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KULTÚRA
Príma közönségszavazás
Szeptember 9-ig MINDEN nap szavazhatnak az Oroszlányi Bányász
Koncert Fesztivál Fúvószenekarra, hogy Príma díjasok lehessenek!
Nyomják meg a SZAVAZOK gombot: voszkem.hu!

LAPSZÁMUNKBÓL:
KÖZÉLET

Mozi
Az üresen álló épület jelenlegi belső
állapotát, és a felmerült hasznosítási ötleteket mutatjuk be röviden.
6–7. oldal

KÖZÉLET

Felszámolva
Mára már üres az a néhány kiskert,
ahol az illegálisan felhalmozott gumik égtek mintegy négy éve. A „sötét” ügy egyedi, de megnyugtató
megoldással zárult.
4. oldal

KÖZÉLET

Tudományos és Technológiai
Park
Mi a jövőképe egy folyamatosan
bővülő ipari parknak egy olyan városban, ahol számos találmány és
megoldás született a bányászat ideje
alatt?
9. oldal
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A Nemzeti
Összetartozás Napja

Annak ellenére, hogy már oly sok mindent elmondtak nemzetünk egyik legnagyobb tragédiájáról, a 96 évvel ezelőtt
aláírt trianoni békeszerződésről, minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy
emlékeztessük a jelen és a jövő nemzedékeit ennek a történelmi eseménynek
az igazságtalanságára – ezekkel a gondolatokkal kezdte megemlékező beszédét június 4-én Lazók Zoltán polgármester Oroszlányban, a Nemzeti Öszszetartozás Napján. – Számomra Trianon, és a külhoni magyarság sorsa mindig is központi kérdés
volt, hiszen apai ágon
a Kárpátaljához kötődik a famíliám. Trianon után aztán sokan
fogták batyujukat, és
indultak a nagyvilágba, nagyszüleim
Franciaországba. Onnan hívták őket haza,
pontosabban Oroszlányba 1942 tavaszán
az induló bányászat

felfuttatásához – idézte fel Lazók Zoltán a családi történetet. A felvidéki Izsa
polgármestere, Domin István ajándékkal érkezett az eseményre: minden jelenlévőnek egy-egy díszes tartóban adták át népviseletbe öltözött gyerekek az
egykori anyaországhoz tartozó település termőföldjét. A rendezvény szónokaként az izsai elöljáró arról szólt, hogy
fontos annak feltárása és megértése, miért büntették meg a magyarokat közel
egy évszázada. Az OKSZIK és a Rákóczi
Szövetség Millenniumi Alapítványának
közös rendezvényére számos – az egykori Nagy-Magyarország területén élő –
külhoni vendég is ellátogatott. A program a Pesti Zenés Színpad Társulat „Az
Örökségünk” című, Trianont idéző előadásával folytatódott, majd a helyből és
határon túlról érkezett honfitársaink elhelyezték koszorúikat az emlékhely talapzatánál.
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Hivatali hírek
A képviselő-testület számos más kérdés
mellett az alábbiakról is döntött június
27-ei ülésén:
• Módosultak a letelepedési támogatások jövedelem-határai. Az egy főre
jutó havi nettó átlagjövedelem felső határát családban élők esetében 142.750 Ft-ra, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 199.500 Ftra emelték. Változás az is, hogy Önkormányzatunk lakásvásárlással, lakásépítéssel kapcsolatban már azokat
is támogatja, akiknek a munkaadó
cége ilyenfajta támogatást nem nyújt.
A kapcsolódó, most módosításra került 6/2016. (II. 28.) önkormányzati
rendelet az http://www.oroszlany.hu/
onkormanyzat/rendeletek oldalon érhető el teljes terjedelmében.
• Felújításra kerülhet a Petőfi udv. 6–7.
számú épület, mely 24 bérlakással
növelné a kínálatot. A munkák során
a Petőfi udv. 1–2. terveit vennék alapul, és a teljesen megújuló lakások
jövő év áprilisára készülhetnek el. A
4 évre felvett, 200 milliós hitel mellé
62 millió önerőt biztosít a város.
• A HÉBÉ Alapfokú Művészeti Iskola
újabb egy évre ingyenesen használhatja a Hunyadi Iskola alagsorát és
egyes helységeit.
A testületi üléshez tartozó anyagok teljes terjedelemben megtalálhatóak a
www.oroszlany.hu/onkormanyzat/
kepviselo-testulet oldalon.

Tűzre, vízre vigyázzatok!
önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2016. első félévében 89 alkalommal kapott riasztást, mely valamivel több beavatkozást
jelent a tavalyi évhez viszonyítva. Az elmúlt időszak kiemelkedő eseményei a június 5-i és 11-i
esőzések, melyek Oroszlány, Bokod és Kecskéd
településeken okoztak nagyobb károkat. A hirtelen érkező nagymennyiségű csapadékot a már
korábban átázott talaj nem tudta elnyelni, így a
csapadékvíz-elvezetéssel nem védett, valamint a
vízfolyások útjába eső épületek pincéit, alagsori
helyiségeit elöntötte a víz.
A nagy számú káresemény felszámolásában az
oroszlányi tűzoltók mellett részt vettek a Tatabánya Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rajai,
a Kecskédi Tűzoltó Egyesület és az Oroszlányi
Tűzoltó Egyesület tagjai is.

