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A Komárom-Esztergom Megye
Gazdaságáért Kitüntető Cím külön

díját kapta meg a város Ipari Parkunk 2017-es teljesítménye alapján.
Az elmúlt esztendőben a 
Tudományos
és Technológiai Park területén
működő 24 vállalkozás,
23 milliárdnyi beruházást
való
sított meg, és az
elmúlt évtizedben a
foglalkoztatottak
száma 2 ezerről
4 és fél ezerre
nőtt.

JÁRÁSI
LAPSZÁMUNKBÓL:

Árpánd
Versenyautóját cserélte légzőpalackra
Járóka Árpád, aki az oroszlányi uszodából indulva nemrég egy száz éve elsüllyedt magyar csatahajóhoz merült
le.
6–7. oldal

Eldőlhet
Salamoni döntést hozott a képviselő
testület az Ady mozi évtizedek óta
húzódó ügyében. Az épület is lebontható, a festmény is megmarad.
8. oldal

Elérhető
Meghosszabbítja távhő rácsatlakozási akcióját az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Egy jó döntéssel idén már
nem kell villanyszámlára félretennie, vagy fát hozatnia.
2. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Éld túl a nyarat!
Elkezdődött a hosszú nyári szünet,
amelyet már olyan nagyon várt mindenki. De ahhoz, hogy te meséld el, és
ne rólad sztorizzanak utólag, nem árt
pár dologgal tisztában lenni. Posztod
ki te magad a történéseket este, ne a
rendőrségi hír megosztásokban legyél
főszereplő…
Minél több időt próbálj meg értelmes elfoglaltsággal, programokkal eltölteni
még akkor is, ha egyedül vagy otthon a
nyár egy részében, mert a szüleid dolgoznak. Egy labda is elég a jó szórakozáshoz. A csellengés, csavargás, „lógás” hamar meggondolatlan, buta, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni. Legyél
gyanakvó az idegenekkel szemben! Ne
dőlj be, ha ajándékokat, számodra kívánatos dolgokat ígér (pl. mobil, Mp3 lejátszó, játék szoftver stb.)! Alig ismert haverokat, ismerősöket ne vigyél fel a lakásotokba! Ne tarts magadnál nagyobb pénzösszeget! Mindig mondd el a szüleidnek,
a nagyszüleidnek (vagy akire rábíztak),
hogy hová mész, hol fogsz tartózkodni!

Gazdát keres
BORSÓ

9 hetes kis kandúr. Majdnem a szeme világába
került, hogy gazdátlan
cicaként jött a világra. Ivartalanítási feltétellel fogadható örökbe. Érdeklődni a
+36 20 481 2319 telefonszámon lehet.
facebook.com/
ments.meg.
oroszlanyi
allatvedo.
egyesulet/

Vigyázz az értékeidre! Ne hagyd őrizetlenül kerékpárodat, rollerodat, sportszereidet, még rövid időre sem! Ne menj el
idegennel, ne szállj be ismeretlen személy
autójába!
Ha valami olyan történik a nap folyamán, ami szokatlan, kellemetlen, vagy
nem érted, feltétlenül meséld el a szülőknek, vagy annak a felnőttnek, akivel
vagy! Ne maradjanak benned megválaszolatlan kérdések, érthetetlen gondolatok.
Használd az internetet biztonságosan!
Ne feledd, hogy a jogszabályok ugyanúgy érvényesek az interneten, mint a valós életben. Az anonimitás álarca mögé
bújva elkövetett cselekedetekért ugyanúgy felelni kell! Ha úgy gondolod, hogy
törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat találtál az interneten, ha bármi gyanút kelt benned, ha az internetre feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed
nélkül valaki máshol megjelenteti és ez
téged rosszul érint, tehetetlennek érzed
magad, haladéktalanul mondd el a szüleidnek, tanárodnak, vagy írj róla a Kék
Vonalnak (www.kek-vonal.hu)!
Ha úgy gondolod, hogy zaklatásnak
vagy kitéve, ments le minden bizonyítékot. Tiltsd le a zaklatót, vagy töröld ki a
kapcsolati listádról. Próbálj meg nem válaszolni vagy visszavágni! Jelentsd (szülőnek, felnőttnek, Kék Vonalnak)! Ne vegyél részt egy másik személy képeinek,

üzenetének, sértegetésének továbbításában! Azt gondolhatod, hogy ez csak egy
vicc, de még bűncselekményt is elkövethetsz ezzel. Nézegetni és továbbítani az
ilyen fajta dolgokat, annyit jelent, hogy
hozzájárulsz egy internetes zaklatáshoz.
Félreállni és hagyni, hogy csak megtörténjen, ugyanolyan rossz. Jelentsd, ha
ilyet tapasztalsz!
Ha szeretsz online chatelni, legjobb, ha
csak ismerőseiddel teszed. Ha chatportálokon „ismerőseid” között ismeretlent
találsz, vagy ha már számodra kellemetlen vagy zavaró a kapcsolat, blokkold le,
töröld le! Az online barátokkal jobb, ha
csak az Interneten tartod a kapcsolatot.
Ne találkozz idegenekkel, főleg ne a barátod/barátnőd, szüleid tudta nélkül, vagy
elhagyatott helyen! Ne írd ki semmilyen
közösségi oldalon a nyaralásod dátumát,
tartózkodási helyedet! Ne „csekkolj be”
lépten-nyomon, amikor nem vagy otthon, mert így növelheted annak kockázatát, hogy betörnek otthonodba.
Alaposan gondold át, hogy milyen képeket és videókat teszel fel magadról, vagy
engeded meg, hogy nyilvánosságra hozzanak rólad. Ha feltöltesz egy fényképet
vagy videót, azt bárki letöltheti, megváltoztathatja, továbbküldheti, közzéteheti
az interneten.
A Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztály jótanácsaiból
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OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM


KONCERT
FÚVÓS KAMARAZENE


KÖZREMŰKÖDNEK:
Malomvölgyi Márta
oboa, angolkürt

Saar Berger

ϮϬϭϴ͘
július 28͘
ϭϵóra
Belépés díjtalan!

kürt

Minden érdeklődőt

Jean Klára
zongora

szeretettel várunk!

