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LAPSZÁMUNKBÓL:

ARCHIV
Fotós Babérok
Idén minden lapszámunkban be
mu
tatunk egy-egy archív felvételt
városunkról, Babér Zoltán és édes
apja gyűjteményéből. Első al
ka
lom
mal azonban valami nagyobb
szabásút mutatunk.
8. oldal

KULTÚRA
Tömedékeléshez viszi a
mészkövet a szalag a márkushegyi
aknaházba. A függőaknával
együtt lezárult egy korszak a
városunk történetében. Nem
a szén elfogyása, inkább más,
felszíni folyamatok vezettek
az utolsó mélyművelésű bánya
bezárásáig. A széntermelés
és az erőmű működésének
megszűnésével az elmúlt években
örökségét jórészt átvette a
Tudományos és Technológiai
címre bővült Ipari Park, valamint
a majki Bányászati Múzeum és a
többi hagyományőrző (szak)szer
vezet tevékenysége. A föld alatti
bányászat véget ért, miközben
gyakorlatilag felépítette azt, amit
ma úgy ismerünk: Oroszlány.

Kápolna
Települési képviselői keretből kez
dődhet meg az 1876-ban épült kato
likus kápolna felújítása. Az 1. sz. vá
lasztókörzet képviselője mondja el,
hogyan?
4. oldal

GAZDASÁG
Felfelé mutat
Megjelent a „Komárom-Esztergom
Megye gazdasága TOP100 2016” című
kiadvány. Megnéztük, Oroszlány is
beleillik-e az optimista trendbe?
12. oldal

Naptár
Ha évkezdés, akkor újságnaptár: a
6-7. oldalon 2017-es naptárt talál,
benne a munkaszüneti napok jegyzé
kével.
6–7. oldal
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Tíz éves a civil egyesülés
Alakulásának 10. évfordulóján Ünne
pi Térségi Fórumot tartott az Oroszlány
és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesü
lete (OTSZE) december 20-án kedden a
OKSZIK-ban. A kamarateremben kez
dődött program szakmai tájékoztatóját
Monostori Éva közösségfejlesztő és Kiss
Károly informatikus (Élettér Egyesület)
tartották „A Nemzeti Együttműködé
si Alap 2017 évi működési pályázata és
aktuális tennivalók” címmel. Ezt kö
vetően pedig a kiállítóteremben, Lazók
Zoltán polgármester köszöntőjével vette
kezdetét az Ünnepi Térségi Fórum. Az
Egyesület megalakulására és az elmúlt
évtized tevékenységére Mészáros István

OTSZE elnök emlékezett vissza. Ezen
felül méltatta az alapítók és együttmű
ködő partnerek az egyesület életében
betöltött szerepét is. A résztvevők szá
mára mintegy karácsonyi ajándékként
a nemrégiben elkészült „Visszatekintő
a Civileké a Ház 20 évére” című kisfilm
DVD-jét adták át. Az esemény barátsá
gos párbeszédre lehetőséget nyújtó fo
gadással zárult.

Gazdát keres!
Gombolyag

Egy fél éves ivartalanított
kislány. Rettentően bújós,
kedves.
Benti cicának fogadható
örökbe.
Köszönjük, ha terjeszted!

+36 20 481 2319

hu-hu.facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet/

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Hó nélkül, szürkén, ködösen, dermesz
tő hideggel jött meg a tél. A szinte ész
revétlenül megváltozott körülmények

meglepetéseket okoztak a gépjárműve
zetőknek, akik a megszokott napi rutin
szerint vezették járműveiket.
Tűzoltóink a csúszóssá vált utakon tör
tént balesetek miatt több műszaki men
tésben is részt vettek. Mentették a jár
művekbe szorult sérülteket, a megron
gálódott járműveket, a rakományt. Ké
rünk minden gépjárművezetőt, hogy a
téli közlekedési viszonyoknak megfele
lő óvatossággal vezessenek, ellenőrizzék
gépjárműveik biztonsági berendezése
it, világítását, figyeljék az időjárás-előre
jelzést, és induljanak el a szokottnál egy
kicsit hamarabb.

Tűzoltóink nevében mindenkinek na
gyon boldog, tűz- és balesetmentes új
évet kívánunk!
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Véget ér a „kistemplom”
Csipkerózsika álma
Minden települési képviselő 3 millió forintos keret felett rendelkezhet, melyet
valamilyen közösségi célra használhat fel – a képviselő-testület egy 2015ös döntése alapján. Beszélgetőpartnerünk Vargáné Vojnár Katalin (FideszKDNP), az 1. számú választókörzet képviselője volt.
: Mi fog történni a templommal?
V. V. K.: Az oroszlányi katolikus közösség az évekkel ezelőtt ellopott és szétdarabolt harangot szerette volna újra-

öntetni. Az elképzelés számomra nemes cél volt, ezért felvettem a kapcsolatot Kutschi András címzetes préposttal és a polgármester úrral. A helyszín
bejárásakor merült fel, hogy a templom több részének felújítása is időszerű lenne. Rövidesen kiderült, hogy
a rendelkezésre álló keretből ezek is
megoldhatók, így kicserélhetjük a bejárati ajtót és az oldalsó kazettás ablakot, a kápolnához vezető járda is megújul, valamint a tetőszerkezet haladéktalanul szükséges javítása is megvalósulhat. A harangot pedig Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester fog-

ja újraönteni az eredeti, ellopott, feldarabolt és megtalált alkotóelemeiből.