KÉK HÍREK
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339 tonna gumiabroncs
Bizonyára sokan emlékeznek a hatalmas, külterületi gumitűzre 2012 augusztusában. A tűz nagy területen, több

emelet magas lángokkal tombolt – szerencsére nem lakott területen. Ekkor a
több száz tonna, lángoló gumiabroncsot
a tűzoltóink is a VÉRT rakodógépeinek
bevonásával, folyamatos hűtés mellett,
földtakarással tudták leküzdeni. Az oltásban fél tucat tűzoltóautó vett részt, és
ne felejtkezzünk el a rakodógép-kezelők
helytállásáról sem! A tűz keletkezésének pontos oka nem volt kideríthető, a
lerakásért felelős G. U. M. Gumiabroncs
Újrahasznosító Művektől – annak felszámolása miatt – a hulladékok elszállítását már nem lehetett kikényszeríteni. A továbbra is fennálló veszélyhelyzet elhárítására ezért az Önkormányzat
kötelezettségévé vált. A területek tényleges tulajdonosaival való egyeztetés
nem vezetett eredményre, és az összetett tulajdonosi szerkezet miatt belátha-

tatlan ideig el is húzódott volna az. Ebben a helyzetben egyetlen megoldásként
kínálkozott, hogy az Önkormányzat az

érintett területeket töredék áron megvásárolja és a kármentesítést saját költségére elvégezteti, mivel csak így volt
biztosítható, hogy a hulladék ténylegesen elszállításra kerüljön, és a korábbihoz hasonló, vagy súlyosabb eset ne ismétlődhessen meg.
A munka előre tervezett volt, a város
költségvetése tartalmazott erre a mentesítésre elkülönített összeget, mely végül
64 millió forintba került. A szükséges
környezetvédelmi engedélyekkel rendelkező cég azonban csak úgy vállalta
a gumihulladék ártalmatlanítását, ha az
hozzájuk fajta szerint: személy-, teherautó-, munkagép abroncsok, gumibelsők – különválogatva kerülnek beszállításra. Így a területen a tűzeset miatt
a földdel összekevert abroncsokat szét
kellett válogatni a szállítás előtt. A szortírozásban munkagépek és közmunkások is részt vettek. A megvásárolt, mára
már kármentesített telkek egyébként a
későbbiekben szintén felhasználhatóak
az ipari park bővítése céljából.

A tűzeset és a rakodás helyszínen készült képeit megtalálja
az újságunk facebook oldalán: www.facebook.com/H2840
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2840: A Kolcsár Pékséget ma már
szinte mindenki oroszlányi vállalkozásnak tekinti, pedig nem innen indultatok. Mióta üzemel Oroszlányon
a pékség?
Kolcsár I.: A pékséget 1990-ben a szüleim alapították, családi vállalkozásként, Várgesztesen kezdték. Éjjel sütötték a kenyeret, amit reggel kiszállítottak. 1999-ben jöttünk Oroszlányba, azért ide, mert itt még nem üzemelt
pékség és az önkormányzat is szívesen
fogadott bennünket.
2840: Hova sikerült fejlődni az elmúlt
26 év alatt?
Kolcsár I.: A kicsiny családi vállalkozásból 130 főt foglalkoztató pékséggé fejlődtünk. Cégünk ma már 14 mozgóbolttal (kenyeres autóval) több mint
90 településen látja el a lakosságot nap
mint nap friss pékáruval. Oroszlányon,
Tatabányán, Környén és Komáromban
mintaboltokkal is rendelkezünk, ahol
esztétikus vásárlói környezetben egy
kávéra is leülhetnek a vásárlóink. Nemrégiben egy pályázat megvalósításaként
új sütőüzemet és cukrászüzemet építettünk.
2840: Miben más, mitől egyedi a Kolcsár pékség, mint a többi, környékünkön fellelhető pékség?
Kolcsár I.: Pékségünk hagyományos
technológiával, kovásszal készíti kenyereit. Termékeink nem tartalmaznak tartósítószert! Hagyományos péksüteményekből próbálunk minél nagyobb választékot kínálni, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt. Ez azt jelenti, hogy 35 féle kenyérből és több
mint 100 féle édes és sós péksüteményből tudnak választani a vásárlók. Emellett a cukrászsütemények, torták választéka is napról napra bővül.
2840: Milyen kihívásokkal kell jelenleg szembe néznetek?
Kolcsár I.: Legnagyobb kihívásunk
a munkaerőhiány. Pékekből országos
szinten is hiány van, de a nem szakmunkás helyekre sem találunk embert.
Szeretnénk, ha minél több oroszlányi
dolgozna nálunk, de a legutolsó álláshirdetésekre oroszlányi nem is jelentkezett. Vannak tanulóink, közülük azonban sajnos csak kevesen maradnak a
szakmában.
2840: Mit gondolsz, szeretnek Nálatok dolgozni az emberek?
Kolcsár I.: Jó kérdés. Tavaly ünnepeltük a 25 éves születésnapunkat. Ekkor
egy nagy születésnapi buli keretében
emléktáblát adtunk azoknak, akik minimum 5 éve nálunk dolgoznak. Több,
mint 60 táblát osztottunk ki. Ebből is
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Kolcsár Ildikó
Kolcsár Sütőipari Kft.