„Ha a szívedben tartasz egy zöld ágat,
előbb-utóbb rászáll egy énekesmadár.” (Buddha)

Segítség a gyászban
Szeretettel várjuk mindazokat, akik
régebben vagy a közelmúltban veszítették el
szeretett hozzátartozójukat,

a gyászolók sorstárs csoportjába.

Az önsegítő csoportok támogató hatása az egyik legerősebb
gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a
szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül
a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés,
megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az
új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve,
hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. A részvétel díjtalan.
A találkozások helye: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
(Oroszlány, Szent Borbála tér 1.). Időpontja: kéthetente szerdán
17 és 19 óra között, az első alkalom 2018. szeptember 12-én lesz.
Az együttléteket

PÉTER MELITTA,

a Napfogyatkozás Egyesület önkéntes segítője vezeti.
Érdeklődni és jelentkezni a 06-30/979-9198 telefonszámon
vagy a melimediacio@gmail.com e-mail címen lehet. További
információ a Mediáció, coaching, tréning facebook oldalon
(fb.me/melimedi.hu), valamint a www.gyaszolok.hu
és a www.gyaszportal.hu oldalakon.

Testedet és lelkedet milliónyi módon mérgezheted, ám
amíg a legtöbb módszer nyilvánvaló és szembetűnő,
mint pl. a drogok és alkohol, cigaretta, cukros üdítők,
addig az igazán káros démonok nem öltenek ilyen egyértelmű alakot. A legnagyobb tévhit, hogy az ember ellensége testen kívül van. Valójában az elme játéka és a félelem okozza a legkegyetlenebb bénítást. Amíg saját farkát kergető kutyaként keressük a válaszokat és táptalajt
biztosítunk a kisebbségi komplexusunknak, féltékenységünknek, gyerekességünknek vagy bármilyen minket
és a környezetünket is korlátozó gondolatoknak, addig
önmagunk által létrehozott börtönben élünk, a saját fejünk ketrecében. Nagyon keskeny határ választja el a magunkkal szembeni egészséges ítéletet és felülbírálást, illetve a kóros és hétköznapjainkra ártalmas túlgondolást
és kutakodást. A legjobb dolog, amit tehetünk a lelkünk
egészségéért, nem más, mint mozgás, olvasás, önfejlesztés, pozitív gondolkodás és rengeteg hála az életünkért,
a mindennapjainkért, szeretteinkért, mindazért, amink
van. Az utunk során elhintett reménnyel átszőtt gondolataink magjai csodás növekedésbe kezdenek, s idővel kikelnek, megannyi szépséget és beteljesült vágyat teremtve. Testi betegségeink zöme mind a vélt vagy valós lelki sérelmeinkre vezethető vissza. Egy kimondatlan szó,
egy fel nem vállalt trauma, el nem engedett gyász. Tedd
le ezeket a terheket és dolgozz magadon, a lelked egészségén, hogy tested is jobban szolgálhasson téged! Jómagam
a korai kötődési zavarokat és az anya-gyermek kapcsolat nem megfelelő mintáit először családállítás, majd egy
speciálisan kifejlesztett technika által kezdtem el oldani,
külső segítséggel. Sosem szégyen felismerni, hogy valami
nem jó és szeretnénk változtatni. Az emberi lélek és agy
ugyanolyan, mint egy számítógép, a háttérben futó alkalmazások és programok lehetnek hibásak és amíg azokat
le nem töröljük és helyettük nem telepítünk jól működő programokat, a meghibásodás elfajulhat. Negatív hitrendszereinket fel kell oldanunk, ki kell törölnünk és helyette megtölteni a helyüket a megfelelő tudásunkkal! Az
egyik legjobb módszer az alapokhoz, a pozitív pszichológia egyik szerves része, a szavak megfelelő használata.
Kezdjük azzal, hogy kevesebb nemet mondunk és helyettük arra összpontosítunk, amit szeretnénk. Rendkívüli
dolgokat érhetünk el némi gyakorlással. Addig is, szeressük egymást, bánjunk tisztelettel egymással!
Pázmándi Anikó
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Végre eldőlhet

A volt Ady mozi épületével kapcsolatosan több egyeztetés lefolytatására került sor az elmúlt évek során.
Még 2016-ban is konkrét igény merült fel arra, hogy az épület fizikai leromlását meg kell állítani, akkori lapszámunkban még mi is a különböző
hasznosítási lehetőséget vettük számba. Ám konkrét hasznosítási ötlet azóta sem született, és avatatlan szem számára is egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy
az épület egyre rosszabb állapotban van
– ahogy a lebontástól lényegében addig
is csak a benne lévő, védelem alatt álló
freskó mentette meg. Idén újabb tartószerkezeti szakvélemény készült, mely
az összes tető és tetőszerkezet, valamint
az utólag hozzáépített (Mo-Presszo)
épületrész teljes bontását javasolja. Mivel ez után már csak néhány fal maradt
volna meg, a statikus szakember véleménye alapján egyértelműen a teljes
bontás jöhetett szóba. A fényképekkel
is illusztrált szakvéleményénél is többet mond az, hogy az épület vizsgálata
során egyáltalán nem akart a tetőre kimászni, és az épületen belül is többször

