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Megoldás jöhet
Mire lenne jó egy hulladékudvar és
kell-e félni tőle? Ki és mit vihet majd
oda? Hová épülne és miért csak most?
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.
5. oldal
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Közösségeknek
A hozzá forduló ovisokat és sportolókat támogatta éves 3 milliós keretéből
Szabó Mihály képviselő.
4. oldal
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Körforgalom válthatja a
jelenlegi forgalmi rendet a
Rákóczi út másik végében,
a Táncsics-Bánki utak
kereszteződésében is. A
Képviselőtestület szándéka
szerint a kb. 25 millió
forintos munkálatok akár
már idén novemberben be
is fejeződhetnek. A középső
kör a Takács Imre útihoz
hasonlóan aszfaltra szerelt,
sárga-fekete elemekből
készül majd.

Beleállás
Komoly támogatóhoz segítette egyik
szurkolója a OSE felnőtt csapatát. A
Bridgestone tatabányai egységének
vezetőjével beszélgettünk.
10. oldal

SPORT
Erős emberek
Első alkalommal rendeztek nálunk
erős ember versenyt, de máris nagy
közönségsikert aratott. (Videós beszámolónkat helyszíni riportokkal
keresse az oroszlanyimedia.hu weboldalon!.)
11. oldal
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Tűzre, vízre vigyázzatok!

A belterületi avar- és kerti hulladékégetés szabályairól
Minden esetben tilos az égetés vasárnap és ünnepnapokon, valamint nem
megfelelő időjárási körülmények (párás, ködös, esős időben, erős szélben),
valamint tűzgyújtási tilalom esetén.
A tervezett tűzgyújtásról tájékoztatni
kell a szomszédokat és be kell tartani az
erre vonatkozó szabályokat. Égetni csak
a más módon nem hasznosítható száraz
avart és kerti hulladékot szabad.
Engedélyezett égetési időpontok településenként:
 Oroszlány, szeptember 1.–november
30., hétköznap 09.00–20.00; március 1.–május 31., szombat 09.00–12.00.
 Bokod, szeptember 1.–június 30.,
kedd és szombat, 08.00–17.00.
 Dad, szeptember 1.–június 30., naponta, július 1.–augusztus 31., hétköznap 09.00–20.00.
 Kecskéd, szeptember 15.–november 15., március 1.–május 30., szerda,
péntek és szombat 10.00–18.00.
 Kömlőd, egész évben hétköznap
07.00–18.00; szombat 07.00–12.00.
 Szákszend, szeptember 15.–november 15. és március 1.–április 30., hétfőtől szombatig 15.00–19.00.

Bővebb, pontosabb információkat kaphatnak az interneten, az adott település

KÉK HÍREK

honlapján is megtalálható önkormányzati rendeletekből.

Gazdát keres!

KORMI. Ő egy 7 hetesen kidobott kis kandúr.
Nagyon eleven, játékos. Ivartalanítási feltétellel
fogadható örökbe.
Ha szeretnéd, hogy szeressenek, hívd a

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
OROSZLÁNYBA keresünk:

Gépkezelőket
Összeszerelőket
Minőségellenőröket
Amit kínálunk:
$ Br.1090 Ft/óra

$ Nettó 25.000 Ft/hó cafeteria
$ havi bónusz rendszer
$ ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

Telefonos
elérhetőség:
06 20 915 5994
Facebook.com/pannonjob

+36 20 481 2319-et!
facebook.com/
ments.meg.
oroszlanyi.
allatvedo.
egyesulet/
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2017. szept. 10-én 10 órakor
az oroszlányi evangélikus templomban
Igét hirdet:

Szarka István esperes
Orgonál:

Tóka Ágoston orgonaművész
Persely adományaikkal az orgona felújítását
támogathatják.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A nyolc választókerület
végeztével a listáról bejutott
önkormányzati képviselők
költéseivel folytatjuk
sorozatunkat. Szabó
Mihályt (Jobbik) kérdeztük
a tavalyi és az idei év
beruházásairól, melyeket az ő
képviselői keretének terhére
rendelt meg a város.
: Hogyan használta fel a tavalyi,
2016-os keretét?
Sz. M.: A tavalyi évben elsősorban a
Táncsics Óvodát támogattam. Kicsivel

