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JÁRÁSI LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
Nagy és piros
Nem akármilyen járművel gazdagodtak tűzoltóink. Bemutatjuk az új
„tűzoltószert”, és azt, hogy az elmúlt
évben milyen esetekhez vonultak.
8. oldal

KULTÚRA
Közönségdíj
Barta Egon közönségdíjat nyert a
SelectGuitars cég idei megmérettetésén. Velünk meghallgathatja a pályaművet, de az előszilveszteri bulin
élőben is találkozhat vele.
4. oldal

KÖZÉLET

Leltár
Röviden ismertetjük a valóban megvalósult beruházásokat, és hogy mire-mennyit költött a város 2016-ban.
6–7. oldal

KÖZÉLET
Kéményseprés
Maguktól jönnek a kéményseprők, és
fizetni sem kell érte – már a kémény
seprést is a Katasztrófavédelem szervezi.
9. oldal
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Városi adventi ünnepség 2016

„Én veletek vagyok minden napon”
„Jézuska – fényes, gőzös, ragyogó homály veszi körül ezt a
szót. A mese köde és csillogása takarja el ebben a szóban
mindnyájunk elől a gyermek Jézus alakját, a betlehemi történetet és a világ legnagyobb eseményét. A szónak fenyő illata, szaloncukor íze, gyertyaláng színe és csengettyű hangja van. A Jézuska-mese nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek kell. Felnőtteknek, akik a Megváltó születésének ünnepén nem tudnak Őróla beszélni a gyerekeknek.” – írja Tüdős Klára. S valóban, Jézusról, a közénk jött, emberré lett
Istenről nehéz beszélni. Hacsak nem ért össze Vele a lelkünk. Mielőtt ugyanis látható formában végleg elhagyta volna bolygónkat, azt ígérte: „Én veletek vagyok minden
napon a világ végezetéig.” Aki találkozott már Vele, bátrabban is szól Róla. A találkozást pedig Ő maga készíti. Senki se higgye például, hogy a most újra felállított, betekintésre hívogató Betlehem – itt a Fő téren – csupán dekoráció! Kedves alakjai sem pusztán kellékek! A jelenet – mozdulatlansága ellenére – nagyon is él, nagyon is eleven. Szívet melengető. Benne a találkozás üzenetével vagy éppen
ígéretével. Aki pedig megélte már ezt az áldott találkozást,
nem fog Jézus KÁról beszélni. De fog az Úr Jézusról, aki
jászolbölcsőjében is Mindenható Isten. Aki azért hagyta el
mennyei lakóhelyét, hogy nekünk életet és üdvösséget hozzon. Szabad így néznünk advent fényeinek megvilágításában a betlehemet és saját életünket is! S ha felvetődik a MIÉRT, akkor szabad nekiindulni a válaszért, oda, ahol Őt
hirdetik, hogy személyes válaszunk szülessen a mese szavai helyett.
Farkas Etelka

KARÁCSONYI
HANGVERSENY
Műsor:

J. S. Bach: 191. Kantáta
A. Vivaldi: Glória
2016. dec. 18-án (vasárnap) 17 órakor
OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Közreműködnek:

OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS KÓRUS ÉS ZENEKAR

Fekete Andrea

szoprán

Kiss Borbála

alt

Csapó József

tenor

Tóka Ágoston orgona
Vezényel: Milán Zoltánné

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gazdát keres!
Retek,

8 hetes korában menekült a tesójával a gyepi elől és került
a gondozásunkba. Aki személyesen ismeri tudja, hogy ő
egy igazi egyéniség! Egyrészt egy rendkívül határozott őrző
kutyává cseperedett, másrészt igazi szorgos munkakutyaként
követi „gazdája” minden mozdulatát. Ez az ivartalanított kisfiú,
nagyon megérdemelne már egy végleges otthont. Köszönjük,
ha terjeszted!

+36 20 481 2319
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MENNYI SZERETET FÉR
EGY CIPŐSDOBOZBA?