A közös bejáráskor a további hasznosítás lehetősége is szóba került: mivel
a kápolna a Mária-út útvonalán van,
így az oldalhajóból akár egy zarándokszállást is kialakíthatnánk. Ennek az elképzelésnek a továbbgondolása, letisztázása még folyamatban van. A megvalósításhoz szükséges anyagi források ugyanis még nem állnak rendelkezésre. Ehhez más – például nem önkormányzati – forrásokat is be kellene vonni, de ha kell, gyűjtést is szervezünk rá. A katolikus egyház és a város
együttműködése elengedhetetlenül
szükséges ehhez, márpedig ez megvan. A jövő évi keretet is érdemes lehet erre fordítani.
: A templomkerttel mi a terv?
V. V. K.: Az idők folyamán elvadult, az
épülethez veszélyesen közel nőtt növényzet ritkítását az önkormányzati
tűzoltóink végezték el, a kert többi része az épület végső funkciójához igazodik majd. A legvalószínűbb egy pihe-

nőpark lenne a szálláshoz kapcsolódóan, vagy akár attól függetlenül is.
: Mikor kezdődnek a konkrét
munkálatok?
V. V. K.: Az ablakgyártás és a harangöntés munkálatai a háttérben már elkezdődtek, a konkrétan a templomon
végzendő munka januárban kezdődik.
: A teljes keretet a templom
kapta, vagy más terület is érintett?
V. V. K.: A keretből még az Oroszlányi
Szlovák Önkormányzat „Múltunk megőrzése” című jubileumi kiadványa készült, melyet az Oroszlányi szlovákok
betelepítésének 315. évfordulójára adtak ki. Ezen felül a Hunyadi Mátyás Általános Iskolának digitális taneszköz,
pontosabban LED TV vásárlására jutott
még belőle.
: Fontos kérdés: Várható előrelépés Várdomb utca aszfaltozásának
ügyében?
V. V. K.: Ez már nem a képviselői keret
kérdésköre. Annyit azonban elmondhatok, hogy a 2017-es költségvetési tervezetben benne van a „Várdomb
utca felújítása” tétel. A tervezet véglegesítése, azaz elfogadása februárban
lesz, amely anyagi fedezetet biztosíthat a majdani beruházáshoz.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Kiss Csaba
Kiss-Kont Kft.

Kávé:
Instant, kettő az egyben, sok tejjel

„Senki nem próféta a saját hazájában.”

: A régi kenyérgyár területéről –
sokan még talán így emlékeznek rá –
már évek, sőt évtizedek óta kamio
nok, teherautók járnak ki-be, mind
egyiken egységes sárga-fekete felirat:
Kiss-Kont. Mióta létezik a cég és mió
ta vagytok ezen a helyen?
K. Cs.: Ahogy nagyon sok vállalkozó
Magyarországon, mi is 1989-ben kezd
tük a munkát, akkor még ketten, aztán
1997 óta egyedüli tulajdonosként. A je
lenlegi telephelyünket 1999-ben vásá
roltuk, és 2002 óta minden tevékenysé
günk itt zajlik.
: Mivel foglalkoztok pontosan?
Milyen logisztikai szolgáltatáso
kat végeztek?
K. Cs.: Alapvetően nemzetközi fu
varozással foglalkozunk, és ha ezen
partnereink igénylik, akkor nekik
szállítunk belföldre is. A logiszti
kai feladatinkat 8 éve raktározás
sal is kiegészítettük, egyre inkább
komplex szolgáltatásra van igény a
piacon, és egy vállalkozás számára
is előnyös, ha nem egy, hanem mi
nimum kettő, de inkább három lá
bon tud állni. Januárban adjuk át
legújabb raktárterületünket, ahol
további 1000 nm-en tudunk majd
fedett helyen árut tárolni.
: Töretlen volt a fejlő
dés?
K. Cs.: Amennyire a piac és
a gazdaság is töretlenül fejlő
dött. Volt, amikor 18 kamion
nal dolgoztunk, ma már ke
vesebbel, aminek legfőbb oka
a gépkocsivezetők hiánya. A
raktározás, mint új szakterület
pedig nem állt tőlem messze,
raktár-gazdálkodási végzettsé
gem van, korábban bányánál is
raktárvezetőként dolgoztam.

