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KRAJNYIK „AKÁC” ANDRÁS
SPORTCSARNOK FELÚJÍTÁSA
A beruházás részleteiről, és a lehetséges folytatásról a 9. oldalon olvashatnak

GYAKORLATI TUDÁS HOGY NE LEGYEN RÁ SZÜKSÉG!
Éles helyzetben nem lesz káosz
Beszámolónk a 6. oldalon

Nyitva a strand !
Az uszoda változatlan nyitva tartása mellett a strand reggel
9 órától este 8 óráig várja vendégeit minden olyan napon,
amikor az időjárás ezt lehetővé teszi. Számos belépőjegy
variáció áll a családok rendelkezésére. 16 óra után mindenki
számára kedvezményes a belépés. A medencéken kívül
népszerű a játszótér, és a strandröplabda-pálya is. A jegyekért vagy bérletért SzÉP kártyával (OTP, K&H, MKB
Bank) is lehet fizetni. Sok szeretettel várnak minden kedves
vendéget a Csobbanó Uszoda és Strand dolgozói !
Nálunk számít a véleménye! Cikkeinkhez hozzászólhat e-mailben, vagy az adott téma facebook bejegyzésében is. www.facebook.com/H2840
2840@oroszlany.hu Rákóczi Ferenc út 78.
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T é r f e l új í t ás a Po s t a m ö g ö t t
MÉG IDÉN
Oroszlány 60 éve város, ahogy tavaly ezt meg is ünnepeltük. Ezalatt
a város sokat változott, fejlődött,
azonban vannak eredeti, felújítás
nélküli utak, terek, épületek. Az eltelt évek alatt sok minden változott,
nőtt a forgalom, változtak a szokások
és az igények. A fentiek szellemében
most a Rákóczi út egy, a főútról kevésbe szembeötlő területe, a Posta mögötti parkolók, utak és parkok újulnak
meg. A vélhetően sokak életét megkönnyítő felújítás az épületeken kívül
szinte mindenre kiterjed, így egyebek

mellett az esővíz-elvezetés rendszerére, és a közvilágítás is teljesen új lesz.
A beruházás egyik legfontosabb ismérve, hogy minden terv, engedély és
jóváhagyással rendelkezik. Azaz még
idén, 2015-ben elkezdődik, és karácsonyra be is fejeződik. A Hivatal kéri
a környék lakóit, hogy működjenek
együtt a kivitelezőkkel, tartsák be a
forgalomkorlátozásokat!
Javasolják,
hogy a munkák zavartalansága érdekében autóikkal használják a volt Arany
iskola udvarán kialakított parkolóhelyeket a felújítás időszaka alatt.
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Grüss Gott! - Testvérvárosunk Plochingen
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Kaland

Fogadják szeretettel egy
Plochingenben dolgozó oroszlányi
barát, Gőgős Gáborné (Viki) beszámolóját Fátrai Erzsébet német testvérvárosunkban tett látogatásáról!

Ülünk a Cafe Morlockban,
Stumpenhofon. Az utolsó délutánt
töltjük együtt a plochingeni barátokkal, holnap kora reggel indulás haza.
Túl vagyunk egy mozgalmas, nyelvi
nehézségekkel teli héten. Kavarognak a képek és a szavak a fejünkben:
„Marquardtfest, Töpfle, ungarischer
Abend, Gulasch, színpadkép...” Iszszuk a forró kávét, így sikerül lassan
felmelegednünk. Bár Herr Buss

(1969 óta ő a második polgármester,
nem cserélődnek sűrűn) hamar megtette az első kapavágást, mégis jól
átfagytunk. Ott a házak még csak a
papíron állnak. Peter Raviol megmutatta nekünk, merre lesz az Orosz-

lány utca. Szép gesztusnak találjuk,
hogy az új lakóterület egyik részét
éppen mirólunk, Plochingen testvérvárosáról nevezték el és őszintén
örültünk neki!
Vasárnap elsőáldozáson voltunk a
katolikus templomban. Még a
„csillárról is lógtak”. A 14 ezres kisváros jó nagy része (állítólag közel 40 %
-a) több mint 70 különböző országból települt be ide és ez itt vissza is
tükröződött: olasz, török, távol-keleti,
magyar családok szorongtak a padokban.
Hétfő egy az egyben a csavargás napja volt, Stuttgartot céloztuk meg. Rövid kikapcsolódás a Kínai parkban:
nyugodt kis oázis a pörgő nagyvárosban. Majd irány a Killesberg. Nagyon
erősen fújt a szél, mégis bátran (én
kevésbé) vágtunk neki a kilátó millió
lépcsőjének. Tényleg csak ez a kis
golyó az alapja?
Kedd volt a legfontosabb nap, hisz
ezért is utazott ide az Oroszlány Barátainak Körének képviselője. A
Grüner Baum nevű étteremben találkoztunk a többiekkel. Gert Keller

