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LAPSZÁMUNKBÓL:

Lomtalanítás
Város – május 28. hétfő
Borbála – május 29. kedd
Falu – május 30 szerda

12. oldal

Útjavítás
Új kézben az útkarbantartás a Vari
kont Kft-nél. Opsuszta Csabát kérdez
tük arról, hogy mire számíthatunk a
városi kátyúkkal kapcsolatban.
5. oldal

Képesség növelés
A kamerarendszer tavaly őszi át
vételével nem értek véget az ezzel
kapcsolatos feladatok. Minősége és
mennyisége is bővül, megmutatjuk,
hogyan és merre?
6–7. oldal

A Hébé táncscsoport
rendezvénysorozattal ünnepelte
idén 30 éves fennállását. A sorozat
látványos menetfesztivállal és tánc
gálával zárult, melyen mintegy
kétszáz, több országból érkezett
mazsorett vett részt.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
eladásra meghirdeti az alábbi ingatlanokat:

• Oroszlány, Iskola utca 1. szám alatti, 33 m2-es társasházi tároló
Minimum ár: 1.120.000 Ft
• Oroszlány, Fürst Sándor utca 27. szám alatti 13 m2-es társasházi tároló
Minimum ár: 463.000 Ft
• Oroszlány, Bánki D. u. 35. (a valóságban Bánki D. u. 31.) szám alatti
lépcsőházban található, 46 m2-es társasházi pince
Minimum ár: 3.020.000 Ft
Vételi ajánlatokat zárt borítékban az OIH Zrt. székhelyére kérjük eljuttatni 2018. május
14. (hétfő) 14 óráig. Bővebb információ a 06-20/362-5390 telefonszámon kérhető.
A pályázati dokumentáció az info@oihzrt.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben igényelhető vagy a www.oihzrt.hu oldalról letölthető.
Az ingatlanok előzetes bejelentkezés alapján várhatóan 2018. május 10. (csütörtök-

től) tekinthetők meg.

Állami kézben az OSZ Zrt.
Számos internetes portálon megjelent az az április
24-i MTI hír, mely szerint a Nemzeti Közművek Zrt.
megvásárolja az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-t.
Noha a vételi szándék már mintegy két éve lógott a levegőben, annak időpontja körül teljes volt a bizonytalanság. Az új tulajdonos a társaság eszközeit és tudásbázisát is átveszi, azaz vélhetően a közel 50 dolgozó munkaviszonya is folytonos lesz – igaz, ők ezzel kapcsolatban
még semmilyen tájékoztatást nem kaptak. A lakossági
távhő felhasználók számára szintén nem jelenthet nagy
változást a Nemzeti Közművek közvetlen szerepvállalása. A távhő számlák eddig is hatósági árakkal készültek,
melyeket a Nemzeti Energia és Közmű Szabályozási Hivatal határozott meg. A lakossági távhőszolgáltatás valós költségei és a lakosságtól érkező bevételek különbségét évek óta állami kompenzáció egészíti ki.
Az április képviselőtestületi-ülés anyagából kiderül az is,
hogy az adásvételi szerződést április 6-án írták alá a felek. Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. önkormányzati részvényeinek a NKM Nemzeti Közművek Zrt. részére törté-

nő értékesítésének zárása június 30-án, a részvények
átszállásának végső határnapja szeptember 30. lesz –
amennyiben eddig a szerződésben előírt valamennyi feltétel teljesül. Sem ezek a feltételek, sem a vételár egyelőre nem nyilvánosak. Az egyes híresztelésekben megjelent „milliárdos vételár” biztosan nem megalapozott, a
valódi ár ennél jóval kevesebb lehet. Információink szerint a régi-új vezérigazgató ismét Lázár Mózes lesz.
A társaság Oroszlányban és Bokodon összesen 5268
háztartást és csaknem 145 egyéb intézményt lát el
távhővel és meleg vízzel. A központosított közműszolgáltatásnak nem véletlenül ez az első távhős cége: a
Bokodról érkező távhővezeték, és szinte kivétel nélkül
az összes hőközpont új, vagy korszerűsített. A lakossági
fogyasztók közel 20%-a egyedi mérővel ellátott, ez a hazai távhő-ellátáson belül igen magas aránynak számít.
Így bármilyen gazdája is lesz az állam az új cégnek, a
műszaki tartalom jelenleg kiváló állapotú és megfelelő
szakértelemmel jónéhány évig biztonságosan üzemeltethető.

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Lé
tesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail:
palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Orosz
lány, Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2 840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomda
ipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 9000 • Fotók: Oroszlány Város
Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla, P
 intér Sándor, Feer Mariann, Szabó Imre,
Németh Ferenc, Babér Zoltán, Oroszlány Város Óvodái, Nagy Csaba, Suta László • Az újság MTI hírfelhasználó
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Sárvár iONizálva

Május 18. pénTek
16.00 OrOSzlány Sztár DöntŐ

Synth Pop buli a sárvári
Nádasdy‑várban

VárOsi GyerMek és iFjúsáGi
TeHeTséGkuTaTó Verseny
Helyszín: színházterem

Május 1. kedd
OrOszlányi Majális - a Munka Ünnepe
8.00 Bányász Zenekari ébresztő

Május 19. szOMBaT
21.00 Fellép a VOOdOO papa duó
Belépő: 1000 FT
Helyszín: földszinti aula