: Ma, itt a régióban minden vál
lalkozás, kivétel nélkül munkaerő
hiánnyal küzd. Ezek szerint Ti sem
vagytok kivételek.
K. Cs.: Nem. Amióta megszűnt a sor
katonai állomány, ahonnan éves szin
ten több száz, kiképzett gépkocsive
zető szerelt le és tudott elhelyezked
ni a szakmában, azóta egyre nagyobb
a gond. Történtek, történnek álla
mi kezdeményezések a szakmásítás
ra és a képzésre, de kevés eredmén�
nyel. A képzés mellett a munkaválla
lók hozzáállása és igényei sincsenek
összhangban, márpedig enélkül nem
ültethetjük fel őket egy sokmilliót érő
autóra, még nagyobb értékű rako
mánnyal a hátuk mögött
: Dolgoztok helyi cégeknek is?
K. Cs.: Igen, az Ipari Park néhány
multi cégének szállítunk, illetve rak
tározunk. Nem könnyű hozzájuk be
kerülni, úgy tűnik itt is igaz a mon
dás: „Senki sem próféta a saját hazá
jában”. Hiába dolgozunk kétszer
olyan jól, és biztosítjuk a legmo
dernebb feltételeket (környezetkí
mélő autók, modern raktárrend
szerek, műholdas nyomkövetés),
akkor sem nekünk adják a meg
bízásokat. Pedig árban, minőség
ben még jobb feltételeket tudnánk
nyújtani. Ahol mégis együtt dolgo
zunk, ott kevés kivétellel nem köz
vetlenül, hanem külföldi speditő
rön keresztül kapjuk a megbízást.
: Véleményed szerint miben
tudná támogatni a helyi vállal
kozásokat a város, hogy minél in
kább „prófétává” válhassatok?
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K. Cs.: Sokat segítene, ha egyrészt a
jelenleginél még több fórumot bizto
sítana a multik és a helyi vállalkozók
párbeszédének. Másrészt fel kellene
vállalnia azt a – bizonyára nem kön�
nyű – szerepet, hogy az ipari park be
települt cégeivel is megértesse: ha he
lyi alvállalkozókkal dolgozik, akkor
az általuk befizetett többlet iparűzé
si adó is helyben marad, és éppen az
ipari parkot, valamint a városi infra
struktúrát lehet még jobbá, moder
nebbé tenni.
: Családi vállalkozásként mű
ködtök. Sikerül a következő generá
ciót is a cégben tartani?
K. Cs.: Igen, feleségem és szerencsé
re már a kisebbik fiam is a cégnél dol
gozik, ő szervezi a raktározást. Igyek
szem minél több feladatot átadni, de
nem egyszerű, amikor az ember sze
reti a munkáját, és örömmel kel fel
reggel, hogy „dolgozhat”.
: Ez a siker titka?
K. Cs.: Talán ez is, de nem csak ez. A
Kiss-Kontnál mindenki tisztában van
azzal, hogy ha a cég jól teljesít, akkor
ő is jobb munkakörülmények között,
több fizetésért dolgozhat. Az emberek
tisztelik egymást, nincs ellenségeske
dés.
: Hogyan töltődsz fel nap, mint
nap?
K. Cs.: A nagyon kevés szabadidőt
elsősorban a családdal, gyerekekkel,
unokákkal töltjük. Ők azok, akik fel
töltenek és lendületben tartanak. A
hobbi pedig: a lovaim. Stresszes idő
szakokban egyszerűen csak velük va
gyok néhány órát, és tényleg terápia
ként működnek.
: Véget ért 2016, új év kezdődik,
milyen várakozásokkal nézel 2017
elé?
K. Cs.: Az elmúlt évben komoly be
ruházásokba kezdtünk, ezek eredmé
nye 2017-ben lesz majd látható, bízom
abban, hogy a jelenlegi gazdasági fel
lendülés nem csak átmeneti és a sta
bil fejlődés további komoly beruházá
sokat hoz majd a Kiss-Kont életébe is.
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v Újév, Fruzsina
h Ábel
k Genovéva, Benjámin
sz Titusz, Leona
cs Simon
p Boldizsár
sz Attila, Ramóna
v Gyöngyvér
h Marcell
k Melánia
sz Ágota
cs Ernő
p Veronika, Vera
sz Bódog
v Lóránt, Loránd
h Gusztáv
k Antal, Antónia
sz Piroska
cs Sára, Márió
p Fábián, Sebestyén
sz Ágnes
v Vince, Artúr
h Zelma, Rajmund
k Timót, Tádé
sz Henrik, Pál
cs Vanda, Paula
p Angelika
sz Károly, Karola
v Adél
h Martina, Gerda
k Marcella
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sz Ignác
cs Karolina, Aida
p Balázs
sz Ráhel, Csenge
v Ágota, Ingrid
h Dorottya, Dóra
k Tódor, Rómeó
sz Aranka
cs Abigél, Alex
p Elvira
sz Bertold, Marietta
v Lívia, Lídia
h Ella, Linda
k Bálint, Valentin
sz Kolos, Georgina
cs Julianna, Lilla
p Donát
sz Bernadett, Leó
v Zsuzsanna
h Aladár, Álmos
k Eleonóra
sz Gerzson
cs Alfréd
p Mátyás
sz Géza
v Viktor, Edina
h Ákos, Bátor
k Antónia, Elemér
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sz Albin, Dávid
cs Lujza
p Kornélia
sz Kázmér
v Adorján, Adrián
h Leonóra, Inez
k Tamás
sz Zoltán
cs Franciska, Fanni
p Ildikó, Etele
sz Szilárd
v Gergely
h Krisztián, Ajtony
k Matild
sz Nemzeti ünn., Kristóf
cs Henrietta
p Gertrúd, Patrik
sz Sándor, Ede
v József, Bánk
h Klaudia, Mór
k Benedek, Bence
sz Beáta, Izolda
cs Emőke
p Gábor, Karina
sz Irén, Írisz
v Emánuel, Dusán
h Hajnalka
k Gedeon, Johanna
sz Auguszta
cs Zalán
p Árpád