Barta Egon
közönségdíjat kapott

SelectGuitars cég idei versenyén az ország szinte minden
részéből indultak gitárosok,
összesen majdnem ötvenen.
A közönségszavazást 17 éves
Barta Egon nyerte, meggyőző fölénnyel, aki az oroszlányi
Trapper Band szólógitárosa.
Ha kíváncsi arra, ki ez a srác,
látogasson el Ön is december
30-án a szabadtéri színpadhoz,
ahol együttesével együtt Egon
is fellép. Addig pedig a QR-kód
segítségével meghallgathatja a
sikert hozó pályaművet.

LÁSSUK!

Ha megteheti, kérjük, fogjon egy
cipősdobozt, töltse meg olyan ajándékkal aminek Ön is örülne és csomagolja be szépen! Írja rá, hogy
mennyi idős fiúnak vagy lánynak, felnőttnek szánja majd juttassa el december 17-én szombaton 10 és 16 óra
között az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár aulájába. Az ajándékokat a Szeretett Karácsony díjkiosztó ünnepségén átveszi Baráth Domonkos, az Önkormányzati Szociális
Szolgálat vezetője.
A jótékonysági akciót szervezi a Lokálpatrióta Kör, az Oroszlány Barátainak Köre, és az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtár
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2840: Vannak olyan vállalkozások,
akik csendben, szerényen, de annál
sikeresebben teszik a dolgukat. A
Riasztástechnika 2001 Kft. ezek közé
tartozik, pedig sok területen úttörőnek számítanak.
K. Z.: Valóban, ha a vállalkozás történetét nézzük, sokszor voltunk „elsők”
bizonyos dolgokban. Már a vállalkozás
indítása is elsőnek számított, hiszen az
elsők között kaptam engedélyt hivatalosan, még a rendszerváltás előtt, hogy
a Bányánál végzett munkám mellett
kisiparosként is tevékenykedjek. Mi
szereltünk először központi antennát,
a falusi részen alakítottuk ki a hálózatot. 1989 után mi építettük meg az ország első számítógépközpontját, ahol
a jól ismert sárga csekkeket kezdték el
nyomtatni.
2840: A cég neve „Riasztástechnika”,
azonban úgy látom a tevékenységi
kör ennél sokkal szélesebb. Mi mindennel foglalkoznak?
K. Z.: Az évek folyamán számos tevékenységgel foglalkoztunk és foglalkozunk jelenleg is, amelyek azért a vil-

KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Kovács Zoltán
Riasztástechnika 2001 Kft.
2840: Szolgáltatnak a lakosság számára is, vagy csak az iparnak és a közületeknek?
K. Z.: A lakosság leginkább a biztonságtechnikai területén, a riasztók szerelésénél találkozhat velünk, továbbá
autóvillamossági műhelyt üzemeltetünk Tatabányán az Interspar mellett.
2840: Mit jelent Önnek oroszlányi
céget vezetni? A sok országos munka mellett sikerül helyi csapatot irányítani?
K. Z.: Minden munkatársunk oroszlányi, olyan, mintha a barátaink lennének. Sokan jöttek még a bányától és
dolgoznak velünk a mai napig is, de a

„Mindent meg lehet valósítani helyi vállalkozókkal, ha van valaki,
aki irányítja őket, összefogja a speciális szakmákat, és rendet tart.”
lamosság köré épülnek, de időről időre részt veszünk gyártelepítési projektekben is. Mi építettük Tatabányán a
Benckiser Hungáriát és Komáromban
a Vandamme Hungária gyárát is. 4-5
éve pedig ipari vonalon elmozdultunk
a robbanásbiztos villamosipari kivételezések felé.
2840: Úgy tűnik, ennek egyre nagyobb piaca van.
K. Z.: Igen, jelenleg mindössze 4-5-en
vagyunk az országban, akiknek megvan erre a tevékenységre az összes jogosultsága, és ami még fontosabb, a
képzett szakember gárdája is. Olyan
nagy cégeknek dolgozunk, mint a
gyógyszergyárak, alkohol-feldolgozók,
vagy akár a MOL.
2840: Marad idő a helyi munkákra
is? Hol találkozhatunk a kollégákkal
a városban? Vagy csak a székhely van
Oroszlányon?
K. Z.: Oroszlány mindig is a szívünk
csücske volt, amire mindig kell, hogy
maradjon idő, kapacitás. Telepítettünk
közvilágítást, mi készítettük a Nyíres
dűlő ledes világítását, üzemeltetjük folyamatosan a szakrendelőt és az ápolási intézetet, és az összes iskola javítási,
karbantartási feladatait is ellátjuk, üzemeltetjük a városi térfigyelő rendszert.
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legfiatalabbak is már több, mint 10 éve
a kollégáink.
2840: A legtöbb vállalkozó a régióban a munkaerőhiányra panaszkodik. Önöket is elérte a trend?
K. Z.: Nagyon nehéz jó szakembert
találni, aminek az oka valahol a képzés
hiányában rejlik. Nincs szakképzés a
térségben (és országosan sem nagyon).
A villanyszerelőket mi már tovább képezzük, beiskolázzuk a robbanásbiztos
tevékenység végzéséhez szükséges tanfolyamokra.
2840: Mennyire tart össze az oroszlányi vállalkozói közösség? Beszélhetünk egyáltalán ilyenről?
K. Z.: Oroszlányon jó dolgozni, jó
vállalkozni, de a lokálpatriotizmus
még nagyon gyerekcipőben jár. Mi

