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JÁRÁSI
LAPSZÁMUNKBÓL:

Or szlá y
KÖZÉLET
Parkoljon
Ipari parkunk nem csak méreté
ben nőtt, minőségében is emelke
dett. A Tudományos és Techno
lógiai Parkba további újabb ta
gokat keres a Varikont Kft.
8. oldal

KULTÚRA
Prímások

Idén is megtelik
eseményekkel a
Szent Borbála tér
és a szabadtéri
színpad. Már
állnak az adventi
vásár faházai
és a Mikulásház
is. Lapszámunk
hasábjain
mindenki találhat
kedvére való
eseményt.

Domina József, a Bakfark Bá
lint Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója volt beszélgető partne
rünk a Megyei Príma különdíj ki
tüntetésükkel kapcsolatban.
5. oldal

KÖZÉLET
Keretek között
Lazók Zoltán polgármesterrel zárjuk
a képviselői keretekről szóló soro
zatunkat. Másról is kérdeztük, nem
mindenre kaptunk választ.
6–7. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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MÓRRA KERESÜNK
OPERÁTOROKAT,
FRÖCCSÖNTÖ GÉPBEÁLLÍTÓKAT,
RAKTÁROS-TARGONCAVEZETŐKET
SAJÁT ÁLLOMÁNYBA
ÁTLAG BÉR: NETTÓ 120-150.000 Ft
CAFETERIA: NETTÓ 18.000 Ft
TELJESÍTMÉNYBÓNUSZ
Kölcsönzést-közvetítést
INGYENES BUSZJÁRAT
en. ny. sz.:
4376-4./2003.
TÖBB TELEPÜLÉSRŐL
8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
GYÁRTÓ KÖRNYEZETBEN SZERZETT TAPASZTALAT

JELENTKEZÉS:

20 247 86 08
Kövessen minket Facebookon:
www.facebook.com/pannonjob

I. és III. kantáta

AZ OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

Gazdát keres!

PAMACS egy elbűvölő kis kandúr,

aki a nehéz kezdet után, már vidáman várja
szerető új gazdája jelentkezését! 4 hónapos,
benti cicának, ivartalanítási feltétellel fogadható örökbe. Érdeklődni a +36 20 481 2319
telefonszámon lehet.
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyiallatvedo.egyesulet/
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Előadják:
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Igét hirdet:

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park = Oroszlányi Ipari Park
Oroszlány Város Önkormányzata még 1997-ben szerezte meg a hivatalos „Ipari Park” címet, amelynek jelentős bővítésére 2016-ban került sor: a park területe
közel duplájára, 122 hektárra növekedett, és elnyerte a „Tudományos és Technológiai Park” címet is.
A címmel újabb lehetőségek nyílhatnak meg
nemcsak az együttműködő cégek, de az
önkormányzat számára is. (2016. év vé
gén is összesen csak 10 tudományos
és technológiai park volt Magyar
országon.) Azonban nemcsak
az ipari park területe, hanem
a parkban működő vállal
kozások száma is növe
kedett, 14-ről 24-re.
2017-ben újfent fel
merült az OTTP
továbbbővítésének
igénye. Az opció a je
lenlegi OTTP-vel hatá
rosan elhelyezkedő vál
lalkozások/földtulaj
donosok számára ad
csatlakozási lehetőséget.
A cím bővülése nemcsak
a város számára kedvező,
hanem a csatlakozók szá
mára is előnyökkel jár: reklám
erővel bír, növelheti ingatlanaik ér
tékét. Nem utolsó sorban pedig az álla
mi és uniós pályázatok elbírálásakor előnyt
élvezhetnek az minősített területen működő vál
lalkozások.

A vállalkozások részére a VARIKONT Szolgáltató Kft. az
általa üzemeltetett, az ipari parkot bemutató, www.
oroszlanypark.hu honlapon ingyenes megjelenést biz
tosít. Emellett ingatlanértékesítéssel, -bérléssel kap
csolatos, illetve egyéb szolgáltatásai (pl. zöldterület
kezelés, útfenntartás- és tisztítás, rendezvényszerve
zés stb.) is igénybe vehetők.
A csatlakozni kívánók
számára
egysze
ri, a terület nagy
sága alapján – te
r ü le t fe j le s z 
tési meg
állapo
dás ke
retében
– hozzájá
rulás, minden
megkezdett hektár
után 100.000 Ft meg
fizetése szükséges. Ezen
összeg kizárólag az OTTP
fejlesztésére fordítható (pl. in
formációs táblák, buszöböl-épí
tés stb.).

Amennyiben az Ön is
szeretné az OTTP-n belül
tudni vállalkozását/földterületét,
2017. december 6-ig várjuk jelentkezését a varikont@oroszlany.hu e-mail
címen.

Elindultak a projektek
TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008
Kezdetét vette a lapunk által is sokszor
említett Bányászati Múzeum projekt.
A jelenlegi tervezési fázisból az egyik
látványtervet mutatjuk meg. Ez egy,
a növekvő látogatószámhoz illeszke
dő fogadóépületet mutat, mely számos
funkciója (vetítések, büfé, ajándék
bolt, tetőterasz, wc stb.) mellett részben
megőrzi az eredeti portaépület alakját,
egyben funkcióját is. Ez egyébként jel
lemző lesz az egész felújításra: úgy lesz
nek modernebbek a múzeum egyes
elemei, hogy közben a hely és a gépek
eredetisége megmarad. Az első kapa
vágás tavasszal történhet, a várható be
fejezés 2019 júniusa. A projekthez ~500
millió Ft támogatást nyert el az Önkor
mányzat és a LÜN Kft. közösen.

