókat is hívott a szervező-bizottság,
akik a fenntarthatóság témaköréből választottak előadásokat. A

gimnáziumi tantermek
adják a helyet az előadásoknak,
melyeket a gimnazisták és kísérő tanáraik, valamint a
Baráti Kör tagjai látogathatnak a meghívott vendégekkel együtt. A fény, a
víz és egyéb környezetünket érintő és
fenntartható fejlődésünkhöz kapcsolódó előadások tárháza gazdagítja a prog-

ramot, melyek végén kérdéseket tehetnek fel a diákok és a vendégek. Különlegességnek számít a szabadtérre tervezett gyakorlati bemutató is, mely a napenergia hasznosítását mutatja be a gimnázium udvarán, vagy rossz idő esetén
a tanteremben.
A programot színesíti a rajzpályázat. A
témát a Nap adja, mely nélkülözhetetlen
a fenntartható emberi tevékenység számára. Ovisoktól a gimnazistákig bezárólag lett kihirdetve, melynek anyagát a
projektnapon szeretnénk kiállítás formájában bemutatni és díjazni.
Oroszlány Barátainak Köre

Hunyadis
versenyeredmények

A Zrínyi Ilona megyei matematika verseny eredményhirdetése március 3-án volt. A tesztverseny (25 feladat 5
válaszlehetőséggel egy óra alatt) két fordulóból áll. A megyei fordulóban legnagyobb örömünkre Hideg Hunor másodikos tanulónk első lett, ő képviseli me-

rosné Fehérvári Mónika; 5. oszt. 14. hely
– Németh Máté, felkészítő tanár: Farkas
Gáborné, 15. hely Pap Levente; 7. oszt. 15.
hely – Gombási Róbert Krisztián, felkészítő tanár: Huma Erzsébet; 8. oszt. 14.
hely – Czettisch Petra; felkészítő tanár:
Veilandics Béla Józsefné.
Csapatverseny eredménye 3. oszt. 2.
hely – Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gombási Noémi, Vida Kornél, Vida
Janka; 5. oszt. 3. hely – Hunyadi Mátyás
Általános Iskola, Németh Máté, Pap Levente, Baliga Ákos
A Kalmár László megyei matematika verseny un. „kifejtős” verseny, eredményhirdetése március 4-én volt. Eredmények 3. oszt. 2. hely – Gombási Noémi Renáta, felkészítő tanár: Némethné Páll Rita, 8. hely – Spindler Bertalan;
4. oszt. 9. hely – Molnár Bianka, felkészítő tanár: Mészárosné Fehérvári Mónika, 10. hely – Karvaj Ákos, 10. hely –
Praveczki Tamás; 5. oszt. 8. hely – Hideg Hanna, felkészítő tanár: Farkas Gáborné; 6. oszt. 6. hely – Rácz Anna, felkészítő tanár: Huma Erzsébet, 9. hely –
Józsi-Tóth Márk, 10. hely – Tatai-Szűcs
Emma, 11. hely – Árva-File Balázs,
11. hely – Péterfi Liza; 7. oszt. 3. hely –
Gombási Róbert Krisztián, felkészítő
tanár: Huma Erzsébet; 5. hely – Geiszt
Zsombor Jenő, 6. hely – Kollár Bendegúz; 8. oszt. 5. hely – Czettisch Petra, felkészítő tanár: Veilandics Béla Józsefné, 7.
hely – Czettisch Kinga.
Mészárosné Fehérvári Mónika

Minden szám dobogót ért

gyénket az országos döntőben! Ezen a
versenyen iskolánk a megyei rangsorban a harmadik helyen végzett a tatai
Vaszary és a tatai Kőkúti iskola mögött.
Eredmények 2. oszt. 1. hely – Hideg Hunor, felkészítő tanár: Tatai-Szűcs Cecília; 3. oszt. 6. hely – Gombási Noémi Renáta, felkészítő tanár: Némethné Páll
Rita, 9. hely Vida Kornél; 4. oszt. 14. hely
– Karvaj Ákos, felkészítő tanár: Mészá-