Kávé: Kettő cukorral, tejszínhabbal
alapvetően fővállalkozók vagyunk,
minden munkánk során arra törekszünk, hogy helyi cégekkel dolgozzunk együtt. Véleményem szerint ez
lenne a megoldás, ha mindenki a saját szakterületén nyitna a helyi vállalkozások irányába. Mindent meg lehet valósítani helyi vállalkozókkal,
ha van valaki, aki irányítja őket, ös�szefogja a speciális szakmákat, és rendet tart. Ehhez pedig kommunikációra van szükség és arra, hogy beszélgessünk egymással.
2840: Családi vállalkozásként működnek. Mi a siker titka? Hogyan lehet összetartani egy folyamatosan
fejlődő, megújuló vállalkozást?
K. Z.: A Riasztástechnika 2001 Kft.
családi vállalkozás. Feleségemmel közösen vittük idáig is, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mindkét fiúnk,
kiváló szakemberként, immár a cégben, velünk együtt dolgozik. A cégünk
eddigi sikeres működésének alapja a jó
és biztos családi háttér, mely a folyamatos fejlődés feltétele is.
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 A régi hiányt pótol a Táncsics úton elkészült ökölvívó edzőterem. A
korábbi kisbolt helyén öltözővel együtt kiépített, központi fűtéses terem
azóta is jó kihasználtsággal működik. A 6×6 méteres, nemzetközi versenyekre is alkalmas mobil küzdőtér, később esetleg más helyszínen is felépíthető. A javarészt 2015-ben készült beruházást idén januárban adták
át. Költség: kb. 6,5 millió forint. Ez évben – mintegy következő lépésként
– a súlyemelő terem teljes felújításának tervei készültek el.
 A Hamvas Béla Gimnáziumban a tavalyi 170 milliós energetikai beruházás befejezéseként az épület homlokzatának díszburkolata és a fal
melletti járdák készültek el, valamit megtervezték a tetőfelújítást és a
nagyterem rég óta szükséges szellőztetését. A Szolgáltató Városközpont,
azaz a volt Arany iskola tetőfelújításának költsége: 35 millió Ft volt. A védett homlokzat helyreállítása és az épületet díszítő címer restaurálása
szintén megtörtént.
A tavaly indult beruházás keretében elkészült a „posta mögötti terület
komplex rehabilitációja”. A munkálatok előre nem látható műszaki okok
miatt húzódtak át 2016-ra. Az ott lakók és az arra járók májusban vehették birtokba ismét a területet. Teljesen új utak, parkolók, járdák, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés, új utcabútorok, játszóeszközök készültek, ősszel pedig befejeződött a parkosítás. Költség: 200 millió forint.
 Elkészült a Wescasthoz vezető közel 400 méter hosszú járdaszakasz.
Itt buszmegállók (autóbusz öblök és utasváró felépítmények) valamint
a gyalogos járda kialakításával együtt a földben húzódó nagyfeszültségű kábelek, valamint a közvilágítási vezetékek áthelyezése történt. Költség: 30 millió forint. Befejeződött az uszoda előtti közvilágítási projekt is.
A rendőrség mellett kialakított új parkolóhelyeket is bevilágító, LED-es
kandeláber fényforrások Költség: 5,7 millió forint.
Murvás kátyúzással és a tartósságot szolgáló hengereléssel lett járhatóbb a közvetlenül a temető melletti, valamint a temetőtől az Oroszlányi Bányászati Múzeumhoz vezető, szilárd burkolat nélküli útszakaszok.
Ugyanígy könnyebben járható lett néhány külterületi út a Bokodi-tó környéki kiskertes övezetben. Malom-tó feletti gyalogos híd felújítási munkái, melynek során új deszkázatot és új festést kapott a híd. A régi fa borítást a Szociális Szolgálat használta fel a Nyíresben élők segítésére. Költség: 6,6 millió forint.
 Teljesen újjáépült a műszaki középiskola csapadékvíz és szennyvízelvezető rendszere. A rendkívül elhanyagolt rendszer miatt korábban már
az épület is károsodott, most ezek a problémák megszűnnek. Költség: 27
millió forint. Átépültek Rákóczi úti víznyelők fedelei a középsziget zöldfelületeibe. Így a megnövekedett forgalom már nem ezeken keresztül halad, csökkentve ezzel a hibák lehetőségeit. Költség: közel 9 millió Ft.
Elkészült a kis-SPAR hídként ismert Kertekalja-patak teljesen új szerkezetű gyaloghídja. Költség: 5 millió forint. Ezzel együtt a városon belüli
patakok közvetlen környezete is rendezetté vált a Komáromi Víziközmű
