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Oroszlány80
Nyolcvan évet élt meg a oroszlányi
bányászat. A város méltó módon
kíván megemlékezni a szakmáról,
a rendezvénysorozat elemei közül
ajánlunk néhányat.
6–7. oldal

KÖZÉLET
Lejtő és sík
Sólyom Jöran képviselő a vízszintesre
és a víz szintje ellen is költött. Megmutatjuk hol, és hogyan.
4. oldal

SPORT
Sport
A Streetball mellet számos más
sporteseményről is hírt adunk.
11. oldal

Közel 10 év szünet után ismét helyükön a falusi „kistemplom” harangjai. A
egykor nagy port kavart haranglopás körülményeit és Kutschi atya aktuális
köszönetnyilvánítását a 8. oldalon találják.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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„Bye Bye Szása”
Az Országgyűlés 2001. május 8-án fogadta el azt a törvényt, mely a Magyar
Szabadság Napjáról hozott határozatot. Ennek értelmében a szovjet csapatok Magyarországról való kivonulásának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította. Utóbbira – Oroszlányban első alkalommal – szervezett
megemlékezést a helyi Rákóczi Szövetség a művelődési ház kamaratermében. Az előadó Nagy Roland történész, a civil szervezet elnökségi tagja
volt. Vetített képes prezentációban átfogó történelmi visszatekintést adott
1943-tól 1991-ig, Magyarország II. világháborúban való részvételétől az
utolsó szovjet katona távozásáig. E
napon hazánk szuverenitásának 1991es visszaszerzésére emlékezünk: az
utolsó vonat
1991. június
16-án hagyta
el Magyarországot a Záhony– C s a p
vasúti határátkelőn.

SZOFI

Gazdát keres!

vagyok, egy nagyon kedves, bájos, ízig-vérig szobacica. Nem
tudom, hogy történt, de egyszer egy idegen lépcsőházban találtam magam, ahol belém rúgtak,
leöntöttek, próbáltak elzavarni, de én annyira
rettegtem, hogy moccanni sem tudtam, csak tűrtem és bíztam,
hátha megtalál
a gazdi. Végül
egy idegen kedves lány tett egy
dobozba, vele
újabb idegen, de
már biztonságos
helyre kerültem. Úgy érzem a gazdira már hiába várok.... pedig nagyon szerettem. De ha újra
lesz gazdim, azt biztos, hogy még jobban fogom
szeretni, nehogy újra megtörténjen velem ez
a borzalom. Ha szeretnéd, hogy szeresselek,
hívd a
-et!

+36 20 481 2319

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

KÉK HÍREK

Tűzre, vízre
vigyázzatok!
Tűzoltóink a viharos szelek
okozta károk miatt öt alkalommal vettek rész műszaki mentésben, melyek során az útra
dőlt fákat, vagy a letört ágakat
kellett eltávolítani. Az esetek elsősorban az Oroszlány–Csákvár és a Bokod–Pusztavám közötti útszakaszokat érintették.
Két kisebb lakástűz történt, melyeknél egyértelműen az elektromos berendezések hibája volt
a tűz keletkezésének az oka. A
mentőszolgálat munkáját egy
alkalommal kellett magatehetetlen beteg szállításában segíteni. Három közlekedési balesetnél kellett segítséget nyújtani. A
környei úton történt balesetnél
a járműbe szorult utast feszítő-vágó berendezés segítségével
tudták kimenteni, sérülései súlyosak voltak. Szabadtéri tüzet
négy alkalommal oltottak tűzoltóink. A majki erdő és a gabonatábla széle közötti tűzesetnél
csak a termény magas víztartalma akadályozta meg a teljes
pusztulást. Tűzoltóink 4 alkalommal kaptak téves riasztást.

