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LAPSZÁMUNKBÓL:

KULTÚRA
Májusfa
Jó buli, és nem csak hagyományőrzés a májusfa állítása. Megmutatjuk,
hogyan és miért kerül fenyő a város
több pontjára. Azt is, hogy miért érdemes csatlakozni hozzájuk!
8. oldal

Oroszlány kapcsán még mindig furcsán hangzik a turizmus szó, de főleg csak nekünk, helyieknek. A leendő kerékpárút, a Bányászati Múzeum nagy ívű tervei és a Majki kastély már
megvalósult felújítása is mind az idegenforgalmat erősítik. E havi címlapunk is egy újabb
ilyen lépést mutat be: áprilistól a hétvégéken
helyi buszjárat is indul Majkra.

KULTÚRA
0-pont
Zenekari bemutató sorozatunk lassan a végére ér. 100% magyar rock,
kialakult csapat, és saját lemez tervek: ez a Nullpont zenekar.
10. oldal
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Ajánlja fel Ön is!
Ne hagyja veszni! Sok kicsi sokra
megy, közöljük a helyi szervezetek
listáját. Bemutatjuk az 1% adományozásának kialakulását.		
7. oldal
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Közlemények
Az óvodai-iskolai beiratkozások emlékeztetője mellett számos fel
hívást
és közleményt is talál e ha
vi lap
számunkban.
6., 9., 12. oldal
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Külterületi ellenőrzések

2015. november 30-án járt le a kötelező
ebösszeírás határideje. Sajnos elenyésző számú nyomtatvány érkezett be a
Polgármesteri Hivatalba a külterületekről. Ugyanakkor ezekről a területekről
rendszeres a bejelentés a közterületen
lévő és kóbor kutyákkal kapcsolatban.
Azok az ebtulajdonosok, akik nem tartják be az állattartás általános szabályait, közigazgatási eljárásra számíthatnak,
mely komoly bírsággal is járhat. Mindezeket figyelembe véve a közterület-felügyelet egy átfogó ellenőrzést szervezett
a Német és Nyíres dűlő területére, melyen részt vett az oroszlányi rendőrkapitányság, a hatósági állatorvos és a gyepmesteri telep munkatársai. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a külterületen tartott ebek is nyilvántartásba, a gazdátlan kutyák pedig befogásra kerüljenek.
Az ellenőrzés alkalmával a helyszínen 8
kutyát sikerült oltással, transzporderrel

ellátni, melyek ezt követően a hivatali nyilvántartásba is bekerültek. Ezen
felül 6 kutya került beszállításra a gyepmesteri telepre. A közös ellenőrzést a jelen lévők sikeresnek értékelték – mely
nagymértékben köszönhető Nagy Imre
hatósági állatorvos közreműködésének
– ezért megállapodtak abban, hogy a
közeljövőben hasonló kereteken belül
megpróbálnak eljutni a város többi külterületeire is.

Fiatalok is csatlakoztak az önkéntesekhez
– Újabb mérföldkő volt egyesületünk életében a tavalyi. Mondom
ezt azért, mert a fejlődésünk ismét
látványosan tetten érhető volt 2015ben. Büszkék lehetünk arra, hogy ez
a gyarapodás az idő előre haladtával
nem csökkent, sőt egyre dinamikusabban növekedett. Olyan technikai fejlesztéseket valósítottunk
meg, amelyekről hat évvel ezelőtti újjáéledésünkkor még csak álmodozhattunk, pontosabban még álmodni sem
mertünk. A mai állapot szerint már an�nyi szak- és védőfelszerelést sikerült beszerezni, ami jóval túlmutat a puszta önkéntes buzgalmakon. Ezen felszerelések
egyszerűbb szakbeavatkozások végrehajtására is alkalmassá tesznek bennünket.
Tagságunk az elmúlt években letisztult,
az önkéntes tevékenységet nem szívből
végző tagok ez idő alatt távoztak, helyettük újak, tenni akarók érkeztek, így egyre gördülékenyebben, egyre hatékonyabban működünk – ezekkel a gondolatokkal kezdte beszámolóját péntek délután
Tyukodi József, az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője az évértékelő, évnyitó közgyűlésen. Az eseményen, amelyen megjelent File Beáta jegyző, Szabó Imre, az önkormányzati tűzoltó parancsnokság (ÖTP) parancsnoka,
illetve Papp Péter ÖTP alelnök, az is elhangzott, hogy az elmúlt évben egy gépkocsival gazdagodott a közösség, az önkormányzat pályázati támogatása pedig
több értékes program megvalósításához

nyújtott segítséget. A 42 tagot és 14 fiatalt soraiban tudó egyesület ez évi tervei
között szerepel – többek között – április végén a tavaszköszöntő vigasság a Szt.
Flórián téren, motoros felvonulással és
egyéb szórakoztató programokkal, majd
májusban a Szt. Flórián megemlékezésre
kerül sor. Május 29-én Tárkányban lesz
egy egész napos tűzoltóverseny, augusztus végén pedig az első oroszlányi tűzoltó közösség megalakulásának 105. évfordulójára emlékeznek. Az említettek mellett családi napok, szakmai gyakorlatok
színesítik a programtervet, s nem utolsó
sorban a tavaly alakult ifjúsági csapat felkészítése a komolyabb megmérettetésekre. Az események anyagi forrásainak előteremtésére 400 ezer forint támogatásra nyújtottak be pályázatot a közelmúltban, az önkormányzat által meghirdetett
társadalmi célok megvalósítására. Ebből
az összegből a fiatalok egyenruházatát, a
versenyzéshez szükséges anyagi fedezetet és a rendezvények hangtechnikai felszerelését kívánják biztosítani – hangzott
el a közgyűlésen.