felvázolta az elképzelésüket, több kérdés oda-vissza. Az AKPV biztosítja a
feltételeket, hogy a fesztiválon számunkra minden zökkenőmentes legyen: tűzifa a bogrács alá, áram, technikai háttér a Trapper Bandnek, asztalok a kerámiáknak, Licskó Pistinek. Jó
ötlet a korongos bemutató és a gyerekeknek tartandó kézműves foglalkozás. További sok-sok apró részlet tisztázása a szervezéssel, szállással kapcsolatban. Már nagyon várják, hogy egyenek egy igazi jó magyar gulyást. Erre
koccintani kell: Zum Wohl = Egészségünkre! Hosszan gyakorolgatják, igazi
nyelvtörő egy német számára.
A maradék szabadidőnkben kicsit
ismerkedtünk még a környékkel: láttuk
Esslingent, ahol betévedtünk egy
hangszerkészítő és javító műhelyébe.
Hosszasan nézelődtünk, majd beszélgettünk a tulajdonossal is, aki a legnagyobb meglepetésünkre ismerte az
egyik tatabányai szakembert-Kónya
Lajost. kicsi a világ!
Cikkünk a következő oldalon folytatódik!

2015. július

Reutlingenbe és Kirchheimba is
kirándultunk. Sok gyönyörűség egy
kupacon! Stuttgartba is átmentünk
ismét, hogy megnézzük a Feuerseet. A metróból felérve ez a látvány
fogadott minket.

Készen állnak a bőröndök. De júliusban ismét előkerülnek, mert az
oroszlányi csapat újra itt lesz a legjobb zenével, a legfinomabb gulyással és a legszebb kerámiákkal!

Az Oroszlány Barátainak Körét érte
az a megtiszteltetés, hogy idén július 10-12 között megrendezésre
kerülő plochingeni Marquardtfest
-en egy magyar standdal képviselje
Oroszlányt. Az elvárásoknak megfelelően csapatunk szürke marha
gulyást főz, szalámis szendvicset
készít, oroszlányi pálinkát kínál,
valamint agyagos kézművesfoglalkozást, korongbemutatót tart
folyamatosan a fesztivál ideje alatt.
A Maquardtfest egyik sztárvendége
pedig a szintén oroszlányi Trapper
Band lesz.
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Felvételi

TETSZIK AZ ÚJSÁG?

Hol és mikor derülnek ki a főiskolai
felvételi ponthatárok? Július 23-án este
hirdetik ki a szeptemberében induló felsőoktatási képzések ponthatárait, amelyek legkorábban a www.felvi.hu honlapon lesznek elérhetők aznap este. A felvételizők ugyanazon a napon SMS értesítést is kapnak az eredményekről. Akinek első körben nem sikerült a felvételi,
vagy nem adta be jelenezését a normál
felvételi eljárásban, az augusztus közepéig pótfelvételizhet. A pótfelvételiben
már csak egyetlen helyre lehet jelentkezni.
(forrás: www.felvi.hu)

TUDNÁ JOBBAN?
Ha van mondanivalója, de nem találja a cikkek között, ha van egy jó
fényképe, amit szeretne viszontlátni, vagy csak nem bírja nézni,hogy
elmegyünk egyes témák mellett:
JELENTKEZZEN!
Szívesen olvassuk témáját, írását
egy adott alkalomból,
vagy rendszeresen is.
2840@oroszlany.hu
facebook.com/H2840
Rákóczi Ferenc út 78.
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Fe r g e t e g es ko s á r f i e s z t a n e g ye d s zer i s s i ke r vo l t a S t r ee t b a l l
SPORT
Idén már negyedik alkalommal,
sorozatban Kőbánya, Paks, Békéscsaba és Nyíregyháza után Oroszlány városa adott otthont az Országos Streetball rendezvénynek június 20-án. A korábbi évekhez hasonlóan idén is nagy várakozás
előzte meg a rendezvényt, amit a
rengeteg önkéntes, nevezett csapat, változatos programok és médiaérdeklődés is bizonyított.
Érkeztek játékosok Budapestről, Monorról, Székesfehérvárról, Szombathelyről, Mórról, Tatáról, Tatabányáról,
Komáromból és Veszprémből, sőt
Szlovákiából is. A programok és mérkőzések a városi sportcsarnok, illetve
művelődési ház körüli parkolókban kialakított pályákon zajlottak, ahol a nebulóktól a felnőtt korosztályokig mérhették össze tudásukat a csapatok. A
rendezvényt az Oroszlányi Bányász
Koncert Fesztivál Fúvószenekar fellépése után Lazók Zoltán polgármester
nyitotta meg, majd a Tűzoltók-