A március 12-én, Gyömrőn rendezett
Nyílt Országos Mazsorett Versenyen
a Hébé szeniorjai minden versenyprodukciójukkal a dobogón álltak.
Eredmények: I. helyezett baton szenior szóló – Burai Hanna; I. helyezett baton szenior duó-tri – Burai Han-
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na – Markó Dóra – Németh Viktória;
I. helyezett baton szenior miniformáció
– Burai Hanna – Czettisch Petra – Hel
gert
Dóra – Letonai
Edina – Markó Dóra – Mózes Lotti – Németh Viktória; II. helyezett baton szenior szóló –
Helgert Dóra; II. helyezett baton szenior
2 bot – Markó Dóra.
Bakó Rita Lili

SPORT

Teke, élet, egészség
2016-ban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Sportágakat népszerűsítő rendezvények támogatása” keretből, a címben szereplő névvel pályáztunk. Célul tűztük ki a
teke sportág népszerűsítését városunkban az általános és középiskolás tanulók, ill. a pedagógusok körében, valamint Szákszend, Kecskéd és Vértessomló Általános Iskolái is elfogadták meghívásunkat. Meghívott oroszlányi iskolák:
József Attila Általános Iskola, Hunyadi
Mátyás Általános Iskola, Hamvas Béla
Gimnázium, Benedek Elek EGYMI csapata. Fontosnak tartottuk, hogy a sportág kipróbálása mellett, előadásainkkal,
tanácsainkkal minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak az egészséges táplálkozás fontosságáról és az egészséges életmód tudatos kialakításáról is.
Egy világbajnok tekéző Zavarkó Vilmos
mérkőzésének megtekintésével, még
átfogóbb képet kívántunk nyújtani a

sportágról. Bíztunk abban, hogy az előadásokon hallott információk arra buzdítják a diákokat, hogy minél egészsé-
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gesebben táplálkozzanak és rendszeresen mozogjanak egészségük megőrzése érdekében. A felmérésekkel pedig képet kaptak szervezetük pillanatnyi állapotáról. A tekepályán gurítások, játékos vetélkedők, egészséges ételek és italok kóstolására került sor. Összesen hat
alkalommal, egyenként 40 főt láttunk
vendégül. Az egészség napjára időzített
záró rendezvényünkön értékeltük és díjaztuk a tekeverseny eredményeit, és a
tanulók által készített rajzokat, alkotásokat, amelyet programunkhoz kapcsolódóan hirdettünk meg. Úgy érezzük
programunk jól sikerült, a meghívott
diákok és tanárok jól érezték magukat.
Karácsony László
Hartmann-né D. Ilona

Sítábor
2017. március 9–11-e között került megrendezésre az ausztriai
Schettereggben a plochingeni síklub
12. síversenye, amelyen városunkat 4
fővel képviseltük. A rendkívül enyhe
időjárás miatt az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a verseny megrendezésre
kerülhet-e, de végül a szervezők a megszokotthoz képest egy rövidebb pályaszakaszon lebonyolították a versenyt.
Csapatunk sikeresen vett részt a jeges, kemény pályán megrendezésre került megmérettetésen két kategóriában,
egyéniben és csapatversenyben is.
A város küldöttei nem csak a versenyen képviselték Oroszlányt. Erdei István, az oroszlányi síklub elnöke Lazók

MEGHÍVÓ

A bingeni Hildegard testet és lelket átfogó gyógyulásról „szóló tanítása” aktuálisabb ma,
mint valaha. A témában való előrehaladást a módszeres, lépésről-lépésre történő vezetés,
a helyes táplálkozási szokások kialakítását a szakemberek tanácsai és a meditációs anyagok alkalmazása az élményszerű megközelítést biztosítják a Szent világának megértéséhez. Az ismeret terjesztő előadás sorozat, lelkigyakorlat azok igényeit fogja kielégíteni,
akik Szent Hildegard hatalmas életművéből kívánnak megoldást találni egyéni életük rendbe tételéhez.
Gyógyulás testben-lélekben – praktikus tanácsok a pozitív életszemlélet kialakításához
2017. április 27–29. Érdeklődni lehet:
Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány

Zoltán polgármester és Rajnai Gábor alpolgármester megbízásából egyeztető
tárgyalást folytatott arról, hogy a jövőben megrendezésre kerülő sítáborokban
a két településről 10-10 fiatal is részt vegyen annak érdekében, hogy a két város kapcsolatát a fiatalokon keresztül
is elmélyíthessük, valamint lehetőséget
kapjanak a kapcsolatfelvételre, nyelv
gyakorlásra, hosszú távú kapcsolatok
kialakítására.
Plochingen polgármestere, Frank Buß,
valamint a plochingeni síklub elnöke,
Hans-Ulrich Gula nyitottak voltak a lehetőségre, támogatták a javaslatot. A cél
megvalósítása érdekében a két település
vezetőinek további feladata az oktatási
intézmények vezetőivel való egyeztetés
a diákok részére felkínált lehetőségről.

Debreceni Országos Úszó
Diákolimpia

197 induló, 2 úszásnem, 17 kategória, 6
korcsoportból 2 aranyérmet, 5 ezüstöt,
1 ötödik és 2 hatodik helyet szerzett a
Benedek iskola. Röviden így lehetne
összefoglalni az Országos Úszó Diák
olimpia és Tehetségkutató Versenyt,
melyre Debrecenben került sor 2017.
február 11-én. A II. korcsoportban, 25
méter szabadon választott és 25 m mellúszásban Kirscher Dorina és Lőrincz
Dániel nagyszerűen képviselte iskoláját és a várost. Dorina 2 aranyat, Dani 2
ezüstérmet nyert. A III. korcsoportosok
50 méteren versenyeztek, s Pintér Dorka mindkét versenyszámában ezüstérmes lett. Szerb Krisztián gyorson 5.
lett, mellúszásban ezüstérmet szerzett.
Az V. korcsoportban induló Babai István mindkét számban az értékes hatodik helyen végzett. Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria.
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Busszal jár?
Járatmegszűnések várhatóak!
2017. április 1-jén (szombaton)
reggeltől az alábbi menetrend
módosítások kerülnek bevezetésre Komárom-Esztergom megye
helyközi közlekedésében:
A 8460 Tatabánya–Környe–
Kecskéd/Majk–Oroszlány autó
buszvonalon:  Az 547-es számú járat (ind.: Tatabánya, felső
vá. iskolanapon 7.35 órakor; érk.:
Oroszlány, Volán telep 8.05 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  Az 513-as számú járat (ind.: Tatabánya, aut. áll. iskolanapon 7.30 órakor; érk.: Oroszlány, Volán telep 8.06 órára) megszűnik, helyette az 503-as számú járatot (ind.: Tatabánya, aut.
áll. tanszünetben munkanapokon
7.30 órakor; érk.: Oroszlány, Volán telep 8.02 órára) iskolai előadási napokon is közlekedtetjük.
A 8570 Oroszlány–Bokod–Dad–
Szákszendi elág. autó
busz
vonalon:  A 125-ös számú járat (ind.: Oroszlány, Hőerőmű
munkanapokon 5.35 órakor; érk.:
Bokod, gyógyszertár 5.40 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  A 321-es számú járat

(ind.: Oroszlány, Hőerőmű szabad- és munkaszüneti napokon
5.50 órakor; érk.: Bokod, gyógyszertár 5.55 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  A
301-es számú járat (ind.: Oroszlány, Volán telep iskolanapon 6.40
órakor; érk.: Oroszlány, Hőerőmű
6.52 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  A 113-as számú járat (ind.: Oroszlány, Volán
telep munkanapokon 14.05 órakor; érk.: Oroszlány, Hőerőmű
14.17 órára) kihasználatlanság
miatt megszűnik.  A 644-es
számú járat (ind.: Oroszlány, Hőerőmű munkanapokon 5.50 órakor; érk.: Oroszlány, Volán telep
6.09 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  A 382-es számú járat (ind.: Bokod, gyógyszertár szabad- és munkaszüneti napokon 6.10 órakor; érk.: Oroszlány, 6.15 órára) kihasználatlanság miatt megszűnik.  A 324es számú járat (ind.: Oroszlány,
Éden presszó iskolanapon 7.30
órakor; érk.: Oroszlány, Volán telep 7.35 órára) kihasználatlanság
miatt megszűnik.
(KNYKK)

