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LAPSZÁMUNKBÓL:

GAZDASÁG
Ingatlankezelő
Új nevet kell megszokniuk a helyi
eknek: Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. Bemutatjuk, hogy
miért és hol találkozhatnak az új cég
gel.			 10. oldal

KÖZÉLET
Keret
Székely Antal, a 2. sz. választókörzet
képviselője többek között a József At
tila iskola játszóterére fordította kép
viselői keretét. Megkérdeztük azt is,
hogy idén mire számíthatunk.
4. oldal

SPORT
Küzdőtér
A díszvilágítással került fel a pont az
i-re az új csarnok építésének végén.
Nagycikkünkből megtudhatja, hogy
mekkora, miért akkora, miért ide
épült, és hogy kinek-mennyibe ke
rült.			
6–7. oldal

2013. óta
minden évben azoknak
a szervezeteknek, vállalatoknak,
magánszemélyeknek adják át a Kölcsey emlékplakettet, akik
jelentős közművelődési tevékenységet folytatnak a városban, és
ezáltal meghatározóivá váltak a település kulturális arculatának.
Az idén ez a díj a Bányászati Múzeumot, a Hébé Alapfokú
Művészeti Iskolát és Kertész Ágnes pedagógust illette.
Az átadóra az OKSZIK színháztermében került sor január 22-én.

Képújság
Elindult az OVTV képújsága, mely
HD minőségben, összesen 17500
háztartásban fogható. Keresse a Digi
és az Oritel hálózatokon, vagy akár
YouTube-on is!
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Hédi

Emlékezés a Don-kanyarra

Gazdát
keres!

Húsz éve minden évben megemlékezik Oroszlányban a Don-menti csaták során
elesett és eltűnt honvédekről a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
Az evangélikus gyülekeze
a Don-kanyarban című fotó
ti teremben Szemeti Ferenc
kiállítását. Reményi József a
ezredes, református tábori
II. világháborúban a Donnál
lelkész idézte fel nemzetünk
harcoló 2. Magyar Hadsereg
egyik legnagyobb véráldo
kórházvonatain szolgált az
zattal járó katasztrófáját. Az
ellátásért felelős vezetőként.
előadást követően a kegye
Az eseményekről naplót ve
leti ünnepség a templom fa
zetett és rengeteg fotográfi
lán elhelyezett emléktáblá
át készített. A kórházvonatok
nál folytatódott, ahol Farkas
feladata volt a hadműveleti
Etelka lelkész mondott imát,
területek egészségügyi osz
majd az önkormányzat nevében Lazók lopaitól és tábori kórházaiból – a már
Zoltán polgármester és Rajnai Gábor al ellátott sebesülteket – a hátország had
polgármester, valamint a civil és társa test- és vöröskeresztes kórházaiba szál
dalmi szervezetek képviselői, a város la lítása. A gyűjteményt, amelynek bemu
kói, helyezték el az emlékezés koszorú tatóján a szerző lánya, Reményi Erzsé
it, mécseseit. A Don mentén 1943. janu bet is tiszteletét tette, az elmúlt időszak
ár elején kezdődő szovjet ellentámadás ban már az ország 22 településén mutat
ban a 2. magyar hadsereg mintegy 130- ták be nagy sikerrel.
150 ezer katonája lelte halálát. A gyen
gén felfegyverzett magyar hadseregnek
mintegy 200 kilométeres arcvonalat
kellett védenie. A szovjetek ellentáma
dása két hét alatt szinte teljesen felőröl
te a magyar haderőt, bekövetkezett az a
katasztrófa, melyre azóta is kegyelettel
emlékezik a nemzet. A megemlékezés
hez kapcsolódóan Mezei Bálint nyitot
ta meg Reményi József, Kórházvonattal

Hédi élete nem indult
könnyen.
Egy
kertesház udvarára hajították be kb. 6
hetesen, majd
néhány hét ideiglenes befogadónál töltött idő
után végre eljött
a gazdi. Azonban egy hónap
után ismét vis�sza került a
gondozásunkba. Négy hónapos nyurga
leányzó lett, aki
következetes
nevelés mellett
nagyon szépen
fejlődik. Aktív, tanulékony, szobatiszta
kutyus. Kutyákkal nagyon jól kijön. Ivartalanítási kötelezettséggel fogadható
örökbe, kizárólag olyam gazdi számára,
aki tisztában van a kölyökkutya nevelés
minden nehézségével – a szépségei
mellett.