Rendőrök VIP mérkőzésével kezdetét
vette a versengés. A rekord számú, 82
nevezett csapat között öröm volt nézni a legkisebb U11 korosztály játékát,
akik 19 nevezett csapattal a legnépesebb utánpótlás korosztályt alkották.
A felnőttek között a +23-as férfi kategóriában volt a legnagyobb tülekedés,
így a rendezvény fődíját, egy wellness
hétvégét is e kategória győztese vitte
el. A mérkőzések mellett különböző
színes programok (Hot Iron, spinning,
walk-energy, teremkerékpár-bemutató,
nívós táncfellépők), VIP összecsapások (rendőrök, tűzoltók, EötvösHamvas, Zsolnay Team, Focisták,
OSE Szurkolók, OSE Szülők, Karate,
Cselgáncs), dobóversenyek és zsákoló
verseny szórakoztatta a nagy számban
megjelent közönséget. A díjátadók során a Pest Megyei Bajnoki Címért járó
aranyérmeket az OSE felnőtt női csapata a színpadon vehette át a bajnokság szervezőjétől. A Streetball díjait a
rendezvény végén Gurszky Géza
(KEMKSZ főtitkára), Beck Ferenc
(OSE elnöke), és Ughy Albert (OSE
játékosa) adta át. A rendkívül jól szervezett, színvonalas rendezvényen helyi
győztesek is szép számmal születtek,

akik az országos döntőbe jutva a budapesti Műjégpályán tovább öregbíthetik majd az oroszlányi kosárlabda
hírnevét.
(OSE)
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L a p á t o t f og t a k a h iva t a l i
dolgozók

A Hivatal munkatársait gyakran éri
kritika az asztalhoz kötött munkájuk miatt. A helyi katasztrófavédel e m i g y ak or la to n a z on b an
„szimulált igazi” helyzetben kellett
helytállniuk. Homokot lapátoltak
esőben.
Az íróasztalt hátrahagyva, a védekezés
során a csapat tagjai homokzsákokat
töltöttek, majd gátat emeltek a víz kiöntésének megakadályozására. A Vértes Mentőcsoport pedig biztosította a
szivattyús vízátemelést.
Kelkó Balázs alezredes, a tatabányai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője vázolta, hogy milyen esetekben
lehet szükség most szerzett tapasztalataik átadására a lakosság számára tudva azt, hogy az oroszlányiak már
sok esetben jelentkeztek segítséget
nyújtani, ha baj volt. Fontos feladat a
figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás; az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; a lakosság kimenekítése és
kitelepítése; a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme; a kárterület
felderítése, a mentés és a fertőtlenítés.
A hófúvásban az autópályán rekedtek
már tudják, hogy éles helyzetben rendkívül sokat számít a mentést vezetők
megfelelő helyzetismerete. Így a helyi
gyakorlaton többek mellett részt vett
Lazók Zoltán polgármester, Németh

