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LAPSZÁMUNKBÓL:

Gyújtasz?
Az ősz mindig magával hozza a
tűzgyújtással kapcsolatos veszélyeket. Kültérre és beltérre is van
néhány fontos tanácsunk, amit érdemes megfogadni.
2. és 9. oldal

Be lehet szállni
Visszaszorulóban van a Vidrák
állománya szűkebb hazánkban is.
Állítólag egyes napokon, az uszodában, zárás után még megfigyelhető néhány.
10. oldal

Meghallgatás
Hideget-meleget is kapott képviselő-testület a legutóbbi közmeghallgatáson.
4. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Kéménytüzet szeretne-e?
Minden ötödik lakástűz a kéményben
keletkezik!
Hűvösre fordult őszies időjárás miatt idén hamarabb köszöntött ránk
a fűtési szezon. A nem távfűtéses lakásokban, tüzelőanyagtól függetlenül komoly veszélyt jelenthet, ha a
fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották. Kéménytűz esetén
van rá némi esély, hogy a szomszédok, vagy az utcáról valaki észreveszi, de szénmonoxid mérgezés
esetén lehet, hogy
már hiába is kopognának…
Az alábbi tanácsok
figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a szénmonoxid mérgezések elkerülhetők:
• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.
• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak
rontja a fűtés hatékonyságát, hanem
balesetekhez is vezethet.
• A családi házakba a kéményseprő
nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztr
ofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja,
hívja a 1818-as telefonszámot, majd
a 9-es és az 1-es nyomógomb benyo-

másával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot.
•
A szén-monoxid-mérgezések
elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről.
Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A
szén-monoxid akkor alakul ki, ha a
nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és
nem biztosított a levegő-utánpótlás.
• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat,
ezért tanácsos egy jó minőségű
szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert
hamis biztonságérzetet keltenek, és
korántsem biztos,
hogy időben jeleznek.
• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a
kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ami
miatt visszaáramolhat a füst a házba.
• Ha valaki csak két hétig háztartási
hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag
használata esetén egy teljes fűtési szezonban.
• A kémény belső falára lerakódott
vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg
is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.

Most mobiltelefonja segítségével is ellenőrizheti, hogy a már otthon lévő, vagy a
megvásárolni kívánt szén-monoxid érzékelő átment-e a hivatalos tesztelésen:
Az alábbi linken található érzékelők
megfelelő biztonságot nyújtanak:

Az alábbi linken található érzékelők
megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja őket!

Bevonják a régi ezrest

RÉGI

Ha szokott készpénzt félretenni, most
nézze át a párnacihát, nehogy olyat őrizgessen, amivel később gondja akadhat!
A régi 1000 forintos bankjegyeket 2018.
október 31-ig használhatjuk vásárlásaink során, ezt követően az MNB bevonja azokat, így 2018. november 1-től már
csak a megújított 1000 forintos bankjegyekkel lehet majd fizetni. Ugyanakkor a régi bankjegyek még hosszú évekig nem veszítik el értéküket: 2021 október végéig a posták és a bankok adnak a
régi ezresek helyett újat.

ÚJ
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Rászoruló betegek és oroszlányi
egészségügyi szolgáltatók részére.
A Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány célul tűzte ki
Oroszlány város egészségügyének fejlesztését, az itt élő egészségügyileg rászorultak gyógykezelésének támogatását. Pályázhatnak az
egészségügyileg rászoruló oroszlányi betegek, valamint az oroszlányi
egészségügyi szolgáltatók.
Pályázati támogatásunkkal szeretnénk hozzájárulni Oroszlány jobb
egészségügyi ellátásához.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a
betegség leírását, a pályázandó ös�szeget, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, célját.
Pályázni lehet: 2018. október 31-ig.
Cím: 2840 Oroszlány, Béke u. 15.
email: drbaloghtibor.alapitvany@
gmail.com • Érdekl.: 20/4378925

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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A Falu-Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület vezetősége szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
a 2018. október 20-án tartandó

SZÜRETI FELVONULÁSRA
ÉS BÁLRA!

A felvonulás 14:00 órától indul
a II. Rákóczi Klubtól
A bál helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Klub
2840 Oroszlány, Alkotmány út 58.
A zenét a

tánczenekar szolgáltatja
20:00-tól 4:00-ig
Belépő: 1.000 Ft/fő
A bálban az étel és italfogyasztást
a Büfé biztosítja
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!

Gazdát keres

BARNI-t apró kölyökként találták egy autó
alatt kuporogva – immár 2 éve gazdira vár!
Egy rendkívül energikus kutya, aki nem ismer akadályt, akinek nincsenek magasságok. Szóval egy tipikus bull jellegű kutya, aki
csak hozzá hasonló embernek való! Két éves
ivartalan fiú, aki hasonlóan aktív és határozott gazdáról álmodik!
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi
allatvedo.egyesulet/
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Embernek maradni
Titokzatos világ az élet. Tele buktatókkal és hatalmas
örömmel, bánattal. Az új eszmék által hirdetett igék azt
mondják, hogy minden, ami emelkedett szellemiségű, teremtő munkánkon múlik. Ezt alá is írom, azonban a vezérhangya – teremtés ide vagy oda – a gondolatainkból ered,
gondolataink pedig cselekvésre ösztönöznek, aminek végül eredménye, kivetülése van. Nem mindegy ugyanakkor, hogy mi. A döntéseink következményei már számos
erkölcsi, etikai, érzelmi kérdést vetnek fel. Vajon mennyire vagyunk képesek embernek maradni egy adott helyzetben? Meddig terjed a megértésünk, önzőségünk, hibáink
felismerése? Gondolunk napjában legalább egyszer arra,
hogy tehettük volna jobban vagy sem?! Hibás döntéseket
mindenki hoz, persze a modern tudomány már erre is fejet hajt és azt mondja, minden csupán tanulásunk és fejlődésünk része. De ez nem mentesít minket azok alól, hogy
szembe tudjunk és
 szükségszerűen szembe is nézzünk saját magunkkal és személyiségünk árnyaival. Voltaképp
emberi sorsok úgy tudnak elromlani pár pillanat alatt,
mint ahogyan egy kártyaváromlik össze és
ugyanilyen sebességgel képes felépülni egy csoda, amely aztán mindent
megváltoztat. Sokszor egy ember