Hivatali
hírek
A március 29-ei képviselő testületi ülésén – egyebek mellett – az
alábbiakról született döntés:
• Döntöttek tömbházas területeken
megjelenő illegális hulladék időnkénti elszállításáról is. Így ez a
megoldás – a közterület-felügyelet fokozottabb ellenőrzésével
együtt – megoldást jelenthet a városképet rontó problémára.
• A bővülő területigények miatt a hivatalosan „Ipari Parknak” besorolt
terület növeléséről, további kiskertek megvásárlásáról határoztak, illetve egy hosszabb vitát kiváltó beszámoló hangzott el egy
elkészült, ipari parkot népszerűsítő kiadványról. Szintén ide kapcsolódóan tájékoztató hangzott el
a városi Humánerőforrás-fejlesztési Stratégiáról.
• Pályázat benyújtása a „KAPU –
Az Oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése” címmel, mintegy
100 millió Ft támogatási összeg
igénylésével. (TOP-5.2.1-15)
• Átkerül a majki Bányászati Múzeum a város üzemeltetésébe. Az
eddigi üzemeltető soproni alapítvány a szakmai felügyeletet fogja
ellátni. Ez a közelgő nagyobb léptékű fejlesztést tartalmazó pályázat miatt is előnyös – és a jelenlegi működést is gördülékenyebbé
teszi.
• Több más fontos döntés mellett
módosították a helyi építési, a
közbeszerzési szabályzatról szóló szabályokat, valamint a Településszerkezeti Tervet is.
• Szintén nagyobb vita után fogadták el a városi kommunikáció (TV
és újság) működési feltételeinek
hosszú távú megteremtéséről
szóló előterjesztést. A két helyi televízió jelenleg a város lakosságának csak egy-egy részét éri el: a
cél az, hogy az egyébként hiteles
és mértékadó közérdekű tájékoztatás a város teljes lakossága számára elérhető legyen.
A tárgyalt napirendi pontok
részletesen megtalálhatóak az

oroszlany.hu
honlapon.
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A fejedelemre emlékeztek
Dr. Várkonyi Gábor történész tartott
rendkívül érdekes, lebilincselő történelmi elemzést márciusban az OKSZÍK kiállítótermében „Majk és Grosbois” címmel II. Rákóczi Ferenc életéről, munkásságáról. Az előadó arról is ismert, hogy
ő volt a majki műemlékegyüttesben
megtekinthető „A hallgatás ereje” című
tárlat egyik összeállító kurátora. A Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezetének rendezvényén Nagy Csaba elnök
köszöntötte a megjelenteket, s mutatta
be az ELTE docensét, aki kutatásai nyomán nem egy esetben új megvilágításba
helyezte a fejedelem tevékenységét, s az

általa irányított szabadságharcot. Mint
az elhangzott, sajnálatos, hogy az iskolai tankönyvekből ma sem tudható meg
több Rákócziról, mint egy emberöltővel
ezelőtt, pedig azóta számtalan új kutatási eredmény gazdagította a kor megismerését. Még mindig, mint bujdosót
emlegetik, pedig immár tény, hogy politikai emigránsként élte meg a szatmári békét követő időszakot. A török megszállást követően a magyar politikai elit
nagy reményekkel várta, hogy megvalósul hazánkban a rendi parlamentarizmus, és bekövetkezzenek a pénzügyi, gazdasági, társadalmi reformok,
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azonban csalódniuk kellett. A Habsburg ház abszolutizmusa jól működő
birodalmat épített ki, s ebben nem jutott szerep a magyar elitnek, amely kiszorul az ország irányításából. A Rákóczi szabadságharcnak egyszerre kellett
volna megvalósítania a reformokat, miközben komoly társadalmi változásoknak is be kellett volna következnie. Erre
azonban nem volt elég idő. S, hogy miért is bukott el a fejedelem vezette felkelés? Ennek elsősorban gazdasági okai
voltak, hiszen a Habsburg ház erőforrásai sokszorosan meghaladták a magyarok lehetőségeit. Ugyanakkor az európai nagyhatalmak sem álltak mögé a
felkelésnek, aminek elsősorban politikai
okai voltak. 1711. április 30-án tette le a
fegyvert a mintegy 12 ezer főből álló kuruc hadsereg, befejezve az 1703 óta tartó,
II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc küzdelmeit. Az előadást követően a résztvevők a főúton lévő Rákóczi
szoborhoz vonultak, ahol Lazók Zoltán
polgármester, Várkonyi Gábor és Nagy
Csaba helyezte el az emlékezés és tisztelet koszorúját, aminek az is aktualitást adott, hogy március 27-ét, Erdély és
Magyarország fejedelmének, a Rákócziszabadságharc vezetőjének születésnapját az Országgyűlés emléknappá nyilvánította.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

A tűzoltóság vonulási körzetében március hónapban a következő káresemények történtek: Bokodon egy családi házban
bejelzett a CO érzékelő műszer. A mérések megerősítették,
hogy valós riasztás történt, de a lakók szerencsére időben kimentek a friss levegőre.
Ajtónyitáshoz két alkalommal kaptak riasztást, melynek során egy idős, magatehetetlenné vált beteget adtak át a mentőszolgálatnak, illetve egy esetben már csak az idős lakó halálát
tudta megállapítani a kiérkező orvos. Egy alkalommal segítettek egy súlyos beteg kórházba szállításánál.
Egy szemetes konténer tüze, egy téves jelzés, egy útra dőlt fa
eltávolítása és egy gázvezeték sérülése miatt szükségessé vált
műszaki mentések okoztak újabb riasztásokat.
Kecskéden egy családi ház szobájában okozott tüzet a kipattanó szikra, melyet a lakók a tűzoltók kiérkezéséig eloltottak.
Két gyermeket kellett füstmérgezés gyanújával megvizsgálni.
Az anyagi kár nem volt jelentős.
Két hétvégi házban keletkezett tűz. Egyik esetben a kémény
szakszerűtlen szigetelése, másikban pedig a kéményként
használt vascső okozta a tüzet.
A tűzoltók a város területén 2 alkalommal vonultak avartűzhöz.
Kérjük a Tisztelt Városlakókat, hogy a kerti hulladékok égetése előtt tájékozódjanak, illetve tartsák be a szabadtéri tűz-