+36 20 481 2319

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

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Oroszlányban 3 alkalommal keletke
zett épülettűz, egy alkalommal pe
dig horgászstéget kellett oltani. A kül
területen keletkezett 3 avartűz mellett
a városban 2 db szemetes konténer is
kigyulladt. Ajtónyitáshoz 2 alkalom
mal kaptak riasztást, melynek során
egy idős, magatehetetlenné vált bete
get adtak át a mentőszolgálatnak, illet
ve 1 esetben már csak az idős lakó ha
lálát tudta megállapítani a kiérkező or
vos. A viharos szél egy családi házon
felszakította a tetőzsindelyt, illetve egy
buszmegálló tetejét feltépte. A tűzoltók
mindkét esetben eltávolították a bal
esetveszélyes tetőborítást. Három köz

lekedési baleset során segítették a men
tők és a rendőrök munkáját. A tűzátjel
ző berendezések téves jelzésére 7 alka
lommal kezdték meg a vonulást, illet
ve vizsgálták át a védett épületet. Egy
alkalommal lakott területen belüli il
legális égetéshez vonultak, mely során
eloltották a tüzet és megtiltották a to
vábbi égetést. A 2016. év során 215 ri
asztást kaptak a tűzoltók. Az elmúlt
hónap eseményszámai mintegy 50%kal meghaladják a tavalyi átlagot.
A Malom tó jegén tartott mentési gya
korlatról szóló beszámolónkat pedig
keresse az oroszlanyimedia.hu oldalon,
vagy a 2840 facebook oldalán.

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: palotai.zoltan@2840.hu • telefonszám: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság •
Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@
oroszlany
.
hu
• Nyomda: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 9 100 • Fotók: Oroszlány Város Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla, Pintér Sándor, Feer Mariann, Benczekovits Beatrix, Szabó Imre, Németh Ferenc, Babér Zoltán
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Járda és játszótér

KÖZÉLET

Minden települési képviselő 3 millió forintos keret felett rendelkezhet, melyet valamilyen közösségi célra használhat fel – a képviselő-testület egy 2016ös döntése alapján. A 2. számú választókörzet képviselőjével, Székely Antallal
(MSZP–DK–Együtt) beszélgettünk.
: Mit kell tudni erről a képviselői keretről?
Sz. T.: Más városok gyakorlatához
igazodva, hosszú viták után a tavalyi
évben került be a költségvetésbe. Arra
szolgál, hogy a képviselő a saját kör
zetében olyan apróbb beruházásokat,
felújításokat kezdeményezzen, ame
lyek akár év közben válnak szükséges
sé, vagy már régóta megoldatlan prob
lémákat sikerüljön megoldani. Ehhez
a körzet nélküli, listás képviselők is
kapcsolódhatnak. A terveket a jegyző
nek kell benyújtani, aki megvizsgálja,
hogy adott témában van-e már képvi
selő-testületi vagy szakbizottsági dön
tés, koncepció, tervezés. Amennyiben
nincs párhuzamosság, a hivatal szak
emberei a szükséges eljárást megindít
ják.
: Mire használta fel Ön a 2016-os
évi összegét?
Sz. T.: A József Attila iskola udvari
játszóterének felújításához, illetve új
jáépítéséhez ajánlottam fel az összeg
egyik felét, a másikat az Ápolási Ott
hon előtti járdaszakasz felújításához.
: Miért pont erre a járdaszakaszra esett a választása?
Sz. T.: Ez a szakasz már megépítése
kor olyan gyenge minőségben készült
el évtizedekkel ez előtt, hogy mára
szinte teljesen eltűnt. Új alapot, új sze
gélyeket kellett készíteni, és az aszfalto
zással együtt a keret felét igényelte is.

: Kicsit fura a kivitelezés az útszakasz közepéig, várható a folytatása legalább a következő sarokig? Készülhet egyszer zebra az iskola elé?
Sz. T.: Azt az ígéretet kaptam, hogy az
idei évben a másik fele is elkészül a Ko
rányi úti sarokig. Ha ez városi pénz
ből nem oldható meg, akkor továbbra
is ebből a keretből kell tervezni. Ahol
a gyerekek többsége közlekedik – az
Asztalos utcán keresztül – a kereszte
ződés speciális jellege miatt nem lenne
egyszerű gyalogátkelőhely létesítése,
az ide vonatkozó szabvány előírásait
nem lehetne teljesíteni. A KRESZ sze
rint a kanyarodó járművekkel szemben
a gyalogosoknak elsőbbségük van, de
ahogy sok esetben a zebrán sem adják
meg az elsőbbséget, sajnos itt is gyak
ran figyelmen kívül hagyják ezt a jár
művezetők. Szerencsére baleset még
nem történt itt. El lehetne gondolkodni
azon, hogy kanyarodó sávok felfestése,
stop tábla kihelyezése segítene-e a gya
logosoknak.
: Mi indokolta, hogy a teljes játszótéri részt ki kellett cserélni a József Attila iskolában?
Sz. T.: Az akkori kivitelezés hibái és
az elhasználódás miatt az érvényes
szabályoknak nem felelt meg, de nem

volt megoldva a csapadékvíz elvezeté
se sem.
: Mik a tervei az idei pénzügyi
keretre, tudható már, hogy mire lehet
számítani?
Sz. T.: A 2. sz. választókörzet a legna
gyobb területű, ebből adódóan itt van
a legtöbb járda, és itt lenne szükség a
legtöbb parkolóra is. Itt fél évszázados
járdák vannak, amik felújításra szorul
nak. Ezzel együtt, ahol lehetséges, meg
kellene szüntetni a járdák és úttestek
közötti zöld sávokat, mert sok helyen
ezek a csapadékvíz elvezetésének aka
dályai. Ezek helyén párhuzamos par
kolókat lehetne kialakítani. Az elmúlt
15 évben megduplázódott a gépkocsik
száma, és ezt a növekedést nem tudta
követni a parkolók építése. Ehhez egy
ilyen képviselői keret csupán homok
szem a sivatagban, mert a hosszú távú
megoldásra az összeg 200-szorosa sem
lenne elég. Így csak apróbb változáso
kat lehet megoldani belőle, mint pl. a
járdaszakasz befejezése, vagy példá
ul a régi vidámpark területének rende
zése, hogy ott csak az értékes fák ma
radjanak meg, és eltűnjön az elvadult
dzsungel.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Nagy Márk
Borbála Bútorház