Gábor alpolgármester, File Beáta jegyző és Emődi Ferencné, a járási hivatal
vezetője is, akik valós vészhelyzetben
is részt vesznek a mozgósításban.
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S i r á l y - ba l et t
Balatonfüreden rendezték 12. Sirály Nemzetközi Táncfesztivált. A
Silhouette együttes 2 korosztályban
4 tánccal képviseltette magát a népes mezőnyben.
A fesztivál érdekessége volt, hogy csak
korosztályok között hirdettek eredményt stílusmegkötés nélkül. A junior
korosztályban (5-8. osztály) induló
csoport, a „Kép másképp” című darabbal, a népes mezőnyben indult, ahol a
legkisebbnek számított (3-5. osztályos
táncosok), és a szigorú zsűri döntése
alapján nem jutott a döntőbe. Az egyik
legnagyobb létszámú korosztály az
ifjúsági volt. Az oroszlányiak itt aratták a legnagyobb sikert. Egy I. díjat
(Előszoba), egy II. díjat (Flappers revü) nyertek. Ezen kívül a "Két part között" című koreográfia, melyet Bakonyi
Jusztina, Milchram Ramóna, valamint
Módi Patrícia alkotta trió adott elő, legjobb koreográfia díjat kapott. Bakonyi
Jusztina padig megkapta a legjobb táncosnak járó különdíjat. A csoport koreográfusa és művészeti vezetője:
Csáky Mária Kép másképp: Balázs
Boglárka, Fenyvesi Liza, Kis Eszter,
Kusnyér Lilán, Nagy Anna, Palotai Lili,
Péter Fanni, Praveczki Zsófia, Szabó Abigél, Török Jázmin Flappers revü: Balogh
Sára, Bázsa Viktória, Chlebda Inez, Erdei
Anna, Gál Bernadett, Horváth Eszter,
Jónás Dzsenifer, Lóczi Petra, Szládovics
Lilla, Tóth Anna Előszoba: Bakonyi
Jusztina, Mátis Anna, Milchram Ramóna,
Módi Patrícia Novák Nikoletta
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Ty u ko d i „Ty u k i ” J óz s e f
PORTRÉ
Tyukodi József 35 éve tűzoltó, a
szakmát 1980-ban kezdte. Vállalati
tűzoltó parancsnokból lett 2002-től
a Köztestületi Tűzoltóság parancsnoka, majd 2008 óta az Oroszlányi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Nagy elhivatottsággal őrzi és adja
tovább a tűzoltó hagyományokat, illet-

ve a szakmai alapokat is. Az egyesületének alapképzésén átesett önkéntesek
szabadságolások, betegállomány esetén
szolgálatot adnak az Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság (ÖTP) részére. Így
ők tartós szárazságban, avartűz vagy
éppen nagyobb esőzés esetén tehermentesíteni is tudják a hivatalos állományt. Ők legutóbb akkor részesültek

elismerésben, amikor -sok más oroszlányi civillel együtt- sikeresen kivették
részüket a 2013-as árvízi védekezésben, a Duna neszmélyi szakaszán. Idén
nagy lehetőséghez jutnak: a francia
„Pompiers Alsace Solidarité” szervezet
adományaként kapott nagy rakterű
Peugeot jármű beállításával jelentősen
javulnak az egyesület képességei, ezzel
együtt bevethetőségük osztályba sorolása, és így a szakmán belüli megítélésük is emelkedik.
Tyuki az eseménytelen időszakokat is
felkészülésre és közösségépítésre egyaránt felhasználja. A tűzoltóversenyekre ifjúsági csapatot toboroz, ahol megmérkőzhetnek a hivatalos állomány
tagjaival is. (Az ifjúsági csapat fontossága az utánpótlás, és az érdeklődő fiatalokkal megismertetni ezt a veszélyes,
éppen ezért erkölcsileg elismert szakmát.) Már hagyományosnak tekinthető
az általa szervezett Tavaszköszöntő
Motoros találkozó, és a május 4-ei,
Szent Flórián napi megemlékezés is, de
ide sorolható a most megtartott
„Vasakarat 4” elnevezésű erőnléti verseny is. Minden év augusztus 27-én pedig egyesületük alapításának évfordulóját ünneplik.
Elmondható, hogy bármilyen korosztály fordulhat hozzá, aki érdeklődik a
tűzoltó hivatás iránt.
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Oroszlány60

Hatszázötvenen vágtak neki
szombaton reggel a 10-60 kilométeres gyalogtúrának, illetve a 40
kilométeres kerékpáros etapnak,
az Oroszlány 60 teljesítménytúrán.
Az Oroszlányi Sport Egylet (OSE)
Természetjáró Szakosztálya (Kószák)
által szervezett megmérettetésen a 20
km-es távot választották a legtöbben,
szám szerint 166-an, de a leghosszabb
útvonalra is vállalkoztak 61-en. A kerékpáros távon 55 induló volt. Az
útvonal -kevés kivétellel- turistautakon haladt a Vértes erdeiben. A szervezők színes térképet, szöveges útvonalleírást biztosítottak minden indulónak, és végig gondoskodtak vízvételi
lehetőségről is, amire szükség is volt a
nyári kánikulában.
Végül 613-an teljesítették a vállalt
etapot szinte minden korosztályból,
hiszen a legfiatalabb résztvevő még
nem töltötte be az első életévét, a
legidősebb túrázó pedig elmúlt 70
éves. Az OSE 25 éves születésnapjának jegyében rendezett esemény sikerét jelzi egyébként, hogy míg az elsőn
300-an vettek részt, a mostani, kilencediken már 650-en. Jövőre, június
első szombatján pedig jubilálnak, 10.
alkalommal várják majd a Kószák a
természetjárás szerelmeseit.
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S p ó r o l h a t n a k a z á ram m a l
a b ö l c s ő d éb e n
Jelentősen, kb. 66%-kal kisebb villanyszámlát kell fizetnie a Szociális
Szolgálatnak a két intézményében,
100%-ban támogatásból (azaz a város számára lényegében ingyen)
megvalósított napelem-telepítések
miatt. Még 2014-ben nyújtott be pályázatot az Önkormányzati Szociális
Szolgálat az Önkormányzat közreműködésével a Bölcsőde (Óvoda köz 12.) és a Hajléktalan Ellátó Intézmény
(Mátyás király u. 7., képünkön)
villamosenergia-költségeinek csökken-