Autóbusz menetrend változás
A KNYKK értesíti a tisztelt Utazóközönséget,
hogy 2017. július 1-jén (szombaton) üzemkezdettől az alábbi menetrend módosítások kerülnek
bevezetésre Komárom-Esztergom megye helyközi közlekedésében: Az 1256 Budapest–Tatabánya–Oroszlány/Kömlőd–Kisbér autóbuszvonalon:  a 23-as számú járat (ind.: Budapest, Déli
pu. 18.55 órakor, érk.: Tatabánya, aut. áll. 20.04
órára) közlekedését megszüntetjük.  A 24-es
számú járat (ind.: Tatabánya, aut. áll. munkanapokon, 6.10 órakor, érk.: Budapest, Déli pu. 7.24
órára) közlekedését megszüntetjük  A 14-es
számú járat (ind.: Tatabánya, aut. áll. 6.45 órakor, érk.: Budapest, Déli pu. 7.59 órára) közlekedését munkanapokra korlátozzuk. A vonalon közlekedő járatok budapesti végállomása átkerül
Budapest, Kelenföld vá.-ra. A fenti változások
2017. július 1-jétől lépnek életbe.
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Sólyom Jöran a 7. számú
választókörzet képviselője (MSZPEGYÜTT-DK) inkább egy-egy,
de nagyobb dologra fordítja
képviselői keretét. Míg 2016ban a Malom-tó melletti (Tüzépsori) garázssorok belső útjainak
rendbetétele történt meg, idén
a Borbálai lakossági panaszok
nyomán a csapadékvíz-elvezetési
problémák feltárására, részben
megoldására ment el a keret.

Malom tavi
garázssor

Víz-szint

KÖZÉLET

bontva végeztük. Általánosságban elmondható, hogy terület csapadékvíz elvezető rendszere kiépült, eseti problémákat leszámítva működőképes. Változatos anyagú és átmérőjű átereszek
jellemzik, melyek elhelyezése általában
megfelelő. A felmérés fontos megállapítása, hogy van elfolyás nélküli szakasz,
ezeknél a felszíni vizek elvezetéséhez
pontos mérés, szolgalmi bejegyzés, vízjogi létesítési engedély szükséges a kivitelezést megelőzően. Ennek végleges bekerülése több milliós tétel.

sa. Néhány helyen az úttestről az árokba befolyó víz a padkát erodálja, ezeknél
surrantó és azt követő árokburkolat kiépítése szükséges.
A helyszíni vizsgálathoz kapcsolódóan kiderült, hogy erről a vízelvezetésről
nincs sem tervrajz, sem karbantartási
– üzemeltetési terv. Ezért – úgy is mint
a városrész képviselője és úgy is mint
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke – kértem a Beruházási
és Településfejlesztési osztályt, hogy készítsék el a hiányzó dokumentumokat.

Felismerhető volt a fenntartási munkák
el-elmaradása. Szükséges lesz a meglévő elvezető rendszer évenkénti egyszeri, illetve minden nagycsapadék utáni
vizsgálata. Földmedrű árokszakaszok
rendszeres kaszálása, illetve a feliszapolódásuk eltávolítása. A burkolt árokszakaszok szükség szerinti fugázása, rácsok, aknák, felnyitása és kitakarítá-

Ki kell emelni azonban, hogy belterületi
vízrendezés elemei általában 1%-os valószínűségre vannak méretezve. Hirtelen nagyon nagy intenzitású csapadékot
akkor sem mindig vezetnek el, ha állapotuk, keresztmetszetük, esésük megfelelő is!

S. J.: A garázssorok belső útjai igazán
sosem lettek gondozva, évtizedek óta
abban az állapotban voltak, ahogy a garázsok építésekor valahogy kialakultak.
Ezért egy költséghatékony módszerrel
planírozva és murvázva lettek, jelentősen javítva a használhatóságukat. Nem
mellesleg esztétikailag is javítva a területen.

Borbálai csapadékvíz
problémák
S. J.: A témában tartott lakossági fórumot követően bejártuk az érintett helyszíneket. Ebben segítségünkre volt a
Komáromi Viziközmű Társulat, akik
eddig is számos patakmeder tisztításában részt vettek Oroszlányban, az utóbbi években. A bejárást utcákra és utcarészekre, sőt, esetenként házszámra le-