TOP-3.1.1-15-2KO1-2016-00004
Az Oroszlány–Tatabánya közötti kerékpárút esetében a számos telket

érintő tulajdonjogi kérdések rende
zése és egyéb olyan előkészítő felada
tok zajlanak, mint például a régésze
ti, vagy lőszermentesítési próbafeltárá
sok. A kerékpárút útépítési engedélye
zési eljárása hamarosan leárul, melyet
követően megkezdődhet a kivitelező
kiválasztása a Miniszterelnökség által
ellenőrzött közbeszerzési eljárás kere
tében. Az építkezési fázis eredményes
eljárás esetén tavasszal kezdődhet és
2019-ben már biztosan kerekezhetünk
az úton. A projekt összköltsége 1,1 mil
liárd Ft.

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001
Folyamatban van már a KAPU projekt
is, melynek segítségével a Német- és
Nyíres dűlőben élők juthatnak jobb
életfeltételekhez, valamint új szakmá
kat is elsajátíthatnak, hogy ezáltal el
tudjanak helyezkedni a munkaerőpia
con. A projekt keretében mintegy 230
fő került bevonásra, akik közvetlenül

is részesül
hetnek a tá
mogatás nyúj
totta lehetőségek
ben. A projekt keretében bővül a nyí
res-dűlői önkormányzati gazdaság te
rülete és eszközellátottsága is. A pro
jekt összköltsége 100 millió Ft, mely
2020-ban zárul.

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022
Megkezdődött a bölcsőde eszközfejlesztésére elnyert 30 millió Ft-os pá
lyázat megvalósítása is. A projekt kere
tében összesen 1762 db eszközt kap az
intézmény, melyek között udvar, cso
portszobai játékok, konyhai gépek, esz
közök, árnyékolást segítő napvitorlák,
pavilonok, párakapuk és új bútorok
is lesznek. A 156 bölcsődés mindegyi
ke részesül a fejlesztés eredményeiből,
melyeket legkésőbb 2018 tavaszára kell
maradéktalanul leszállítania a vállal
kozóknak.
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Hallgatni arany
KULTÚRA
Megyei Príma díjat kapott idén a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola. Ahogy az Oroszlányi Médiacentrumunk korábban is tájékoztatott, a Jó Szerencsét! Emlékév tiszteletére alapított különdíjra a „magyar oktatás és köznevelés” kategóriában jelölték az intézményt.
Domina József hét éve látja el az igazgatói posztot, őt kérdeztük az elismerésről, és az ehhez vezető útról.
: Kapott-e már hasonló díjat az iskola az 1960-as alakulása óta?
D. J.: Csáky Marika már kapott me
gyei Príma díjat. Ez neki egyé
ni elismerése volt, kollégája
ként osztoztunk az örömben.
Maga az iskola egyébként szá
mos elismerés birtokosa, és
a Silhouette is folyamatosan
„arat”, ha megjelenik valahol.
De eddig ez a legmagasabb ki
tüntetésünk.
: Ezt a díjat elsősorban
a kapott szavazatok alapján
ítélik oda. Ilyen széles körű
az intézmény támogatottsága?
D. J.: Igen. 80 feletti jelölésből
választott a VOSZKEM 10-et,
és ebből nyertünk 5+1-en. Az itteni kép
zés nem kötelező, hanem önként vállalt
időtöltése a növendékeknek. A lemor
zsolódásunk minimális, a más város
ba költözőkkel együtt is 5% alatt van. Ez
szerintem válasz a kérdésre.
: Hány növéndéke van jelenleg az
iskolának?
D. J.: Jelen pillanatban 331-en vannak,
kb. kétharmaduk muzsikus, egy har
maduk táncol.
: Lehet ennyi tanulóval családias
légkört fenntartani?
D. J.: Törekszük rá. A zenetanítás egyé
ni tanítás: a hangszeres oktatás nem
osztályban, hanem szemtől szembe tör
ténik, ez nagyon közvetlen viszonyt fel
tételez.
: Aki érdeklődik a zene iránt, hol
ismerkedhet meg itteni élettel, vannak
lehetőségek a beiratkozáson kívül?
D. J.: A növendékeink jelentős ré
sze családilag már kapcsolatba került
a zenével, vagy közvetlenül az iskolá

val, amikor hozzánk kerül. Ma már
nem csak ismerős szülők, de nagyszü
lők is várják a gyerekeket a folyosón. A
rendezvényeink is szinte kivétel nélkül
nyilvánosak, ezekre bárki beülhet. A
legnagyobb érdeklődést persze Valentin
napi rendezvényeinken és a táncgálán
kívül az általános iskolák számára tar
tott „hangszersimogató” rendezvények
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az itt tanultak az élet számos területén
sokat tesznek hozzá az emberhez.
: Hogyan működik az iskola,
van-e tandíj?
D. J.: A Tatabányai Tankerület intéz
ménye vagyunk, mint bármelyik álta
lános iskola. Itthon részei a közoktatás
nak az AMI-k, nem sok országban van
ez így. ’93 óta tánc is része a képzésnek,
így lettünk zeneiskolából művészeti is
kola. Térítési díj ugyan van, de ez az is
kolába járás egyéb költségeihez mérten
nem számottevő, egy bármilyen ma