gondolom, hogy jól érzik magukat a
dolgozóink.
2840: Miben tudna Benneteket segíteni a város?
Kolcsár I.: Bennünket és a többi helyi magyar pékséget is azzal, hogy csak
olyan üzemek kapnak működési engedélyt, akik valóban a lakosság minőségi
élelmiszer ellátására hivatottak. És itt a
minőségen van a hangsúly. Másik terület a média: sok rendszerváltáskor alakult vállalkozás ünnepli a 25. évfordulóját ezekben az években. A média többet
is foglalkozhatna azokkal a sikeres, fejlődő, a városban adózó és fejlesztő cégekkel, akik ráadásul sok-sok helyinek
adnak munkát és megélhetést. Megérdemelnék a sikersztorik a nyilvánosságot, hirdetési költség nélkül is.
2840: A Ti sikereiteknek mi a titka?
Kolcsár I.: Röviden: a szaktudás és a
minőségellenőrzés. Már a nagyszülőknek is péküzemük volt Erdélyben, innen
a szakma szeretete és tisztelete. Ehhez
társult még a végtelen kitartás. Véleményem szerint csak akkor lehet sikeres
egy vállalkozás, ha a tulajdonos szívvellélekkel csinálja. Élelmiszert gyártunk,
a minőség elengedhetetlen. Nem a legolcsóbb termékeket akarjuk eladni, hanem elérhető áron minőségi pékárut kínálunk a vásárlóinknak. Házi, sok esetben még nagyanyáinktól örökölt receptek alapján.
2840: Mi helyzet a közétkeztetéssel?
Kolcsár I.: Kiemelten jó az együttműködésünk a Hunyadi Iskolával, de szállítunk az Öregek Otthonába és a Gyermekotthonba, bölcsődékbe is. Idén tudunk általános iskolákba is szállítani a
Kifli-pályázat keretében. Az óvodákba
sajnos még most is a városon kívülről
szállítják a péksüteményt.
2840: Együttműködtök más oroszlányi vállalkozásokkal is?

Hosszú kávé
cukorral, tej nélkül
Kolcsár I.: Lehetőség szerint igen. A
karbantartást végző alvállalkozóink
oroszlánnyiak, a munkaruhát az irodánkba szükséges eszközöket is hosszú
évek óta oroszlányi cégektől vásároljuk.
Nemrégiben egy oroszlányi csokizó termékeit is elkezdtük forgalmazni mintaboltjainkban.
2840: Sokszor lehet benneteket látni a
régió különböző rendezvényein, mint
támogatók.
Kolcsár I.: Számos rendezvényt támogatunk. alapelvünk az, hogy nem pénzzel, hanem akár kifejezetten a rendezvényekre gyártott termékekkel. Sajnos
minden igényt nem tudunk kiszolgálni, de azokon a településeken, ahol már
régóta szállítunk, vagy ha sok gyermekről van szó, mindig találunk megoldást.
2840: A multik nem versenytársak?
Kolcsár I.: Azt gondolom nem. Bár
bizonyára sokan megveszik ott a péksüteményt, egyre több vásárló jön rá,
hogy csak a kovászos eljárással készült
kenyér marad friss még másnap is, és
hogy hosszú távon a minőség kifizetődik, főleg, ha az egészségünkről van szó.
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Ady mozi – napjainkban

Az egykori Ady mozi épületének sorsa
időről-időre heves érzelmeket vált ki.
Sokaknak kellemes emlékeket idéz,
ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy
eredeti funkciójában már talán sosem
lenne kihasználva. Megpróbáltuk röviden összefoglalni a teljes lepusztulásig vezető okokat, és a teljesség igénye nélkül felsorolunk pár hasznosítási lehetőséget, melyek közül valamelyik talán támogatókra talál. A mozi
bezárásakor itallerakat kezdett üzemelni benne, de a vállalkozás kiköltözésével végleg gazda nélkül maradt az
épület. Ezt követően a Magyar Techni-

