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FŐBB HÍREINK

KULTÚRA
Adventi programsorozat
Nálunk soha nem látott módon ün
nepli a város az adventet. Vásár, he
lyi fellépők, hírességek a hangulatos
környezetben. Program: 11. oldal

MERTÜNK NAGYOT ÁLMODNI
Alapkőletétel az új oroszlányi sportcsarnoknál

Ünnepélyes keretek között került sor
az új Krajnyik „Akác” András Sport
csarnok alapkőletételére. Az ünnep
ségen beszédet mondott Lazók Zol
tán, Oroszlány város polgármestere,
Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdá
zók Országos Szövetségének elnöke,
és Czunyiné Dr. Bertalan Judit állam
titkár, országgyűlési képviselő. A ven
dégek között jelen voltak még város
unk tisztségviselői, az új létesítmény
tervezői és kivitelezői, az Oroszlá
nyi Sport Egylet tagjai, edzők, játé
kosok, valamint a TAO támogatáso
kat nyújtó cégek képviselői. Az ünne
pi beszédek során elhangzott, hogy a
példaértékű, egymilliárdos beruhá
zás nemcsak a kosárlabda utánpót
lásbázisának további fejlesztésében,
a gyermekek egészséges életmód
ra nevelésében

OKTATÁS
Pályaválasztás
„…A hiányszakma viszont értelmez
hető helyi szinten is: Oroszlányban az
említett ösztöndíj rendeletében van
szabályozva, melyek ezek.” 4. oldal

SPORT
játszik majd fontos szerepet, hanem
abban is, hogy Oroszlány régi hírne
véhez méltóan ismét felkerülhet az
ország kosárlabda térképére, váro
sunk hírnevét is tovább növelve ez
zel. Címlapunkon az épülő csarnok
látványterve.

INTERJÚ
Németh Gábor
szakmai alpolgármester
„…Én a beruházásokkal, városi fej
lesztésekkel, illetve a városi cégeket
érintő stratégiákkal foglalkozok,
azaz igyekszem tartalommal megtöl
teni a városfejlesztési elkép
zeléseket.” 6. oldal
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OROSZLÁN(Y)-RÉSZ
Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők
szegregátumának humán erőforrás fej
lesztése és infrastrukturális fejleszté
sének előkészítése – OROSZLÁN(Y)RÉSZ, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003
Oroszlány Város Önkormányzata 2012ben nyújtott be pályázatot a Német- és
Nyíres-dűlőkben élők életfeltételeinek
javítása érdekében. A benyújtott pályá
zat megvalósítására a város 137.575.790
Ft 100%-os uniós támogatást nyert el.
A projektet konzorciális formában az
alábbi szervezetek közösen valósították
meg: Oroszlány Város Önkormányzata
(konzorciumvezető), Türr István Kép
ző és Kutató Intézet, Önkormányza
ti Szociális Szolgálat, Oroszlányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, Életút
Oroszlányi Segítők Egyesülete
A pályázatban vállalt kötelezettségek
között szerepelt a szegregátumban egy
ún. Csillag Szolgáltató Pont kialakítá
sa, mely vezetékes ivóvizet, mosási és
tisztálkodási lehetőséget, gyermekjó
léti- és kompetenciajavító szolgáltatá
sokat nyújt az ott élők számára. Az in
tézményt az Önkormányzati Szociális
Szolgálat munkatársai működtetik ún.
nyitva álló helység szolgáltatás kereté
ben. A szolgáltatások biztosítása érde
kében az Önkormányzat saját költségén
bevezette a vezetékes ivóvizet és a csa
tornahálózatot az ingatlanba, ahol fej
lesztő helyiségeket, konyhát alakítot
tak ki. A szegregátum területen a pro
jektidőszak alatt saját beruházás kereté
ben a közvilágítás is kiépítésre került. A
projekt keretében ~100 fő került bevo
násra a szegregátumban élők közül, kö
zülük 67 fő vett részt a Türr Intézet ál
tal lebonyolított képzéseken. Építőipari

munkás, kerti munkás, háztáji növény
tartósító, kisgépkezelő, bio- és zöldhul
ladék hasznosító, komposztáló képzése
ken szereztek bizonyítványt a résztve
vők, akik közül egyre többen találnak
maguknak munkát a versenyszférában
is. A képzéseken megszerzett szakis
mereteket hasznosítva az Önkormány
zati Szociális Szolgálat közfoglalkozta
tási mintaprojektre nyert el támogatást
hazai forrásból, mely segítségével több,
mint 30 főnek tud folyamatos foglal
koztatási lehetőséget biztosítani. A kül
területi adottságokra építve kertészeti
gazdálkodásban vehetnek részt a köz
foglalkoztatottak önkormányzati terü
leten a foglalkozatási projekt(ek) kere
tében. Az OROSZLÁN(Y)-RÉSZ pro
jekt keretében felújításra és átalakításra,
akadálymentesítésre került a Borbálai
Közösségi Ház, ahol a projekt közössé
gi rendezvényei, képzései valósulhattak
meg. A 3 éves projektidőszak alatt több
táborban, sportrendezvényen, szem
léletformáló rendezvényen vehettek
részt a projektbe bevontak és a progra
mok iránt érdeklődők. A projekt 2012.
november 1. és 2015. október 30. kö
zött valósult meg, a projektben kialakí
tott szolgáltatásokat az Önkormányzat
a projektet követően is tovább biztosítja
a külterületen élők számára. A projekt
előbb felsorolt eredményein kívül javult
a Német- és Nyíres dűlőkben a közbiz
tonság is. A projekt a Társadalmi Meg
újulás Operatív Program keretében, az
Európai Unió támogatásával, az Euró
pai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
forrás:
Oroszlány Város Önkormányzata

A posta
mögött
A munkálatok indulása után nyilván
valóvá vált, hogy az előzetes egyezteté
sek ellenére a földben talált kábelek –
állapotuk miatt – nem maradhatnak.

