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LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
Összefogás
A kajakosok és az OBK tagjai is megtisztítottak egy-egy terület az eldobált szeméttől. A város pedig a kukák
mellé illegálisan lerakott szemet szállítatja el.
8., 12. oldal

KUTÚRA
Programok
Itt a tavasz, civilek, színház, gyereknap, kerékpártúra, Oroszlány Sztár
döntő és számos más értékes program az OKSZIK rendezésében.

3. oldal

KÖZÉLET

Komplex
közterület fejlesztés
A Posta mögött lassan végéhez érnek a munkálatok, a következő felújítandó terület a Népek barátsága út–Április utca területe. A cél itt is a parkolószámnövelés, biztonságosan használható járdák, új világítás és padok. A bemutatjuk a tervezés folyamatának
és a műszaki megoldások jelenlegi állását, hogy Ön
is hozzászólhasson – akár már most, vagy a később
megrendezésre kerülő lakossági fórumon.

Ingázók
Sokan eljárnak dolgozni a városból
nap mint nap. A Varikont Kft. kérdőívvel igyekszik felmérni ennek indokait
12. oldal

SPORT

Mozgás
Nem csak Kerekes Balázs súlyemelőnk szerzett pontokat az olimpiai
kvótához, de a Cirill táncstúdió szép
eredményeiről is írunk.

10–11. oldal
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Iskolai hírek

Hamvas Béla Gimnázium
Az NTP-MTTD-15-0156 „Alattad a föld,
fölötted az ég, benned a létra” elnevezésű tehetséggondozó programban elkészültek a disszemináció bemutató anyagai (tankockák, PPT-bemutatók, a naprendszer modellje), továbbá terepgyakorlaton vettek részt a tehetségek.

A pályázati projekt legérdekesebb eleme
a 3 napos kirándulás volt, melyen 30 tanuló és 3 pedagógus vett részt. Szamper
Aranka, Mészárosné Fülöp Laura és
Handl Attila kísérők gondoskodtak a
változatos és színes programokról. Az
első nap Vasszécsenyben Pődör György
műkedvelő geológus ásványmúzeumában jártak a kirándulók.
Másnap Szombathely következett, ahol
az Iseum Savariense múzeumpedagógiai foglalkozásán ugyancsak aktív
részvételre volt szükség a Hamvas diákjaitól. „Egy vadászkutya szemével a
langobárdok között” címmel meg kellett keresniük a termekben az eb által
említett tárgyakat, eszközöket. Délután
Szombathely nevezetességeit kereshették meg a kirándulók, térkép segítségével. A diákok még ugyanezen a napon
felkeresték Weöres Sándor szobrát is a
városban, ahol a közös fotó készült a padon ülő költővel.
A 3. nap Celldömölkön a Kemenes Vul
kán
parkban egy vulkán belsejébe tekinthettek be a gyerekek, interaktív
módszerek segítségével földtörténeti
korszakokat ismerhettek meg.
18-án a Partiscum Mobil Planetárium
tartott több bemutatót a gimnázium tanulóinak, 21-én pedig Farkas Bertalan,
az egyetlen magyar űrhajós volt a gimnázium vendége.
A tehetségprogram hamarosan lezárul,
most már a tapasztalatok összegzése következik.
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Gerecse túra

Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola 150 000 Ft-ot
nyert a Generáli Intézményi Pályázatán a Gerecse természeti értékeinek megismerését célzó program tervével. Bánfalvi Attila földrajz tanár az ötletgazda,
ő szervezte és vezette a túrát. Az
összegből távcsöveket, iránytűket, tájolókat, ajándékokat vásárolt, majd előkészítette a terepet
és a tavaszi szünetben 21 hetedikes diákjával elindult a kihívásokkal kecsegtető kirándulásra.
A részvétel jutalom volt, az éves
órai munka elismerése. A megvalósításban segítséget nyújtott Juhász Ágnes tanítónő és a
Hamvas Béla Gimnázium öt tanulója.
A tavaszi szünetben szervezett túrán a vasmadáron kívül a
Szelim-barlangba látogattak el
a gyerekekkel, valamint a közeli
kilátóból tekintettek körbe. Közben alkalom nyílt arra is, hogy
a természetben figyeljenek meg
olyan jelenségeket, melyekről
az iskolában tanultak. Számháborúztak a hegytetőn és utána csapatokban kincskeresésre eredtek. Az egyes állomásokon különböző feladatok várták
őket, melyek sikeres végrehajtásával szerezték meg a „kincset”.
Mindenki mosolygós arccal tért
haza, és ez a mosoly csak szélesedett azoknál a csapatoknál,
akik díjazottak lettek.

