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SPORT
Thaiföld
Öt oroszlányi sportoló képviselte
városunkat Bankokban, az Ifjúsági Súlyemelő Világbajnokságon. Az
OVSEE beszámolóját közöljük.
10. oldal

KÖZÉLET
Út, járda, parkoló
Az 5. sz. választókörzet képviselője,
Rajnai Gábor számol be a tavalyi beruházásairól, és a képviselői keret elköltésének idei terveiről.
4. oldal

SPORT

1.1 milliárd forintot kap a város
egy korábban beadott pályázat
keretében, mely célzottan egy
biztonságos, a gépkocsi-forgalomtól
teljesen eltérő útvonalon haladó
kerékpárút készítésére használható
fel. A már elkészült, Tatabányáig
tartó terv Kecskédet és Környét
is érinti, ezen településekkel
együttműködve válhat valósággá,
leghamarabb 2019 tavaszára. Akkor
viszont ezen a 12 km-es szakaszon
eltekerhetünk akár a Dunáig – vagy
akár tovább is.

Utánuk járnak
Az OSE „Kószák” természetjáró
szakosztálya csendben viszi a város
hírét, ráadásul nem is csak „rövid távon”. Ehhez pedig csak azt használják, amink van: A közvetlen természeti környezetünket.
6. oldal

HATÁRIDŐ
Engedi elszállni?
Bár a NAV már sokaknak elkészíti az
adóbevallását, az adó 1%-a továbbra
is fontos lehet mintegy 40 szervezetünknek. Felsoroljuk, kik közül választhat helyben.
7. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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NBI/B Rájátszás, II. forduló
(1-4. helyért; 2 nyert mérkőzésig)

1. mérkőzés:
2017. április 28. péntek 19 óra
(Debrecen)
DEAC Kamilla Gyógyfürdő – OSE Lions
90–75

2. mérkőzés:
2017. május 12. péntek 19 óra
(Oroszlány)
OSE Lions – DEAC Kamilla Gyógyfürdő

3. mérkőzés:
2017. május 20. szombat 18 óra
(Debrecen)
DEAC Kamilla Gyógyfürdő – OSE Lions

HAJRÁ OSE!

DÉZY

Gazdát keres!

Erről a tüneményes lányról egyszerűen
csak dicshimnuszokat tudunk zengeni mióta csak ismerjük, márpedig elég rég ismerjük. Ő az a mama, akit hónapokkal ezelőtt 10 újszülött babájával
mentettünk. Minden csöppség gazdira talált, csak Ő nem, pedig igazán
megérdemelné. Kintre, bentre, utazáshoz, gyerek mellé, kutya mellé,
gyakorlatilag mindenhogy ideális társ. Ivartalanított 2 éves lány. Rendkívül barátságos kutyus. Örökbefogadási szerződéssel vihető el.

+36 20 481 2319
hu-hu.facebook.com/ments.meg.oroszlanyi.
allatvedo.egyesulet/

Tűzre, vízre vigyázzatok!

Ingyenes

computeres szemvizsgálat
minden nap előzetes bejelentjezés alapján,
szemüvegkészítés esetén.

Keddenként egész nap
bejelentkezés nélkül.

Szélescsatornájú multifokális
szemüveglencse ajándék kerettel:

89.000 Ft

Komplett szemüveg
(lencse+keret):

25.000 Ft

Cserta Optika
Oroszlány,
Rákóczi u. 21.
Telefon:
34/366-287

KÉK HÍREK

Alapítvány a tűzoltóságunk támogatására
A Polgármesteri Hivatal nagytermében tartotta köztestületi közgyűlését április 20-án az Oroszlányi
Önkormányzati Tűzoltóság. A beszámolók a tavalyi év pénzügyi mutatóival kezdődtek: a felügyelőbizottság
a gazdálkodás számait rendben lévőnek, a közhasznúság megállapításához továbbra is megfelelőnek találta.
A vonulások számainak ismertetésekor kiderült, hogy arányaiban a tűzesetek száma kissé csökken, a műszaki mentések száma, és a tűzjelző
rendszerek téves riasztásainak száma pedig emelkedik. Szabó Imre parancsnok arról is beszélt, hogy egy
„Oroszlány tűzvédelméért” alapítvány létrehozása mellett döntöttek,

melynek segítségével új csatorna nyílik meg a helyi tűzoltóságot támogatni szándékozó gazdasági társaságok
előtt. Örömtelinek
nevezte, hogy az
eddigi támogatások is folyamatosak voltak, illetve az alapítványra is valódi igény van. A tűzoltó állomány számára adott
juttatások emelése mellett az is elhangzott, hogy a laktanya
belső festését saját erőből oldották meg.
Kelkó Balázs tűzoltó alezredes, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője példa értékűnek nevezte az Önkormányzat működési hozzájárulását, melynek köszönhetően – az önkormányzati tűzoltóságok közül országosan szinte egyedülállóan – állandó készenlétben állnak az oroszlányi
lánglovagok.