tése érdekében. Mivel mindkét intézményben főzőkonyha működik, ezért
a magas villamosenergia-fogyasztás
meghatározó szerepet tölt be a fenntartási költségekben. A projekt keretében a két intézmény épületeire napelemes rendszer került feltelepítésre.
Mindkét helyen úgynevezett „ad-vesz”
villanyóra végzi az elszámolást, me-
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Hivatali hírek

-A strandszezon végén az uszoda is
bezár néhány napos karbantartási szünetre. Az uszodát odafigyelő, gondos
lyek segítségével a megtermelt, de ép- csapat működteti, de ha megírja nepen fel nem használt energia a hálózat künk, Ön mit újítana fel benne, toszámára átadható, ezzel folyamatosan vábbítjuk nekik!
csökkentve az intézmények kiadásait. -Felbontják a Mindszenti utat
A tetőkre telepített időjárásálló napele- (a szénosztályzói garázssornál) csatorna
mek 30 év körüli élettartamúak, ez idő -felújítás miatt. Az út autóval korlátoalatt karbantartási igényük alig van. zásokkal, de járható marad.
Örömteli, hogy így olyan intézmények
-Felújításra kerül a volt Béke Szálló.
is bekapcsolódtak a környezettudatos
Fal-, és tetőszigetelés, ablakcsere és
energiafelhasználásba, amelyek lakói
teljes belső felújítás vár az épületre, így
más módon nem tudnának. A projekegy további utca újul meg az óvárostet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ban. Pár elvi döntés van még hátra, de
fogadta be, és támogatta.
a három szint visszakapja eredeti, munkásszálló jellegét. 24 órás portaszolgálat, kamerás biztosítás, WiFi és tvhálózat is lesz a kész tervek szerint.
Szálláshelyre nagy igény van a városban, ezért a munkák az idei évben
elkezdődhetnek.

-A város szélén, a Takács-Rákóczi utak
kereszteződésében a forgalomszabályozás megoldása egyre sürgetőbbé
vált, mielőtt valami nagyobb baj nem
történik. A megoldás a lámpa vagy körforgalom kialakítása - ebben még nincs
A projekt adatai:
telepített napelemek összteljesítménye: döntés. Az biztos, hogy az árkülönbség igen jelentős, négy és félszeres: a
40,56 kWp
A projekt összköltsége 27.474.630 Ft forgalomirányító lámpák felszerelése
A kapott támogatás mértéke: 100 % kb. 28 millió forint, a körforgalom kb.
Várható megtakarítások: 39 390 kWh/ 130 millió forintba kerülne.
év (66%), azaz 1 677 673 Ft/év
-Terv készül a temető melletti út renAzonosító szám:
dezésére, azaz a Takács Imre út megKEOP-4.10.0/N/14-2014-0011
hosszabbítására a csákvári útig. Ez
évtizedes vágy, javítaná a város elérhetőségét, csökkentené az utazási időt
ebbe az irányba. Egyben nagyon megnövelné a környék forgalmát is. A számos kérdést jól át kell gondolni a döntés előtt, így itt idén még biztosan nem
indulnak el a munkák. A leendő úttal
részletesebben is foglalkozunk majd,
ehhez az Ön kérdéseit is várjuk!
2840@oroszlany.hu
facebook.com/H2840
Rákóczi Ferenc út 78.
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M e g ú j ul t a K ra j ny i k „ A k á c”
A n d r á s S po r t c s a r n ok