Kávé: helyett gyümölcstea, mert
azt a gyerekek is szeretik
: Kevés olyan lakossági üzlet
van Oroszlányon – egyre kevesebb
– amit talán mindenki ismer, hiszen
évek, évtizedek óta kiszolgálja a városlakókat. A Borbála Bútoráruház
ilyen: hozzátartozik Oroszlány mindennapjaihoz, talán kisebbségben
vannak azok, akik még nem jártak,
vásároltak Nálad. Mióta adod a város meghatározó bútorkínálatát?
N. M.: Az üzlet 2004 óta létezik, én
2008-ban vettem át. Előtte bútoraj
tó gyártással foglalkoztam, ezt a te
vékenységet bővítettem a bútorok for
galmazásával. Jelenleg az üzlet 1000
m2-en várja a vásár
lókat és az érdeklő
dőket.
: Jelen vagytok
máshol is?
N. M.: A korábbi Fenyő és alváscent
rum továbbra is megtalálható a Bor
bála Bútoráruház területén, de van
üzletünk Tatabányán is (Fabútorok és
Matracok Boltja, volt Kikol), az OMV
kút mögött. Néhány héten belül pedig
már bárhonnan elérhetnek bennün
ket, mert elindul webáruházunk is.
: Bútort webről?
N. M.: Igen. Be kellett látnom, hogy
az Internet annyira átszövi már min
dennapjainkat, hogy értékesítési csa
tornaként is számolnunk kell vele. A
bútor esetében azonban – természete
sen – szükség van a fizikai boltokra is.
Hiszen egy kanapét, egy ágyat jobban
szeretünk úgy megvásárolni, hogy
előtte leülünk rá, kipróbáljuk, kényel
mes-e. De egy polc, egy kisebb bútor,

vagy akár egy szekrény megvásárlása
nem okozhat gondot képeken keresz
tül sem.
: Milyen ma a bútorpiac, és milyen ma az oroszlányi bútorpiac?
N. M.: Vannak ágazatok, ahol a vál
ság különösen éreztette hatását. Na,
a bútor is ilyen volt. Az emberek az
autón és a bútoron (de talán a búto
ron előbb) kezdtek el takarékoskod
ni. Tartalékuk pedig, amit tartós fo
gyasztási cikkekre fordítanának, to
vábbra sincs sok. Vége még nincs a
válságnak, de szerencsére egy stabil,
de inkább lassú fejlődés már elindult.
Az oroszlányi piac mindig is különle
ges volt. Tulajdonképpen megmagya
rázhatatlan, esetleg a kulturális, bá
nyász hagyományoknak betudható,
de a városban mindig egyedi, más ré
gióktól eltérő formákat, ízlésvilágot
kerestek a vásárlók. Itt nem népsze
rű a modern, a minimál stílus, viszont
fontos a vevőknek a bútor funkciona
litása, használhatósága, pakolhatósá
ga, praktikussága. Legyen szó akár a
fiatalokról, akár idősebbekről.
: Bár Oroszlányban most egyedüli bútorbolt vagytok, bútort a vá-

lesznek, nem kell a szomszédba utaz
nunk érte.
: Egy kicsit provokatív a kérdés,
de fontosnak tartod, hogy helyben,
egymástól vásároljunk?
N. M.: Igen, persze! Én is inkább
megyek be helyi üzletbe, még ha ki
csit drágábban is, de itt veszem meg,
amire szükség van. Ha itt nincs, ak
kor a megyében, és ha ott sincs, ak
kor is igyekszem magyar terméket vá
sárolni. Ezt hiányolom Oroszlányon,
az összetartást. Jó lenne, ha a saját há
zunk táján keresnénk először partne
reket!
: Miben látod a megoldást?
Hogy kellene nekiállni?
N. M.: Példamutató lehetne ebben a
hivatal. Nem kell, hogy mindenáron
tőlem vásároljanak, de adjanak esélyt,
hogy ajánlatot adhassunk. És segítse
nek, hogy megtaláljuk egymást, egy
olyan – akár fórum, vagy közös pi
actér megszervezésével – ahol megis
merhetjük egymás igényeit.
A másik terület az oktatás: meg kel
lene tanítani a fiatalokat a vállalkozói
magatartásra, hozzáállásra. Ezt ma
nem tanítják sehol. Sajnos.
: Milyen kihívásokkal állsz most
szemben?
N. M.: Szerencsére
a terjeszkedés kihí
vásaival: elsősorban a webáruház be
indításával, amelytől fogva országos
szinten is szállítani tudunk. Ez sok
feladatot ró ránk, mind szervezésben,
mind megvalósításban.
: Hogyan töltődsz fel nap, mint
nap?
N. M.: Zenével és sporttal. A Bányász
Zenekarban, az Evangélikus Énekkar
ban zenélek minden héten. És futok,
triatlonozok, lehetőség szerint min
dennap, beosztva a sportolásra fordí
tott időt feleségemmel. A család mel
lett a nehéz versenyekre, mint pl. ko
rábban az Ironman, már nincs lehető
ség, hiszen ez akár 6-7 órás edzéseket
is igényelne. De a gyerekekkel, ha ki
csit nagyobbak lesznek, már tudunk
együtt sportolni.