halálával párhuzamosan valahol egy
másik
élet
kezdődik, míg egyikünk
rosszat mond és leépít, másikunk felemel és ösztönöz. Sokan sokféle emberek vagyunk, különböző ideológiával, de egyetlen dologra mindenkinek törekednie kell! Embernek
maradni! Embernek maradni azt jelenti, hogy szeretünk, hitünk van, hálánk van, érzéseink vannak,
nem csupán terveink és haszonelveink. Egyetlen emberi
sors sem mérhető számokban. Megszámlálhatatlan hibás
döntésem volt már, de egyre büszke vagyok! Az érzelmeim előbbre vittek emberileg. Olvasom a facebook posztokat és az idézeteket és arra gondolok, vajon miért nem a saját gondolataikkal töltik meg az idővonalat? Merjünk gondolkodni és persze érezni, gyártsuk le saját egyediségünk
lenyomatát! Álljunk ki a tömeges manipuláció által okozott érzéketlenségből és merjünk érezni, szívvel meghozni döntéseket! Merjünk többről és jobbról álmodni, mint
amit szegény őseink a fejünkbe vertek! És mindeközben legyünk teljes szívvel emberek!
Pázmándi Anikó

Pénzre van szüksége?
Készpénzkölcsönök
30 000 Ft-tól 280 000 Ft-ig.
Oroszlány és vonzáskörzetében.
Telefon: +36 70 311 9382
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Közmeghallgatás 2018
Második alkalommal adott helyet közmeghallgatásnak a Krajnyik „Akác”
András Sportcsarnok konferenciaterme szeptember 25-én. Idénre több
megoldást is sikerült felhasználni a 21.
század nyújtotta technikai lehetőségekből. Az eseményt az OVTV a tavalyihoz hasonlóan élő, egyenes adásban
közvetítette, négy kamerával. Az adást
egyébként már nem csak a Digi hálózatán, vagy az interneten lehetett nézni, de
pár napja a T-home helyi előfizetői számára is elérhetővé vált a helyi TV adása. Az Oroszlányi Médiacentrum szokásos oldalon kívül a facebookra is kitették élőben, és ha már ott voltak, vitték az élő adáshoz minden héten használt rendszerüket. Így a hozzászólásban
feltett kérdések közvetlenül az ülést vezető polgármester elé kerültek. Ahogy
a facebookon érkező – egyébként többnyire értelmes – felvetéseket beemelték a meghallgatásba, úgy szaporodtak
az ott megjelenő kérdések. Ezekre szükség is volt, mert írásban csupán két előre beadott felvetés érkezett.
A technikát leszámítva egészen hasonló
volt a kérdezz-felelek, mint korábban. A
szokásos közlekedési renddel kapcsolatos lakossági felvetések közül az volt érdekes, hogy a Mészáros Lajos utca, talán senki által be nem tartott 30-as sebességkorlátozásával még az ott lakók
közül sem mindenki értett egyet. Megtudtuk, hogy a városon belül a KRESZtáblák kihelyezése nem a rendőrség, hanem az önkormányzat feladata – ennek
ellenére az ilyen ügyek kapcsán a rendőrkapitány együttműködőnek mutatko-

Kíváncsi a részletekre?
Ha rövid videót szeretne látni az eseményről, akkor látogasson el az
oroszlanyimedia.hu oldalra, ahol „Feltehették kérdéseiket” címmel találja az OVTV három perces összefoglalóját. Néhány felvetett témát az
oroszlany.hu-n megjelent, „Aktív közélet a közmeghallgatáson” cikk
is közöl. Amennyiben pedig minden feltett kérdésre kíváncsi, akkor az
egyben testületi ülésnek is számító közmeghallgatás jegyzőkönyvét a
http://www.oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet
webcímen
ajánljuk szíves figyelmébe.
zott. A boltok körüli szemetelés problémáját nehéz lenne vitatni. Megváltoztatásához átfogó intézkedésekre lenne
szükség, ehhez akarat és pénz is szükséges. Addig azonban a válaszok között
felmerült egy ilyenkor szokásos „régen minden jobb volt” típusú múltidézés, ami kivételesen megállta a helyét és
akár már rövid távon is megoldást jelenthetne: közvetlen környezetük tisztaságával kapcsolatban a boltok felelősségét hozta fel az egyik képviselő. Oktatással kapcsolatosan is érkezett értékes javaslat, mely azonban nem városi
hatáskör: az iskolákat már nem a város
üzemelteti, így a képzésbe sincsen beleszólása. Egy esetben a megoldásról azt
tudhattuk meg, hogy „bekerült az idei
költségvetésbe – majd kikerült belőle”.
Az egésznek kicsit olyan volt a hangulata, hogy a város elindult volna egy jó
irányba, történnek is valódi lépések, ám
mintha valamilyen teher folyamatosan
visszahúzná. Az biztosan tudható, hogy
ez a teher jelen pillanatban nem anyagi:
ha nem is rohamléptekben, de van lehetőség a fejlesztésekre. Hogy ez a vissza-

húzó erő szervezeti, vagy politikai, azt
ebből a másfél órából nem lehetett megmondani. Apropó, politika: a fölényes
vagy pátoszos válaszokból az egyértelműen kiderült, hogy a 2019 őszén tartandó, önkormányzati választásokhoz
tartozó kampány bizony már most elkezdődött.
Az idei közmeghallgatással nem az volt
a baj, hogy a lakossági felvetésekre sokszor semmitmondó válaszok érkeztek
– ennek a fórumnak a célja a figyelemfelhívás a problémára. Vagyis az, hogy
akinek fontos az adott ügy, az jegyzőkönyv előtt szóvá tehesse azt. A témában illetékesek a helyszínen maximum
csak azt tudják elmondani, hogy eddig
miért alakult így a helyzet – a megoldás
nagyon ritkán születik meg ott és azonnal. A baj inkább azzal volt, hogy voltak
ismétlődő témák, amelyek az előző egy
évekről változatlanul kerültek elő. Különösen azért volt baj ez az ismétlődés
mert az elmúlt évek ténylegesen megtörtént fejlesztéseit viszont többen észrevették, és tették szóvá, egymástól teljesen függetlenül.
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FELHÍVÁS

Figyelemfelhívó, kedves
üzenetek és zacskóadagolók kerültek ki a tömbös
városrész több pontjára.
Láthatóan egyre többen
szedik össze, ám talán
így még kevesebb kutyára
(valójában a gazdájára) leszünk mérgesek.

