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LAPSZÁMUNKBÓL:

Új arcok
Régi-új arcok, és a nézők igényeihez jobban igazodó műsorok az
OVTV képernyőjén. Röviden bemutatjuk a főbb változásokat. 5. oldal

Sikerült
Érdekes számokat hozott ki a KSH,
melyek igen hízelgőek a városunkra
nézve. Szemvillanásnyira ránéztünk
az okokra.
8. oldal

Kompromisszum
Az eddig eltelt időszak eredményeiről kérdeztük Czunyiné Bertalan
Juditot, a térség országgyűlési képviselőjét.
6–7. oldal

Így mutat a
leengedett Felsőtó madártávlatból,
a száradást segítő
árkokkal. Kedvező időjárás
esetén idén megkezdődhet
az iszappal feltöltődött
meder helyreállítása.

Pados
Új szerzőnk mutatkozik be, kinek írásai már máshol is sikert arattak. Bíznunk benne, hogy hangulatos jegyzetét Önök is szívesen olvassák.
16. oldal
Facebook oldalunkon most azt kér
dezzük: olvasna-e hosszabb cikke
ket lapunkban?
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!

Delphi voltunk,
Aptiv lettünk!
Az új név új lehetőséget is hoz: gyártósori
munkatársainknak 10%-os béremelést nyújtunk!
Légy részese a változásnak és jelentkezz hozzánk
operátornak Tatabányára!

Te vagy a mi emberünk?
Igen, ha gyors és precíz vagy, jó kézügyességgel rendelkezel, vállalod
a folyamatos műszakrendet és megvan az általános iskolai végzettséged.
Mi lenne a feladatod?
Alkatrészek összeszerelése, vizuális minőségellenőrzés, munkakörnyezet
rendben tartása.
Mit adunk cserébe?
Kiemelkedő órabért, műszakpótlékot és cafeteriát biztosítunk tiszta,
klimatizált munkakörnyezetben.
Segítjük a munkába jutást és ingyenes sportolási
lehetőségeket is nyújtunk.
Ha szeretnél előrelépni, azt képzésekkel és belső
pályázatokkal támogatjuk.
Jelentkezés:
Telefonon: +36/70 665-5283
E-mailben: job6090@prohumanallas.hu
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Találd meg Nálunk az ideális állast!
Magyarország vezető HR-szolgáltatójaként országos lefedettséggel rendelkezünk, oroszlányi
és tatabányai irodánk partnerei
biztosítják, hogy a meglévő és
leendő munkavállalóinknak számos stabil, hosszútávú álláslehetőséget tudjunk biztosítani
Komárom-Esztergom megye
legismertebb vállalatainál.
Célul tűztük ki, hogy a munkaerőpiacon hidat képezzünk a minket
választó munkavállalók és a bizalmukat belénk fektető partnercégek között.
Hiszen mire vágyik egy álláskereső?
• hosszú távú, stabil munkahelyre
• megbecsülésre
• versenyképes fizetésre, egyéb
juttatásokra
• tervezhető jövőre

Persze a vállalatoknak is meg
vannak az elvárásaik:
• megbízható munkaerő
• gyorsan tanuló, csapatjátékos
• feladatait lelkiismeretesen elvégző, tanulékony, fejlődőképes
munkatárs
A mi feladatunk a két fél igényeinek összehangolása. Hatékonyságunkat abban tudjuk mérni, hogy
a munkavállaló és a munkaadó

kölcsönösen úgy érzi, hogy ideális
kapcsolat jött létre, jó ember került
a jó helyre!
Mindez nem működne a másfél évtizedes rutin nélkül. Mióta cégünk
megkezdte tevékenységét, stabil
alapokra épült vállalatok sorával
sikerült partneri viszonyt kialakítani mind országosan, mind helyben
Komárom-Esztergom megyében.
Ha szeretne stabil munkahelyet,
bátran nyit az új lehetőségek felé,
akkor a Prohumannál megtalálhatja számításait. Hidat építünk,
melyen áthaladva utat lelheti
számításai felé.
Minden héten pénteken 14:00-tól
csoportos tájékoztatót tartunk
irodánkban!
Jöjjön el, tájékozódjon lehetőségeinkről, hallgassa meg ajánlatainkat!

Proaktív Nyugdíjas Szövetkezet

ProDiák Iskolaszövetkezet

Jó hír a tettre kész nyugdíjasoknak, akik értékes tapasztalatokkal rendelkeznek, és jó hír a munkaadóknak is, akik kisebb adóteherrel alkalmaznának rutinos
kollégákat!
Az új törvényjavaslatnak köszönhetően az idősebb, de
még aktív korosztály előtt új kapuk nyíltak.
A Prohuman az elsők között hozta létre nyugdíjasokat
foglalkoztató szövetkezetét, a ProAktívot.
Tatabányai és hamarosan oroszlányi partnereinknél is
egyre több lehetőség nyílik a nyugdíjas kollegáknak.
Jöjjön és csatlakozzon Nyugdíjas Szövetkezetünkhöz.

Arra törekszünk, hogy a diákmunka ne „pusztán”
pénzkereseti lehetőséget jelentsen. Ezen gondolat
mentén egy egészen új kezdeményezésnek lettünk az
ötletgazdái.
Lehetőséget teremtünk arra, hogy a nálunk dolgozó
fiatalok megfelelően elvégzett munkáját gyakorlati
tapasztalatként igazoljuk tagjaink számára.
Legtehetségesebb diák munkavállalóinknak pedig
álláslehetőséget biztosítunk a Cégcsoport vállalkozásaiban!
Gyere és jelentkezz Hozzánk! Legyél Te is ProDiákos!