jelezte, hogy bizonyos épületrészekbe
inkább nem menne be… Az épület sorsa tehát itt eldőlt, ám a benne lévő falfestményre is született megoldás. A testület június 26-ai határozata szerint az
Ady moziban lévő Domanovszky freskót (helyreállítás nélkül) megmentik.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 17
méter széles képet speciális restaurálási technikával – több darabban – leveszik a falról. A megtisztított és konzervált festmény mozgatása bevált restaurátori gyakorlat, a leválasztás után, beszámozva, dokumentálva ideiglenes panelekre kerül. Így tárolása, vagy időszakos kiállítása is lehetségesség válik. Ezt
követően a „festménytelenített” épületet
elbontják. A bontás időpontja egyelőre nincs kijelölve. A helyére mindaddig
nem terveznek semmit, amíg az épület
teljesen el nem tűnik. Azonban a legvalószínűbb, hogy parkolónak lesz kiala-

kítva, amely nem kimondottan a kulturális funkció folytatása, de környék
és a lassan újra üzemelő Béke (új nevén
Fortis) szálló lakói biztosan több hasznát vennék, mint a jelenlegi épületnek.
Az épület belsejében készült további fénykéinket megtekintheti az újság
facebook oldalán!
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F I G Y E L E M !
AZ OROSZLÁNYI
BÁNYÁSZATI MÚZEUMBAN:

Saját mobil applikációs rendszer
után érdeklődik az Önkormányzat.
Az okostelefonra letölthető alkalmazásban információink szerint a városi hírek,
programok is követhetőek lennének,
és különféle kiadványok elérhetősége
mellett a hibabejelentésre, illetve vélemények beküldésére is alkalmas lenne
a rendszer, mely a lakosság számára
ingyenesen lesz elérhető.



A

Jó egészségnek örvend az az erdei
fülesbagoly testvérpár, amely lakossági bejelentés alapján került a ProVértes alapítvány szakemberéhez.
Mivel mostanra már felnőttnek számítanak, július folyamán vissza fogják őket
engedni a természetbe. Ugyan nem a
város belterületén, de valahol Oroszlányhoz közel keresnek majd maguknak új élőhelyet.


A X. háziorvosi körzet működtetését
a Önkormányzat veszi át 2018. július
1-től. Itt a feladatokat havi váltásban
két háziorvos, Dr. Tímár Anna és Dr.
Markó Tímea látják majd el. Az általános asszisztens Lendvai Róbertné lesz.

Szabaduló játék
További felvilágosítás:

„SZABOTÁZ S A BÁN YAÜ Z E M B E N ” LOGO TERV EK

Tourinform Tata

+36 34 586 045 (nyitvatartási időben),
+36 30 755 4005
(hétvégén és ünnepnapokon is 10.00–18.00 között),
tata@tourinform.hu
Facebook:

SzabotazsABanyauzemben


Késik a hulladékudvar megvalósítása. Az eredetileg is csak 2019 tavaszára tervezett határidő vélhetően ki fog
tolódni, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás a közbeszerzési eljárás elhúzódásával indokolta a
késedelmet. A helyszín kiválasztásakor
sok vitát generáló gyűjtőhely régi hiányosságot pótolna a városban azzal,
hogy a lakosság ott díjmentesen, és a
lomtalanítási időpontoktól függetlenül
leadhatná feleslegessé vált ingóságait,
felújításkor keletkezett törmelékét vagy
elektronikus készülékeit.


Bővülhet végre az Oroszlányi Regionális Hulladéklerakó. A terület bővítésére a korábbi M-depo területének
rekultiválása és városi tulajdonba kerülése után nyílt lehetőség. A lerakót a
Vertikál Nonprofit Zrt. fogja üzemeltetni,
aki már birtokba is vette a területrészt.
Jelenleg az előkezelő tér munkálatai
elkészültek, most a deponia építési feladatai vannak soron. A beruházásról
szeretnénk később részletesen is beszámolni.
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„…Árpánd, ahogy a búvárok manapság becéznek”
100 esztendeje, 1918. június 10-én
süllyesztették el az Olasz Királyi
Haditengerészet torpedós motorcsónakjai a Szent Istvánt. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadiflottájában akkor modernnek számító, valaha magyar hajógyárban épített
legnagyobb hajó építése 1912 januárjában, a fiumei Ganz Danubius hajógyárban kezdődött, és több,
mint két évig tartott. A 20 000 tonna vízkiszorítású csatahajó gőzturbináihoz 12 kazánba kellett lapátolni a szenet. Lövedékének átmérője
egyenként 30 cm, azaz kicsivel nagyobb, mint ennek az újságoldalnak a magassága. Ilyen ágyúcsőből 4 toronyban 12 db volt a fedélzeten. Kiszolgálásukhoz tornyonként közel 100 emberre volt szükség. A 152 méter hosszú hajó még
átlósan sem férne el a legnagyobb
városszéli hipermarketünkben. A
majdnem 1100 fős legénységéből
pedig nem is jutna mindenkinek
ülőhely a sportcsarnok lelátóin. Az
első világháború nagy részét kikötőben állva töltötte, a végzetes találatokat első komolyabb útján kapta. A két torpedó a legrosszabb helyen, a kazánoknál talált: a hajó három órán belül elmerült. Ez idő alatt
a legénység nagyobb része megmenekült: közel 90 fő veszett oda.
A Szent István azon kevés hadihajó közé tartozik, melynek elsüllyedését filmre vették. Ezt most Ön is
megnézheti a QR kód beolvasásával. A Szent István presztízsét jelzi, hogy elsüllyesztésének napja
Olaszországban a haditengerészet
napja lett. Mai napig az Adria legnagyobb hajóroncsa, Premuda kis
szigetétől nyugatra található.