16.00-tól vidámpark sörmajálissal - a Pepin bistro - Eggenberg
Cseh söreivel és sörfalatkáival
Gyerekjátékok a téren
16.30 Rendhagyó „Így írnak Ők...” - meghívott előadó
Katona Csaba: „Sörténelem”- A sör története - kóstolóval egybekötött ismeretterjesztő előadás.
Nyakunkon
a nyár, indul
a fesztiválidőszak!
oroszlányi
A részvétel ingyenes,
a sörkóstolás
regisztrációhoz Az
kötött.
iON
Projekt nyitott szintipop formáció áprilisban már két
(kamaraterem)

koncerttel is sikeresen bemelegíthetett. A tatabányai Fekete
szabadtéri színpadi produkciók:
Hullám
2. rendezvényt követően Sárváron a Nádasdy-várban
adott
koncertet
az Ultranoire, a Black Nail Cabaret és a Synth
16.00 Cirill Táncstúdió
with
Meggie
17.00
HeMo csapatokkal
Musical stúdióközösen a Synth Pop Castle esemé
18.00ATippán
juzuf
nyen.
nyugat-magyarországi
elektronikus zenei est fő szer
19.00 Varga Feri & Balássy Betty
vezője
Müller
Róbert
volt,
aki
maga
is ebben a műfajban tevé
21.00 anna and the Barbies
kenykedik. Az oroszlányi csapat örömtelien beszélt az estéről,
ahol mint megtudtuk a régi dalaik mellett a készülőben lévő
9. szerda
új Május
lemezük
anyagát is bemutatták, amit a közönség is szíve
senazfogadott.
A színvonalas hang és fénytechnika, valamint a
európa-nap alkalmából:
háttérvetítés
vizuálisan
segítette a színpadi produkciókat.
európaiság – hitelesség –isprotokoll
A buli olyannyira jól sikerült, hogy tudomásunk szerint már
17.00 Előadó:
Görög Ibolya
tervezik
a következőt,
ahol még több fellépővel egy egész nap
írónő, akkreditált előadó.
ra magyar
is a műfajé
lehet a színpad! | ionprojekt.hu
Fotó: Tóth Zoltán, sarvarikum.hu
A rendezvény ingyenes.
Helyszín: színházterem

Május 10. CsÜTörTök

Május 25. pénTek
17.00 Emlékezet a hősökre
Kiállítás megnyitó a Magyar hősök napja alkalmából
1914-1918 „Ecsettel a békéért” címmel.
(A Krajczáros Alapítvány kiállítása.)
A Krajczáros Alapítvány nemzetközi tárlata lengyel, magyar, szlovák művészek alkotásaiból az I. világháború befejezésének 100.
évfordulója alkalmából A teljes kollekció 47 művész közel 140
festményéből áll.
A kiállítást megnyitja: árva Ferenc történelemtanár.

9.00, 10.30
és14.00

A kiállítás-sorozat támogatója Székesfehérvár M.V.
önkormányzata.

kolompos együttes:
a pünkösdi királykisasszony

Látogatható: 2018. június 20-ig.
Helyszín: kiállítóterem

Helyszín: színházterem

Május 27. Vasárnap

Köszöntőt mond Dr. Radványiné Varga Andrea.
Látogatható: 2018. május 23-ig.

15.00 VárOsi GyerMeknap
-Kézműveskedés
-Csillámtetkó
-Arcfestés
-Ugrálóvárak
-Babasarok
-Élőcsocsó
-Euro-Bungy

Helyszín: kiállítóterem

Helyszín: Szent Borbála tér

Május 11. pénTek
14.00 kiállítás megnyitó a Hamvas Béla Gimnázium diákjainak
alkotásai és pályázati munkáiból.

Május 18. pénTek
18.00 „Műélmény Kávézó” - Művészet és oktatás
Vendégünk pózner Gábor szobrász-művész, pedagógus,
több oroszlányi mű alkotója.
Helyszín: kiállítóterem

MájuS 28. hétfŐ
17.00 „ Így írnak Ők...”
Vendégünk Stepancsics Gusztáv, aki a Kamalduli remeteség és
Majk történetét mutatja be.
Helyszín: olvasóterem
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A Libitina Kft. maradt a temető
üzemeltetője 2020. áprilisig. Temetéssel kapcsolatos ügyintézésben a régi temető ravatalozójában,
vagy a 34/364-890-es számon érhetők el.

Idén nyáron is nyitva lesz az iskolaudvar. Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvarát június
25. és augusztus 24. között, délután 15:00–20:00, továbbá hétvégenként délelőtt 9:00–11:00 és
15:00–20:00 között veheti igénybe
a sportolni vágyó lakosság (ünnepek kivételével). Az udvart mindenki saját felelősségére használhatja,
a felügyeletet gondnok látja el.

A vonattal érkezők számára jól
ismert probléma a „Tüzép sori”
garázsok végében lerakott illegális hulladék. Most ezeket – külön
kérésre – összegyűjti az OKÖ Zrt.
mintegy 100.000 Ft-os költséggel.
A közterület-figyelő kamerarendszer fejlesztése miatt várhatóan
ezek a lerakások sem termelődnek
újra, illetve visszakövethetők, büntethetők lesznek.

Idén is folytatódik az oroszlányi
iskolákban dolgozó pedagógusok, az Oroszlányi Szakorvosi
és Ápolási Intézet dolgozóinak,
valamint a mentőseink anyagi elismerése. A havi bruttó 10.000 forintnak megfelelő összeg kifizetése
az év során két részletben történik
meg. Az ehhez szükséges pénzt az
Önkormányzat biztosítja, célja pedig a városért dolgozók munkájának elismerése.

Városunkba jöhet a Tour de Hong
rie, az augusztus 14–19. között
tar
tandó hazai kerékpáros verseny 800 km-es útvonala érintheti
a városunkat. Az ezzel kapcsolatos
egyeztetések szerint egy „kiemelt
részhajrá pont” lehetne a Rákóczi
úton, mely akár még az élő közvetítésekbe is bekerülhet. Az esemény
információiról folyamatosan be fogunk számolni.