gyújtás szabályait az avartüzek elkerülése érdekében. Az avar
és kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait Oroszlány
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 4.)
önkormányzati rendelete határozza meg, mely az oroszlany.
hu honlapon megtalálható.
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2840: Kevés ember van a városban,
akit olyan sokan ismernek, mint Téged.
Az Aszódi név és a villanyszerelés közös fogalom Oroszlányban.
A. Gy.: Az Aszódi név nem általam lett
ismertté a városban, a Család 9 tagja dolgozott a Szénbányák Vállalatnál, akik
szorgalmuk és emberségük miatt ismert
és népszerű tagjai voltak közösségüknek.
Cégem idén jubilál, már 25 éve vagyunk
jelen a városban egyrészt a villamossági
bolttal, másrészt villamosipari kivitelezéssel – mind a közületi, mind a magán
szektorban – néhány éve pedig a közvilágítás karbantartását is mi biztosítjuk.
2840: Családi vállalkozásként működtök. Hányan vagytok?
A. Gy.: Főállású alkalmazottak összesen hatan vagyunk, a létszámot igény
szerint alkalmi munkavállalókkal bővítjük. Ezen felül 3 tanulót próbálunk bevezetni – több-kevesebb sikerrel – a szakma gyakorlati rejtelmeibe.
2840: Ha meghallgatnának a fiatalok,
mi lenne az az egy tanács, amit átadnál
nekik?
A. Gy.: Hogy tanuljanak! Legszívesebben minden fiatalt elvinnék pályaválasztás előtt egy gyárba, termelőüzembe,
hogy nézzék, vagy akár tapasztalják meg
a saját bőrükön: mi vár rájuk, ha nem tanulnak. Milyen nehéz szakma nélkül a
kenyérkereset. Jó szakmával és jó hozzáállással itthon is biztosított a megélhetés,
nem kell külföldre menekülni. Tapasztalatszerzés nélküli, rutintalan szaki nem
él meg külföldön sem.
2840: Nehéz ma fiatal szakembert találni?
A. Gy.: Mindenféle szakembert nehéz
ma találni. Ennek oka egyrészt az elméleti szakképzés rendszere, másrészt a fiatalok kiábrándultsága. Elkopnak a szakemberek, kiöregszik a szakma és nincs
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Aszódi György
AszódiVill Kft.

utánpótlás. De nem csak a villamos
szakmában, szinte minden területen ezzel küzdenek a munkáltatók. Hiány van
villamos, lakatos és vasipari szakmunkásokban, de a fuvarozók is panaszkodnak.
Nálunk a szakma átlagéletkora 50 év.
2840: Városi szinten már elkezdődött valami a szakképzésben. Van még
olyan terület, amelyben a város segíteni
tudná a helyi vállalkozásokat?
A. Gy.: A város vezetése jól kezeli a
helyzetet a tanulóképzésben bevezetett
ösztöndíj rendszerrel. A hiányszakmák
képzésének újraindítását is át kellene
gondolni.
Másik javítandó terület, ha próbálnak
lehetőség szerint minden munkát helyi
vállalkozókkal elvégeztetni: azaz ne engedjük ki a munkát és ezzel a pénzt a városból! Értem ezt az összes beruházásra,
akár önkormányzati, akár vállalati. Meg
kell érteni: ha helyi vállalkozót alkalmazunk, akkor az ide fizetett adóval csökken a beruházási költség. Tudom, hogy
ez nem minden esetben kivitelezhető,
de legalább árajánlatot kérjenek a beruházók a helyi vállalkozóktól, ne csak akkor találjanak meg bennünket, amikor
valami apróságot kell gyorsan javítani.
Itt élünk, itt költjük el a pénzünket, ide
adózunk! Kiviteleztünk helyi ipari parki üzemben villamos munkát úgy, hogy
pesti cégnek voltunk az alvállalkozói! Itt
is tapasztalható, hogy az üzemek távo-