„Aki itt dolgozik, az örök életére Bakfark marad.”
generálják. Ezek az iskolai év végére, a
beiratkozásunk előttre szoktak esni.
: Számos más előadó mellett például Varga Zoltán Liszt-díjas kürtművész és Bálint István Péter az Operaház szólamvezetője is ezekben a padokban kezdte karrierjét. De van-e

példa arra, hogy más kreatív – nem
kimondottan zenei – területen hasznosíthatók az itt szerzett ismeretek?
D. J.: Igen, de ezt nem így monda
nám. Több olyan növendékünk volt,
akinek az otthoni családi háttere nem
sok kitörési lehetőséget biztosított. In
kább semmilyen más lehetőséget sem.
Úgy mondanám, hogy nem állt nagy
jövő előttük. Viszont nálunk egy más
fajta környezetbe kerültek, és annyi
ra meg akartak felelni az itt tapasz
taltaknak, hogy végül tisztes csalá
dot alapítottak maguk köré, munká
ból élnek, rendezett körülmények kö
zött. Biztosan tudjuk, hogy több ilyen
növendékünk is volt. Ez talán a legna
gyobb dolog, amit egy iskola elérhet.
Más vonatkozásban pedig elég a fúvó
sok fizikai terhelésére, vagy a billentyű
sök kézmozgás-koordinációjára, a ütő
sök egymástól függetlenül mozgó két
kezére és két lábára, a begyakorolt tánc
mozdulatokra gondolni, hogy belássuk:

gánóra díjához képest pedig elenyésző.
Ugyanakkor szociális alapon ez még
tovább csökkenthető. A Benedekből
is van komplett tánccsoportunk, és itt
meg kell említeni a SzintiKék-et is.
: Ezeket megismerve jogosnak tűnik a kapott elismerés?
D. J.: Lehetséges, bár én a mai
napig nem dolgoztam fel tel
jesen. Az biztos, hogy ehhez a
díjhoz kellett ez a csapat. Csak
egyetlen példa, amely a témá
ba vág: A Príma díjátadón, a
Jászai Mari Színházban a kol
légáim játszották a fogadó és
nyitózenét. Többek között
olyan ismert (pl. Jégvarázs
filmzene) dallamok hangzot
tak el, melyet Spisák Péter kol
légánk a saját tanári karunkra,
és hangszereikre átírva dolgo
zott fel. Ott ültem az ünnepsé
gen, és arra gondoltam, hogy
vajon hány másik díjazottnak vannak
ilyen nagyszerű kollegái és munkahe
lye?
Domina József, igazgató 1976–81 között
a zeneiskola diákja; 1981–88 között a győri zeneművészeti szakközépiskola tanulója majd a zeneiskolai tanárképző főiskola
hallgatója, de közben folyamatosan tagja az
oroszlányi fúvószenekaroknak is; 1988-tól
a Bakfark rézfúvós tanára; 2003-tól a Bakfark igazgatóhelyettese, 2010-től igazgatója.
2017-ben „Oroszlányért” Kitüntető díszoklevelet kapott.
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A három millió forintos keret
nem csak települési képviselők számára áll rendelkezésre, de a polgármester is felhasználhat ennyit közösségi
és beruházási célokra. Most
Lazók Zoltánt kérdeztük arról, hogy ő mit tartott fontosnak támogatni, és ezek a célok mit jelentenek a városlakók számára? És ha már nála
jártunk, megkérdeztük több
más dologról is.
: A polgármesterre is ugyanazok
a szabályok vonatkoznak a keret felhasználására, mint a képviselőkre,
vagy azért szabadabban rendelkezhet
felette?
L. Z.: Teljesen ugyanazok a szabá
lyok, azaz nálam is platánfák védel
mével kezdődött az év, amibe min
denki ugyanannyit adott bele. A többi
is nagyjából hasonlóan alakult, a Hu
nyadi iskola játszóteréhez, egyéb isko
lai költségekhez, és a Fáy András em
lékmű és környékének felújításához já
rultam hozzá. Az erős ember vetélkedő
nagy közönségsiker volt, itt a Dotto kis
vonat bérlése utólag nagyon hasznos
nak bizonyult, ez is a keretnek köszön
hető. Nagyobb összeggel a Szent Borbá
la szoborhoz járultam hozzá még.
: Milyen koncepció van a döntések
mögött, mit jelent ez az átlag városlakó számára?
L. Z.: Olyasmikre igyekeztem fordíta
ni, amelyek hiányoznak, régebb óta hi
ányoznak a városból. Tavaly például
ilyen volt a temető és a Bányászati Mú
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Keretek között

KÖZÉLET

és azon túl

zeum közötti út rendbetétele, melyet az
idei Bányásznapra már csak karbantar
tani kellett. De ilyen lesz a másik idei
nagyobb tétel is, a Labanc-patak fölötti
gyaloghíd megvilágítása, az osztályozói
garázssornál. Tehát elsősorban hiány
pótló, apróbb beruházások ezek, me
lyek utólag már magától értetődő dol
gok.

: E szerint Ön szereti ezt a lehetőséget?
L. Z.: Nagyon jó kezdeményezésnek
tartom a dolgot, hasznosságát a gya
korlat is mutatja. Így a padokon kívül