Társulás együttműködésével, a hidak alatt is kitakarítottak, és ha kellett a
mederlapokat is helyreállították. Költség: több millió forint.
 Elkészült a sportcsarnok mintegy 1500 főt befogadó új épülete. A toronydarut is felvonultató építkezés a tervező és a kivitelező számára is referenciául szolgál. Konferencia és konditeremmel is rendelkezik, és már
most számos rendezvénynek ad helyszínt a kosárlabdán kívül is. Tel-
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jes Költség közel 1.1 milliárd forint, ebből úgynevezett TAO támogatás
mintegy 720 millió, a fennmaradó 380 millió a város költsége.
Megújult az ’56-osok tere az Ápolási Intézet mellett. Restaurálásra
került az 1996-ban, Frech Ottó által „Az elesettek emlékére” készített
tölgyfa emlékmű, valamint a mellette található, 1989-ben állított kopjafa. Ezen túlmenően elkészült a terület térkövezése, és megújult a kőtalapzaton található emléktábla is, és elkezdődött a szemben lévő járda
rendbetétele is. Költség: 1.5 millió forint.
 Befejeződött a szintén komplex Mindszenti úti beruházás. Itt az
Ipari Park hosszú távú igényeinek megfelelően 800 méter hosszú szakaszon (A piac és a Mester utca között) elkészült a teljes szennyvízcsatorna csere, majd az úttest idei évre húzódóan kiépítették a járdát, a kétoldali csapadékvíz elvezetést, és új burkolatot kapott az eredetinél szélesebbre épített útszakasz. Költség: 273 millió forint.
A Rákóczi–Takács I. u kereszteződésében az a mini körforgalom,
amely a balesetveszélyt hivatott enyhíteni. Az elkészült és a forgalomnak átadott csomópont a meglévő négyágú kereszteződés geometriai
kialakítását felhasználva, előre gyártott műanyag terelőelemek útburkolatba való rögzítésével készült. Az ár magában foglalta a terület újra aszfaltozását, 5 új parkolóhely kialakítását és kereszteződés világításának
átalakítását is. Költség: 37 millió forint.
A tavalyi belső renoválás után befejeződött a Malomsori óvoda külső hőszigetelése és tetőfelújítása fedett terasz építése, csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése. Így az idei ősztől már kényelmesebb az épület és kisebb a fűtésszámla is. Költség: 35 millió forint. Megújultak a
Brunszvik óvoda és a József Attila iskola mászókái és hintái is. Az év során a város 16 közterületi játszóterén pótlásra kerültek a játszótéri eszközök és városszerte számos padot is kiehelyeztek. Költség 10 millió Ft.
 Elkezdődtek a Petőfi udvar 6–7. számú épülettömb teljes felújításának munkái. A munkákhoz a korábban felújított 1–2. számú tömb terveit adaptálták. 2016 decemberében már helyükön vannak az új ablakok, a fűtéscsövek, részben az új tető, és folyik falak külső hőszigetelése.
Az új parkolók kialakításával, új közvilágítás építésével záródó beruházás várható befejezése 2017 április. 24 önkormányzati bérlakás felújítása
4 év futamidejű hitelből történik. Költség: 227 millió forint.
 Elkészült a Népek Barátsága út 33.-as számú tízemeletes panel épület hőszigetelése, melyhez az állami támogatás mellett az Önkormányzat is hozzájárult 9 millió forinttal. Hasonló konstrukcióban összesen
4 társasház hőszigetelése történik, az állami támogatás 50%-a mellé az
önkormányzat minden esetben 20%-kal járult hozzá. Megtörtént az önkormányzati épületek belső fűtési rendszereinek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele számos épületben: OKSZIK, Polgármesteri Hivatal, iskolák, Szociális Szolgálat stb.
 A Dózsa György úti járdák felújításáról előző lapszámukban írtunk.
Ide tartozik a Kossuth Lajos utcai járdaépítés is, ahol szintén készült
vízelvezetés. A piactéren felújították a gombavizsgáló épületét, kiépült
egy új tájékoztató táblarendszer az ipari parkban, és idén is tovább bővült a karácsonyi díszvilágítás. Tervek készültek a strand bővítésére és a
káptalanfüredi táborral kapcsolatban, új tűzoltó autónkról pedig a 8. oldalon olvashatnak.
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Az ország egyik legmodernebb tűzoltószere
a 76 milliós autó elődje akár múzeumba is kerülhet