BERUHÁZÁSOK
Jelenleg felmérték a cserélendő kábel
hálózat, összesen közel 1.5 km hossz
ban. Az ezt érintő tervek elkészültek, a
E.ON a kábeleket biztosítja, a kivitele
ző pedig együttműködik a többlet föld
munka elvégzésében. Fontos tehát tud
ni, hogy az E.ON és az Önkormányzat,
valamint a kivitelező közösen keresik a
mindenki számára elfogadható megol
dást a kialakult helyzet rendezésére. A
megoldás kulcsa az lehet, hogy a felme
rülő költségeket az Önkormányzat és az
E.ON közösen viselik. A kivitelező pe
dig mindent elkövet a vezetékcsere mi
előbbi elvégzése érdekében. A villamos
hálózat elhelyezkedése alapvetően meg
határozza a többi feladat folytatását, de
ahol lehetséges, folynak a munkálatok.
A gyalogos közlekedés –ha kell, ideigle
nes eszközök alkalmazásával – folyama
tosan lehetséges lesz. A kivitelező köszö
ni és továbbra is kéri a lakosság együtt
működését és megértését a parkolás és
a közlekedés tekintetében. Szükség ese
tén a felelős művezetőt munkaidőben a
20/366-7560 telefonszámon érik el.
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Befejeződött a Mindszenti úti szennyvíz
csatorna rekonstrukciójának I. üteme
2015. október 15-én befejeződtek az
Ipari parki üzemek jelentős részét kiszolgáló Mindszenti úti szennyvíz
csatorna rekonstrukció mélyépítési
munkái, melynek célja az Ipari Park
zökkenőmentes működésének biztosítása a szennyvíz elvezetés oldaláról.
A munkálatok során felbontott útsza
kasz ideiglenes helyreállítása is meg
történt, a végleges helyreállításra 2016.
április 30-ig kerül majd sor. Ennek
oka, hogy tekintettel a teljes útpálya
igen rossz állapotára, az önkormány
zat nem csak a felbontott félpálya, ha

Hivatali hírek
A 2015. október 20-i képviselőtestületi
döntés anyagaiból:
– Az erőmű januárra tervezett, 36 hó
napra szóló konzerválásával kapcso
latban felmerült kérdések tisztázására
a következő ülésre meghívást kapnak
a VÉRT és az MVM képviselői.
– Átláthatóbbak lesznek a közbeszer
zési eljárások, a részletek minden
ki számára elérhetőek lesznek a város
honlapján.
– Kutat fúrnak a strand területén,
hogy nyáron már rendszeresen locsolt

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2015. április 16-án pályázati felhívást tett közzé a Környezet és Energia
Operatív Program keretében a „Távhő
szektor energetikai korszerűsítése,
megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével” című pályázati konstrukcióra.
KÖszÖnjüK A mAgyAr állAm
és Az európAi unió TámogATásáT.

OROSZLÁNYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TÁVHŐELLÁTÓ RENDSZER
KORSZERŰSÍTÉSE
Befektetés a jövőBe

A TámogATás Összege:

185,08 MILLIÓ FORINT
Európai Strukturális és
Beruházási Alapok

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: KEOP-5.4.0/12-2015-0004

nem az érintett útszakasz teljes felújí
tásáról döntött.
Az átmeneti időszakban a csatorna re
konstrukciót végző Létesítményeket

Üzemeltető Nonprofit Kft. gondosko
dik az ideiglenesen helyreállított terü
let folyamatos karbantartásáról.
Ugyanakkor a balesetek elkerülése
érdekében Oroszlány Város Önkor
mányzata és a Létesítményeket Üze
meltető Nonprofit kft. arra kéri az arra
közlekedőket, hogy az út teljes felújí
tásáig szíveskedjenek a 30 km/h-s se
bességkorlátozást betartani. A felme
rülő kellemetlenségekért elnézést kér
nek, és bíznak abban, hogy a felújított
útszakasz kárpótol majd mindenkit az
átmeneti bosszúságokért.”

növényzet várja a látogatókat. Meg
kezdődik a strand bővítésének terve
zése is.
– Új rendelet született a civil szer
vezetek, egyesületek támogatásáról.
Rendezvényt, kiadványt, kezdemé
nyezést csak az ebben leírtak alapján
támogat az Önkormányzat. A 23/2015.
(X.24.) önkormányzati rendelet tel
jes terjedelmében 5 oldal, letölthető a
oroszlany.hu/onkormanyzat/rendele
tek címről.
– Elfogadták a közterületek felújítá
sáról szóló koncepciót, ami javarészt
a közmeghallgatáson bemutatott el
képzeléseken alapul, figyelembe véve a

beérkezett lakossági javaslatokat is. A
komplex és egyéni felújítási program
ról egy későbbi lapszámunkban rész
letesen beszámolunk.
– Megerősítésre kerül a Malom-tó ré
zsűje a garázsok oldalán, gyaloghíd és
a vasúti átjáró közötti szakaszon.
– Útjavítások lesznek a volt Bánya
mentő-állomás felé vezető Szent Bor
bála úton, illetve szemetesek kerülnek
ki az ipari parki buszmegállókba.
– Kifizetik a bejárós tanulók buszbér
letét – erről részletesen is írunk pálya
választásról szóló interjúnkban.
A teljes jegyzőkönyv megtalálható az
oroszlany.hu oldalon.

BERUHÁZÁSOK

A Távhőellátó Rendszer Korszerűsítése
Jelen pályázat a távhőszolgáltatók ener
gia-takarékossági, hatékonyság növelé
si, illetve e projektek megújuló ener
giaforrásokkal történő kombinálásá
ra irányuló megkezdett és műszakilag
befejezett beruházásaihoz vissza nem
térítendő támogatás formájában járul
hozzá.
A távhőellátás presztízsének megőrzé
se és a távhő piaci pozíciójának erősí
tése megköveteli a távhőszolgáltatóktól
az ellátási színvonal emelését, a gazda
ságosság javítását biztosító folyamatos
műszaki fejlesztést, valamint a meglé
vő berendezéseknek és eszközöknek a
kor követelményei szerinti cseréjét. Az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. élt a kínál
kozó lehetőséggel és a nevezett pályá
zaton való indulás mellett döntött.