Gondoljon rá időben, mi lesz a hideg időben!
Gondolkodott már azon, hogy hosszú távon
hogyan biztosíthatná lakása kényelmes és
korszerű fűtését? Tudta Ön, hogy a távfűtés
az egyik legbiztonságosabb, leghatékonyabb
környezetbarát és egyben olcsó fűtési megoldás? Amennyiben szeretné megoldani lakása fűtésének korszerű és felhasználóbarát
kiépítését mi segítünk Önnek! Az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. ismét elindítja kedvezményes akcióját a lakossági fogyasztók részére.
„Ebben az évben is július elsejétől egy egy
éves akciót indítunk a távhő szolgáltatásba újonnan bekapcsolódni vágyó fogyasztók számára, ez természetesen elsősorban a régi városrészben lakókat érinti. A
távhőszolgáltatási akció lényege, hogy a
legkorszerűbb technikai eszközökkel, lakásonként szabályozható és egyedileg mérhető távfűtést tudunk biztosítani. Az akciót igénybe vevők részére társaságunk rugalmas pénzügyi lehetőségeket biztosít!”
Kontschán Jenő Flórián vezérigazgató,
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

LAKÁSÁBA VISSZÜK A MELEGET.

TÁVHŐ
AKCIÓ
CSATLAKoZÁSI

zetünket. Egyedileg szabályozható és mérhető fogyasztás. Egyszerűen kezelhető rendszer. Gyors és pontos kivitelezés. Igény esetén részletfizetési lehetőség. Gazdaságos hő
felhasználás.
A lépcsőházi belső távhővezetékre történő csatlakozások árait táblázatban foglaltuk össze, három, négy és öt radiátoros kiépítés esetén. Csatlakozási akció érvényessége: 2017. július 1.– 2018. július 31. Az ös�szegek forintban értendők és tartalmazzák az

www.osztavho.hu
oszrt@oszrt.hu
szerződéskötés:

(+34) 560-767

A táblázatban szereplő belső fűtési rendszer kialakításának műszaki tartalma a következőkből épül fel:
•A fűtési vezeték anyaga szabadon szerelt vörösrézcső forrasztásos kötésekkel.
•A hőleadók acéllemez lapradiátorok, konvektor lemezes kialakítással.
•A radiátorok termosztatikus radiátorszelepekkel kerülnek beépítésre.
•A tervezési és kivitelezési munkák.

műszaki részletek:

(+34) 560-878

3 radiátoros

4 radiátoros

5 radiátoros

Fűtési rendszer

fűtési rendszer

fűtési rendszer

fűtési rendszer

Lakáson belüli kivitelezés költsége

448.866

478.465

582.413

Lépcsőházi rákötés és egyedi
hőmennyiségmérő beépítése

125.192

125.192

125.192

Költségelemek összesen

574.058

603.657

707.605

A hőmennyiség mérése és elszámolása a lépcsőházban, a lakások bejáratának közvetlen
közelében elhelyezett egyedi hőmennyiségmérővel történik, így Önnek a tényleges és
egyedi igények alapján elhasznált hőmennyiség után kell fizetnie.
•egyszerű és gyors kivitelezés,
•takarékos fűtés,
•kényelmes és tiszta,
•a szolgáltatás díjai kedvezőek, és csak 5%os áfa terheli.
Ennek keretében Önnek lehetősége nyílik a
TÁVHŐ rendszerhez való csatlakozásra.
Az akció a költségek jelentős mérséklését
biztosítja és a csatlakozáson túl, kedvezményesen vállaljuk a központi fűtés lakáson belüli teljes körű kivitelezési munkáit
is. Az egyedi program további előnyei: Tiszta és komfortos megoldás. Kíméli lakókörnye-

A csatlakozási akció
részleteiről kollégáinknál
érdeklődhet az alábbi
elérhetőségeken.

ÁFA-t! Az akciót igénybe vevők részére társaságunk rugalmas pénzügyi lehetőségeket
biztosít! (x)
„A csatlakozási és lakáson belüli szerelési költségekhez támogatás igényelhető az
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítványtól, a
költségek legfeljebb 30%-os mértékű, vis�sza nem térítendő, utólagos támogatására. A támogatási igényt írásos formában
kell benyújtani a cím, műszaki tartalom,
pályázó adatainak pontos megadásával.
Az írásos kérelmeket az Oroszlány, Bánki
Donát utca 2. címre kell eljutatni. Az Alapítvány a rendelkezésre álló pénzügyi forrásainak erejéig tudja befogadni a támogatási igényeket!” Németh Gábor, kuratóriumi elnök, Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány
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Ezen tájékoztatásunk nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező árajánlatnak, ugyanis abban a megrendelővel írásban megkötendő vállalkozási szerződés lényeges további feltételei nem rögzítettek.