előteret, ill. a hozzáépített régi
„Mopresszó” részt egy
kiállítás részére. Az épület eladásáról született
szerződésben – az alapítvány tulajdonába kerülés a pályázatok miatt volt fontos – az szerepelt, hogy a város bármikor visszavásárolhatja az ingatlant az
eladáskori, jelképes áron, ha a múzeum nem működik tovább. Az alapítvány felújította a megnyitott részeket,
és a visszaadáskor az erre fordított költségeket kérte volna. Az akkori önkormányzat így lemondott a visszavásárlásról, nem akarta kifizetni a beruházás
költségeit: az alapítvány másnak adta el
az épületet. Az új vevő nagy összegű hitel fedezeteként több jelzáloggal is megterhelte az ingatlant, a hitelek bedőltek,
ezért sokáig sem megvenni, sem hasznosítani nem lehetett azt. Később a város árverésen vásárolta vissza, hosszú
idő után ekkor történtek újból karbantartások rajta (tetőbeázás megszüntetése, homlokzatbontás, ajtófalazások stb.).
Nemrégen pedig az ablakok bedeszkázására került sor. Bár az épület bontását az állapota, és az ésszerű hasznosítási ötlet hiánya is egyértelműen indokolná – a benne lévő festmény miatt azonban ezt a döntést nem lehetett meghozni. A hasznosítás módját a visszavásárlás óta keresi a város.
1. Fedett piactér: Van, aki abban látná
a megoldást, ha az épületen belül alakítanának ki fedett piacot, a tatabányai példákhoz hasonlóan. Bár a jelenlegi, szabadtéri piac forgalma sem
a régi, talán azokon a napokon vinne
egy kis színt az Óváros életébe.

kai Múzeum Alapítvány jelentkezett,
hogy átvenné az épületet és környékét is. Ekkor megnyitották az

„Az épület besorolása szerkezeti
szempontból tűrhető, egyes elemei veszélyesek”
Statikus tervezői állásfoglalás, 2015. október

a bejárat áthelyezése
a Mo-Presszó kialakítása

elkészül a freskó
19 50

megépül a mozi

19 60

2. Múzeum: Az elképzelés azt tartalmazza, hogy (például, ha) a Vértes Erdő Zrt. létrehozna egy „Vértes Múzeumot” a mozi épületéből,
Oroszlány pedig az épület oldalsó
(Mopresszo) részében alakítaná ki a
várostörténeti múzeumát. Így a költségek megoszlanának, és az épület is
tartós hasznosítást nyerne.
3. Könyvtár: A hely elegendő lenne a
könyvtár elhelyezésére, megmenekülne az épület, és méltó környezetbe kerülne a festmény is. Az oldalsó
épületrészben szintén a várostörténeti gyűjtemény kapna helyet.
4. Szállás: A város és a Műegyetem folyamatos együttműködése keretében
egy teljes, kétszintes,

19 70

19 80
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Ami miatt áll még
az épület

belső folyosós szállóvá átalakítás igényes tervei születtek meg. A szálláskapacitásra valóban szükség lenne,
ám az utcában van már egy működő,

és egy felújításra váró szálláslehetőség, így talán nem ez a jó irány.
5. Tánc-, és próbaterem: A táncegyesületek, mint látványsport jogosultak TAO támogatás igénybevételére,
amely biztosíthatná a felújítás anyagi

fedezetét. Nyilvánvaló, hogy mind
létszámukat tekintve, mind az általuk végzett munka minőségét tekintve indokolt lenne egy hasonló méretű, egy légterű, a saját kívánalmaik szerint kialakított próba-, és előadóterem. Valószínűsíthető, hogy – a
sportcsarnokhoz hasonlóan – a város
is partner lenne ebben. Külön adalék,
hogy az épület eddigi fennmaradását biztosító freskó éppen a „Táncoló lányok” címet viseli. Ehhez azonban szükség lenne a városban működő tánc, balett és mazsorett egyesületek összefogására, és kitartó közös
munkájára.
Egyértelmű, hogy az épület bármilyen
célú felújítása csak teljes körű lehet. Ennek költsége egyszerű becslések alapján
is meghaladja a 300 millió forintot – és
ebben még nincs benne a festmény restaurálása.

