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Távhő: eltűnt a vezeték

Mi lesz a középiskoláink jövője?
A város középiskoláiban nagyobb izgalommal várják a következő tanévet, mint az általános
iskolákban: ismét átszervezés érintette őket. Még 2011-ben -a tantestület és a szakértői vélemények ellenére– vonták össze a városban működő középiskolákat. Az összevont működés 4
éve alatt kétszer nevezték át a formációt, hogy aztán most július 1-től a két középiskola ismét
külön folytassa útját. A különválás és a további működés számos kérdést vet föl. Hogyan tovább? Mi marad, mi megy? Milyen lehetőségek állnak a jövőben az intézmények rendelkezésére? Ezekről, és a pótbeiratkozásokról kérdeztük az intézmények régi-új vezetőit.
Cikkünk a 6-7. oldalon

Ez is nálunk készül!
Él a tűzgyújtási tilalom!
A BorgWarner TTS gyár
A Tűzoltóság beszámolója
a 2. oldalon
átadójáról a 9. oldalon írunk

Az augusztus 20-ai
programokat lapszámunk
hátsó borítóján találják

Nálunk számít a véleménye! Cikkeinkhez hozzászólhat e-mailben, vagy a facebook-on is.
Minden aktuális és korább lapszámunk elérhető a város megújult honlapján is.
www.facebook.com/H2840
2840@oroszlany.hu
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SPORT
Az Oroszlányi Utánpótlás Futball
Club az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolával együttműködve 2000 óta szervez nyári táborokat. A 15 év alatt belföldön Velencén, Esztergomban, Véneken,
Selypen; külföldön Szlovákiában és
Ausztriában nyaraltak. A helyszíne-

ket úgy választották a szervezők, hogy
mind természeti, mind kulturális,
mind történelmi értékek megismerésére alkalmas legyen a tábor. Az elsődleges cél azonban, hogy néhány vidám
napot töltsenek együtt a gyerekekkel.
A táborokat Mészáros István edző, Mészárosné Fehérvári Mónika és Varga Katalin pedagógusok vezetik. Az idei tábor
szálláshelye az esztergomi Prímásszigeten volt, ahonnan indulva könnyen
felfedezhették a város érdekességeit.
Első nap a Vaskapu kilátóból fürkészték a környéket, másnap a Bazilika kupolájában találtunk a csapatra, majd a
Duna múzeumban megtapasztalták
mire képes a víz ereje, délutánonként
pedig a párkányi strandra kisvasúttal
utaztak. Az egyik legizgalmasabb napjukon pedig ásatáson vettek részt, aranyat mostak, őslényekkel, ásványokkal
ismerkedtek. Persze volt reggeli torna,
szobaszemle, vetélkedő, foci, tábortűz,
számháború, ajándékkészítés, és soksok játék. A tábor felnőttjei: Kata néni
és Mónika néni további vidám vakációt
kíván a gyerekeknek, Möszi bácsi pedig
arra figyelmeztet, hogy el ne felejtsék,
hogy nyár végén napközis focitábor

lesz a volt Gárdonyi iskolában augusztus 24-28-ig.
(déesz)

HÍREK

2015. augusztus

FELHÍVÁS
SZŰRŐVIZSGÁLAT

A Népegészségügyi Program keretében tájékoztatni kívánjuk, hogy
Oroszlány városban élő 45-65 éves
hölgy lakosok közül azok, akik az
elmúlt két esztendőben nem vettek
részt mammográfiás vizsgálaton,
2015. augusztus 3-i szűrési kezdetTűzre, vízre vigyázzatok... tel szűrővizsgálatra invitáló levelet
önkormányzati tűzoltóságunk hírei kapnak. A behívó leveles szűrővizsgálat 2000 főt érint.

Vonulási körzetünkben július hónapban a következő káresemények
történtek: Tűzeseteink során 2 lakóépület; 2 szeméttároló edény; 6 alkalommal száraz fű, tarló oltását végeztük el. Műszaki mentéseinknél 3 alkalommal vettünk részt közlekedési baleset, illetve 2 alkalommal fakidőlés,
ágletörés okozta veszélyhelyzet elhárításánál. A rendőrség, illetve a mentőszolgálat munkáját 1-1 alkalommal
segítettük. Vonulási körzetünkön kívül
Pusztavámon nyújtottunk segítséget a
móri tűzoltóknak egy családi ház tetőszerkezetének oltásában. A vonulást
megszakítva, két alkalommal visszafordították tűzoltóinkat, mivel a bejelentők önmaguk elhárították a műszaki
jellegű veszélyt, illetve egy téves riasztás is történt.

A vizsgálat időpontja: 2015. augusztus,
szeptember hónapban, a behívólevélben megadott időpont szerint.
A vizsgálat helye: Szent Borbála Kórház, Mammográfiás Centrum
(Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.)
Amikor szűrővizsgálatról beszélünk, akkor a magukat egészségesnek tartó emberek vizsgálatáról beszélünk. Ha a szűrővizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt olvasókat, során emlődaganatos megbetegehogy lapzártakor a tűzgyújtási tila- dés kerül megállapításra, annál jobban kezelhető és gyógyítható, minél
lom továbbra is érvényben van!
korábbi időszakban és minél kisebb
Aktuális információkról, illetve a tűzméretben fedezik fel. A rendszeres
gyújtási tilalom feloldásáról a
mammográfiás szűréssel az emwww.katasztrofavedelem.hu
lőrákok 80%-a idejében felismerinternetes oldalon olvashatnak.
hető és jó eséllyel gyógyítható.
A szűrővizsgálat rövid ideig tart,
fájdalommal nem jár. Amennyiben
további kérdés merül fel, készséggel
állunk rendelkezésére!
Elérhetőségünk:
KEM Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Tel: 34/512-724
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Elismerés

21. Falunap
augusztus 15 - 16.
PROGRAM
a Falu- Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület és az Oroszlányi Szlovák Önkormányzat szervezésében.