06
80 éves az oroszlányi
bányászat
1937-ben nyílt meg az első oroszlányi
„1-es segédakna”, akkor még a Tatabányai Szénbányák vállalat részeként. Éppen ezért, a tatabányán meglévőket folytatva, XVI-tól számozták a
többi megnyíló aknát. Mivel eleinte az
osztályzás és elosztás is ott történt, így
ennek köszönhetjük az 1951-ben épült
vasúti elérhetőségünket is. No meg
persze számos más fejlesztés, de maga
a várossá válás is a bányának köszönhető. Számos nagy pillanat és néhány
tragikus esemény során jutottunk el a
termelés megszűnésének 2014-es időpontjához. Ez után nem sokkal az erőmű kéménye mellé épített kéntelenítő
kürtője sem bocsát ki már semmit. És
ahogy a bánya–erőmű vertikum hatalmas gépezete nem egy év alatt indult be, úgy a leállása sem megy egyik
pillanatról a másikra. Bár nem csatlós adta csengővel, de a márkushegyi
akna tömedékelése egyértelmű jelzés.
Így az idei, 2017-es évet tekinthetjük az
oroszlányi bányászat tényleges befejezésének.
Ezt a két dátumot foglalja keretbe az a
logó, amely az idei bányásznapon, és
az azt körbeölelő rendezvénysorozatokon is láthatunk. Színösszeállítása
a hagyományos bányász piros-fekete,
amely számos helyi cég és intézmény
emblémájában megjelenik, ahogy
egyébként újságunk fejlécében is. Alkotója: Dömötör Tamás.
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Szívesen visszatérnének az
autóversenyzők

megmérettetést, melynek útvonala változatlanul az Oroszlány–Pusztavám közötti, egyébként gyér forgalmú, ám annál kanyargósabb útszakasz lenne. Ismert, hogy a rallye útvonalát – a jelenleg a VÉRT tulajdonában lévő útszakaszt – évek óta kizárólag a verseny rendezője kátyúzza, így a program a környéken gyakrabban közlekedők, például a horgászok számára járulékos haszonnal is jár.

Nem szokványos
hagyományok
Egyeztető megbeszélésen járt a Polgármesteri Hivatalban Füredi András, a tavalyi bányásznapi Oroszlány
Rallye szervezője. Füredi elmondta,
hogy a versenyzők és a nézők egyaránt
elismerően nyilatkoztak a város, és az

Szerencse fel, szerencse le. Ilyen a bányászok élete. Ám ez a vég is valami
újnak a kezdete: ebben az évben indul az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztése, mely méltán vonz egyre több látogatót. Ez a harmadik alkalom, hogy a múzeum fenntartója pályázatot ad be, ám az első, amely valóban

itt működő cégek segítő együttműködéséről, az ünnepélyes rajt körülményeiről, a pálya nyomvonaláról, és hogy többen érdeklődtek már nála az idei folytatásról. Az egyeztetés célja a 83 versenyautót felvonultató, nagy sikerű rendezvény megismétlése volt úgy, hogy a
gyorsan népszerűvé vált, Rákóczi úti
rajtceremónia után, esetleg további nézőbarát programok is kapcsolódhassanak hozzá. Idén szintén a bányásznapi rendezvénysorozat felvezetéseként,
az azt megelőző hétvégén rendeznék a

meg is valósulhat. A számos szakmai és
gazdasági egyeztetést követően a tényleges munkálatok 2018 tavaszán indulhatnak el, és 2019 nyarára készülnek el teljesen. Az egykori aknaüzem helyén elsősorban az interaktivitásra, a játszva
tanulásra, a megtapasztalásra épülő új
attrakciókat szeretnének létrehozni. A
kiállítóhely már ma is számos értéket
őriz, megújulásával azonban újabb évtizedekre biztosítja annak bemutatását,
ami sokak szerint nem létezik: Oroszlány város múltját.
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gyelországi Bedzinből érkeztek. A találkozó bányászati vetélkedővel kezdődött, a megnyitón többek mellett Lazók
Zoltán, Oroszlány polgármestere is köszöntötte a vendégeket. Jól sikerült az
első nap városunk csapatának, hiszen
az első feladatot követően vezették a
ranglistát. Szombaton délelőtt az elméleti feladatok, majd délután az akadálypálya következett, amin a 8 fős „hivatalos” induló mellett egy hatfős együttesünk is rajthoz állt. Végül települési
csapatunknak a 4. helyen végzett.
Az első alkalommal tartott rendezvény kiállítói közül messze kimagaslottak bányamentőink. Ők az erre az alkalomra életre keltett, kiváló állapotban lévő, múzeális értékű GAZ-66-os
egykori bevetési autójuk mellett szinte minden típusú műszerüket, mentőkészüléküket és egyéb erekjéiket is kiállították. Ezen felül önkéntes, teljes