Járóka Árpád 40 éves, 2 gyermek apja,
hétköznap építési vállalkozását irányítja, de részt vesz a posta mögött
gyógyászati bolt, és a Dózsa György úti
„Retro Büfé” üzemeltetésében is. Korábban kipróbálta az autóversenyzést
is, ez helyett keresett volna egy olcsóbb
hobbit – így jött a búvárkodás. Ami
minden lett, csak olcsóbb nem.
: Mióta búvárkodsz, hogyan kezdődött, és hol tart most?
J. Á.: 2010 óta búvározok, Balázsfi Zoltán súlyemelő barátom vett rá, akkor
én voltam a súlyemelő egyesület elnöke.
Még Varga Karcsi bácsi kezdett oktatni – isten nyugosztalja! Minden érdekelt
a témában, mindent tudni akartam. Így
lettem sorban egymás után rekreációs,
trimix, barlangi, technikai búvár. Ezért
igyekeztem sokat segíteni itt-ott, aminek
az lett a vége, hogy a tanítóim úgy döntöttek, hogy akkor legyek én is NAUI oktató.
: Hol oktatsz?
J. Á.: Jelenleg főként Székesfehérváron
oktatok a Miklós Tamás álltal vezetett
búvár iskolában. De amint van lehetőség
és tanulni vágyó búvár akkor az Oroszlányi Uszodában bérlünk egy-egy sávot.
Ilyenkor ugyanazon felszereléssel merülünk, mint a rekreációs búvárok. A gyakorlás mellett konkrét feladatokat is végrehajtunk ilyenkor.
: Hogyan nyílt lehetőség a Szent
Istvánhoz merülni? Milyen szervezés,
milyen engedélyek kellettek hozzá?
J. Á.: Pár évig egyáltalán nem lehetett
engedélyt szerezni oda. Tavaly már voltunk ott egy nemzetközi csoport részeként akkor 5 magyar búvár volt jelen. Idén azonban már 10 magyar merült. Összesen 5 minisztérium engedélyét
kellett beszereznünk – ez nagyon sokba került. Bár magyar hajó volt (vagyis az Osztrák-Magyar Monarchiáé), hor-

vát felségvizeken süllyedt el, így jogilag a
horvátoké. Az elhunyt tengerészek miatt
hadisírnak is minősül, ez sem egyszerűsítette az expedíció szervezését.
: Volt-e segítség az expedíció létrejöttében ?
J. Á.: Igen… Volt aki a légzőgáz-keverék
(hélium-oxigén) beszerzésében segített,
volt aki a szállításban segített, de javarészt a résztvevők finanszírozták a költségeket.
: Horvát oldalról kik voltak jelen a
merülésekkor?
J. Á.: A Horvát Kul
turális Minisztérium képviselője – búvár és restaurátor is
– nem csak jelen volt, de aktívan merült
is velünk.
: A hajóroncs 70 méter mélyen van,
ez milyen óvintézkedéseket kíván?
J. Á.: Na, erről tudnék beszélni órákat…
Többfajta légkeveréket viszünk magunkkal külön palackokban, melyeket adott
mélységekben gázváltással cserélünk.
Egy 70 perces merülésből bő negyedórát
tudunk a fenéken, vagyis a roncsnál tölteni, a többi idő szinte teljesen a felemelkedéshez szükséges. Minden perc előre
A vízben a nyomás 10 méterenként
1 bar-ral emelkedik. Ezt a nyomásemelkedést az emberi test jól tolerálja. De a belélegzett hélium és felgyülemlett nitrogént a vérben már
nem olyan könnyű kivenni. Ennek
kompenzálására szükséges a speciális légzőgáz-keverék. A gázok szervezetből való kiürüléséhez pedig
a dekompresszió, a lassú felemelkedés során végrehajtott többszöri gázcsere szükséges. A gázok nélkül a mélység, a fokozatosság nélkül a felemelkedés nem lenne túlélhető. Ezért is kell a speciális Trimixképzéssel is rendelkezni egy ilyen
expedíción.
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meg van tervezve. Észnél kell lenni végig,
nem lehet mellényúlni. Ha mégis baj lenne (pl: elromlik valaki légzőkészüléke)
annyi tartalék gázt mindig viszünk magunkkal, hogy egy plusz embert meg
tudjuk menteni, vagy akár egy tartalék
maszk is lóg mindenkin. Elég sok felszereléssel merülünk ilyenkor.
: És a leglényegesebb kérdés: milyen volt a Szent István?
J. Á.: Hatalmas. Eddig merüléseim során az egyik legizgalmasabb expedíció!

Bármilyen furcsa, a hadihajókon
nem általános előírás az úszni tudás. A Monarchia haditengerészetében történetesen éppen az volt,
részben ennek tudható be a halálos áldozatok alacsony aránya. A
búvártanfolyamokon ugyan előírás,
hogy jelentkező tudjon úszni, de ez
inkább vízben való jártasság miatt
van. A búvárok nem feltétlenül tudnak jól, esetleg egyáltalán nem tudnak úszni.

A Rákóczi utat háztól-házig elfoglalná
szélességében. Csak
a horgony magasabb, mint egy ember. A fejünk beférne az ágyúcsőbe. Be

is dugtam, persze. Kevésbé
ismert, hogy a hajó a kikötőben mintegy nagykövetségként is működött, ezért
annak ellenére, hogy hadihajó, nagyon szép szalon is
volt rajta. Faborítással, csillárokkal, színes üvegezéssel.
A hajó fejjel lefelé fekszik a
fenéken, így minden berendezési tárgy összeborulva a
kabinok mennyezetén. Ez
nagyon megnehezíti a közlekedést, és a kutatást. Mi
elsősorban ezeket a helyiségeket kutattuk.
: Mit kerestetek, és mit
hoztatok fel?
J. Á.: Egy Szent István dombormű a
legértékesebb lelet a hajón. Ezt sajnos
nem találtuk meg. Bibliát, más könyvet, cipőt, edényeket tudtunk a felszínre hozni. Ezek várhatóan a Pulai
múzeum állandó kiállításába kerülnek, (horvát tulajdon) a többi, a hajóról
származó tárgy mellé. Szuvenír ilyenkor nincs, nem szabad mert komoly
bűntetés jár érte! Mindent nem szabad felhoznia felszínre hiszen értemle
sem lenne és a restaurálása is rengeteg
pénzbe kerül.
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: Centenáriumi év kapcsán helyeztetek el koszorút ?
J. Á.: Itthonról vittünk koszorút, amit elhelyeztünk
a korábban rögzített emléktábla mellé. Tisztelettel