A FÖLD NAPJA
– Élménybeszámoló –

Április 20. Reggel 7 óra, szikrázó nap‑
sütés. Indul a kis csapatunk 9 fővel
az Oroszlány Barátainak Köre képvi‑
seletében, hogy a Föld napja tisztele‑
tére rendezett akadályversenyen ve‑
gyünk részt a Hamvas Béla Gimná‑
zium szervezésében. Büszkén vittük
a menetlevél borítóját azzal a jó érzés
sel, hogy a fellelhető irodalom előze
tes tanulmányozásával jól felkészül
tünk a kis városunk természetrajzából
és ökogazdálkodásából. Arra számítva,
hogy ha az elmélet megy, kompenzálja a
korunkból adódó hátrányokat az ügyes
ségi feladatok és a túra nehézségei so
rán. A legjobban attól féltünk, hogy fo
gunk tájékozódni, és az állomásokat fel
lelni a GPS-koordináták alapján okostelefon nélkül. Kellemes meglepetés
volt, hogy térképet is kaptunk, az állo
mások bejelölésével. Heuréka! Ezt már
nekünk találták ki! Árkon-bokron ke
resztül vettük az irányt, hisz ennyi év
után, amit itt éltünk, ez nekünk való fel
adat volt! Még azt is beterveztük, hogy
közbe essen egy kis kávézgatásra alkal
mas hely!
A 8 feladathely behálózta Oroszlány
igazi zöld övezetét. A feladatok nagyon
ötletesek és változatosak voltak. Az út
vonal nekünk 60 felettieknek is teljesít
hető volt, bár igaz, hogy edzésben va
gyunk, hiszen a hétköznapokban is
gyakran járjuk a várost, városkörnyéket
hobbiból, vagy „családi megbízatásból”.
Nagyon jól éreztük magunkat az ügyes
ségi feladatok teljesítése során. Rönkö
ket kellett egymás tetejére helyezni egy
szerkezet segítségével – ez nagy össz
hangot kívánt a négy embertől akik a
madzagokkal ügyeskedtek. A tésztából
és a természetben található anyagokból
készült macskánk nekünk nagyon tet
szett! (Az állomásvezetőknek is!) Bőven

időn belül építettük hat szintesre a vi
zes-flakonokból a tornyunkat. Sikerült
49 gyufaszálat felkötnünk a megadott
idő alatt! Kicsit nehéznek bizonyult a
mozaik kirakása, mert az csak egy csa
patunknak sikerült, de sebaj!
Az elméleti feladatok már nehezebb
nek bizonyultak. Nem jól készültünk.
Oroszlány nem a FÖLD: csak a szű
kebb helyünk a világban. Beleizzadtunk
a TOTO kitöltésébe, hát ezt még gyako
rolni kell. Megtréfált bizony az állatok
életkorára vonatkozó feladat is: ki hit
te volna például, hogy a varjú csak 10
évig él? Egészen jól sikerültek a kéreg
lenyomatok és ezzel kapcsolatban a fák
azonosítása is, 9-en 100 felé szaladtunk,
hogy ismerős fákat találjunk.
A gimnáziumtól a Víztoronyig – útba
ejtve a falusi játszóteret, a régi tűzoltó
központot, az Egészségház alatti parkot,
a Fő teret, a régi piacot – rácsodálkoz
hattunk arra a szépségre, amit a tavasz
hozott el városunkba: a zöld ezer színé
re, a virágba boruló fákra.
Jó és szép helyen vagyunk ITTHON!
Köszönjük, hogy részt vehettünk. Ked
ves emlékünk lesz ez a nap!
Oroszlány Barátainak Köre
Németh Ferencné
Fotó: Laurán Judit
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Megmondóemberből megoldóember?
Opsuszta Csabát sokaknak nem kell
bemutatni, hiszen amikor nem moto‑
ros barátaival találkozik, akkor édes‑
anyát viszi kosármeccsre, vagy kutya‑
futtatóhoz szervez támogatókat. Vé‑
leményét nem rejti véka alá, ám most
úgy tűnik, hogy más minőségben is
találkozhatunk vele: Május elejétől
kezdve a Varikont Kft. megbízott mű‑
szaki vezetője, vagyis az útkarbantar‑
tási feladatokat koordinálja.

: Miért döntött úgy, hogy elvállal‑
ja ezt a munkát?
O. Cs.: Szeretem a városomat! Ed
dig is igyekeztem tenni érte különbö
ző módokon. Valamivel több, mint 20
éve foglalkozom útépítéssel, mélyépí
téssel. Többször előfordult, hogy meg
kérdezték tőlem, én hogyan csinálnám
ezt, vagy azt. Most adódott egy ilyen le
hetőség, amely összefügg a várossal és
az eddigi munkáimmal is. Sokáig gon
dolkodtam elvállaljam-e ezt a megbíza
tást, hiszen több mint 20 éve csak ma
gamnak tartoztam elszámolással a ki
vitelezések során, de ezen túl csaknem
20.000 műszaki ellenőröm lesz! Az mo
tivált, hogy konkrét dolgokkal segíthe
tek élhetőbbé, biztonságosabbá tenni a
várost.
: Mit vett át elődjétől, mik az első
benyomásai?
O. Cs.: Az elődöm és az új kollégá
im munkáját nem kérdőjelezem meg,
ha erre gondolt. Tették a dolgukat a le
hetőségekhez képest. Forgalomszerve
ző végzettségem nélkül is nyilvánva
ló lenne, hogy a várost nem erre a jár