KÖZÖSSÉG

Egy erős
program
A Nemzetközi Natúr Erős Emberek
Szövetsége megbízásából Fekete László kereste meg az önkormányzatot,
hogy 2017-ben Oroszlányon szervezné meg a Visegrádi Négyek Erősember Csapat Versenyét. A versenyen 4
ország versenyzői vennének részt 2 fős
csapatokban, valamint oroszlányi csapat/ok is indulnának. A rendezvény tervezett helyszíne az Oroszlányi Bányászati Múzeum. Fekete maga is dolgozott
bányászként Várpalotán. Így Majkon
tett látogatása számos emléket idézett
fel benne, és kollégaként üdvözölhette a
múzeumban dolgozókat. Az eseményhez valóban kiváló helyszínen számos,
a versenybe jól beleilleszthető eszközt
is talált. Az verseny tervezett időpontja 2017. augusztus 19. (szombat), és várhatóan a TV2 kereskedelmi csatornája is
jelen lesz.

Bányászvárosok
találkozója
Rendezvényt mentettek a bányamentők. Tatabánya adott otthont június
elején a bányásztelepülések találkozójának, amelyen Oroszlány is népes csapattal képviseltette magát. A háromnapos rendezvényen a Kárpát-medencei, bányászhagyományokkal rendelkező települések képviselői szellemi, és
(már-már félkatonai) fizikai vetélkedő-

kön mérettethették meg magukat, esténként pedig neves zenészek koncertjein szórakozhattak. A meghívott vendégeket, akik Tatabánya mellett Pécsről, Dorogról, Várpalotáról és a len-

hétvégés, szakmai fel„ügyeletet” is adtak. Ezzel kiérdemelték a látogatók folyamatos figyelmét, valamint a szervezők és a részt vevő többi város elismerését is.
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ÚJRA MEGSZÓLALTAK
A HARANGOK
Kutschi András plébános
köszönetnyilvánítása

A római katolikus falusi kápolnában
sok év után megszólaltak a harangok.
A harangok újra lettek öntve az önkormányzat képviselőinek támogatásával. Külön köszönetünket fejezzük
ki Vojnár Katalin képviselő asszonynak, akinek támogatása nélkül a harangok felújítása nem valósult volna
meg. A kápolna felújítása tovább folytatódik. Szeretnénk 2018-ra olyan állapotba hozni, ahol vallási közösségi
munkát lehetne végezni, valamint a

kápolna látogathatóvá válna a lakosság számára. A kápolna Oroszlány város legrégibb katolikus emlékhelye,
műemléke, aminek fenntartása, közösségi programokba történő asszimilációja fontos egyházunk számára.
A harangok megszólalása sok hívő
és nem hívő ember régi álmát valósította meg. Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik segítették, támogatták a falusi katolikus kápolna felújítását.

Darabokban került elő a 1872-ben készült harang
2007 augusztus hatodikára virradóra
az oroszlányi Várdomb közben található római katolikus egyházközösség
Szent József kápolnájának harangtor-

nyából eltulajdonítottak egy közel 60
cm magas, és 60 kg súlyú bronz harangot, mintegy 700 ezer forint értékben.
A bűncselekmény tettesei után a rendőrség nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást, s a megyei főkapitányság vezetője százezer forint jutalmat ajánlott
fel a nyomravezetőnek. A darabokra
szétvágott harangot sikerült megtalálni, amit a feltételezett tettesek egy tatabányai színesfém kereskedésben értékesítettek, mintegy 17 ezer forintért.
A rendőrség előállított három helyi illetőségű férfit, akiket a bíróság azonnal
előzetes letartóztatásba helyezett.
2007. szeptember 3.