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 • telefonszám: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság •
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Rajnai Gábort, az 5. számú
választókörzet képviselőjeként
(MSZP-Együtt-DK) kérdeztük,
hogy mire használta fel a 2016-os
képviselői keretét, és mit tervez az
idei évre?
R. G.: A tavalyi keret teljes egészében
a Bánki Donát úti, mart aszfaltból készült parkoló készítésére használtuk
fel. Ez a „Bambi” üzletsor mögött, a
benzinkút és a Lapos étterem közötti
részen, mintegy 80 méternyi szakasz,
többségéban parkolóhely burkolását
jelentette.
: Miért pont erre a területre
esett a választása?
R. G.: Az éttermek forgalmának növekedésével erre egyértelműen szükség volt. Én azt a megoldást választottam, hogy a teljes összeget egyetlen,
de nagyobb beruházáshoz használjuk
fel. Ezen belül továbbra is az utak, járdák és parkolók felújítását vagy létrehozását fogom preferálni a jövőben is.
: Hogyan tervezi a keret felhasználását az idei évben?
R. G.: Idén minden képviselő hozzájárul a platánfák poloska elleni beoltásához egyenként 150-150 ezer forinttal. A város fái nagy értéket képviselnek, hozzájárulnak a városképhez is. Ez a fajta hozzájárulás jól mu-
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Út, járda, parkoló

tatja a képviselői keret rugalmasságát, azaz, hogy az év közben felmerülő
igények szerint használható fel. Emellett az Irínyi utca 1–2–3. számú lépcsőházak előtti területre tervezünk telepíteni pihenőpadokat. A körzetemben a napokban fejeződik be az Április utcai parkolóépítés és járdafelújítás, ami sok régi panaszra ad megoldást. Így ez lehetővé teszi egy másik
beérkezett, jogos igény megválaszolását: a Táncsics ovi belső járdáinak felújítása időszerűvé vált, a fennmaradó,

KÖZÉLET

kb. 2,5 milliós összeget teljes egészében erre szeretném fordítani.
: Tehát járda, csak éppen a kicsiknek?
R. G.: Így van. Az óvoda udvarának
betonlapos járdái egy idősek az épülettel, mára több helyen kimozdultak,
megsüllyedtek. Ez balesetveszélyes,
különösen egy olyan helyen, ami kimondottan szaladgálásra van. Remélem, hogy a következő évek költségvetései is lehetővé teszik az ilyen jellegű
feladatok végrehajtását.
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Rovatunkban olyan vállalkozókat mutatunk be, akik évtizednél hosszabb
ideje végzik tevékenységüket városunkban. Ebben a hónapban Baranya
Tibor gazdálkodót kérdeztük arról,
hogy pontosan mit is csinál ő?
: Mi a tevékenység hivatalos neve,
és pontosan mióta csinálja?
B. T.: Mezőgazdasági vállalkozó vagyok: állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozok, méghozzá 1997
óta. Az állatokhoz 100 hektár legelő, és
100 hektár szántó tartozik, ezeken saját
takarmányozásra termelünk, harmadmagammal. Állatokból van birka, marha, sertés, ló és szamár is.
: Szamár?
B. T.: Éber állat, az is figyel a szabad
tartású birkákra éjjel, hogy ne kódorogjanak el. Ezen kívül átvezetéskor
elöl jár: ha a birka magától nem mer elindulni valamerre, a szamarat akkor is
követni fogja. Tulajdonképpen segít nekünk.
: Hová kerülnek a telepről az állatok, kik a vevők?
B. T.: A bárányokra itthon kicsi az
igény, ezeket egy cég Olaszországba viszi. Évente két alkalommal, gyakorlatilag az ottani ünnepekhez igazodva. A
sertést leginkább helyiek számára adjuk el, akiknek fontos a biztos származási hely. Ők többnyire visszatérnek, és
gyakran új vevőt is hoznak. A marhát
pedig a környékbeli húsboltok viszik,
náluk is szempont és eladási érv, hogy
helyi termelőtől származik.
: Hogy érzi magát a városban,
mit jelent Önnek Oroszlány?
B. T.: Tősgyökeres oroszlányi vagyok,
a nagyszüleim is itt éltek. Kis kecskédi
kitérővel mindig itt laktam. A fejlődés tetszik, itt az utcák, házak, épületek megújulására gondolok. Útfelújításból szívesen látnék többet. A nagy rendezvényekből – amik összehozzák az
embereket – lehetne több. Azokra gondolok, amik közösséget építenek. A bányásznap, szilveszter is ilyen, de talán
még több jobb lenne. Tavaszi fesztivál,
május elseje, meghívott együttesekkel,
vásározókkal, ilyesmik.

KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Baranya Tibor

mezőgazdasági vállalkozó

nem a legideálisabbak, a földekre igyekszünk minél kevesebb kémiát használni, a szerves trágyát is visszajuttatjuk. A
földterületek több parcellán oszlanak el,
ezért sok emberi munkára van szükség.
A bérköltség arányaiban jelentős. Az
emberhiányt a mezőgazdaság is megérzi, különösen, hogy ez nem 8 vagy 12
órás munka: a hétvége sem számít, és ha

Kávé: Nem kávé, bögre SAJÁT tehéntej
Itt mondanám el, hogy mi mindig szívesen látunk gyerekeket, ovis vagy iskolás
csoportokat. Otthon egyre kevesebben
tudják megismerni az állatokat, itt pedig
testközelből találkozhatnak igazi tyúkkal, báránnyal, malaccal, és persze meg
is lehet simogatni őket. Később gyakran
hetekig mesélik az élményt.
: Mik a változások, vannak-e újdonságok a szakmában?
B. T.: Lehetőségeinkhez mérten próbálunk modernebb gépeket venni, amik
kevesebb energiát és karbantartást kívánnak. Igyekszünk mindent magunk
megoldani, ezzel költséget spórolni. De
így azt is tudjuk, hogy mit adunk enni
az állatoknak. Bár a helyi talajviszonyok

éjjel van ellés, akkor annál ott kell lenni.
: Ennyi munka után van pihenés?
B. T.: Kell, hogy legyen. Van egy focicsapatunk Tatabányán, Parizer a neve.
Orvosok, régi sportemberek között igazi parázs meccseket játszunk. Ezen kívül a Kecskédi Öregfiúk csapatában kapom a gólokat, mint kapus. A családdal is minél több programot szervezünk,
legutóbb a Medveparkban voltunk Veresegyházán. A mezőgazdaság tipikusan olyan munka, amit a családnak el
kell fogadnia és támogatnia kell, és ezt
nagyon köszönöm is a feleségemnek. Mi
wellness-hétvégére is valamikor hét közben jutunk el. Az – a telefont is beleértve
– igazi kikapcsolódás.
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Összetartó Kószák
Az Oroszlányi Sportegylet Természetjáró Szakosztálya 11 éve szervez tömegsport rendezvényeket a városban.
Sokan találkozhattak már velünk a városban túrák, futóversenyek vagy éppen szemétszedések, faültetések kapcsán. Túráik és versenyeik nem a megszokott magyaros-káoszos-várni kell
valamire-szervezésűek, hanem profin

is. A túra különlegessége, hogy bármikor lehet rajta indulni. A teljesítéshez
a fákon elhelyezett QR kódokat kell leolvasni egy okostelefon segítségével.
Teljesíthető gyalog, futva vagy hegyi
kerékpárral. A 77 km-es erőpróbát már
több mint 450-es teljesítették sikerrel.
www.vercse100.hu

versenyt. 21,1 és 28,1 km-es távokon indulhatnak a résztvevők. A 10 órakor, a
Szent Borbála térről rajtolók mezőnye
érinti a Rákóczi, Alkotmány utat és ezután a Vértes „terv”-útjain folytatódik.
Az erdei aszfalt utak különleges hely-

Maradj mozgásban! – ezt üzenik a Kószák.
www.vkfelmaraton.hu

átgondoltak, gondmentesek. Eközben
pedig még nem is akarnak megtéríteni,
vagy rábeszéni bennünket semmire: nekik elég, ha megtapasztaljuk a mozgás
és a természet közelségének élményét.
A rendezvényekre készített honlapjaik
egyszerűek, de pont mindent tudnak,
amire az adott eseménnyel kapcsolatban kíváncsiak lehetünk. És ezek miatt bizony évről-évre egyre több regisztrációt fogadnak a különböző távokra.
Nézzük meg, mik is ezek pontosan.
2014-ben indították útjára az ország
első instant túráját: a Vérkört. Mára országos hírnevet szereztek vele a városnak. Azt mondják: túrázó, terepfutó körökben Tatabányát a Gerecse 50-el párosítják, Oroszlányt pedig a VérKörrel
azonosítják, és erre ők nagyon büszkék

www.verkor.hu/24

www.verkor.hu
www.verkor.hu/tt
Minden jelentkezőt ellátnak a szükséges instrukciókkal induláskor, és szinte
mindig fogadja is valamelyik tag a beérkezőket. Népszerűsége töretlen, voltak
indulók az ország minden szegletéből:
Debrecenből, Szekszárdról, Szegedről,
sőt már külföldről is Szlovákiából, Szerbiából és Angliából. Van olyan budapesti hölgy aki már hatszor teljesítette
és állítása szerint még jönni fog. Évente egy alkalommal (április első szombatján) a VérKör teljesítménytúra változatát is megszervezik. Ilyenkor szervezett formában lehet teljesíteni a túrát: ezt idén 233 nevezettből 178-an teljesítették sikerrel. És ezt még fokozzák is:
Legújabb teljesítménytúrájuk a VérCse,
a VérKör 100 km-es nagybátyja a Gerecséből indulva, 20-22 órás szintidővel.
A teljesítők növekvő létszáma az adott
honlapon követhető.
Az idei fő rendezvényük a VK félmara
ton lesz május 13-án. A városban először rendeznek ilyen, nagyszabású futó-