AUGUSZTUS 15. szombat
Tájház: udvar, pajta, kamra
8.00-12.00 Főzőverseny,
közben térzenét ad a Kridlovka együttes
12.00 Nagy Tiborné képeiből kiállítás
12.30-15.00 eredményhirdetések és jutaA kiemelkedő szakmai munkája lomátadás - a legszebb zöldség, gyüelismeréseként részesült rangos álla- mölcs, virágkiállítás és főzőverseny
mi kitüntetésben Vecserdi Jenőné, a 18.00 Zenés est
Benedek Elek EGYMI nyugalomVolt Falusi Óvoda
ba vonuló igazgatója. A pedagógus
15.00-18.00 gyermekprogramok, lovas
szakma csúcsát jelentő Németh
kocsikázás, patkoló kovács
László-díjat az ELTE Egyetemi
Felvonulás
Kongresszusi Központban tartott
15.00 A fellépő csoportok felvonulása a
országos ünnepségen vehette át.
Tájháztól a Topolya-liget (koszorúzás) "Panni néni", aki az elmúlt négy év- Erzsébet-ligeti színpadig
tizedben mindvégig a Benedek iskoEvangélikus Gyülekezet
lában tanított. Miként a városi peda- 14.00 Gyülekezeti terem: gobelin- és
gógus napi ünnepségen is elhang- csipkecsodák (Dutka Károlyné és Rózsázott: Vecserdi Jenőné pályafutása né Józan Csilla munkái)
gyógypedagógusként és igazgatóként
II. Rákóczi Ferenc Kultúrház
is olyan ívet futott be, ami példaérté- 17.30 Emléktábla koszorúzás Varga
kű lehet az őt követő generációk
Istvánné, Mariska néni tiszteletére
számára. Innovatív szemléletének,
Színpad
színes, közvetlen egyéniségének köszönhetően vált iskolája széles kör- 15.15-15.30 köszöntők
ben ismert és elismert szolgáltató 15.30-17.00 nemzetiségi együttesek
központtá. Így továbbra is olyan 17.00-17.30 Díjátadás „Za Oroslánsku Kultúru”
népszerű intézményben oktathatjuk
a sajátos nevelési igényű gyermeke- 17.45-18.00 Kötélsárkányok
ket, ahol a gyerkőcök, a szüleik, vala- 18.00-18.30 SIPOS F. TAMÁS
18.30-19.00 Silhouette balett csoport
mint a pedagógusok egyaránt jól
19.00-20.00 Tombola
érzik magukat. Az általa teremtett
20.30-01.00 Utcabál
értékeket szeretnénk továbbvinni,
ezzel is megköszönve a 40 éves pe- Egész nap kirakodóvásár, tombola!
dagógusi pályafutása alatt végzett
AUGUSZTUS 16. vasárnap
áldozatos munkáját, jobbító szándé10.00 Szlovák-magyar nyelvű istentisztekát, melyet a szíve csücske – azaz a
let az evangélikus templomban, Nobik
Benedek iskola – folyamatos megújíErzsébet szarvasi lelkészasszony közretása és továbbfejlesztése érdekében
működésével.
végzett.
(kv)

2015. augusztus

Hivatali hírek
A „Csákvár” összekötő nyomvonal
közútfejlesztésének tervezési munkálatai folyamatban vannak a Rákóczi Ferenc út – Takács Imre utca –
Városi temető – Bányászati múzeum –
8119. sz. országos közút nyomvonalon. Az elkészült terveket szeretnénk
bemutatni olvasóinknak is. A tervezéssel egyidejűleg a Takács-Rákóczi utak
kereszteződésének forgalomszabályozása is rövidesen megoldódhat, hiszen
a létrejövő új út miatt a jelenleginél is
nagyobb forgalmat kell majd átengednie.
A Képviselő-testület biztosítja az
iskolatej és kifli program folytatását 2015. decemberig. Önkormányzatunk 2011. óta folyamatosan részt vesz
az iskolatej programban, melynek keretében az általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói számára ingyenesen
biztosít 2 dl iskolatejet és kiflit is. Az
iskolatej szállítására vonatkozóan a
Közbeszerzési Munkacsoport döntése
alapján
szerződött
partner
az
ARANYKOCSI Zrt.

Szeptembertől új teremben edzhetnek az ökölvívók. A több lehetőség
és helyszín vizsgálata után az a döntés
született a szakosztály bevonásával,
hogy a Táncsics Mihály utcában az
OKÖ Zrt. telephelyén kerül kialakításra az edzőterem. A teremben egy kisebb öltöző kerül kialakításra vizesblokkal és zuhanyzóval, WC-vel,
gipszkartonos leválasztással. A többi
részen egy légtéren belül, egy 6 x 6
méteres edző ring kerül felállításra 50
cm-es emelvénnyel és a ring által nem
fedett részen, mintegy 70 négyzetméteren csúszásmentes borítás kerül a
jelenlegi padlóra. A tetőszerkezethez a
zsáktartó elemek elhelyezhetőek. A
tervezés, ajánlatkérés, kivitelezés a
nyár folyamán elvégezhető.
Szöveg: pm fotó: OVF
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20. Rákóczi nap

Huszadik alkalommal rendezte
meg a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete július 25-én Majkon
a Rákóczi Napot. A kamalduli
műemlékegyüttes udvarán tartott ünnepségen elsőként Nagy Csaba, a szövetség városi elnöke köszöntötte a határon innen és túlról érkező vendégeket, majd röviden felidézte az elmúlt
két évtized megemlékezéseit, az 1996os emléktábla szenteléstől napjainkig.
Lazók Zoltán oroszlányi polgármester
beszédében azt hangsúlyozta, hogy a
szabadság központi helyet foglalt el
Rákóczi gondolataiban, s úgy szerepelt
ott, mint az örök igazság. E rendkívüli,
a kortársai közül mind emberi, mind
politikai, sőt katonai képességeivel is
kimagasló egyéniségnek széles látóköre,
nyelvismerete, rendkívüli olvasottsága
emelte kortársai fölé, és ösztökélte cselekvésre a nép elnyomottságát látva. Az
ünnepség vezérszónoka Csáky Pál Európa parlamenti képviselő volt, aki éppen egy évtizede, az akkori jubileumi
rendezvény vendégeként is mikrofon
elé állt. Az ünnepséget pedig hazai és
külhoni együttesek és előadók műsorszámai színesítették, végül a jelenlévő
szervezetek, vendégek és érdeklődők
elhelyezték a tisztelet virágait és koszorúit a Rákóczi emléktáblánál.
Fotó: OVF