több, mint egymillió forinttal a tetőjavítási munkálataikat, melyek megszüntették az időről időre előforduló beázásokat. Ezen felül – az óvoda vezetése
által összeállított táblázat alapján – udvari játékokat rendeltünk meg 1 145 000
Ft-ért. Így tavaly egyebek mellett már
vonatszerelvényen és mászófalon is
játszhattak a gyerekek. De jutottak pa-
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Tetőtől a járdáig
dok is az udvaron belülre és kívülre. A
fennmaradó 775 000 Ft-ot pedig, több
képviselőtársamhoz hasonlóan a József
Iskola játszótéréhez adtam hozzá. Örömömre szolgált, ha csak részben is, de
hozzájárulhattam ahhoz a játszótérhez
is.
: Miért pont ezt az Óvodát választotta?
Sz. M.: A keret erejéig bárkinek szívesen segítek, aki megkeres az igényeivel.
A Táncsics Ovi éppen ilyen volt.
: Hogyan áll össze a 2017-es költés
ugyanerre a hárommilliós összegre?
Sz. M.: A Rákóczi utcán lévő platánfák oltásába mindenki egyformán
adott bele, így természetesen én is. Két
esetben sportruházatot vásároltunk
helyi sportolóknak. Az egyik ilyen támogatott a „Karate a Gyermekekért
Alapítvány”, a másik pedig az „Oroszlány Város Súlyemelő és Erőemelő
Egyesület”. Ezek a beszerzések jelenleg
folyamatban vannak.
A Táncsics Óvoda járdafelújítását pedig Rajnai Gábor képviselőtársam is
segíti, így ezt kettőnk keretéből, közösen finanszíroztuk. Ez a szeptemberi
kezdésre készül el.
: Ezzel akkor el is fogyott az idei
összeg?
Sz. M.: Nem teljesen: A Hunyadi Mátyás Általános Iskola egyik udvari
sporteszköz-beszerzésébe is szeretnék
beszállni. Ők más forrásra pályáztak,
de nem nyertek annyit, amiből a cél-

KÖZÉLET

jaikat megvalósíthatták volna. Ezért
megkeresésükre szívesen ajánlottam
oda fennmaradó 540 eFt-ot. Nagyon

bízom benne, hogy itt is sikerrel fogunk járni.
: Jó ötletnek tartja-e ezt a képviselői keretet?
Sz. M.: A keret létrehozását én kezdeményeztem még a korább városvezetés
alatt, örülök annak, hogy ma már rendelkezünk ezzel a lehetőséggel. A példát más városból hoztam, és most is
azt gondolom, hogy alkalmas betölteni
azt a feladatot, amire létrejött. A képviselőként leosztott 3 millió forintos ös�szeg jól elosztható, mert szabadon felhasználható. A keretösszeg elköltéséhez nem szükséges bizottsági döntés,
így nagyon sok procedúrát meg lehet
spórolni. Ugyanakkor persze a rendszernek fontos része az elszámolás: a
számlázást ugyanúgy kell bonyolítani,
mint bármilyen más költségvetési kiadásnál.
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Hulladékudvar létesülhet

A szinte állandóan megjelenő, kuka
mellé tett lomok egyértelmű jelei annak, hogy megélénkült a lakások forgalma a városban. De lomok nem csak
az albérletből bevételt remélő ingatlanvásárlóknál, hanem az állandó,
akár a közvetlen lakókörnyezetükért
felelősséget is érző háztartásokban is
keletkeznek. Jelenleg városunkban a
megduplázott mennyiségű (az őszi-tavaszi helyett évi négy) lomtalanítás próbál enyhíteni a helyzeten. Emellett az
egyszeri „házhoz menő” lomtalanítás
is kérhető, bár ez inkább csak elvi lehetőség. A jelenlegi szabályok szerint illegálisan kitett bútorok, tévék és dobozok legtöbbször egy kuka mellé kerülnek, abban a reményben, hogy előbbutóbb felkerülnek valamelyik kukásautóra. Fontos azonban észrevenni ezt a
szándékot: amennyiben lenne legalább
egy olyan hely, ahová legálisan el lehet

A hulladékudvar nem
szeméttelep!
A jelenleg is tervezett hulladékudvar egy teljesen lebetonozott, jól
megközelíthető telek. Itt közvetlenül
olyan nagyobb konténerekbe dobhatjuk az anyagokat – fajta szerint
– melyeket aztán teherautók szállítanak tovább.
 Az udvar nem büdös. Fán (bútoron) kívül más szerves eredetű
anyagot nem is fogad.
 Nem általános szemetet, hanem
kimondottan egyes anyagfajtákat gyűjt.
 Az anyagok eleve szelektáltan
gyűlnek, külön konténerekben,
és legtöbbször lerakás helyett
valamilyen fajta újrahasznosításra kerülnek.
 Az illegális lerakások megszüntetésén keresztül a városkép javítását szolgálja.
 A lakosság többsége számára
ingyenes.