»Mindenki a saját háza táján keressen partnert!«
roson kívül is több helyen lehet vásárolni. Miért érdemes Hozzátok betérni?
N. M.: Egyrészt, mert kedvező áron
kínáljuk a termékeket, kevesen tud
ják, hogy árgaranciát vállalunk, ha
valahol ugyanezek a termékek ol
csóbbak, akkor mi is annyiért adjuk.
A termékeink pedig pontosan ugyan
azok, mint amiket a nagy bútoráru
házakban lehet megvásárolni, ugyan
azoktól a beszállítóktól. Ugyanak
kor mi a sokéves tapasztalataink alap
ján meg tudunk felelni a helyi, speci
ális igényeknek is, legyen szó például
egyedi méretről, kárpitról. És, hát itt
vagyunk helyben! A webáruház indí
tásával pedig már a a magyar mellet
szlovák bútortermékek is elérhetőek
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KÜZDŐTÉR

SPORT

Eltelt közel fél év az új csarnok átadása óta, már lehet üzemeltetési tapasztalatról, kihasználtságról, az épület belakásáról írni. Igyekeztünk megválaszolni a lehető legtöbb, az átadás óta felmerült kérdést, melyekhez Beck Ferenc, az
OSE elnöke szolgált információkkal.
: Kellett ez nekünk?
B. F.: A kosárlabda népsze
rűsége 1958 óta folyamato
san emelkedik a városban. Je
lenleg több, mint 300-an ko
sárlabdáznak városunkban,
az egyesület 17 csapattal vesz
részt a korosztályos bajnok
ságokban és foglalkozik gyer
mekek képzésével az óvodás
kortól egészen a senior kor
osztályig. 2008 óta új lendü
letet kapott az utánpótlásfejlesztés, szélesedett a bázis.
Egyre többen és többen let
tünk. A további előrelépés
komoly gátja volt, hogy a vá
rosba a sportcsarnokon kívül
csak a József Attila Általános
Iskolában van kosárlabda-ok
tatásra megfelelő méretű tor
naterem. Amíg tavaly csak
komoly szervezéssel és áldo
zatok árán tudtuk megszer
vezni a heti edzéseket, addig
idén már délelőtti foglalko
zásokat is beépíthettünk, és a

heti edzésszám közelít a 60hoz.
A szurkolótáborunk már a
80-as években kinőtte a régi
csarnokot, 1990-ben éppen
a létesítmény méretei miatt
léptették vissza a rájátszástól
bajnokesélyes csapatunkat.
Az új épületben 21. századi
körülmények között szurkol
hat a közönségünk. A néző
szám folyamatos emelkedése
jól mutatja, hogy egyre töb
ben érdeklődnek a mérkőzé
sek iránt.
: Csak kosárlabdának
épült?
B. F.: Alapvetően igen, de
ettől még sok más funkciója
is van. Az új intézmény alkal
mas kulturális rendezvények
megrendezésére, és párhuza
mosan több edzés is megtart
ható. Két különálló játéktér
rel, nyolc csapatöltözővel, já
tékvezetői öltözőkkel rendel
kezik. Volt már benne egy
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hétvégén 10 mérkőzésünk is, de volt
Judo verseny, Bikini koncert és több
céges rendezvény is, hamarosan helyet
adunk a „Boldog iskola” program ese
ményeinek is. A megnyitás óta közel
12.000 látogatója volt a komplexum
nak. A hétköznapi edzések mellett
rendszeres használatban van a konfe
renciaterem, ahol az év végi rendezvé
nyeken kívül egészséges táplálkozásról
szóló előadás, szülői értekezletek, tűz
oltó autó ünnepélyes átadásának foga
dása, és rendszeres szakmai előadá
sok-elemzések is helyet kapnak
: Miért pont ide épült?
B. F.: A támogatási rendszer kizáró
lag csarnok BŐVÍTÉSRE ad lehetősé
get, így fizikailag csak a meglévő csar
nok mellé lehetett tervezni. Ezért a vá
ros bármelyik más területén ezt a faj
ta finanszírozást nem lehetett igény
be venni, azaz máshol nem tudott vol
na megépülni. Ezért is maradt meg az
elnevezés is: Krajnyik „Akác” András
Sportcsarnok.
: Honnan a név?
B. F.: Az előző önkormányzat ide
jén a város több intézményét a város
vezetői nevezték el Krajnyik András
Oroszlány legendás kosárlabdázójáról,
aki pályafutása során 4455 pontot do
bott (ez manapság is komoly teljesít
ménynek számítana).
: Miért pont ekkora lett?
B. F.: A pályázati feltételek (bővítés)
miatt adott volt a helyszín, az építési
szabályok (épületmagasság, a környe
ző épületektől való távolság, a Mészá
ros Lajos utca közelsége) mind-mind
befolyásolta a leendő épület mérete
it. A sok hatósági előírásnak megfelel
ni így sem volt egyszerű. Szakmai kö
rökben számtalan elismerést kapunk,
a jól átgondolt, szervezett épületről,
többeknek kifejezetten tetszik a „kat
lan” jellege, hogy a sportszemponto
kat tettük előtérbe a tervezésnél. Több
első osztályú egyesület is járt már ná
lunk (Körmend, Szombathely, MAFC)
de már bejelentkezett edző mérkőzés
re a Jászberény és a Paks is. Több vá
ros delegációja, Monor, Taksony, Ha
lásztelek és legutóbb Százhalombatta
is járt már nálunk tapasztalatszerzés
céljából.
: Mi az a TAO?
B. F.: A cégek tevékenységének ered
ménye után befizetendő adó a társasá
gi adó. Az 1% módjára társasági adójuk
egy részét szigorú szempontok alapján
felajánlhatják az arra jogosult sport-,
és kulturális tevékenységek támogatá
sára, így a látvány csapat sportok kö
zül az OSE-nak a csarnoképítésre.