Lakossági tájékoztató
hőség idejére
 Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét. Ez különösképpen fontos a csecsemők és a 60 év fölöttiek számára, továbbá olyan személyek esetében, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek.
 Használja az éjszakai levegőt otthona lehűtésére. (amennyiben
biztonságos az ablakot nyitva
tartani).
 Csökkentse a lakáson vagy házon belüli hőforrásokat. Kapcsolja ki a mesterséges világítást és
annyi elektromos berendezést,
amennyit csak lehetséges.
 Tegyen árnyékolókat, sötétítő
függönyöket, drapériákat vagy
redőnyöket az ablakokra, amelyeket reggeli vagy délutáni napsütés ér.
 Fontos a folyadékbevitel! Kerülje az alkoholt és a túl sok koffeint
és cukrot.
 Kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában.  
 Vegyen langyos zuhanyokat és
fürdőket. Alternatív megoldás a
hideg borogatás, nedves törölközők használata, lábáztatás stb.
 Viseljen természetes anyagokból készült könnyű, bő ruhákat.
Amennyiben a szabadba megy,
viseljen széles karimájú kalapot
vagy sapkát és napszemüveget.
 Egyen kis adagokat és egyen
gyakrabban könnyen emészthető lédús ételeket, sok zöldséget,
gyümölcsöt.
 Tervezze meg a család, barátok
és a sok időt otthon töltő szomszédok ellenőrzését. A sérülékeny embereknek segítségre lehet szükségük a forró napokon.
 Tartsa az orvosságokat 25°C
alatt vagy a hűtőben.
További információk
a www.antsz.hu
linken érhetők el.

Országos Környezetegészségügyi Intézet
valamint
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
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Döntse el,
ki a legprímább!
Szavazzon a Bakfarkra!

Mobil WC-k próbaüzemével bővült néhány nagyobb
játszóterünk. A kézmosásra is lehetőséget adó fülkéket
hetente tisztítják, éjszakára a játszótérrel együtt zárva
lesznek. A nyár végéig maradnak, és ha beválnak, jövőre akár vissza is térhetnek.

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYEI DÍJ

Másodszorra ültek össze a város, és a helyi nagyvállalatok képviselői, hogy a munkaerő-kérdésekről egyeztessenek. Számos lehetőség megvitatása mellett az
Oroszlányi Médiacentrum stúdióját is meglátogatták,
a toborzás egyik lehetséges kommunikációs csatornájaként.

Július 1-én megtörtént a Petőfi udvar 6–7. szám alatti,
felújított tömb lakásainak kulcsátadása. Ha kíváncsi,
hogy milyen állapotból jutott el idáig a 24 bérlakás, a
facebookon lévő galériánkban végig követheti a felújítást.
6. alkalommal nyerte el zsinórban a oroszlányi
BorgWarner üzem azt a díjat, melyet kereken egymillió
balesetmentes munkaórát jelent.Mindezt úgy, hogy
létszámuk megduplázódott az induláshoz képest.
A biztonságos munka-
helyre most is van
felvétel.

Immár hagyomány, hogy a 24 Óra, a kemma.hu
olvasói és a Forrás Rádió hallgatói is szavazhatnak a megye sport-, szellemi és kulturális életének
kimagasló személyiségei közül arra a tízre, akiket
a beérkezett ajánlások alapján a Vállalkozók és
Munkáltatók Szövetségének megyei szervezetének kuratóriuma Megyei Príma Díjra jelölt.
Hárman vehetik majd át az egymillió forintos díjjal
járó Príma Díjat, egy jelölt pedig szavazatok alapján a félmillió forinttal járó Príma Közönségdíjat.
Voksolásra buzdítani online és offline csatornákon
is lehet. Technikai okokból a voksokat időközben
nem közlik, viszont, hogy minél eredményesebben támogathassák kedvenceiket, péntekenként a
legkevesebb három voksot kapó jelölt nevét nyilvánosságra hozzák. Szavazni 2017. szeptember
9-ig lehet. Oroszlányból a Bakfark Bálint Alapfokú
Művészeti Iskola is bekerült a jelöltek közé, támogassák szavazataikkal!
Szavazni lehet a kemma.hu-n, a 24órá-ból kivágott
szelvényen, a VOSZ honlapján (www.voszkem.
hu) naponta egyszer, ahogy forrasradio.hu-n és a
voszkom@gmail.com címen is.
voszkem
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Nyerésben az önkéntesek
Elhozták a különdíjat a június 17-én, a
Vértestolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 105 éves évfordulója alkalmából rendezett versenyen
oroszlányi önkéntes lánglovagok. Versenyszámuk pedig a „800-as kismotorfecskendő szerelés” volt, itt III. helyezést
értek el. Martin Zoltán felkészítésével
az alábbi tagok képviselték az Oroszlá-