Társaságunk benyújtotta a pályázati
dokumentációt, mely megfelelt a kiírás
rendkívül szigorú és összetett formai és
tartalmi kritériumainak.
Az Új Széchenyi Terv Környezet és
Energia Operatív Program „Távhő
ellátó rendszer korszerűsítése Orosz
lány” KEOP-5.4.0/12-2015-0004 jelű
pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium Környezeti és Energiahaté
konysági Operatív Programokért Fele
lős Helyettes Államtitkárságának veze
tője 185 818 080 Ft összegben, 2015. jú
lius 6-án támogatásra érdemesnek ítél
te. A támogatási szerződés megkötésé
re 2015. szeptember 24-én került sor.
A projektzárás időpontja:
2015. október 30.
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Indul a pályaválasztás
Novemberben indul a pályaválasztási „kampány”, a középiskolák felkeresik az
általános iskolák végzős diákjait és alternatívákat kínálnak nekik a továbbtanulásra. A diákok/családok döntéseihez közvetlenül kapcsolódnak a város által, a
pályaválasztóknak nyújtott támogatások. A ezen témákról kérdeztük Molnár Istvánt, mint a polgármesteri kabinet oktatási, és felzárkóztatási tanácsadóját, a
szakképző iskola egyik tanárját.
2840: Sokáig az iskolákat a város üzemeltette és irányította. Mi a helyzet
ezen a téren ma?
MI: Korábban az indítható osztály
lét
számokat és szakmákat az Önkor
mányzat határozta meg, és az ő felada
ta volt egyben az iskolák finanszírozása
is. Ma a KLIK és július elseje óta az
Nemzetgazdasági Minisztérium (azon

keresztül pedig a Szakképzési Centrum)
irányítja az oktatást. Az általános iskolák
és a gimnázium esetén a város tartja
fent az épületeket, viszont az ott folyó
oktató-nevelő munkába nincs közvetlen
beleszólása. A szakképző iskola esetén
pedig az épület fenntartását is a Nem
zet
gazdasági Minisztérium végzi. Így
sokkal nehezebb a helyi érdekeket ér

vényesíteni az oktatásban, különösen a
középfokú oktatási intézményekben.
2840: Ennek ellenére miért támogatja mégis Oroszlány a középfokú oktatást?
MI: A városnak egyértelmű érdeke,
hogy a helyi középiskolákban minél
nagyobb számban tanuljanak diákok –
és nem csak kizárólag a helyiek. A hely
ben maradó és letelepedő szakemberek
és értelmiségiek hosszú távon a város
gyarapodását jelentik.

Tatabányai Szakképzési Centrum
HAMVAS BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
2840 Oroszlány, Asztalos u. 2.
+36 (34) 361-600 | szakkepzes.oroszlany.hu | szakkepzes.oroszlany@gmail.com

A 2016-2017-es tanévben a következő szakok indulnak iskolánkban:
A szakgimnáziumi képzések (korábban szakközépiskola) esetén a képzési idő 4+1 év, a
szakközépiskolai képzések esetén (korábban szakiskola) 3 év. Előtanulmányi feltétel minden
szak esetén befejezett 8 általános.
Tagozatkód
100

SZAKGIMNÁZIUMI
szakok neve, leírása
54 521 03
Gépgyártástechnológiai technikus

Tagozatkód
104

101

54 523 04
Mechatronikai műszerész

105

102

54 346 01
Irodai asszisztens
54 762 02
Szociális asszisztens

106

103

107
108

SZAKKÖZÉPISKOLAI
szakok neve, leírása
34 521 06
Gépi forgácsoló (+1 év alatt CNC forgácsoló képesítés szerezhető)
34 521 06
Hegesztő (beszámítással Épület- és
szerkezetlakatos képesítés szerezhető)
34 762 01
Szociális gondozó és ápoló
34 521 04
Ipari gépész
34 522 01
Elektromechanikai műszerész
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2840: Milyen lehetőségei vannak a városnak?
MI: Ilyen például az a rendelet, mely
szerint a bejáró tanulók bérletét 100%ban megtéríti a város a diákok számá
ra. Elindult a városi szakmai ösztön
díj rendszer, ahol 3,01 átlagtól a város
megduplázza az állami ösztöndíjat. Így
aki Oroszlányban tanul megfelelő átlag
elérése esetén havonta akár 60.000 Ftot is kaphat! Ennek persze vannak fel
tételei, amiből az egyik, hogy hiány
szakmát tanuljon.
2840: Mit értünk hiányszakma alatt?
MI: Olyan szakma, amelyre munkálta
tói igény van, amiből nincs elég szak
ember. A megyei szintű hiányszakmá
kat egy kormányrendelet határozza
meg. A hiányszakma viszont értelmez
hető helyi szinten is: Oroszlányban az
említett ösztöndíj rendeletében van
szabályozva, melyek ezek. A helyi igé
nyek alapján a város Művelődés, Okta
tási és Sport Bizottsága határozza meg
a támogatott szakmákat.
2840: Tehát akkor van eltérés a helyi
és a megyei igények között?
MI: Igen, de ez a különböző mére
tek miatt van. A helyi igények közül
sajnos nem tud minden megjelenni a
megyei szinten, ahol most a szakkép
zést szervezik. A megyében jelenleg
ez egy helyen történik, ezt úgy hívják,
hogy Tatabányai Szakképzési Centrum
(TSZC). Minden a megyében működő
szakképző iskola ennek a tagintézmé
nye: így az oroszlányi is. Munkám so
rán arra törekszem, hogy a helyi hiány
szakmákat felsőbb szinten is elfogad
ják, és induljon osztály a következő év
ben az adott szakmában.
2840: Szakmai ösztöndíj rendszert
említett, e szerint a gimiseknek nem
jár ösztöndíj?
MI: A tervek között szerepel még a
gimnáziumi és szakközépiskolai tanu
lóknak egy ösztöndíj kidolgozása. Je
lenleg ezen dolgozom. Igyekszem mi
nél szélesebb körben kikérni a részt
vevők véleményét, hogy egy egyetérté
sen alapuló, mindenki által elfogadott
rendszert tudjunk a következő tanévre
életbe léptetni.
2840: Ez a jövő év (2016) szeptemberében induló tanévet jelenti?
MI: Igen, szándékom szerint addigra
fel tud állni már a rendszer és addig
ra sikerül kidolgozni a helyi pályaköve
tési rendszert is. Ez utóbbi azért fontos,
hogy nyomon tudjuk követni azokat a
tanulókat, akiket a város ösztöndíjban
részesített, hogy hol sikerült elhelyez

kednie, mik a tervei a jövőben? Ez egy
fajta kontrollja és reményeim szerint
visszaigazolása lesz a már ma működő
és a tervezett ösztöndíjrendszernek is.
2840: Ezek mellett van-e más támogatás a város részéről?
MI: Közvetetten igen, például az
épületek felújítása jelenleg is zajlik,
vagy a pályaválasztási kiállításon való
megjelenéshez az iskolák kiadványá
nak elkészítéséhez is hozzájárul. A tá
mogatás folyamatos és úgy gondolom,
hogy a város és az önkormányzat hoz
záállásán nem fog múlni az iskolák si
kere.

HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
2840 Oroszlány, Kossuth Lajos u. 2.
Telefon: titkárság: 34/361-291; fax: 34-560-398, igazgatói tel. 34/560-400
web:kozepiskola.oroszlany.hu, e-mail: kozepiskola.oroszlany@gmail.com
A gimnázium igazgatója: DR. RADVÁNYINÉ VARGA ANDREA;
Igazgatóhelyettesek: Kovács Ildikó Mária, Kisné Varga Gabriella, Bán Ildikó
Pályaválasztási felelős: Kisné Varga Gabriella

A 2016/2017. tanévben indítandó tagozatok
A gimnáziumi oktatás formái:
001/4 évf. kerettantervre épülő helyi
tanterv, normál oktatás, általános
tantervű
002/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszámú
oktatás német nyelv tantárgyból,
általános tantervű
003/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszámú
oktatás angol nyelv tantárgyból,
általános tantervű
004/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszámú
oktatás matematika és informati
ka tantárgyból, általános tantervű

005/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszámú
oktatás biológia tantárgyból, álta
lános tantervű
006/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszámú
oktatás belügyi rendészeti ismere
tek és katonai alapismeretek tan
tárgyból, általános tantervű (*)
007/4 évf. kerettantervre épülő he
lyi tanterv, emelt szintű/óraszá
mú oktatás rajz és vizuális kultú
ra tantárgyból, általános tantervű
012/4 évf. kerettantervre épülő, emelt
szintű/óraszámú oktatás testneve
lés tantárgyból, általános tanter
vű (*)

Választható idegen nyelvek: angol, német, spanyol
Felnőtt oktatás: Négy évfolyamos gimnáziumi képzés esti tagozaton
Tájékoztató a szülők és leendők diákok számára
Az általános iskola 8. osztályosai számára:
2015. november 11. ( szerda)
2016. január 06. (szerda)
8.45–12.30 óra: bemutató foglalkozások
16.00 óra: pályaválasztási szülői értekezlet
A négyévfolyamos gimnáziumi csoportnál a felvételi az általános iskolai ered
mények (közismereti tárgyak átlaga) alapján történik.
(*) 2016. február 26-án 14.00 órakor fizikai alkalmassági vizsga lesz az iskolánk
ban.
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BERUHÁZÁSOK

Németh Gábor szakmai alpolgármester
Németh Gábor pont egy éve szakmai alpolgármester, ami viszonylag új fogalom
Oroszlányon. Számos különböző témáról tartott már előadást, mondott beszédet
hivatalos rendezvényen OSE pólóban, de sokszor láthattuk tetőn, munkaárokban, fát ültetni, és persze csillét tolni is. Titulusáról, és az ehhez kapcsolódó munkájáról kérdeztük.
2840: Honnan érkezett, mik az eddigi
tapasztalatai, és mit végzett? Mit emelne ki korábbi feladatai közül?
NG: Budapesten, az ELTE-n kezdtem
jogot tanulni, de végül némi váltás után
területfejlesztés szakirányon, földrajztörténelem szakon végeztem Egerben.
Ezt követően munka mellett végeztem
a miskolci egyetemen terület és telepü
lésfejlesztési szakértőként, és sok más
kisebb képzést végeztem el projektme
nedzsment, kapcsolatépítés, stratégiai
tervezés témakörökben. Mindig olyan
fejlesztések, beruházások, tervek körül
dolgoztam, melyek jövőbe mutató fel
adatok voltak, vagy egy nagyobb kö
zösség hasznára váltak. A legbüszkébb
arra vagyok, hogy csapattagként részt
vehettem az oroszlányi városfejlesztési
alapdokumentumok, az (IVS=Integrált
Városfejlesztési Stratégia, 2010, és ITS
2015) elkészítésében. Emellett persze
részt vettem több nagy, több százmil
liós hazai és EU-s pályázat lebonyolí
tásában, mint például a városi strand
felújítás 2013-ban. Ezek közül a legös�
szetettebb és legnagyobb összegű két
ségkívül a Bokod-Oroszlány távhő ve
zeték rekonstrukció volt. Az OSZ Zrtnél végzett projektmenedzseri munkák
kapcsán ismertem meg Oroszlányt, és
megtetszett maga a város, az érte ten

ni akaró közösség is. Nyílt, közös célo
kért tenni akaró embereket láttam, elhi
vatott kosárlabda-szurkolókat ismertem
meg, nehéz munkájukra és hagyomá
nyaikra büszke bányászokkal találkoz
tam. Megtetszett, ezért is költöztem ide
a családommal.
2840: Azt beszélik, hogy amikor ös�szeért az új távhő vezeték a városi szakasszal, az hajnali két órára esett, és
Ön jelen volt, ez igaz?
NG: Igaz, le is fotóztam a nagy ese
ményt. De nem a hajnali időpont a lé
nyeg, valójában a régi vezeték szigetelé
sének első megbontásától, az előkészí
tő tervezéstől kezdve mindig kint vol
tam, és nagyon élveztem! A helyszíne
ken szerzett tapasztalat nagy segítség a
tervezésben és előkészítésben, minden
nap hasznos a kivitelezőkkel való kap
csolattartásban.
2840: Még sosem volt két alpolgármestere Oroszlánynak. Tényleg ennyi feladat lenne az Önkormányzatban? Milyen a munkamegosztás a polgármester és a két alpolgármester között?
NG: Én a beruházásokkal, városi fejlesz
tésekkel, illetve a városi cégeket érintő
stratégiákkal foglalkozok, azaz igyek
szem tartalommal megtölteni a város
fejlesztési elképzeléseket. Ebben sok a
tennivaló, mert bár évtizedekkel ez előtt