Akadálymentes rámpa készült az OKSZIK hátsó
homlokzatához. Segítségével kerekesszékkel is
be lehet jutni a kiállítóteremhez, piros korlátjáról
messziről felismerhető.
Gyarapodhatnak a testvérvárosi kapcsolataink,
miután szándéknyilatkozatot írtunk alá a franciaországi Yerres városával. A településeket összekötő történelmi szálra a későbbiekben még vis�szatérünk.

Járda épül a temetőhöz, a buszfordulótól induló
gyalogút akár Mindenszentekre el is készülhet.

a téli rezsicsökkentés korábbi
intézkedéseiben nem részesült
háztartások részére
Tisztelt Lakosság!
Magyarország Kormánya a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy a
téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült,
a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is részesüljenek egyszeri természetbeni támogatásban.
A támogatás igényléséhez háztartásonként egy
darab igénybejelentő nyilatkozatot kell kitölteni.
Az igénybejelentés formanyomtatványa letölthető a www.oroszlany.hu honlapról, valamint papír
alapon átvehető a Polgármesteri Hivatal Információs szolgálatánál (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u.
78. fszt.).
Az igénybejelentő lapot legkésőbb 2018. október
15. napjáig lehet személyesen vagy postai úton
benyújtani az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalhoz (2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.). A határidő elmulasztása jogvesztő (a határidő letelte
után támogatás nem igényelhető)!
Az igénybejelentést az az Oroszlány közigazgatási területén élő, az adott háztartásban bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy nyújthatja be, akinek a háztartásában élő személyek közül senki nem részesült
még rezsicsökkentésben. Erről az igénylőnek
büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot
is kell tenni.
Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1)
bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Tehát az igénylő személynek az adott
háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye, amelyet az érvényes lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) kell igazolni.
Az igénybejelentés feltétele a bejelentő részéről annak tudomásulvétele, hogy az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogosult ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban
nem részesült téli rezsicsökkentésben. Nem felel
meg a feltételeknek az a háztartás, vagy fogyasztói közösség, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült.
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Kezedben a város!

Új mobilalkalmazás oroszlányiaknak

Új kommunikációs lehetőséget ajánl
az önkormányzat az oroszlányiaknak és a városban történtek iránt érdeklődőknek. Közvetlen, gyors és innovatív mobilalkalmazással érhetik

el a városi eseményekről szóló legfrissebb beszámolókat, híreket, így
az Oroszlányi Önkormányzat már
a XXI. század médiáján keresztül is
kommunikál a városlakókkal, érdeklődőkkel – tudtuk meg Dr. Deés Szilviától, a város marketing szakértőjétől, akit arra kértünk, mutassa be a
fejlesztést.
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Deés Szilvia szerint az új
mobilalkalmazás segítségével az Oroszlányiak folyamatosan értesülhetnek
a kerület híreiről, rendezvényeiről. Ehhez regisztrálni sem kell, de
amennyiben a
felhasználó azonosítja magát,
személyre szabott tartalmakat is kaphat.
Az alkalmazás
túlmutat a megszokott megoldásokon: az online felületen nyomon követhetők a helyi televízió adásai, és letölthetőek a városi
kiadványok, többek között
a 2840 aktuális számai és az
OKSZÍK programfüzete is.
Az alkalmazás eseménynaptárral és eseményértesítési rendszerrel is rendelkezik, amelynek segítségével a felhasználó emlékeztetőt kaphat a számára érdekes rendezvényekről és
akár egyetlen érintéssel jelentkezhet is rájuk – emeli ki a projekt felelőse. Az alkalmazás kérdőívmoduljával folyamatos kapcsolatot lehet tartani az oroszlányiakkal, fontos kérdéseket lehet feltenni, és a gyors interaktivitás révén az eredmények kiértékelése
is gyorsan zajlik (az aktuális kérdőívek
eredményéről a 2840 is folyamatosan
tudósít – szerk.).
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Amennyiben a fel
hasz
náló – Facebook fiókjával
vagy rövid regisztrációval – azonosította magát,
problémát is bejelenthet.
A bejelentkezés nem kötelező, ugyanakkor bizonyos 
funkciók csak így
érhetők el. Az applikáció
ugyanis nem csupán hírés tartalomközlő szolgáltatás, hanem egy olyan
felület is, amelyen a helyi lakosok egyszerűen
és gyorsan bejelenthetik
a helyi közterületekkel,
közművekkel kapcsolatos problémáikat (Problématérkép), az
Okostérképen
pedig elhelyezésre kerültek a
helyi hivatalok,
közszolgáltatók, turisztikai
látványosságok
és sportlétesítmények legfontosabb adatai,
elérhetőségei.
Bízunk benne,
hogy az applikációt minden
helyi lakos nagy
megelégedésre
fogja használni
annál is inkább,
hiszen letöltése, használata ingyenes.
Letöltése pofonegyszerű: a Google
Play, vagy az App Store alkalmazást
használva az „Oroszlány” szót
kell be•
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írni és máris
elérhetővé válik az applikáció, de kön�nyen letölthetik
az oroszlany.
hu weboldalról is. Amen�nyiben az applikációval kapcsolatosan kérdésük merülne
fel, illetve fejlesztési ötletük
van, azt örömmel
vesszük.
Kérdésüket, javaslatukat az
oroszlanyapp@oroszlany.hu
e-mail
címre várjuk.