adózva a hullámsírba merült tengerészek előtt.
: Hogyan tovább, jövőre ugyanitt?
J. Á.: Ez egyáltalán nem biztos. A
hajó immár 100 éve sós vízben van,
7-8 bar nyomáson. Ráadásul a kön�nyebb és gyengébb felépítményen fekszik a páncélozott, nehéz hajótest. Idén
egy olyan, kidőlt részen mentünk be,
ami tavaly még ép volt. Sokkal inkább
az várható, hogy a veszélyessége miatt
mindenféle merülést meg fognak tiltani ehhez a roncshoz.

Gondoljon rá időben, mi lesz a hideg időben!
Gondolkodott már azon, hogy hosszú távon
hogyan biztosíthatná lakása kényelmes és
korszerű fűtését? Tudta Ön, hogy a távfűtés
az egyik legbiztonságosabb, leghatékonyabb
környezetbarát és egyben olcsó fűtési megoldás? Amennyiben szeretné megoldani lakása fűtésének korszerű és felhasználóbarát
kiépítését mi segítünk Önnek! Az Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. ismét elindítja kedvezményes akcióját a lakossági fogyasztók részére.
„Ebben az évben is július elsejétől egy egy
éves akciót indítunk a távhő szolgáltatásba újonnan bekapcsolódni vágyó fogyasztók számára, ez természetesen elsősorban a régi városrészben lakókat érinti. A
távhőszolgáltatási akció lényege, hogy a
legkorszerűbb technikai eszközökkel, lakásonként szabályozható és egyedileg mérhető távfűtést tudunk biztosítani. Az akciót igénybe vevők részére társaságunk rugalmas pénzügyi lehetőségeket biztosít!”
Kontschán Jenő Flórián vezérigazgató,
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

LAKÁSÁBA VISSZÜK A MELEGET.

TÁVHŐ
AKCIÓ
CSATLAKoZÁSI

zetünket. Egyedileg szabályozható és mérhető fogyasztás. Egyszerűen kezelhető rendszer. Gyors és pontos kivitelezés. Igény esetén részletfizetési lehetőség. Gazdaságos hő
felhasználás.
A lépcsőházi belső távhővezetékre történő csatlakozások árait táblázatban foglaltuk össze, három, négy és öt radiátoros kiépítés esetén. Csatlakozási akció érvényes2017.július
júl. 1.–2018.
sége: 2017.
1.– 2018.szept.
július30.*
31. Az öszszegek forintban értendők és tartalmazzák az

www.osztavho.hu
oszrt@oszrt.hu
szerződéskötés:

(+34) 560-767

A táblázatban szereplő belső fűtési rendszer kialakításának műszaki tartalma a következőkből épül fel:
A fűtési vezeték anyaga szabadon szerelt vö•A
rösrézcső forrasztásos kötésekkel.
A hőleadók acéllemez lapradiátorok, konvek•A
tor lemezes kialakítással.
A radiátorok termosztatikus radiátorszele•A
pekkel kerülnek beépítésre.
•A tervezési és kivitelezési munkák.

műszaki részletek:

(+34) 560-878

3 radiátoros

4 radiátoros

5 radiátoros

Fűtési rendszer

fűtési rendszer

fűtési rendszer

fűtési rendszer

Lakáson belüli kivitelezés költsége

448.866

478.465

582.413

Lépcsőházi rákötés és egyedi
hőmennyiségmérő beépítése

125.192

125.192

125.192

Költségelemek összesen

574.058

603.657

707.605

A hőmennyiség mérése és elszámolása a lépcsőházban, a lakások bejáratának közvetlen
közelében elhelyezett egyedi hőmennyiségmérővel történik, így Önnek a tényleges és
egyedi igények alapján elhasznált hőmennyiség után kell fizetnie.
•egyszerű és gyors kivitelezés,
•takarékos fűtés,
•kényelmes és tiszta,
•a szolgáltatás díjai kedvezőek, és csak 5%os áfa terheli.
Ennek keretében Önnek lehetősége nyílik a
TÁVHŐ rendszerhez való csatlakozásra.
Az akció a költségek jelentős mérséklését
biztosítja és a csatlakozáson túl, kedvezményesen vállaljuk a központi fűtés lakáson belüli teljes körű kivitelezési munkáit
is. Az egyedi program további előnyei: Tiszta és komfortos megoldás. Kíméli lakókörnye-

A csatlakozási akció
részleteiről kollégáinknál
érdeklődhet az alábbi
elérhetőségeken.

ÁFA-t! Az akciót igénybe vevők részére társaságunk rugalmas pénzügyi lehetőségeket
biztosít! (x)
„A csatlakozási és lakáson belüli szerelési költségekhez támogatás igényelhető az
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítványtól, a
költségek legfeljebb 30%-os mértékű, viszsza nem térítendő, utólagos támogatására. A támogatási igényt írásos formában
kell benyújtani a cím, műszaki tartalom,
pályázó adatainak pontos megadásával.
Az írásos kérelmeket az Oroszlány, Bánki
Donát utca 2. címre kell eljutatni. Az Alapítvány a rendelkezésre álló pénzügyi forrásainak erejéig tudja befogadni a támogatási igényeket!” Németh Gábor, kuratóriumi elnök, Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány
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Ezen tájékoztatásunk nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti, ajánlati kötöttséget eredményező árajánlatnak, ugyanis abban a megrendelővel írásban megkötendő vállalkozási szerződés lényeges további feltételei nem rögzítettek.
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60 év felettiek

FIGYELEM!