5 érdekes tény a KAAS-ról:
Az építés fővállalkozója több alkalommal vezetett iskolai, egyetemi
csoportokat az építkezésen, büszkélkedve a készülő építménnyel.
Az elkészült csarnokot – és annak
finanszírozási konstrukcióját – már
eddig is számos város küldöttsége
ismerte meg a helyszínen.
A játéktér parkettája a gyártó, forgalmazó világcég katalógusának
borítóján is helyet kapott.
A város vezetése politikától, pártoktól függetlenül, ciklusokon átívelő módon támogatta a sportcsarnok megvalósítását.
Az építkezés folyamatát két folyamatosan fotózó kamera követte, amelyből ún. time-lapse film
készült.

A csarnok építésének
fotóalbumát végignézheti
újságunk facebook oldalán: 
facebook.com/H2840
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A tél mindig aktuális témává teszi a fűtési megoldások kérdését, bármilyen élethelyzetben is találja a családot. Szociális
helyzettől függően más-más problémák
és megoldások vetődnek fel. Az Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány célja Oroszlány távhőszolgáltatással ellátott területein (a város tömbházas részei) található lakások, távfűtési rendszerinek korszerűsítése, a távfűtési hálózatra történő csatlakozás és egyedi mérésen alapuló
távfűtési rendszer kialakításának támogatása. Az Alapítványt Oroszlány Város
Önkormányzata és az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hozta létre, mint alapítók és
a mai napig alapvetően ez a két szervezet
biztosítja az Alapítvány működésének
pénzügyi feltételeit.
[„A város tömblakásainak közel fele
komfortos minőségű. A komfortfoko
zat növelésének egyik lehetséges mód
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Távhő korszerűsítés a csővezeték másik oldalán
ARCHIV
is folyamatos. Archív rovatunkban éppen az a
pillanat látható, amikor a városi fűtőmű kéményei dőlnek le
a hetvenes
évek végén.

Távfűtéshez jutás segítséggel
ja a távfűtési hálózatra való rácsatlako
zás. A hálózat kiépítése, a korszerűbb
fűtési mód feltételeinek megteremtése
az egyes lakástulajdonosoktól, illetőleg
lakóközösségektől olyan anyagi áldoza
tot kíván meg, amelyeket – elsősorban
a hátrányos helyzetű lakosság – vállalni
nem tud.” (…) A közalapítvány célja az
alapításkor elhatározott cél mellett az,
hogy Oroszlány város azon lakóinak, il

letőleg lakóközösségeinek, akik az egye
di fűtésről a távfűtésre kívánnak áttérni,
a lakások komfortfokozatának emelé
séhez segítséget nyújtson.” - Az Alapít
vány alapszabályából.]

A nevezett fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatás kérelmezője egyedi lakossá
gi fogyasztó, vagy lakóközösség lehet. A
hivatalos, írásos kérelemben bemutatott
csatlakozási vagy korszerűsítési szán
dék megismerése után dönt annak tá
mogathatóságáról, az Alapszabályában
foglaltak szerint az Alapítvány Kurató
riuma
A vissza nem térítendő támogatást a
beruházás megvalósulását követően,
a műszaki és pénzügyi elszámolás do
kumentumainak benyújtását követő
en utalja az Alapítvány. A lakóközös
ségek esetén, az egyedi mérhetőség és
szabályozhatóság kialakítását általában
30%-kal tudja támogatni az Alapítvány.
Emellett az Alapítvány, anyagi forrása
inak figyelembe vételével igyekszik az
egyedi, lakásonkénti csatlakozást is tá
mogatni. A 2016. évben, ezen tételekre
az alapítvány az alábbi összegeket tud
ta nyújtani:
 távhőszolgáltatási hálózatra történő
csatlakozás támogatása: egyszeri 40 e
Ft
 lakáson belüli távfűtési rendszer ki
építése: egyszeri 100 e Ft