Az applikáció 400 regisztrált
felhasználója közül mintegy
90-en válaszoltak. Az eredmények ezért nem reprezentatívak, de talán tükrözik
azok véleményét, akiket érdekel a város.
9 terülten voltunk kíváncsiak, hogy ha iskolai jegyeket
kellene adni, hányasra értékelnék Oroszlányt.
Legjobb „jegyet” a munkalehetőségek kapták, 4-es (3,94)
osztályzatot. A legnagyobb
hiányosságot az utak állapotában látják a városlakók,
erre mindössze 2,26-os értéket adtak. Átlagosnak, vagy
annál jobbnak találták a felnőtt- és gyermekorvosi ellátást (3,22-3,27), a köztisztaságot (3,39), kicsivel közepes alattinak a közbiztonságot (2,83) és a lakhatási lehetőségeket (2,97). Összességében az oroszlányiak 3,65-ös
osztályzattal értékelték azt,
hogy érzik magukat a városban.
M
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Kiadványaink

Töltsön le helyi tartalmakat, olvassa
a 2840-t a telefonján!

Kérdéseink

Nyilvánítsa ki véleményét azonnal,
válaszoljon az aktuális kérdésekre!

Eseményeink

Értesüljön a városi rendezvényekről,
kérjen értesítést vagy akár jelentkezzen online!

Problématérkép

Problémát tapasztal? Eltörött egy pad,
kárt okozott a vihar? Jelezze online,
fénykép beküldésével!

Okostérkép

Keresse a helyi intézményeket, közszolgáltatókat,
éttermeket és műemlékeket az online térképen!

Helyi televízió

Kövesse élőben az OVTV adását –
már a mobilján is!

Beállítások

Kérjen értesítést az Önt érdeklő elemekről!

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Az Oroszlány
App kíváncsi a
város véleményére. Havonta új villámkérdőívek jelennek meg az
applikációban,
amelyet
néhány
kattintással megválaszolhatnak a
regisztrált felhasználók.
Szeptember
havi kérdésünk
arról szólt: milyen Oroszlányon élni?

ÖNNE K

Olvassa elsők között a város híreit!

C

A város válaszolt: Hogy
érzi magát Oroszlányon?

•

Hírek

TÖ LT S E L E É S H A S Z N Á L J A N A P, M I N T N A P !

Lazók Zoltán polgármester így kommentálja az eredményeket
Egyik véglet sem meglepő: a városban
a 2% körüli munkalehetőség biztosítja,
hogy aki dolgozni szeretne, az el is tud
helyben helyezkedni. Az utak állapotán
folyamatosan dolgozunk, az idei költségvetésből a város mintegy 50 millió
forintot üzemeltetésre és útfenntartásra
170 millió forintot pedig útberuházásokra fordított. Az utakkal párhuzamosan a
parkolók számát is növeltük: az utóbbi
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5 évben több mint 450 új parkoló került
kialakításra.
Ha pedig azt nézzük, hogy az óvodai ellátás, a felnőtt- és gyermekorvosi ellátás,
vagy a lakhatási lehetőségekről alkotott
vélemények valószínűleg a már megtett
fejlesztéseknek köszönhetően alakultak
kedvezően, akkor biztos vagyok benne,
hogy a 3,65-ös átlagos elégedett-
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ségnek
n övekednie kell a közeljövőben. A véleménynyilvánításra pedig kitűnő lehetőség az applikáció, remélem, minél többen letöltik és aktívan használják is!
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Az oroszlányi mentőállomás csapata:
Fekete Dominik mentőápoló és Horváth
Tamás mentőgépkocsi-vezető harmadik
helyen végzett az Országos Mentőszolgálat Zánkán rendezett hagyományos
mentési versenyének „mentőgépkocsi”
kategóriájában. Az eseményen kiemelt
koncentrációt igénylő ügyességi-, vezetéstechnikai feladatokban és természetesen valósághű mentési helyzetekben kellett helytállniuk.

Oroszlány Város
Önkormányzata
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése
EFOP-2.2.3-17-2017-00039


A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete idén 14. alkalommal hirdette meg a Megyei Prima Díjakat. Jászai
Mari Színházban került sor az ünnepélyes
díjátadóra, ahol kategóriájában az Oroszlányi Sport Egylet LIONS kosárlabdacsapata lett a győztes, melynek elnöke, Beck
Ferenc vehette át a díjat.

Hétvégi, éjszakai térfigyelő szolgálattal
próbálkoznak a közterület-felügyelők.
A központban a közterület-felügyelő által
tapasztalt jogsértések észlelése esetén
telefonon kapta az értesítést a rendőr
kapitányság ügyelete, vagy az intézkedő
járőrszolgálat, mely a helyszínre érkezést
követően a látottak alapján kezdték meg
az intézkedéseket. A kamerarendszer élőképeinek folyamatos figyelemmel kísérésének célja a közbiztonság növelése, illetve a bűnmegelőzés.

Külön lakossági fórumot tartottak a
Polgármesteri Hivatal nagytermében a
Népekbarátsága úton folytatandó út-,
parkoló-, és járdafejlesztések folytatása miatt. A fő téma a fák kivágása volt,
melyről a jelenlévők megtudhatták,
hogy nem csak a parkolóhelyek építése miatt szükséges: A kérdéses fák
többsége anno a szennyvíz-gerinc fölé
került. Ennyi idősen gyökereik elérik és
tönkre teszik a vezetéket, ahogy az a város több más pontján is ismert. Cserébe
a lakók az előírthoz képest dupla mennyiségű csemete ültetésére kaptak ígéretet.

Hetedik
alkalommal
ünnepelt
a
BorgWarner Turbo Systems Kft. oroszlányi gyárában: ismét 1 millió munkaórát teljesítettek üzemi baleset nélkül.
Az elismeréssel együtt járó 20 ezer dollárnak megfelelő forintösszeget a cégvezetés a dolgozókkal egyetértésben – a
társadalmi felelősségvállalás részeként –
hagyományosan jótékony célra fordítja,
így az oroszlányi tűzoltók, a „Ments
Meg” Állatvédő Egyesület, valamint
a József Attila iskola alapítványának képviselői vehették át közel
1,8-1,8 millió forintos adományt.