KÖZÉLET

Hivatali hírek
• Rendeződhet az állomási tóként ismert, a nemrégiben a Varikont Kft.
kezelésébe került „Felső-parktó” sorsa is. A tavat még idén leengednék,
hogy jövőre elvégezhető legyen a meder kotrása. A leengedés után a befolyáshoz iszapfogó mű kerülne, hogy
ne alakulhasson ki ismét a jelenlegi
állapot. A kifolyáshoz pedig új zsilip
épülhet, mely alacsony karbantartási
igényével végleges megoldást jelentene a vízszint szabályozására.
• Megkezdődik a Eötvös Loránd Szakképző Iskola épületegyüttes szennyvíz és csapadékrendszerének felújítása, mely az épület környékét és a belső udvart is érinti, valamint a volt
„Arany Iskola” Fürst Sándor utcai
épületének tetőfelújítása is.
• A Mindszenti út felújításának határideje 2016. október 31-re változott. Ennek egyik oka, hogy a „sima” burkolatjavítás helyett a Bokodi és a Mester
utca közötti szakaszon az útburkolat
teljes szélességű felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése és járda felújítása fog megvalósulni.
• A Gödör söröző valójában nem ott
van, mint az földhivatal térképein szerepel. Ezt a kivitelezők már az
építkezés kezdete előtt jelezték, és a
városfejlesztési bizottság lehetőség
szerint igyekezett valamifajta hasznosítást találni az építménynek az
építkezés ideje alatt is. Ám sem megvalósítható lakossági javaslat, sem
vállalkozói hasznosítási szándék nem
érkezett. Bejárata 1.8 m-re került a
csarnok falától, veszélyezteti az építkezés folyatását, és a használatba vételi engedély kiadását, ezzel pedig az
1,1 milliárd forintos beruházás befejezését. A bizottság heves viták után,
egyéb lehetőség hiányában javasolta a
bontást.
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A BorgWarner 600 új munka
helyet hoz létre Oroszlányban
Az autóipari vállalat
Oroszlányban 15,5 mil
liárd forintos beruházást
hajt végre, amellyel 600
új munkahelyet teremt; a
fejlesztéshez a kormány
1,7 milliárd forint támogatást ad – mondta Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter április 6-án szerdán Budapesten. Bogár Attila, a
turbófeltöltőket és más
járműipari alkatrészeket
gyártó a BorgWarner Turbo Systems
Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta: nem a mostani lesz az utolsó hasonló beruházása a cégnek Magyarországon. A vállalat több mint 15 éve

KULTÚRA

kezdte meg a gyártást
hazánkban, olyan termékeket állítanak elő, amelyek segítik a gazdaságos üzemanyag-felhasználást, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését és
a teljesítmény fokozását.
Oroszlányban kezdték el
a működésüket a turbófeltöltő gyár megalapításával, majd 2015-ben két
– emissziós technológiákat és fejlett összkerék
meghajtásos rendszereket előállító
– gyár kezdte meg a termelést a településen. Bogár Attila szerint komoly
verseny van a cégen belül a többi telephellyel is, ezért fontos, hogy mi-

GAZDASÁG
lyen állami támogatásokat kapnak.
Az oroszlányi cég jól áll ebben a versenyben, a következő két évben 600
új munkahelyet létrehozó beruházást
hajt végre – közölte.
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy nagy
öröm a térségnek a beruházás, hiszen
egy kiszámítható, folyamatosan aktív,
az innovációban élen járó cégről van
szó, amelynek a munkavállaló biztonsága prioritás. Biztonságos és kiszámítható munkahely a BorgWarner,
amelynek fontos a társadalmi felelősségvállalás – vélekedett.

Tizenkilencedszer vetélkedtek

Előzetesen elkészített alkotások és illusztrációk leadásával kezdődött április 23-án a Rákóczi Szövetség hagyományos, tizenkilencedik alkalommal
megrendezett történelmi vetélkedője.
– Meggyőződésem, hogy mindazok,
akik Oroszlányban élnek, s akik felkeresik városunkat, azt látják, hogy békességben él itt közel húszezer ember, akik között vannak svábok, szlovákok és magyarok egyaránt. Mindig
is egyetértésben, megértésben éltek
egymás mellett a nemzetiségek, megőrizve eredeti nyelvüket, kulturális szokásaikat, ünnepeiket. Az utánunk jö-

vőknek, önöknek az lesz a feladatuk,
hogy még jobban továbbfejlesszék, elmélyítsék és tartalommal töltsék meg
ezeket a kapcsolatokat. Ennek az útnak egyik állomása érkezett el a mai
vetélkedővel – hangsúlyozta az eseményt nyitó beszédében a Lazók Zoltán polgármester. Mint azt a feladatokat összeállító Járfás Mihály István
történelemtanár elmondta, a vetélkedő
Széchenyi Istvánra emlékezik. Történelmünk eme meghatározó alakjának
hatalmas, immár hungarikummá vált
írott életműve ma is útmutatásul szolgálhat. Ezekről az ismeretekről kellett

számot adniuk az alsóbodoki, bátor
keszi, lévai, nagykaposi, vágsellyei,
dadi, csákvári, écsi, kapuvári és orosz
lányi csapatoknak. A térképismereti,
életrajzi, kronológiai kérdésekre adott
válaszok, és az előzetes feladatok
megoldásának színvonala alapján végül a kapuvári trió vehette át az első
helyezettnek járó ajándékokat, máso
dikak lettek a bátorkeszi diákok, míg
Csákvár együttese a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhatott. A délelőtti szellemi megmérettetést délután
a majki Bányászati Múzeumban tett látogatás követte.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Lánglovag értékelés
Legutóbb 2015 májusában számolt be és kapott mandátumot
az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Köztestülete, amely április 21-én tartotta ez évi közgyűlését és beszámolóját.
Mint az elhangzott, munkájukat továbbra is alapszabályzatuk betartásával, valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével végzik.
Az ülésen – amelyen részt vett Lazók Zoltán polgármester,
köztestületi elnök és Papp Péter alelnök is – az elmúlt időszak
munkájáról szólva Szabó Imre parancsnok elmondta: a tavalyi évben 71 tűzesethez és 84 műszaki mentéshez vonultak, s
a város mellett Kecskéden, Pusztavámon, Dadon, Kömlődön,
Környén és Bokodon is segítettek.