Kérdőíves felmérést indít
Oroszlány Város Önkormányzata

Szent István térnek nevezik át az egykori Aranyiskola előtti területet. Az egyik virágágyásba az elnevezésnek megfelelő fejszobor is kerül.

Oroszlányban a 60 év feletti lakosok száma 4541 fő,
ebből a 65 fő feletti lakosok száma 3264 fő. A 60
év feletti lakosok száma a város összlakosságának
24%-a. Az önkormányzatnak fontos, hogy átlássa a
településen élő 60 év feletti korosztály életét. A jelzett korosztály létszáma növekszik, ezért szükséges,
hogy az önkormányzat intézkedési tervet dolgozzon
ki szociális ellátórendszerének fejlesztésére, kapcsolódó szolgáltatásainak bővítésére, egyéni problémák kezelhetőségére.
Szociális szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy
a fiatalabbakhoz, a gyerekes családokhoz a rendszer
lefedettsége miatt könnyebb eljutni, mint az idősebb
korosztályhoz. Egy megfelelő idősügyi koncepció képes arra, hogy előre megtervezze, milyen szolgáltatásokat, ellátásokat nyújtson a város érintett korosztályának. Rövidebb és hosszabb távon is tudnia kell az
önkormányzatnak, hogy milyen szükségletek, igények
vannak/lesznek, és ezeknek milyen a létszámigénye. Ez
egy fejlesztéshez, beruházáshoz elengedhetetlen feltétel kell, hogy legyen, de az önkormányzatnak vannak
kötelezettségei is ezen a téren. A pontos, aktuális helyzetkép kialakítása, és erre épülően egy több évet is átölelő intézkedési terv összeállíthatósága érdekében egy
felmérés készül a 60 év feletti korosztály bevonásával.
A kérdőívekkel elsősorban szociális szakemberek, valamint időskorúak segítésével is foglalkozó civil szervezetek tagjai fognak kopogtatni. Őket a Szociális
Szolgálat szakemberei előzetesen felkészítik, így egy
kérdőív kitöltése várhatóan 1 órát vesz majd igénybe. A
kérdezőbiztosok megbízólevelet kapnak, polgármesteri
aláírással.
A feladat szükségességét jól jelzi, hogy már most több
személy jelezte, hogy önkéntes munkában, térítésmentesen vállalja néhány kérdőív gondozását. Az érintett
létszám negyedét, mintegy 1200 főt terveznek megkérdezni. A kérdőíves megkeresés 2018. július 15-től
október 15-ig tart. A kiértékelést követően a képviselőtestület decemberben tudja tárgyalni az eredményeket.
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Teljes kapacitással üzemel a városi strand, idén
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újdonság, hogy a kitűnő bizonyítványt kapott vá- m
rosi tanulók egész nyáron belépődíj vásárlás nélkül, ingyen látogathatják.

Lego Education készletekkel bővült a Hunyadi
iskola eszköztára. Ezek segítségével matekot,
környezetet, informatikát, beszédkészséget és
együttműködést tanulhatnak a diákok – játéknak
álcázva.

Több, mint 30 millió forintnyi eszközzel gazdagodott a bővítés előtt álló bölcsőde. A konyhai eszközök, kerti-, és beltéri bútorok mellett például
nagy teljesítményű mosógépeket, és persze rengeteg játékot is vásárolhattak, pályázati pénzből.

www.osztavho.hu
(+34) 560-767
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Fontolja meg régi
tartozásának befizetését.
Automatikusan
feleződhet az adóbírság
Eddig több mint 4,9 milliárd forintot hozott az állami költségvetésnek
az idén bevezetett feltételes adóbírság-kedvezmény. Az új jogintézmény
ugyanis azonnali befizetésre ösztönzi
az adózókat.
Az adóbírság felét kell csak megfizetnie
annak, aki fellebbezési jogáról lemondva és az összeget befizetve elfogadja a
NAV adókülönbözetről szóló határozatát és az adókülönbözetet esedékességig megfizeti az utólagos adóellenőrzés
után. Május végéig 403 adózó mondott
le az elsőfokú határozattal szembeni fellebbezési jogáról, és összesen 4 milliárd
719 millió forint adókülönbözetet, valamint 221 millió forint szankciós kötelezettséget rendeztek is.
Azok, akik teljesítették az adóbírság-kedvezmény feltételeit, automatikusan mentesültek összesen 504 millió forint adóbírság megfizetésétől. Az
új adózás rendjéről szóló törvény januárban vezette be a feltételes adóbírság-kedvezményt, aminek a lényege,
hogy ha az adózó lemond az utólagos
adómegállapításról szóló elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogáról és határidőig megfizeti az adókülönbözetet,
akkor a NAV automatikusan elengedi a
kiszabott adóbírság felét. Ha ezzel a lehetőséggel nem él az adózó, a jogszabály
csak kivételes méltánylást érdemlő körülmény fennállásakor engedi az adóbírság mérséklését. Bevétel-eltitkolás
vagy hamis bizonylatok esetén erre egyáltalán nincs lehetőség. Az ajánlott formanyomtatványok a NAV honlapján elérhetőek.
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Minden hosszú út
egyetlen lépéssel kezdődik
Elkezdődtek a tatabányára vezető kerékpárút építést előkészítő munkái.
Mivel az útvonal által igénybe vett területek megvásárlása vagy kisajátítása
javarészt megtörtént, jelenleg a nyom-

vonal régészek által kijelölt szakaszain
keresnek lövedékeket, fel nem robbant
bombákat a szakemberek. Ez ahhoz
szükséges, hogy az ugyanitt végzendő
régészeti kutatásokat a tatai Kuny Domokos múzeum munkatársai már biztonságban végezhessék. Amennyiben
további feltárást igénylő leletekre nem
bukkannak, átadják a munkaterületet
a kivitelező számára. Az Oroszlány és
Kecskéd területéhez tartozó szakaszokon összesen 5 megvizsgálandó helyet
jelöltek ki, a régészeti munkák időigénye hozzávetőlegesen egy hónap.