MÁRCIUS

sz Tihamér, Annamária
v Ottó
h Kornél, Soma
k Ulrik
sz Emese, Sarolta
cs Csaba
p Apollónia
sz Ellák
v Lukrécia
h Amália
k Nóra, Lili
sz Izabella, Dalma
cs Jenő
p Örs, Stella
sz Henrik, Roland
v Valter
h Endre, Elek
k Frigyes
sz Emília
cs Illés
p Dániel, Daniella
sz Magdolna
v Lenke
h Kinga, Kincső
k Kristóf, Jakab
sz Anna, Anikó
cs Olga, Liliána
p Szabolcs
sz Márta, Flóra
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k Boglárka
sz Lehel
cs Hermina
p Domonkos, Dominika
sz Krisztina
v Berta, Bettina
h Ibolya
k László
sz Emőd
cs Lőrinc
p Zsuzsanna, Tiborc
sz Klára
v Ipoly
h Marcell
k Mária
sz Ábrahám
cs Jácint
p Ilona
sz Huba
v Szt. István
h Sámuel, Hajna
k Menyhért, Mirjam
sz Bence
cs Bertalan
p Lajos, Patrícia
sz Izsó
v Gáspár
h Ágoston
k Beatrix, Erna
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p Egyed, Egon
sz Rebeka, Dorina
v Hilda
h Rozália
k Viktor, Lőrinc
sz Zakariás
cs Regina
p Mária, Adrienn
sz Ádám
v Nikolett, Hunor
h Teodóra
k Mária
sz Kornél
cs Szeréna, Roxána
p Enikő, Melitta
sz Edit
v Zsófia
h Diána
k Vilhelmina
sz Friderika
cs Máté, Mirella
p Móric
sz Tekla
v Gellért, Mercédesz
h Eufrozina, Kende
k Jusztina, Pál
sz Adalbert
cs Vencel
p Mihály
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sz Hugó
v Áron
h Buda, Richárd
k Izidor
sz Vince
cs Vilmos, Bíborka
p Herman
sz Dénes
v Erhard, Csombor
h Zsolt
k Leó, Szaniszló
sz Gyula
cs Ida
p Nagypéntek, Tibor
sz Anasztázia, Tas
v Húsvét, Csongor
h Húsvét, Rudolf, Rezső
k Andrea, Ilma
sz Emma
cs Tivadar
p Konrád
sz Csilla, Noémi
v Béla
h György
k Márk
sz Ervin
cs Zita
p Valéria
sz Péter
v Katalin, Kitti
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h
k Zsigmond
sz Tímea, Irma
cs Mónika, Flórián
p Györgyi, Adrián
sz Ivett, Frida
v Gizella
h Mihály
k Gergely
sz Ármin, Pálma
cs Ferenc
p Pongrác
sz Szervác, Imola
v Bonifác
h Zsófia, Szonja
k Mózes, Botond
sz Paszkál
cs Erik, Alexandra
p Ivó, Milán
sz Bernát, Felícia
v Konstantin
h Júlia, Rita
k Dezső
sz Eszter, Eliza
cs Orbán
p Fülöp, Evelin
sz Hella
v Emil, Csanád
h Magdolna
k Janka, Zsanett
sz Angéla, Petronella
A munka ünn., Fülöp, Jakab
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cs Tünde
p Kármen, Anita
sz Klotild
v Pünkösd, Bulcsú
h Pünkösd, Fatime, Ferdinánd
k Norbert, Cintia
sz Róbert
cs Medárd
p Félix
sz Margit, Gréta
v Barnabás
h Villő
k Antal, Anett
sz Vazul
cs Jolán, Vid
p Jusztin
sz Laura, Alida
v Arnold, Levente
h Gyárfás
k Rafael
sz Alajos, Leila
cs Paulina
p Zoltán
sz Iván
v Vilmos
h János, Pál
k László
sz Levente, Irén
cs Péter, Pál
p Pál

JÚNIUS

tavaszi szünet (összesen 6 nap)
2017. április 13. csütörtök–2017. április 18. kedd
nyári szünet
2017. június 16-tól péntek