A lánglovagok a káresetek nagy részében önállóan látták el
feladatukat, mindeközben szorosan együttműködtek a rendőrséggel, a mentőkkel, a szolgáltatókkal, valamint az ipari
park területén működő vállalkozásokkal. Jelenleg 16 vonuló
tűzoltóval látják el feladataikat, a betegállományok miatt kieső létszámot pedig önkéntesekkel, ingyenes és fizetett szolgálatokkal pótolják.
Működésüket közel hatmillió forinttal támogatta a település
önkormányzata, de a Vértesi Erdő Zrt, a BorgWarner Turbo
Systems Kft., az Oroszlányi Szolgáltató Zrt., valamint a Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány
segítségére is számíthatnak.
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Kristyák Viktor
Karsztvíz Kft.

2840: Ha a Karsztvíz Kft. nevet nem
is sokan, a Viktor Szikvizet szinte
mindenki ismeri a városban. Mióta
foglalkozol vízzel?
Kristyák V.: 21 éve lettem vállalkozó,
először fuvarozóként kezdtem, de szinte
azonnal váltottam a szikvízre. Induláskor egyéni vállalkozóként, majd 2003től a vállalkozás jogutóddal a Karsztvíz Kft-vé alakult. 2000-ben kezdtem
el a környéken ásványvíz kutat keresni, 2004-ben sikerült megvásárolnom a
jelenlegi kutamat a Vért-től. Szerencsére ismertem az ásványvíz rendeletet és
láttam a kútról készült szakvéleményt
is, így jól döntöttem. 2008-ben épült
meg az új palackozóüzemünk. Ekkor
még a forgalom jelentős része a szikvízből származott, mindössze 10% ballonos ásványvizet palackoztunk. 2015-re
az arány megfordult, és már szinte csak
ballonos vízzel foglalkozunk.
2840: Mi az oka a keresletváltozásnak?
Kristyák V.: A szikvizet elsősorban a
kisboltok forgalmazták, amelyeknek a
száma a multik megjelenésével a felére
csökkent. Ráadásul a nagy áruházláncok által forgalmazott palackos ásványvíz áraival nem lehet versenyezni.
2840: Mennyien vagytok a piacon?
Hogyan lehet kitűnni a többi palackozó közül?
Kristyák V.: Magyarországon összesen 3-4 olyan cég van, mint a miénk is,
amelynek van saját ásványvíz kútja és
saját értékesítési hálózata is. A többiek csak palackoznak és viszonteladókon keresztül adják el a vizet. Persze a
saját forgalmazás mellett mi is dolgozunk együtt viszonteladókkal: Kaposváron, Budapesten, Székesfehérváron
és Vasváron értékesítik a viszonteladók
saját márkanevük alatt – összesen 7 különböző néven – az oroszlányi ásványvizet.
2840: Van saját márkád is? Miért érdemes ezt vennünk, ezt fogyasztanunk?
Kristyák V.: Igen Vértesi Primaqua
néven hozzuk forgalomba a helyi
természetes
ásványvizünket.
A
Vértesi
Primaqua
Magyarország
legalacsonyabb nátrium tartalmú
természetes ásványvize. Az alacsony

Espresso feketén
nátrium tartalom miatt nem terheli a
szívet, ezért szívbarát ásványvíznek is
nevezik. Mivel nem csapvíz, ezért nincs
hormon- és klórtartalma sem. A palackozás is helyileg folyik, nem piszkos, rozsdás csöveken keresztül jut a víz
palackozóba, hanem egyenesen az ásványvízkútból.
2840: 20 év alatt jelentős volt a változás, a fejlődés a cégedben. Mik a terveid a közeljövőben a cég éveiben?
Kristyák V.: Még az idén megnyitjuk
a második kutunkat és az ásványvíz
mellett forrásvizet is fogunk palackozni.
Ez még kisebb ásványi anyag tartalmú,
egészségesebb víz lesz. Ehhez bővítjük
a palackozóüzemet, az értékesítés
növeléséhez pedig új telephelyeket
tervezünk megnyitni Budapesten, Győr
környékén és Komarnoban.
2840: Mi az, ami kockázatot jelent a
fejlesztésekben?
Kristyák V.: A legnagyobb hiány a jó
munkaerőből van. Ezzel – ahogy a többi környékbeli vállalkozó – mi is küzdünk.
2840: Tud ebben segíteni a város?
Kristyák V.: A multikra általában jellemző, hogy nem érdekük a helyi kisvállalkozásokkal dolgozniuk, ez ellen a
városvezetés sem tud sokat tenni. Abban azonban tudna segíteni, hogy a vá-