A 2017. december 4-i támogató döntéssel Oroszlány Város Önkormányzata 88.465.000 Ft támogatást nyert el
az EFOP-2.2.3-17-2017-00039 azonosító számú, Az Önkormányzati Szociális Szolgálat Családok Átmeneti Otthona épületének fejlesztése című projektje
megvalósításához, melynek keretében a
Fürst Sándor u. 20. szám alatt található Családok Átmeneti Otthona épületének korszerűsítése valósulhat meg. A
projekt 2018. február 6-a és 2019. július
29-e közötti megvalósításához Oroszlány Város Önkormányzata további ~85
millió Ft önerő biztosítását vállalja.
Az Önkormányzati Szociális Szolgálat
38 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona épülete egy korábbi irodaépületből került kialakításra, az évek során
történt kisebb léptékű beavatkozások
elsősorban csak a szükséges karbantartási munkálatok elvégzését szolgálták,
az intézmény szakmai és ellátotti igényekhez igazodó átalakítása eddig váratott magára. Jelen fejlesztés keretében
jelentős átalakítások történnek a korábbi irodákból lett szobák lakófunkcióhoz
illeszkedő átalakításával.
A fejlesztés során megvalósulhat az
épület utólagos hőszigetelése, a homlokzaton 12 cm vastagságú, a padlásfödémen 25 cm vastag, a pincefödém alsó
síkján pedig 12 cm vastag
utólagos hőszige-

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

telés kerül elhelyezésre. A homlokzati nyílászárók teljes körű cseréje keretében 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű műanyag nyílászárók beépítésével csökkenthető a fűtésköltség és az ellátottakat
érő külső zajterhelés.
Korszerű közösségi, szakmai helyiségek
kerülnek kialakításra (társalgó, gyermekjátszó szoba, olvasó/könyvtárszoba, tanulószoba, mosó-szárító helyiség, főzőkonyha, raktárhelyiség, irodák, pszichológusi szoba, interjú szoba)
amelyek alkalmasak igény szerint a szeparálódásra, vagy éppen a nagyobb csoportos együttlétre, párhuzamos programok megvalósítására.
Az épület projektarányos akadálymentesítése során kialakításra kerül egy
akadálymentes parkoló, ahonnan az
épület bejárata jelenleg is akadálymentesen elérhető. A földszinten akadálymentesített vizesblokk és szoba kerül
kialakításra, emellett az infokommunikációs feltételek fejlesztése is megtörténik.
A projekt megvalósításához elengedhetetlen, hogy az épület teljes kiürítése
megtörténjen a közművezetékek cseréje
miatt, ezért 2019. február és májusa között a helyi munkásszálló épületébe költöznek át az ellátottak.
A projekt megvalósítását követően a
megújult intézményi környezet nem
csak az ellátás színvonalának emelkedését segíti elő, hanem a csökkenő közüzemi költségek okozta költségmegtakarítás eredményeként új eszközök beszerzésére is forrást keletkeztet az intézmény költségvetésében.
A projektek az Európai Unió társ
finanszírozásával valósul meg.

Készül a zenei koncepció
Zenészek, zenepedagógusok, kórusvezetők és közművelődési szakemberek
ültek egy asztalhoz szerda délután a
művelődési központban, hogy továbbgondolják a már megkezdett városi
zenei koncepció kidolgozását.
A projekt célja iránymutatást adni arra,
hogyan lehetne a lakossági igényeket
megismerni, még jobban kielégíteni.
Olyan közép- és hosszútávú elképzelést kimunkálni, amelyet akár a költségvetés kialakításakor is figyelembe lehet
venni.
A jelenlévők négy témában beszélték
meg elképzeléseiket. Pestiné Bóna Ilona, a Bakfark Bálint AMI igazgatóhelyettese a hagyományok ápolásáról
szólva megemlítette az autentikus cigányzenét játszó Kále Lulugyi együttest, a szlovák zenei örökséget bemutató
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gyűjtemény, így, a két kötet együtt adja
szinte tökéletes feldolgozását az elmúlt
közel háromnegyed évszázadnak.
A máris nagy sikert aratott kiadvány
egyelőre a városi könyvtárban férhető hozzá, könyvesbolti forgalmazása a
közeljövőben várható.
Kridlovka zenekart, s kiemelten a Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekart,
valamint a Bányász Népdalkört.
Domina József, a Bakfark igazgatója az utánpótlásnevelésre hívta fel a figyelmet, míg Román Géza, a bányászzenekar dirigense a tehetséggondozásról szólva fejtette ki abbéli aggodalmát,
hogy míg külföldön nagy sikerrel és hatékonyan alkalmazzák a Kodály módszert, addig hazánk óvodáiban és iskoláiban nem helyeznek elég hangsúlyt az
igényes zenei nevelésre.
Takács Tímea, az OKSZÍK igazgatója a
negyedik téma, a zenei csoportok fellépési lehetőségeiről szólva kifejtette: a
ház, mint eddig, a jövőben is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Oroszlány zenei életének szereplői, akár a komoly,
akár a könnyűzenében érintettek, megfelelő számban kapjanak fellépési lehetőséget a település rendezvényein, a kulturális programokban.

Oroszlány Emlékképek
könyv

Egy új könyv megjelenése mindig ünnep, különösen akkor, ha eleinkről, őseinkről és rólunk is szól, számomra éppen ezért óriási kincs – ezekkel a gondolatokkal ajánlotta a könyvszerető közönség figyelmébe Lazók Zoltán polgármester az Oroszlányi Emlékképek című
kötetet.