2017. év iskolai tanítási szünet időpontjai

2017. március 15. szerda
Nemzeti ünnep
2017. április 14. péntek
Nagypéntek
2017. április 17. hétfő
Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
2017. május 1. hétfő
Munka ünnepe (hosszú hétvége)
2017. június 5. hétfő
Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)
2017. augusztus 20. vasárnap
Államalapítás ünnepe
2017. október 23. hétfő
1956-os forradalom ünnepe
(hosszú hétvége)
2017. november 1. szerda
Mindenszentek napja
2017. december 24. vasárnap
Szenteste
2017. december 25–26. hétfő és kedd
Karácsony
(hosszú hétvége)
2018. január 1. hétfő
Új év első napja

Munkaszüneti napok 2017. évben

30 v Judit, Xénia
31 h Oszkár

mediacentrum.hu

30 sz Rózsa, Rozalinda
31 cs Erika, Bella

30 sz Jeromos, Örs

1
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v Malvin
h Petra
k Helga
sz Ferenc
cs Aurél
p Brúnó, Renáta
sz Amália
v Koppány
h Dénes
k Gedeon
sz Brigitta
cs Miksa
p Kálmán, Ede
sz Helén
v Teréz
h Gál
k Hedvig
sz Lukács
cs Nándor
p Vendel
sz Orsolya
v Előd
h Nemzeti ünn., Gyöngyi
k Salamon
sz Blanka, Bianka
cs Dömötör
p Szabina
sz Simon, Szimonetta
v Nárcisz
h Alfonz
k Farkas

OKTÓBER
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sz Mindenszentek, Marianna
cs Achilles
p Győző
sz Károly
v Imre
h Lénárd
k Rezső
sz Zsombor
cs Tivadar
p Réka
sz Márton
v Jónás, Renátó
h Szilvia
k Aliz
sz Albert, Lipót
cs Ödön
p Hortenzia, Gergely, Gergő
sz Jenő
v Erzsébet, Zsóka
h Jolán
k Olivér
sz Cecília
cs Kelemen, Klementina
p Emma
sz Katalin
v Virág
h Virgil
k Stefánia
sz Taksony
cs András, Andor

NOVEMBER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fotó: Folytek Zsolt

p Elza
sz Melinda, Vivien
v Ferenc, Olívia
h Borbála, Barbara
k Vilma
sz Miklós
cs Ambrus
p Mária
sz Natália
v Judit
h Árpád
k Gabriella
sz Luca, Otília
cs Szilárda
p Valér
sz Etelka, Aletta
v Lázár, Olimpia
h Auguszta
k Viola
sz Teofil, Krisztián
cs Tamás
p Zénó
sz Viktória
v Ádám, Éva
h Karácsony, Eugénia
k Karácsony, István
sz János
cs Kamilla
p Tamás, Tamara
sz Dávid
v Szilveszter

DECEMBER
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Így néztünk ki fél évszázada

ARCHIV

Városunk, ahogy talán még sohasem látta

Idén minden számunkban közlünk egy-egy archív felvételt Oroszlányról, Babér Zoltán és édesapja archívumá
ból. A képek segítségévél pedig röviden felelevenítjük az adott épület, városrész már feledésbe merült történe
tét. Első ilyen képünk azonban átfogóbb ennél: 1966-ban készült, ráadásul 1600 méter magasból. Még bőven az
épülő várost mutatja, balra lent a víztoronnyal, vidámparkkal, közepén a Tanácsházával – amikor épült, még
így hívták a Polgármesteri Hivatalt, a tetején a teherforgalmat bonyolító vasútállomással, de sehol nincsenek a
tavak, a Művelődési ház, vagy a panelházak. Ha szereti megkeresni a saját házát a légifelvételeken, nos, ezen a
képen nem biztos, hogy menni fog!
A fotót a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek köszönhetjük. Nagyítható formában Ön is megtalálja
fentrol.hu weboldalon oldalon, sok másik hasonló képpel együtt!
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kívülről szinte befejezve kezdi az évet a Petőfi udvar 6–7.
számú tömb. Október óta sokat haladt a felújítás, bár a
belső munkák többsége még hátravan. A felújítás lépéseit sokan követik a facebookon vezetett fotóalbumunkban.

Köszönetünket fejezzük Oroszlány lakosságának, akik segítették munkánkat adományaikkal és hozzájárultak alapítványunk eredményes munkájához. Külön
köszönetünket fejezzük:
Borgwarner Kft.
Fidelitas-Duó Bt.
Oritel Kft.
Oroszlány Polgármesteri Hivatal
OSZ Zrt.
Riasztástechnikai Szolg. és Ker. Kft.
QP Gépipari és Kereskedelmi Zrt.
2016. évi támogatottak:

A bejáratnál közvilágítást, udvari játékokat és egyes
termekbe digitális taneszközöket kapott a Hunyadi Mátyás Iskola. A képviselői keretek elköltését mostani számunktól folyamatosan szeretnénk bemutatni Önöknek.