Kávé helyett
TEA
– minden
formában
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labbról bejáró közép- és felsővezetői az
előző munkahelyeiken megismert kivitelezőket viszik magukkal az új helyekre és nem keresnek oroszlányi kivitelezőket. Ebben talán tudna segíteni a városvezetés.
További javaslat, ha helyi vállalkozó
olyan saját tulajdonú épületet újít fel,
vagy épít, ami javítja az utcaképet, emeli
a város imázsát, akkor kapjon ezért valami kedvezményt, támogatást. Mint például a lakossági beruházások, vagy az
épületek, épületfrontok felújításánál.
2840: Mire vagy a legbüszkébb?
A. Gy.: Ha szerény akarok maradni, akkor azt mondom, arra, hogy még talpon vagyunk. Ez köszönhető annak is,
hogy több lábon állunk és oda erősítünk
ahol nagyobb a kereslet. Talán ezért vészeltük át könnyebben a válságos éveket.
Most a 3 éve vásárolt épületünket újítgatjuk fel egyelőre belül, de kívül is megszépül majd az épület. A fejlesztés zajlik folyamatosan, enélkül egy vállalkozás sem
gondolkozhat hosszú távon. De valóban
büszke vagyok arra, hogy az összes jelentős oroszlányi beruházásnál jelen voltunk: a strand, az okmányiroda, a Petőfi udvar épület-felújításánál, az Hunyadi
úti óvoda villamos munkáit is mi csináltuk és még sorolhatnám hosszan.
2840: Sokat dolgozol, hiszen a villamos hibák kijavítása általában nem
várhat másnapig, vagy következő hétfőig. Hogyan pihensz?
A. Gy.: Mondhatnám, hogy tulajdonképpen nem dolgozom, mert a szakma igazából a hobbim is. De természetesen próbáljuk hasznosan eltölteni kevés
szabadidőnket. Szeretünk kijárni a városi rendezvényekre, koncertekre. Jó volt
az adventi rendezvénysorozat, és biztos kint leszünk a nyári rendezvényeken
is. Emellett, lehetőség szerint utazunk és
van egy összetartó baráti társaságunk,
akikkel próbálunk minél többet együtt
lenni. És örülünk a hazai sportsikereknek is: Hajrá OSE!
2840: Sok rendezvényen nemcsak mint
néző, de mint támogató is ott vagytok.
A. Gy.: A városi rendezvények villamos
kitelepüléseivel segítjük a Művelődési
Központot. De az Öregek Otthonát, és az
Evangélikus Gyülekezetet is támogattuk,
városi rendezvények, bálok nem múlnak
el a tomboláink nélkül, táncosaink megvilágításánál is találkozhatnak fényeinkkel. Tagjai vagyunk a Baráti Körnek, az
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és az Oroszlányi Lokálpatriótáknak
is. Oroszlányi lévén a város mindig is a
megélhetést-boldogulást biztosította számunkra. Öröm látni, ahogy épül-szépül
a város, én szeretek oroszlányi lenni.
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Bővíteni kell
az Ipari Parkot
Folyamatosan nő az igény az ipari célra beépíthető telkek iránt városunkban. Az önkormányzat már az ezredfordulón felismerte a cégek ilyen irányú igényét, és megkezdte az ipari
park körüli kiskertek, legelők és szántók felvásárlását, átminősítését, s teszi ezt napjainkban is. Az elmúlt több
mint másfél évtizedben közel 100 in-
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Hirdetmény
A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.
(székhelye: Oroszlány, 0210 hrsz.), mint
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek a KomáromEsztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság előtt folyamatban lévő katasztrófavédelmi engedély kiadásának
ügyében a következőket teszem közzé:
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
működési helye: Oroszlány, Ipartelep
0210 hrsz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása: veszélyes és nem veszélyes hulladék kezelése, olajok finomítása, más célra történő újrahasznosítása, szénhidrogénszármazékokkal szennyezett veszélyes
hulladékok és nem veszélyes hulladékok
biológiai bontással történő keszelése.
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemben, az üzem környezetében történő fejlesztés, projekt tárgya: veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem katasztrófavédelmi engedélyének kiadása.
A tevékenységre vonatkozó biztonsági jelentés megtekinthető az Oroszlányi Pol-

gármesteri Hivatal (címe: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) 2. emelet 62.
számú hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00–17.00, szerda:
8.00–12.00 és 13.00–16.00. péntek: 8.00–
12.00 óráig), és Oroszlány város honlapján (www.oroszlany.hu).
A biztonsági jelentéssel kapcsolatosan
Oroszlány Város Jegyzőjénél (címe: 2840
Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.) írásbeli észrevételeket lehet tenni 2016. április 14-ig.
A veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemmel kapcsolatban közmeghallgatást tartok az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalótermében
2016. április 27-én 16.00 órai kezdettel.
Hatáskört a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján gyakoroltam.
Oroszlány, 2016. március 23.
Lazók Zoltán polgármester

2016. március 2.

gatlant sikerült így megszerezni.
Sunyovszki Károly polgármestersége
idején, 2000. és 2002. között 18 magánbirtok került közösségi tulajdonba, majd lelassult a folyamat, hiszen
Rajnai Gábor és Takács Károly városvezetése alatt összesen két szerződés
köttetett meg – igaz, akkor még volt
szabad hely a park területén is. A növekvő igényeket látva, Lazók Zoltán
polgármester gyorsította fel a vásárlásokat, és 2015-től napjainkig 73 telek
váltott gazdát. Az elmúlt 15 hónapban
az önkormányzat több mint 50 millió
forintot fordított ipari parki ingatlanfejlesztésre, aminek eredményeként
meghaladja a 130 ezer négyzetmétert
a birtokába került terület. Nemcsak
Oroszlány, hanem immár az ország
gazdasági fejlődésének is egyik meghatározó szereplője lett a BorgWarner
autóipari beszállító, amelyik 2014-ben
a 82. volt a Magyarország 500 legnagyobb árbevételű társaságát felsoroló
listán. Ami a megyében elfoglalt helyét illeti, 2014-ben a cég – amelyik
ma már három gyáregységgel képviselteti magát a településen az 5. legnagyobb volt.
forrás: oroszlany.hu
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VARINOX Kft.