2015. augusztus

A kö t e l e z ő 5 0 ó rá s
kö zö s s é g i s zo l g á l a t
2016. január 1-je után érettségiző diákok csak 50 óra közösségi
szolgálat teljesítése esetén bocsáthatók érettségi vizsgára.
A Nemzeti Alaptanterv pedig kiemeli nevelési feladatként a felelősségvállalást másokért, az önkéntességet,
szociális érzékenységet, segítő magatartást. A jogszabályok bevezetése
után a Hamvas Béla Gimnázium és
Szakképző Iskola megszervezte az iskolai közösségi szolgálatot a 2013/14es tanévben. Az

A visszajelzések többsége a

osztályfőnök, az iskolai
koordinátor

gyerekek oldaláról
pozitív.

feladata kiemelten a diákok, szülők tájékoztatása, valamint a szervezés.
Több területen teljesíthető az 50 óra:
egészségügyi, szociális és jótékonysági,
oktatási, kulturális és közösségi tevékenység, környezet- és természetvédelem, katasztrófavédelem, sport és szabadidő tartozhat ebbe a körbe.
A mostani 11. évfolyam lesz az első, amelynek az érettségi vizsga megkezdéséhez teljesíteni kell az 50 óra
közösségi szolgálatot. Mészárosné Fülöp
Laura intézményi pedagógus koordinátor tájékoztatása szerint mivel a
gimnáziumba nemcsak helyi diákok
járnak, így jó a kapcsolatbázisa a kistérségben és a megyében is. Jelenleg
39 aktív szerződése van, melyek

Jól érzik magukat, hiszen olyan területre mennek, amelyet maguk választottak. Mindig elmesélik a tapasztalatokat osztályfőnöki órákon, illetve
egyénileg is megosztják az élményeiket
társaikkal, tanáraikkal. A gimnázium a
szervezetektől is folyamatosan kap
visszajelzéseket. Eddig ezek is csak
pozitív megerősítések voltak, köszönik
a gyerekek hozzáállását, munkáját.

sokszínű kínálatot
biztosítanak
a felsorolt területeken. Ő egyébként
évfolyamszintű, osztályszintű tájékoztatókat tart, de segíti az osztályfőnökök munkáját is. Az intézmény egyéni
megkeresésekre is szívesen áll a diákok
és szülők rendelkezésére.

Egyértelműen hasznos,
ha maguk tapasztalják meg a másokért
való felelősségvállalást, a segítő magatartást, érzékennyé válnak a társadalmi
problémákra. Fejlődnek képességeik,
készségeik. Szélesítik a látókörüket, javul a kommunikációs képességük, empátiájuk, a munkához való hozzáállásuk. A pedagógusok pedig így nevelhetnek tudatos, felelős állampolgárokat.
-JA-

Hivatkozások a közösségi szolgálathoz kapcsolódóan:
2011. évi CXC. tv, Nemzeti Köznevelési Tv.
A 110/2012. (VI. 04.) Korm.
rend.,
azaz a Nemzeti Alaptanterv
Az évfolyam közel fele már teljesí20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend.
tette az 50 órát, sőt, e tevékenységet
amely közösségi szolgálat teljesílehetőségük szerint megkezdték már
téséhez kapcsolódó feladatok,
az alsóbb évfolyamok diákjai is.
dokumentumok.

2015. augusztus
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A közösségi szolgálatról
egy tanuló szemszögéből
Egy egészséges társadalomban
nem hagyják magukra a bajba jutottakat, azonban a segítségnyújtást, csakúgy, mint a matematikát
vagy a történelmet: tanulni kell.
Németh Laura a Hamvas Béla
Gimnázium tanulója saját tapasztalatait osztja meg a témával kapcsolatban.
Az oktatás célja nemcsak az ismeretek
átadása, hanem a diákok nevelése is.
Minél fiatalabb korban tudatosítani
kell a gyerekekben, hogy nem
“EGYEDÜL” élünk a világban, hanem egy közösség tagjai vagyunk, felelősséggel tartozunk a közösségért.
Na, de mi értelme van az 50 órás
közösségi szolgálatnak? A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény a korábbinál nagyobb hangsúlyt helyez a nevelésre, ezért szerepel
benne az az előírás, amely az érettségi
bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi
szolgálat teljesítéséhez köti. Ez a bizonyítja, hogy az érettségi nemcsak szellemi, tantárgyi tudást mér, hanem a
szociális készséget is értékeli. Ahhoz,
hogy valaki érett legyen, és a középiskolai tanulmányait befejezze, kötelező
bebizonyítani, hogy a szociális készsége az elvárásoknak is megfelel.
Milyen hatással van az 50 óra a diákokra? A diákok többsége nem lelkesedik érte. Ám miután teljesítették a
közösségi szolgálatot, többségük beismeri, hogy hasznos dolog volt bevezetni ezt a törvényt. Olyan élményekben volt részük, amelyekben egy hétköznapi diáknak még soha. A diákok
még azt is belátják, hogy igenis sok
embernek van szüksége a segítségre.
Véleményem szerint előhoz egy olyan
érzést bennünk, amitől “hétköznapi
hősöknek” érezhetjük magunkat, hisz
nem átlagos dologgal kell szembenéznünk.
A közösségi szolgálatok kihasználják ilyenkor a diákokat? Meggyőző
választ kaptam a kérdésemre az ácsi
öregek otthona vezetőjétől.: „Sohasem
használják ki a diákokat, sőt örülnek,
ha betekintést kaphatnak egy olyan világba, amiben nem igazán lehet részük
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Iskolai közösségi szolgálat
szerződött partnerei
1. Oroszlányi Szabadidő Egyesület
2. Tatabánya Megyei J. Város Múzeum
3. Tatabányai Katasztrófavédelmi Kir.
4. Császár Község Önkormányzata
5. OKSZIK
6. Bokodi Polgárőr Egyesület
7. Kecskéd Művelődési Ház
8. Ácsi Szociális Alapszolg. Központ
9. OSE: Oroszlányi Sportegylet
10. Bakfark B. Alapfokú Művészeti Iskola
11. Tatabányai Egyesített Bölcsödék
12. Magyar Vöröskereszt KomáromEsztergom megyei Szervezete
13. Oroszlány Barátainak Köre
14. Mega Tech Thai Box Sportegyesület
15. Bice-Bóca Hátrányos Helyzetűek és
Nagycsaládosok Egyesülete
16. Oroszlányi Horgász Egyesület
17. Oroszlányi Utánpótlás Futball Club
18. Központi Bányászati Múzeum
19. Derű Háza Idősek Otthona
20. Agora Sport és Szabadidő Kft.
21. Majki Sporthorgász Egyesület
22. Fogyatékkal Élők KomáromEsztergom megyei Sportszövetsége
23.Baptista Szeretetszolgálat
24.Szákszendi Közös Önk. Hivatal
25.Vértessomlói Német Nemz. Óvoda
26. Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
27. Dad Község Önkormányzata
28.VÉRT SE Kajakszakosztály
29.Bakonysárkányi Csukás István Óvoda
30. KEM Rendőr-Főkapitányság
31. Önkormányzati Szociális Szolgálat
32. Tappancs Állatotthon Alapítvány
33. Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazd. Központ (Majk)
34. Nemzeti Művelődési Intézet
35. Kecskédi Napfény Kft.
36. Császári Nyitnikék Óvoda
37. Oroszlányi Kutyás Egyesület
38. ORTRI PLUSZ Nonprofit Kft.