a város jól tervezetten kiépült, és mű
ködése jól kialakult, de az elmúlt 20 év
ben sok szempontból nem tudta követ
ni az idők során bekövetkezett változá
sokat. A bánya okozta felfutást követő
en nem volt határozottan kijelölt irány.
Ebben persze a rendszerváltás hatása, a
megváltozó törvényi környezet is szere
pet játszott, de a lemaradás –kevés ki
vétellel- még ma is nagyon szembeöt
lő. A bánya fokozatos leépülésének ide
jére szerencsére évekkel ez előtt már el
indult egy tudatos fejlesztés, az addigi
akhoz képest újszerű gondolkodással.
Ezért beszélhetünk ma annyit az ipari
parkról.
Az Önkormányzatban rengeteg ten
nivaló van és ezek nagyon különbö
ző típusúak. Azt vallom, hogy a haté
kony munkához csapatban kell dolgoz
ni, meg kell osztani a feladatokat. Tehát
ha a lemaradásunkat be akarjuk hozni –
márpedig mi most pont ezt szeretnénkakkor igen, kellünk ennyien. Azt gon
dolom, hogy jó kapcsolat tudok lenni
a helyszíni munka és a városi / hivatali
döntéshozók között. Nagyon sok egyez
tetésen, helyszíni bejáráson veszek részt,
és a Polgármester is ezt várja el tőlem.
Ezzel tudom őt tehermentesíteni, hogy
ő pedig a nagy, a munkák hátterét bizto
sító megállapodásokat, együttműködé
seket hatékonyan létrehozhassa. Adott
esetben évtizedekre kiható fejlesztési fo
lyamatokat tudunk így elindítani.
A másik alpolgármester több évtizedes
közéleti tapasztalatával elsősorban a ci
vil kapcsolatokat erősíti, és azon a vona
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lon végez hasonló munkát, ő ezen szer
vezeteket koordinálja, és az ő vélemé
nyüket gyűjti be. Ezen szerveződések
is éppen olyan fontos részei a városnak,
mint például a járdák állapota.
A feladatokat, változási irányokat meg is
kell ismertetni a lakókkal, meg kell is
merni és figyelembe kell venni az ő vé
leményüket is. Szükség van a közmeg
hallgatásokra, fórumokra, tájékoztatók
ra, de még az egyéni facebook bejegy
zésekre is. Ez természetesen mindhár
munk fontos feladata.
2840: Ezek szerint, amin most Ön dolgozik, az nem mind látható? Mondana
ezek közül néhányat?
NG: Az intézmények épületszigetelései
jelenleg látható munkálatok. Több más
téma mellett építészhallgatók dolgoznak
a Haraszt-hegy életre keltésének terve
in, ebből például a városlakók még nem
láthattak semmit. A bányászati múze
ummal kapcsolatos tervek is 2-3 év múl
va valósulhatnak meg, ellenben a sport
csarnok gödre már jelzi az új épületrész
méreteit. Nem látható a szennyvízcsa
torna hálózat sem, ami a folyamatos fej
lesztéseknek köszönhetően például sok
kal jobb állapotú, mint az országos át
lag. Az utak és járdák fejlődése is most
még csak a posta mögött, és a külterületi
utakon látszódik - ez tipikusan egy drá
ga és hosszú folyamat lesz, de végigvis�
szük. Feladataim a városlakók többségé
nek számára valamilyen formában jobb,
élhetőbb várost teremtetnek.
2840: Az említett dolgok mind pénzbe kerülnek. Honnan lett hirtelen en�nyi pénze a városnak, és miért nem
volt eddig?
NG: A Önkormányzat szerencsére nem
áll rosszul, de nem hirtelen lett en�
nyi pénze. A 90-es évek végén, tudatos

döntések eredményeként elindított ipa
ri és gazdasági szerkezetváltás érett be
mostanra. Ez elsősorban az akkori veze
tők érdeme, hogy a város nem vált tel
jesen kiszolgáltatottá. A nagy, itt letele
pült külföldi cégek mára nyereségesek,
jól működnek, és: folyamatosan adóz
nak. Ma az iparűzési adó bevételek je
lentenek fedezetet, mozgásteret sok be
ruházásra. Ezt azonban nem szabad in
dokolatlan presztízsberuházásokra köl
teni. Az a cél, hogy szélesebb lakossági
és társadalmi kör számára teremtsenek
valamilyen többletet.
Másik pénzügyi forrás, hogy évek óta
számos sikeres pályázat van Oroszlány
mögött. Ilyen volt a távhő-vezeték, de
ilyen most a gimnázium és az OKSZIK
szigetelése, került napelem a bölcsödére,
folytatódik az Arany iskola épületének
megújulása, és még sorolhatnánk. Ezek
sikertörténetek, de ingyen pénz nincs: a
háttérben mindehhez elég sok hivata
li előkészítő, tervező, egyeztető munka
szükséges, hogy a dokumentációk idő
ben elkészüljenek, és minden kiírt felté
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telt is teljesíteni kell! Fontos, hogy ezek
hosszútávon fenntartható, végiggon
dolt, jól üzemeltethető, azaz hasznos be
ruházások legyenek, vagy valamilyen
elmaradást pótoljunk velük.
2840: Az utóbbi időben elég sok a hír
a Takács Imre útról, a lámpás kereszteződésről és a temető környékéről.
Esetleg elkészülhet az út összeköttetés
a székesfehérvári útra? Elképzelhető
ez, ahogy a városban mondják: „még a
mi életünkben?”
NG: Az attól függ, hány éves ember
mondja ezt? A kereszteződés sorsa sze
rintem rövid időn belül rendeződhet,
azon dolgozunk, hogy ez akár korszerű
körforgalom legyen. Az útcsatlakozás
Fehérvár felé önmagában csak az Ön
kormányzat finanszírozásában nem ki
vitelezhető, maximum több részletben,
sok év alatt. Ha azonban az ipari park
továbbra is felfelé ívelően teljesít, akkor
az ő lobbi erejükkel együtt, többfajta tá
mogatás összevonásával, kormányza
ti segítséggel 5-7 éven belül talán elké
szülhet.
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Születésnapot
ünnepeltek
az Örökifjak