többféle, civil és sportegyesületek, in
tézmények felé is megoszlik az ötlet,
az igény, a lehetőség. Ezzel olyan gyors
megoldások is születhetnek, amelyekre
máshonnan nem lenne forrás. Úgy lá
tom, hogy a képviselők is bölcsen dön
tenek ezekről.
: Kérdezném más, közérdeklődésre számot tartó dologról is. Nagy a
csend a tűzoltók könyvelőjéről. Mit lehet tudni?
L. Z.: Erről én sem tudok többet mon
dani, mint amit eddig is. Az Tűzoltósá
gunk vezetésének tudomására jutott in
formációk alapján büntető feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, amikor kide
rült, hogy valaki, a tudtuk nélkül pénzt
vett fel a számláról. Közben még annyi
derült ki, hogy a tűzoltók járulék-befi
zetései sem voltak rendben mindig. A
büntetőügyben jelenleg is folyik a nyo
mozás, többet nem tudok hozzátenni.
: És ha már itt keresik a felelőst:
SRF? Mi van most az egykori szállítóüzem területén?
L. Z.: Az SRF-et idehozó cég csődje
után a feladat a terület tulajdonosára,
a VÉRT-re szállt át. Velük folyamato
san kapcsolatban vagyunk ebben a kér
désben is. Vittek már el belőle sokat, én
úgy látom hogy tavaszra fognak végez
ni a teljes mennyiség elszállításával.
: Apropó VÉRT: lebegő falu? Az
erőmű tetszhalott állapotban van. Létezik terv a terület turisztikai hasznosítására?
L. Z.: Ezt hosszabban tudom megvá
laszolni. Én továbbra is bízom abban,
hogy az erőmű telephelyén valamilyen
hasznos, ipari tevékenység fog foly
ni. Örülök annak is, hogy a zagytér re
kultivációs területén ilyen – társadalmi
szempontból is előnyös – hasznosítás
valósulhat meg, mint a napelempark.
Ha az erőművi részen ipari tevékenység
valóban működni fog, akkor maga a tó,
mint a telephely része, továbbra is ipa
ri célú tó marad. Ha egyszer majd nem
ipari létesítmény lesz, akkor lehet csak
gondolkodni valamilyen kimondottan
csak turisztikai indíttatású hasznosítás
ról. Persze, a rajta lévő majd’ 400 stég
gel együtt. Tehát idáig még egy olyan út
vezet, amit most nem láthatunk még.
: És mi a helyzet azokkal az utakkal, amiket nagyon is látunk, sőt, érzünk minden nap?
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L. Z.: Ha a felújításukra gondol, nos,
ez választási ígéretem volt. A testü
let 2015-ben alkotott is egy út-jár
da programot. Időközben ebbe a par
kolók kérdéskörét is bele kellett emel
nünk. 410 parkolót alakítottunk ki
2015 január óta, és legalább még en�
nyit szeretnénk a ciklus végéig. A har
madik körforgalom kialakítása is a
tervek szerint történt, a benne közle
kedők többségének megelégedésére.
A legutóbbi közmeghallgatás is igazol
ta, hogy a lakossági problémák több
sége az út-járda-parkoló hármasa köré
csoportosítható. Ezt szeretnénk most
– valamifajta ütemezett hitelfelvétel
lel, néhány év alatt visszafizetve meg
oldani – nagyobb léptékben, mint amik
eddig történtek, történnek. Be kell lát
nunk, hogy ha a posta mögött alkal
mazott, faltól-falig elvet feladjuk, sok
kal több helyszínre elég a pénz. Számos
olyan utca van, amit bizony rendbe kell
tennünk. Ezek gyalázatos állapotban
vannak, ezeket meg kell, és meg is fog
juk oldani. A járdafelújítási program is
működik, valóban sokan veszik hasz
nát, látható a fejlődés. Ha méterre néz
nénk is biztosan jobban állunk, mint a
korábbi időszakokban bármikor.
: Idén főleg az óvárosi részen épültek járdák, itt készült el a második Petőfi udvari tömb is. Mi a helyzet a harmadikkal? Igény lenne rá.
L. Z.: A testület hozott már döntést ar
ról, hogy a Petőfi udvar 4–5.-t is rend
be tesszük. Ha máshogy nem, hitelfel
vétellel. Pályázatban is reménykedhe
tünk, amely a leromlott városi terüle
tek rehabilitációját célozza. A felújítás
hoz azonban a jelenleg bent lakó, tíznél