színt teremtenek a versenynek: Ki ne
szeretne félmaratont futni úgy, hogy
közben nem az autók kipufogógázát lélegzi be hanem az üde zöld tavaszi erdő
illatát? A futóversennyel hagyományt
szeretnének teremteni és terveink szerint néhány év múlva több száz lelkes
futó koptatja majd Oroszlány és a Vértes útjait.
Azokra is gondoltak, akik nem akarnak vagy nem tudnak lefutni 21,1 kmt. Szeptember 16-án rendezik ismét a
„24 órás váltófutás és családbarát teljesítménytúra” rendezvényüket. Ennek
keretében a korábbiakhoz hasonlóan
3,1 km-t vagy ennek többszörösét futhatják le a lelkes kezdő, haladó futók.
A családok részére pedig szintén ezen
a napon egy teljesítménytúra (kirándulás) is lesz, a tervek szerint 8 és 15 km-es
távokon.
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Május 22.,
az szja-bevallás végső
határideje
Ez határidő rendszerint május 20-ra
esik, de idén ez munkaszüneti nap, így
módosult pár nappal. A magánszemélyek és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett őstermelők adóbevallásának beküldési határideje május 22.
Ha Önnek nincs Ügyfélkapu regisztrációja, és 2017. március 15-ig nem kérvényezte, hogy a NAV készítse el bevallását, akkor május 22-ig adhatja le adóbevallását a 16SZJA nyomtatvány kitöltésével. Amennyiben Önnek a NAV korábban elkészítette adóbevallást tervezetét
(eSZJA), de nem ért egyet az abban foglalt adatokkal, május 22-ig kijavíthatja, illetve kiegészítheti az erre a célra kialakított elektronikus felületen vagy 16SZJA
nyomtatvány postai vagy ügyfélszolgálaton való benyújtásával.

Adó 1+1 százalékos
rendelkezés
Szintén május 22-ig rendelkezhetnek a magánszemélyek az adójuk 1+1
százalékáról. Ezt megtehetik az szjabevalással együtt szja-bevallás EGYSZA
lapján, illetve külön is a célra rendszeresített 16EGYSZA nyomtatványon. Az
idei éven is egy regisztrált civil szervezet
és egy technikai számmal rendelkező
egyház vagy kiemelt költségvetési előirányzat részére rendelkezhet adója 1+1
százalékáról. Ha még nem tudja, mely
szervezetet vagy egyházat támogassa,
válasszon a helyi székhelyű, erre jogosult szervezetek közül.

Rendkívüli nyitva tartás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának tatabányai központi ügyfélszolgálata (Tatabánya, Komáromi út 42.) 2017. május 2-től május
22-ig a személyijövedelemadó-bevallás közelgő határideje miatt a rendes
ügyfélfogadáson túl hosszított nyitva
tartással fogadja az ügyfeleket:
hétfő–csütörtök
8:30–18:00
péntek		
8:30–11:30
Május 19-én (pénteken) egész nap,
8:30-tól 18 óráig tart nyitva a központi
ügyfélszolgálat.
A 06-40/42-42-42-es telefonszámon
hívható Általános Tájékoztató Rendszer munkatársai május 2-től május
22-ig munkanapokon 8:30-tól 18:00

óráig, hétvégenként 8:30-tól 13:30-ig fogadják a személyi jövedelemadózással
kapcsolatos kérdéseket.
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18603048-1-11
18602353-1-11
19144878-1-11
18600038-1-11

„Fészek” Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány
A Karate A Gyermekekért Alapítvány
Bakfark Bálint Alapítvány
Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális
Szakiskola Gyermekeiért Közalapítvány
18605318-1-11
Brunszvik Óvodásokért Alapítvány
18615331-1-11
Dr. Balogh Tibor Alapítvány
19888183-1-11
Égeresi Sporthorgász Egyesület Oroszlány
18613700-1-11
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete
19149055-1-11
Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány
19150749-1-11
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
18617034-1-11
Generációk Egymásért Alapítvány
18600715-1-11
Gyermekeink Egészségéért, Környezetünk Védelméért
Alapítvány
19147895-1-11
József Attila Alapítvány
19888042-1-11
Majki Sporthorgász Egyesület
18618080-1-11
Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület
18603433-1-11
Munkás Szent József Templom Oroszlányban Közhasznú
Alapítvány
18032475-1-11
Oroszlánkő Természetvédelmi, Hagyományőrző és
Turisztikai Egyesület
18603550-1-11
Oroszlány Barátainak Köre
1553-EGYSZA
18604379-1-11
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány
RENDELKEZŐ
NYILATKOZAT
A BEFIZETETT–ADÓ
1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
18602140-1-11
Oroszlány
Város Polgárőrsége
Egyesület
18279063-1-11
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari
Egyesület
Az adózó adóazonosító jele
8 4 5 5 1 4 3 8 8 6
18336054-1-11
Oroszlányi
Bányász Népdalkör
19150419-1-11
Oroszlányi
Az adózó neve
Bányai Emese Bányász Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány
19888073-1-11
Oroszlányi Horgász Egyesület
külföldi
Az adózó postai
cím
levelezési címe
18612077-1-11
Oroszlányi Judoország
Club
közterülépcsőhsz.
ép.
em.
18025022-1-11
Oroszlányi
Kutyás
Egyesületközterület neve
let jellege
ház
18610343-1-11
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millenniumi Alapítvány
18612761-1-11
Oroszlányi
Az adózó elektronikus levelezési
címe Sportegylet
18609666-1-11
Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam
megjelölt első kedvezményezetti
körbe
tartozó szervezettel
(civil kedvezményezett) közöljék.
18611007-1-11
Oroszlányi
Utánpótlás
Futball Club
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
19148463-1-11
Szülők és Pedagógusok A Gyermekekért Alapítvány
18616909-1-11
Újratervezés Civil Szervezet