KÖZÉLET
3.
születésnapját
ünnepelte
az „Örökifjak” Nyugdijas Klub. A
Bá
nyász Klub alkalomhoz illően
feldí
szített termében meglepetések
sora várta a tagokat. Színpadi jele
netek előadása után tánccal és zené
vel fokozták a hangulatot. Emellett
természetesen 1-1 szelet születésna
pi torta is hozzátartozott az ünnep
hez. A tagok gyönyörű virágcsokor
ral köszönték meg a vezetők: Cserna
Andrásné és Janászik Józsefné éves
munkáját. A rendezvény emlékeze
tes születésnap marad minden részt
vevője számára.
fénykép és szöveg:
Cserna Andrásné klubvezető

Atlétikában
jeleskedtek
A Lábatlanon megrendezett megyei
atlétika versenyen ismét remekeltek a
Benedek Elek EGYMI tanulói. Tizen
négy éremmel – ezen belül 5 aran�
nyal – gazdagodott az iskola, ami 7
felsős tanuló kitartó munkájának és
testnevelőjük eredményes felkészíté
sének, valamint a délutáni edzéseik
nek helyet biztosító gimnázium sport
udvarának is köszönhető. Kiváló csa
pattá formálódott ez a kis közösség,
akik nagy izgalommal készülnek a
következő versenyekre. Takács Niko
lett 3 versenyszámban is nyert, Far
kas Dezső és Mága Miléna 1-1 győzel
met aratott, míg a 4 ezüstérmen Szívós
Irén (2), Mészáros Adrián és Demeter
Miklós osztoztak. A bronzérmesek:
Gazdag Natália (3), Mészáros Adrián
és Mága Miléna voltak.
Felkészítőjük: Kovácsné Kelemen Va
léria.

SPORT

24 ÓRÁS PING-PONG

2015. november 28. (szombat) 11:00 óra
Nevezni október 12-től november 25-ig a Csobbanó Uszoda jegypénztárában le
het. Nevezési díj: Bajnokság és játék 1200 Ft (csak előnevezéssel); Csak játék 500
Ft (előnevezéssel és helyszínen)

A halottak tanítják
az élőket
Megemlékezés a Madárhegyi sírkertben

Ez év nyarán fordult Oroszlány pol
gármesteréhez a Bács-Kiskun me
gyei Miskén élő Kovács Ferenc, az
zal, hogy a település melletti Madárhegy erdejében található temető na
gyon elhanyagolt állapotú. A keve
sek által ismert helyen tizenkét, a II.
világháborúban elesett magyar hon
véd is itt nyugszik, köztük az ő édes
apja is. Lazók Zoltán a Rákóczi Szö
vetség helyi szervezetét bízta meg a
temető rekultivációjával. A rendbeté
tel befejezéseként október 29-én szűk
körű megemlékezést tartottak a hely
színen. A tragikus sorsokhoz vezető
eseményeket Nagy Roland történész
hallgató idézte fel. Békási Imre ver
sét a szerző előadásában hallgathat
tak meg a jelenlévők, majd Szemeti
Ferenc ezredes, nyugalmazott tábo
ri esperes megáldotta az emlékhelyet.
Az esemény befejezéseként a jelenlé
vők elhelyezték koszorúikat a most
emelt emlékoszlopnál. A sírkert meg
újításában felvállalt szerepéért köszö
net illeti az abban részt vevő segítő
ket: a Vitézi Rend tagjait, Békási Imre
hadisírgondozót, Jámbor Vilmos vál
lalkozót, a Beck & Cat Kft.-t, a LÜN
Kft.-t, az Oroszlányi Közösségi Szín
tér és Könyvtárat és az OSE Kószák
Természetjáró Szakosztályát.
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi
Szervezete egyébként nemrég tartott
tisztújító közgyűlést. Itt 2018 októ
beréig ismét Nagy Csabát bízták meg
az elnöki teendők ellátásával, míg az
alelnök Aranyosi Éva maradt. A két
vezető 2003 óta irányítja Oroszlány
egyik legaktívabb és legsikeresebb ci
vil egyesületét, s immáron – ellensza
vazat nélkül – ötödik alkalommal ka
pott megbízást a folytatásra.

KÖZÉLET
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KULTÚRA

Mézeskalácsok és adventi
koszorúk
kiállítása és versenye
Az Oroszlány Barátainak Köre és az
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyv
tár adventnyitástól karácsonyig tar
tó rendezvénysorozatában, 16. alka
lommal rendezi meg a kiállítást és ver
senyt, amelyre hívjuk és várjuk Orosz
lány és környéke lakóit és az érdeklődő
ket. A mézeskalács készítői különböző
kategóriákban indulhatnak: gyermek
egyéni, gyermek csoportos, felnőtt egyé
ni, felnőtt csoportos, családi. Az adventi
koszorúk készítésére a baráti körtől igé
nyelt, azonos méretű koszorúalap díszí
tésével – egyéni nevezéseket várunk!
A versenyműveket 2015. november
30-án, 10–18 óra között kell eljuttatni
az Oroszlányi Közösségi Szintér és
Könyvtár kiállító
termébe: Oroszlány,
Szent Borbála tér 1.
December 1-jén 17 órakor megnyitó
Nyitógondolatok:
Lódry Csaba virágkötő mester
A kiállításon megtekinthetik az
oroszlányi általános iskolák által
díszített és versenyeztetett fenyőfákat
és a Foltvarró Klub alkotásait is.
December 6-án 15 órakor a kiállítás

zárása és EREDMÉNYHIRDETÉS
Zárógondolatok:
Takács Tímea igazgató, OKSZIK
Kategóriák legjobbjai jutalomban
részesülnek melyet december 12-én,
a záró gálán vehetnek át!
December 4–5-én 10.00–19.00-ig a
Szent Borbála téren MIKULÁSHÁZ
BAN várja a gyermekeket MIKULÁS!
Kísérőprogram: forró tea
Bővebb felvilágosítás kérhető az OBK
+36/20/542-9733-as és az Oroszlányi
Közösségi Szintér és Könyvtár
információján, a +36/34/361-056-os
telefonszámán!

