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Értékőrzés
A Szlovák Tájházba(n?) ismét figyelemre méltó programot állított össze
segítőivel az Oroszlány Barátainak
Köre, de a Bányászati Múzeum megtekintésére is nyílik lehetőség június
24-én szombaton éjjel.
12. oldal

KÖZÉLET
Igény szerint
6. sz. választókerület részéről Torma
Lajos tervezett költéseit mutatjuk be
– amelybe talán még néhány új javaslat is belefér.
4. oldal

KÁVÉ MELLETT
Spindler Tibor
A Spindler név ismerősen cseng a városunkban. Hogy mennyivel többet
jelent, mint csak autójavítás, maga
„Tibi bácsi” mondja el.
5. oldal

KÖZÖSSÉG

Június 16-án, az iskolai nyári szünet
első napján nyílik a Csobbanó Uszoda
strandja. A megszokott nyitvatartással:
reggel 9-től este 8-ig, kiváló
vízminőséggel várja a hűsölni vágyókat.

Kutyafuttató
Benéztünk a város első kutyafuttatójába, amely június 1-től várja a négylábúakat. Nem a póráznélküliség a
legjobb benne!
6. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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KÉK HÍREK

Tűzre, vízre vigyázzatok!

önkormányzati tűzoltóságunk hírei
Tűzoltóink a viharos szelek okozta károk miatt háromszor vettek rész műszaki
mentésben.
Oroszlányban egy társasház
pincéjét öntötte el a talajvíz,
mely veszélyeztette az elektromos hálózatot. A víz szivattyúzásával sikerült a veszélyhelyzetet megszüntetni.
Egy alkalommal idős beteg
szállításában, egy alkalommal pedig a magatehetetlenné vált beteg lakásból történő
kimentésében kellett segíteni. Tűzoltóink 3 alkalommal
kaptak téves riasztást.
Oroszlányban a nyílttéri égetés szabályainak be nem tartása miatt egy alkalommal
kellet az égetést megszüntetni.
A szomszédok figyelmességével sikerült egy komolyabb
tüzet megelőzni: a tűzhelyen
felejtett étel füstjét észlelve a
lakók riasztották a tűzoltókat. Az időben leadott jelzés
és gyors beavatkozás következtében „csak” füstkárok
keletkeztek.
Oroszlányban 1 alkalommal
kellett szemetes konténer tűzéhez vonulni, de a tűzoltók
kiérkezéséig a bejelentők sikeresen megfékezték a tüzet.
Tragikus közlekedési baleset
történt az Oroszlány, Rákóczi F. út és Dózsa Gy. úti körforgalomnál. Egy személygépkocsi ismeretlen okból a
parkba hajtott. A gépjárműben utazók súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
Az idős utas, pár órával később a kórházban elhunyt.

Május 7-én a tűzoltóság és az
Oroszlány Önkéntes Tűzoltó
Egyesület állománya a Tűzoltó Nap alkalmából megkoszorúzta a Szent Flórián téren felállított kopjafát, majd
a laktanyában családias hangulatú főzőversennyel és szabad programmal töltötték az
ünnepet.
Szent Flórián napja alkalmából az alábbi elismerések kerültek átadásra:
Az Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetsége Széchenyi Ödön Emlékplakettet
adományozott Nemes Kálmán tűzoltóparancsnok-helyettes részére. A KomáromEsztergom megyei Tűzoltó
Napon Lazók Zoltán polgármester úr pénzjutalomban
részesítette Palotai Bence
tűzoltót. A tűzoltóság szolgálatot adó állománya Czupár
Tamást választotta meg a
2016. Év Tűzoltójának.

2017. június 30., péntek 9:00–16:00

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.

Gazdát keres!

Ő Piszke,

egy 3 lábú ivartalanított kandúr, aki álmai gazdájára vár.
hu-hu.facebook.com/ments.
meg.oroszlanyi.allatvedo.
egyesulet/