Érdeklődjön lehetőségeinkről a 06 70 66 55 283-as telefonszámon vagy személyesen irodáinkban:

Érdeklődj a 06 70 66 55 283-as telefonszámon vagy
személyesen irodáinkban:

Oroszlány
Rákóczi Ferenc u. 15.

Tatabánya
Dózsakert 58/A

Oroszlány
Rákóczi Ferenc u. 15.

Tatabánya
Dózsakert 58/A

Nyitva tartás:
09:00–16:00

Nyitva tartás
08:00–16:30

Nyitva tartás:
09:00–16:00

Nyitva tartás
08:00–16:30
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Két új műsorvezető, két új műsor
Úgy tűnik, hogy 2018 a változások éve
az Oroszlányi Televízió életében, hi
szen azon kívül, hogy két új televíziós
sal bővült a csapat, a kínált műsorok
ban, illetve a médium inter
netes felületein is felfedezhet
a néző egy kis frissességet,
üdeséget.
Török Zsuzsa a Kisalföld újságírója, korábban a Tatabányai Televízió szerkesztője vezeti a hétfőnként jelentkező
élő adást, melyben a nézők a
friss híreken kívül aktualitásokkal és sport percekkel is találkozhatnak, illetve a stúdióbeszélgetéseket sem kell nélkülöznie senkinek, bár ez a
műsorszám új köntöst kapott, 10 perc

volt főmunkatársa az akkori Oroszlányi Televíziónak. Műsora, mint címéből is kiderül, leginkább az oroszlányi
közéletet érintő döntések háttérét igyek-

szik feltárni és csütörtökönként láthatják az OVTV-ben.
A televízió igyekszik minden felületén maximálisan kiszolgálni a városlakókat, ezért mind a facebook
oldalán, mind pedig az
oroszlanyimedia.hu oldalon
Műsor hétfőn és csütörtökön 20.00 órától!
A hétfői műsor ismétlései:
hétfő 22.00, kedd 9.00 és 17.00, valamint szerda
10.00 és 20.00 órától.
A csütörtöki műsor ismétlései:
csütörtök 22.00, péntek 10.00, 18.00 és 21.00, szombat 8.00 és 10.00 órától.

közélet címmel. A hétfői stúdióbeszélgetések célja mindenképpen
az oroszlányiak informálása,
a testület döntéseiről, illetve a
város életét érintő fontosabb
eseményekről, történésekről.
Szintén januárban debütált
Háttér című politikai vitaműsorunk, melynek szerkesztőműsorvezetője Varga Gábor,
aki nem ismeretlen az oroszlányiak számára. A televíziós újságíró a kétezres évek elejétől,
közel egy évtizeden keresztül

Televíziós műsorunk Oroszlányban és Tatabányán a
Digi kábelhálózatán, már az alapcsomagtól elérhető,
közel 18 ezer otthonban. Az oroszlanyimedia.hu oldal „Élőkép” ikonjára kattintva pedig a világ bármely
pontján nézhető a YouTube-on.
naponta friss hírekkel várja a
látogatókat. A fentieken felül
is terveznek még újításokat az
idei esztendőben. Szeretnék
megszólítani a fiatalokat is,
ezért készülőben van egy ifjúságról és ifjúságnak szóló magazinműsor is. Az új arcoknak
és az új műsoroknak köszönhetően ismét elkezdett nőni a
facebook oldalunk kedvelőinek száma.

06

2018. FEBRUÁR

Oroszlány a járás motorja…
Így jellemezte az elmúlt időszakot or
szággyűlési képviselőnk városunk éle
tében.
: Mire gondolt?
C. B. J.: Lehetne sorolni a támogatásokat,
az összegeket a célokat, de talán fontosabb az út maga, amelyen 2010-ben elindultunk Oroszlányban és ezt következetesen tartanunk kell. Kezdetben a munkanélküliség ellen és a gazdasági lehetőségekért kellett harcolni, de elsősorban a
helyi emberek, családok bizalmának és
kitartó munkájának köszönhetően már
elenyésző a munkanélküliség. Néha már
az alkalmas munkaerő megtalálása okoz
gondot a cégeknek. Az egyre gyarapodó
ipari park befizetései stabil és kiszámítható önkormányzati költségvetést biztosítanak. A 2013-as kormányzati adósságátvállalás 200 millió Ft éves törlesztéstől szabadította meg a várost. Ez a pénz
most többletforrásnak is tekinthető. Például örömmel látom, hogy megindultak
az önerős járda és utcafelújítások, mert a
városlakók nagyon várták már. Megfelelő ütemezés mellett a város folytatni tudja
hitel nélkül. Oroszlány járási székhely lett
a közigazgatási racionalizáció folyamatában, de szerepe ennél nagyobb, egy térségre van pozitív hatással. A város rangja és szolgáltatásainak színvonala is nőtt
ennek megfelelően, ezért azt mondanám, hogy Oroszlány már sokkal inkább
az egész térség motorja. Megtiszteltetés,
hogy ebben részt vehetek én is a munkámmal. Jó ügyekért dolgozni és küzdeni
mindig célom volt.
: Oroszlány és térsége az utóbbi idő
ben látványos fejlődésen, gazdagodáson