Szerződésben előírt határidőre befejeződött a Krajnyik Akác András
Sportcsarnok fejlesztésének I. üteme. A sportcsarnok teljes mértékben eredeti funkciójának megfelelően került felújításra. Megtörtént a
fakivágási vita miatt ismertté vált parkoló építés, a tér Haraszthegyi utca
(Rendőrség) felé eső részén. Amelyet
már az uszodába járók is tudnak használni. Elkészült a csarnok három olda-

li homlokzat-hőszigetelése, csapadék
és tűzi víz tároló építése, bejárati ajtó
cseréje, hátsó vészkijárati ajtó és a villámhárító rendszer cseréje, az új nyílászárók beépítése, csarnok előtti járda
bontása és újraépítése. A leendő építési területet előkészítették, például közműkiváltásokkal, de a munkák során
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SPORT
mindenhol figyelembe vették a további terveket: a víz- és hőszigetelést kapott lapos tetőt felkészítették a napelemek fogadására. Ez a magyarázat arra
is, hogy csarnok Haraszt-hegy felőli
oldala nem került szigetelésre: itt fog
csatlakozni a második, bővítési ütem a
meglévő épülethez.
Újabb pontot ír a városi kultúra javára,
hogy a képviselőtestület döntése szerint –egyébként a 2840 Facebook olvasóinak többségi véleményével is
azonosan–visszakerült a bejárat melletti sgraffito.
Fontos megemlíteni, hogy a költségek
kb. 2/3-át TAO, azaz társasági adó
hozzájárulásokból fedezték. Ez azt jelenti, hogy nem a város közvetlen
költségvetéséből finanszírozták, hanem helyi cégek és vállalkozások kimondottan erre a célra csoportosították át adóforintjaik egy részét.
Ez örvendetes, és reményt ad a folytatáshoz: a tervezett második ütem egy
új, nagyobb épületrésszel bővítené a
csarnokot, melynek pénzügyi forrásaihoz szintén szükséges a helyi gazdasági szereplők közreműködése.
Archív fénykép: Bányászati Múzeum

A felújításról részletes képsorozatot talál az újság
facebook oldalán:
www.facebook.com/H2840
Itt véleményét is megoszthatja, vagy küldhet be saját maga
készített fényképet a csarnok felújításáról, vagy akár annak
utóbbi évtizedeiről!
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K e r é k p á r út Ta tab ányá r a ?
Dunamocs (SK) település vezető
partnerségével 2013 májusában került benyújtásra az a pályázat,
melynek keretében szlovák oldalon
Komarno és Karva között ~20 km
hosszú kerékpárút épült meg, magyar oldalon pedig Almásfüzitő,
Dunaalmás, Neszmély és Oroszlány készített terveket a kerékpárút építéshez.
Az oroszlányi projektrészben a TataTatabánya között már kiépült kerékpárút folytatásaként, ahhoz kapcsolódva került megtervezésre az Oroszlány
–(Majk) – Kecskéd – Környe – Tatabánya
nyomvonalú
kerékpárútépítéséhez szükséges engedélyezési
tervdokumentáció. A kerékpárút megépítésének érdekében 2014. július 8-án
együttműködési megállapodást kötöttek Oroszlány, Tatabánya, Kecskéd és
Környe települések polgármesterei,
valamint az Által-ér Szövetség és a
Megyei Sportszövetségek vezetői. Az
elkészült tervekben a közúttól fizikailag is elválasztott, több helyen meglévő földutak helyén vezető, min. 2,5 m
széles, javarészt aszfaltozott kerékpárút szerepel. Az engedélyek megadása
után lehet a tényleges megvalósításához szükséges pénzügyi forrásokra pá-

lyázni.
A kerékpározás és a projekt által teremtett fejlesztési lehetőség népszerűsítése érdekében 25.900 példányban
készült turisztikai kiadvány több nyelven. A tervezett kerékpárút nyomvonalát és a környék látványosságainak
rövid összefoglalóját tartalmazó kiadvány elérhető a városi intézményekben, illetve számos turisztikai helyszínen is.
A már elkészült Tata-Tatabánya kerékpárút állandó nagy forgalma is jól mutatja, az igény megvan a erre a szakaszra is. A hasonló fejlesztések átrajzolhatják az érintett települések életét,
és számos, ma még nem is pontosan
látható előnyt is nyújtanak.
Összességében elmondhatjuk, hogy a
kész tervek nagy előrelépést jelentenek
a megvalósítás felé, és minden jel arra
mutat, hogy néhány éven belül akár el
is készülhet a biztonságos kerékpárút
Tatabányáig.

HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6 –hoz számadatai: A HUSK/1301/2.3.1/0005
azonosító számú projekt összköltsége
2.492.670 euro, melyből a szlovák oldalon megvalósult kerékpárút építés költsége 658 millió Ft volt, az oroszlányi
projektrész teljes költsége ~37 millió
Ft. A tervezést szolgáló projekt 2014.
január 1. és 2015. április 30-a között
valósult meg.