helyezni a feleslegessé vált holmit, nagy
többségüket valószínűleg eljuttatnák
oda.
Az oroszlányi hulladékudvar első tervét
még 2009-ben készítette, az akkori önkormányzat az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt.-vel közösen. Ekkor a helyszín még
a Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telep volt, de az elképzelésből akkor
nem lett semmi. Nemrégiben, 2017 tavaszán került elő ismét az udvar létesítésének kérdése (lásd keretes írásunkat).
Több, a környéken már működő gyűjtőudvar meglátogatása után összegezték a tapasztalatokat és ésszerűsítették a
terveket. Ekkor dőlt el véglegesen, hogy
a korábbi helyszín – elsősorban a rossz
megközelíthetőség okán – nem lesz
megfelelő. Helyette a sporttelep használaton kívüli részéből kerítettek volna
le egy darabot. Ez minden szempontból megfelelt volna: nincs közvetlen lakókörnyezetben, mégis könnyen elérhető onnan, meglévő úton jól megközelíthető, jelenleg semmire nem használt

terület (azaz semmilyen sport funkciót nem csorbított volna), és még a terepen lévő szintkülönbségeket is jól ki lehetett volna használni. Mindemellett
a tervezői helyszíni bejáráson is „teljes
mértékben” megfelelt. A város képviselő-testülete azonban az utolsó pillanatban a Mindszenti úton jelölt ki a célra
három telket. Ezek a kiskertes övezetben, az erdészet felé vezető, nemrégiben új aszfaltburkolatot kapott út mellett helyezkednek el, és valójában szintén megfelelnek ezeknek feltételeknek.
A gyűjtött hulladékfajtákról még korai
lenne biztosat állítani, de várhatóan a
ma még a legtöbb gondot okozó bútort,
építési törmeléket, elektronikai hulladékot, valamint papírt, fémet, esetleg olajos, festékes dobozokat, rongyokat is le
lehet majd adni. Ennek feltétele pedig
igen egyszerűen meghatározható: befizetett szemétszállítási számlával rendelkezők számára ingyenes lesz. Azaz a létesülő hulladékudvar kimondottan a lakosság számára lesz elérhető.

Miből?
A hulladékudvar létesítését Oroszlányban a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tervezi. A Társulás, melynek városunk
is tagja, a KEHOP pályázatán keresztül jutott pénzügyi forráshoz a „Régió
hulladékgazdálkodásának fejlesztésére”. Ennek kapcsán látogattak hozzánk
még júliusban. A hulladékudvar létrehozására nagyságrendileg 60 millió forintjuk juthat. A létrehozás teljes mértékben a Társulás feladata, az Önkormányzat a telket, vizet, villanyt adja majd hozzá. A munka várhatóan 2018ban kezdődhet meg. A jelenleg érvényes hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok szerint a telephelyet az OKÖ-Vertikál üzemeltetheti majd.
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Kármentesítés a Pénzes patak védelmében
A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. a
Dobai-tó néven ismert egykori külfejtés mellett üzemeltet hulladékkezelő telepet 2009 óta. Itt elsősorban biológiai
hasznosítással termelési hulladékokat,
mellékanyagokat és szennyvíziszapokat

KÖZÉLET

dolgoznak fel, és állítanak elő belőlük
például tájsebek, meddőhányók rekultivációjához használható fedőanyagot. Az
egyik VKG által üzemeltetett megfigyelő kút eredményei határérték túllépést
mutattak, ez alapján a hatóság kötelezte a társaságot a történtek teljes körű kivizsgálására. A vizsgálat megállapította, hogy a telephellyel szomszédos területen a talajvíz benzollal szennyeződött, és a szennyeződés 60 folyóméter
szakaszon a Pénzes patakba is bejut. Ez
a terület a Magyar Államé, a terület va-

gyonkezelője a Vértesi Erdészeti Zrt. A
szennyezett víz tisztítására egy, a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott
tervet valósítanak meg. Ennek keretében a kérdéses területről összegyűjtik a
talajvizet mielőtt még a patakba jutna,
majd egy erre a célra gyártott tisztítóberendezés leválasztja belőle a szennyezőanyagokat. Kérdéseinkre Szabó Dániel, a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft.
ügyvezetője válaszolt.
: Honnan származik talajba került szennyezés? Mi az eredete?
Sz. D.: Feltételezéseink szerint egy korábbi nagy esőzés alkalmával a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. területén
lévő kezelőmedence megtelt csapadékvízzel, majd túlcsordult, és a benne lévő
hulladékokból veszélyes összetevők mosódtak ki.
: Pontosan mikortól számítandó
az a két év, amíg a tisztító technológia működik, azaz mikorra tekinthető
majd semlegesítettnek a terület?
Sz. D.: A munkát 2017. június 6-án
kezdtük meg, terveink alapján, szeptember végén indul a szennyezett víz kitermelése és tisztítása. Ettől az időponttól lehet számolni a két évet.
Társaságunk a lehető leghatékonyabb
és egyben leggyorsabb megoldási verzió kivitelezésén dolgozik. Tervezői számításaink szerint 1 év elteltével a szen�nyezés mértéke jelentősen csökken. Ettől függetlenül, amennyiben a hatásfok
nem teljesíti az elvárásainkat, úgy a műszaki tartalmat kibővítve injektálási eljárással baktérium kultúrát juttatunk a
talajvízbe, ami tovább segíti a tisztítást.
: Mit vehettek észre eddig az
Égeresi-tavi horgászok, és mi változik
a számukra?
Sz. D.: Semmit, mivel a szennyezett
talajvíz a patakban csupán kb. 60 folyó-