máshol. Olyan emberekkel találkozhatunk, akiket a hétköznapi életben észre
sem veszünk!” A közösségi szolgálatoknak a diákok nem munkaerőforrások. Ilyenkor a vezető felel a diákokért
és az önkéntes munkáért azaz a közösségi szolgálatoknak ez a törvény
plusz feladatot ad.
A saját tapasztalataimat azért írom le,
hogy pozitívan álljatok az “ingyen
munkához”. Amikor én elkezdtem az
50 órát teljesíteni, akkor még nem volt
ilyen sok hely, ahová lehetett volna jelentkezni. A választható szűk körből
az öregek otthonát választottam. Az
idősek és a “munkatársak” is nagy
örömmel fogadtak. Amikor letelt a 2
hét munka, elgondolkodtam azon,
hogy ebben a kis időben mennyire
megváltozott a véleményem az öregekről és az önzetlen segítségről. Mikor idősekhez kellett menni, nagy
örömmel tettem. Sok örömet szerezhettem nekik az ebéd kitálalásával,
hisz ezt sok idős ember már nem tudja
megcsinálni magának. A 2 hét alatt
rengeteg dolgot tehettem az idősekért,
és úgy érzem, jobb ember lettem ezzel. “Felnőttnek” érzem magam, vagyis, hogy elmagyarázzam, mit értek a
felnőtt alatt, azt, hogy a közösségi
szolgálat szellemileg és lelkileg is
megtanított olyan dolgokra, amire
a mai diákok nagyon későn jönnek
rá. Az érett gondolkodáshoz nem a 18
-as szám a kapu, hanem az önzetlen
segítség és a valósággal való szembenézés.
Legyetek nyitottak a világ előtt, és
A Gimnáziumtól kapott listában válne a FACEBOOK árnyékában éljetozások
előfordulhatnak de az látható,
tek, mert a segítség nem egy like
nyomásával történik meg!
hogy az élet számos területéről
Németh Laura
választható partner-szervezet.
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M i l e s z a kö z é p i s ko l á i n k j öv ő j e ?
(folytatás címoldalunkról)

Nem kell pedagógusnak lenni,
hogy lássuk, az állandó átszervezés
nem tesz jót az iskolákban tanuló
diákoknak. De mi a teendőjük a
már beiratkozott tanulóknak, és
milyen szakokra lehet-e még beiratkozni? Milyen lehetőségek állnak a
jövőben az intézmények rendelkezésére? Örülnek-e a mostani változásnak? Jó-e, hogy a városvezetés
határozottan kiállt mellettük? Ezekről kérdeztük két oldalon az intézmények régi-új vezetőit Dr. Radványiné Varga Andreát és Grúber
Györgyöt.

Iskola, amit korábban Eötvösnek hívtak:
Grúber Györg y
2840: Mi történt most?
GGY: 2015. július 1-gyel megtörtént a
szétválás, a korábbi „Eötvös” már nem
a „Gimnázium telephelye”-ként van
nyilvántartva, hanem a Tatabányai
Szakképző Centrum (TSZC) tagintézményévé vált.
2840: Mit kell tudniuk a már beiratkozottaknak?
GGY: A már beiratkozott tanulóinkat,
és a felsőbb évfolyamosokat gyakorlatilag semmiben nem érinti a szétválás.
2840: Mi az új jövőkép az iskola
számára?
GGY: A TSZC-vel való egyeztetés
alapján már most szeptembertől a felsorolt szakokat tudjuk indítani.
(Részletesen a lap alján találják ezeket!)
Ez már most lényegesen több, mint az

eddigi években.
2840: Akkor ez a szétválás most pozitív változás?
GGY: Igen, számunkra egyértelműen.
Nő az intézmény önállósága, bővülhet
a képzési potenciálunk. Szándékunkban áll folyamatosan kapcsolatban maradni az ipari park cégeivel, az ő munkaerő-utánpótlásuknak megfelelő képzéseket kínálni.
2840: Mi a teendője annak a leendő
tanulónak, aki még nem döntött?
GGY: Iratkozzon be mihamarabb! A
hivatalos pótbeiratkozás augusztus 25én kedden lesz, addig is minden szerda délelőtt itt vagyunk, és be lehet iratkozni. Fontos tudni, hogy az állami
ösztöndíjhoz a helyi Önkormányzat
még ugyanannyit tesz hozzá: így ered-