város/
község

Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó
nyilatkozatot ne töltse ki.

ajtó

NeKérjük,
hagyja
veszni!
Válasszonne
a felsorolt
helyi,
vagyazmás,
az Ön
fontos
szerhogy
a nyilatkozatokat
válassza szét
abban
esetben
sem,számára
ha valamely
nyilatkozatot
nem töltötte
vezetet:
töltseki.ki az adószámmal és csatolja bevallásához az alábbi nyomtatványt! A
kiemelt költségvetési irányzat és az egyházak technikai számait megtalálja az interneten, például a http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok oldalon is.
A kedvezményezett adószáma

A kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2016. január 1-jétől a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.

A kedvezményezett technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett
javára kíván rendelkezni.
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Ígéretek helyett teljesítmény – ahogyan Mi és Munkatársaink látják

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. Kell ennél nagyobb felelősségvállalás
egy munkahelyen, lehet ennél nagyobb elhivatottsággal tenni azért, hogy tudd, Te
is részese vagy ennek a csodának?
A 2017-es év új és izgalmas kihívásokkal várt minket... megrendeléseink és
így termelésünk továbbra is komoly bővülés alatt és előtt áll. Ez biztosítja számunkra a hosszútávú tervezést és így
munkaválallóink felé bizalmunkat, felelősségvállalásunkat.
A tavalyi év közepétől több mint 200 fővel
bővültünk és ez év végéig további 150 főt
keresünk egy olyan munkahelyre, amely
ígéretek helyett kézzel fogható juttatásokat, kiemelkedően magas színvonalú gyártást, munkahelyet, automatizált
gyártósorokat, (Komárom-Esztergom megyében, Oroszlányon, a világ legnagyobb
ultraszűrős víztisztító rendszereket előállító gyára található, ahol a létfontosságú
víz újrahasznosítására koncentrálva a GE
következő generációs víztisztító rendsze-

reket állít elő. Továbbá a vízgazdálkodás
területén a Magyarországon található gyárunk globális szinten is a legnagyobb volumennel rendelkező gyártóegység), tiszta
munkakörnyezetet és szakértő
csapatot kínál.
A régióban az egyik legfontosabb feladat ma — a jelenlegi
munkaerőpiaci helyzetre való
tekintettel –, hogy megbízható, fix és előre mutató jutattást
biztosító és hosszútávon támogató cég tudjunk lenni, maradni. Ahhoz, hogy a megfelelő
létszámot biztosítani tudjuk,
minden lehetséges eszközt ki kell építeni,
hogy a dolgozók a lehető legjobban érezzék magukat – a bértől kezdve a munkahelyi környezetig bezárólag.
Ezt valljuk és vállaljuk mi itt Magyarországon... a régió legjobban fizető munkáltatójaként azt gondolom, örömmel
mondhatom, hogy fejlődésünk töretlen
megalapításunk óta. Ehhez szükséges,
hogy a piaci mértékekhez mérten a lehető legjobb juttatásokat adjunk de emel-

tősége a régióban hogy válogasson az
ajánlatok között.
A kérdés az, hogy miért tenné ezt, ha ezt
egy helyen is megtalálja... nálunk. Ígéretek helyett (hol, melyik munkahelyen hány %-os fizetésemelést
kaphatnak amennyiben és itt
kezdődnek az apróbetűs részek...
tessék elolvasni figyelmesen
a hirdetéseket ) mi vállaljuk,
hogy a piaci mérték felett tudunk fizetni mindenkinek anélkül, hogy ezt kritériumokhoz
kötnénk – el kell jönni hozzánk
és tapasztalni a saját szemével... ígéretek helyett.
Persze ezt könnyű mondani HR vezetőként, inkább beszéljenek kollégáink... cégünknél az átlagos eltöltött idő 9 év (!),
az új dolgozók több mint 70%-a munkatárs ajánlás révén kerül cégünkhöz (ez azt
jelenti számomra, hogy az itt dolgozók nagyon elégedettek a céggel és azt szeretnék,
ha ezt ismerőseik, barátaik is tapasztalnák
és hosszútávú megbízható helyen dolgoznának)... ez mind azt jelenti számomra,