Sajtóközlemény
Projekt indításáról

A Varinox Kft. termelési kapacitásának bővítése –
GINOP-1.2.1-15-2015-00412 számú projekt
A Varinox Kft. a Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett
„Mikro-, kis- és középvállalkozások
termelési kapacitásainak bővítése”
című GINOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás keretében 274,49 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.
A projekt keretében a Varinox Kft termelési kapacitásának bővítéséhez 3 db
termelésben részt vevő új eszköz kerül
beszerzésre, továbbá 1 db elektromos
láncos emelő vákuumos emelővel az
anyagmozgatás biztosítására.
A termelési kapacitás bővítésére egy
TRUMPF TruLaser 3040 lézervágógép kerül beszerzésre, mely 4×2 m-es
További információ a
varinox.kft@t-online.hu
email címen kérhető.

nagyságú lemezek vágására alkalmas. A levágott lemezek meghajlításához egy TRUMPF TruBend hidraulikus élhajlítógépet szerzünk be. A hegesztő-vágó tevékenység világszínvonalú elvégzését pedig egy TRUMPF
TruLaser 7040 3D-s cellával fogjuk
megvalósítani. A projektet a lézervágógép megrendelésével megkezdtük.
A projekt megvalósítása lehetőséget
teremt arra, hogy vállalatunk magas
hozzáadott értékű termékeket fog tudni gyártani.
A projekt a Széchenyi
2020 program
keretében
valósul
meg.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A magyar 1% történetének kezdete 1991-re vezethető vissza. Az
egyházi ingatla
nok visszaadásáról szóló törvény parlamenti vitája során vetődött fel az egyszázalékos adóönrendelkezés javaslata. Bár a kezdeményezés célja elsősorban az egyházfinanszírozás átalakítása volt, a rendszert nem csupán az egyházakra kívánták kiterjeszteni, hanem a társadalmi szervezetekre is. Az akkori parlamenti pártok szinte teljesen egyetértettek azzal, hogy az állami támogatások
mértékének az egyházak tényleges állampolgári elfogadottságához kellene
igazodnia, s támogatták a javaslatot.
Az első törvényjavaslat 1996 nyarán látott napvilágot, s azonnal éles vitákat
szított a kedvezményezettként szóba
jöhető érdekcsoportok között. Az
egyesületek, alapítványok, kulturális
intézmények, egészségügyi és szociális
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, az
Akadémia, a társadalomtudományok,
a műszaki élet képviselői mind azt szerették volna, ha előjogokat kapnak a
többi szervezettel szemben. Ugyanakkor az egyházak mereven elutasították,
hogy az 1%-os rendszer rájuk is kiterjedjen, azaz hogy ugyanúgy kezeljék
őket, mint a „közönséges” nonprofit
szervezeteket.
A parlament végül 1996. december 19én fogadta el az „1%-os törvényt”. A lehetséges kedvezményezettek körébe a
kiemelt közintézmények és a nonprofit
szervezetek viszonylag nagy része mellett az egyházi működtetésű szolgáltató intézmények is bekerültek, de maguk az egyházak nem. A történetnek
azonban ezzel még nem lett vége: A
következő évben a kormánynak sikerült kompromisszumot kötnie az egyházakkal, s 1998-tól az adófizetők személyi jövedelemadójuk további 1%-át
az egyházaknak ajánlhatják fel. Európában és a világon is elsőként Magyarországon élhettek az adózók ezzel a lehetőséggel, majd a pozitív tapasztalatok hatására több országban is megindultak az előkészületek hasonló támogatási forma bevezetésére. Lengyelországban 2004, Csehországban 2005 óta
élhetnek a felajánlási jogukkal a magánszemélyek. Szlovákiában érdekesség, hogy a magánszemélyek mellett a
vállalkozások is felajánlhatják adójuk
2%-át, amely jelentős támogatási bevételhez juttatja a civileket. Olaszországban a támogatás mértéke 0,5%.
-déesz-
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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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Májusfaállítás és döntés Oroszlányon

Májusban és júniusban sokfelé látni
májusfákat, legfőképpen a falvakban.
Eleinte titokban a lányos házak kapuihoz állították az udvarló legények
a színes szalagokkal, virággal, borral
teli üveggel díszített, megkopaszított
törzsű fákat, de több helyen intézmények előtt is díszelegtek májusfák.
A májusfaállítás és döntés sok évtizedes
hagyomány Oroszlány életében. A ’90es év elejéig a II. Rákóczi Ferenc klub
közössége és aktuális vezetői szervezték. Külön említést érdemel Varga Istváné „Mariska néni”, aki a legtöbbet
adta magából a hagyományok ápolásáért, fennmaradásáért. 1991-ben a közösség egyesületté alakult és innentől
a Falu- Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület szervezésében kerültek megrendezésre ezek a rendezvények. Az itteni hagyomány szerint a lányos házak
mellett mindig állítottak májfát a falusi
kultúrháznál és a községházánál is. Az
intézmények előtti májusfaállítás a katonává érett, bevonulás előtt álló férfiak tisztsége volt az idősebbek, tapasztaltabbak segítségével. Ma már inkább az
egyesület tagjai és baráti közössége viszi véghez ezt a csodás feladatot. A FaluHagyományőrző és Kulturális Egyesület minden év május 1-én szervezi meg
a májusfaállítást. Hajnalban a legények
mintegy 20 fővel kimennek az erdészettel előre egyeztetett Vértesi erdőrészre
és kivágják a nyílegyenes, méretes - 1520 méteres - fenyőfákat, amiknek a törzsét legallyazzák, csak a koronaágakat
hagyják meg. A bevontatást követően
kiássák a fák gödreit, délután pedig a fakoronák feldíszítése után létrák és ollók
segítségével egy mindenki által ismert,