KÖZÉLET

ment keresztül. A város szorgalmas elő
készítő munkájának és az együttműkö
désnek köszönhetően a nyertes pályá
zatok nyomán is számos fejlesztés vette
vagy veszi kezdetét. A megyei TOP pá
lyázatokon több mint 1,7 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatást kapott
a település.
C. B. J.: A korábbi pályázatok elosztási
elve megváltozott, ma az önkormányzatok arra a beruházásra szerezhetnek forrást, amire valóban szükségük van, nem
pedig ami éppen kiírásra került. A legtöbb jelenlegi projektet a települések – így
Oroszlány is – már hosszú ideje próbálták
megvalósítani, de erre csak most nyílt lehetőségük, korábban nem nagyon.
Ennek megfelelően kerül sor Oroszlányban a bölcsőde eszközkészletének fejlesztésére, mintegy 30 millió Ft-ból. Bútorok,
játszóeszközök és informatikai berendezések cseréje tavaszra befejeződik, a 156
gyermek és azok családja egyaránt örülhet. A Német- és Nyíres-dűlőben egy 4
hektáros közösségi kert kerül kialakításra
100 milliós támogatásból azért, hogy az
ott élő hátrányos helyzetű emberek – akik
gazdálkodási ismereteket szereztek – a
gyakorlatban hasznosíthassák tudásukat
és dolgozhassanak. A Bányászati Múzeumot csaknem 500 millió Ft támogatással
fogjuk fejleszteni és egyben turisztikai fogadócentrummá szeretnénk bővíteni. A
munkálatok hamarosan megkezdődnek.
A „bicósokról” sem feledkeztünk meg.
Tatabánya és Környe közigazgatási határától egészen Majkig kerékpárút épül 1,1
milliárd forintos támogatással. Ez a beruházás elősegíti, hogy Oroszlány–Kecs-
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Erős, megújulásra képes város
kéd–Környe bekapcsolódhasson az európai kerékpáros vérkeringésbe.
A Hamvas Béla Gimnázium egy célzott
forrásból 26,6 millió Ft-ot költhet természettudományi laborok felállítására, szertárak kialakítására. A József Attila iskola infrastrukturális fejlesztésére 334 millió forintot fordíthat a város, míg a Gyermekvédelmi Szakszolgálat 150 milliót
nyert prevenciós programjának megvalósítására. A számokkal és a fejlesztésekkel csak a korábbi szavaimat szeretném
megerősíteni, alátámasztani. Még néhány
fontos, de most már számok nélkül: a határon átnyúló együttműködés keretében
Oroszlányban nagyméretű, tematikus
játszótér fog épülni, amely testvérvárosunk, Vágsellye reneszánsz kastélyát formázza majd. Az élménypark még a felnőttek számára is hasznos információkkal fog szolgálni. Az elmúlt évben megalakult az Oroszlányi Járási Foglalkoztatási Paktum is, amely a hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek
tartós munkába állásához járul hozzá különböző képzések biztosításával.
Végezetül tegyünk egy összegzést. A fejlesztési források 2010 óta meghaladják a
25 milliárd forintot. Nagy szám, de igaz,
bárki előtt megvédhető, bebizonyítható.
A lényeg viszont az, hogy minden itt élő
ember, család, vállalkozó, gazdálkodó, tehát az egész közösség előbbre jutott. Ez a
legfontosabb.
: Ez egy szép sorozat…
C. B. J.: Biztos nem is jutott eszembe
minden nagyobb fejlesztés. Igen, például a sportcsarnok. Hihetetlen öröm volt
mikor átadhattuk, a legszebb pillanatok

egyike volt számomra. A városi elhatározásnak és az átalakított sporttámogatási rendszernek volt köszönhető, hogy időben, még 2014 előtt megkezdhettük a források előteremtését. Tudtuk, hogy sokba
fog kerülni, de megérte. Az utánunk jövő
generációk is elismerik majd az erőfeszítésünket és a munkánkat, ebben biztos
vagyok!
: Oroszlányban 2014 óta a város
vezetés nem fideszes. Mit jelentett ez a
képviselői munkában?
C. B. J.: Nem szeretném ezt most részleteiben elemezni, nem is volna szerencsés. Én a választók bizalmával egy térség és Oroszlány képviseletére kaptam
felhatalmazást, mandátumot, ebben nincsenek kompromisszumok. A közéletben gyakran előfordul, hogy más ös�szetételű a kormányzat, mint a városvezetés, de együtt kell dolgozni, csakis egy
irányba kell húzni azt a bizonyos szekeret. Ez is a választók akarata, tudomásul
kell venni. Nos, itt a helyes megközelítés a
tisztességes kompromisszum, hogy a célok megvalósuljanak. Ebben nem szabad
senkinek elvesztegetnie az időt és energiát kicsinyes, vagy éppen fölösleges vitákra, személyes problémákra, sérelmekre. A város és a térség fejlődése érdekében
végzett munkában mindig is lehetett számítani az Önkormányzat Fidesz-KDNP
frakciójára és rám is. Nálam ezek a szempontok vannak az első helyen. E mellett,
természetesen, mindig lehetnek politikai
véleménykülönbségek és viták. Összességében a város ügyei érdekében, aki megkeresett bizonyosan nem csalódott, mert
született megoldás.

Minority Safepack
Oroszlányban rendezte meg országos
aláírásgyűjtő kampányának vidéki nyitóprogramját a Rákóczi Szövetség. Mint
azt Csáky Csongor, a szövetség főtitkára
elmondta, az Európai Nemzetiségek Föderális Uniójának (FUEN) tagszervezetei
egy éven belül egymillió aláírást kívánnak összegyűjteni, hogy egy kisebbségi jogszabály megalkotásával az Európai
Unió aktívan bekapcsolódjon az európai
kisebbségek életminőségének javításába, illetve a regionális vagy kisebbségi
nyelvekről szóló párbeszédbe. – A XVI.
Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ha-