Helmeczi Martin
550 000 Ft
Tamás Boglárka
110 000 Ft
Rácz Róbert
200 000 Ft
Vas Veronika
80 000 Ft
Oroszlány Szakorvosi és Ápolási Intézet
180 000 Ft
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, egészséges új évet kívánunk!
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Új mászóka készült a József Attila Általános Iskolába
is. A képviselői keret(ek)ből épített gumiágyas játszótér az önkormányzat egyik utolsó ilyen beruházása
volt: januártól a KLIK működteti az iskolaépületeket.

Dr. Magyar György szerkesztő (és több anyag szerzője)
alig pár hónap alatt hozta létre azt az 500 oldalas kötetet, mely Oroszlány sportéletének eddigi 90 évét foglalja
össze. Aki szeretne egy példányt a könyvből, annak már
a folyamatban lévő, második kiadást kell megvárnia.
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Hunyadi Matematika
Csapatverseny
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általá
nos Iskola matematika munkaközössé
ge Farkas Gáborné vezetésével novem
ber 24-én már 21. alkalommal rendez
te meg a Hunyadi matematika városi és
város környéki versenyt. Minden évben
3 fős csapatokban mérkőzhetnek meg
a tanulók 3. osztálytól 8. osztályig. Ez
a versenyzési forma népszerű a diákok
körében, és korunk elvárási követelmé
nyeinek is megfelel. A csapatok tagjai
együtt döntik el, ki melyik feladat kidol
gozásával járul hozzá a közös munka si
keréhez. Idén 49 csapat (147 fő) mérte
össze sikeresen matematika tudását. A
következő eredmények születtek:
3. évfolyamon – I. hely Oroszlányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
(Gombási Noémi Renáta, Spindler Ber
talan Péter, Vida Kornél; II. hely Orosz
lányi József Attila Általános Iskola
(Fülöp Erika, Glázer Maja, Varga Ber
nadett); III. hely Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola (Csizmadia
Miklós, Farkas Laura, Tóth Klaudia).
4. évfolyamon – I. hely Oroszlányi Hu
nyadi Mátyás Általános Iskola (Gal�
lyas Milán, Molnár Bianka, Stein-Biró
Villő); II. hely Bokodi Móra Ferenc Ál
talános Iskola (Pula Csongor, Szeren
csés Ádám, Tóth Máté); II. hely Orosz
lányi József Attila Általános Iskola
(Borbíró Dominik Norman, Fehér Sza
bolcs, Nagy Antónia Evelin).
5. évfolyamon – I. hely Oroszlányi Hu
nyadi Mátyás Általános Iskola (Pap
Levente, Németh Máté, Czermann
Máté); II. hely Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola (Kőhalmi Pé
ter Lajos, Duics Richárd Róbert, Nagy
Dániel); III. hely Oroszlányi József At
tila Általános Iskola (Gábor Anna,
Gyurkovszky Szilárd, Török Jázmin
Eszter).
6. évfolyamon: – I. hely Oroszlányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Ba
ráth Dominika, Rácz Anna, Józsi-Tóth
Márk); II. hely Kecskédi Általános Is
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kola (Péter Nóra, Dorsich Hanna, Hor
váth Anna); III. hely Oroszlányi Hu
nyadi Mátyás Általános Iskola (Kürti
Laura, Terdik Dorina, Magasi Dániel).
7. évfolyamon – I. hely Oroszlá
nyi Hunyadi Mátyás Általános Isko
la (Gombási Róbert, Geiszt Zsombor
Jenő, Chlebda Tamás); II. hely Orosz
lányi Hunyadi Mátyás Általános Isko
la (Mátis Csenge, Horváth Bence, Kol
lár Bendegúz Zoltán); III. hely Kecskédi
Általános Iskola (Hartmann Krisztián,
Takács Ákos, Schmidt Levente).
8. évfolyamon – I. hely Oroszlá
nyi Hunyadi Mátyás Általános Is
kola (Czettisch Kinga, Czettisch Pet
ra, Keltai Gabriella); II. hely Oroszlá
nyi József Attila Általános Iskola (Sza
bó Bence, Molnár Gergő Máté, Marton
Zoltán); III. hely Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola (Tóth Liliána,
Kovács Réka, Szlobodnik Zsanett).

nos Iskola); 3. helyezett: Bárdos 2 (Bár
dos László Gimnázium, Oroszlány).
9. osztályosok – 1. helyezett: Árpád
2 (Árpád Gimnázium, Tatabánya); 2.
Bárdos 1 (Bárdos László Gimnázium,
Tatabánya); 3. Die Sterne (Hamvas Béla
Gimnázium, Oroszlány).
A díjakat Bán Ildikó intézményvezetőhelyettes adta át. A felkészítésért, a ver
seny feladatainak összeállításért és a le
bonyolításért köszönet a tanárnőknek.
Hezler Edit