ménytől függően 20-80.000 Ft is járhat
havonta. Emellett a bejáró tanulók utazását is támogatják.
2840: A testület határozottan kiállt a
város középiskolái mellett. Ezt Ön
hogy látja?
GGY: Igen, és nem csak szavak vannak: már elindult a tető 10 éve halasztott teljes felújítása, megújulnak a termek és öltözők és az elmaradt karbantartások is megtörténhetnek az évkezdésig. Összegezve: ha a Tatabányai
Szakképző Centrum hosszú távú elképzelése, és az önkormányzat szakképzés támogatása is megvalósul, akkor az iskola jövője sokáig biztosított
lehet.
Fotók: Molnár István és Pintér Sándor (LÜN Kft)
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Iskola, amit korábban Lejó -nak hívtak:
D r. R a d v á n y i n é Va r g a A n d r e a
2840: Mi történt most?
Dr.R.V.A.: Július 1-jével szétvált a
Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola, így az intézmény neve ettől
az időponttól kezdve Hamvas Béla
Gimnázium. Szerencsés lenne, ha a
két intézmény nem azonos nevet viselne a továbbiakban, volt tagintézményünk is szívesebben használná korábbi elnevezését.
2840: Mit kell tudniuk a már beiratkozottaknak?
Dr.R.V.A.: Profilunk megőrzi a régi,
jól bevált tagozatokat (matematika, informatika, angol, német, rajz), továbbá
a katonai alapismeretek, a rendvédelmi
és az általános tantervű osztályokat.
Nappali tagozatunkon 4, és kifutó
rendszerben 8 évfolyamos oktatónevelő munkát folytatunk. A helyi igények alapján természetesen a 6 osztályos képzést is szívesen felvállalná intézményünk, erre szülői igény is lenne,
az ezt alátámasztó aláírásgyűjtés dokumentumát eljuttattam a KLIK járási
tankerületi igazgatójához.
2840: Mi az új jövőkép az iskola
számára?
Dr.R.V.A.: A gimnázium célja a viszszatérés a régi „Lejó” által meghatározott értékrendhez, tehát elsősorban a
sikeres gimnáziumi érettségire, valamint az egyetemi-főiskolai továbbtanulás elősegítésére helyezzük a hangsúlyt. Szeretnénk, ha intézményünk járási tudásközpont lenne, hiszen ehhez
mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak. Célunk az általános iskolákkal elfogadtatni az itt folyó pedagógiai szakmai munkát. Ez az általános
iskolák érdeke is, mert fontos, hogy
helyben tudjon felajánlani gimnáziumi
oktatást a város. A városi léthez
ugyanis hozzátartozik az értelmiség
helyben tartása, ez viszont csak akkor
lehetséges, ha a középiskolát is helyben végzik a diákok. Aki elkerül in-

nen, már valószínűleg nem jön ide óra között érdeklődhetnek az iskola
vissza dolgozni, családot alapítani. titkárságán, valamint a 361-291-es teMásik fontos célunk az „ökoiskola” lefonszámon.
cím elnyerése. Ez ügyben együttműkö- 2840: A testület határozottan kiállt
dési megállapodást kötöttem a KLIK a város középiskolái mellett. Ezt
megyei és járási igazgatójával, valamint Ön hogyan látja?
Oroszlány város polgármesterével. Ez Dr.R.V.A.: Úgy látom, Oroszlány vákellő támogatást jelent mind a fenntar- ros képviselő-testülete maximálisan kitó, mind a működtető részéről. E tá- áll a két középiskola mellett, mindez a
mogatás biztosítékot jelent arra nézve, legutóbbi testületi ülésen is kiderült.
hogy a gimnáziummal hosszú távra Sajnos a jogszabályi rendelkezések jeterveznek az együttműködő partnerek. lenleg kevésbé teszik lehetővé a helyi
2840: A szétválás most pozitív vál- érdekek érvényesítését, de nagyon sotozás-e?
kat jelent nekünk, ha az intézmény
Dr.R.V.A.: A szétválás után már csak működtetője biztosítani tudja száa gimnáziumi oktatásra kell koncent- munkra a zavartalan működés feltétrálnunk, melytől minőségi javulást vá- eleit. Szép és kedves gesztusnak tartrunk. A tanévzáró értekezleten a gim- juk a pedagógus napi erkölcsi és anyanázium tantestülete egyértelműen gi elismerést, a pedagógusok nagyon
megfogalmazta ezt az igényét, maxi- pozitívan nyilatkoztak erről is. Előre is
mális lelkesedéssel készíti elő a követ- köszönjük a KLIK és a város támogakező tanévet. E munka augusztus vé- tását, amely biztosíték arra, hogy a
géig folyamatosan zajlik.
gimnázium a jövőben is fennmarad és
2840: Mi a teendője annak, aki ta- színvonalasan működik. Hiszem, hogy
nulna, de még nem döntött? ez mindannyiunk közös érdeke.
Dr.R.V.A.: Augusztus 31-ig lehet beiratkozni az iskola osztályaiba. Nagyon
-JAsok tanulónk szívesen jön vissza
szeptembertől még Komáromból is,
A Hamvas Béla Gimnázium
hogy nálunk folytassa – vagy kezdje
( Oroszlány, Kossuth L. u. 2. )
meg – tanulmányait. Nekik biztatást
a 2015-2016-os tanévben
jelenthet, hogy évről évre számos diákunk tesz sikeres nyelvvizsgát, előre- ESTI tagozaton négy évfolyamos
hozott és emelt szintű érettségit. Regimnáziumi képzést indít.
méljük, idén is tartani tudjuk a 60-70%
Beiratkozás minden szerdán 8.00 –
-os felsőoktatási felvételi arányt. A
12.00 óráig az iskola titkárságán.
nappali tagozatos képzés mellett nagy
hangsúlyt kap az esti gimnázium is, További információ a 06-34- 361amelyre szintén folyamatos a jelentke291-es telefonszámon illetve az
zés. E tagozatunkra azért vagyunk kozepiskola.oroszlany@gmail.com
büszkék, mert nagyon kicsi a lemorcímen kérhető.
zsolódás, és magas a sikeresen érettséA beiratkozáshoz kérjük az általágizők aránya. Képzési feltételeink jók,
komoly, négy évfolyamos képzési nos iskolai illetve szakmunkás bizorendszerünk felkészíti az elkötelezett nyítványt, valamint a személyes okfelnőtteket az érettségi vizsgára. A
mányokat elhozni!
még gondolkodók szerdánként 8 és 12
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N e m ve t t e k f e l t ov á bb t a n u l n i ?
Netán nem is jelentkeztél még, de
mégiscsak jobb lenne tanulni, mint
dolgozni? Mik a lehetőségek térségünkben, ha egy fiatal élni szeretne
a pótfelvételivel?
A pótfelvételi eljárás keretében azok
jelentkezhetnek továbbtanulni, akik jelentkeztek a tavaszi, általános eljárás
során, de nem vették fel őket, vagy
egyáltalán nem adtak be jelentkezést
egyetlen felsőoktatási intézmény által
meghirdetett, szeptemberben indított
képzésre sem. Akiket a pótfelvételi során felvesznek, szintén szeptemberben
kezdhetik meg tanulmányaikat, de a
pótfelvételiben már csak egyetlen
helyre lehet jelentkezni.
A városunkhoz legközelebb eső, tatabányai székhelyű Edutus Főiskola is
várja azokat a fiatalokat, akik szeretnének továbbtanulni, de nem akarnak
messzire menni a lakóhelyüktől, családjuktól, barátaiktól, esetleg munkájuktól. A főiskolán a több, mint 20 éve
működő gazdasági szakok mellett már
műszaki és turizmus képzésekre is lehet jelentkezni. Műszaki menedzserként létesítménygazdálkodási és projekt menedzser szakirányokat tudnak
választani a jelentkezők, de tárt karokkal várják a régió nagyvállalatai a mechatronikai mérnök szakon végzetteket
is. Ha valaki inkább gazdasági beállítottságú, az kereskedelem és marketing, gazdálkodás és menedzsment, valamint turizmus-vendéglátás szakon
tanulhat tovább.
Ledolgozható tandíj és munkaerőpiaci ösztöndíjak az Edutuson.
A tandíjfizetés egyre nagyobb terhet
jelent a családoknak. Erre reagálva a
főiskola speciális, munkaerő-piaci ösztöndíjával, a regionális vállalkozások