ros iránt elkötelezettebben viseltessenek a lakosok és a vállalkozók is. Legyünk lokálpatrióták!
Ugyanakkor van előnye is a multiknak: azon a szakemberek, akik sokáig
dolgoztak világméretű cégeknél, és kiégésük után elhagyták a szektort, nagy
szaktudású, vállalkozást támogató szolgáltatók váltak, akik sokat tudnak segíteni a kisvállalkozások fejlesztésében.
2840: Mondj egy-egy dolgot, amit
szeretsz, illetve a mit nem szeretsz
Oroszlányban!
Kristyák V.: Nem tetszik, hogy a városban kevés a tősgyökeres oroszlányi.
Ezt korábban a bánya és a betelepítések, most az ipari park munkaerő-felszívása okozza. Jó lenne, ha minél több
igazi oroszlányival találkoznánk, akik
nem csak itt laknak, hanem itt is élnek.
Szeretem viszont, hogy Oroszlány lakható, élhető város: a jó építésszerkezetének köszönhetően akár gyalog is bármit elérünk 30 percen belül. Ez a környező településekre nem mondható el.
2840: Sokat lehet látni téged civil
szervetek támogatójaként.
Kristyák V.: Igyekszem nem csak hirdetni a lokálpatriotizmus fontosságát,
de aszerint is élni, mint ember, működni, mint cég: amikor csak tehetem helyi
vállalkozók, helyi termékeit, szolgáltatásait veszem. Támogatója vagyok ezen
felül a városi civil szerveztek közül az
OSE-nek, az Utánpótlás Futball Clubnak (OUFC), a Mentőszolgálatnak, a
Tűzoltóságnak és a Bányász Zenekarnak is.
2840: Hiszel a közösség erejében?
Kristyák V.: Hiszek abban a filozófiában, hogy amit adunk, azt fogjuk vis�szakapni is. Tagja vagyok egy üzleti vállalkozói közösségnek is, a BNI
Hungary-nak, ahol hétről hétre vállalkozók azért jönnek össze, hogy – magyar szokástól eltérően önzetlenül, jutalék nélkül – segítsék egymás üzletét.
2840: Hogyan töltődsz fel? Mit csinálsz, amikor nem vizezel?
Kristyák V.: Feleségemmel együtt ott
vagyunk a Tatabányai kézilabda mérkőzéseken és természetesen az OSE kosármeccsein. Rendszeres oroszlányi
uszodalátogató is vagyok. És megrögzött szerelmese a kávénak…
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Komplex közterület fejlesztés, avagy
a Népek–Irinyi tengely ütemezett megújítása
2015 novemberében a képviselő-testület jóváhagyta az „Utak, járdák és parkolók fejlesztése” című k
oncepciót.
A javaslat kétféle fejlesztési módszert
(komplex és egyedi fejlesztések), három
célterületet és öt prioritást határozott
meg. A fejlesztés alapelvei között fontos szempont a teljes körűségre törekvés, illetve az ütemezetten készített tervek érintettekkel való előzetes egyeztetése. A fejlesztések teljes körűsége azt jelenti, hogy a területen felülvizsgálatra és
igény szerinti Megújításra kerülnek azok
a közművek is melyekre a városnak valamilyen módón ráhatása van. A közútés járdaszakaszok megújulnak, a parkolóhelyek nagymértékben fejlesztésre kerülnek. Igény szerint megújításra kerül
a közvilágítás és felülvizsgálatra kerül a
fejlesztéssel érintett terület közlekedési rendje. A közterület, út és járda felújításokhoz kapcsolódóan, azt kiegészítve
rendeződnek a zöldterületek is és megújulnak az utcabútorok.
A tavalyi év komplex fejlesztés elve szerint megkezdett beruházása a „Posta mögötti” terület megújítása volt. Hasonló jellegű területmegújító fejlesztés
Oroszlányon még nem volt, így nehezen
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lehetett pontosan meghatározni a várható nehézségeket. A projekt során jelentkező típusproblémákat a kivitelezők, a
területen érintett közműszolgáltatók és
a város vezetése (hivatali szakemberek,
szakmai bizottság tagjai) közös erőfeszítéseivel sikerült kezelni. A jelentkező

Korábbi fejlesztést előirányzó koncepcióterv

problémák és a megoldások lehetőséget
biztosítanak arra, hogy a jövőbeni fejlesztéseknél a megszerzett tapasztalatok
alapján hatékonyabb lehessen az együttműködés.
Az önkormányzat következő nagy
komplex fejlesztése a „Népek–Irinyi tengely” néven ismertté vált projekt. Ebben a projektben a Rákóczi, Fürst, Bánki és Dózsa utcák által határolt terület
fog megújulni. A terület nagysága miatt
a fejlesztés 2016 és 2018 között valósulhat meg teljes körűen. A fejlesztés 4 fázisban kerül kivitelezésre. Az első fázis
három szakaszból áll és az alábbi területeket érinti: (1) Dózsa György utca korábbi buszfordulóban kialakított parkoló és járda fejlesztése; (2) Népek barátsága utca (Dózsa és Havasi utcák közötti szakaszának) megújítása; (3) Április
utca 1–4. szakasz fejlesztése.
A Dózsa György utcai parkolónál áthelyezésre kerül a gyalogos járda. Duplájára növekszik a jelenlegi halszálkás parkolóhelyek száma. Az Április utcában
megújulnak a közút és járdaszakaszok.
Jelentős mértékű parkolóhely-szám növekedés várható a volt játszótér területének felhasználásával. Megújul a Rákóczi
út felé menő gyalogos közlekedés (lépcső és járdaszakasz felújítás).
A Népek barátsága utca érintett szakaszán megszüntetésre javasolja a fejlesztés a lakótömbök oldalán futó gyalogos
járdát. Ezzel szélesíteni lehet a közutat
és újabb halszálkás parkolók kialakítása
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előtt nyílik meg a lehetőség. A jelenlegi
párhuzamos parkolás megtartása alapvető cél a fejlesztés során. A lakótömbök
előtti gyalogos járdák is felújításra kerülnek, amelyek forgalma kiemeléssel kerül átvezetésre az iskola oldalán futó járdaszakaszra. A tervezők számára megfogalmazott elvárás, hogy vizsgálják a
tömbök közötti parkolás kialakításának
lehetőségét is.
A Népek barátsága utca 1–23. és az Április utca 1–4. közötti tömbbelső fejlesztése, valamint az Április utca 5–10. szakasz
megújítása a 2017. év első felében várható. Ezt követően kerül sor az Irinyi János
utca és környékének fejlesztésére, várhatóan a 2018-as évben.
A parkolóhelyek számának növelés sajnos csak a jelenlegi zöldterületek csökkentésével, a járda és közút közötti fák
kivágásával, illetve ritkításával biztosít-