a fára az üveg borért, amit sokan meg
is próbálnak, ám nagyon ritkán járnak
sikerrel. Este a falusi kultúrházban egy
vacsora mellett megfáradtan, de büszkén meséli el mindenki a nap folyamán
történt élményeket. A májusfák döntésére Pünkösd vasárnap kerül sor – ettől
függően a fák másfél héttől másfél hónapig állhatnak. Ekkor a fiatalok népviseletbe öltözve zenekar kíséretében felvonulnak a település utcáin. A májfákhoz érve körbe táncolják azokat, majd a
férfiak egy a májfa tövéhez lánccal rögzített húzófával kiemelik és kidöntik a
fenyőket, ami fegyelmezett csapatmunkát igényel. Ez után ismét táncra perdül
mindenki, sokszor még a civil lakosság
is. A fiúk először a velük szemben állóval felemelik egymás jobb lábát és így
ugrálnak körbe, majd lábat cserélnek,
azután egymás nyakába másznak és a
lányok körbetáncolják őket, végül mindenki a párjával táncol, közben hangos
kurjantásokkal tarkítják a jó hangulatot. A gyerekek a kidőlt fa koronáiról lekapkodják a színes szalagokat és boldogan futkároznak azokkal a téren. A felvonulást mindig nagy közönség kíséri. A rendezvény hajnalig tartó táncmulatságban ér véget a falusi kultúrházban
rendezett bálban.
Suvada Csaba,
Falu-Hagyományőrző
és Kulturális Egyesület

tisztelt személy vezényletével felállítják a májusfákat a város több pontján.
Az ügyesebbek akár fel is mászhatnak
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Felhívás!

Aláírásra került a „Tavaink Által” OroszlányKecskéd-Környe-Tatabánya kerékpárút építésének
konzorciumi szerződése a TOP-3.1.1-15 sz. pályázatához kapcsolódóan..

75 darab tabletet kapott a József Attila Ált. Iskola a
Vodafone Digitális Iskola Programjának jóvoltából.
Az eszközöket a már működő „digitális felzárkóztatás” programban fogják használni.

Felszínre hozzák Márkushegy gépeit. Ezek közül néhány a majki múzeumba kerül emlékként, így ezek
kiválasztása főhajtás és előre tekintés is volt egyben.

5-ről 7 fősre bővült a vezetőség az Oroszlány Barátainak Köre közgyűlésén. Az egyesülettől idén is
számos értékes programra számíthatunk.

Az Oroszlányi Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ismét
várja a javaslatokat
A TÉB az alábbi felhívás közzétételével kéri a polgárokat,
civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy
a városunkban és környékén lévő települési értékeket (épített és természeti ér-
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ték, kulturális, művészeti,
sport, gasztronómiai és hagyományőrző érték) gyűjtsék
össze és terjesszék a bizottság
elé, hogy lajstromozni tudja a
települési értéktárba és megjeleníteni a hamarosan elkészülő Oroszlány Települési Értékei című színes kiadványban.

Az Oroszlányi Települési Értéktárba eddig felvett értékeink:
• 1956-os kopjafa
• A 60 éves város emlékére (kopjafa)
• A Majki erdőben található 12 db
II. világháborús katonasír
• Aradi vértanúk emlékműve
• Az elesettek emlékére emlékmű
• Bányászkodás emlékére emlékmű
• Bányásznap
• Brána kalács
• Falunap
• I. világháborús emléktábla
• II. Rákóczi Ferenc Kultúrház
• II. világháborús emléktábla
• Katolikus kápolna
• Kopjafa (Bányászklub)
• Majki Műemlékegyüttes
• Millenniumi emlékmű
• Nyisztor József emléktáblája
• Oroszlán(y)-kút
• Oroszlány köztéri szobrai
• Oroszlányi Bányász Koncert
Fesztivál Fúvószenekar
• Oroszlányi Bányászati Múzeum
• Sgraffitók az Ady mozi védett
freskójával együtt
• Silhouette Balett Oroszlány

A Megyei Értéktárba felvételre került a Majki Műemlék
együttes, a Vértesszentke
resz
ti Apátság, az Oroszlányi Bányászati Múzeum és
az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar. A Települési Értéktár Bizottság az 1956-os kopjafát,
a Kossuth szobrot, a Bányászok szobrot, a Millenniumi emlékművet, a II. Rákóczi
Ferenc szobrot, az Aradi vértanúk emlékművét, a Trianoni emlékhelyet, és az I. és II.
világháborús emléktábla felterjesztését javasolta a KEM-i
Értéktárba. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi
érték felvételét az Oroszlányi Értéktárba bárki írásban
kezdeményezheti.

• Szlovák Tájház
• Topolya-kút és a „300 éves őseink” tábla
• Trianon emlékhely
• Tűzoltó emlékmű
• Városkapu
• Vértesszentkereszti Apátság
• Víztorony
• Oroszlány köztéri szobrai:
– Bakfark Bálint emlékezete
dombormű
– Bányászok szobor
– Bányásztanulók szobor
– Fiú csikóval szobor
– Gárdonyi Géza szobor
– Hunyadi János dombormű
– II. Rákóczi Ferenc szobor
– József Attila szobor
– Kétalakos fali bronz dombormű
– Kislány őzzel szobor
– Kossuth-szobor
– Kölcsey Ferenc szobor
– Leány korsóval szobor
– Lengyel József dombormű
– Olvasó lányok szobor
– Vetkőző nő szobor

A javaslatot elektronikusan, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani 2016. április 15-én (pénteken) 12 óráig a következő elérhetőségeken: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, 2840 Oroszlány, Rákóczi út 78. személyesen: Károlyiné dr. Plóza Melinda
jogi referensnél az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II.
emeleti 47. számú irodájában, email-cím: karolyine@
oroszlany.hu