A 250 fényképes oldalon több mint 390
fotográfia a város történetét dolgozza fel
1950-től 2017-ig, a szerkesztő Babér Zoltán munkáját pedig Kis Imréné és Földi
Józsefné segítette. A nyomdai előkésztés
színvonala Modrián Vilmos kezét dicséri – ő készíti elő egyébként az újságunkat is.
Mint az a szeptember eleji bemutatón
elhangzott, a kiadvány nem előzmény
nélküli, hiszen Sunyovszki Károly polgármestersége idején, 2002-ben jelent
meg az Oroszlányi fotográfiák című

Odafigyeléssel
meggyújtható

Benne vagyunk az engedélyezett avarégetés időszakában: november végéig,
hétköznap reggel kilenc és este 8 között
(szombaton csak délig, vasárnap nem)
szabad alágyújtani a száraz leveleknek.
Már persze azoknak, akiket nem lehet
róla lebeszélni: ma már a komposztálás sokkal elfogadottabb és hasznosabb
megoldásnak számít. A tervezett füstölésről tájékoztatni kell a szomszédokat, és be kell tartani az erre vonatkozó szabályokat. Például kellő védőtávolságot, oltóvizet és főleg állandó felügyeletet kell biztosítani. Égetni csak a
más módon nem hasznosítható száraz
avart és kerti hulladékot szabad. Minden esetben tilos az égetés vasárnap és
ünnepnapokon, valamint nem megfelelő időjárási körülmények: párás, ködös,
esős időben vagy erős szélben. A gondos gazdák utoljára átforgatják a kupacot mielőtt lángra lobbantják, mert nem
csak metszőollót és egyéb szerszámot
találtak már így, de a télire elvackolt sünöket sem illik felgyújtani.

INGYENES
SZŰRŐVIZSGÁLAT
2018. október 19-én 9.00–14.00 óráig a
Bányász Klub és Rendezvényházban
(2840 Oroszlány, Táncsics M. út 1.).
Vércukor-, koleszterin-, testzsír-, hasi
zsír-, testizom-, szemnyomás mérés;
hallásvizsgálat; életmentési bemutató;

csontritkulás szűrés; PSA és vastagbélszűrés; bőrgyógyászat melanoma szűrés; gyógynövények bemutatása; illóolajak hatásai, lehetőségei; diatetikus tanácsadás.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Judo
Bányász Kupa

Három osztrák, egy cseh, egy szlovák
és 14 hazai judo egyesület részvételével
rendezte meg az Oroszlányi Judo Club
az őszi versenyidőszak első versenyét
szeptember első hétvégéjén. A rendező
club versenyzői három edzőtáborban is
részt vettek a nyár folyamán, hogy sikeres legyen a felkészülésük az őszi versenyekre.
Az oroszlányiak eredményei – aranyérmesek: Krasznay Levente, Áncsák
Kitti, Gyurkovszky Szilárd, Müller Olivér; ezüstérmesek: Müller Krisztián;
bronzérmesek: Áncsák Manna, Végh
Koppány, Bőhm Péter, Wertheim Dominik, Galamb Gergő, Csontos Patrícia,
Németh Alaxander, Balázs Roland.
A csapatok az egyéni összesített eredmények alapján kupákat vehettek át
eredményeikért: 1. helyezett: Judo SZK
– Budapest; 2. helyezett: Oroszlányi
Judo Club; 3. helyezett: TAC – Tata.
Végh Tibor vezető edző kiemelte, hogy
különösen a serdülő korcsoportban volt
nagy az indulók száma, nagyon jó küzdelmeket láthattak a nézők. Továbbá bízik benne, hogy tanítványai még ennél
is sikeresebben szerepelnek majd az őszi
felkészülő versenyeken, majd a korosztályos Országos Bajnokságokon.
Az Oroszlányi Judo Club versenyzői szeptemberben a paksi Atom Kupa
Nemzetközi Judo Versenyen is részt vettek. A 2 napos versenynek több mint
600 indulója volt, köztük ukrán, román, horvát, szlovák indulók is. Az OJC
versenyzői remekül helyt álltak a nagyszámú mezőnyben. Bronzérmet szerzett: Áncsák Kitti, Gyurkovszky Szilárd, Müller Olivér. Edzőik: Végh Tibor,
Polovicz József voltak.
Izsáki Erika
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Lapát és labda
Tímár István 25 éve vezeti az oroszlányi kajakpólósokat. A Magyar KajakKenu Szövetség kajakpóló szakágának
vezetője, vállalkozása is nagyban segíti a „Vidrák” csapatának működését. Az általa gyártott sporteszközöket Európa-szerte sok ország sportolói
vásárolják. Ezek után nem meglepő,
hogy elsősorban evezőtokokról, hullámkötényekről, és más, kajak-kenuhoz kapcsolódó termékekről van szó.
: 1993. óta ugyanabban a sportban
tevékenykedni, ez nem kevés elhivatottságot kíván.
T. I.: Kezdetben a kiöregedett kajakosok játszottunk, de több mint tíz éve
már önálló kajakpólós képzéssel működünk. Számos bajnokságot rendeztünk
a strandon, illetve az utóbbi években
már a Malom-tavon felállított pályánkon. Ez nekünk tökéletes helyszín.
: Melyik eredményre a legbüszkébb?
T. I.: 2016-ban Szicíliában 18 nemzet
csapatból lettünk nyolcadikak, a világbajnokságon, 21 év alatti korosztályban.
Ez kb. az a hely, amit a nemzetközi mezőnyben egy sokszoros magyar bajnok
csapat „plafonban” el tud érni. Az ott
részt vevő 7 oroszlányi fiatal köré épülne a mostani újabb utánpótlás csapatunk, amibe tudunk jelentkezőket befogadni.
: Mit tud ajánlani annak, aki gondolkodik a belépésen?
T. I.: Sok élményt és nagyon jó társaságot! És persze kemény edzéseket. Ez
egy összeszokott, vidám csapat, amelybe élmény beletartozni. Ajánlom mindenkinek, hogy jöjjön el, és nézze meg!

De egy ilyen csapatban bizony tűrni kell
az utazást is: simán előfordul, hogy egy
nyári versenyszezonban német, olasz,
dán, orosz, litván, holland és lengyel
VB-s csapatok ellen kell indulni, mondjuk Olaszországban, vagy éppen Lengyelországban.
: A középiskolásokra számít elsősorban, de mennyire fér össze ez sport
a tanulással?