ható. Ismerve a korábbi fejlesztések során tapasztalt jelzéseket, ez várhatóan
problémát fog okozni. Ezzel kapcsolatban keretes írásunk nyújt információt.

K

Javasolt tényleges
fejlesztési koncepció

érjük a fejlesztés területén lakókat, hogy a bemutatott tervekkel kapcsolatban írják meg véleményüket! Várunk minden olyan
érdemi észrevételt, javaslatot, amelynek segítségével a
tervezés során biztosíthatjuk
az elvárásoknak minél jobb
megfelelőséget. A kiviteli terv
alapjainak elkészülését követően lakossági véleményezésre lesz lehetőség. A tervek
elektronikus és nyomtatott
formában is elérhetőek lesznek. A város vezetése tervezi egy lakossági fórum szervezését is a témával kapcsolatosan. A jelenlegi koncepciótervvel, illetve az ismertetett fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatosan észrevételek és javaslatok küldhetők a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
hivatalos e-mail címére:
solyom.joran@oroszlany.hu
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Majk szemétszedés
Az első Föld Napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Oroszlány Barátainak Köre ebből az alkalomból hívta Majkra a környezetü-

kért aggódó embereket szombaton. Mivel 2016. „A hüvelyesek nemzetközi éve” az ezzel a címmel szervezett előadáson vehettek részt elsőként az érdeklődők, amit konzultáció és kvízjáték követett. A
szervezők – stílszerűen – húsmentes étekkel, bablevessel vendégelték
meg a látogatókat,
de természetesen a
környezet sem maradt ki a programból, hiszen az ebédet követően kesztyűt húztak és zsákot vettek kézbe az önkéntesek, több mint százan, hogy összegyűjtsék a szemetet, az eldobált hulladékokat a majki
műemlékegyüttes
környéki
erdőkben. Magyarország
egyébként az elsők között csatlakozott 1990-ben a
világméretűvé vált
mozgalomhoz, így
idén már 26. alkalommal szervezték akcióikat a természetért, a környezetért aggódó honi polgárok.

Tavaszi
nagytakarítás
a Malom-tó
környékén
Kajakosaink idén is
elvégezték a szokásos
tavaszi nagytakarításukat. A munkában
a tagság apraja-nagyja
és a szülők is részt vettek, összesen mintegy
50 fővel. Az őszi levelek, a tetőre hullott gallyak, a felkúszó
növények eltávolítása volt az egyik nagy feladat. A másik az
udvaron lévő tárgyak
átvizsgálása, minősítése, tárolása. A már
nem használható eszközöket szemetes konténerekbe gyűjtöttük
és rendkívüli szállítást kérve elszállításra kerültek. A harmadik, nem elhanyagolható munkafázis a tó
vízfelületének megtisztítása a szélhordta, és a
felelőtlen emberek által
bedobált szeméttől. Ezt
a munkát túrakenuból végezték a nagyobbacska kajakosok, a
fogdmeg részét pedig a legnagyobbak. Ugyanezt a munkát a
parton is elvégeztük. Eközben az épületekben is folyt a munka: Válogatás, selejtezés, az eszközök megtisztítása, célszerű
elhelyezése. A kajaktároló padozatát teljesen ki kellett cserélni, egy lelkes szülő (vállalkozó) biztosította hozzá az anyagot.
A több, mint
száz kajaklapát megfelelő tároló
helyének kialakítását is
elkezdtük. A
kajakok tároló helye is
szűknek bizonyult, ezért újabb 20 kajak számára alakítottunk ki helyet.
A munka reggeltől estig tartott. A váltott ebédszünetben
mindenki elfogyasztotta az egyszerű, de ízletes ebédet, és a
lelkes anyukák sütötte desszertet. Összességében végig jó hangulatban folyt a munka,
ahol a visszafogott humor is jelen volt, hisz
ez is hozzátartozik a
kialakult jó közönségünkhöz.
Aszalós Miklós,
VÉRT S.E.
 ajakszakosztály
K
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Képviselők elérhetősége és fogadóórái

A Hungarian Classic Veteránautós Túraverseny
Majkon, az Oroszlányi Bányászati Múzeumnál érintette városunkat. Következő autós rendezvény az
Oroszlány Rallye lesz, augusztus végén.