Örömmel fogadunk minden
ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadjuk az oroszlányi
lakosság támogató együttműködését.
Oroszlányi Települési
Értéktár Bizottság
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2840: Milyen stílust játszotok?
Nullpont: Sör’n’ Roll! Tribute zenekar vagyunk tehát elsősorban más zenekarok számait játszuk: 100%-ban magyar rockot. P-Mobil, Hobo Blues Band,
miskolci Edda, Prognózis egyes számait. Persze van néhány saját számunk is,
ezek is ebben a stílusban íródtak.
2840: Hány fellépésetek van?
Nullpont: 2012-ben szinte majdnem
minden héten volt valamilyen koncertünk. A Brigetio Motoros klub minden évben rendszeres alkalom, de más
motoros rendezvények is szóba jöhetnek. Itt meg kell említenünk a városi
előszilvesztert, a május elsejét. Ezekre a városi rendezvényekre idén is számítunk, bár a Gödör bezárásával kicsit
beszűkültek ezek a lehetőségek. És persze a Kis Vastag emlékest minden évben
fix. De Konskie lengyel testvérvárosunkban is kaptunk már fellépési lehetőséget. Idén összesen 4-5 nagyobb fellépést tervezünk.
2840: Mire vagytok a legbüszkébbek?
Nullpont: Arra, hogy nulláról építettük fel a zenekart. Hogy egy garázsból
kiindulva, önerőből itt tartunk.
2840: Hogy érzitek, ezen kívül kaptok
elég elismerést?
Nullpont: Barátoktól, családtagoktól
mindenképpen. Ez egy-egy rendezvényen jól észrevehető. Hálásak vagyunk
nekik, az ő támogatásuk nélkül nem is
működött volna a zenekar az elmúlt 7
évben.
2840: Próbahelyetek megoldott-e?
Nullpont: A garázsunk csak erre van
fenntartva, berendezve. Nem nagy, de a
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Baróczi
Ferenc
billenytűsök

Balogh
Mihalkovics
Tóth
Nagy
Benjamin
László
Ferenc
Tibor
gitár
dob
bass
ének
valamint akik nem állandó, de zenekari tagok:
Szabó Mihály – gitár, Vlaszács József – ének
miénk. Amikor zenélünk, becsukjuk az urológia: ha lehet, bennünk ne turkálajtót, hogy másokat ne zavarjunk. Bár a janak!
30 év után újraélesztett Nada zenekar is 2840: Kik a példaképek?
itt próbál, de ez nem okoz gondot.
Nullpont: Hobo, P-Mobil elsősorban,
de a Deep Purple-re, a Totora és Steve
Lukatherre is szívesen gondolunk.
A
2840: Megy-e a zenekar szekere,
vannak-e nehézségek? Megvan-e az
együttműködés a zenekaron belül?
Nullpont: A család és a munka azért
meghatározza mindegyikőnk időkerezenekar
tét. A 7 tagú zenekar jelenleg 5+2 ként
működik. Ők is tagok, csak nincsenek
2840: Lemezetek lesz-e?
itt minden próbán, „igazoltan” vannak
Nullpont: Szeretnénk felvenni a tribute távol. Ötünknek is nehezebb most ös�számainkat, hogy ha kell, be tudjuk szeegyeztetni a próbákat, hogy mindmutatni őket egyben. Ugyanakkor sze- annyian valamelyik multinál dolgoretnénk egy saját számokat tartalmazó zunk. Ennek ellenére emberileg nagyon
lemezt is összeállítani.
erősnek érezzük most a Nullpontot.
2840: Tehetségkutatón indultok-e? 2840: Jövőkép, tervek?
Peron Music, Agora TB, Gödör BP?
Nullpont: A lemezeket szeretnénk
Nullpont: Nem. Nem is szeretnénk, megcsinálni. Ezenkívül mindhalálig
nem a mi világunk, nem a mi korosz- Rock’n’Roll!
tályunk. Számunkra ez olyan, mint az

Nullpont
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OSZE – ökölvívás
Az Oroszlányi Szabadidő Egyesület
ökölvívói 3 fővel képviseltették magukat a március 12–13-án megrendezésre került Nemzetközi Szalacska kupán
Nagyberkiben, ahol szép sikereket értek el. Rácz Krisztofer 56 kg-ban 1. helyezést ért el, Rácz Zoltán 52 kg-ban 1.
helyezést ért el, Ángyán József 54 kg-

ban 3. helyezést ért el. Itt Rácz Krisztofer külön díjban is részesült. A március 23–26. között tartott 2015/2016. Tanévi Ökölvívó Diákolimpia közel 400
indulója közül pedig Rácz Krisztofer
egy első, míg Rácz Zoltán egy harmadik helyezést hozott haza. Eredményeikhez gratulálunk!

Ezüstös lányok a
Benedekből

Síverseny

Először vettek részt a terematlétika
diákolimpia küzdelmeiben, s a megyei

Oroszlányi sikerek
Szombathelyen!
Március 19-én szombaton rendezték
Szombathelyen a 2016. évi Savaria Kupát és V. Tóth Géza Emlékversenyt,
amin az egyesületünk három ifjú súlyemelője képviselte városunkat.Likerecz
Attila tanítványai mindhárman éremmel térhettek haza. Bimbó Brendon a
férfi serdülő 45 kg-os kategóriában élete eddigi legjobb eredményével 70 kg-os
összetettel lett aranyérmes, Varga Virág
a női serdülő 48 kg-ban állhatott a dobogó legfelső fokára 91 kg-os összetett
eredménnyel. Kerekes Balázs a Norvégiában megrendezésre kerülő olimpiai
kvalifikációs EB-re készülő felnőtt férfi válogatott tagjaként 190 kg-os összteljesítményt elérve ezüst érmet szerzett.
Mindhárom versenyzőnkre nagyon
büszkék vagyunk, és köszönjük edzőjük
odaadó munkáját, valamint versenyzőink kitartását.
OVSEE