tározatában – a pártok egyhangú támogatásával – a Rákóczi Szövetséget bízta meg a magyarországi akció lebonyolításával, s ennek vidéki nyitóeseményére
került sor ma Oroszlányban – nyilatkozta
Csáky Csongor az M1 televíziónak, amelyik egyenes adásban számolt be a rendezvényről.
A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláíróívét elsőként Lazók Zoltán
polgármester látta el kézjegyével, aki emlékeztetett arra: Régi vágya a kontinens
kisebbségben élő nemzetiségeinek, hogy
uniós törvény rögzítse jogaikat, de erre a
brüsszeli bürokrácia nem tett kezdeményezést, így maradt az a lehetőség, hogy
egymillió aláírás összegyűjtésével adjunk
nyomatékot a Kisebbségvédelmi Kezdeményezésnek. Oroszlányban évszázadok
óta békében, a gondokat konszenzussal megoldva élünk együtt a nemzetiségi
népcsoportokkal. Évente rendre sokan
kérnek településünkön állampolgárságot,
aktívan tartjuk a kapcsolatokat a felvidéki és erdélyi magyarsággal, vendégként,
jó szívvel fogadjuk küldöttségeiket, delegációikat.
– Számomra különös fontossággal bír a
nemzetiségi kisebbségi lét, hiszen családom maga is érintett ez ügyben: apai
ágon a Kárpátaljához kötődik a famíliám – fogalmazott a városvezető. – Trianon után aztán sokan fogták batyujukat,
és indultak a nagyvilágba, nagyszüleim
Franciaországba. Onnan érkeztek haza,
pontosabban Oroszlányba 1942 tavaszán.
–mti–
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Nem lettünk Ózd
Portfolio.hu online gazdasági újság
2018. január 28-án jelentette meg „Egykor Magyarország büszkeségei voltak,
mára viszont súlyos válsággal küzdenek” című cikkét. A cikk megállapításai
javarészt a Központi Statisztikai Hivatal
nemrég megjelent TÉR-KÉP, 2016 című
elemzésén alapult. A tanulmányban egy
külön fejezet foglalkozik az úgynevezett
ipari válságterületekkel: az ország azon
részeivel, amelyekben a rendkívül egyoldalú iparszerkezet miatt az 1990-es évek
elején súlyos strukturális válság alakult
ki. A fejezet kilenc területtel: Kazincbarcikai, Miskolci, Ózdi, Salgótarjáni, Ajkai, Oroszlányi, Tatabányai, Várpalotai és a Komlói járásokkal foglalkozik. A
népességfogyás, magas munkanélküliség, alacsonyabb végzettség és jövedelem
tekintetében találtak összefüggéseket.
A statisztikai adatok kedvelőinek ajánljuk az ingyenesen elérhető tanulmány

gi viszonyok kialakulásához számos tényező vezetett. Mindenképpen ilyen lépés volt az, amikor a végén már közös
bánya-erőmű vertikum fokozatos, több
éven keresztüli leállítása mellett döntöttek. Így nyerve időt a dolgozók számára,
hogy más munkalehetőséget találjanak.

„Értem én, hogy ezt mondjátok, meg talán hiszitek is, de
tudnotok kell, hogy ti is csak úgy jártok, mint Ózd!”

(Fónagy János, a Gazdasági Minisztérium
akkori politikai államtitkára, 1998)

A lehetőség pedig többnyire megtalálta
őket, itthon vagy máshol. Az Ipari Park
létrejöttéhez hosszas előkészítő munkára volt szükség: Amikor az országban
az elsők között, ’97-ben megkapta a címet, már 5 éve működött benne az első
cég. Itt meg kell említeni Sunyovszki
Károly nevét is, akinek polgármesteri

„A szocialista ipar egykori hazai fellegvárai az országos átlaghoz képest sokkal rosszabb helyzetben vannak. Ennek
ellenére nem szerencsés őket egy lapon említeni.”
(Portfolio.hu online gazdasági újság)

letöltését, az azonban első
olvasatra is kitűnik belőle: a fentiekkel összehasonlítva Oroszlány rendre az elején, vagy az első
harmadban szerepel a
felsorolt régiók között.
Az ipari válságterületeken
2016-ban a 6,7%-os munkanélküliségi ráta 1,3-szerese volt az országosnak,
az átlagos érték ugyanakkor igen nagy különbségeket takar: a két szélsőértéket képviselő Ózdi
és Oroszlányi járás között 3,2-szeres az eltérés.
Ezzel kapcsolatban egy
kazincbarczikai vállalkozó lapunknak elmondta:
fiatalkori ismerősei közül valóban sokan nincsenek otthon: harmincból talán hármat tudott felsorolni saját magán
kívül. Az irány egyértelműen a főváros,
vagy külföld – fogalmazott. Elegendő
csak megszámolni a külföldi rendszámú
autókat a parkolókban egy-egy hosszabb
hétvégével járó ünnep alkalmával.
A gazdasági szerkezetátalakítás kifejezés nem lett barátságosabb, csupán
azért lehet több elképzelésünk róla,
mert már utána vagyunk. Utólag viszont már elmondható, hogy a jelenle-

ciklusai során – sok más személy mellett – nagy szerepe volt a ma már természetesnek számító infrastruktúra kiépítésében és beindításában. Ez már több,
mint 20 éve történt, ez akkor közel sem
volt annyira egyértelmű és támogatott
irány, mint ma.