Danó Ibolya és Deák Sándorné, valamint Papp
Zsüliett karate és Rácz Krisztofer boxoló is elismerést vehetett át a Roma Világnap városi rendezvényén.

Traktorral gazdagodott az Önkormányzati Szociális Szolgálat. A pályázati pénzből vásárolt többcélú
eszköz a Nyíres dűlőben futó mezőgazdasági programban használják majd.

Az április 23-ai Evangélikus Egyházkerületi kórus
találkozón az is kiderült, hogy Evangélikus Kórusunk a 2017-es országos meghívásos koncertsorozatra is bejutott.

A képviselő testület tagjai:
Polgármester
Lazók Zoltán polgármester (MSZP–DK–Együtt)
+36 (34) 560-820; +36 (20) 957-4621
polgarmester@oroszlany.hu
Szakmai alpolgármester
Németh Gábor szakmai alpolgármester
nemeth.gabor@oroszlany.hu
Képviselők
1. sz. vk.: Vargáné Vojnár Katalin képviselő (Fidesz–KDNP)
varganevojnarkatalin@oroszlany.hu
2. sz. vk.: Székely Antal képviselő (MSZP–DK–Együtt)
szekelyantal@oroszlany.hu
3. sz. vk.: Hermann Istvánné képviselő (MSZP–DK–Együtt)
hermann.istvanne@oroszlany.hu
4. sz. vk.: Papp Péter Attila képviselő (Fidesz–KDNP)
papppeter@oroszlany.hu
5. sz. vk.: Rajnai Gábor képviselő (MSZP–DK–Együtt)
rajnaigabor@oroszlany.hu
6. sz. vk.: Torma Lajos képviselő (MSZP–DK–Együtt)
tormalajos@oroszlany.hu
7. sz. vk.: Sólyom Jöran képviselő (MSZP–DK–Együtt)
solyom.joran@oroszlany.hu
8. sz. vk.: Gyuga Mihály József képviselő (Fidesz–KDNP)
gyugamihalyjozsef@oroszlany.hu
kompenzációs lista:
Dr. Mátics István képviselő (MSZP–DK–Együtt)
matics.istvan@oroszlany.hu
Orbán Ferenc képviselő (Fidesz–KDNP)
orbanferenc@oroszlany.hu
Szabó Mihály képviselő (Jobbik)
szabomihaly@oroszlany.hu
Fogadóórák:
DK:
Minden szerdán 17–19 óráig, Népek barátsága út 6.
Fidesz: Papp Péter Attila, Bányász klub és Rendezvényház:
2016. május 9. 16.00–18.00
Vargáné Vojnár Katalin, Falusi Kultúrház:
2016. május 10. 17.00–19.00
Gyuga Mihály József, Borbálai Közösségi Ház:
2016. május 11. 17:00
Orbán Ferenc, Borbálai Közösségi Ház:
2016. május 11. 17:00
Jobbik: Minden csütörtök 18–19 óráig, Oroszlány Jobbik
Iroda, Táncsics Mihály út 17. Előzetes bejelentkezés: +36 (30) 348-6530
MSZP: A képviselőtestület szocialista képviselői minden
hónap első keddjén 17–18 óráig a Táncsics Mihály
út 11. szám alatt tartanak fogadóórát.
A képviselők elérhetőségeit megtalálja online a http://www.
oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet oldalon is.
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Cirill Táncstúdió

KULTÚRA

A Cirill Táncstúdió növendékei a Magyar Látványtánc Sportszövetség által szervezett maratoni hosszúságú kvalifikációs versenyén, 2016. árpilis 9-én, Győrszentivánon több, mint 80 táncossal vettek részt.

Díjat nyert a „parasztgrófnő”

Hat év alatt öt elismerés
az Oroszlányi TV-nek
Különdíjat nyert a szombathelyi III.
Savaria Filmszemlén az Oroszlányi Televízió dokumentumfilmje. A 13-as cella grófnője című alkotás a „parasztgrófnő” Károlyi Margit életét mutatja be, főként Majkhoz kötődő oroszlányiak visszaemlékezései alapján. Esterházy Móric felesége az egykori miniszterelnök 1956-os disszidálása után
is a pusztuló majki kastélyban maradt a számára kiutalt 13-as remetecellában. Nagy nélkülözések közepette élt ott húgával 1975-ben bekövetke-

A táncosok csapatban, szólóban és
duóban is szép eredményeket értek el,
melyek a következők:
• Szóló: Baló Jázmin (mini mazsorett
első hely), Szabó Noémi (mini mazsorett első hely), Orlovits Rebeka (mini
mazsorett második hely), Bata Boglárka (gyerek nyílt kate
gória második hely), Szabó Fanni (gyerek pompon második hely), Bódis Réka (gyerek akrodance első hely), Erl Izabella (junior mazsorett második hely),
Czövek Viktória (junior akrobatikus látványtánc első hely), Szabó
Viktoria (junior jazz dance első hely),
Erdős Ildikó (junior nyílt kategória
első hely), Turzó Anita (junior pop
első hely), Balázs Dávid (felnőtt
elektric első hely)
• Duó: Bőhm Norina és Kovács Vivien (junior gimnasztikus látványtánc
első hely)
• Csapat: Szivárvány csoport (mini
mazsorett első hely), Gyémánt csoport
(mini mazsorett második hely), Celina
csoport (mini mozdulatművészet első
hely), Balett babák (mini mozdulat
művészet első hely), Mirabell MSTF
(gyerek mazsorett első hely), Mirabell
MSTF (gyerek akrobatikus látványtánc első hely), Miriam MSTF (junior mazsorett első hely), Miriam MSTF
(junior akrobatikus látványtánc
első hely), Piruett csoport (junior modern balett első hely), Lady Fitt Dance
csoport (senior látványtánc első hely)