is több család elhelyezését meg kell ol
dani. Ez nyilvánvalóan ismét segítene
a bérlakás-helyzeten, de azt látni kell:
más bérlakás (új tömb) építéséhez nin
csen forrásunk.
: Városkapu megvétele nem került
szóba?
L. Z.: Mindig szóba kerül. Itt azt kell
látni: ha a tulajdonosnak van eladási
szándéka, akkor mi az igazságügyi in
gatlan értékbecslő által megállapított
értéket fizethetjük ki érte. Oroszlány
Város Önkormányzata nem alkuképes
ilyen kérdésekben. Ugyanez a helyzet a
kiskertek felvásárlásánál. Aki arra vár,
hogy legyen még magasabb az ajánla
tunk: nem lesz. Mert nem lehet. A leg
utolsó ajánlat (a kiskertekre) majd a ki
sajátítás lesz, ezt viszont szeretnénk el
kerülni: a gyakorlat szerint mostaná
ban az kevesebb, mint az azt megelőző
ajánlatunk.
: A bérlakás kérdést nyilvánvalóan a gyerekszám növekedés is mozgatja. Most nyáron sikerült megszűntetni a bölcsődei várólistát, de lesz
tartós megoldás is?
L. Z.: Örömteli folyamat, hogy évi 200
körüli gyerekszületési számok voltak a
korábbi 150 helyett. Ha ez így marad, az
valóban indokolja a bölcsődei és óvodai
csoportfejlesztést. Nehezíti a helyze
tet, hogy idén 170 körüli születésszám
mal kalkulálunk. Ez határozza meg azt,
hogy ideiglenes, vagy tartós bővítési
megoldást keressünk. Az biztos, hogy
a testület naprakész ebben a témában,
foglalkozik a feladattal: az eddigi szá
mok alapján a mostani, ideiglenes meg
oldást alkalmazták. A gyerekek a jövő.
Büszkék vagyunk arra, hogy Orosz
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lányban ilyen kiváló ösztöndíj-rendszer
működik, amely nem csak a szakmun
kásokra, hanem a gimnazistákra is ki
terjed. Dolgozunk azon, hogy a más
hol főiskolára járókra is vonatkozzon,
hogy később biztosan találjanak mun
kát helyi cégeknél vagy intézmények
nél. Az iskolákat -bár már nem mi va
gyunk a fenntartói- segítjük, akár ha a
játszóterekre, tantermi fejlesztésekre,
akár a pedagógusok évi kétszeri hoz
zájárulására gondolunk. Az ipari park
ban, melynek fejlődését folyamatosan
támogatjuk a saját eszközeinkkel, egyre
több helyi lakos dolgozik. A munkanél
küliség most 4% alatt van, lényegében
csak az nem dolgozik, aki nem akar. Az
egészségügyi programunk talán pél
da nélküli az országban, de ezt is to
vább gondoljuk még. Az városközpont
új épülete folyamatosan készül, bővül,
jövőre a teljes Járási Hivatal át fog köl
tözni, és egyszer majd a Polgármesteri
Hivatal is…
A Lazók Zoltán kérdeztük arról is, hogy
nemrégiben a testület nem szavazta meg
az év végi jutalmát. Erre a kérdésre nem
kívánt válaszolni, csak annyit mondott:
szeret Oroszlány polgármestere lenni.
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Vízóra téliesítve?
A téli időszakban végén a leolvasók
gyakran találkoznak elfagyott vízórákkal, pedig a védekezés egyszerű.
A fagy nem csak a nem használt kisker
tek aknáiba ér el, de egy hidegebb éj
szakán a lakott ingatlanok mérőóráit is
tönkre teheti. A hideg elleni szigetelés

hez vízálló anyagot használjunk: nem jó
a rádobott kabát, pulóver, de még a szá
las közetgyapot is tud vizet felvenni, és
így elveszíteni szigetelő képességét. Vá
lasszunk polifoam csőhéjat, vagy zárt
cellás nikecell (hungarocell, XPS) lapo
kat az akna és a csövek burkolásához.
Hiába van ugyanis maga a vízvezeték,
és az óra fagyhatár alatt, (kb. 1.2 méter)
az akna vékony fém fedelén bizony át
hatol a hideg. Az óraállás láthatósága
miatt többnyire nem kell aggódni, a téli
időszakban általában pont ezért nincs
leolvasás. A fagy elleni védelem és a ker
ti csapok víztelenítésének módjai általá
ban ismeretek, de olykor mégis elmarad
– különösen ha például éppen gazdát
cserélt az ingatlan. Az szétfagyott víz
óra pótlását a minden esetben a tulaj
donosnak kell fizetnie, ami több tízezer
forintra rúghat. A legtöbb biztosító pe
dig elutasítja az ilyen esetben elfolyt víz
mennyiség kifizetését is – ez is hatalmas
összeget tehet ki, érdemes tehát időben
megkezdeni a védekezést, és alkalman
ként ellenőrizni az ingatlant.

Ne haljon bele a fűtésbe
Már javában elindult a fűtési szezon,
vagyis a fűtési rendszer egészen tavaszig gyakorlatilag folyamatosan működik majd. Akinél nem adott a távfű
tés lehetősége, azok saját maguk kény
telenek gondoskodni a melegről. Főleg
a fás, de a gázos tüzelés esetén sem árt
az odafigyelés. Az átvizsgált kémény és

egy jó szénmonoxid érzékelő már kel
lő biztonságot adhat ilyenkor. Egy ilyen
érzékelő azonban nem feltétlenül ol
csó, ezért még nem minden esetben ré
sze a háztartásoknak. Talán szokatla
nul hangzik, de karácsonyi ajándékként
is jelezhetjük vele szerettünknek: fontos
nekünk. Mielőtt szén-monoxid-érzéke
lőt vásárolna, tekintse meg a katasztró
favédelem honlapján található listát a
megfelelő és a nem megfelelő termékek
ről. A biztonságos működéshez elen
gedhetetlen néhány fontos szabály be
tartása:
• Csak a megadott tüzelőanyagot hasz
náljuk, ne égessünk semmilyen hulladé
kot a tüzelő-fűtő berendezésben;
• A tüzelő-fűtő berendezés és a kémény
ajtó közvetlen környezetét hagyjuk sza
badon, ne tároljunk éghető anyagokat a
közelében;
• A tüzelő-fűtő berendezés vagy a ké
mény meghibásodása esetén szén-mon
oxid kerülhet a lakás légterébe, amely
nek jelzésére egy megbízható szénmonoxid-érzékelő elhelyezése javasolt;
• A kisebb otthoni tűzesetek megféke
zésére ajánlott egy kis méretű porral
oltó készülék elhelyezése az otthonunk
ban.
A kéményseprés rendszere körül folya
matosak a változások, ezért – ha érin
tettek vagyunk – ezeket mindig kísér
jük figyelemmel! Az otthonunk tűzvé
delmi biztonságát tovább javíthatja egy
otthoni hő- és füstérzékelő, amely idő
ben képes jelezni a tűz keletkezését. Baj
esetén azonnal kérjük a tűzoltók segít
ségét!