klubok is bemutatkozhassanak. A megyei elődöntők megrendezését követően
Hajdúszoboszló adott otthont az országos döntőnek, ahol Oroszlányt a verspróza kategóriában Cservenák Erzsébet képviselte, akinek előadását kiemelt
aranyminősítéssel honorálta a zsűri.
Ürmös Lászlóné szintén ebben a kategóriában aranyminősítést érdemelt ki, és
szintén aranyminősítéssel végzett a versenyen Szép Lídia az egyéni dalosok között.

Élhető város – iskolás
szemmel (beszámoló)

nyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet: Bodó
Alexandra, Bodó Jenni, Kiss Vanessza,
Lodi Áhim Vilmos, Lódi Csongor Tícián,
Pintér Imre, Neszler József.
Egy hétre rá Süttőn, a XXI. baráti tűzoltóversenyt az Oroszlány Ifi csapat nyerte, akik ezúttal Tyukodi József vezette
lányokból álltak.
A fentieken felül az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázaton
nyert tűzoltó felszereléseket mintegy
200.000 Ft összértékben. A támogatás
keretében az avartüzek oltásához használható háti puttonyfecskendővel, tömlőkkel, valamint általános célú terelőkúpokkal és úgynevezett „bontóbaltával” gazdagodott felszerelésük.

Aranyosak a
nyugdíjasaink
Hetedik alkalommal szervezte meg az
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvénysorozatát a Hontravel Kft. A
rendkívül nagy érdeklődésre való tekintettel az előző évek gyakorlatához
hasonlóan idén is regionális elődöntőket tartottak a nagyobb megyeszékhelyeken, városokban, annak érdekében,
hogy a kisebb településeken működő

Az Oroszlányi József Attila Általános
Iskola a Nemzeti Tehetséggondozó
Program keretében pályázatot nyert
az idei tanévre. Élhető város című projektünk novembertől június elejéig
tartott. Ezen időszak alatt sokféle tevékenységet végeztünk. Kezdtük azzal,
hogy megismerkedtünk a város és környékünk történetével. Képregényt készítettünk, dramatizáltunk, majd bemutattuk alkotásainkat lengyel testvér-

városunk, Konskie egyik iskolájában tanuló 7. osztályosoknak skype-on. Közös
nyelv az angol volt.
Az újabb témánk során térképet készítettünk a város bizonyos részeiről, majd
maketteken keresztül mutattuk meg,
hogyan képzeljük el azok jövőjét. A fogyatékkal élő embertársaink életével
is foglalkoztunk. Interjút készítettünk
egyikőjükkel, majd arról beszélgettünk,
vajon mennyire segíti, könnyíti meg az
életüket a városunk. Ehhez a témához