szereplőivel együttműködésben támogatja a fiatalokat. A lehetőség nemcsak
abban egyedülálló, hogy megfelelő
anyagi hátteret nyújt a hallgatók tanulmányainak finanszírozására, hanem
segítségével a fiatalok betekintést kaphatnak egy-egy vállalat működésébe,
ezeket a tapasztalatokat pedig a későbbiekben a munkaerőpiacon is hasznosíthatják. Mondhatni egyedülálló módon, a főiskola arra is lehetőséget biztosít, hogy a hallgatók ledolgozhassák
a tandíjukat. A Főiskola ráadásul munkavégzéshez elengedhetetlen kedvezményes órarendet, egyéni konzultációt
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és webináriumi tananyagokat is biztosítja a hallgatóinak.
(déesz)
További információ:
www.edutus.hu és www.felvi.hu
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Ú j g y á r u n k : B o r g Wa r n e r T T S
Hétmilliárd forintos beruházást
követően adta át kedden délután az
amerikai tulajdonú BorgWarner
TTS Kft. Oroszlányban épült hajtóműgyárát, amely induláskor 160
embert foglalkoztat.

ket, de a vevők között van a Volvo és
a Volkswagen is. Az üzem jelenleg
négyezer négyzetméteres, de van még
lehetőség további bővítésre. A társaság a következő 4-5 év alatt 100-zal
bővítené a dolgozók létszámát. A

A gyár Jászberény mellől, Szentlőrinckátáról költözött Oroszlányba, a cégcsoport turbófeltöltőket gyártó, már
évek óta itt termelő üzeme mellé. Főként a Jaguár és a Land Rover autói
számára készítenek összkerékhajtáshoz szükséges hajtó-, és osztóműve-

gyárcsarnok világos és modern, és a
dolgozókkal beszélgetve is barátságos
munkahelynek tűnik. Az ünnepségen a
kész termékek teszteléséhez kialakított, dombokból és kavicságyakból álló tesztpályát is bemutatták.
A városban élő munkavállalók számára fontos tudni, hogy a most épülő,
hamarosan szintén átadásra kerülő kipufogóüzem és a turbófeltöltőket
gyártó üzem bővítése után a társaság a
két üzemben összesen 400 új munkahely létesítését tervezi. Az anyacég, a
BorgWarner Inc. 58 helyszínen, 19 országban rendelkezik gyárakkal, 2014.
évi konszolidált árbevétele 8,3 milliárd
dollár volt, a cégcsoport világszerte
220 000 főt foglalkoztat.

Kirándult az
„Örökifjak”
Nyugdíjas Klub
Július közepén 3 napos Tokaj környéki kirándulásra indultunk.
Odafele a délidőt Eger főterén töltöttük. Délután érkeztünk Tarcalra –
szálláshelyünkre. Vacsora előtt még
felkerestük Tokajon a Tisza-hidat,
ahol a Bodrog és a Tisza találkozik.
Kisvonattal bejártuk a várost, megkóstoltuk a híres bort is. Vacsorára visszatértünk szállásadóink pincéjébe. A
vendéglátók szívélyes fogadtatása, a
pince hűs levegője, a finom vacsora és
itóka csak fokozta jó kedvünket. Nótázással, vidám beszélgetéssel fejeződött be minden este.
2. nap megnéztük Sárospatakon a várat és a Vörös torony történetét is
meghallgattuk. Majd Vizsolyba indultunk, ahol az első magyar Károlyi bibliát őrzik. Utunkat folytatva Monokon
álltunk meg. Kossuth Lajos életét és
szülőházát mutatta be a lelkes tárlatvezető hölgy. Köszönetül Kossuth nótákkal búcsúztunk.
A nagy hőség ellenére hamar eljött a
hazaindulás napja. Utunkat Poroszló
fele vettük, ahol a Tisza-tavi Ökocentrumnál álltunk meg rövid sétára.
Herceghalomban finom vacsora várt
bennünket.
Klubunk Ismét gyarapodott egy történelmi emlékekben gazdag, jó hangulatú kirándulással.
Kép és szöveg: Cserna Andrásné, Janászik Józsefné