műszámra tervezték annak idején. Tör
vényszerű, hogy a jelenlegi terhelést sok
esetben nem bírják útjaink. A nagy ter
helés, és az idő megtette a hatását. Eh
hez hozzáadódik még az út örök ellen
sége, a víz. A csapadék elvezetésére egy
kor gondoltak, ez jól-rosszul meg is va
lósult. Néhány esetben azért készültek
sehova nem vezető víznyelők… A mű
ködő elvezetések javítása, tisztítása csak
néhány éve indult meg. Mindkét prob
lémára igaz, hogy több évtized elmara
dásait kell helyrehozni. Ettől még a fel
adat az feladat: lehetőségeinket tehát e
kettő fő irányba kell megosztanunk, az
útfelület helyreállítása és a csapadékvízlevezetés kérdésében. Nagyjából eddig
is ez történt egyébként.
: Mi volt az első intézkedése az új
feladatkörben?
O. Cs.: Átvettem a folyamatban lévő
munkákat. Tudomásul kell venni, hogy
a jelenlegi lehetőségeink – létszám, esz
köz, pénz – a balesetveszély elhárításá
ra elegendő. Ezt úgy lehet hatékonyab
bá tenni, ha több információnk van.
Ezért kiemelten fontos a lakosság segít
sége, hogy legmegfelelőbb helyekre jut
hassunk el. A bejelentés, segítségkérés
lehetőségeit gyakrabban megjeleníteni,
esetleg új bejelentési módokat kitalálni
nem feltétlenül pénz kérdése. Újra meg
kell teremtenünk az elveszett bizalmat,
hogy van értelme szólni egy-egy prob
léma miatt. Ha valaki - legyen az autós,
kerékpáros, gyalogos- minden nap lát
egy kátyút, igenis álljon meg, küldjön
egy fotót. Ebbe az irányba például min
denképpen szeretnék lépni.
: Kialakult már a jövőképe a vá‑
rosi útkarbantartással kapcsolatban?
O. Cs.: Első körben azt kell megten
nünk, hogy a meglévő lehetőségeinket
a lehető leghatékonyabban használjuk
fel. Hosszabb távon pedig mindenkép
pen szükség lesz több pénzre, abból pe
dig több kollégára és gépekre. Ezt per
sze nem elég csak így mondani: Konk

rét terveket és elképzeléseket kell leten
ni az asztalra, és különféle egyezteté
seken keresztül el kell érni, hogy azok
megvalósulhassanak. Itt számítok a vá
ros költségvetésének nagyobb hozzájá
rulására, de az egyes képviselők, saját
keretük okos felhasználásával is hozzá
járulhatnak a megoldáshoz. Ez nem az
én ötletem, erre eddig is volt példa, de
látok még benne további lehetőségeket.
Ha pedig bármilyen okból jelentősebb
összeghez jutna, a város mondjuk pá
lyázatok, vagy hitel útján, na akkor sem
esnék kétségbe. Sok nagyobb munkát
szerveztem már, van elképzelésem pl.
a Fürst Sándor, vagy a Kertalja utca tel
jes felújításához, és segíteni a város min
denkori vezetését egy régi ígéret meg
valósításában. Várdomb utca, ami a vá
rosi útfelújítás állatorvosi lova! Vagy 10
éve ígéret van, javítás nincs. … De kár
is ezeket kiemelni, számtalan helyen
van feladat a városban. Azt szeretném,
és azt kell elérnem, hogy ezekből minél
többre sor kerülhessen. Szakmai kap
csolatrendszerem alapján meg fogom
találni azokat a lehetőségeket és tech
nológiákat, amivel a lehető legjobban
felhasználhatóak lesznek a rendelkezé
semre álló erőforrások. Addig, és csakis
addig vállalom a jelenlegi munkát, amíg
hozzá tudok tenni a problémák megol
dásához, és ehhez a segítséget is meg
kapom. Hatalmas munka áll előttünk,
biztosan nem fogok a végére érni min
den hiba kijavításának, de legalább meg
próbálom.
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Tavaly szeptemberben vette át a városi kamerarendszer
üzemeltetését az önkormányzat közterület felügyeleti cso‑
portja. A rendszer működését már évek óta az Önkormány
zat finanszírozta, és kézenfekvő volt, hogy – a felvételek bi
zonyító erejénél fogva – a rendőrség kezelje azt. Az Oroszlá
nyi Rendőrkapitányság és a Közterület-felügyelet jó ideje kö
zösen lát el bizonyos feladatokat. Az így kialakult jó viszony,
és városvezetés ezirányú szándéka együttesen lehetővé tette
a változást. Az átvételt komoly előkészületek előzték meg, hi
szen nem csak a technikai kapcsolatot kellett megoldani, de
személyi és adatbiztonsági szempontoknak is meg kellett fe
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lelni. Jelenleg a kamerák képe
it a Polgármesteri Hivatal épü
letében figyelik egy olyan szo
bában, ahová csak az arra jo
gosultak (jellemzően a köz
terület-felügyelők) léphetnek
be. A rövid üzemeltetési ta
pasztalat alapján hamar kide
rült, hogy a rendszer korsze
rűtlen, megbízhatatlan, több
eleme sérült, meghibásodott,
ezért még 2017. utolsó ne
gyedévében megkezdődött
a rendszer korszerűsítése,
fejlesztése. Egyebek mel
lett beszereztek nagytelje
sítményű szervert, továbbá
egy komplex videokame
rás szoftvert is, amellyel
a rögzített felvételek ha
tékonyabban kezelhető
ek. Az üzembiztos üze
meltetés érdekében meg
kezdődött a rendszer több elavult, régi ele
mének korszerűsítése. Az adatátviteli szem
pontból fontos csomópontoknál új anten
nákat építettek be. Mára elmondható, hogy
a rendszer jelen állapotában – szükség ese
tén – már alkalmas a rendszámok és az ar
cok azonosítására, és a szoftver számos
egyéb (biztonsági, statisztikai, kényelmi)
funkciót is biztosít.
A rendszer minőségileg tehát sokat javult
az utóbbi fél évben, így most a kamerák
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Meglévő „képességét” növelné a közterület-felügyelet
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• Dózsa György utca–Zichy Mihály utca keresztező
dése (kamerapár)
• Karinthy Frigyes utca–Móriczi Zsigmond utca ke
reszteződése (kamerapár)
• Alkotmány út–Kossuth Lajos utca kereszteződése
(kamerapár)
• Szeptember 6. utcai garázstelep környezete
• Hunyadi Mátyás Általános Iskola sportudvara
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Az illegális szemétlerakások ellen láthatóan segítet
tek a kényes helyeken elhelyezett kamerák. Az úgyneve
zett „sziget üzemű”, napelemes kamerák a kezdeti kétsé
gek ellenére teljesen beváltak, az elsők telepítését további
ak is követték. Részben ennek is köszönhető, hogy bővült
a zsákos hulladékgyűjtési rendszer működési területe, ez
zel újabb konténereket vonva vissza a külterületekről. Va
lamint, hogy a „Tüzép-sori” garázsok mögött most fogják
begyűjteni az oda lerakott, vonatról jól látható kacatokat –
az új helyzetben várhatóan már nem fog újra „termelődni”.
Különösen, mert az egyre bővülő rendszerben nem csak az
illegális lerakás érhető tetten, de a jármű útvonala, érkezése,
távozása is követhető.
A rendőrség az elmúlt időszakban 9 alkalommal, azaz
több, mint havonta egyszer fordult olyan kéréssel a köztere
sek felé, amelynek megválaszolásához a rendszerből vis�
szakeresett képek alapján adták meg a választ. Fontos azon
ban, hogy a magas pontokról készített felvételek semmi
képpen sem helyettesítik az alapvető lakossági biztonsá
gi intézkedéseket. A bűncselekmények bekövetkezése el
len messze a legjobb taktika az odafigyelés, a megelőzés. A ta
pasztalatok azonban azt mondják, nem hatástalan dolog,
ha „Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik!”
Az OVTV mozgóképes anyagát az oroszlanyimedia.hu oldalon
találja: „Fejlesztik a kamerarendszert” címmel.
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számának bővítése került előtérbe. A jövőben telepíten
dő kamerák helye átgondoltnak tűnik. Elsősorban az
eddig kevésbé bekamerázott Borbála felé bővülne a
rendszer, íme néhány az új helyek közül:

07
„A kamerarendszer működtetésének célja továbbra is a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő kamerarendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnmegelőző és bűnüldöző munkájának segítése, az
utazó bűnözés visszaszorítása, lakosság, a városban dolgozók, a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a
jogsértések
visszaszorítása,
ezért a kitűzött célok elérésének érdekében szükséges folytatni a rendszer további fejlesztését. Prioritási szempontokat
figyelembe véve elengedhetetlen az elavult kamerák cseréje
is, valamint új telepítési helyszínek bevonása.
Az ismertté vált bűncselekmények felderítésében, bizonyításában nagy segítséget nyújt a
térfigyelő kamerarendszer, növelve a felderítési arányokat, a
lakosság biztonságérzetét és
mivel a rendszer objektív eszköze a tényállás megállapításának, az elkövető azonosításának, a jogsértés helyszínén
történtek rögzítése más bizonyítékkal alig kiváltható. A térfigyelő kamerarendszer nemcsak a helyszíni események,
hanem az érkezési-távozási
útvonalak forgalmának rögzítésével is elősegíti a nyomozó
hatóság munkáját. A nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján a közterületek megfigyelése
a bűnmegelőzés, valamint a
jogsértések elkövetőinek eljárás alá vonása területén olyan
hozzáadott értéknek minősül,
amely más eszközökkel nem
érhető el, azonban a lakosság
biztonságérzetének és közérzetének javulásához is jelentős
mértékben hozzájárul.”
Részlet a 2018. áprilisi
képviselőtestületi ülés
előterjesztéséből
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Tűzoltó közgyűlés
Április 26-án tartotta éves rendes közgyűlését és beszámo‑
lóját az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
Köztestülete, melyen a katasztrófavédelem megyei igazga‑
tóságának képviselője mellett ott volt Lazók Zoltán polgár‑
mester, köztestületi elnök és Papp Péter alelnök is.
Mint az a felügyelőbizottsági és elnöki beszámolóban elhang
zott, munkájukat továbbra is alapszabályzatuk betartásával,
valamint a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével vég
zik. Pénzügyi helyzetük – nem utolsó sorban az önkormány
zat támogatásának köszönhetően – stabil, kiegyensúlyozott.
Az ülésen az elmúlt időszak munkájáról szólva Szabó Imre pa
rancsnok elmondta: az önkormányzat támogatásával vásárolt
MAN 3840 típusú gépjárműfecskendőt rendszerbe állították.
Ez jelentős költségeket emésztett fel, de ezáltal egy vadonatúj,
nagyteljesítményű, nehézkategóriás fecskendővel rendelkez
nek, melynek végleges bekerülési költsége mintegy 85 millió
forint. 2017-ben 329 káresemény volt az elsődleges működési
körzetben. A 2016. évhez képest 53%-kal emelkedett a vonulá
sok száma. Ez az érték még akkor is kiemelkedően magas, ha a
tűzátjelző berendezések téves jelzései adják a vonulások negye
dét. Az év során a lánglovagok szorosan együttműködtek az
Oroszlányi Rendőrkapitánysággal, az OMSZ Oroszlányi Men
tőállomással, a közüzemi szolgáltatókkal, valamint az ipari
park területén működő vállalkozásokkal. Folyamatos szakmai
kapcsolatot tartanak a Komárom-Esztergom Megyei Kataszt
rófavédelmi Igazgatósággal és a Tatabánya Hivatásos Tűzoltó
sággal. – Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik mun
kájukkal és együttműködésükkel hozzájárultak ahhoz, hogy
vonulási területünkön eredményesen tudjuk teljesíteni felada
tainkat – zárta beszámolóját Szabó Imre parancsnok.

Gőzerővel helyreállították
A húsvéti hosszú hétvége folyamán csőtörés történt a
Brunszvik Óvodában. A bajt az óvoda dolgozói április
3-án, kedden reggel, az intézmény nyitásakor észlelték. A
gyermekmosdóban a melegvíz vezeték kilyukadt, mely
ből a spriccelő meleg víz és az ebből keletkező pára az
– ünnepekre bezárt-helyiségekben okozott kárt: az elő
tér, a gyermek mosdó és két csoportszoba volt érintett. A
több napos kényszerű gőzfürdőben tönkrement a falak és
mennyezetek festése, a tapéták, a bútorok, lambéria, pad
lóborítások, károsodtak a villamos és világító berendezé
sek, azaz a teljes óvodai szárny használhatatlanná vált. A
teljes kár megközelíti a 2,5 millió forintot, ebben a bizto

sító segítségére is számíthat a város. Gyors megoldásként
a tornaszobában alakítottak ki „csoportszobát” a gyere
kek számára, ahol az érintett gyermeklétszám felét tud
ták elhelyezni. A szülők is segítették az óvoda munkáját
azzal, hogy több gyermek otthon tudott maradni a fel
újítás időszakára. A káresemény óta a karbantartó cso
port folyamatosan végezte a pakolási, szerelési, kiüresí
tési, karbantartási munkálatokat. Lapszámunk megjele
nésére a villanyszerelési, festési munkák és a padlók újra
burkolása megtörtént, és a gyermekek már ismét a meg
szokott helyükön játszhatnak.
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e-Szja: sokan nem hagyják
az utolsó pillanatra

A Szent Flórián napon csapatzászlót vehetett át
az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság, az Év
Tűzoltója pedig idén Szám Dávid lett.