kapcsolódóan Budapesten jártunk a
Láthatatlan Kiállításon és a Természettudományi Múzeumban. Januárban azt
kutattuk milyenek a felnőttek és a gyerekek hétköznapjai. Az iskolánk tanárait és tanulóit kérdeztük meg a szokásaikról, majd a válaszokat összesítve diagramokat szerkesztettünk.
Még a felnőttek munkájába is belekóstolhattunk. Itt köszönjük meg azoknak
a cégeknek a segítségét, akik ezt lehetővé tették számunkra! Márciustól a vízzel foglalkoztunk a következő témákon
keresztül: Takarékoskodjunk a vízzel!
Hogyan készül az ivóvíz? Mi lesz az elhasznált vízzel? Víztisztító berendezést
is készítettünk. Utolsó témánk a fenntartható jövővel foglalkozott: érintettük
a hulladékok újrahasznosítását, a megújuló energiaforrásokat és azt, hogy hogyan lehet haszontalanból szépet alkotni. Projektünket egy jól sikerült erdei táborral zártuk. Agostyánban töltöttünk egy hétvégét, egy öko-faluban.
Nagyon sokféle dolgot tapasztalhattunk
meg: madarak meggyűrűzését, az alternatív energiák hasznosítását, láthattunk
állatokat testközelből, vizsgálhattuk ki
lakik a patakban, és még kenyeret is süthettünk.
A projektünk során naplóinkba jegyeztük le tapasztalatainkat, élményeinket,
a szerzett információkat. Úgy gondoljuk igen tartalmas és élménydús év áll
mögöttünk.
Projektvezető pedagógusok: Romocsa
Szilvia, Boros Lajosné.
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Nagy az érdeklődés a
győztesek sportja iránt
Kajak-Kenu Régiós Diákolimpia, Sukoró, 2017. június 3–4. Óriási lett a nevezések száma a Kajak-kenu Diákolimpiákon. Sugallja ezt az is, hogy az Országos Diák olimpiát három Régiós Diákolimpia előzte meg, hisz ilyen nagy
létszámot egyből országos szinten elindítani lehetetlen. Sikeres lett „Ahol víz
van, ott legyen kajak-kenu” jelszóval indított mozgalom. Visszatérve a Régiós
Diákolimpiákra: innen jutnak tovább a
futamok legjobb tíz helyezettjei az Országos Diákolimpiára. A Vértesi Erőmű
S. E. Kajakosai Sukorón versenyeztek.
Itt száznyolcvanhat futamot indítottak, a két versenynap alatt. Budapesten
is hasonló volt a futamok száma, Szolnokon egy kicsit alacsonyabb. Az első
tízben hat kajakosunk végzett: Schlága
Dorina, Bacsányi Krisztina, Molnár
Dóra, Kozák Sándor, Szilágyi József,
Sonn Péter. A 2016-os országos pontversenyen elért eredmény alapján van lehetőség pótnevezésre, a pótnevezettek eldöntése az edzőkön múlik.

Roma focisiker
Szekszárdon

A dobogó első fokára állhatott a Vörös István Sport, Kulturális és Hagyományőrző Alapítvány, valamint
az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat focicsapata az elmúlt hétvégén Szekszárdon rendezett Farkas
János Emléktornán. Az első helyért
járó kupa mellett több kategóriában is a
kiemelkedőnek bizonyultak a csapat já-

SPORT

Molnárné Verebényi Beáta – Molnár Csaba
Rábalapátolás, 24 km senior,

1. hely
tékosai. A legjobb hátvéd Németh Sándor, a legjobb oroszlányi játékos Hideg
Richárd, a legjobb kapus Lord Sándor
lett, míg a legjobb edzőnek járó címet
Schöffer Antal érdemelte ki.

Streetball Challange
Az OTP Junior Adidas
Streetball
Challenge 2017-es évadának 5. állomását rendezték Oroszlányon július 1-én, szombaton, az uszoda előtti és a hivatal mögötti parkolókban.
Ugyan a reggel esővel indult, szerencsére ez nap közben már nem zavarta
a szoros ütemben zajló összecsapásokat. A rendezvényt színesítette egyebek mellett a HéBé, a Silhuette, és a
Cirill táncműsorai, a Silent együttes
A rendezvényt 6. alkalommal
láthattuk
Oroszlányban, és a
szervezőknek,
valamint a majd’ félszáz
önkéntes
segítőnek
köszönhetően
minden bizonnyal jövőre
is vendégül láthatjuk
őket.

és a világhírű Face Team fellépése is, összesen kb. 1400
embert megmozgatva a szombati nap folyamán. De láthattunk a 10 VIP csapat – például
a Hivatal és az Uszoda dolgozói közötti meccset is. 96 nevező csapat érkezett az egész
országból, összesen mintegy
400 versenyzővel.
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Cserta
O
Oroszlá ptika
ny
Rákócz ,
i u. 21.

computeres szem
Telefon
vizsgálat minden nap
:
előzetes bejelentjezés
34/366
-287
alapján, szemüveg
készítés esetén.
Keddenként egész nap bejelentkezés nélkül.
Szélescsatornájú multifokális
szemüveglencse ajándék kerettel:
89.000 Ft
Komplett szemüveg (lencse+keret): 25.000 Ft
www.kiatatabanya.hu

Kia – a meglepetés
erejével

Hivatalos KIA márkaszerviz Tatabányán!
Autental Kft. Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Tel.: +36 34 511 919