Nyilván ekkor még senki sem gondolta, hogy az új buszmegállók és kamionparkolók építése, súlyos lakhatási problémák megoldása és munkásbuszok elhelyezésének logisztikája vár a városra.
A munkaadók szétaprózódásának látszanak az előnyei, hiszen az egyik esetleges megszűnése esetén nem az utcára, jó
esetben csak az utca túloldalára kerülhetnek a dolgozók. Persze azóta a dolgozói preferenciák is sokat változtak, de azt
ki lehet mondani: most már tényleg csak
az nem dolgozik, aki nem akar.
A bezárás akkor még eljövendő, 2014-es évszámát büszkén viselő Scharf
mozdonyt már rég feldarabolták, a Márkushegyi
aknaépületet és irodaházat hiába is keresnénk.
A bányászatra, az azzal járó egymásra utaltságra, az elhivatottságra, a szakmakultúrára – és itt ki kell mondani: bányászMÚLTunkra
– emlékezni kell, és büszkének kell rá lennünk. De
keseregnünk nem szabad
miatta. Hiszen nem csak
sejteni lehet de, a számok
is alátámasztják: végül is
nem lettünk Ózd.
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Már nem vár
a MÁV

Januártól kérésre érkezik
a kéményseprő

NAV ügyfélszolgálat a
kormányablakokban

Elvégezte a MÁV Start Zrt. a vasútál
lomásunk felújítási munkáit. A homlokzat és a belső falak javítása, festé-

Január elsejével ismét megváltoznak a
kéményseprés szabályai: az egylakásos
épületek tulajdonosai az általuk hasz
nált tüzelő-, fűtőberendezés fajtájá
tól függően évente, vagy kétévente, to
vábbra is ingyenesen, a nekik megfe
lelő időpontban maguk igényelhetik a
kéményseprőipari ellenőrzést. A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos
– jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően
nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik
majd és végzi el a sormunkában előírt

Januártól az oroszlányi kormány
ablakban is nyílt NAV ügyfélszolgá
lat. Az ügyfeleknek ezentúl városunk-

se mellett a járdákat, ajtókat, ablakokat és az ereszeket is rendbe hozták. Az
utasok tájékoztatására új piktogramokat helyeztek ki, a lépcsőhöz pedig rám-

pát építettek ki. Az épület körüli járdák
felújításával a kerekesszékkel utazók is
akadálymentesen közelíthetik meg vonatot. Az októberben kezdődött munkák során a mosdókat is helyreállították, illetve a már használaton kívüli trafik épületét is elbontották.

feladatokat. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari
szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató
végezhet kéményellenőrzést, tisztítást,
vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan
annak minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok
füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy
jelenleg is – az adott megyében, illetve
ellátási területen nyilvántartásba vett
kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól
vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben
érkeznek és vizsgálják meg az épülethez
tartozó égéstermék-elvezetőket, amely
Oroszlány esetében márciustól októberig tartó időszak lesz.
Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

ban is lesz lehetősége arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormányablakaiban intézzék adóügyeiket. Az új NAV-ablakban a szolgáltatások széles körével várják a hivatal
munkatársai az ügyfeleket. A NAV-nál
intézhető ügyek jelentős része ezentúl
a kormányablakban is biztosított lesz,

így például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele
és a bevallások javítása, csekk kiadása.
Az „ügyfélkapcsolati hely” nyitvatar
tási rendje: hétfőn 8–12 és 13–17, szer
dán 8–14, csütörtök 8–12 és 13–16, pén
teken 8–12 óra között.
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Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány hírei

BETEGEK VILÁGNAPJA
Testi-lelki segítés, támogatás

Előadás: 2018. febr. 10. (szombat) 9 óra
Helye: Oroszlány Római Katolikus
Plébánia
Program:
1. Oroszlány egészségügyi helyzete
(Szakorvosi és Ápolási Intézet)
2. Lelki gyógyulás szerepe, jelentősége
(Kutschi András, plébános)
3. Dr. Balogh Tibor Alapítvány szerepe Oroszlány egészségügyében
(Balogh Tibor elnök)
4. Egészséges táplálkozás (Barnáné
Susa Éva diatetikus)
5. Mozgássérültek rehabilitációjának
fontossága, térnyerése (Sólyomné
Mátéfi Hajnalka)
6. Szentmise a betegekért 11 órakor
Ingyenes szűrővizsgálat!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Életbevágó!

Ingyenes újraélesztő tanfolyam
Alapítványunk célkitűzése, hogy váro
sunk lakossága minél egészségesebben
éljen, így a betegségek megelőzésére és
az egymáson való segítésre is nagyobb
figyelmet fordítsunk, minél többen értsünk az újraélesztéshez, a defibrillátor
használatához. Ingyenes újraélesztő
tanfolyamot indítunk márciusban. A
tanfolyam időtartama 2×2 óra. A pontos időpontról egyeztetés után tájékoztatjuk a jelentkezőket. Tegyünk közö
sen többet egészségünkért!
Jelentkezési határidő: február 28. Jelentkezni lehet: tel. 20/437-8925 email:
drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com

1%
Személyi jövedelemadó 1 %-val
Ön rendelkezik.
Tiszteljen meg vele!
Adószám: 18615331-1-11
Segítsen,hogy segíthessünk!
Ez az Öné is!
Támogatásaikat várjuk a
11740061-20025342 számlaszámra

Alapítványunk önkéntes
munkatársakat keres!