Új színekben a falusi
játszótér
Ismét nyitják reggelente a falusi, vagy
ha úgy tetszik, az Alkotmány úti játszótér kapuját. A tervezett időre elkészült a fa játékok felújítása. A cserével,
megerősítéssel és festéssel járó munkák
eredményeként minden ismét biztonsá-

gosan használható lett. Korábbi funkciói (hinta, csúszda, mászókák, homokozó) megmaradtak, és a játszóeszközök száma nem változott. A fa vár tornyai teljesen új tetőt kaptak, ezek vízálló
festése vélhetően sokáig megvédi majd
őket. A játszótér ma már új festéssel, feltöltött homokozóval, lenyírt fűvel várja
kis látogatóit.

Rugalmasabb rendszer
Új, az eddiginél rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer lépett életbe
hazánkban. A módosított struktúrának köszönhetően gyorsabbá vált a tilalom elrendelése és visszavonása, ezáltal a rendszer hatékonyabban reflektál
az időjárás, illetve azzal összefüggésben
az erdőtűzkockázat idő- és térbeli változásaira. A tilalom pedig csak a valóban
indokolt ideig marad érvényben.
A korábbi szabályozás szerint a megyei tűzgyújtási tilalmat az elsőfokú erdészeti hatóság, az országos tűzgyújtási tilalmat az erdőgazdálkodásért felelős földművelésügyi miniszter rendelte
el közigazgatási határozatban. A változékony időjárás azonban gyorsan módosítja térben és időben az erdőtűzkockázatot, ezért a jogalkotó – a nemzetközi jó gyakorlat figyelembevételével – egy
rugalmasabb tűzgyújtási tilalmi rendszer kialakításáról döntött.
A tűzgyújtási tilalommal érintett területet az új rendszerben naponta jelölik
ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdészeti szakemberei és a Katasztrófavédelem munkatársai, mérlegelve a várható időjárást, az
erdei biomassza állapotát és a megelőző
időszak tűzeseteit. Az intézkedés célja,
hogy az egyes területeken csak a feltét-
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lenül indokolt időtartamra rendeljék el
a tűzgyújtási tilalmat, emellett a korlátozás elrendelése és visszavonása gyorsabban kövesse az időjárás változásait.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról az
www.erdotuz.hu és a www.katasztrofa
vedelem.hu honlapon elhelyezett térkép
segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők.

Dobogós hely a
Nemzetközi Lego
Robot Olimpia Nemzeti
Döntőjében
Az idei World Robot Olympiad™
(WRO™) nemzetközi robotprogramozási verseny magyarországi döntőjét
június 8-án és 9-én Tatabányán rendezték, melyre 135 csapat 400 versenyzője nevezett. Az Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola 4 csapattal indult: két negyedik osztályos és egy hetedik osztályos csapatot Junger Lász-

ló tanár úr, míg egy nyolcadikos csapatot Huma Erzsébet tanárnő készítette fel
azokkal a robotokkal, melyeket az iskola 2017-ben alapítványi támogatással és
az ipari park cégeinek szponzorálásával
vásárolt. A háromfős csapatok EV3 robotok építésével és programozásával oldották meg a feladatot Regulár kategóriában: a kisebbek az Elementary, míg
a nagyobbak a Junior csoportban. A kicsiknek olyan robotot kellett építeni és
programozni, mellyel az élelmiszerhulladék csökkenthető, azaz a robottal szét
kellett válogatni az élelmiszereket hasznosíthatóság szerint. A nagyobbak robotjának képesnek kellett lennie, hogy
talajminőség szerint ültessenek palán-

tákat. A verseny a robot építésével és
tesztelésével kezdődött, majd másnap 8
órán keresztül, felnőtt segítsége nélkül
kellett a csapatoknak 4 futamban versenyezni, ahol versenybírók pontozták
a robot teljesítményét. Az Elementary
csoportban harmadik helyezést ért el a
LEGO Haver nevű csapat. Csapattagok:
Herpai Péter, Vida Janka, Borbáth István. A Junior csoportban szintén harmadik helyezést ért el a Koczka Fejűek
csapata: Gombási Róbert, Chlebda Tamás és Beck Olivér részvételével.

ban, a Haraszthegy lábánál helyet kapott új sportlétesítmény kerítése a
stranddal is határos. Itt nem csak a
sportolók dobálhatnak, de az „utcáról” érkezők is kérhetnek majd kulcsot
a körbekerített létesítmény használatához. A piros, gumi anyagú sportburkolatot éjszakára LED-es reflektorok világíthatják meg. Bízzunk benne, hogy a
hely a kosárlabda helyi népszerűségéhez
méltóan látogatott lesz, és mihamarabb
szükségessé váljon a most még elmaradt
lelátó megépítése is.

Príma-e az OSE?