Focicsukát húztak a
rendőrök és a közterület
felügyelők
Huszadik alkalommal rendezték meg
testvérvárosunkban, Vágsellyén a
rendvédelemben dolgozók labdarúgó tornáját. Az eseménynek szomo
rú aktualitást adott a tavaly tragikus
hirtelenséggel elhunyt sellyei rendőr
re, Ľubomíra Hučkara emlékezés, aki
nek nevét viseli mostantól a rendvé
delmiek évenkénti találkozója. Orosz
lány két együttessel képviseltette ma
gát. A rendőröket és közterület felügye
lőket elkísérte Lazók Zoltán polgármes
ter is, aki az együttműködésről, a közös

programokról egyeztetett a vendéglá
tók településvezetőjével, Jozef Belickývel.
Nem indult igazán jól a mieink napja,
s ez a továbbiakban sem változott, így
a nyolccsapatos tornán, amit a lengyel
Końskie városa nyert meg, meg kellett
elégednünk a 7. és 8. helyezéssel.

Évet zárt a Rákóczi
Szövetség

November 25-én tartotta évzáró beszámolóját az Oroszlányi Rákóczi
Szövetség. Az egyik legaktívabb civil
szervezetünk idei rendezvényeit Nagy
Csaba ismertette. A város és a járás ve
zetőin kívül Csáky Pál Európa Parla

menti képviselő is részt vett az esemé
nyen. A zenés elemekkel is színesített
eseményen emlékplakettek átadására is
sor került. Az est állófogadással egybe
kötött baráti beszélgetéssel zárult.

Kozmikus születésnapjuk
volt

A Sportcsarnokban tartott ünnepséggel, és tematikus héttel ünnepelte 55. születésnapját a Hunyadi Mátyás Általános iskola. Oroszlány har
madik intézményeként, 1962-ben kezd
te meg működését a város szívében az
akkor még 3-as, majd Ságváriként is
mert iskola, mely két ütemben, 1962-ben
és 1970-ben épült. A csarnok meghívott
sztárvendége Farkas Bertalan volt, az
egyetlen magyar, aki eddig járt az űr
ben. 1980. május 26-án járt odafent, az
ország pedig lélegzetvisszafojtva figyelte
a róla érkező híreket. Ez alkalommal az
űrbéli élményeiről mesélt az iskola di
ákjainak, akik a tematikus hét kereté
ben a kapcsolódó témákkal, ismerked
tek. A sportprogramok, versenyek és a
névadóra való emlékezés mellett utazó
planetáriumot fogadtak, csillagászattal,
űrkutatással kapcsolatos előadásokon,
vetélkedőkön vettek részt.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2016. (XI. 22.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 65 év feletti, Oroszlányi lakóhellyel rendelkező lakosok részére
pneumococcus elleni védőoltást biztosít.
A pneumococcus a leggyakoribb tüdőgyulladást okozó
baktérium, amely nemcsak a légutak, hanem az egész
szervezet súlyos betegségét okozhatja. Cseppfertőzéssel
terjed, gyakran társul vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a baktérium középfül-, torok és tüdőgyulladást,
súlyos esetben agyhártyagyulladást okozhat. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb alapbetegség mellett gyakran szerepel közvetlen halálokként az általa okozott tüdőgyulladás.


A Mindszenti utcában új buszmegálló és kamion várakozóhely, valamint a 200 méteren felújított gyalogjárda
és közvilágítás készül, de rendeződik az útpadka és a
vízelvezetés is.

Az oltás térítésmentes!
Amennyiben Ön 65 év feletti, és részt kíván venni a
pneumococcus elleni oltási programban, kérjük 2017.
december 15-ig jelentkezzen háziorvosánál.
Oroszlány, 2017. november 13.

Majkon járt Lendvai Zsolt, a totalcar.hu újságírója. A
Bányászati Múzeum számos technikai érdekessége
közül a bányamentők ismét működőképessé tett GAZ66 autójáról ír..

A szociális munka napját ünnepelték november 12én Szolgálat dolgozói. Egyebek mellett elhangzott: a
valódi szegénység nem a pénz hiánya, az igazán szegény a kapcsolatokban, szeretetben szűkölködik.

21 növendék lépett fel a Szerdahelyi János Ütőhangszeres Találkozón a Bakfark Bálint AMI-ban november
17-én. A kétévente tartott esemény most is kiváló hangulatban telt.

Oroszlány Város
Önkormányzata

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal értesíti az érintett lakosságot, hogy a kivitelező 2017. november 20án megkezdte a Dózsa György utca 2–8. melletti parkoló, valamint a Népekbarátsága utca–Április utca–Dózsa
György utcák közötti szakaszának közlekedésfejlesztési beruházását.
Az építési munkák idején az érintett közutakon ideiglenes
közlekedési forgalmi rend kerül bevezetésre megállási tilalom bevezetése mellett.
Kérjük a Tisztelt Érintett Lakosság szíves türelmét, a megváltozott forgalmi rendhez figyelmét, valamint megértését a
kivitelezési munkálatok alatti, esetleges zavaró hatások miatt.
A kivitelezési munkák tervezett befejezési határideje
2018. március 31.
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Lássuk, mennyi szeretet
fér egy cipős dobozba?
Ha megteheti, kérjük, fogjon egy cipős
dobozt, töltse meg olyan ajándékkal,
aminek Ön is örülne. Csomagolja be
szépen, írja rá, hogy mennyi idős fiúnak
vagy lánynak, felnőttnek szánja, majd
juttassa el 2017. december 14-én csütör
tökön 9 és 18 óra között az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár aulájába
(2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.).
Az ajándékokat ünnepi keretek között,
december 15-én a Szabadtéri Színpadon
átveszi Baráth Domonkos, az Önkor
mányzati Szociális Szolgálat vezetője.
A jótékonysági akciót szervezi az
Oroszlány Barátainak Köre, valamint
az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár

Tyukodi József lesz
a Vöröskereszt helyi
vezetője
A szervezet megyei igazgatója 2017.
december 1-ével nevezte ki Tyukodit
a tavaly elhunyt Nagy Péterné (Erzsike) helyére. Az eddig az Önkéntes Tűz
oltó Egyesület vezetőjeként ismert Tyu
kodi szeretné bővíteni a tevékenységek
kel kapcsolatos, interneten elérhető in
formációkat, illetve továbbra is számít
az önkéntesek segítségére.