Az Oroszlány Barátainak Köre karne
váli rendezvénysorozata

A Farsangfarka

Ez készül a
Népekbarátsága utcában

Disznóvágás
lesz február 11-én, vasárnap a Sportban
(a VOLÁN telep mellett), ahová nagy
szeretettel várjuk tagjainkat, támogatóinkat és segítőinket! Böllérünk Torma
Lajos lesz!
Asszonybál
február 12-én hétfőn, 17 órakor a Bányász Klubban. Mint eddig mindig, a

Ahogy korábban már hírt adtunk
róla, március végéig eltartanak a
munkálatok a Dózsa György úti par
koló és a Népekbarátsága utca egy
szakaszának felújítása körül. A Hivatal Településüzemeltetési és Beruházási osztályától kapott rajz szerint a rövid útszakaszok mellett elsősorban a járdák lesznek jobbak egé-

maskara és sok minden más is, kötelező
lesz! Belépődíjként, zsákbamacskának
való, akár több – papírzacskóba csomagolt – apróság leadása a belépéskor kötelező! Zsákbamacskát vásárolni is kötelező! Miután batyus bálnak hirdetjük,
a kontyalávaló és egyéb „finomságok”
biztosítása is kötelező és lesznek további
meglepetések, amiknek örülni – kötelező! A zenét Németh Zsigmond szolgáltatja! Ha férfiember is nagyon akar jönni, számára az asszonyruha a kötelező!
A részvételi szándék bejelentése, ha biztos helyet szeretne, a +36/20/542-9733 telefonszámon ajánlott!
Télűzés
február 13-án kedden, 18 órakor kiszebáb égetés maskarás vigassággal a Szent
Borbála téren! A farsangi népszokásokra épülő maszkos előadás végén lesz a
hagyományos – bajt, bút, bánatot, telet
űző bábégetés. Közreműködnek a Lángoló Ördögök!
A rendezvénysorozat több civilszerve
zet, az Oroszlányi Közösségi Színtér
és Könyvtár valamint a Bányász Klub
együttműködésében szerveződik.

szen a lépcsőházak, üzletek bejáratáig, és újabb parkolóhelyeket is kialakítanak. A mostani munkák kapcsolódnak a nemrégiben elkészült Április
utcai parkolóhoz, mint ahogy egyébként az utca további részeinek felújítása is tervben van, az iskola kerítésével
párhuzamosan. A későbbiekben az iskola kerítése mellett részben fordított

45 fokos parkolók is készülnek, azaz
ezekbe tolatva lehet majd beparkolni.
Ez a vélhetően a többi közlekedő számára sem fog gondot okozni, hiszen a
zebrák sebességcsökkentő küszöbbel
kombinált gyalogátkelőhelyként épülnek meg. Ez azt jelenti, hogy a zebránál nem a járdaszegélyt sűlyesztik az
úttest szintjére, hanem az egész gyalogátkelőhely a járda magasságában
lesz, és majd az autóknak kell leküzdeni a szintkülönbséget. Ez a megoldás szándékosan lassítja a közlekedést, amely az iskola közelsége miatt
kimondottan előnyös lesz. A OVTV
helyszíni riportját „Épül, szépül”
címmel keresse az oroszlanyimedia.
hu oldalon!
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Két új fogorvosi széket kapott a rendelő 15 millió forint
értékben, melyeket idén további kettő követ majd. Így
aki csak ez miatt várt vele, már nem kell tovább halogatnia a fogászat felkeresését.

Munkagép teríti a földet a márkushegyi aknatorony helyére. Az öltözőépületből sincs már semmi, helyszínt a
fasor segít beazonosítani.

Új tulajdonosa hozzákezdett a „Béke szálló” felújításához. A vezetékek cseréjét az ablakok követik majd.
A jelenlegi állapotokról készül fotóalbumunkat keresse az újság facebook oldalán!

A karácsony utáni időszakra időzítette szokásos gulyás-,
és ruhaosztását a Szociális Szolgálat.A gyűjtésben és
adományozásban ezúttal a BorgWarner volt a partnerük.
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Adatkezelésről,
vállalkozásoknak
Vállalkozói fórum már több mint
2 éve működik Oroszlányon. Kez
detben helyi vállalkozók saját maguk
szervezésében, majd 2017 áprilisá
tól a szervezési feladatokat az önkor
mányzat vállalta át, de a tartalom
maradt: minden helyi vállalkozó be
mutatkozhat, információt kérhet és
adhat a saját, szűkebb és a városi,
tágabb környezetében történtekről.
Alkalmanként kb. 15-en gyűlünk ös�sze és beszélgetünk estébe nyúlóan.
Volt már szó az ipari parkról, pályázatokról, parkolásról… Minden találkozó alkalmával lehetőség nyílik arra,
hogy feltegyük konkrét kérdéseinket (elsősorban egymásnak, de a polgármesternek is), megbeszélhetjük sikereiket, problémáikat. Az eddigi tapasztalatok alapján, illetve egy tavaly
nyári felmérés eredményeképpen januártól új szolgáltatással bővült a fórum: a vállalkozók által jelzett és javasolt témákban szakértőktől hallgathatunk érdekes információkat, tanulhatunk, képezhetjük magukat.
A 2017 nyarán készült kérdőíves felmérés szerint a helyi vállalkozók
nagy része szívesen venne részt rövid
képzéseken: ¾ részüket érdekelné a marketing, ezen belül is az online marketing és a weboldal, továbbá a vállalati gazdálkodás és adózás,
és örök téma a munkaerő motiválása,
toborzása, megtartása. 2018 első fórumán vállalati trénert hívtunk meg

előadónak, aki megdöbbentő számokkal érkezett: 50%-ban az elégtelen ve
zetői kommunikáció és nem a fize
tés a munkavállalók felmondásának
oka! Az elismerő szavaknak sokkal
nagyobb a munkaerőmegtartó ereje, mint valaha! Sugta Klára tréner,
coach arról is beszélt, hogy míg évekkel ezelőtt a szakértő, irányító, utasító vezetői attitűd is életképes volt,
mára az emberi, támogató, fejlesztő, a
munkatársak képességeit kibontakoztató, azaz magas érzelmi intelligenciával működő vezetőké a jövő. Azt is
megtudhattuk, ő, mint coach hogyan
tud a vezető segítségére lenni a munkaerő megtartásában, olyan eszközöket biztosítva, amely mindig kéznél
van, a használat nem kerül pénzbe, viszont nagyon sok pénzt és idegességet
spórol meg azzal, ahogyan a szavaival
hat.
A soron következő vállalkozói fó
rum 2018. március 9-én, pénteken
16 órakor lesz. Témánk – közkívá
natra – az új adatkezelési törvény,
és az adatkezelési folyamatok sza
bályozása. Vendégünk Árvay Nikolett jogász és Fa Emese folyamatfej
lesztő lesznek. Részvételi szándé
kot a dees.szilvia@marketikum21.hu

címen jelezhetik. A rendezvény
meghívóját az oroszlany.hu oldalon
is megtalálják.