„Az Ady mozit óriási transzformátorháznak
nézhetné valaki, ha nem rendelkezne homlokzati üvegfallal és szűk, alig másfél méter szélességű, alul hézagos lépcsőfeljáróval, amely túl keskeny bejáraton át szűkös előcsarnokba vezet. Ide készült Oroszlány legszebb képzőművészeti ékessége,
Domanovszky Endre: Táncolók című freskója. A falkép körülbelül hat négyzetméter, két oldalán szárnyszerűen felcsapódik
a mennyezet szintjéig, szalagszerűen simul az előcsarnok homlokfalára. Témája –
életöröm, zene, tánc – magától értetődően
kapcsolódik a ﬁlmszínház rendeltetéséhez.
A kompozíció csúcspontja a középen ülő,
furulyázó férﬁalak. Kitűnő rajza, felragyogó
fehér, sárga, majd borongó sötét, tört színeinek szellemes variálása Domanovszky
táblaképeinek varázsos hatását is megcsillogtatja a falon. A férﬁalaktól jobbra és
balra négy-négy dekoratívabb megoldású,
ritmikusan összefűzött lányalak perdül el
tüzes vörös, fehér, kékszínű szoknyában.
A kromokszidos szürkészöld és égetett
sziéna háttérből kivillanó izzó színek kitűnő
kísérői a műből áradó életteljes derűnek,
elevenségnek. A szűk előtérhez viszonyítva magasan elhelyezett freskó a belső térből nem élvezhető zavartalanul. A ﬁlmszínház külső üvegfalú homlokzatának kellene
biztosítani azt, hogy este a kivilágított előcsarnok freskója jól látható legyen. De az
üvegre redőnyök kerültek, s ezzel az épület és falkép ötletes traktálásának ilyenforma lehetősége megsemmisült, a freskót
csak kényelmetlen körülmények között lehet megszemlélni. (…)”
„Művészet” című folyóirat,
1962. február

Az évek óta lezárt épület
belsejében készült fotóinkat megtekintheti
facebook oldalunkon: www.facebook.com/H2840

a mozi bezárása
az épületben
itallerakat nyílik
19 90

az épület eladása
Technikai Múzeum
nyílik
20 00

az épület
visszavásárlása
20 10

ma

20 20
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Na, milyen a víz?
A strandot és uszodát talán legjobban ismerő Urszán Róbertet, a gépészet üzemeltetőjét kérdeztük a strandról, vízminőségről, és a bővítésről.

2840: Mit csinálsz itt, és mióta?
U. R.: 17 éves korom óta foglalkozom uszodagépészettel… 2007-óta folyamatosan üzemeltetem az uszoda és
strand gépeit, de a felújítás előtti uszodában is dolgoztam.
2840: Mit érdemes tudni az itt meglévő a „gépészetről”?
U. R.: Az uszoda és a strand – egy
medence kivételével – ún. „diatomaföldes” szűréssel működik. Ez a klaszszikus homokszűrővel szemben állandó, jobb vízminőséget biztosít. Cserébe folyamatos felügyeletet kíván, mert
bármilyen hiba, megállás, de egy pillanatnyi áramszünet esetén is emberi
beavatkozást igényel. A strandi úszómedencénél hagyományos homokszű-

rős technológiát alkalmazunk, üzemzavar esetén itt a körfolyamat automatikusan újra is indul.
2840: Hány nagyobb üzemzavar volt
ez idő alatt? Történt-e személyi sérülés a strandon?
U. R.: A
felújítás utáni első évben volt egy jelentősebb üzemzavar,
azóta viszont egy
sem. Áramszünetek vagy meghibásodások persze előfordulnak, ilyenkor a távfelügyelet
azonnal értesít, és
elkezdődik a hibaelhárítás, akár éjszaka is. A személyi sérüléseket illetően: kisebb sérülések, mint bármelyik
játszótéren vagy strandon persze előfordulnak. Kimondottan a strandtechnikához köthető, vagy nagyobb baleset
nem történt.

KÖZÉLET

2840: Milyen víz kerül a medencékbe? Vegyszerezés?
U. R.: Az ivóvízhálózatról töltjük,
ugyanolyan vízzel, mint ami otthon a
csapból folyik. Az ide vonatkozó, közfürdők üzemeltetéséről szóló (miniszteri) rendeletben előírt mértékben adagolunk hozzá vegyszereket. Az adagolás minden medencénél külön-külön
automata vegyszeradagolóval történik.
2840: Milyen gyakran van mintavételes ellenőrzés?
U. R.: Az előírás a havi vízminőség
önellenőrzés. A beépített szűréstechnológia mellett ez elegendő, gyakorlatilag nincs lehetőség arra, hogy ne
megfelelő víz kerüljön vissza a medencékbe. Emellett a hatóság tart bejelentés nélküli ellenőrzéseket, legtöbbször
a nyári szezonban.
2840: Mi a jó a strandunkban, és mi
a legnagyobb hátránya?
U. R.: Családias a hangulat, az ide járók folyamatosan jó közösséget alkotnak. Nem kérdés, hogy szükséges lenne egy középmedencére. Egy új medence létesítésével az egész család számára kínálhatnánk pihenést. A hely
adott hozzá, és a tervek is elkészültek.
Ez ügyben a város kezében van a döntés. Az uszodaépület bővítésére készült
tervekben szerepel egy tanmedence, ami télen az uszodához, nyáron a
strandhoz csatlakozna. Ez átmenetileg
megoldaná a középmedence hiányát,
de véleményem szerint egy új minden
igényt kielégítő élmény medence megépítése lenne a megoldás.

Ha érdekli,
hogy mi van a
medencék ALATT,
fényképeinket megtalálja újságunk facebook albumában:
www.facebook.com/H2840
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Tudományos és
Technológiai Park
A 11. alkalommal tartott Oroszlány 60 teljesítménytúrán 449-en indultak útnak, ők idén
15/35/60 km-es távok közül választhattak.