méter hosszban jut be. Az Égeresi tóba
való befolyás előtt a vízben már nem található szennyező komponens, mivel az
illékony összetevőkből álló szennyeződés elpárolog a vízből.
: Miért került kiépítésre a tisztítóberendezés, ha egyébként a szennyezésnek semmilyen hatása nem volt a
patak folyása mentén?
Sz. D.: Felelős környezetvédelmi cégként szeretnénk a lehető leggyorsabban végrehajtani a teljes kármentesítést. A környezetvédelmi hatósághoz
benyújtott műszaki beavatkozási tervünkben több alternatívát is bemutattunk, ezekből végül a leggyorsabb és
legbiztonságosabb megoldás került kiválasztásra: a tervezett víztisztítási technológiával maximum 2 év alatt megtisztítjuk a területen a talajvizet, az elkerülő meder kialakításával pedig már
szeptemberben megszűnik a patak terhelése. Ezzel szemben, ha nem avatkozunk be, és a természetre bízzuk a megoldást, úgy a tervezői becslések alapján
8-10 évre tehető a teljes megtisztulás.
: Nemrégiben napokig teljesen fekete volt az Ipari Parkon keresztül a
városi tóba folyó Pénzes-patak vize.
Ezt okozhatta az VKG területe mellett
jelen lévő szennyezés, vagy lehet bármilyen összefüggésben az általuk végzett tevékenységgel?
Sz. D.: Nem, nincs összefüggés. Az
említett eset kivizsgálása kapcsán helyszíni ellenőrzést tartottak a Katasztrófavédelem Vízügyi osztályának képviselői a munkaterületen. A munkálatokat
teljes körűen rendben találták. Továbbá
ismereteim szerint az észlelt vízminőség változás a telephelyünktől kilométerekre levő szakaszon jelentkezett, folyás
iránytól visszább az Égeresi tóban nem
volt tapasztalható.
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Érzelmi biztonság

Dr. Vekerdy Tamás előadása Oroszlányban
Szeptember 25-én kihagyhatatlan
program várja Oroszlányban a lélek
dolgai iránt érdeklődő közönséget,
hiszen Dr. Vekerdy Tamás egyik legjobb előadását hallgathatjuk meg a
népszerű Nyitott Akadémia sorozat
keretében, az Oroszlányi Közösségi
Színtér nagytermében.
Az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű pszichológiai műve Vekerdy Tamás
Érzelmi biztonság című könyve volt,
mely arra a kérdésre keresi a választ,
hogy miként alakíthatjuk ki gyermekeinkben az érzelmi biztonságot, s óvhatjuk meg őket a sodródástól, a normálisnál nagyobb mértékű szorongástól és a személytelen, ezért személyiséget roncsoló kapcsolatoktól.
Az azonos című előadás ugyanezt a témát járja körül, a nagyszerű pszichológustól megszokott élvezetes, szórakoztató stílusban és fergeteges humorral,
amellyel országszerte mindenütt meghódítja a közönséget.
Jó ideje azt halljuk mindenfelől, hogy
teljesítményelvű társadalomban élünk,
és mivel azt szeretnénk, hogy gyermekeink érvényesüljenek az életben,
megfeszülve küzdünk, hogy a szük-

ségesnek hitt feltételeket biztosítsuk
a számukra, és őket is űzzük-hajszoljuk, hogy éljenek a lehetőségekkel. De
megkapják-e a nagy rohanásban a legfontosabbat, az érzelmi biztonságot,
ami valóban átsegíthetné őket az akadályokon?
Az előadásból kiderül, hogy nem kell
annyi minden az életben való beváláshoz, mint azt a világ ma igyekszik elhitetni velünk – van azonban valami, ami csakugyan nélkülözhetetlenül fontos, és erről érdemes volna kicsit többet tudni...
Az előadás interaktív, arra is lesz lehetőség, hogy a résztvevők kérdezzenek,
tanácsot kérjenek Vekerdy Tamástól.
Érdemes élni a ritka alkalommal!
A Nyitott Akadémia standján – sok
más, pszichológiai, gyermeknevelési
témájú kiadvány mellett – kedvezményes áron lehet megvásárolni Vekerdy
Tamás könyveit (köztük az Érzelmi
biztonság címűt is), melyeket a szerző
kérésére szívesen dedikál is.
Az előadásra jegyek még kaphatók
az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár jegypénztárában és online, a
www.nyitottakademia.hu oldalon.
(x)