A kérelemben fel kell tüntetni a kérel
mező pontos elérhetőségét (telefon és
írásos) illetve a kérelmező bankszám
laszámát is. Az alapítványi támogatás
megítélése és kifizetése az alapszabály
ban rögzített módon történik. Amen�
nyiben a kérelem beadása nehézséget
okoz, bátran kérjen segítséget rokonai
tól, barátaitól!
[A kérelmeket írásos formában, hivata
los levélben, a tervezett fejlesztés, a be
kerülési költségek bemutatása és a hely
szín pontos bemutatásával együtt, az
Alapítvány székhelyére kell benyújtani
postai úton. A támogatás a kérelemben
bemutatatott munkák kivitelezése után
kerül kifizetésre (utófinanszírozás). A
kifizetéshez az elvégzett munkát és an
nak átvételét dokumentumokkal iga
zolni szükséges (elvégzett munkára vo
natkozó munkalap, átadás-átvételi mű
szaki dokumentum, teljesítési igazolás,
távhőszolgáltatásba történő kapcsoló
dás dátuma, igazolása, hőmennyiség
mérő beépítése üzembe helyezése). Eze
ket is postai úton, ajánlott levélben ju
tassa el az Oroszlányi Távfűtésért Köz
alapítvány székhelyére: Oroszlányi Táv
fűtésért Alapítvány, 2840 Oroszlány,
Bánki Donát utca 2. (Titkárság)]
Németh Gábor,
az Oroszlányi Távfűtésért Alapítvány
Kuratóriumának elnöke
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Dupla teltházas előadással nyitotta a kulturális évadot
hétvégén az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar az OKSZIK színháztermében.

KÖZEL 30 MILLIÓ

A SZAKRENDELŐ FELADATAIRA
Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet kérelmet
nyújtott be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé a
15 milliárd forintos konszolidációs alap terhére. Az egészségügyért felelős miniszter döntése alapján az Oroszlányi
Szakorvosi és Ápolási Intézet 29.413.600 Ft támogatásban részesült az alábbi célok megvalósítására.
 Teleradiológia fejlesztése: A TELEMEDICINA projekt megvalósítására pályázó intézmény a Tatabányai
Szent Borbála Kórház, melyhez együttműködőként kapcsolódunk. Célunk a projekt megvalósításával, hogy a digitalizált egészségügyi rendszerek (telemedicina) kínálta
lehetőségekkel élve, másik egészségügyi intézménnyel
együttműködve, képesek legyünk a leletezési feladatokat
koncentrálni, adott orvos személyi adottságokat felhasználni és akár személyi jellegű kiadásokat megtakarítani.
Elnyert forrás: 4.600.000 Ft

Sparheltet és mobil cserépkályhákat adományozott a
Gyermekétkeztetési Alapítvány 10 rászoruló családnak.
A családok a faosztáskor is kiemelt figyelmet kapnak
majd.

55. születésnapját ünnepelte januárban a Malomsori
óvoda. Ajándékba projektort kaptak, ám két ütemben
belső és külső felújításon is átesett, így a közelmúltban
sok szempontból javult az intézmény komfortja.

Víztornyunk teljes tartalma leürült ezen szerelvények
meghibásodása miatt egy januári hajnalon. A kifolyt víz
azonnal megfagyott, tovább nehezítve a közlekedést az
érintett utcákban.

 Laborintegráció konzorciumban a Tatabányai
Szent Borbála Kórházzal: Célunk az együttműködő kórházakban történő laborvizsgálatok párhuzamosságainak megszüntetése, ennek nyomán költség csökkentése, az együttműködő kórházak laboreredményei távvalidálásának lehetővé tétele. Fentiekhez szükséges,
hogy a résztvevő kórházakban elkészült laborvizsgálati
eredmény bármelyik együttműködő kórház számára elérhető legyen. A pályázati cél megvalósításához szükséges a laboratóriumok integrációjának informatikai előkészítése. Elnyert forrás: 13.200.000 Ft
 Ápolási Intézet tálalókonyhájának átalakítása főzőkonyhává: A betegek étkeztetését külső beszállítóval tudjuk csak megoldani, mert az intézet konyhája csak tálalókonyha engedéllyel rendelkezik. Ahhoz, hogy az ápoltak
részére biztosítani tudjuk a 37/2014.(IV.30.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti korcsoportos energia és tápanyag szükségletet, valamint a kötelezően előírt ételadagok mennyiségét, a különböző diéták hozzáférhetőségét
a konyha átalakítása szükséges, mely kisebb építészeti és gépészeti átalakítással, valamint konyhatechnológiai beruházással megfelelne egy 100 adagos főzőkonyha
létesítésére. A külső beszállítónak kifizetett havi költségeket számításaink szerint minimum a negyedével tudjuk
csökkenteni, ez az intézmény költségvetésében jelentős
megtakarítást eredményez a minőségbeli javulásról nem
is pedig nem is beszélve. Elnyert forrás: 11.613.600 Ft
A projekt tárgya: „Fekvőbeteg szakellátó intézmények
támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési
koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására”
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Bemutatjuk az Oroszlányi Ingatlankezelő
és Hasznosító Zrt.-t
Kivált az OSZ Zrt.-ből egy teljesen új
cég, az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. (OIH) 2016. december
31-gyel. Az Önkormányzat mindkét
cégben 89%-ban tulajdonos lesz, illetve marad.
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 2000-től
számos más, a távhő szolgáltatáson fe
lüli feladatot is felvállalt. Önálló üzlet
ágként ellátta a városi szennyvíztelep
és csatornahálózat üzemeltetését, in
gatlankezelési és fenntartási feladatokat
végzett, de építőipari, és további szol
gáltatási tevékenységekben is részt vett.
Kormányzati döntések alapján azonban
2014-ben a szennyvíz üzletág az ÉDV
Zrt-hez került, megbontva ezzel az OSZ
Zrt. tevékenységeinek körét. Az újabb,
holding alapú közműszolgáltató rend
szer kialakításának jövőképe további