lett tudjunk megfelelő szakmai fejlődést
is biztosítani.
Látjuk és elhisszük azt, hogy milyen kereslet indult el a megfelelő munkaerő
iránt, ez jót tesz a régiónak, a városnak
és az itt élőknek egyaránt. Azt gondolom,
ha valaki munkahelyet vált és szeretné
kipróbálni magát más területen vagy a
lehetőséget látja egy magasabb fizetési
szint eléréséhez, akkor megvan a lehe-

hogy felkészültünk a jövőre és készen állunk a még nagyobb bővülésre!
A GE Water-nél versenyképes fizetés, és
összetartó csapat vár! Pályázd meg Te is
betöltetlen pozícióink egyikét!
Aktuális állásajánlatainkról bővebben
tájékozódhatsz a www.georoszlany.hu
oldalon.
(x)
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30 millió forint
bölcsődei eszközökre
A gombavizsgálat új időpontjai a piacon: április
november 30-áig, minden hétfőn, szerdán,
szombaton fél 8 és 11 óra között. Azaz a piacnapokon
kívül hétfőn délelőtt is vihetjük a szedett gombát –
és nézessük is meg!

Autók állnak az Április utca 1–4. szám előtt
elkészült 28 új parkolóhelyen. A hozzá vezető utak
és a környező járdák szintén új burkolatot kaptak.
Tartósságukat az alattuk futó víz és áramvezetékek
cseréje, és a kiépített esővíz-elvezetés biztosítja,
remélhetőleg sok-sok évig.

Elismerést vehetett át április 28-án, Szent György nap
alkalmából Nyírő Adrienn rendőr százados, Gombás
István Balázs rendőr főhadnagy nyomozótisztek,
valamint Palotai Bence tűzoltó és Kondor Balázs
főtörzsőrmester.

Franciaországi adománnyal bővült a Önkéntes
Tűzoltók eszköztára: elsősorban sisakhoz és
teljes öltözetekhez jutott a főleg fiatalok számára
programokat szervező egyesület.

A Önkormányzat által tavaly beadott TOP-1.4.1. pályázati anyag kedvező elbírálása után megnyílt az út
a bölcsődei eszközök fejlesztése előtt. Az erre fordítható összeg mintegy 30 millió forintot tesz ki. Az
eszközfejlesztés szinte teljes körűnek mondható, így
törölközők, előkék, terítők éppen úgy részét képezik, mint a gyerek étkező székek, a tálaló zsúrkocsi.
A listán olyan tételek találhatóak, mint a nagy teljesítményű mosógép és porszívó, szőnyegek, tükrök.
Az étkeztetést egy-egy nagyobb konyhai edény, és
új tűzhely segíti majd, de új tányérokra és poharakra
is rácsodálkozhatnak majd az apróságok. A keretös�szegben mindössze egyetlen számítógép és néhány
irodabútor szerepel, a beszerzendő eszközök többségével használati tárgyként vagy még inkább játékként a gyerekek találkozhatnak majd.
A klasszikus hintaló és műanyag dömper mellett
ugrálólabdákkal és lábbal hajtós „járművekkel”
játszhatnak majd a bölcsisek. Emellett persze a
„beltéri” játékok köre is sokat bővül, kimondottan
1, 2 és 3 éveseknek tervezett kirakók, építők, autópályák és fűzögetők és babakonyhák sokasága kerül
majd az intézménybe. A nyári hőséget árnyékolók és
párakapuk teszik majd elviselhetőbbé a kicsik számára, de kerti padok és pavilonok, új homokozók is
színesíthetik a már valóban kissé elavult udvari játékok palettáját. Az eszközök tényleges megvásárlása
közbeszerzési eljárás útján, az idei év során várható.
A város – jelenleg – egyetlen bölcsődéje 2010–2011
között bővült három csoportszobával, 130-ra növelve a férőhelyek számát, szintén javarészt pályázati
forrásból. Akkor ez a bővítés megszüntette a várólistát. A bővítés mára ismét időszerűvé és a következő
évek egyik megoldandó kérdésévé vált – mely minden nehézsége ellenére bizonyára örömteli feladat
lesz a benne részt vevők számára.
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Hét éjszaka Bangkokban
Murray Head, Sakk
musicalben világhírűvé vált dalával –
One night in Bangkok – ellentétben öt
oroszlányi súlyemelő, az április 3–10.
között megrendezett
Ifjúsági
Világbajnokságon, egy héten
keresztül képviselte a nemzeti színeket Thaiföldön. Ritka siker egy város sportéletében, hogy egy olimpiai sportág világbajnoki seregszemléjén – bármely korcsoportban – öt
versenyzője is lehetőséget kap a szereplésre! Ha ehhez hozzátesszük,
hogy a kiutazó válogatott szövetségi kapitánya, Likerecz Attila szintén oroszlányi, nem kell nagy bátorság megjósolni, hogy 2017 áprilisának első hete aranybetűkkel íródik
Oroszlány Város sporttörténeti krónikájába. De hogy is telt ez az egy
hét? Nézzük a szövetségi kapitány
nem létező szemüvegén keresztül! Hosszú és kacskaringós út vezetett a vb-re és ezt nem csak a repülőútra értem – kezdte mondandóját Likerecz Attila a súlyemelők
utánpótlás kapitánya. – A gyerekeknek meg kellett küzdeni keményen, mind fizikailag, mind mentálisan a felkészülés utolsó szakaszában, hiszen az utazó keret névsora csak a verseny előtti hetekben lett végleges. Szerencsére teljes, nagyon jó szellemű csapattal tudtunk részt venni a világbajnokságon, amivel némi meglepetést, de nagy örömöt váltottunk ki a nemzetközi súlyemelő
életben. Az utóbbi időben ritkán