Ünnepélyes átadáson vehették át új tűzoltóautójukat az
Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltók november 14-én a
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok előtt. Az átadáson
számos magas rangú tűzoltó mellett a járás polgármesterei,
valamint Czunyiné Dr. Bertalan Judit is részt vett. A pályázati forrás nélkül, önkormányzati pénzből vásárolt, vadonatúj
jármű kulcsát Lazók Zoltán polgármester adta át Szabó Imre
tűzoltóparancsnoknak.
A várhatóan még idén használatba vehető jármű egy 340 lóerős MAN TGA 4x4 teherautó alvázára épült, fülkéje 2+4 fő
szállítására alkalmas. Az alumíniumból készült felépítménye összesen négy nagy és több kisebb rekesszel, úgynevezett málhatérrel rendelkezik, melyeken kívül-belül LED-es
megvilágítás is segíti az éjszakai munkavégzést. Ezekben kapott helyet oldalanként egy-egy gyorsbeavatkozó tömlő, mely

a jármű megérkezése után gyakorlatilag azonnal, szerelés
nélkül lehetővé teszi az oltás megkezdését. A Volcan gyártmányú felépítmény oltóvíz tartálya 4500 literes. Az autó orrán lévő vízágyú a fülkéből kezelhető, és akár menet közben
használható, míg a tetőn lévő fecskendő vezeték nélküli táv-

irányítóval irányítható. A beépített szivattyúk 2000 liter/perc
és 3000 liter/perc maximális teljesítményűek. A tetőn körbefutó csőrendszerrel a teljes jármű körbe vehető vízfüggön�nyel, ami pedig a tarlótüzek oltását teheti hatékonyabbá.

A korábban tartalék járműként használt, 26 éves IFA egyes
elképzelések szerint a Bányászati Múzeum gyűjteményét
gyarapíthatja majd.
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A legfontosabb
tudnivalók
a kéményseprésről

Kis image-film szerű összeállítás készült Oroszlányról, mely a
facebookon kering. Sok szép fényképpel mutatja be legszűkebb hazánk látványosságait, közte persze Majkot is.

Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete november 26-án tartotta évzáró összejövetelét. Az éves beszámolójukon kívül a „Pro
Probitate” kitüntető oklevelek átadására is sor került.