SPORT

remeklést követően máris két ezüstérmet és két 4. helyet szereztek az országos döntőn a Benedek Elek EGYMI legfiatalabb leánysportolói. A négy versenyszámból álló móri viadalon az I.
korcsoportos lányok 17 fős mezőnyében
Hideg Liliána 4. helyezést ért el helyből távolugrásban, míg a II. korcsoportos lányoknál Roth Vivien szerzett negyedik helyet a 30 méteres síkfutásban,
megelőzve 12 vetélytársát. A 4×200 méteres váltófutásban Komárom-Esztergom Megye csapata ezüstérmes lett,
amihez az oroszlányi Farkas Virginia és
Roth Vivien nagyszerű teljesítménnyel
járult hozzá. Rajtuk kívül egy komáromi és egy tatabányai fiú futott az országos 2. helyen végzett váltóban. A Benedek Elek EGYMI sportolóit Kovácsné Kelemen Valéria készítette fel a diákolimpiára.
- kv -

Lazók Zoltán polgármester, Rajnai
Gábor alpolgármester, Erdei István,
a Vértesi Sí Egyesület elnöke, Göndör Lajos és Péter Melitta a nemzetközi kapcsolatok koordinátora vett részt a
plochingeni testvérváros által az ausztriai Schettereggben február 27-én megrendezésre került nemzetközi síversenyen. A versenyre három főt nevezett
Oroszlány, akik méltósággal helyt álltak. A versenyen 66 fő vett részt. Az
oroszlányi versenyzők egy második, egy
ötödik és egy hatodik helyet, valamint a
csapatversenyben 11. helyezést értek el.
A verseny eredményhirdetését követően
a plochingeni síegyesület vendégül látta a résztvevőket. Az este során Lazók
Zoltán polgármesternek lehetősége
nyílt egyeztetést folytatni a plochingeni
polgármesterrel, Frank Buß-al, valamint szóban meghívni a 2016. szeptemberében megrendezésre kerülő Bányász-napi rendezvénysorozatra. Delegációnk tagjai megismerkedhettek a németországi, Brandenburg tartománybeli Luckau-i polgármesterrel és az őt
kísérő munkatársaival is, akik szintén
Plochingen meghívásának tettek eleget
és aktívan részt vettek a versenyen is.
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SPORT

Ismét 24 órás váltófutás!

A rendezvény
célja, hogy nép
szerűsítsük a
s z a b a d i d ő 
sportot, ezen
belül a futást.
Mindezt
úgy,
hogy egy kijelölt pályán, egymást váltva, 24 órán keresztül mozgásban tartsuk a stafétabotot.
Rajt: 2016. május 7., 9 óra Oroszlány, Polgármesteri Hivatal. Táv:
3080 m, illetve ennek többszöröse.
Útvonal: Rákóczi F. út–Táncsics M.
út–Korányi út–Kossuth L. út–Haraszthegyi út–Rákóczi F. út. Nevezés: 500 Ft, amiért rajtszám, a váltóhelyen víz, kóla, zsíroskenyér és öltözési lehetőség jár. Mindenkit szeretettel várunk! Vegyél részt te is!
Együtt könnyebb!
Egyéb tudnivalók és nevezés:
http://www.verkor.hu/24/

Tisztelt Díjfizetők!
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ezúton
értesíti Önöket, hogy teljes körű használati melegvíz ellenőrzést végez 2016.
április hónapban Oroszlány és Bokod
ellátási területén. Az ellenőrzés minden
olyan fogyasztási helyre kiterjed,
melyek az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
vezetékrendszerére kapcsolódnak.
Az ellenőrzést azonosítóval rendelkező
munkatársaink végzik 2016. április hónapban.
A mérőhelyek ellenőrzése során a következőket vizsgáljuk:
• mérő azonosítása fogyasztási hely,
gyáriszám alapján
• plombák meglétének és sértetlenségének ellenőrzése
• óraállás ellenőrzése, fénykép készítése a mérőről
Az ellenőrzést kollegánknak személyesen kell elvégeznie, így adat bediktálásra illetve kifüggesztésre nincs lehetőség. A leolvasást végző vállalkozó Társaságunk megbízásából végzi az
ellenőrzést: megbízó levéllel/fényképes
igazolvánnyal igazolja magát. Amen�nyiben az ellenőrzéssel kapcsolatban
kérdése merülne fel, kérjük, keresse fel
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálatát személyesen vagy telefonon:
(34) 361-688
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
hétfő 700–1900
szerda 800–1200 és 1300–1600

MÚLT

Ismét nyitva a Bányászati Múzeum Majkon!
Hétfő és kedd kivételével naponta 10–18 óráig.
Belépő: 700 Ft Gyerek/nyugdíjas: 400 Ft
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Gazdát keres!
Ő Kapcás,
2 év körüli terrier jellegű
szuka kutyus.
3 kölykét nevelte egy üdülőövezetben,
szerencséjére
jó szándékú
emberek gon
doskodtak a
kis családról.
Nagyon kedves, barátságos kutyus.
Mint minden
kutyusunk, oltás, ivartalaní
tás után, chip
pelve vihető
haza.

Tel.: 06 20 481 2319

Beiratkozási
emlékeztető
Az oroszlányi általános iskolákba és
óvodákba a beíratásokra az alábbi
időpontokban kerül sor: 2016. április
14. (csütörtök) és 15. (péntek), mindkét nap 8:00–19:00 óra között
Tanköteles, azaz 2010. augusztus
31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.
Az óvodai beíratás időpontja 2016.
április 18. (hétfő) és 19. (kedd) mindkét nap 8:00–17:00 óra között. Helyszíne a Brunszvik Óvoda.
Óvodaköteles minden 2016. augusztus 31-ig 3. életévét betöltő gyermek, illetve a beíratáson előjegyzésbe veszik a 2016. december 31-ig 3.
életévüket betöltő gyermekeket.
A beíratások részleteit megtalálják
az oroszlany.hu weboldalon, és újságuk facebook oldalán, valamint a
szokott módokon.