Gázos, ha gazos
A városi garázsok hagyományosan
nagy szerepet játszanak az autótulajdonosok életében. Az évek során sokan kötöttek ismeretséget, barátságot
a nagyobb garázssor „lakói” közül. Az
ilyen közösségek többnyire rendben
tartják ezen ingatlanukat, és annak
környékét is. Vannak azonban, akik
nagyon ritkán, vagy egyáltalán nem

járnak ki. Az ajtó előtti terület rendben
tartása azonban az ő kötelezettségük is.
Az ide vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében a garázs előtti 5 méteres területen a felburjánzó gyomnövényt bizony írtani kell. Ez a gyakorlatban a kocsibejáró részt jelenti. Ám akinek a sor végén van garázsa, az bizony
oldalt is nyírhat egy autónyit.
A Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti csoportja figyelemmel kíséri
ennek betartását is. Elmondásuk szerint
a döntő többség betartja ezt az előírást,
és ezt a többséget joggal zavarja, amikor más viszont elmulasztja az egyébként is minimálisan elvárható fűnyírást. Ezért a jövőben ilyen esetekben hivatalos felszólítólevelet küldenek az ingatlan tulajdonosának. Aki ilyen levelet kap, de közben (vagy a levél hatására) rendbe tette a kérdéses területet, arra
természetesen nem rónak ki bírságot.
Szükség esetén a hivatkozott rendelet
letölthető az oroszlany.hu oldal „rendeletek” aloldaláról. Az alábbi néven
találják: 23/2016. (X. 23.) – a közösségi
együttélés szabályairól.

08

2017. SZEPTEMBER

Őrvidéki élményút
Ausztriai kiránduláson vett részt augusztus 12-én az oroszlányi Rákóczi
Szövetség és baráti köre. A program
sétahajózással indult Fertőrákosról.

A résztvevők a Világörökség részét képező Fertő tavon behajóztak a Nemzeti Park területére, érintve az egykori határkövet. Ruston kikötve először a Pannon-konyha remekeiből kaptak ízelítőt,
majd városnéző séta során megismerkedhettek a számos magyar történelmi
emlékkel büszkélkedő, csodás belvárossal. Rust 1700 lakójával Burgenland legkisebb városa. A történelmi városmag a
XVI–XIX. századi, festői polgárházakkal egyike az ország legszebb belvárosainak. A Hágai Konvenció védelme alatt
áll, 1975-tól műemlékvédelmi modellváros, 2001-től az UNESCO része. A városka jellegzetes képét a Fischerkirche
(Halász templom) és a házak kéményein
lévő számos gólyafészek adja. A városnézés után a 45 fős társaság panorámavonaton kalandos utazást tett a tradicionális szőlőültetvényeken át Mörbischbe (Fertőmeggyes). A Drescher Line kikötő, valamint az egyedi vízi színpad
megtekintése után hajóval tértek vis�sza Fertőrákosra. „Az ilyen egész napos
programok, a történelmi látványosságok bebarangolásán kívül nagyon fontos összetartó erőt adnak civil szervezetünk számára” fogalmazta meg kirándulásuk lényegét Nagy Csaba, az út
szervezője.

Vigyen bankkártyát
a Szakrendelőbe!
Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási
Intézet tájékoztatja Tisztelt Betegeit,
hogy a Szakrendelőben a térítési díj ellenében végzett egészségügyi szolgáltatási díjak befizetése 2017 augusztusától BANKKÁRTYÁVAL lehetséges.
Ezzel egy időben a készpénzzel történő fizetési mód megszűnik.
Aki bankkártyával nem tudja rendezni
a térítendő összeget, a Szakrendelőben
kapott „sárga csekken” tudja befizetni
az összeget. Ilyen esetben a számla kiállítása utólag történik. Dr. Varju János
főigazgató kéri minden érintett megértését. (www.oszri.hu)

Meghívó
2017. szeptember 9-én, szombaton
16.30-as kezdéssel jótékonysági hangverseny keretében mutatjuk be templomunk új orgonáját. Bach szerzeményei és barokk zenei művek hangzanak
fel. Játszik: Waszt János, a Székesfehérvári Bazilika karnagya
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk. A belépés ingyenes!
Oroszlány Római Katolikus Plébánia

Pályázati felhívás
A Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány pályázatot ír ki az egészségügyileg rászoruló oroszlányi lakosság, valamint az oroszlányi egészségügyi
szolgáltatók részére, így kívánja segíteni, könnyebbé tenni mindennapi életüket.
Alapítványunk célul tűzte ki Oroszlány város egészségügyének fejlesztését, az itt élő egészségügyileg
rászorultak gyógykezelésének támogatását.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
betegség leírását, a pályázó nevét, címét, célját, valamint az orvosi
szakvéleményeket. Pályázni lehet
2017. október 31-ig.
Jó egészséget!
Balogh Tibor elnök