T. I.: A sok edzés nem kell, hogy mindent felülírjon: Vépi Krisztián például
úgy kapott Jó tanuló-Jó sportoló elismerést, hogy közben 5 magyar bajnoki
címe, és számos más sportelismerése is
van. Ugyanakkor a jelenlegi csapat úgymond „kiöregedett”: sokan egyetemi tanulmányaik miatt sem tudnak már an�nyit velünk lenni. Ők a felnőtt nemzetközi mezőnyben viszik tovább a város
és csapat hírnevét. Ezért is számítunk
most a fiatalabbakra: elsősorban a 12-15
évesekre.
: Jön az ősz, a hideg, tavasszal
folytatják?
T. I.: Minden megy tovább, csak ilyenkor több szerepet kap a konditerem és a
futás. De hogy a játék íze megmaradjon,
péntekenként egy órára igénybe vehetjük hajóinkkal az uszoda medencéjét is,
persze zárás után.

A következő, nagyobb helyi
sportlétesítmény-fejlesztés várományosai a kajakosok. A műfüves, gondozott focipályák, a jól
látható kosárlabda-csarnok, a
mostanra már bővítés alatt lévő
ökölvívó terem, a volt Arany iskola tornatermében kialakított küzdősport terem, és a mindegyiknél régebb óta húzódó súlyemelők számára kialakított létesítmény felújítása után jogosan
érezhetik időszerűnek kajakosaink is edzéskörülményeik javítását. Fából készült épületüket réges-régen kinőtték, egyre csak
fokozódó állagromlása jelenleg
azt teszi lehetővé, hogy az öltözők és a konditerem ne ázzon be,
ha esik az eső – bár ez legalább
némileg pótolná a zuhanyzási lehetőséget. Noha ebbéli igényüket nem hangoztatják úton-útfélen, könnyen belátható, hogy ez
inkább annak tudható be, hogy
kemények az kajakos lányok-fiúk,
nem pedig annak, hogy a viszonyok akár csak elfogadhatók lennének. Egy új épülethez azonban
rengeteg egyeztetés, és annál
sokkal több pénz is szükséges
lenne. A Szövetség már támogatja a projektet (anyagilag is), és a
bővítésnek helyt adó telekkel is
már az Önkormányzat rendelkezik. Ezen felül a város költségvetése szintén hozzájárulna az esetleges építkezéshez. Tehát a feltételek részben már adottak, és
a résztvevő felek szándékai egy
irányba mutatnak. Olyan forgatókönyv is ismert, amely fokozatosan valósítaná meg az egyébként
már létező tervet: némi edző-, és
közösségi terem készülne a mostani szomszédságába, meghagyva és csak hajóraktárként használva a jelenlegi, VÉRT tulajdonú
épületet, és fenntartva a további
bővítés lehetőségét.
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15. IAM-Mazsorettsport
Európa Bajnokság és
Nemzetközi Kupa

De akárhogy is alakul a jövő, az mindenképpen figyelemre méltó, hogy
ennyire családias hangulat és eredményes sportolói munka csoportosul egy ilyen, legkevésbé sem csilliOpatija
– Horvátország, 2018. auvilli helyen.

gusztus 23–26. A Hébé Művészeti Iskola 30 növendéke, tanáraival és kísérőkkel utazott az Ísztria gyöngyszemébe, Opatijába. A négynapos, 7 országot, 64 klubot, 1000 mazsorettet
magába foglaló monstre rendezvény
a Marino Cvetkovic szupermodern
sportcsarnokban került megrendezésre.
A Hébé 16 versenygyakorlata kapott
lehetőséget a Magyar Bajnokság eredményei alapján az Európa Bajnokságon való versenyzésre. A nemzetközi
kupára 3 produkciót neveztek.
Pontszerző eredmények az EB-n: 8 Európa Bajnok, 3 ezüst, 2 bronzérmes,
1 negyedik és 2 ötödik hely.
Európa Bajnok pompon junior szóló:
Greinwald Lotti; Európa Bajnok baton
szenior szóló: Burai Hanna; Európa Bajnok pompon junior duó: Hadnagy Annamari–Póra Izabell; Európa
Bajnok pompon junior miniformáció
Achát: Lévai Csenge–Rácz Anna–Nyári Anna–Póra Izabell–Hadnagy Annamari–Becher Melissza–Babirák Dorina; Európa Bajnok pompon szenior miniformáció Jáde: Helgert Dóra–
Ujvári Nóra–Letonai Edina–Burai
Hanna- Markó Dóra–Péter Fanni–
Hati Kitti; Európa Bajnok flag szenior miniformáció Jáde: Helgert Dóra–
Ujvári Nóra–Letonai Edina–Burai
Hanna–Markó Dóra–Péter Fanni–
Hati Kitti; Európa Bajnok mix junior csapat Achát: Bojtor Zsuzsanna–
Regecz Zoé–Gombos-Maller Lili–Tivadari Martina–Péter Fanni–Hati Kitti–
Hadnagy Annamari–Rácz Anna–Nyári Anna–Póra Izabell–Hadnagy Annamari–Becher Melissza–Babirák Dorina–Kuzsmiczky–Romocsa Lili–Baráth
Dominika–Lévai Csenge; Európa Bajnok flag szenior csapat Jáde: Hadnagy
Annamari–Rácz Anna–Nyári Anna–
Póra Izabell–Hadnagy Annamari–
Babirák Dorina–Lévai Csenge–Helgert
Dóra–Ujvári Nóra–Letonai Edina–Bu-