Energiatakarékos építési
módok, passzívház
címmel rendezik azt az előadást, melyet 2018 január 12-én tartanak az
OKSZIK Kamaratermében. A közel
10 előadó között szakcégek, építőanyaggyártók előadói mellett tervezők is
megszólalnak majd. A szemléletformá
ló céllal rendezett eseményre nem csak
kivitelezőket várnak, de bárki beülhet
rá, akár építkezést vagy felújítást ter
vez, akár csak érdeklődik a téma iránt.
A fél 8-kor kezdődő eseményen a rész
vétel díjtalan, de bejelentkezéshez kö
tött, melyet a mozaikfurdo.hu honlapon

Téli önkéntesek
21 fővel gyarapodott az Oroszlányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület létszáma
a legutóbbi, általános iskolai toborzás
után. A téli időszakban rendszeres el
méleti foglalkozásokat tartanak Martin Zoltán, Bakai Csaba és Slezák Ákos
egyesületi tagok vezetésével. A Bányász
Klub-ban tartott képzéseken a jegyze
telést igénylő tananyagokon kívül az
idei gyakorlatok és versenyek tapaszta
latait is kielemzik majd, az ott készült
videofelvételeket is felhasználva – tájé
koztatott Tyukodi József egyesületi el
nök.

lévő elérhetőségeken, vagy az OKSZIKban lehet megtenni.

Pályázati nyeremények

Több mint félmilliárd forintnyi pályázati pénz érkezik Oroszlányba a
különböző címeken meghirdetett és
nyertes pályázatoknak köszönhetően
jelentette ki a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón Czunyiné Bertalan Judit
országgyűlési képviselő.
Ebből a Hamvas Béla Gimnáziumban
26,6 millió forintot költhetnek termé

34/360-411 TŰZOLTÓSÁG

szettudományi laborok felállítására és
a hozzátartozó szertárak kialakításá
ra, a József Attila Általános Iskola inf
rastrukturális fejlesztése 334 millióba
kerül, míg a Komárom-Esztergom Me
gyei Gyermekvédelmi Központ Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Álta
lános Iskola 150 milliót költhet preven
ciós programjának megvalósítására, az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) keretében.
Az EFOP a humánterületet érintő ös�
szes fejlesztést összefogja: ide tartoznak
az egészségügyi, oktatási, család- és if
júságpolitikai, valamint a szociális és
felzárkózási fejlesztések, a kulturális in
tézményeket vagy a sportot támogató
programok – fogalmazott Schanda Tamás.
Többek között Dorogon, Nyergesújfa
lun, Komáromban és Bokodon, vala
mint Oroszlányban is tantermek, szer
tárak, tornatermek, sportpályák újul
nak meg. Ezeken kívül számos iskolá
ban elvégzik az intézmények akadály
mentesítését, valamint a fűtés korszerű
sítését.
Hozzátette: az európai uniós források a
térség fejlődéséhez, a megye versenyké
pességének javításához jelentős mérték
ben járulnak hozzá.

Köszönet
Köszönetünket fejezzük Oroszlány lakosságának, akik segítették
munkánkat adományaikkal és hozzájárultak alapítványunk eredményes tevékenységéhez. Külön köszönetünket fejezzük ki legnagyobb
adományozóinknak:
Borgwarner
Kft., Bridgestone Kft.; FidelitasDuó Bt.; Méhes Kft.; Orconbelt Kkt.;
Oroszlány Polgármesteri Hivatal;
OSZ Zrt.; Otto Fuchs Hungary Kft.;
Riasztástechnikai Szolg. és Ker. Kft.;
Tata Környezetvédő Zrt. 2017. évi
támogatásunk: 4,2 millió Ft.
Helmeczi Martin, Klausz Istvánné,
Tóth Sándor, Oroszlány Szakorvosi
és Ápolási Intézet
Kellemes karácsonyi ünnepeket és bol
dog, egészséges új évet kívánunk!
Weblapunkon bővebb információt
talál: www.drbaloghtibor.co.nf
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány
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Ismét lesz fő téri káposzta
Az Oroszlányi Lokálpatrióta Kör ismét megrendezi december 23-ai főtéri
főzését. Az elmúlt évekhez hasonlóan,
100-120 adag házi ízesítésű székelyká
posztát készítenek, elvitelre. Ezzel első
sorban az nyugdíjas házaspárokat, vagy
egyedülálló nyugdíjasokat kínálják

meg. Segítséget elfogadnak (alapanyag
ban, helyszíni segítségben és egyedül
élő nyugdíjasokhoz való eljutásban egy
aránt), de a segítők neveit idén sem nem
hozzák nyilvánosságra.
„Ez nem adomány, ez tiszteletünk jele.
Szeretnénk az ünnep fényéhez azzal
hozzájárulni, hogy azok az idős embe
rek, akiknek nincs lehetősége megfőz
ni az ünnepi káposztát – mert ugye nem
lehet 1-2 adagot készíteni –, azok jelent
keznének. Ha valaki nem tagja egyik
nyugdíjas szervezetnek sem, az keres
se Eichardt Jánost vagy Fátrai Mártát.”
írta Opsuszta Csaba, az esemény fő sza
kácsa.
Bízva abban, hogy segítő kézből idén
sem lesz hiány, a részt venni kívánókat
a Szent Borbála téren, a Mikulásháznál
várják december 23-án délelőtt 11–12 óra
között!