Mi az az EUROVELO 6 ?
Ez olyan, részben már létező kerékpáros útvonal, ami az Atlanti-óceántól
(Franciaország) a Fekete-tengerig (Románia) halad át. A tervezett úthálózat 14
másik európai útvonalat is tartalmaz, és a kerékpárral bejárható Európát kívánja
létrehozni. Ezekből a 6-os számú hazánkban főleg a Duna mellett fog haladni.
Bővebb információ a szervezet honlapján: http://www.eurovelo.com

És hogy jön ide Oroszlány?
Környékünk, mint a Vértes Északi kapuja olyan –európai szinten is– értékes
látványosságokat rejt, melyek miatt feltétlenül érdemes egy kis kitérőt tenni.
Majk, Vértesszentkereszt, Csókakő, Várgesztes, Vérteskozma, hogy csak néhányat említsünk. Ilyen vidéken élünk, így látszik európai kerékpáros szemmel.
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M i é r t f o n t o s a z Ip a r i Pa r k ?
1 város, 15 vállalat, 3.400 munkahely. Az Oroszlányi Ipari Park neve
mára már egybeforrt a várossal. A
Park fontosságáról, eredményeiről
és terveiről Dudás Kingát, az Ipari
Park
üzemeltetéséért
felelős
Varikont Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
2840: Miért jó Oroszlánynak, hogy van
Ipari parkunk?
DK: A város 1993-ban határozta el
Ipari Parkjának kialakítását, hiszen a
szénbányászat hanyatlásával előre látható volt, hogy amennyiben a város
iparszerkezete nem kerül megújításra,
akkor munkahelyek hiányában és a
várható elvándorlások miatt a város
népességmegtartó és jövedelemtermelő képessége, erőteljesen romlott volna. A szerencsés földrajzi elhelyezkedés, a megfelelő munkaerő-kínálat, valamint a korábbi adókedvezmények lehetővé tették, hogy a város 1997-ben
elnyerje az Ipari Park címet.
2840: Oroszlány (és a környező települések)
lakosainak több ezer munkahelyet és ez által megélhetést nyújtanak betelepült cégek.
Azon kívül, hogy munkát ad, milyen pozitív
hatása van a parknak a lakosságra?
DK: A munkahelyteremtés mellett, a
cégek által fizetett iparűzési adó jelentős bevételi lehetőség az önkormányzatnak, amely városfejlesztésre fordítható. Gazdaságélénkítő hatása, hogy a

helyi vállalkozások számára is lehetőséget ad beszállítóként, vagy logisztikai
területen Az itt letelepült vezető nemzetközi cégek révén pedig magasabb
szakmakultúrát, fejlett technológiai és
vállalatirányítási, üzleti modelleket ismerhetnek meg a dolgozók, akik előtt
sok esetben képzési, életút lehetőségek
is adódnak.
2840: Milyen előnyöket kínál a város a
parkba betelepülő vállalatoknak? Miért érdemes idejönni egy cégnek?
DK: A város szívesen fogadja és segíti
a betelepülő cégeket. Oroszlány gazdasági és társadalmi fejlődéséből, szerkezetéből kifolyólag eredendően befogadóbb és megértőbb a gyárakkal nagyipari termeléssel, több műszakos
munkarendjével kapcsolatban, mint
mondjuk egy kereskedő, vagy polgárváros. Kedvező a város földrajzi elhelyezkedése, hiszen Oroszlány az iparilag fejlett Budapest - Győr Székesfehérvár háromszög közepén
helyezkedik el, jó közlekedési kapcsolatokkal.
2840: Milyen fejlesztések várhatóak, és hogyan profitálhat ebből a város?
DK: A BorgWarner Emissions Kft.
2015 nyarán adja át 15.000 m2 alapterületű, új gyártócsarnokát, így a
BorgWarner Oroszlány Kft.-vel együtt
újabb 400 munkahelyet teremt a város
számára. Az ipari parki infrastruktúra