Rajnai Gábor alpolgármester köszöntötte a jó tanuló – jó sportoló
diákokokat az OKSZIK kamaratermében, és beszédében méltatta
az ehhez hátteret nyújtó felnőtteket is. Jó tanulók, jó sportolók:
Márkus Réka, Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium (karate); Papp
Zsüliett, Oroszlányi József Attila Általános Iskola (karate); Szlezák
Anna, Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium (karate); Konkoly Alida
Lili, Oroszlányi Havas Béla Gimnázium (súlyemelés); Oláh Natália,
Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium (súlyemelés); Borsi Levente,
Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium (kosárlaba); Szerb Krisztián,
Oroszlányi Benedek Elek EGYMI (úszás); Takács Nikolett, Oroszlányi Benedek Elek EGYMI (atlétika); Vasi Nóra, Oroszlányi Hamvas
Béla Gimnázium (kajak); Szlobodnik Zsanett, Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola (kajak). Kasszány Klaudia és Virág István
a Benedek Elek EGYMI tanulói kimagasló sporteredményükért
külön polgármesteri jutalomban részesültek. A felkészítő testnevelő tanárok: Varga Mihály, Shön Martin, Hartmann-né Drexler Ilona, Vargáné Bótai Gyöngyi, Kovácsné Kelemen Valéria és
Lovrity Ingrid.

Ki sepri a kéményt? A munkát változatlanul kéményseprő
szakemberek végzik, de a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg. Tehát nem a tűzoltók ellenőrzik a kéményeket.
Mikor jön a kéményseprő? A lakossági sormunka nincs
összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések utcáit. Gázüzemű
és zárt égésterű esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente.
Mennyibe kerül a kéményseprés? A lakossági sormunka ingyenes. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a
postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban
nem találja otthon a tulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a munkát ekkor sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új,
közös időpontot. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? A sormunka
magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlást, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, esetleg a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is.
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni? Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és
ingyenes sormunkán túl is, az így megrendelt ellenőrzésért
azonban fizetni kell. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as
telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00–20.00 óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00–14.00 óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt?
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt az ügyfélszolgálaton. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el.
A Kormányhivatal információi alapján
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Tanulmányi sikerek a
Hunyadiban
Bolyai Matematika Csapatverseny és a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt 2004 óta szervezik a
Kárpát-medencében élő magyar
diákok számára. Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola évek
óta a megyei forduló helyszíne. A
versenyek alkalmával 32-33 csapat
(több, mint 120 diák) érkezik. A
verseny mottója: „Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb
érték az életben” nagyon találó, hiszen a négy fős csapatoknak közösen kell megoldaniuk a feladatsort.
A verseny szervezője Huma Erzsébet. Az idén a Hunyadi iskolánk
csapatai közül matematikából
• 3. évfolyamon 3. helyezett
lett: A Töpörödött törpördögök:
Gombási Noémi Renáta, Herpai
Péter, Spindler Bertalan Péter, Vida
Kornél, Felkészítő tanár: Némethné
Páll Rita
• 7. évfolyamon 5. helyezett lett a
Fanatikusok: Beck Olivér Ferenc,
Horváth Bence, Zsidai Balázs, Zsiros János, Felkészítő tanár: Huma
Erzsébet
• 8. évfolyamon 3. helyezett
lett a PIszTácia: Czettisch Kinga,
Czettisch Petra, Keltai Gabriella,
Matus Barnabás
• 6. helyezett ugyanezen az évfolyamon: #DöBeszt Tím: Kórós
Cintia, Kovács Réka, Szlobodnik
Zsanett, Tóth Liliána, Veilandics
Béla Józsefné
Anyanyelvből:
• 3. évfolyamon 4. helyezett lett:
Csajos csapat: Bacsányi Krisztina Jázmin, Novák Dorka, Vépi
Tímea, Vida Janka, Felkészítő tanár: Némethné Páll Rita
• 4. évfolyamon 4. helyezett lett
a Nyelvtan ninják: Szögi Szonja,
Orsó Csenge, Kluber Botond Ignác,
Praveczki Tamás Péter, Felkészítő
tanár: Jungerné Pőcze Gabriella
• 7. évfolyamon 2. helyezett lett az
Agyturmix: Fenyvesi Hanna Liza,
Kilin Dávid György, Nagy Anna,
Praveczki Zsófia 5. helyezett lett
ugyanezen az évfolyamon a Betűleves: Ács Kíra, Harcsa Boglárka,
Danis Balázs, Gombási Róbert
Krisztián, Felkészítő tanár: SteinBiró Zsuzsanna
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Aranyeső Debrecenben
a „Dance Faktor 2016” országos táncművészeti versenyen.