fordult elő, hogy egy ilyen távoli utánpótlás
megmérettetésen ekkora létszámmal utazhattunk. Külön büszkeséggel tölt el, hogy Varga
Virág, Breitner Vivien, Oláh Natália, Kerekes
Patrik és Járóka Gábor személyében öt oroszlányi versenyző is a válogatott kerettel tarthatott. A verseny nagyon profin megrendezett,
nagy felhajtással lezajlott esemény volt, amit
láthatóan szokniuk kell fiataljainknak. Saját
maguk tapasztalhatták, mekkora erőfeszítésre
és kemény munkára van szükség ahhoz, hogy
a világ elitjéhez felzárkózhassunk. Magyarország nyolcadik legeredményesebb olimpiai sportágában, utánpótlás szinten is szükség
van az előrelépésre. A következő olimpiai ciklusban az itt versenyző fiatalok közül is jó néhányra számítunk, ezért minél több nemzetközi tapasztalatot kell szerezniük. Az eredményeikkel bizonyították, hogy van bennük potenciál, elégedett vagyok velük! Óriási élmény
volt mindannyiuknak a thaiföldi világverseny,
mely tovább lendítheti őket a mindennapos
edzések fizikai-lelki megpróbáltatásain. Ebből
a szereplésből erőt meríthetnek és az itt megszerzett tapasztalataikat hasznosítva fejlődhetnek. Biztos vagyok benne, hogy ez később
helyezésekben is megmutatkozik.
Végezetül szeretném megköszönni a Magyar
Súlyemelő Szövetségnek, hogy lehetővé tette a
kiutazásunkat! Köszönet a szülőknek és az itthonról nagy számban értünk szorítóknak! Sokat jelentett a támogatásuk!
Az oroszlányi versenyzők eredményei:

Súlycsoport
Hölgyek:
53 kg
58 kg
58 kg
Férfiak:
62 kg
94 kg

Helyezés

Versenyző

Összetett (szakítás, lökés)

21.
34.
36.

Varga Virág
Breitner Vivien
Oláh Natália

133 kg (59, 74)
125 kg (58, 67)
118 kg (53, 65)

31.
20.

Kerekes Patrik
Járóka Gábor

206 kg (92, 114)
227 kg (102, 125)
OVSEE
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Színpadon a tankockák
A 2016–2017-es tanévben a Hamvas
Béla Gimnázium öt tehetséges diákja
vehet részt az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a Tudományhoz alprogramjában. Mentortanáruk, Szamper Aranka a Tankockakör alapító tagja tanóráin rendszeresen használja a játékos, interaktív, multimédiás oktatási segédeszközöket, az úgynevezett tankockákat. Meggyőződése, hogy akkor értünk
meg valamit igazán, ha már képesek vagyunk tudásunkat másoknak is átadni.
Ezért igyekszik a résztvevő tanulókat
bevezetni a tankocka készítés rejtelmeibe. Ehhez különböző forrásokból nyernek ismeretanyagokat: Magyar és angol
nyelvű szakirodalmat tanulmányoznak.
Februárban ellátogattak a tatai Eötvös
József Gimnázium Öveges laborjába,
ahol egy tanítási napon át érdekes biológiai, kémiai és fizikai kísérleteket végezhettek. Május elején a csoport a budapesti Természettudományi Múzeumba, és az ELTE Matematikai Múzeumába látogat majd, ahol szintén anyagot gyűjtenek a készülő tankockákhoz,
és persze használják az internetet is. A
diákok elkészült tankockáit a tanárnő a
learningapps.org oldalon nyilvánosságra hozza, így a tanulók kiemelt figyelmet
fordítanak a forrásanyag kritikus kezelésre, a forrásmegjelölésekre. A munkák szakmai ellenőrzésben Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató asszony,
Handl Attila és Gőgh Zoltán tanár urak
is részt vesznek. A csoport szakmai támogatást kap a LearningApps oldal
svájci fejlesztőitől is. 2016 októberében a
Tankockakör tagjai sikeresen szerepeltek a Színpadon a Tudomány magyarországi fesztiválján, ezért képviselhetik
hazánkat a 2017. június végén megrendezésre kerülő nemzetközi fesztiválon.
Szamper tanárnő ide is el fogja vinni tanítványai tankockáit, és a rendezvényen
beszámol a pályázati munka tapasztalatairól. Reméljük, hogy a diákokat a pályázatban való részvétel további kutató
és alkotó munkára ösztönzi majd, és segíti pályaválasztásukat is.