dát, valamint a Beatrix Vendégházat,
és hasznosítja saját tulajdonú lakásait.
Ezen kívül saját tevékenységével és al
vállalkozóin keresztül biztosítja a városi
sportlétesítmények folyamatos üzemel
tetését: sporttelep, sportcsarnokok, fut
ballpályák, valamint a volt Arany isko
laként ismert Szolgáltató Városközpont
épületét.
Az igazgatóság tagjai: Kontschán Fló
rián Jenő vezérigazgató, Szedlák János,
Molnárné dr. Bosnyákovits Laura. A fe

GAZDASÁG
lügyelő bizottság tagjai: Koroknyainé
Nagy Csilla, Sulyok Tiborné és
Przygoczki Ferenc. Az igazgatósági és
felügyelőbizottsági tagok tisztségüket
megbízási jogviszonyban látják el.
A távfűtéses lakásban élőket az új cég
alakulása semmilyen módon nem érin
ti, a távhővel kapcsolatos ügyeiket to
vábbra is a megszokott módokon intéz
hetik.

változásokat tett szükségessé ugyaneb
ben az irányban. Az OIH létrehozását
az az önkormányzati szándék támogat
ta, hogy lehetőleg minden, a város szá
mára fontos vagyonelem kikerüljön a
Szolgáltató Zrt. portfóliójából, mielőtt
a cég beolvad a nemzeti közműszolgál
tatóba.
A társaság fő tevékenysége ingatlan bér
beadása és üzemeltetése. Jelenleg öt fő
állású munkatárssal üzemelteti az uszo

Az OIH Zrt. székhelye az OSZ Zrt.
telephelyén található:
Oroszlány, Bánki Donát út 2.
Postacíme: 2841 Oroszlány, Pf. 14
Telefonszáma: 34/560-700
e-mail: info@oihzrt.hu
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Kerékpárosok évértékelője

Ismét sítábor volt

Évértékelő megbeszélését tartotta az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Kerékpáros Szakosztálya pénteken délután az OKSZIK 113-as termében. Torma Lajos, a szakosztály veze
tője összefoglalta a 2016-os év azon ke
rékpáros eseményeit, melyeken vala
milyen formában a szakosztály is részt
vett. Ilyenek voltak például az autómen
tes nap kerékpáros felvonulása, a Bá

nyásznapi tekerés, vagy amikor az egy
kori környékbeli bányaüzemeket láto
gatták meg. A 2017 tervek között ismét
szerepelnek majd tematikus utak, vár
túrák, tavakat megkerülő útvonalak,
és persze a VérKör is – igaz, ez utóbbi
nem feltétlenül a hivatalos szintidőn be
lül, „csak” a kiváló nyomvonala miatt.
Az idei évben a túrák meghirdetésénél
a tervezett átlagsebességet is közzéte
szik majd, emellett a tervezett távolsá
gokban is többfélét kínálnak majd: így
lesznek kezdő, gyakorlott és profi teke
rőknek szánt tekerések is. A szakosztály
célja továbbra is a szabadidő kerékpáros
eltöltése szervezett keretek között, vala
mint ennek az olcsó és családilag is űz
hető, egyébként közlekedési módnak is
praktikus kerékpározás népszerűsítése.

SPORT
bor szervezői, Hartmann József, a Hu
nyadi Mátyás Általános Iskola címze
tes igazgatója és Erdei István, a Vértesi
Sí Egyesület elnöke a tábor utolsó nap
ján örömmel nyugtázta, hogy a résztve
vők az idei évben is jól érezték magukat,
valamint, hogy sérülés nélkül ért véget
az 5 aktív síeléssel töltött nap.