Az új redőnyöknek és szúnyoghálóknak köszönhetően kicsit elviselhetőbb a nyári óvodai
foglalkozás a Brunszvik Óvodában.

Elszabadult lovat fogtak be, és helyeztek biztonságba a közterület-felügyelet munkatársai,
az állatért később jelentkezett gazdája.

Németh Dávid kajakozónk a portugáliai Egyetemi Világbajnokságról küldte haza ezt a képet,
mely a döntőbe jutása előtt készült.

Egyetértett a „Tudományos és Technológiai Park”
cím elnyerésére irányuló pályázat elkészítésével, és
lehetőség esetén benyújtásával legutóbbi ülésén a
képviselő-testület. Erre a célra a 2016. évi költségvetésében 4,5 millió forintot biztosított az általános
tartalék terhére.
Az Ipari Park bővítésével kapcsolatosan merült fel
az ún. Tudományos és Technológiai Park (TTP) cím
megszerzésének lehetősége, majd az ennek való
megfelelés mihamarabbi igénye fogalmazódott
meg. A 2016-os évben TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében országosan 40 milliárd forint, GINOP (Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program) keretében 6 milliárd Ft áll rendelkezésre ipari parkok és TTP-k fejlesztésére.
A TTP cím megszerzésének előnye többek között,
hogy több betelepülő vállalkozást eredményezhet,
így növekedhet a város iparűzési adóbevétele. Tudományos igényű iparfejlesztés, és a high-tech vállalatok számára megfelelő környezet alakulhat ki,
növekedhet a szakképzett és diplomás munkahelyek száma, várható a szakképzés fellendülése. További prioritás, hogy városmarketing szempontból
presztízs értékű együttműködések, fejlesztések jöhetnek létre, ami által Oroszlány régiós helyzete
erősödhet. Jelenleg a tudományos és technológiai parkok száma 8, további 8 az előkészítés, illetve címpályázat-készítés valamely szakaszában tart.
A pályázattal kapcsolatban szerda délelőtt megbízási szerződést kötött az önkormányzat az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesületével (IPE), amely az Ipari Park Tanács
tagja. Ez utóbbi a nemzetgazdasági miniszter tanácsadó, véleményező és döntés-előkészítő szakmai testülete.
A társaság ennek keretében elvégzi a szükséges
előzetes felmérést, elkészíti a TTP pályázathoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányt, illetve a
projekt-terveket. A TTP címpályázat elkészítése,
mellékleteinek összeállítása, a szükséges adatlapok és formanyomtatványok elkészítése, az igazolások és nyilatkozatok rendszerezése, beszerzése
szintén az IPE feladata lesz.
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Ünnepre készül a judo sportág
Városunkban a judo sport régi
hagyományokra tekint vissza. Az
idei évben több jeles évfordulóhoz érkeztünk, amit ünneplésre méltónak találtunk. A sportág
megalapítása 1961-re nyúlik, és
Takács János judo mester nevéhez fűződik, aki a szakmunkásképző iskola tanulóiból az OBSK
szakosztályaként hozta létre. Az
55 éves évforduló alkalmából
judo történeti kiállítás megrendezésére készülünk. Már folyik az
anyaggyűjtés, a régmúlt idők kiemelkedő versenyzőinek megkeresése, relikviák bekérése. Folya-

matban van egy kiadvány szerkesztése, mely összefoglalja a
sportág múltját és jelenét. Hamarosan létrehozunk egy „Eseményt” a facebook oldalon is,
hogy még több judoshoz eljusson
a kiállítás híre. Továbbra is várjuk
a volt sportolóktól az emlékérmeket, kupákat, okleveleket, plakátokat, fényképeket, melyekre a legbüszkébbek. Az OKSZIK közreműködésével szeptember 1-re,
csütörtökre tervezzük a megnyitót, és a kiállítás 2 hétig lesz megtekinthető.
Izsáki Erika

HIRDETÉSEK

Atlétika Országos
Diákolimpia

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG!
Bánki D. u. 12. szám alatt
üzlethelyiség kiadó
2016. augusztus 1-jétől.

Súlyemelő arany

Június 15–16-án, Gyulán rendezték meg
idén a WUAP világszervezet World
United Amateur Powerlifting erőemelő és fekve nyomó Európa Bajnokságot ahol több mint 400 versenyző 12 országból 4 napon keresztül mérette magát. Az Oroszlányi súlyemelők OVSE
versenyzője Deli Norbert kategóriáját
nyerte 82,5 kg súlycsoportban 3 jó gyakorlat bemutatásával, 180 kg-os teljesítményével vihette el az aranyat.