Deés Szilvia

Milus Gábor rendőr ezredes, megyei főkapitány-helyettes városunkban ismertette a térség rendészeti, közbiztonsági eredményeit.
Oroszlányban folyamatosan javul a
közlekedési, közbiztonsági helyzet.
A balesetek száma 41-ről, 33-ra
csökkent, ebből 9 volt súlyos, ami
45%-os csökkenés 2016-hoz képest. A komoly létszámbővítésen
átesett közterület felügyelet mintegy 200 esetben önállóan indított
szabálysértési eljárást.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől már a halgazdálkodási
létesítményeken, halastavakon történő horgászat esetén is kötelező
állami horgászjegyet vagy turista
állami horgászjegyet váltani. Az engedélyváltás elmulasztása súlyos
szankciókat von maga után.

Nemzetiségi hagyományaiknak
megfelelően, az ősi viseletbe
öltözött asszonyok pálinkával,
sóval és kenyérrel fogadták a
huszonegyedik alkalommal megrendezett szlovák bál vendégeit.
Mintegy kétszázötvenen ropták a
táncot szombat éjjel a gimnázium
nagytermében, de érkeztek vendégek a felvidéki partnertelepülésekről, Vágsellyéről és Tornócról, valamint Bánhidáról és Tardosról is. A
Kridlovka ifjúsági zenekar alapozta
meg a hangulatot, majd Szabó Istvánné, a szlovák önkormányzat elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és
persze nem maradt el az esemény
szintén hagyományos produkciója,
a brána kalácsos bevonulás sem.

Míg 2006-ban 14-en, tíz évvel
később, 2016-ban már a százat
is meghaladta a városban honosítottak száma. Januárban újabb
hét, elsősorban Erdélyből érkezett
honfitársunk vehette át állampolgársági okiratait Lazók Zoltán polgármestertől és Rózsa Szilvia anyakönyvvezetőtől.
–oroszlany.hu–
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Tűzre vízre…

KÉK HÍREK

A január csendesebb időszak volt az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság életében. Így akadt idő a tavalyi év statisztikájának elkészítésére, melyet infografika formájában tárunk olvasóink elé. Események, riasztások persze az év első hónapjában is érkeztek az állomásra: egy komolyabb műszaki mentés fényképeiért keressék fel az oroszlanyimedia.hu weboldalt. Itt „Órákig kukoricáztak”
címmel találják a helyszíni beszámolót.
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Vidáman a lejtő alján
2018. január 14. és 18. között rendez
te a városi sítábort a Vértes Sí Egyesü
let az ausztriai Präbichlen. A táborban
67 fő vett részt. Az idei évben is jelentős,
több mint 10 fő feletti volt azok száma,
akik most álltak első alkalommal sílécre, majd a tábor végén mindannyian

úgy indulhattak haza, hogy megtanultak síleni. Az elmúlt évekhez hasonlóan
a tábor oktatóinak munkáját a németországi testvérvárosunk, Plochingen sí
klubjának oktatói segítették a részt vevők nagy örömére. Évről évre nagyobb
érdeklődés övezi a plochingeni síoktatók munkáját egyedi, vidám hangulatú oktatói stílusuk miatt. A tábor az idei
évben is komolyabb sérülés nélkül, sikerrel zárult.
Péter Melitta

34/360-441 TŰZOLTÓSÁG
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Jr. NBA Hungary League

SPORT
melynek 4. mérkőzésére került sor ja
nuár 17-én a városi sportcsarnokban.
A verseny az amerikai profi kosárlabda
bajnoksággal megegyező arculattal és
lebonyolítási rendszerben zajlik. Szeptember végén a Hősök terén, a Kosár-

Idén is az Oroszlányi Judo Klub ren
dezte a Megyei Judo Diákolimpi
át a Krjanyik „Akác” András Sport
csarnokban február 3-án. Az oroszlányiakan kívül 9 megyei egyesület 80
judokája mérhette össze erejét. A versen

Hunyadi iskolát beválasztották a
Jr.NBA Hungary League nevű, 11-12
éves fiúk számára kiírt bajnokságba,

első négy helyzettje jutott tovább a Veszprémben tartandó régiós diákolimpiára.
A 34 helyi versenyző közül volt, aki élete
első versenyén lépett tatamira.
Aranyérmeseink: Rózsa Lili, Halmos
Lili, Fülöp Anita, Ferkó Szabolcs, Nyá
labdázás Napja rendezvény keretében
sorsolták ki, hogy iskolánk Los Angeles Lakers mezében játszik. Csapatunk a
mérkőzés után veretlenül vezet csoportjában.

ri Dávid, Wertheim Dominik, Ka
kas László, Áncsák Kitti, Galamb Ger
gő, Praveczki Tamás, Müller Olivér,
Gyurkovszky Szilárd, Németh Alexan
der, Csontos Patrícia, Pinke Zsófia.