2017. január 15-e és 19-e között került
megrendezésre a már hagyományos
városi sítábor az ausztriai Prabichlen 65 fő részvételével. Oroszlány városát Rajnai Gábor alpolgármester
képviselte. Az idei évben is elfogadta a
meghívást a plochingeni testvérváros
unk síklubjának 4 tagú küldöttsége. A
plochingeni síklub elnöke, Hans-Ulrich
Gula, valamint a síklub tagjai Tobias
Gula, Frank Schuster valamint Werner
Rössler képviselte testvérvárosunkat a
táborban. Tobias Gula valamint Frank
Schuster síoktatók azoknak az oroszlá
nyi síelőknek, akik erre igényt tartot
tak, két napon oktatást tartott Dörner
István tolmács segítségével. Az orosz
lányi résztvevők az elmúlt év tapaszta
lata alapján már várakozással fogadták
a rendhagyó oktatást, majd elismerés
sel szóltak az oktatók tevékenységéről.
A szervezők a gyermekek részére egy sí
versennyel tették emlékezetesebbé és iz
galmasabbá a tábort. A verseny során
egy kijelölt pályán szlalonban kellett
teljesíteni a feladatot miközben a ver
seny lebonyolítói mérték az időt. A tá

Súlyos eredmények
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület január 21-én szombaton tartotta évzáró-évindító ünnepségét a Táncsics Mihály úti súlyemelő termében. A sportolókat és a meg
jelent szülőket Kerekes Gábor egyesü

leti elnök, Likerecz Attila vezető edző,
az utánpótlás szövetségi kapitánya,
Lazók Zoltán polgármester és File Be
áta jegyző is köszöntötte. Az elhang
zott beszédekben egyaránt szó esett
az egyesület elmúlt évben elért orszá
gos és világbajnoki címeiről és egyéb
elért eredményekről, a terem felújítá
sáról, valamint az elképzelt súlyeme
lő akadémia létesítésének esélyeiről is.
Az egyesület vezetői apró ajándékokkal
köszönték meg a sportolók éves mun
káját, de jutott meglepetés Kerekes Gá
bor elnöknek, és az egyesület munkáját
szintén segítő Kerekes Gábornének is.
Az alkalomra teljesen átrendezett edző
teremben kötetlen beszélgetéssel, és a
közben bográcsban főzött, súlyemelő
módra készített brassói aprópecsenye
elfogyasztásával végződött.
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Farsang farka 2017

az Oroszlány Barátainak Köre karneváli rendezvénysorozata

február 26-án, vasár
február 28-án, kedden 17 órakor ki
DISZNÓVÁGÁS
nap a Sportban lesz TÉLŰZÉS szebáb égetés maskarás vigassággal
(a VOLÁN telep mellett), ahová nagy szeretettel vár a Szent Borbála téren! A farsangi szokásokra épülő, masz
juk tagjainkat, barátainkat, segítőinket! Ha va
la
kit ér
de
kel egy disznó feldolgozása, annak minden for
té
lya, szívesen kóstol frissen készült, hagyományos disz
nótoros ételeket – jöhet akár, 7 órára a Sportba! (Örül
nénk, ha jöttét előre jelezné a +36/20/542-9733 telefon
szá
mon.) Böllérünk most is Torma Lajos lesz!
A szakácsok ígérete szerint kóstolni 15 órától lehet.

kos előadás végén lesz a hagyományos – bajt, bút, bánatot,
telet űző – bábégetés. Közreműködnek a Lángoló Ördögök!
A rendezvénysorozat több civilszervezet és az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár együttműködésében szerve
ződik – köszönet érte!
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ASSZONYBÁL
óra, az OKSZIK ka
maratermében. A maskara, kötelező! Belépődíj nincs, vi

szont zsákbamacskának való, akár több – papírzacskó
ba csomagolt – apróság leadása a belépéskor köte
lező! Zsákbamacskát vásárolni – minimum 300
forintért vagy, akár többért – szintén kötelező!
Ha férfiember is nagyon jönni akar, számára
az asszonyruha a kötelező! Batyus bálnak hir
detjük, tehát a kontyalávaló és egyéb „finom
ságok” biztosítása is kötelező! Lesznek megle
petések, amiknek örülni – kötelező! A zenét Né
meth Zsigmond szolgáltatja, táncolni és mulatni –
míly meglepő! – kötelező! Részvételi szándék bejelenté
se (ha biztos helyet szeretnél) a fenti számon kötelező!

ÉLETBEVÁGÓ!

INGYENES ÚJRAÉLESZTŐ
TANFOLYAM
Alapítványunk és az Oroszlányi Televízió
célul tűzte maga elé, hogy minél többen
értsenek az újraélesztéshez, defibrillátor
használatához. Ingyenes újraélesztő tanfolyam indul márciusban. A tanfolyam
időtartama 2×2 óra. A pontos időpontról
egyeztetés után tájékoztassuk a jelent
kezőket.
Jelentkezési határidő: február 28.
Jelentkezni lehet:
tel: 20/4378925 • e-mail:
drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com
Tegyünk közösen többet egészségünkért!
Személyi jövedelem adójának 1%-val Ön
rendelkezik! Segítsen, hogy segítsünk! Ez
az Öné is!