Érd.:
Oroszlányi Lakásszövetkezet
irodájában, vagy telefonon
a 34/361-194-es számon.
Az MG Hungary Kft. SZERSZÁMKÉSZÍTŐ
munkakörbe keres munkatársakat.
Főbb feladatok: szerszámok karbantartása,
javítása, dokumentálása, gyártásra tör ténő elkészítése, gépen történő beállítása
Elvárások: szerszámkészítő végzettség, minimum 3 év tapasztalat
Amit kínálunk: versenyképes ﬁzetés, Cafeteria
juttatás
Jelentkezés módja: e-mailben küldött önéletrajz zal az andrea.novak@mg-hu.hu címen.

Az MG Hungary Kft. GÉPBEÁLLÍTÓ
munkakörbe keres munkatársakat.
Főbb feladatok: átállások, gépbeállítások elvégzése (hidegalakítási présgépek), gépek
gyár tásképes állapotban tartása
Elvárások: szakirányú fémmegmunkálással
kapcsolatos szakmunkás végzettség VAGY
hasonló területen szerzett munkatapasztalat
Amit kínálunk: versenyképes ﬁzetés, Cafeteria
juttatás
Jelentkezés módja: e-mailben küldött önéletrajzzal az andrea.novak@mg-hu.hu címen.

Akárcsak tavaly, idén is három különböző sportágban: úszásban, terematlétikában és atlétikában jutottak országos döntőbe a Benedek Elek EGYMI tanulói. 2016. június 10–11-én, Zánkán
rendezték az Atlétika Országos Diákolimpiai döntőt, ahol a megyei verseny
megnyerését követően, a III. korcsoportban két oroszlányi diák képviselhette Komárom-Esztergom Megyét. A
Benedek Elek EGYMI tanulói szorgalmas felkészülésüknek köszönhetően
nagyszerűen szerepeltek a versenyszámonként 19 megyei győztest felvonultató mezőnyben. Virág István 460 cmrel 8. lett távolugrásban, s 50,54 méteres dobással ugyancsak 8. helyezést
ért el kislabdahajításban is. Takács Nikolett 30,32 méterrel 10. lett kislabdával, 336 cm-rel 11. távolugrásban, míg
a fő versenyszámában, a 300 méteres
síkfutásban az előkelő 5. helyen végzett. Sikerének értékét növeli, hogy Niki
még csak első éves versenyző a III.
korcsoportban. Felkészítő testnevelőjük Kovácsné Kelemen Valéria volt.
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Sakkszakkör

SPORT

Az oroszlányi gyermekkönyvtárban
működik a sakkszakkörünk. Szeretettel várunk mindenkit aki tud, vagy szeretne megtanulni sakkozni, barátkozni,
beszélgetni másokkal. Edzések minden
csütörtökön 16 órától amíg a jókedvünk kitart.

Kainow ECA-Kupa
2016. május 28–29.
A 240 méter magasságban elterülő
Kainow (Lengyelország) melletti tavon
rendezte az európai nemzetközi szövetség a közelgő U-21 kajakpóló világbajnokság előtti úgynevezett felmérő, tájékoztató jellegű versenyét. Az U-21-es
korosztályban kilenc, a VB-n is szereplő
csapat nevezett (német, olasz, magyar,
orosz, dán, litván, holland és két lengyel csapat). A magyar válogatott egytől egyig a Vértesi Erőmű Sportegyesület Vidra nevű csapatából állt ki, U-21
Hungary néven. Az, hogy „csak” a hatodik helyen végzett a csapat, felfogható
a rutin hiánynak, hisz két ifjúsági korú
játékos is tagja volt a magyar csapatnak.
Már szinte megnyert meccsen két sárgalapot összeszedve úszott el a győzelem. Azonban a felkészülési lehetőségek
tekintetében sikernek könyvelhető el,
hisz olyan országok csapatai ellen érték
el ezt az eredményt, ahol három-négy
osztályban űzik ezt a sportágat.
A végeredmény:
1. Olaszország, 2. Németország, 3. Lengyelország A, 4. Hollandia, 5. Oroszország, 6. Magyarország, 7. Dánia, 8. Lengyelország B, 8. Litvánia.
A magyar csapat tagjai: Tímár Miklós,
Tímár Mihály, Katona Dániel, Szécsi
Tamás, Szabó Bence, Lukács Róbert.
Van még idő felkészülni a világbajnokságig. Ezen kívül az a két kulcsjátékos
is szerepelhet, akik vizsgáik miatt most
nem, remélhetőleg előkelőbb helyen végeznek az országok sorrendjében.

ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA
2016. június 3–5.
Hatalmas mezőny gyűlt össze Sukorón, a hétvégi diákolimpián, a vasárnap rajtoló szabadidős sportolók mellett pénteken és szombaton 75 egyesület közel 2800 versenyzője állt rajthoz. Volt olyan versenyszám, ahol tizenhárom előfutamot kellett rendezni.
Meglepő volt, hogy a hosszabb távokat,
a kétezer métert sem lehetett megrendezni előfutamok nélkül.
Egy sportág sikerességét az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki győzelmei
mellett főként az mutatja meg, milyen
a háttere, hány gyereket tölt el örömmel a verseny, az ott elért eredmények.
A hétvégi sukorói diákolimpia is megmutatta, hogy a kajak-kenu sportágnak
van oka a büszkeségre, hiszen ismét
több ezer gyereket sikerült megmozgatni, versenyeztetni, motiválni a diákolimpián, reményt keltve bennük a sikeres szereplésre, helytállásra. Hiszen
a sport az életre is nevel, ezek a fiatal

sportolók önállóbbak, céltudatosabbak
lesznek majd a civil életben.
Az U11-es korosztálytól egészen az
egyetemistákig versenyeztek a fiatalok,
és az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy aki a szabadidős kategóriában nyer, azt egy év múlva már az igazolt versenyzők között látjuk viszont,
vagyis mindenki számára van továbblépési lehetőség. A gyerekek arcán lehetett látni, hogy imádnak versenyezni, örömmel kajakoznak, kenuznak,
akiket pedig úgymond sikertelenség
ért, a barátok, sporttársak, edzők vigasztaló, bíztató szavai reményeket öntöttek beléjük.
A viadalon a sportág vezetése is jelen
volt. Díjakat adott Baráth Etele elnök,
Faludy András és Kadler Gusztáv alelnökök, Schmidt Gábor, a szövetség
főtitkára, valamint Kovács Tamás, az
utánpótlás korosztály szakmai koordinátora is.

A Vértesi Erőmű Sportegyesület kajakszakosztálya az iskolák nevei alatt XXXX
főt nevezett és a következő eredményeket érték el:
Igazolt versenyzők:
• MK1, Női Kölyök U13, 2000 m, B döntő: 8. Pordán Petra;
• MK1, Női Gyermek U12, 2000 m, A döntő: 13. Schlága Dorina;
• MK1, Női Gyermek U11, 2000 m, A döntő: 7. Radványi Rita;
• K1, Női Serdülő U16, 200 m, A döntő: 4. Vasi Nóra;
• K1, Női Serdülő U16, 500 m, A döntő: 6. Vasi Nóra.
Szabadidős versenyzők:
• K-1, férfi VII. kcs., 500 m: 11. Király Dominik;
• MK-1, fiú I. kcs., 500 m: 5. Horváth Norbert.
Aszalós Miklós

www.marketikum21.hu/2840

Kajakpóló

Hirdetésfelvétel: 20/366-8186
Ilyen ragyogó feltételek mellett készülnek
a lengyel kajakpólósok.

Keresse
újságunkat
a facebookon is!
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Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sport napon vettünk részt a József
Attila általános iskolában, 2016. június 14-én 8–12 óráig Romocsa Szilvia felkérésére, amit örömmel fogadtunk. Mivel a terveink között szerepelt, hogy ismét körbe járjuk az iskolákat az ifjúsági csapatunkkal. Akik
már egy igazi akadály, tűz és víz közeli versenyről is be tudnak számolni – a Tárkányira gondolok – tűzoltó-

verseny iránt érdeklődő ifjú lányok és
ﬁúknak egyaránt, és természetesen
Oroszlány város hírnevét is erősítjük.
Az osztályok 10 percenként váltották egymást a különböző ügyességi
pontoknál. Nálunk kezdésképpen 2
fővel a puttonyfecskendő feltöltése,
kezelése, majd a pontos célba lövés
volt a feladat, majd a tömlőgurítás és
összetekerés következett.
Készültünk erre napra, a sok
érdeklődőből a leendő ifjonc tűzoltóknak a nap végére sikerült több belépési nyilatkozatott átadnom. Szóval eredményesnek mondhatom ezt
a napot, büszkén jelenthetem, hogy
már 19 fő az Oroszlányi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Ifjúsági csapata.
Jól jön most a szünet, így több időt
tudunk együtt gyakorolni az új belépőkkel. A következő versenyünk Tatán lesz, július 16-án.

Gazdát keres!
RETEK

Ez a kis ördögﬁóka szuper
gazdit keres! Élénk kisﬁú, aki
rosszkor született rossz helyre, mert épp csak elkezdődött az élete, máris megszabadultak tőle. Minimum közepes
testű lesz. Ivartalanítási kötelezettséggel és szerződéssel fogadhatók örökbe, de ezt úgyis
mindenki tudja.

Váltson
e-számlára!

Érvényes:
2016. június 18-tól

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati-számlázási rendszerében bevezette és az ügyfelei számára
igényelhetővé tette az elektronikus
szolgáltatói számlát (e-számla).
A papír alapú számlákról való áttérés az e-számlákra ügyfeleink
számára szabadon választható és
térítésmentes. Az e-számla igénylésről tájékozódhat honlapunkon
(www.osztavho.hu) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Tessenek tolongani!
Infó: 06 20 481 2319
Ments meg Oroszlányi
Állatvédő Egyesület
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet
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