Likerecz Attila ismét
szövetségi kapitány lehet

Mikulás-napi német
verseny a Gimnáziumban
2016. december 6-án a Hamvas Béla
Gimnázium német nyelvi munkakö
zössége megrendezte a már hagyo
mányos kistérségi Mikulás-napi ver
senyét. A város és a városkörnyék álta
lános iskoláiból, valamint a tatabányai
gimnáziumokból 11 csapat jött el az is
kolába, hogy összemérje tudását a téli
ünnepekről. A sok feladat között volt
többek között adventi filmmel kapcso
latos, puzzle, vers, képleírás, események
időrendbe rakása, színezés stb. Jó han
gulatban hamar eltelt a másfél óra. A
következő eredmények születtek:
5-6. osztályosok – 1. helyezett Die
Kecskéder Zwerge (Kecskédi Német
Nemzetiségi Általános Iskola); 2. helye
zett BLG-Engel (Bárdos László Gimná
zium, Tatabánya); 3. helyezett: Hunyadi
(Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola).
7-8. osztályosok – 1. helyezett: Yetis
(Orosz
lányi Hunyadi Mátyás Általá
nos Iskola); 2. helyezett: Schneemänner
(Kecskédi Német Nemzetiségi Általá

Likerecz 2001 óta van az edzői pályán,
és jelenleg is az ő edzéstervei alapján
folyik a felkészülés az Oroszlányi Vá
rosi Súlyemelő Egyesületben. Az el
ért eredmények alapján a – magyar és
a nemzetközi szövetség elnökeinek tel
jes egyetértésében – a választották 2016ban az utánpótlás szövetségi kapitányá
nak. Ugyanezen okokból remélhetjük,
hogy 2017-ben is megválasztják erre a
megtisztelő címre.

Gyógyúszók versenye
Közel száz fiatal szállt vízbe decem
ber 8-án, akiknek Kiss Kornél és Le
wis Jestin, az OSE kosarasai, illetve
Likerecz Gyöngyi súlyemelő olimpi
kon adta át az önkormányzat elismeré
sét: az úszószemüveget, valamint az ok
levelet. A megmérettetést a járási óvo
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SPORT
ténylegesen kupákat is kiosztottak. Így
a 14. OUFC Hó kupát a 9 évesek kö
zött a Tatabánya Vulkán vihette haza,
míg a 7 és 11 évesekét itthon tartották
az oroszlányiak.

dások és az elsőosztályosok kezdték,
akiknél elsődleges cél a táv megtétele
volt biztonságosan, majd korcsopor
tonként következtek az időért is úszó
versenyzők. Az oroszlányiak mellett
szákszendi, kecskédi, bokodi és dadi
gyerekek is érkeztek a városi uszodá
ba. Mint azt Madariné Molnár Tün
détől, a szervező Pedagógiai Szakszol
gálat vezetőjétől megtudtuk, a törvé
nyi előírásoknak megfelelően gon
dozzák ezt a területet a gyógytestne
veléssel együtt, s bőven meghaladja
a 200-at azok száma, akik hetente 1-1
órában a speciális testnevelésre, vala
mint úszás foglalkozásokra járnak. A
gyógyúszásra járó fiataloknak rende
zett versenyt képviselők, vállalkozók
is támogatták.

Foci utánpótlás: Hó kupa
Szokásos évzáró rendezvényükön mu
tatták be megszerzett tudásukat szü
leiknek az OUFC kis focistái decem
ber 17-én a Gárdonyi Sportcentrum
ban. Mészáros István elnök az Egye
sület megalakulása óta minden év
ben megtartott Hó kupát idén már 14.
alkalomal rendezte meg. A Tatabányai
Vulkán SE és a Környe SE részvételé
vel rendezett meccsek az egykori Gár
donyi iskola tornatermében zajlottak.
A teremben végig családias hangulat
uralkodott, a megjelent szülők a for
dulók végén tapssal köszönték meg a
játékot. A mérkőzéseken ilyenkor rend
szerint minden utánpótlás tag kap já
téklehetőséget, majd az esemény végén
emléklapot vihet haza. A bemutató je
lentőségét a gyerekek számára az mu
tatja legjobban, hogy az ő kezdemé
nyezésükre – idén első alkalommal –

Rostás Kevin
országos bajnok!
Tizennégy megyéből 118 tanulásban
akadályozott diák vett részt a FODISZ
által Budapesten megrendezett Orszá
gos Terematlétikai Diákolimpiai Dön
tőn, ahova a megyei viadalok legjobb
jai kvalifikálták magukat. Az ELTE
sportcsarnokában 2016. december 10én tartott döntőben nagyszerűen sze
repeltek az oroszlányi Benedek Elek
EGYMI első korcsoportos tanulói. Ba
logh Szimonetta kislabda hajításban,
Nyári Dorina pedig helyből távolug

rásban nyert bronzérmet. A legna
gyobb siker Rostás Kevin nevéhez fű
ződik, aki 8m 50 cm-es egyéni csúc�
csal lett országos bajnok medicinlabda
dobásban, 23 versenytársát megelőzve.
A tehetséges kisfiú kislabda hajításban
az előkelő 4., helyből távolugrásban
pedig a 6. helyen végzett. Az összetett
pontversenyben Komárom-Esztergom
Megye csapata a második helyen zárt,
a három oroszlányi, egy tatabányai és
egy tatai diák érmeinek köszönhető
en. A Benedekes sportolókat Kovácsné
Kelemen Valéria testnevelő készítette
fel az országos diákolimpiai döntőre.