Döntősök a Benedekesek
2017. november 8-án-án Száron rendezték a négy próbából (30 m futás,
kislabda hajítás, medicinlabda dobás, helyből távolugrás) álló terematlétika megyei diákolimpiát, ahol ezúttal 7, kiválóan felkészített tanuló

képviselte az oroszlányi Benedek iskolát.
Az első korcsoportban összetett máso
dik helyezésével Lázár Hanna és Rostás Rómeó, míg a második korcsoport
ból az összetett győzelmet nagy fölén�
nyel megszerző Farkas Virginia jutottak
a december 7-i budapesti országos dön
tőbe.
Eredmények: I. korcsoport, fiúk (14 in
dulóból): 2. Rostás Rómeó, 3. Lakatos
Dzsúlió; lányok (7 indulóból): 2. Lázár
Hanna; II. korcsoport, fiúk (10 induló
ból): 3. Rostás Kevin; lányok (10 indu
lóból): 1. Farkas Virginia, 3. Hideg Liliána és Balogh Szimonetta. Ezüstérmes
lett a 4×200 méteres váltó: Lázár Hanna, Rostás Rómeó, Farkas Virginia, Rostás Kevin összeállításban.

SPORT

egyszerű sportdélelőtt, hiszen a vegyes
csapatoknak köszönhetően a gyerme
kek megismerkedhetnek, barátságot
köthetnek. Éppen ezért arról is gondos
kodtak, hogy a sorfeladatok inkább já
tékosak, vidám hangulatúak legyenek,
és senkinek ne szegje kedvét, ha egy-egy
„próbatétel” során utolsóként ér célba.
Az esemény végén minden egyes részt
vevő ajándékkal térhetett haza.

Súlyemelő arany

Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria.

Játékos integráció
Tizenötödik alkalommal rendezte
meg péntek délelőtt sportnapját, az
idén 50 éves Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola és Kollégium. A megmérettetésen a Hunyadi és
a József Attila iskola is részt vett, vala
mint Kecskéd és Szákszend is képvisel
tette magát. A játékos vetélkedés során
– amelyet Rajnai Gábor alpolgármester
nyitott meg – 5 vegyes csapatot alkottak
az integráció jegyében, azaz minden is
kola 2-2 fiatalt adott az így összesen 10
fős csapatokba. A rendezvény a szerve
zők szándéka szerint többet jelent, mint

2017. december 8., péntek 19.30
Bonyhádi KSE–OSE Lions
2017. december 21., csütörtök 19.00
OSE Lions–HOYA Pannon Egyetem
2018. január 6., szombat 17.00
MTK Törökbálint–OSE Lions

Kilenc kategóriában hirdettek győztest a súlyemelők országos felnőtt
bajnokságának nyitónapján szombaton Budapesten ahol Kerekes Patrik oroszlányi súlyemelőnk kiemelkedő teljesítményével 62 kg-ban a
dobogó legfelső fokára állhatott
és bajnoki címmel térhetett haza.
Megkezdődtek a Chudik Lajos Sport
telepen lévő súlyemelő terem felújítá
si munkálatai. A tetőcserét, fűtéskor
szerűsítést és a vizesblokkok felújítását
is magába foglaló munkálatok régi hiá
nyosságot pótolnak. Így a kosarasok, az
ökölvívók, a karatésok és judosok után
újabb sportág résztvevői kerülnek mél
tó körülmények közé. A munkálato
kat végző Létesítményeket Üzemeltető
Nonprofit Kft. még idén szeretné vis�
szaadni a felújított edzőtermet a sporto
lók részére.
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MOKKA

CROSSLAND

GRANDLAND

FEDEZZE FEL KIBŐVÜLT
CROSSOVER-PALETTÁNKAT!
MOKKA X

CROSSLAND X

GRANDLAND X

már

már

már

4 450 000 Ft-tól

3 999 000 Ft-tól

• 30%-kal élénkebb, intelligens LED-fényszórók1
• Ráfutásos ütközésre gyelmeztető rendszer
• Intelligens összkerékhajtás
•
csatlakozási és szervizasszisztens2

• Visszagurulás-gátló
• 7”-os színes érintőképernyő
•
automatikus baleseti riasztás2

5 750 000 Ft-tól
• 360 fokos tolatókamera
• Adaptív LED-fényszórók
• Hát- és gerincbarát AGR ülések ergonómiai
tanúsítvánnyal3

Az Opel hagyományos halogén fényszóróihoz képest. 2Az OnStar opcionális felszereltség. A szolgáltatás aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott ók szükséges. A próbaidőszak után a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. 3A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek.
Kombinált használat esetén az új Opel Mokka X átlagfogyasztása: 3,9-7,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-155 g/km, az új Opel Crossland X átlagfogyasztása 5,2-5,1 l/100km, CO2-kibocsátása 116-114 g/km, az új Opel Grandland X átlagfogyasztása 4,0 – 5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása 104–127 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/ EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi
gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen
látható autók illusztrációk és opcionális kiegészítőkkel vannak felszerelve.

1

OPEL TATABÁNYA
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Telefon: 34/511-919
www.opeltatabanya.hu, info@opeltatabanya.hu