Az elért eredményekkel valamennyi
csoport, szóló és duó versenyző kvalifikálta magát a május végén megrendezésre kerülő országos bajnokságra.

zett haláláig. Szeretett hazáját a megpróbáltatások ellenére sem akarta elhagyni. A háromnegyedórás filmben
megszólal a grófnő leánya Esterhá-

zy Mónika és egyik unokája Esterházy György, ugyanakkor az író Esterházy Péter történetei által is képet kap
a néző arról, milyen körülmények között élt a grófnő az egykori cselédlakásban. Az Oroszlányi TV dokumentumfilmjét a Szent Márton-évhez kapcsolódva létrehozott külön kategóriában díjazták a Savaria Filmszemlén,
19 film között. A zsűri tagjai olyan neves filmrendezők voltak, mint a Balázs
Béla-díjas Koltay Gábor és András Ferenc. Az Oroszlányi Televízió 2014–15ben (a várossá válás 60. évfordulójára,
az önkormányzat támogatásával) készítette a Károlyi Margit életét feldolgozó művet. Operatőrei Klitz János és
Suta László (a képen jobbra), rendezője
és vágója Forgács József.
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Bokrétaünnep
Bokrétafát állítanak, vagy bokrétacsokrot helyeznek el a hagyományok szerint az épülő ház legmagasabb pontján, jelezve, hogy fontos munkafázis fejeződött be. S bár a bokréta

SPORT

állítás elmaradt, erre az ünnepségre érkeztek kedden délelőtt a város önkormányzati, politikai, gazdasági és társadalmi szervezeteinek vezetői, képviselői az épülő sportcsarnokba, abból az alkalomból, hogy szerkezetkész lett a beruházás. A bejárás előtti tájékoztatón elhangzott többek között,
hogy 200 tonna betonacélt, 1800 köbméter betont dolgoztak
be eddig a munkások, a közelmúltban pedig helyükre emelték a tető acéltartóit, amelyek együttes súlya eléri a 90 tonnát. Megkezdődött az elektromos rendszer alapvezetékeinek
kiépítése, és már emelik az elválasztó falakat. Megtudtuk azt
is, hogy magas színvonalú hangosítás és két hatalmas kivetítő szolgálja majd a nézők tájékoztatását. Mint arról több alkalommal beszámoltunk, a 4032 négyzetméter alapterületű,
több mint 1500 fő befogadására alkalmas új csarnokrész kivitelezési határideje 2016. augusztus 31., összértéke 1 milliárd
36 millió Ft. Az összegből 706,4 millió forint a TAO-s forrás,
amit mintegy 330 milliós önkormányzati támogatás egészít
ki. Az építkezés folyamatáról készült fotóalbumunkat az újság facebook oldalán találja!

Súlyemelő diákolimpia
Április 2–3-án rendezték Szerencsen a
Súlyemelő Diákolimpia 2015/2016. tanévi országos döntőjét, ahol egyesületünk kilenc versenyzője küzdött a súl�lyal. A fiú-lány korcsoportban Eszenyi Fanni ezüst, Szalai Lili és Varga
Attila bronzérmet szerzett. A serdülő fiúk versenyében összevont súlycsoportokban Bimbó Brendon Ronaldó 6.
lett. Ifjúsági korcsoportban öt versenyzőnk indult. Az ifjúsági női versenyben Varga Virág 4., Oláh Natália 6.,
Breitner Vivien 7. lett, az ifjúsági férfiak
között, szintén összevont súlycsopor-

tokban: Kerekes Patrik 4., míg Járóka Gábor 5. helyen végzett. (A Magyar Diáksport Szövetség előírása alapján sajnos a versenyzők nem a saját
súlycsoportjukban versenyeznek, hanem ifi lányoknál az összes súlycsoport egybe számít 40 kg-tól +69 kgig. Ami azt jelenti, hogy a mi lányainknak a saját súlycsoportjuk: Varga Virág 48 kg, Oláh Natália 53 kg,
Breitner Vivien 58 kg. A fiúknál szintén
hasonló helyzet állt elő.)
Április 16-án befejeződött Forde-ban
(Norvégia) a súlyemelők olimpiai kva-

SÚLYEMELŐ VERSENY
90 éve van jelen a sport
Oroszlányban

Május 21-én a volt Gárdonyi iskola
tornatermében rendezi egyesületünk a nyugat-magyarországi régió
2016. évi Abszolút Csapatbajnoki
Selejtezőjét. A rendezvénnyel szeretnénk bemutatni sportágunkat a
város lakóinak, mivel a csapatokban
szinte minden korosztály felvonul.
A versenyen részt vesz Tatabánya,
Pécs, Szombathely, Zalaegerszeg,
Győr, Székesfehérvár, Iregszemcse,
Tamási és természetesen Oroszlány
súlyemelő csapata.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A belépés díjtalan! O.V.S.E.E.