Forrás: MTI, foto: OVF

Ha kíváncsi, hogyan
működik az itt gyártott
alkatrész, a kódot
beolvasva videón
megtekintheti!
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E g y k á vé m e l l e t t: Ló d r i C s ab a
Az új rovatunkról :
Köztünk élnek… akár ez is lehetett volna lapunk új rovatának
címe, ahol a város régi vállalkozóit mutatjuk be, inkább emberi,
mint üzletember oldalukról. Hónapról hónapra leülök egy helyi
üzletemberrel és beszélgetünk…
egy kávé mellett. Az interjúalanyok kiválasztásnál az egyetlen
szempont, hogy minimum 10 éve
szolgálja a várost és annak lakóit. Ismerjék meg őket Önök is!

2840: Mire vagy igazán büszke?

bözik másoktól?

L. Csaba: Talán a boltra, a Virágok
Házára. Arra, hogy a saját tulajdonom,
tartozások nélkül. Már 13 éve.

L. Csaba: A folyamatos megújulás az,
amiben kitűnünk. Ez elvárás is, hiszen, aki magasabb minőségben műveli a szakmát, ott ez már alapkövetelmény.

2840: És a versenyeredmények?
L. Csaba: Sosem voltam jó versenyző, hiányzik belőlem a törtetés. Jó példa erre a legutóbbi nemzetközi első

L. Csaba: Nehéz itt vállalkozni. Ha a
keresletet nézem, akkor hiányoznak a
szállodák, éttermek, a nagyrendezvények, akik a biztos vevőalapot jelentik
más városok üzleteinek. Ha a város
tovább fejlődik, és egyre több szolgáltató lenne, az a mi piacunkat is fellendítené. A szakma azonban összetart.
Szinte kivétel nélkül segítjük egymást a
városban.
A multik a mi életünket is megváltoztatták, hiszen jelentős hatással voltak a
virágvásárlási kultúrára. Most már inkább azok vásárolnak nálunk, akik igényesek a minőségi kiszolgálásra és a
magas minőségű virágkötészetre. A
többiek a hipermarketek előrecsomagolt, unalmas csokrait veszik.

Ha pedig van valaki, akiről különösen szívesen olvasnának, írják
meg!
2840: 1986-ban egy teljes hónapot
töltöttünk együtt a Zánkai Úttörőtáborban. Akkor már éreztél valamit a virágok iránt? Mióta tart ez a
szerelem?
L. Csaba: A szakmát 20 éve, Borbálán, még édesanyámék virágüzletében
kezdtem, de már 10 évesen bejártam
az akkor „állami” virágboltba, ami az
akkori Kertészeti Vállalaté volt. A
zsebpénzemen cserepes virágokat vettem és otthon gondoztam. Akkor azt
még nem tudtam, hogy vállalkozó leszek, de mindig is az volt az álmom,
hogy virágokkal foglalkozzak.

2840: Mit szeretsz a legjobban abban, amit csinálsz?
L. Csaba: A kreativitást, azt hogy sosem kell kétszer ugyanazt elkészíteni,
nincs monotonitás és folyamatosan alkotni tudok. Ez fontos nekem.

2840: Van, amit utálsz?
L. Csaba: Lehet azt válaszolni, hogy
nincs? Problémák, megoldandó feladatok természetesen mindig vannak
és lesznek is. De a problémák azért
vannak, hogy megoldjuk őket. A munka pedig örömet okoz.

2840: Milyen ma ebben a városban
egy virágboltot vezetni?

2840: Tervek?
Espresso kevés tejjel, cukor nélkül
helyezésem: Svájcban 12 nemzetközi
csapat találkozott, Magyarországot
ketten képviseltük. A feladat során egy
olyan kompozíciót kellett elkészíteni,
amelyhez a helyszínen, a természetben
egy hét alatt gyűjthettük össze az alapanyagokat. Végig abban a tudatban
voltunk, hogy egy fesztiválon vagyunk. Csak amikor a zsűri megjelent,
derül ki, hogy versenyeztünk. És meg
is nyertük, mert csak az alkotásra koncentráltunk és nem stresszeltünk.
De azért van, ami jó a versenyekben:
az, hogy a tudás javára válik, rengeteget lehet tanulni mind a felkészülés,
mind a megmérettetés során.

2840: Hogyan fogalmaznád meg az
üzleted egyediségét? Miben külön-

L. Csaba: A folyamatos megújulás.
És a szakma képviselete: előadásokat
tartok szakmai workshopokon, fotósokkal dolgozunk együtt, és szeretném
munkáimat az utókor számára is megörökíteni majd, valamilyen formában.

2840: Mi az, ami kikapcsol?
L. Csaba: Sok szabadidőm nincs, hiszen a Virágok Háza a hét minden
napján nyitva tart. A vasárnap délutánok azonban szabadok. Ilyenkor, illetve hétköznap zárás után a sport, ami
feltölt. És a környék, ami csodálatos: a
természet és a táj.
Szöveg és fotó: déesz

Szerkesztőségünk elérhetőségei:
2840@oroszlany.hu
facebook.com/H2840
Rákóczi Ferenc út 78.
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M i t nye r t ün k t á v h ő - ve ze t é k f e l ú j í t á s á n ?
Lezárult a várost a bokodi erőművel összekötő távhővezeték rekonstrukciója, mely kiemelkedő jelentőségű munka volt a város életében. Kontschán Jenőt az OSZ Zrt.
vezérigazgatóját kérdeztük a beruházás tudnivalóival kapcsolatban:
2840: Mit jelent ez a beruházás a
távfűtéses lakásokban élőknek?
KJ: Elsősorban az jelenti, hogy az ellátás biztonsága jelentős mértékben javulni fog, hiszen ezek az előre szigetelt földbe fektetett csövekre nem jellemző, hogy meghibásodnak. Költségcsökkenést is okoz, és ez a fogyasztók
is megérezhetik az árakon keresztül,
hiszen az üzemeltetése gyakorlatilag
karbantartási munkát nem igényel.
Annak az évi 10-15 millió forintnak az
elköltésére, amit eddig arra fordítottunk, hogy ezt a régi távvezetéket elfogadható műszaki állapotban tartsuk,
nem lesz szükség. Illetve még egy igen
komoly jelentősége van: a korábbi távvezeték hőszigetelése nagyon rossz állapotban volt, a rongálások miatt.
Most egy sokkal magasabb színvonalú
hőszigetelés van a csöveken, illetve
nem lehet hozzáférni sem. Egészét tekintve évente egy igen jelentős, több
10 millió forint értékű hőenergia megtakarítással is lehet számolni.