A Hunyadi iskola támogatásáért Kontschán Flórián Jenő az OSZ Zrt. vezérigazgatója vehette át a
„Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” Genius
Loci Díját.

Színes szórakoztató programok mellett 43-an
vért is adtak az 5. Tavaszköszöntő „motoros
kolbászoláson”.

Június végéig zárva lesz a falusi játszótér, mert felújítják az ott lévő eszközöket.

Több mint 2 milliószor léptek már be a
NAV az e-Szja felületére az ügyfelek,
hogy megnézzék az szja-bevallási tervezetüket. A NAV által készített, személyre
szabott dokumentum pillanatok alatt elérhető az Ügyfélkapun keresztül. A legtöbbeknek nincs dolguk a tervezettel, mert
a NAV minden jövedelmi adatot megkapott munkáltatójuktól. A bevallási határidő előtt egy hónappal már 2 milliószor látogatták meg az ügyfelek az e-Szja felületet, hogy megnézzék bevallási tervezetüket. Közülük félmillióan módosítás nélkül, 120 ezren némi módosítással jóvá
is hagyták a dokumentumot. Ezen felül
800 ezren mostanában kapják a tervezetet postán, amit csak azoknak kell korrigálni, akik eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest. Akik már április közepéig megtekintették a tervezetet, jóval
többen vannak, mint tavaly, azaz, a korábbi évekkel ellentétben már sokan nem
hagyják az utolsó pillanatra a személyijövedelemadó-bevallást. A csaknem ötmillió adózó közül azoknak mindenképpen ki
kell egészíteniük az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly,
amiről a NAV-nál nem lehet adat. Ilyen az
őstermelői jövedelem – hiszen az őstermelőknek nem válik automatikusan bevallássá a tervezet - vagy például a lakáskiadásból származó jövedelem. A bevallási határidő idén május 22-ére esik, addig
még bárki nyithat ügyfélkaput, hogy a lehető legegyszerűbben hozzáférjen tervezetéhez és rendelkezzen adója 1+1%-áról.
Az egyszerű, elektronikus megoldás mellett továbbra is van lehetőség a bevallás
önálló elkészítésére, illetve papíralapú beküldésére.
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Nemzetközi történelmi
vetélkedő
Négy felvidéki település iskolája mel‑
lett Tata, Csákvár, Dad és a vendég
látók két intézményének együttese ült
asztalhoz április 21-én, hogy össze
mérjék tudásukat a 21. alkalommal
megrendezett történelmi vetélkedőn a
művelődési központban.
Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szerveze
tének és Millenniumi Alapítványának
rendezvényén az 1848–49-es szabadság
harccal kapcsolatos tudásukról adtak
számot a fiatalok, akiket Lazók Zoltán
köszöntött. Mint azt a polgármester el
mondta, a 170 évvel ezelőtti esemény
társadalmi reformjaival a polgári átala
kulás megindítója, önvédelmi harcával
a nemzeti mitológia részévé vált. Szer
ves része volt az 1848-as európai forra
dalmi hullámnak, azok közül viszont
lényegében egyedül jutott el a sikeres
katonai ellenállásig. Eredményességét
mi sem mutatja jobban, hogy csak az
Orosz Birodalom katonai beavatkozá
sával lehetett legyőzni. A civil szervezet
aktivistái hónapok óta készültek a prog
ram sikeres lebonyolítására – hangsú
lyozta Járfás Mihály történelemtanár,
az anyag összeállítója, egyben a zsűri
elnöke, aki hozzátette: előzetes feladat
ként minden résztvevőnek a lakóhelye
szerinti forradalmi eseményekről kel
lett útikalauzt készítenie, egy saját kép
zőművészeti alkotást bemutatnia, és egy
önálló költeménnyel is meg kellett em
lékeznie a szabadságharcról. A helyszí
nen pedig festmény mozaik kirakása,
történelmi totó, tesztek és kifejtős kér
dések nehezítették a versenyzők dolgát.
A több, mint kétórás megmérettetés vé
gén a zsűri értékelte a teljesítményeket,
ami ezen a napon a legjobban a felvidé
ki Bátorkeszi iskolásainak sikerült. Má
sodik lett a tatai református gimnázi
um, harmadik pedig a tavalyi győztes,
az oroszlányi Hunyadi iskola, de a ve
télkedő valamennyi résztvevője értékes
ajándékokkal, s minden bizonnyal ma
radandó élményekkel térhetett haza.
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Tájházi tanóra
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Álta
lános Iskola 2. éve rendezi meg a Fenn
tarthatósági témahetet. Idén a „Mi‑
ről mesél a természet?”, „Hogyan ke‑
rül az étel asztalunkra?” kérdéskörö
ket dolgozták fel a diákokkal. A téma
hét egyik legérdekesebb programját a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
tal együttműködve a Tájházban tar
tották meg, ahol a tavaszi foglalatossá
gok keltek életre az udvaron, a kertben
és a pajtában. Kipróbálhatták a gye
rekek a szőlőmetszést, diótörést, toll
fosztást, a szerszámnyelek készítését.
A kicsik nagy örömére szíves vendég
látásban is részesültek, hiszen kétféle

süteményt kóstolhattak, illetve maguk
is készíthettek. A munka és az evés-ivás
után népi játékokkal játszhattak, illetve
szlovák gyermek néptáncot is lejthettek
a régi pajta előtt. A rendezvény a nem
zedékek találkozója, valamint a múlt és
a jelen összekapcsolása is volt egyben,
hiszen nagymamák, nagypapák, déd
nagymamák, dédnagypapák adták to
vább gyermekkoruk emlékeit. A barát
ságos fogadtatás és a színes program
újra elvarázsolta a gyerekeket. Élmé
nyekben gazdagon térhettek vissza az
iskola padjai közé. Ezen a napon nem
tankönyvekből tanultak, hanem maguk
tapasztalták meg az ember és természet
kapcsolatát, a hagyományok tovább
élését!