Tűzre, vízre
vigyázzatok…

Önkormányzati
tűzoltóságunk hírei

Recept
Mézeskalács
Sok évvel ezelőtt voltam olyan sze
rencsés, hogy óvodában dolgozhat
tam sok-sok kisgyermek között, re
mek munkatársakkal. Akkori mun
katársaim (mindegyik már házias�
szonyi korban) finomabbnál fino
mabb süteményeket hoztak - re
cepttel együtt a közös kis névnapi
megemlékezésinkre. Egy alkalom
mal a gyerekekkel adventre készül
tünk, és egy ilyen otthonról hozott
recept alapján készítettük a mézes
süteményt. Sokfélét láttam és pró
báltam már, ez azonban más. Az el
készült sütemény amikor kihűl, át
menetileg egy kicsit megkeménye
dik, majd még aznap zárt műanyag
dobozba helyezve, napról napra pu
hább és ízletesebb. Nem tudom, mi
lyen állagú lenne Szilveszterre, mert
addigra már sosem maradt… Nem
véletlen tehát, hogy az első orosz
lányi Adventi mézeskalács-sütő
versenyt e recept alapján készített
mézeskalács házzal nyertük meg!
Hozzávalók: 32 dkg forralt méz
(lan
gyo
san); 10 dkg vaj; 35 dkg
porcukor; 4 tojás sárgája.
A hozzávalókat jól kikeverni, majd
a masszához hozzáadni: 1 kg liszt;
1 e.k. szódabikarbóna; 1 e.k. fahéj;
egy pici tej (ha szükséges: ha túlsá
gosan morzsolódik a tészta).
A tésztát nyújtani, szaggatni vagy
kis gombócokat formálni, kicsit
meglapítani és a tepsiben nem túl
közel egymáshoz elhelyezni (sütés
során megdagad!). Kb. 12-15 perc
alatt megsül 180 Co fokon. Amikor
még meleg a tészta, habbá vert 4 to
jás fehérjéből és 40 dkg porcukor
ból készített mázzal díszítjük vagy
vonjuk be.

KÉK HÍREK
Vonulási körzetünkben október hó
napban a következő káresemények
történtek: Önkormányzati tűzoltósá
gunk 2 alkalommal hárított el faki
dőlés miatti útakadályt. 2 alkalommal
segítettünk közúti baleset felszámolá
sában, melyből az egyik halálos kime
netelű volt. 1 alkalommal egy beépí
tett tűzjelző berendezés okozott téves
riasztást. A rendőrségnek 1 esetben
nyújtottunk segítséget, melynek so
rán egy lakásba való bejutáshoz bizto
sítottunk eszközöket. 2 tűzeset is tör
tént, melyben egy fatüzelésű kályha
környezete, illetve egy villanytűzhely
elektromos vezetékei kaptak lángra.
Oroszlány Város Képviselő-testü
lete októberi ülésén elfogadta az
Önkormányzati Tűzoltóság 2015. év
ben végzett munkájáról előterjesztett
beszámolót, és támogatta a tartalék
fecskendő cseréjét is.
Rózsa Sándor tűzoltó egy életveszély
ben lévő beteg életének megmentésé
ért a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság mb. Főigazgatójától el
ismerő oklevelet és kitűzőt kapott.
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KÖZÉLET

Szép őszi nap a Vértes lábánál

A Publika Magyar Könyvtári Kör, és
személy szerint Fátrai Márti, a József
Attila Megyei és Városi Könyvtár nyugállományú könyvtárosa, oroszlányi lakos, bányászdinasztia sarja, az Oroszlány Barátainak Köre elnöke szervezte
ezt a tartalmas szép napot szeptember
10-ére.
Megérkeztünk Majkra autóbusszal,
majd két hangulatos horgásztavacska
között elsétálva jutottunk el az Eszter
házyak egykori vízimalmához, amelyet
Juhász Attila fotóművész vásárolt meg.
A romokban álló malmot a molnárház
zal együtt felújította, hogy lakja a család
jával, és természetesen itt alakította ki a
műtermét is. A gyönyörűen rendbe ho
zott malmot jó ízléssel rendezte be, kö
rülötte pedig nagy buja kert van sok-sok
bokorral, fával, virággal és egy sietős, vi
dám patakkal, amely egykor a malmot
hajtotta.
Otthagyva az előtti idillt az út kanya
rulatában, lépcsősor tetején áll a Celli
Szűz Mária-kápolna, amely 1746–57-ben
épült Franz Anton Pilgram tervei szerint
a vándorok részére. A bánya bezárása
után jó ideig magányosan omladozott,

de most felújítva, frissen felszentelve vár
ja ismét a hívőket, az érdeklődőket.
Miután kigyönyörködtük magunkat to
vábbsétáltunk a Kamalduli Remeteség
be. A XI. században született Szt. Ro
muald követőiből jött létre az olasz ere
detű kamalduli rend. Magyarországon a
XVII. században jelentek meg.
A majki remeteséget gróf Eszterházy Jó
zsef alapította a saját birtokán. Az épít
kezést főpapok és magánszemélyek is tá
mogatták, a házacskák homlokzatán lát
hatjuk a címereiket. A remeteség házait
Franz Anton Pilgram tervezte, és 173461 között épült meg a tizenkét, egyen
ként 80 m2-es ház. Ezek hálókamrából,
kápolnából, műhelyből és fáskamrából
álltak. A templom és a főépület, a kastély
1770-re lett készen. Itt volt a refektóri
um (ebédlőterem), a könyvtár és az első
emeleten lakosztály a kegyúrnak.
A XIX. század első felében posztógyár
működött a főépületben, majd vadász
kastélynak használta az Eszterházy-csa
lád. A kastély felújítása mostanra feje
ződött be, mondhatom, pazarul sike
rült, és restaurálták a gyönyörű freskó
kat is. A refektórium legnagyobb freskó
ja az utolsó vacsora. Az egyik tanítvány
kamalduli szerzetesként van ábrázol
va, aki a kezével kettőt és hármat mutat,
utalva arra, hogy mikor is szabad meg
szólalni.
Szép erdei sétával közelíthető meg az
egykori Oroszlányi Szénbányák Válla
lat majki bányája, amely Oroszlányi Bá
nyászati Kiállítás néven múzeumként
funkcionál, és a soproni székhelyű Köz
ponti Bányász Múzeum filiáléja. Lend
vai Róbert volt a kalauzunk, aki még ma
is ízig-vérig bányász. Az az érzésem na