2840: Mit lehet tudni az erőmű mű-

ködéséről, meddig tudják szolgáltatni a távhő ellátást?
KJ: Az oroszlányi szolgáltatónak 2020
-ig van hőszolgáltatási szerződése a
Vértesi Erőművel. Elég sokszor el-

hangzott már a nyilvánosság előtt,
hogy a Vértesi Erőmű a tevékenységét
ez év decemberében, ezt a fajta áramtermelést ezekkel a tüzelőanyagokkal
megszünteti. A Vértesi Erőmű pontosan a szerződéses kötelezettségei és a
jogszabályok miatt sem hagyhatja abba
a városi távhő szolgáltatását, hanem
ezt neki kötelessége tovább vinni. Az
Erőmű a kötelezettségnek úgy kíván
eleget tenni, hogy egy gázfűtésű kazánházat létesít az erőmű területén.
Az ő szándékaik szerint is és a mi reményeink szerint is ideiglenes, átmeneti jelleggel a Vértesi Erőmű illetve
az ott jelenleg működő fejlesztő cég
szándékai szerint egy válogatott minősített hulladékégetésre kerülhetne
majd sor az elkövetkezendő 1-2 éven
belül, az erőmű meglévő berendezéseit a feladatra alkalmassá téve működhetne tovább. Reméljük, hogy ez meg
is fog valósulni, mert ez az egy módszer lenne, ami biztosítani tudná azt,
hogy oroszlányon a távhő szolgáltatási
díjak továbbra is kedvezőek maradjanak.
2840: Eltűntek a robosztus csövek
az út mellől. Ezekkel a területekkel
mi a célja az OSZ. Zrt-nek, van e
rá valami fejlesztési stratégia?
KJ: Nincs és nem is lehet. Mi ezekre a
területekre csak szolgalmi joggal bírunk. Ezek a területek nem társaságunk tulajdonában lévő területek. A
terület tulajdonosok fogják meghatározni, hogy mit tesznek ezekkel a területekkel. Én úgy gondolom, hogy a
magántulajdonosok mezőgazdasági
hasznosításra fogják igénybe venni,
mint ahogy a telkük többi részét is. A
városnak többfajta lehetősége van, létrehozhat akár egy kerékpár utat, egy
gyalogos utat ki a majki tóparthoz,
hogy az oda kijáróknak ne az úton sétálva keljen kijutni. A borbálai területen is szóba kerülhet akár gyalogos járda, akár (zsákutca megszüntetéssel, útburkolat építésével) közút építése is,
de mondom, ezt a tulajdonosoknak
kell eldönteni, társaságunknak erre
nincs hatása.
2840: Milyen jelentőségű ez a beruházás az OSZ Zrt. életében?
KJ: Jelentőségét nemcsak a munka

nagysága adja. Ilyen volumenű beruházás nemcsak a távhőszolgáltatás területén, hanem tán Oroszlányban sem
volt ekkora összeggel támogatott beruházás. A jelentősége abban is rendkívül kimagasló, hogy gyakorlatilag saját forrás nélkül, tisztán állami illetve
Európai forrásból valósult meg, 100%
külső finanszírozásból. Tehát ez sem
az Oroszlányi Szolgáltató Zrt-nek,
sem pedig az oroszlányi fogyasztóknak nem került külön pénzébe.

2840: Ez mit jelent, milyen támogatásokat kaptak?
KJ: Egyszer a hagyományos energetikai rendszer a KEOP rendszeren keresztül kaptunk majdnem 500 millió
forint állami támogatást, illetve az önerő kiváltására az Európai Unió önerő
alapjához fordultunk támogatásért és
ott megnyertük a második 50%-ot.
2840: Egyedülálló feladat volt ez a
kivitelező számára?
KJ: Nem egyedülálló, de talán csak 2-3
kivitelezőt tudnék mondani, aki ilyen
nagyságrendű munkát ilyen határidővel el tud végezni. Itt az öt és fél kilométeres nyomvonalhossz, 10 km-es
csővezetéknek a lefektetése illetve ennek a föld alá helyezése jelentős mély
építészeti és gépészeti munkát jelentett. Tehát valóban komoly feladat
volt a kivitelezőnek is.
Foto: OSZ Zrt. Szöveg: ervé
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GAZDÁT KERES

Dingo
Kora: 2 év körül
Mérete: közepes termetű
Neme: szuka, ivartalanított

Dingó nagyon aktív, kiváló házőrző, kiegyensúlyozott idegrendszerű.
Tanulékony, szeretetéhes leányzó,
átlagon felüli adottságokkal. Ruganyos és jó kiállású, hihetetlen mutatványokra képes. Olyan határozott,
aktív életet élő gazdira lenne szüksége, aki mellett kiélheti mozgásigényét, és kibontakoztathatja a képesIskolai tanévnyitók időpontjai
ségeit például valamilyen kutyás
A tanév 2015. szeptember 1-jével kezdődik.
Várhatóan a tanévnyitók augusztus 31-én délután, vagy egyre több iskolá- sportban. . Más kutyákkal remekül
ban az első tanítási nap reggelén lesznek.
kijön, de a cicákat nem kedveli.
Az iskolánkénti pontos dátumok lapzártánkkor még nem álltak rendelkezésre, így kérjük, kísérjék figyelemmel az újság facebook olda- „Ments meg!” Oroszlányi
lát, ahol közzétesszük majd a kapott időpontokat!

Állatvédő Egyesület

facebook.com/H2840

20/481-2319
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