Ne féljünk a kirándulástól
– de figyeljünk
a kullancsokra!
Oroszlány rendkívül jó természe‑
ti adottságokkal rendelkezik, ám ezt
többnyire az itt élők használják ki a
legkevésbé. A várost körülvevő erdők
mindenféle korú és edzettségű ember
számára jó túralehetőségeket kínálnak.
Aki nem akarja rögtön a VérKör 77 ki
lométerét lefutni, akár Majkra is kisé
tálhat, és teljes sikerélményben lehet ré
sze.
Ha erdős-bokros területre megyünk,
nem árt felkészülni a kullancsok ellen.
Alkalomszerű természetjáráshoz jók a
boltokban kapható fújható vagy ken
hető riasztószerek, amennyiben öltöz
ködéssel és túra utáni átvizsgálással ki
egészítjük őket. Aki talákozott már er
dőn más túrázóval az tudja: ott nem
ciki a zokniba húzott nadrág, a nad
rágba gyűrt póló sem. A hazaérkezés
kor mindig jóleső tisztálkodást pedig
kössük össze vizsgálattal: ha mégis hoz
tunk haza kullancsot, minél hamarabb
jobb eltávolítani. A szemmel rendelke
ző-látó kullancsok a fűszálak végének
árnyékos oldaláról lesik az arra járó ál
dozatukat és alulról másznak fel rá. A
szemmel nem rendelkező vak kullan
csok a bokrok leveleinek fonákjáról (ár
nyékos oldaláról) felüliről vetik rá áldo
zatukra magukat. A kullancsok gyű
lölik a direkt napfényt, mert kiszárítja,
megöli őket. A kullancs járványtani kö
rébe a gyíkoktól az őzikén, kutyán át az
emberig több száz hüllő-, madár tarto
zik bele. Szinte minden kutyatartó tud
na meséli történetet, és az egyik legbájo
sabb „kullancs futár” a süni…
Lyme-kór kórokozói a kutyáknál és az
embereknél azonos betegségeket okoz
nak. A legnagyobb és legalapvetőbb
élettani folyamat a csípett területen lo
kálisan és az egész szervezetet érin
tő oxigénhiányos állapot előidézése. A
kórt számos szúnyog-, bögöly és szúró
légy (vérszívó) terjeszti még Európában.
A kullancsok 50%-a fertőző és a fertő
ző kullancsok 98%-a a Lyme valamelyik
kórokozójával fertőzi áldozatát, továbbá
a Lyme betegek fele produkálja a kokár
da alakú bőrpírt, míg közel 40%-a ideg
rendszeri és a többi ízületi stb. kórképe
ket alakít ki.
Ha találunk magunkban vagy útitár
sunkban kullancsot, egy gyakori hi
bát máris el tudunk kerülni. Bármi
lyen furcsa: a kullancs is egy érző lény,
ennek okán az eltávolításkor tilos le
kenni (zsírral vagy olajjal), mert ful
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akkor biztonsággal tartózkodunk a ter
mészetben. Az írás Dr. Kapiller Zoltán,
a Kullancsszövetség elnökének 2018.
májusi előadásának nyomán készült. Ha
részletesebben szeretne tájékozódni a
témában, keresse fel a kullancsvedelem.
hu weboldalt.

Nagy Vagy Oroszlány!
doklik és tilos csipesszel, két köröm
mel megragadni, mert a szorításra is
fuldoklani kezd és ha addig még fertő
ző nyálat nem köpött áldozatába, akkor
pont a szakszerűtlen eltávolításkor te
szi ezt meg. Használjunk kullancskana
lat, mely olyan orvostechnikai eszköz,
amely összenyomás-mentesen távolítja
el a vérszívót. Úgy működik, mint egy
rajzszög-kihúzó (képünkön). Ügyeseb
bek az eszközt cérnaszál hurkolásával is
tudják helyettesíteni, és kihúzni az álla
tot. Ha eltesszük az állatot, van lehető
ség fertőzöttség-vizsgálatra küldeni, ha
szeretnénk megbizonyosodni. Az eltá
volítás időpontját azonban mindenkép
pen jegyezzük fel, mert ez nem kerül
semmibe, kezelés esetén pedig jól jöhet
az információ.
Összességében elmondható tehát, ha is
merjük a veszélyt és védekezünk ellene,

Április 28-án Kecskemétre, a TV2
Nagy Vagy! vetélkedőjére az ország
minden tájáról, sőt határon túli terüle‑
tekről is érkeztek csapatok. Megyénk‑
ből a tavalyi győztes, az Oroszlányi
Hunyadi Mátyás Iskola nevezett két
csapatot. Mint minden csapat, így az
oroszlányi is 6-6 diákból és 2-2 felnőtt
ből állt. A felnőttek: Balogh Barbara és
Lovrity Ingrid testnevelőtanárok, Péterfi
József és Balázs Gyula édesapák; a gye
rekek: Licskó Noémi (2.a), Preil Benedek (2.b), Tőre Eszter (3.a), Fehér István
(4.a), Balázs Mirabella, Göndör András
(3.b), Spindler Bertalan, Bacsányi Krisztina (4.b), Kristyák Márk, Kristyák Milán (5.a), Péter Netti (5.d), Mester Ákos
(7.b), Péterfi Liza (7.b). A csapatot 30 fős
szülőkből, barátokból és pedagógusok
ból álló szurkolótábor kísérte. Az uta
zás költségét idén is az Oroszlányi Ön
kormányzat biztosította. Minden csapat