rai Hanna–Markó Dóra–Péter Fanni–Hati Kitti–Gombos-Maller Lili–
Baráth Dominika; Európa Bajnoki
II. hely 2 baton szenior szóló: Markó
Dóra; Európa Bajnoki II. hely pompon szenior szóló: Péter Fanni; Európa Bajnoki II. hely pompon cadet
miniformáció Moqui csoport: Ambrus Ivett–Póra Alexandra–Szőke Kata–
Péter Lili–Vépi Tímea–Bojtor Zsuzsanna; Európa Bajnoki III. hely baton
cadet trió Moqui: Bojtor Zsuzsanna–
Póra Alexandra–Vépi Tímea; Európa
Bajnok III. hely pompon szenior szóló: Helgert Dóra; Európa Bajnoki IV.
hely baton szenior szóló: Helgert Dóra;
Európa Bajnoki V. hely pompon cadet
trió: Cozma Anna–Szőke Kata–Péter
Lili; Európa Bajnoki V. hely baton junior miniformáció Achát csoport: Lévai Csenge–Rácz Anna–Nyári Anna–
Póra Izabell–Hadnagy Annamari–
Baráth Dominika–Babirák Dorina.
Merry Majorette Nemzetközi Kupa
– Kupagyőztes: a cheer dance pompon senior csapat Jáde: Hadnagy Annamari–Rácz Anna–Nyári Anna–Póra
Izabell–Hadnagy Annamari–Babirák
Dorina–Lévai Csenge–Helgert Dóra–
Ujvári Nóra–Letonai Edina–Burai
Hanna–Markó Dóra–Péter Fanni–Hati
Kitti–Becher Melissza–Baráth Dominika- Greinwald Lotti; II. hely free twirl
junior szóló: Greinwald Lotti; II. hely
free twirl szenior szóló: Burai Hanna.
Összesítésben Hébé-Oroszlány versenyzői a legeredményesebb magyar
csapat!

Különdíjak: Markó Dóra a legmagasabb eszköztechnika pontszám az EBn; a flag senior team a legmagasabb
koreográfia pontszám; a FLAG kategóriában; Greinwald Lotti pedig a legmagasabb mozgástechnika pontszám
az EB-n.

Hétből három bajnok

Kecskemét adott otthont a nyár végén a férfi, női serdülő és ifjúsági súlyemelő Országos Bajnokságnak, amit szép eredménnyel zártak
az oroszlányi versenyzők – tájékoztatott Bagócs János.
Likerecz Attila szövetségi utánpótlás
vezető és Bagócs János tréner tanítványai közül három lány és négy fiú képviselte a városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesületet, s a hét fiatal közül hárman bajnoki címmel térhettek haza.
Eszenyi Fanni a 47 kilogrammos súlycsoportban állhatott a dobogó legfelső fokára, Szalai Lili pedig a 63 kilósok
között nem talált legyőzőre. A harmadik hölgy, Mikhel Eszter a 4. lett.
A fiúknál Bimbó Brendon és Huber
Bence háziversenyt vívott, tízkilókkal
megelőzve vetélytársaikat. Legutóbbi
összecsapásukon, az olaszországi Milánóban megrendezett utánpótláskorú
EB-n Brendon bizonyult jobbnak, de a
hétvégén fordult a kocka és az 56 kilósok között Bence lett a bajnok 74 kilós
szakítással, valamint 93 kilós lökéssel.
Bimbó Brendonnak sem kell szégyenkeznie, hiszen az ezüstérmet akasztották a nyakába.
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Elindult a kerékpárút
építése
Hosszas adminisztratív előkészítés és pályázatok esetében
kötelező közbeszerzési eljárás után szeptember utolsó napjaiban megkezdődtek az Oroszlányt Tatabányával összekötő kerékpárút munkálatai. A közbeszerzést a nagy, országos
útépítő vállalatokkal szemben egy helyi (Oroszlány, Tatabánya, Tata) építőpari cégekből álló konzorcium nyerte el.
A munka a városhatárt jelző táblánál indult meg: az út városunkat a hipermarket parkolójának sarkánál, a reklámtábla helyén fogja elhagyni –
ezért is készült oda új tábla hogy majd a repülőtér előtt
balra fordulva érje el Kecskédet. A kerékpárosok számára
készülő út oroszlányi szakasza elkülönül a meglévő közúttól, külön töltésen, a jelenlegi szántóföld szélén fog haladni. A 2,5 méter széles, középen szaggatott vonallal elválasztott, aszfaltozott út Környét a vasútállomásnál érinti
majd, hogy aztán az Által-ér partján érjen el a Bánhidai erőmű hűtőtaváig. Ugyanennek az útnak a majki csatlakozása is
megoldott lesz, a főúton (még a bezárt benzinkút előtt) átkelve a kápolnáig fog vezetni egy erdei szakasz. Mivel az erdőben nem építhető szilárd burkolatú út, így ezen a részen tömörített murvából készül majd a burkolat.
Az eddig, a nyomvonalon végzett munkák az előzetes régészeti feltárásokhoz kapcsolódtak, melyek célja az volt, hogy
az előre jelezhető lelőhelyeket megkutassák. Így a tényleges
munkavégzés során talán már kevesebb lelet kerül majd elő.
Hogy ez mennyire nem volt hiába való munka, arról nem
csak mi írtunk korábban, de az OVTV stábja is készített egy
szakszerű rövid riportot. Ezt „Előbukkant a történelem” címmel megtalálják az oroszlanyimedia.hu oldalon.
Úgy tudjuk, hogy a viszonylag késői kezdés ellenére néhány
kilométer már ebben az évben elkészülhet. Ez elsősorban az
időjárás függvénye, hiszen egyes munkafázisok – különösen
az aszfaltozás – nem végezhető bizonyos hőmérséklet alatt.
Információink szerint az építkezés teljes befejezése valamikor
2019 nyarára várható. A kerékpárutat mindeddig nagy lakossági érdeklődés övezte, szerkesztőségünk is ez ügyben kapja szinte a legtöbb kérdést. Ezért az építést igyekszünk majd
követni, és folyamatosan tájékoztatni róla olvasóinkat, amint
egy-egy szakasz elkészül.

MOKKA

CROSSLAND

GRANDLAND

FEDEZZE FEL KIBŐVÜLT
CROSSOVER-PALETTÁNKAT!
MOKKA X

CROSSLAND X

GRANDLAND X

már

már

már

4 650 000 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

5 825 000 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