Életbevágó!
INGYENES ÚJRAÉLESZTŐ TANFOLYAM! Alapítványunk célul tűzte
maga elé, hogy minél többen értsenek az újraélesztéshez, defibrillátor
használatához. Ingyenes újraélesztő tanfolyam indul októberben. A
tanfolyam időtartama 2×2 óra. A
pontos időpontról egyeztetés után
tájékoztatjuk a jelentkezőket. Jelentkezési határidő 2017. október 15.
Tegyünk közösen többet egészségünkért! Segítsen, hogy segítsünk!
Ez az Öné is! Támogatásaikat várjuk
a 11740061- 20025342 számú számlára.
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány
Cím: 2840 Oroszlány, Béke u. 15.
E-mail: drbaloghtibor.alapitvany@
gmail.com
Tel.: +36 20 437 8925
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Változnak a busz
megállók elnevezései
Cserélni kell egyes
bérletigazolványokat
A német légierőhöz tartozott az a II. világháború során
lezuhant repülőgép, melynek darabjait augusztus közepén találták meg a város határában. A FW-190-es pilótájának családját 75 év elteltével tudják majd értesíteni. (honvedelem.hu)

Örökbe fogadta Dezső András azt a szobrot, melyet
apósa Árvai János, egykori bányamentő készített. A védőtetőt Kovács Istvánnal és Deguly Károllyal közösen
készítette, melyet ezentúl minden évben a szoborral
együtt gondoz.

Komárom-Esztergom megyében 2017. július 1-jétől több megállóhely elnevezése módosult. Ez bizonyos esetben szükségessé teszi dolgozó bérlet esetében az arcképes igazolvány, illetve tanuló bérlet esetében a kilométer viszonylatigazolás cseréjét. Az arcképes igazolványokat és viszonylatigazolásokat a
KNYKK Zrt. bérletpénztáraiban lehet kicserélni.
A pénztárak nyitvatartási ideje alatt az új igazolványok és igazolások kiállításának díja 100 Ft.
Az arcképes igazolvány cseréjéhez a személyazonosító igazolvány bemutatása, a lakcím igazolása és egy új készítésű (hat hónapnál nem
régebbi) 3×4,5 cm méretű fénykép szükséges.
A tanulók viszonylatigazolásának cseréjéhez
a diákigazolványra, valamint a lakóhely, illetve
a képzés helyének igazolására van szükség. Az
igazolványok cseréjéhez rendelkezésre álló időszak 2017. december 31-ig tart. Az arcképes igazolványok, illetve a viszonylatigazolások cseréjének elmulasztásáért 2018. január 1-jétől azonban már pótdíj szabható ki, 1300 forintos bemutatási díj alkalmazásával.

Korábbi elnevezés  Új elnevezés
Folytatódhat a Népek Barátsága úthoz kapcsolódó út,
járda és parkoló felújítási terv. A Dózsa György úti parkoló bővítése mellett a Hunyadi iskola melletti útszakasz is átalakulhat tavaszra.

Új autó segíti a Szociális Szolgálatot szerteágazó feladatinak teljesítésében. A pályázaton nyert lehetőség
kimondottan 7 üléses járműre szólt, melynek típusát
hosszas utánajárással választották ki.

Szákszend, sz. vend.
Szákszend, posta
Szákszend, isk.
Szákszend, tűzoltószertár
Szákszend, Kisbolt
Dad, sz. bolt
Oroszlány, bányaforg. Iroda
Oroszlány, Ipari park
Oroszlány, cipőbolt
Oroszlány, Dózsa Gy. út
Oroszlány, Éden presszó
Oroszlány, Gizella büfé
Oroszlány, Koloman
Oroszlány, piactér
Oroszlány, Szt. Borbála ford.
Oroszlány, Arany J. út
Oroszlány, Gimnázium
Oroszlány, Kecskédi út




