Énekverseny
A „Száll az ének…” járási népdaléneklési versenyre a Hunyadi és József iskolákból, Bokodról, Kecskédről, Szákszendről is érkeztek gyerekek. Az alsóból 30
tanuló énekelt, a felsőből pedig 23.
1. évfolyam – I. Barkóczy Anita, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.; II. Gocsik
Dávid, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.;

III. Komor Zseni Zsófia, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.
2. évfolyam – I. Pula Dorina, Bokodi
Móra Ferenc Általános Iskola; II. Tóth
Lara, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.;
III. Pintér Csaba, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.; IV. Lazók Zsigmond, Hunyadi Mátyás Általános Iskola
3. évfolyam – I. Herpai Péter, Hunyadi
Mátyás Általános Iskola; II. Csóti Zita
Ágnes, Bokodi Móra Ferenc Általános
Iskola; III. Dorogi Kata, Bokodi Móra
Ferenc Általános Iskola
4. évfolyam – I. Bognár Nóra, Bokodi
Móra Ferenc Általános Iskola; II. Presser Luca, Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola; III. Kerper Mietta, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.
5. évfolyam – I. Csikos Jázmin, Oroszlányi József Attila Ált. Isk.; II. Nagy
Fruzsina, Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola, III. Lénárt Anka, Hunyadi
Mátyás Általános Iskola
6. évfolyam – I. Tóth Zsófia, Szákszendi Öveges József Általános Isk.; II.
Gánics Torda, Hunyadi Mátyás Általános Iskola; II. Orsós Gyöngyi, Bokodi
Móra Ferenc Általános Iskola; III. Mészáros Anna, Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola; III. Matus Dorottya, Hunyadi Mátyás Általános Iskola
7. évfolyam – III. Mátis Csenge, Hunyadi Mátyás Általános Iskola
8. évfolyam – I. Antal Zsóka, Bokodi
Móra Ferenc Általános Iskola; II. Matus
Barnabás, Hunyadi Mátyás Általános
Iskola, III. Zsigó Antónia, Bokodi Móra
Ferenc Általános Iskola

SPORT

lon nagyszerűen szerepeltek a Benedek
Elek EGYMI sportolói. Különösen az
I-II. korcsoportos lányoknál volt szembetűnő az oroszlányiak dominanciája, hiszen ott Farkas Virginia meggyőző
fölénnyel verte a mezőnyt, ráadásul Balogh Szimonetta futott be másodikként
a célba, így mindketten továbbjutottak
a gödöllői országos döntőbe. A negyedik helyen Kirschner Dorina, ötödikként Nyári Dorina teljesítette az 1000
méteres távot. A fiúk 1500 méterén Molnár Kevin és Konkoly Rikárdó egyaránt
a középmezőnyben ért célba. A III-IV.
korcsoportos lányok 2000 métert futottak a tóparti és erdős területen kijelölt körpályán. A 20 fős mezőnyben Szívós Irén remek teljesítménnyel lett második, s jutott az országos döntőbe, Mészáros Klaudia 8., Gazdag Natália 12.,
Kasszány Klaudia 13., Pintér Dorka 15.
lett. A fiúk 3000 méterén Kirschner Dávid 40 induló között az értékes 4. helyet
szerezte meg. Az V-VI. korcsoportos
fiúk 3500 méterén Babai István többeket
is lekörözve ért be ötödikként a célba.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria.

Teke
Hárman az országos
döntőben
Első ízben tartottak mezei futó diákolimpiát a tanulásban akadályozott tanulók számára, s a Tatai tónál 2017. április 11-én megrendezett megyei viada-

Az OSZE tekecsapata ismét sikeresen
szerepelt. Felnőttek: EGRI VILATI–
OROSZLÁNYI SZE (Ifjúságiak 1:3)
Pontszerzők: ifj. Széber József: 564 fa,
Ley Attila: 582 fa, Simonfi Zsolt: 560 fa,
Sipos Gábor: 504 fa. Az Országos Iskolai Bajnokság döntőjében Kovács Krisztina versenyzőnk a Hamvas B. gimnázium tanulója nagyszerű 549 fával első
helyen végzett.
Jáger István
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Tudunk jobbat ajánlani!
Bruttó 1093 forintos órabér
plusz nettó 25.000 forintos
cafetéria és bónuszok!
Minden csütörtökön
tájékoztató:Oroszlány,
Művelődési Központ,
14.30-kor a 114-es teremben
Bővebb információ: +36-70/66-55-283
Tatabánya, Dózsakert 58/a.
Facebook: Prohuman Tatabánya

Dolgozz Velünk!