egy része is megújul, illetve fejlesztésre
kerül: a Mindszenti út burkolatának és
a járdának részleges felújítása, valamint új szennyvízvezeték gerinc kiépítése hamarosan megkezdődik; teljesen
új, kétállásos buszöböl kerül kialakításA legnagyobb foglalkoztatók, TOP 3:
1. Wescast Autóipari Zrt.
2. GE Water and Process
Technologies Hungary Kft.
3. BorgWarner Oroszlány Kft.
ra (a Wescastnál a tavaly év végén készült el a kibővített buszváró). Bővült
a helyi buszjáratok menetendje, ezzel
együtt olcsóbb lett a jegy és a bérlet
ára. Hamarosan megkezdődik a korábbi Béke Szálló átfogó felújítása a munkások elszállásolására; folytatódik a
Felső-telep kiskertes, területeinek rendezése és önkormányzati felvásárlása;
a város törekszik arra, hogy a vállalatok valós helyi igényeihez igazítsa a
szakképzési rendszert, ennek érdekében bevezetésre került a városi szakiskolai tanulmányi ösztöndíj.
2840: Mi az, ami ma nem lenne, ha nincs
Oroszlányban Ipari Park?
DK: Nem lenne a városnak ilyen kedvező foglalkoztatottsági helyzete, lakosságszáma jelentősebben csökkent
volna, intézményrendszerének fenntartása óriási problémákat okozna, általános színvonala a jelenlegit messze
alulmúlná. És persze nem lenne ennyire ismert a neve a jármű és környezettechnológai szakmában.
(déesz)
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HASZNOS

Vasárnap is nyitva?
Szeretnénk segítséget nyújtani azoknak az olvasóinknak is, akik nem
tudják autóval, vagy több napra előre intézni vásárlásaikat. Nem minősítjük a bezárással kapcsolatos döntést, csupán próbálunk olvasóink
segítségére lenni az aktuális helyzetben. Ezért összegyűjtjük, és időnként megjelenítjük a vasárnap is
nyitva tartó üzletek listáját. Azonban ez csak az Ön segítségével lehet
igazán teljes: amennyiben hiányzik
kedvenc üzlete, virágboltja, trafikja,
kérjük küldje el számunkra, hogy
teljessé tehessük a listát.
Ehhez facebook oldalunk, e-mail
címünk és levélcímünk is rendelkezésére áll.
Vasárnap is nyitva tartó üzletek
Oroszlány város belterületén
(nem teljes lista):
-Csabi Lerakat, Népek B. út 39.
-Depo-Trade diszkont CBA,
Móricz Zsigmond út 31.
-Vegyesbolt a Kecskédi út és
Dózsa György úti sarkán.
-Friss Pékség, Fürst Sándor út 5.
-Reál Élelmiszer, Fürst S. út 5.
-Reál Élelmiszer,

Helyreigazítás:
Előző számunkban néhány elérhetőség tévesen került megjelenítésre,
most közöljük a helyes adatokat, egyben olvasóink elnézését kérjük.
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GAZDÁT KERES

Varikont Szolgáltató Kft.
városüzemeltetés, bérlakások
Oroszlány, Táncsics Mihály u. 59.
Tel.: (34) 560-025
e-mail: varikont@oroszlany.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfőn 8.00-12.00 13.00-16.00
a Kormányablak (volt Okmányiroda)
e-mail címe helyesen:
okmanyiroda.oroszlany@
komarom.gov.hu
az Oroszlányi Járási Hivatal e-mail:
hivatal.oroszlany@
komarom.gov.hu
Telefonszáma:
tel: (34) 560-610
A Járási Hivatal ügyfélfogadási ideje
azonos a Polgármesteri Hivatallal:
Hétfő:
13:00-17:00
Kedd-Csüt. 8.00-12:00 13.00-16:00
Péntek:
8:00-12:00
Kérdése van? Tegye fel!
Cikkeinkhez hozzászólhat emailben, vagy az adott téma
facebook bejegyzésében is.
Nem csak most, az összes további lapszámunk esetén is.
Persze hagyományos levelet is
szívesen fogadunk.
www.facebook.com/H2840
2840@oroszlany.hu
Rákóczi Ferenc út 78.

HAVER
Kora: 4 év körül
Mérete: kb. 40 cm magas
Neme: kan, ivartalanított
Belegondolni is döbbenetes, de Haver
már 3 és fél éve gazdi kereső nálunk.
Élete első évét egy hordó mellé láncolva töltötte, majd el akarták altatni, mert
ott is útban volt. Már a létező összes
formában hirdettük, kint van velünk
minden rendezvényen, volt már fotózása stúdióban is, de még nem mosolygott rá a szerencse. Először kissé tartózkodó természetű, remek jelző és
családi kutyus.

„Ments meg!” Oroszlányi
Állatvédő Egyesület
20 / 481-2319

Fürst Sándor út 52/A
-La Familia vegyesbolt,
Bánki Donát út 14.
-Reál Pont élelmiszer,
Erdész utca 2.
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