Szákszend, Dózsa u.
Szákszend, Móra u.
Szákszend, kh.
Szákszend, Kis u.
Szákszend, Győri u.
Dad, templom
Oroszlány, Pénzes patak
Oroszlány, BorgWarner
Oroszlány, Rákóczi út
Oroszlány, Dózsa u.
Oroszlány, körforgalom
Oroszlány, Bem u.
Oroszlány, Handler u.
Oroszlány, Korányi u.
Oroszlány, Wescast
Oroszlány, Bokodi út
Oroszlány, gimnázium
Oroszlány, Kecskédi u.
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Új támogató az OSE mögött
Ha egy más városban élőt kérdezünk
Oroszlányról, gyakran egészen más
jut eszébe, mint a helyieknek. A bányászat, Majk, Bokodi-tó mellé már
régen felzárkózott az ipari park és
a kosárlabda is. Különösen, hogy a
javarészt nem városi pénzből épült
csarnok, és a Testnevelési Egyetemen is tanított utánpótlás nevelési módszer külön-külön is országos
ismertséget szerzett az Oroszlányi
Sport Egyletnek. Nyilván ennek is
köszönhető, hogy a legnagyobb nevű
támogatók is elkezdtek felzárkózni az egyesület mögé. Topolcsik Melindát, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. alelnök/ügyvezetőjét
kérdeztük az augusztus elején
megkötött támogatási szerződésről.
: Hogyan kerültek kapcsolatba az Egyesülettel?
T. M.: Vállalatunk, a Bridge
stone Tatabánya Termelő Kft.
aktív kapcsolatot tart fent a
helyi közösségekkel, elsősorban Tatabányán, de mindazon városokban, ahol munkatársaink élnek. E tevékenységünk keretében rendszeresen
támogatunk helyi kulturális, sport és szabadidős programokat, civil szervezeteket,
vagy közfeladatot ellátó intézményeket és nagyon örülünk annak, ha ezt alulról
jövő kezdeményezésre, munkatársaink javaslatára tehetjük meg. Így volt ez az Orosz-

lányi Sport Egylet esetében is.
Az OSE férfi kosárlabda
csapatának támogatását egy kollégánk kezdeményezte, mi pedig
örömmel álltunk az
ügy mellé, mert a csapattal sok tekintetben
azonosak a céljaink.
: Miért döntöttek egy oroszlányi
cég/sporteg yesület
támogatása mellett?
T. M .: Vá l la lat u n knak több mint 1.000
munkatársa van, akik
a környező településeken élnek. A legtöbb operátori, azaz
gépkezelői munkakörökben
dolgozó
kollégánk
Tatabányán laklik, de na-

gyon sokan közülük Tatáról, Környéről és nem utolsó sorban Oroszlányból járnak be dolgozni. Támogatásainkkal általában tehát ezeket a településeket, a sportegylet támogatásával
pedig kifejezetten Oroszlány városát,
az ott élőket és ott sportolni vágyókat
kívánjuk segíteni. Nem titkolt célunk
az sem, hogy a támogatáson keresztül
népszerűsítsük a sportot és az egészséges életmódot munkatársaink körében
is, hiszen munkáltatóként mi is abban
vagyunk érdekeltek, hogy mindenki, akik a Bridgestone-nál dolgozik,
egészséges legyen és nap, mint nap jó
teljesítményt tudjon nyújtani, csakúgy
mint egy kosárlabda csapat tagjai
együtt a mérkőzéseken.
: Milyen jellegű a támogatás, mennyi időre szól?
T. M.: Vállalatunk szponzori támogatást nyújt az Egyletnek, amellyel az OSE Lions
kosárlabda csapatának „Fő támogató”-ja lettünk. A megállapodás alapján 2018. június 30-ig tart, lejártát követően
pedig az Egylettel együtt döntünk majd az esetleges folytatásról.
: Fogja-e a csapat viselni
a Bridgestone nevet?
T. M.: A támogatási szerződés értelmében nem névadó
szponzor lett a Bridgestone,
hanem fő támogató. Ez azt jelenti, hogy a csapat nevében
nem jelenik meg vállalatunk
neve, ellenben ott lesz majd
emblémánk a sportolók mezén. A mezek dizájnját már ki is választottuk,
logónk mindkét szetten, a játékosok
hátán, sorszámuk felett lesz látható.
: Terveznek-e együttműködést
más oroszlányi partnerekkel is?
T. M.: Nemcsak tervezünk, de már
volt is egy másik oroszlányi sportesemény, amelyet támogatunk. Az augusztus 19-én Oroszlányban megrendezett Visegrádi Négyek Erős Ember
Csapatversenye is a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. támogatását élvezte. A versenyben két műsorszámot, a
„súlyok lépcsőre cipelését”, valamint a
– iparágunkhoz is hűek maradva – az
„abroncsforgatást” támogatjuk. Nagy
izgalommal vártuk a versenyt, amelyen számos, a mindennapokban szintén sok gumiabroncsot „megforgató”
oroszlányi kollégánk is ott volt nézőként.
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Most a Fekete maradt felül
a XX-as aknán
Augusztus 19-én a majki Bányászai Múzeum adott otthont a Visegrádi Négyek Erős emberek Csapatversenyének.
A „Nyolcvan éves az oroszlányi bányászat” rendezvénysorozat keretében megrendezett eseményen cseh, lengyel és
szlovák csapatok (2-2 fő) vettek részt, míg hazánkat a Fekete László főszervező két fia képviselte.