A Dance Reform oroszlányi és
vértessomlói növendékei Junior kategóriában az „Indiai Rockabilly” című
műsorszámmal Arany minősítést nyertek el. Sütő Mónika hastánc produkciója szintén arany minősítést kapott.
Baller Petra, Oláh Jennifer, Sütő Mónika „Lelkemtükrei” című előadása szintén arany minősítést érdemelt. 117 versenyszám közül az Indiai Rockabilly
kizárólagosan elnyerte „Az Open kategória legjobb produkciója” díját
2016-ban, valamint a Lelkemtükrei „A
legdrámaibb tánc” díját a verseny ös�szes produkciója közül. Sütő Mónika

ugrásban), Gazdag Natália, IV. korcsoport (aranyérem 100 méteren, ezüst 200
méteren, bronz távolugrásban), Szerb
Krisztián, III. korcsoport (1. helyezés
100 méteren, 2. hely kislabda hajításban, 3. hely távolugrásban), Virág István, IV. korcsoport (1. helyezés távolugrásban, 2. hely súlylökésben és kislabda hajításban). Hárman dupláztak:
Roth Vivien, III. korcsoport (ezüstérem
100 méteren, bronz kislabda hajításban), Mészáros Klaudia, IV. korcsoport
(aranyérem kislabda hajításban, bronz
400 méteren), Burai József, IV. korcsoport (ezüstérem 400 méteren, bronz távolugrásban). Az egyszeres érmesek
közül a csupán 10 éves Farkas Virginia
(II-III. korcsoport) 800 méteren győzött, Szívós Irén (IV. korcsoport) megnyerte a 200 méteres síkfutást, míg Babai István (V. korcsoport) 1500 méteren
nem talált legyőzőre. Baranyai Zsolt
(III. korcsoport) második lett 800 méteren, Kovács Márk (IV. korcsoport)
pedig bronzérmes 400 méteres síkfutásban.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria

JUDO: OB érmek!
November 6-án került megrendezésre Budapesten az UTE csarnokában a
felnőtt II. osztályú (a profi sportolókat
követő élvonal) Magyar Bajnokság. Az
Oroszlányi Judo Club junior korú női
versenyzője Parti Petra – a tőle megszokott eredményes versenyzéssel –
idén az ezüstérmet szerezte meg. Edzője Végh Tibor volt.

Huszonhárom érmet
gyűjtöttek
A Benedek iskola 12 diákja összesen 23
érmet (ebből 9 arany, 8 ezüst, 6 bronz)
nyert Tatán, az Olimpiai Edzőtáborban
októberben megrendezett megyei atlétika versenyen.
Négyen tripláztak: Takács Nikolett,
III. korcsoport (aranyérem 300 méteren és kislabda hajításban, ezüst távol-

Százhalombattán rendezték meg a
10 évesek számára az országos baj-
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nokságot. Az Oroszlányi Judo Club
4 versenyzőt indított – valamennyien bronzéremmel tértek haza. Először
az egyéni bajnokság zajlott le. Elsőként
az 50 kg-os súlycsoportban versenyző
Gyurkovszky Szilárd lépett tatamira –
14 indulóból került a legjobbak közé, a
dobogón a 3. helyre állhatott. Őt követte Áncsák Kitti a 30 kg-os súlycsoportban, ahol 11 indulóból szintén a dobogó
3. helyét foglalta el. Praveczki Tamás
és Müller Olivér sajnos kiestek a selejtezőkön, de az egyéni versenyt követő Regionális Csapatbajnokságon ők is
bekerültek a régió-válogatottba. Öt régió küzdött. Csapatunk itt is a harmadik helyezést érte el, így újabb bronzérmek kerültek az oroszlányiak nyakába.
Felkészítőik: Végh Tibor és Polovicz József.
Izsáki Erika