Városunkba jön
a Tour de Hongrie

Szavazzon az Oroszlányra! A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei szervezete ebben az évben is – immár 14. alkalommal – odaítéli a Megyei Príma Díjakat.
A szakmai zsűri a VOSZ megyei elnökségével közösen 85 javasoltból választotta ki a 10 jelöltet, akik között sport kategóriában ott van az Oroszlányi Sport
Egylet LIONS kosárlabdacsapata. Az elmúlt években minden alkalommal volt
díjaspiránsa városunknak: 2015-ben
az akkor 30 éves Oroszlányi Televízió,
2016-ban a Oroszlányi Bányász Koncert
Fesztivál Fúvószenekar, amit aranymedállal jutalmaztak, tavaly pedig Príma
Különdíjat hozhatott el a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény.
Szavazni 2018. szeptember 10-ig lehet a
voszkem.hu illetve a www.kemma.hu/
prima-dij oldalakon.

Mindenkinek lehet több
dobása
Lényegében határidőre elkészült az
előző lapszámunkban beharangozott
Streetball-pálya. A Krajnyik „Akác”
András sportcsarnok szomszédságá

Az egyre népszerűbb, magyarországi kerékpáros körverseny útvonalában
idén Oroszlány is szerepel.
A több, mint 800 km-es, hat napig tartó küzdelem igazi erőpróba a kerékpárosok élvonalának. Idén első alkalommal több olyan csapat is részt vesz rajta, akiket a nemzetközi tv-közvetítésekből már ismerhetünk. A hazai Tour második napja Velencéről indul és Székesfehérváron ér véget. Ennek az etapnak

az egyik kiemelt részhajrá pontja lesz a
Szent Borbála tér előtt lévő óránk. A kerékpárosokat látványos karaván kíséri majd. A Pusztavám felől érkező mezőnyt érdemes lesz várni, hiszen nem
mindennapi látványt nyújt majd a több
mint száz színes kerékpáros. A nagy
számú induló ellenére azonban gyorsan áthaladnak majd a Rákóczi úton, a
lezárás időtartama összesen alig fél órás
lesz. Napi országos televíziós közvetítés
mellett a versenyről esténként egy órás
összefoglalót ad majd az EuroSport csatorna is. A mezőny augusztus 16-án száguld át majd rajtunk.
Fotó: Fraunholcz Attila
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Kimegyek a piacra. Jössz?
Városunkban sok dolog van, ami működik. Néhány mondjuk elmegy, és mindenki tud mondani olyat is, ami – szépen
szólva is – lehetne jobb. Ami kétségkívül működik és hétrőlhétre szinte csak az időjárás tudja befolyásolni, az a piac szerdán és szombaton.
Az eladók sok pakolás árán, de üzlethelyiség fenntartása
(meg még ki tudja minek a megfizetése) nélkül árazhatják be
portékáikat. Mi pedig olcsóbban vásárolhatunk – vagy éppen
ugyanannyiért sokkal szebbet, a termelőtől. Néha pedig nem,
hogy olcsóbban, hanem egyáltalán csak itt tudunk megvenni
ezt-azt. Vagyis a piac tud egy nagyon fontos dolgot: működik.
A lángost például annyira hiteles kezek készítik, hogy kollégák, baráti társaságok rendszeres reggelije. Pedig nem kön�nyű megszerezni: ekkora hatalmas sorban állást ma már csak
a postán látni. Csak oda muszáj beállni, ide meg nem. Senki nem csodálkozna rajta, ha a következő Príma-díj szavazás, vagy a városi kitüntetések jelöltjei között ott szerepelne
az Oroszlányi Piaci Lángos. Mindenki rá is szánja azt a nem
kevés percet. Hiszen a sorban állás is a piacozás része. Ahogy
a piacra menés is. Oroszlány közlekedési szempontból nem
olyan rossz város, és fél óra alatt gyalog bárhová el lehet jutni.
Mégis valahogy ilyenekor – persze a zsákmány reményében
– a legtöbben autóval szeretünk menni. Parkolóhely pedig
nincs, még a környéken sem. A piac „saját” murvás parkolója már régen be van osztva, oda több parkolóhely nem fér el.
A Bányászklub mögött szintén esélytelen üres helyet találni.
A Táncsics udvar, patakra merőleges helyei helyett amúgy is a
duplája kéne, aki nem reggel hétkor indul a piacra, bizony nagyon nehezen tudja letenni a kocsit. És nincs is nagyon hely
parkoló bővítésre. A garázsok felé nincs terület, a vasúti sínek
helyét a MÁV-tól megszerezni biztosan emberöltőkig tartana,
és a Spar sem valószínű, hogy elköltözne mostanában. Egy
nagyobbacska fedett kerékpártartó biztosan mindig ki lenne
használva, de a parkolási kérdést azért nem oldaná meg.
A leeresztett állomási tó azonban elgondolkodtató. Lényegében eddig sem volt ott semmi, ha most, a leeresztés utáni
kotrás-rendbetétel során egy autóhossznyi sávot meg lehetne
hagyni a szélén… Tudom, semmilyen természetes közeg közlekedési felületté való alakítása nem könnyű ügy. Ha nem is
a tó megszüntetésével, csak egy kicsit a kor követelményeihez igazodó átalakításával talán még inkább a valós igényeket szolgálná. Na, nem az egyre növekvő számú autó kedvéért. Nem is kimondottan az autóvezetők életének megkön�nyítéséért, és nem a parkolóhely-keresés közben elpufogtatott
üzemanyag megspórolására. Ó nem. Pusztán a piacra járás
kedvéért. Mert ehhez fogható közösségi eseményt csak nagyon sok pénzért lehet szervezni. Itt pedig csak úgy megtörténik, hétről hétre.
-panna-

Megbízhatóságra vágyik?

OPEL ASTRA SEDAN
 1.6-os, négyhengeres szívómotorral
• 6 év garanciával*

akár 3 950 000 Ft-tól!
Kombinált használat esetén az Opel Astra Sedan 1.6 átlagfogyasztása (vegyes) 6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 158 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 autó illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van 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