Karate:
24 érem a Turul Kupán!
Meghívásos Regionális Karate Ver
seny volt Tatabányán, 2016. december
10-én. A régió utolsó versenyére, a Tu
rul Karácsony Kupára 11 csapat érke
zett. Az oroszlányi karatésok eredmé
nyesen szerepeltek 14 arany, 7 ezüst és
2 bronzéremmel térhettek haza.
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Megyei TOP100 – 2016
Megjelent a „Komárom-Esztergom Megye gazdasága
TOP100 – 2016” című kiadvány. Az 56 oldalas újságot kézről
kézre adják a gazdaság szereplői, megnéztük hát, milyen helyi
vetülete van a tavalyi év összegzésének. A 100-as listán büsz
ke harmadik helyezett a szinte folyamatosan csarnokot bőví
tő BorgWarner Oroszlány (Turbo) Kft., míg a Wescast Hun
gary Zrt. a 12. helyen előzi a 13. GE Water and Process Hunga
ry Kft.-t (melyet korábban Zenon néven is ismerhettek). A lis
tára felkerült még a nemrégiben szintén csarnok alapterületet
duplázott Bebusch Hungária Kft. is a 84. helyen. Korábban
nem volt jellemző, hogy városunk ilyen mértékben képvisel
ve lett volna a megye gazdaságának élvonalában. Az ipari te
rület a nem ott dolgozók napi útvonalából rendszerint kiesik,
így a város lakói elől legtöbbször rejtve marad az egyébként
jó látható bővülés. De vajon meddig ők a többség? Az ipari
parkba települt cégek dolgozói létszáma ma már meghaladja
az 5000 főt – az előrejelzések alapján ez 2020-ig további 1500
fővel bővülhet. Nyilvánvaló, hogy az ehhez szükséges felté
telek megteremtése elsődleges fontosságú kell legyen a város
számára. A gyakorlatban ez három fő területet érint: a közle
kedést, a szakmai képzést és a lakhatást. Az új körforgalom
az első lépés a temető-bányászati múzeum mellett, Székesfe
hérvárra tartó elkerülő út létrehozásában, de a közvetlen bu
dapesti vonatjáratok is ilyen hozadéknak tekinthetők. A na
gyobb, a várost teljesen elkerülő út építése, ha ma kezdődne
is későn lenne. Ez nyilván jelentősen meghaladja a város lehe

tőségeit – és nem csak anyagilag, de tervezés és engedélyezte
tés szinten is.
A képzés tekintetében a már most is „oroszlányi modellként”
emlegetett ösztöndíjrendszer bevezetése jó kiindulópont. A
jövő a még inkább a munkaadói igényekre szabott, konkrét
szakmai gyakorlatokkal összekötött felnőttképzésben van,
amelyhez Oroszlány szakemberekkel és oktatási intézmé
nyekkel egyaránt rendelkezik.
És bár az „ország első mobil (konténeres) munkásszállója” ké
tes dicsőség, de láthatóan működő elképzelés, bővítése meg
történt és történni is fog. Ugyanakkor már az egykori Béke
szálló épületére is szállingóznak az érdeklődők, talán egyszer
a városkapu épülete is rendeződhet valami hasonló módon.
Az újabb Petőfi udvari tömb felújítása 24 bérlakást hoz vissza
a piacra, nyilvánvaló, hogy ennél jóval többre lenne szükség.
A háziorvosok hiányának megoldásához már most is jól jön
ne néhány szolgálati lakás, vagy inkább szolgálati ház. Ígéret
van a családi házas övezetekben újabb közművesített telkek
kialakítására is.
Bár a toplista elemzése során a hangsúly a nagyokon van,
nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a kisebb he
lyi vállalkozásokat sem. Akár közvetlen beszállítóként, akár
közvetetten, de ők is részesei a növekedésnek. Elég csak a kö
zelmúltban megnyílt – és gyorsan népszerűvé vált – étter
mekre gondolni, de van műszaki bolt, hentes, munkaruháza
ti üzlet, akik alapterületet bővítettek – és a sort lehetne foly
tatni.

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázott, és közel
250 000 Ft összegben kapott védő és szakfelszereléseket. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. de
cember 20-án adta át az elnyert eszközöket. Így Tyukodi József elnök önkéntes csapata két mászóövvel és védőkámzsával, tömlővel
és tartozékával, valamint puttonyfecskendővel és bontóbaltával is
gazdagodott.

VÉRADÁS
január 19-én, csütörtökön
a Szakorvosi Rendelőintézetben,
a helyi Vöröskereszt szervezésében.
Helyszín: a 3. emeleti konferenciaterem
11–13 óra között.