lifikációs felnőtt Európa Bajnoksága. A
férfi csapat remek szerepléssel kiharcolta az olimpiai részvételt. A kvalifikációs ranglista 4. helyén végeztek. A csapat
tagjaként Kerekes Balázs a férfi 56 kgban 185 kg-os összetettel a 14. helyet szerezte meg. A férfi csapat tagjai: Kerekes
Balázs (56 kg, Oroszlány), Soóky Gergely (62 kg, Győr), Nagy Noel (77 kg,
Kecskemét), Kmegy Máté (85 kg, Kecskemét), Vaspöri Gábor (94 kg, Kecskemét), Gyurkovics Ferenc (105 kg, Pécs),
Csató István (105 kg, Szeged), Nagy Péter (+105 kg, Szeged)
Az elért eredményekhez gratulálunk!
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Elszállítják

Oroszlány Képviselőtestülete 2016. március 29-ei ülésén 58/2016. (III. 29.) határozatával döntést hozott a város tömbházas területein illegálisan elhelyezett
lomhulladékok elszállításáról.
Az illegális lomhulladékok elszállítására kéthetente pénteki napokon került
sor, első alkalommal 2016. április 8-án

Sok időt vesz el a
munkába járás?

A gazdasági környezet az elmúlt
években jelentősen megváltozott, az Oroszlányi Ipari Park
számottevően bővült és mára
több mint 5000 ember dolgozik
itt. Azonban a vállalatok munkaerőhiánnyal küzdenek. Jelenleg több, mint 200 emberre lenne szükségük, illetve az egy
éven belüli fejlesztéseikhez további 500 főre. Fontosnak tartjuk, hogy az Oroszlányról eljárók indokairól többet tudjunk,
amelyet a jelen felméréssel próbálunk megismerni. Kérjük, segítse munkánkat, töltse ki Ön
is a kérdőívet mely elérhető az
oroszlanypark.hu, oroszlany.hu
oldalakról, vagy
közvetlenül
az
alábbi QR kód
b e o l v a s á s áv a l
akár mobilról is,
utazás közben!

(majd 2016. április 22. és 2016. május 6.
és 20.).
Tájékoztatjuk a városlakókat, hogy a
testület jelenlegi döntése alapján csak
az illegálisan lerakott lomhulladékok
kerülnek elszállításra. A jelenlegi akció
nem része a minden évben megszervezett városi lomtalanításnak. Erre későbbi időpontban, a tervek szerint ősszel
kerül sor az OKÖ Zrt. szervezésében.
Felhívjuk az oroszlányi lakosok figyelmét, hogy a fentiektől eltérő időpontban
kihelyezett lomhulladék illegális lerakásnak minősül, amely jogkövetkezményekkel jár (pl. szabálysértési bírság), s
azt a közterület felügyelet fokozottan ellenőrzi.

Menetrend változás!
Április 4-től a fővonali csatlakozásokhoz igazították a Tatabánya–Oroszlány vasútvonal menetrendjét. A vonatok többsége ezentúl a budapesti személyvonatokhoz csatlakozik, rövid várakozási idővel. Ennek következtében
Kelenföldtől Oroszlányig a menetidő
a tatabányai átszállással együtt 1 óra
9 percre csökken, és a teljes útvonalon korszerű, alacsony padlós, légkondicionált, pótjegy nélkül igénybe vehető motorvonatokon lehet utazni. Munkanapokon reggel és délelőtt Oroszlány felől nemcsak Budapest felé, hanem Győr irányában is személyvonati csatlakozásokat alakítottak ki. A vonatok munkanapokon óránként közlekednek, Tatabányáról 5.20-tól 10.20-ig
minden óra 20 perckor, 11.50-től 20.50ig minden óra 50 perckor, visszafelé
Oroszlányból 4.44-től 10.44-ig minden
óra 44 perckor, 12.18-tól 20.18-ig pedig
minden óra 18 perckor indulnak. Hétvégén (szombaton, vasárnap és ünnepnapokon) Tatabányáról 6.20-tól 20.20ig kétóránként, minden páros óra 20dik percében, visszafelé Oroszlányból
5.00-kor, majd 7.18-tól 19.18-ig szintén
kétóránként, minden páratlan óra 18dik percében indulnak a vonatok.

Gazdát keres!
Borsó
Ő is az egyike azoknak a kölyköknek, akit 8-10 hetesen mentettünk még tavaly és azóta csak
nődögél ideiglenes gondozójánál. Őt és társát egyszerűen magára hagyták a mezőn... Borsó
egy 8 hónap körüli ivartalanított
kislány. Kutya, gyerek kompatibilis, nagyon jó
fej, játékos, energikus
kutyus.
Mindig
készen
áll egy kis ugribugrira.

Infó: 06 20 481 2319
Ment meg! Oroszlányi Állatvédő
Egyesület
Megváltozott a gombavizsgálat
időpontja az oroszlányi piacon a
gombavizsgálói feladatokat ellátó személlyel kötött ez évi szerződés szerint.
A szakembernél 2016. április 1.
napjától 2016. november 30-áig,
minden hétfőn, szerdán, szombaton 7.30 órától 11.00 óráig lehet bevizsgáltatni a gombákat.
(forrás: oroszlany.hu)

Osztálytalálkozó!
Az 1966-ban végzett, 8. b osztály
(osztályfőnök: Ugrik Aliz) 50 éves találkozója május 27-én 15 órakor lesz a
József Attila Általános Iskolában.
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