A méltán népszerű „Lacibácsi” bevezetőjében elmondta: tisztelettel adózik a szakma iránt, hiszen korábban ő is dolgozott bányászként néhány évig. A rendkívüli felkészültséget
és elszántságot kívánó versenyszámokat egymást segítve teljesíthették az indulók – ebben is hasonlítva az egykori bányaüzem területén végzett, időnként ugyancsak emberfeletti
munkára. A nagy számú közönségnek nem is kellett magyarázni a hasonlatot: szinte az első versenyszámtól egy emberként bíztatta a hatalmas súlyokkal küzdő versenyzőket.
A feladatok 140-200 kilós golyók emelésével kezdődtek, melyeken valóban igen nehéz fogást találni. Ezután az esemény
egyik szponzora, a Bridgestone 450 és 600 kilós gumikerekeinek forgatásával folytatódott. Ezen feladat során az egyik
cseh versenyző olyan sérülést szerzett, amely miatt sajnos
nem folytathatta a küzdelmeket. A harmadik feladatban a
másik támogató, a Grundfos 110 kilós szivattyúival kellett
adott távolságot időre megtenni úgy, hogy a távolságot a két
versenyző feloszthatta egymás között. Az ekkorra már társ
nélkül maradt cseh induló így egyedül teljesített, a közönség
hangos elismerése mellett. A kötélhúzás keretében mintegy

SPORT

9 tonnás csilleszerelvényt kell elhúzni egy emelkedőn, melyben a súly egy részét oroszlányi diákok adták. Ezeken kívül

még lépcsőt kellett teljesíteni több száz kilós súlyokkal, de
TH-vasat és csilletengelyt is kellett a fejük fölé emelni az addigra már igen csak megfáradt natúr erős embereknek.
A versenyszámok között kulturális csoportok szórakoztatták a közönséget. Az országok közötti vetélkedést végül – a fő
szervező nagy örömére – a magyar csapat nyerte.

Amit ajánlunk:
VERSENYKÉPES ALAPFIZETÉS ∣ HAVI BRUTTÓ 35 000 FT
CAFETÉRIA ∣STABIL VÁLLALATI HÁTTÉR ∣ ÉTTEREM ∣ ÉVI
KÉTSZERI BÓNUSZ ∣MUNKAVÉGZÉS HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG ∣
TISZTA, RENDEZETT MUNKAHELYI KÖRNYEZET ∣ NAPI
MUNKAIDŐ 8 ÓRA – EBBŐL 30 PERC SZÜ NET ∣ SZAKMAI
FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉG ∣ CÉGES RENDEZVÉNYEK ∣ CÉGES
BUSZOK ∣ MUN KARUHA ∣ KONDITEREM, SQUASH PÁLYA
Jelentkezz hozzánk az alábbi munkakörökbe:

CNC-GÉPKEZELŐ
GYÁRTÓSORI DOLGOZÓ
További információk és jelentkezés a www.grundfos.hu oldalon

Lételemünk a víz
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. • 2800 Tatabánya, Búzavirág utca 14.
• Telefon: +36-34-520-100 • E-mail: hr_gmh@grundfos.com
be
think
innovate
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24

órás
váltófutás

2017. szeptember 16–17.
Oroszlány, Polgármesteri Hivatal
táv: 3 km (vagy ennek többszöröse)

2016-ban 154-en futottunk összesen
1198 km-t. Idén szeretnénk elérni az
1500 km-t! Ez csak együtt lehetséges!
Mozdulj Oroszlány!

www.verkor.hu/24
Ottalvásos oktatás
A kocsi ifjúsági önkéntes tűzoltók szervezték
augusztus közepén azt
a „II. Baráti Ifjúsági Tűzoltó” háromnapos tatai tábort, amelyen az
Oroszlányi
Önkéntes
Tűzoltó Egyesület Ifjúsági csapata is részt vett.
A képzéssel egybekötött ismerkedés célja az
volt, hogy a fiatalok élethű gyakorlatokban képezzék tovább magukat.
A már megszokott tűzoltás, osztott sugárszerelés gyakorlat és elmélet
mellett
megismerkedtek többek között nyomkereső kutyákkal, és éjszaka eltűnt személy keresésében is szereztek
tapasztalatot. A bemutatók során megismerkedtek a kötél és alpin

technikával, ennek keretében egymás szimulált mentésével a kötél
mindkét végén szereztek tapasztalatot. Emellett, mintegy alapfeladatként gyakorolták az
újraélesztést is. Technikai ismereteiket a kézi

rádiók kezelésével, valamint a rádióforgalmazás
alapszabályainak megismerésével bővítették.
Tyukodi József ifjoncai
végül kupával és emléklappal tértek haza a tatai
Öreg-tó hotelből.

www.kiatatabanya.hu

Kia – a meglepetés
erejével

Hivatalos KIA márkaszerviz Tatabányán!
Autental Kft. Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Tel.: +36 34 511 919