SPORT

Súlyemelés
Az OVSEE hölgyei ismét remekül szerepeltek a november 12–13-i hétvégén Pécsett megrendezett
Junior Országos Bajnokságon. Női
48 kg-os kategóriában Varga Virág Zsóka Magyar bajnoki, míg Talabér Szonja bronz érmet szerzett. Női 53 kg-ban
Oláh Natália Katalin a harmadik helyet
szerezte meg. Női 58 kg-os súlycsoportban Breitner Vivien lett Magyar bajnok
Laskai Petra az 5. helyen végzett.

Wescast Kupa
December 17-én szombaton,
rendezik – hagyományteremtő célzattal – a „Wescast Kupa
– Oroszlány Város Bajnoksága” elnevezésű súlyemelő versenyt. Az eseményre Ausztriából is érkeznek versenyzők.
Helyszín: Városi Sporttelep,
Súlyemelőterem.
Időpont:
2016. december 17. (szombat),
10 óra

Karate hírek
November 19 Tökölön rendezték a VI.
GOJU-RYU Sziget Kupát, mely felnőtt
baráti találkozó lehetőséget biztosít felkészülni a nagyobb gyermek, ifjúsági
versenyekre, valamint a baráti és sportkapcsolatok ápolására. Az oroszlányi
karatésok négy fővel indultak, ám nem
csak új barátokat ismerhettek meg, hanem a nap végeztével Bazsánt Csaba,
Gurszki Géza és Kerekes Balázs ezüst,
míg Szlezák Anna arany éremmel térhetett haza.
Kapcsolódó hír továbbá, hogy november 5-én rendezték meg a XXI. WKF
KARATE DIÁKOLIMPIÁT Szigetszentmiklóson, ahol versenyzőink két
ötödik pontszerző és egy harmadik helyezést értek el.
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Tájékoztatás oltási program folytatásáról
Tisztelt Lakosság!
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2015. (XI. 24.) Kt.
határozatával döntött arról, hogy a 70 év feletti, Oroszlányi lakóhellyel rendelkező
lakosok részére pneumococcus elleni védőoltást biztosít. A pneumococcus a leggyakoribb tüdőgyulladást okozó baktérium, amely nemcsak a légutak, hanem az
egész szervezet súlyos betegségét okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a baktérium középfül-, torok és
tüdőgyulladást, súlyos esetben agyhártyagyulladást okozhat. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb alapbetegség mellett gyakran szerepel közvetlen halálokként az általa okozott tüdőgyulladás. Az oltás térítésmentes! Amennyiben Ön 70 év feletti, és részt kíván venni a pneumococcus elleni oltási programban, kérjük 2016. de
cember 15-ig jelentkezzen háziorvosánál.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 22-i ülésén döntött a rota vírus elleni védőoltási program folytatásáról. A program keretében az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az oroszlányi állandó lakosú
és életvitelszerűen itt is élő babáknak a rota vírus elleni, szájon keresztül beadandó oltóanyagot, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a csecsemők egészségének
megőrzéséhez. A védőoltás beadására 2-3-4 hónapos korban kerül sor. További információért forduljon bizalommal gyermekorvosához, védőnőjéhez!
Oroszlány Város Önkormányzata

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

Budapest vonattal, átszállás nélkül!
December 12-én, hétfőtől minden munkanapon átszállás nélkül juthatunk
el vonattal a Déli Pályaudvarra az oroszlányi Vasútállomásról. Az új járat
4.44-től 18.44-ig óránként indul, és változatlanul 1490 Ft egy teljes árú, egy
irányú jegy. Az eddig megszokott, két óránként Tatabányáig közlekedő vonatra
a hétvégén és ünnepnapokon ülhetünk fel. Részletes
menetrendi információk:
elvira.mav-start.hu

Megnyitottuk

Keresse újságunkat a facebook-on és az
oroszlanyimedia.hu oldalon is!

ingatlanirodánkat

oroszlány,
rákóczi út 11. fsz. 1.
szám alatt!

szeretettel várjuk!

06 70 716 8094
www.oc.hu