Ezüstérmeseink: Molnár Lili, Kapitány
Róbert, Gánics Torda.
Bronzérmeseink: Müller Krisztián, Be
cher Ferenc.
Izsáki Erika
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2018. február 17., szombat 19.00
Pécsi VSK Kronosz Kiadó–OSE Lions
2018. február 24., szombat 17.00
Nagykőrösi Sólymok KE–OSE Lions
2018. március 2., péntek 19.00
OSE Lions–Vásárhelyi Kosársuli
2018. március 9., péntek 19.00
Tehetséges Fiatalok BP SE–OSE Lions
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Pados
A Rákóczi úti lakásunk er
kélye alatt van egy pad.
Csodapad lehet az, hiszen
télen-nyáron ücsörögnek
rajta, pedig nincs kipár
názva mint egy plüssfotel és
babzsáknak is kényelmetlen
volna. Mégis, valami miatt
örökké ül rajta valaki.
Mikor először felfigyeltem a
padon zajló életre, akkor még
nyár volt, és délutánonként
anyukák foglaltak helyet rajta csöndesen csacsogva, miközben babakocsiban pihegő gyermekük álmát vigyázták. Akkor még azt gondoltam, hogy a platánfák nyújtotta árnyék csalja oda az
embereket, de közben szépen, csöndben beköszöntött
az ősz, majd a tél is megérkezett, és a padon mindig lakott valaki.
Reggel hétkor jelent meg az
első padlakó. A ruhája szedett-vetett, arca borotválatlan, kedves és megviselt. Látszott rajta, hogy elbánt vele
az élet. Mindig csíkos cekkerrel a kezében érkezett,
melyben benne volt az egész
élete… és a borosüvege is.
Akkor is jött, ha esett, és akkor is, ha fújt. Ősszel csak
egy kartondobozt hajtogatott
maga alá, télen már egy kispárnára telepedett. Így óvta
magát a hidegtől, és persze
borral, melyhez olykor poharat is előhalászott a szatyor mélyéből. Hiába, az úr,
a pokolban is úr. Legtöbbször békésen iszogatott, közben pedig olcsó szivarkát szívott. Kilenc órára mindig elfogyott a bor, Ő pedig összepakolt és eltűnt a Rákóczi út–
Fürst utcai fordulóban.
Alig hűlt ki a helye, máris megjelent a következő két
padlakó: a furcsa pár. Szekerükkel „leparkoltak” a csodapad előtt és lehuppantak.
Ők nem hoztak sem karton-

dobozt, sem kispárnát, csak
egy zacskónyi cigarettacsikket. A férfi a lába közé vette
a tasakot és elkezdte kipiszkálni a csikkekből az égett,
bűzös
dohánymaradékot
egy kis pléhdobozba. Az üres
füstszűrőket mind a földre dobta, így másfél óra elteltével a pad alatt, mint a dühös tenger habja, úgy fehérlett a szemét. Elcsomagolta a
csikkes zacskót, cigarettapapírt varázsolt elő a kabátzsebéből, sodort két szívnivalót,
az egyiket odaadta a mellette gubbasztó nőnek, a másikra rágyújtott, és lassan, élvezettel letüdőzte mások maradékát. A harmadik slukknál
felpattantak, fogták a szekerüket és sietősen odébb álltak.
Sokan jöttek még utánuk. A
fiatal pár, akik veszekedve
érkeztek és szerelmesen távoztak, az anyuka, aki rángatta, cibálta kisfiát, amiért az nem akart szót fogadni, a néni a másodikról, aki
ritkán mozdul ki a lakásból,
de, ha megteszi, akkor érdeklődve figyeli az embereket, a háziasszony, aki nehéz
szatyrát letéve csak néhány
percre pihent meg a padon.
Egyik pillanatban még iskolás gyerekek uzsonnáztak
rajta láblógatva, a másikban
már néhány hajléktalan üldögélt a helyükön, hátrahagyott zsírosdeszkájukat csócsálva.
A Rákóczi úti lakásunk erkélye alatt van egy pad. Csodapad lehet az, hiszen télennyáron ücsörögnek rajta, pedig nincs kipárnázva mint
egy plüssfotel, és babzsáknak
is kényelmetlen volna, mégis,
valami miatt örökké ül rajta
valaki. Valaki, akinek az élete ott zajlik az orrunk előtt, a
csodapadon ülve.
–anna–

Adóbevallás készítése
magánszemélyek részére!

MOKKA

CROSSLAND

GRANDLAND

FEDEZZE FEL KIBŐVÜLT
CROSSOVER-PALETTÁNKAT!
MOKKA X

CROSSLAND X

GRANDLAND X

már

már

már

4 450 000 Ft-tól

3 999 000 Ft-tól

• 30%-kal élénkebb, intelligens LED-fényszórók1
• Ráfutásos ütközésre gyelmeztető rendszer
• Intelligens összkerékhajtás
•
csatlakozási és szervizasszisztens2

• Visszagurulás-gátló
• 7”-os színes érintőképernyő
•
automatikus baleseti riasztás2

5 750 000 Ft-tól
• 360 fokos tolatókamera
• Adaptív LED-fényszórók
• Hát- és gerincbarát AGR ülések ergonómiai
tanúsítvánnyal3

1
Az Opel hagyományos halogén fényszóróihoz képest. 2Az OnStar opcionális felszereltség. A szolgáltatás aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott ók szükséges. A próbaidőszak után a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. 3A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek.
Kombinált használat esetén az új Opel Mokka X átlagfogyasztása: 3,9-7,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-155 g/km, az új Opel Crossland X átlagfogyasztása 5,2-5,1 l/100km, CO2-kibocsátása 116-114 g/km, az új Opel Grandland X átlagfogyasztása 4,0 – 5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása 104–127 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/ EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi
gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen
látható autók illusztrációk és opcionális kiegészítőkkel vannak felszerelve.

OPEL TATABÁNYA
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Telefon: 34/511-919
www.opeltatabanya.hu, info@opeltatabanya.hu