kapott egy ismert versenyzőt, vagy szí
nészt, aki csapattagként vett részt a küz
delemben. Az oroszlányi csapatok Varga
Katalin Európa bajnok vívónővel játsz
hattak együtt. A benevezett 18 csapat
ra egy szárazföldi és több vízi ügyessé
gi feladat, továbbá a Hungarikumokkal
kapcsolatos kvízkérdések vártak. A fer
geteges küzdelemben mindkét oroszlá
nyi csapat döntőbe jutott, ahol már csak
6 csapat küzdött egymással. Az egyik
hunyadis csapat a 4. helyet szerezte meg,
míg a másik bronzérmes lett. Mindket
ten wellness üdülést nyertek: a negyedi
kek Kisbérre, a harmadikak Egerbe. A
vetélkedőt 5 hétvégén át közvetíti a TV2,
melyek közül iskolánk a június 3-i, 17-i,
24-i és július 1-jei adásban lesz látható.
Jó szurkolást kívánunk!

ŶŶǇŝĞŶǀĂŐǇƵŶŬ

Ennyien vagyunk

ŶŶǇŝĞŶǀĂŐǇƵŶŬ

Oroszlány demográfiai mutatószámai, kiemelve a gyermekek életkori megoszlását
Oroszlány demográfiai mutatószámai, kiemelve a gyermekek életkori megoszlását, 2017. december
ϯϭͲŝĂĚĂƚŽŬƐǌĞƌŝŶƚ͘
Oroszlány demográfiai mutatószámai, kiemelve a gyerme‑
ϯϭͲŝĂĚĂƚŽŬƐǌĞƌŝŶƚ͘

kek életkori megoszlását, 2017. december 31-i adatok szerint.

CHRISTOPHORUS-KANTOREI

KONCERT
KÖZREMUKÖDIK A NÉMETORSZÁGI ALTENSTEI
IFJÚSÁGI KÓRUSA
Musor Bach, Schütz, Mendelssohn, Mauersberger,
Gyöngyösi kórusmuvei

Oroszlányi Evangélikus
Templom
2018. május 21. 18 óra




A 18 ÉV ALATTI GYERMEKEK: 3408 FŐ

Vezényel:

Michael
Nonnenmann
Orgonál:
Susanne
Schuler-Meybier
Hangképzés:
Eberhard
Schuler-Meybier

ϭϱͲ18 évig

ϬͲ3 évig

A 18ϳϳϰ
ÉVfőALATTI
GYERMEKEK:
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ϳϴϯ fő Ϯϯй
Ϯϯй
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(A LAKOSSÁG KB. 18 %ͲͿ
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ϳϳϰ fő Ϯϯй

Belépés díjmentes
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ϳϴϯ fő Ϯϯй
ϰͲ6 évig
ϰϴϳ fő ϭϰй
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Lomtalanítás
Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Oroszlány város területén, az Oroszlányi Önkormányzat
megbízásából 2018. évben az alábbiakban felsorolt napokon
és helyszíneken lomtalanítást végez, valamint ugyanezeken
a napokon lehetőség lesz a használaton kívüli elektromos
készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszkö‑
zök stb.) elhelyezésére az Oroszlányi Környezetgazdálkodá‑
si Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.).

Adóbevallás készítése
magánszemélyek részére!

Lomtalanítás a város tömbös beépítésű
területein és a garázssoroknál
Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgaz
dálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics
M.u. 59.) 8–14 óra között
2018. május 28., szeptember 17., november 19.

Lomtalanítás Borbála egész területén
Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgaz
dálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.
u. 59.) 8–14 óra között
2018. május 29., szeptember 18., november 20.

Lomtalanítás az Ófalu egész területén
Elektromos készülék begyűjtés az Oroszlányi Környezetgaz
dálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M.
u. 59.) 8–14 óra között
2018. május 30., szeptember 19., november 21.

A lomtalanítás során nem helyezhetőek
ki az alábbi hulladékok!
•
•
•
•
•
•
•

veszélyes hulladékok
építési, bontási törmelékek
autó és motorkerékpár alkatrészek, karosszéria elemek
gumiabroncsok
ipari hulladékok
állati tetemek
folyékony hulladékok

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a környezetszennyezés el
kerülése érdekében az elektromos berendezéseket, háztartá
si eszközöket, izzókat, elemeket ne keverjék össze a háztartási
hulladékkal, lommal, azt a fentiekben felsorolt időpontokban
adják le Társaságunk telephelyén.
Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt in
gatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.
A fenti alkalmakon kívüli időpontban jelentkező egyéb lom
talanítási igényeket az alábbi díjakon vállaljuk:
1 m3-ig 3.937 Ft+ÁFA
3
1-3 m között 7.874 Ft+ÁFA
3-5 m3 között 11.811 Ft+ÁFA
5-10 m3 között 19.685 Ft+ÁFA
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelez
ze Társaságunk telephelyén (2840 Oroszlány, Táncsics M. u.
59.), vagy telefonon: 34/361-411, illetve az okg-info@oroszlany.
hu e-mail címen.

Minőség és megbízhatóság

Opel MOkka
 1.6-os, négyhengeres szívómotorral
• 6 év garanciával*

akár 4 599 000 Ft-tól!
Kombinált használat esetén az Opel Mokka X átlagfogyasztása (vegyes) 3,9–7,9 l/100 km, CO2-kibocsátása 103–155 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, útviszonyok és vezetési stílus nagymértékben befolyásolnak. A képen látható autók illusztrációk és opcionális
kiegészítőkkel vannak felszerelve. *Kiterjesztett garancia, a paramétereiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A tájékoztatás nem
teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A változtatás jogát fenntartjuk.

Opel TaTabánya
2800 Tatabánya, Győri u. 37. Telefon: 34/511-919
info@opeltatabanya.hu, www.opeltatabanya.hu