pokig szóval tudott volna tartani min
ket, és olyan érdekesen beszélt, hogy mi
is szívesen hallgattuk volna sokkal hos�
szasabban is, de időnk sajnos véges volt,
ahogy ez lenni szokott.
Utolsó programunk Csákváron a
Geszner-ház megtekintése volt, amely

egykor vízimalom volt. Az Esterhá
zy-család ennek alapjaira építtette a
ma is álló épületet nyári pihenőlak
nak, és a svájci-német költőről Salamon
Gessnerről (1730-1788) nevezte el. Az
alagsorban a Pro Vértes Természetvé
delmi Közalapítvány 2000-ben rendezte
be azt a Természettudományi Kiállítást,
amely a Vértes élővilágát mutatja be.
Az alapítvány elnöke, Viszló Levente
várta a csoportunkat, és szólt a termé
szetről, a biodiverzitásról, a kiállított di
orámák kapcsán. Viszló Levente olyan
sodró lendülettel, olyan magával ragadó
an tud beszélni, hogy mindnyájan vele
szárnyaltunk, nagyon-nagyon élveztük
az előadását. Azt is elmondta, hogy az
épületben bemutatóközpont, kutatóház
és oktatóközpont is működik, és idő
ről-időre diákcsoportoknak, valamint a
helybéli lakosságnak is szerveznek elő
adásokat, amelyekre megtelik a terem.
Ez igen kiválóan megszervezett, gazdag
program volt, nagyon sajnálhatja, aki le
maradt róla.
Benczekovits Beatrix
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ
nyugalmazott főigazgató helyettese
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OROSZLÁNYI ADVENTI VÁSÁR
ÉS KULTURÁLIS PROGRAMSOROZAT

NOVEMBER 29. – DECEMBER 20.
ADVENTI VÁSÁR:
minden nap 16.00 – 20.00 óra között a
Szabadtéri színpad előtti téren.
Decemberi programjaink:

ANGYALOK KARA
Az EXPERIDANCE ének-zenei
tagozata
BALÁZS FECÓ
FÓRIZS BALÁZS ÉS
ORBÁN GÁBOR
KEGYE JÁNOS pánsíp művész
ST. MARTIN
SOMLÓ TAMÁS
VADKERTI IMRE ÉS BARÁTAI
helyi iskolák tanulói,
civil szervezetek
és még sokan mások!

NOVEMBER 11. (szerda) 16.30 - Szabadtéri színpad

Márton napi játék - Brunszvik óvoda

NOVEMBER 13. (péntek) 17.00 - Kamaraterem

Anti-drog DISCO - A Szociális Szolgálat rendezésében.

Egyéni táncverseny. Az első 3 helyezett ajándékban
részesül. Nevezés a helyszínen!
A zenét Dj Marák szolgáltatja!

NOVEMBER 14. (szombat) 19.00 - Színházterem

November 20. péntek
19 óra
Színházterem

NOVEMBER 21. (szombat) 19.00 - Kamaraterem

KaDarka Akusztikus Est Belépő: 800 Ft

NOVEMBER 28. (szombat) 19.00 - Színházterem
DUMASZÍNHÁZ Kőhalmi Zoltán, Szomszédnéni
Produkciós Iroda, műsorvezető: Zsók Levente
Belépő: 2 900 Ft

NOVEMBER 29. (vasárnap) 14.00 - Színházterem

FŐSZEREPBEN A CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ
Operett Nagykoncert - Sztárvendég: Oszvald Marika

XXV. JUBILEUMI ADVENTI NÉPDALKÖRI
TALÁLKOZÓ

NOVEMBER 16. (hétfő) 17.00 - Színházterem

NOVEMBER 29. (vasárnap) 18.00
Az OROSZLÁNYI ADVENTI VÁSÁR ÉS KULTURÁLIS
PROGRAMSOROZAT megnyitó ünnepsége.

Belépő: 2500 Ft

Ifjúsági Filharmónia Bérlet

A négy évszak megelevenedik...
A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA
NÖVENDÉKEINEK ELŐADÁSA

Programok: 18.00 Betlehemes köszöntő
18.30 Az első adventi gyertya meggyújtása
és a város karácsonyfájának átadása.

Bérletár: 1200 Ft Jegyár: 500 Ft
Jegyek Lantos Gyulánénál kaphatóak a Hunyadi Mátyás
Általános Iskolában.

Helyszín: Szent Borbála tér 1. valamint a
Szabadtéri színpad és a színpad előtti parkoló.

NOVEMBER 20. (Péntek) 19.00 - Színházterem
MELLETTÜNK - Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán

NOVEMBER 30. (hétfő) 16.00 - Szabadtéri színpad

Közreműködnek:
Döbrösi Laura (ének), Kertész Endre (cselló).
A rendezvény ingyenes de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a helyszínen, az OKSZIK információjánál
személyesen, vagy a 34/300-336-os telefonszámon,
illetve az okszik1@gmail.com e-mail címen lehet.

NOVEMBER 30. (hétfő) 17.00 - Olvasóterem

összművészeti estje.

Vásáry André adventi koncertje.
„Így írnak Ők...”

Meghívott vendégünk: Fábián Janka, írónő.
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Gazdát keres!
Brownie

Testvéreivel együtt egy erdő szélén dobták ki. 5 hónapos, kistestű,
nagyon családcentrikus kislány.
A természete legalább olyan csodás, mint a pofija, azaz új gazdija pontosan azt kapja majd, amit
lát. Testvérei lassan mind gazdira
találtak, de ő még várja az igazit.
Ivartalanítás után, oltva, chipelve
válhat családtaggá.

„Ments Meg”

Oroszlányi Állatvédő Egyesület

06 20 481 2319

Keresse újságunkat a facebook-on is,
ahol minden nap talál új információt városunkról!
Számít a véleménye! Szóljon hozzá a facebookon:
www.facebook.com/H2840

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzata • Főszer
kesztő: Palotai Zoltán • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Szent Borbála
tér 1. • Postacím: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78. • e-mail: 2840@oroszlany.hu • Nyomda:
Alfadat-Press Kft. – Tatabánya • Terjeszti: To-Zo-Sos Kft. • Megjelenik 8500 példányban • Fotók:
Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Pintér Sándor, Mezei Péter, Benczekovits Beatrix, Szabó Imre