+36 20 481 2319

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából
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Fotók: Oroszlány Város Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla, Pintér Sándor, Feer
Mariann, Szabó Imre, Németh Ferenc, Babér Zoltán
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Torma Lajossal (MSZP-EGYÜTTDK) a 6. számú választókörzet
képviselőjével beszélgettünk
a 3 millió forintos képviselői
keretének tavalyi elköltéséről, és
arról, hogy mikre tervezi elkölteni
idén ugyanezt az összeget.
: Mire szolgált a tavalyi év kerete?
T. L.: Tóth Gábor, a korábbi választókerületemben lévő József Attila Általános Iskola igazgatója keresett meg
azzal, hogy a nyáron elvették a játszóterük működési engedélyét. Úgy gondoltam, hogy egy 550 fős iskola nem
maradhat játszótér nélkül, így ide
ajánlottam fel a teljes keretet. Ez persze még nem volt elegendő, de szerencsére több képviselőtársam is adott
hozzá különböző összegeket. Hiszem,
hogy ez volt az ésszerű felhasználása a
tavalyi pénznek.
: Akkor e szerint egy helyre
ment az egész. Idén is ezt tervezi?
T. L.: A 2017-es keret mindenképpen
megoszlik több helyre: A platánfák
bogárirtására mindegyikőnk 160.000
Ft-tal járul hozzá, így ez már biztos.
: A többi része a saját körzetébe
kerül?
T. L.: Igen: A Tópart utca 3-4 szám
előtt járólapos részek javítását szeret-
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Régi, jogos
igények

KÖZÉLET

nénk elvégezni, ezek között van olyan,
mi már akár 20 éve is problémát jelent
az ott lakóknak.
: Tehát akkor járda Önnél is?
T. L.: Igen, és nem csak az: A Kertalja utca 9-11 számok előtt kicserélnénk
a padokat. Az ott lakók rendben tartják a ház környékét, meg is érdemlik, hogy ezzel befejezzük az elkezdett munkájukat. Ezen felül az utcában máshol is találni javítandó járdát,
vagy elaggott játszótéri eszközt. Ezek
közül is szeretnék néhányat rendbe
hozni, hiszen a város egyik fontos játszóteréről van szó.
: Erre akkor el is megy a felhasználható összeg?
T. L.: Tulajdonképpen el is mehet, de
a beérkező új igényeket is figyelembe

tudom venni bizonyos határig, ahogy
például a Bányászati Múzeum is jelezte igényét. Így ha valaki év közben
megkeres egy támogatható javaslattal,
akár még az is megvalósulhat.
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: A Spindler Autójavító műhely
az egyik legrégebbi szolgáltató, amely
a ma is működik a városban.
S. T.: Több szempontból is az egyik
legrégebbi: magát a vállalkozást még
édesapám indította 1936-ban, azóta
öröklődik generációról generációra.
Oroszlányba 1957-ben költöztünk, én
1979-ben vettem át a vállalkozás irányítását. 5 évvel ezelőtt pedig továbbadtam azt fiaimnak, így már több mint
80 éve szolgáltatunk.
: Lovasberényből jöttek, abban
az időben, amikor még nem volt dicsőség „maszeknak” lenni. Ez kihívást jelentett?
S. T.: A legnagyobb kihívás a múltban
a be- és elfogadottság megteremtése
volt. Oroszlány mindig is kettéosztott
település volt a faluval (ahol már eleve betelepítettek éltek) és a bányászvárossal. Szétszórt közeg, amelybe nehezen fogadtak be bárkit. Hogy sikerült
mégis? Szép lassan, sok-sok munkával
és kitartással. Szerencsére a bányászat
miatt fizetőképes kereslet adódott, mi

Ügyfeleink nyugodtan ülhetnek autójukba.
pedig az egyetlen olyan autójavító voltunk, ahová bármikor lehetett fordulni, ha gond volt, akár este, akár hétvégén is. Előbb a faluban az Alkotmány
úton, majd a Borbálán a Szeptember 6.
utca sarkán.
: Spindler Tibor nevét hallva
több minden is eszünkbe jut. Milyen
üzletágakkal foglalkoznak? Mi van
még a kínálatban az autójavításon kívül?
S. T.: A kezdetekben a vállalkozók leginkább a bányászoknak szolgáltattak.
A lakosság felé először kerékpár-motorkerékpár szervizként és géplakatos munkák elvégzésével, majd autójavítással jelentünk meg, mint szolgáltatás. Jelenleg is fő tevékenységünk az
autójavítás, illetve a tuning. Az autó és
az autósport mindenkit megfertőzött a
családban. Kevés olyan műhely van ma
az országban, ahol a FIA által elfogadott rendszer szerinti, rallye versenyautó építés folyik.
: És nem csak a versenyautóknak van múltja Spindleréknél, hanem
a versenyzésnek is. Kezdve az Ön hetvenes évekbeli versengésével és bajnoki címével, majd mindkét fiú versenyzésével az élvonalban. Legutoljára éppen az ifjabb Tibor kategóriájában első helyen végzett a Miskolc Rallye-n. És az Opel név mára
már összeforrt az oroszlányi Bosch

KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Spindler Tibor
Spindler Autójavító Kft.

műhellyel. Mióta képviselik a Bosch
márkát?
S. T.: Éppen 25 évvel ezelőtt az országban ötödikként csatlakoztuk a
Bosch szervizek köréhez. Büszkék vagyunk, hogy családi vállalkozásként
is meg tudunk felelni a rendkívül szigorúan ellenőrzött követelményeknek és a legmagasabb minőséget kínáljuk a márka független szervizek között. Az új csarnokunk átadásával a
kishaszongépjármű kategóriáig már
bármilyen autót el tudunk látni.
: Mit jelentenek a szigorú előírások?
S. T.: Azt, hogy bármilyen autótípuson, szinte minden javítást el tudunk
végezni, és mindig a lehető legjobb minőségre törekszünk. Folyamatosan képezzük magunkat, és fel vagyunk készülve a hibrid és elektromos autók fogadására is. Szerencsére a világ efelé
tart. Szép környezetben élünk és erre
vigyáznunk kell.
: Ön nemrég nyugdíjba ment, de
a munkabírásán és az aktivitásán ez
nem látszik. Mivel foglalkozik mostanában?
S. T.: Igen, a fiúk – szerencsére saját akaratukból – már az 1990-es évek
óta besegítettek a munkába és főleg a
fejlesztésekbe, 2012 után pedig közösen átvették a vállalkozás teljes körű és
gazdasági üzemeltetését. Persze azért
feleségemmel, a mai napig is itt vagyunk mellettük. Ezen kívül, 19. éve
elnöke vagyok az Autószerelők Országos Egyesületének, és persze ott vagyunk az autósportban is. A munkanap ma is 6–22-ig tart.
: Ott volt mindig az oroszlányi
közösség életében is. Hogyan segített?
S. T.: Alapító elnöke voltam a városban az ipartestületnek, ahol úgy érzem megalapoztuk a helyi vállalkozások kapcsolatát. Voltam a Kézműves Kamara alelnöke és az Autószerelő
Mestervizsga Bizottság elnöke is. Vállalkozásunk már 8 autószerelőt nevelt
ki, „szabadított fel” és adott a városnak. Mindig is részt vettünk a városi
közéletben is. Sok emberrel szerettettük meg az autósportot és több mint tíz
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éven keresztül szerveztünk autó versenyeket, amivel Oroszlány városába
tudtunk hozni egy-egy verseny alkalmával akár több ezer embert is.
: Mit vár a jövőtől? Mi lesz a következő kihívás?
S. T.: A vállalkozás szintjén állandó
kihívás a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése, ehhez a megfelelő alkalmazottak megtalálása és/vagy
kinevelése, és az ő juttatásaik kitermelése. Ezért van az, hogy aki minőségi
szolgáltatást szeretne, annak el kell fogadni egy magasabb árszínvonalat.
Az egész piacot tekintve a jövő bizony
kihívást rejteget az autótulajdonosok
számára is. A gépjárműpark minőségének emelkedése és a hozzá tartozó
kötelezettségek jelentős terhet jelentenek majd a jövőben. Mi felkészültünk
ezekre a feladatokra.
: Mire büszke a leginkább?
S. T.: Arra, hogy ilyen hosszú ideig
tudtam tagja, tulajdonosa, alkotója és
élvezője lenni egy családi vállalkozásnak. Megteremteni egy családi etikát,
amelyet aztán tovább adunk az ügyfelek felé is. Arra, hogy a mi autótulajdonosaink nyugodtan ülhetnek bele járművükbe.
: És a pihenés? Hogyan töltődik
fel egy fáradhatatlan ember?
S. T.: Imádok horgászni, még ha kevesebb időm is jut rá, mint szeretném.
Nincs is annál csodásabb, mint ülni a
Majki tó partján és hallgatni a csodás
harangjátékot. Ha a műhelyben vagyok, akkor kikapcsolódásként versenyautót szerelek. Amikor pedig nagyon elegem van, akkor elkérem a fiamtól az egyik versenyautót, és megyek néhány kört.

Kávé: eszpresszó 2 édesítővel, tejszínnel
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Bekerített szabadság

Megnyílt a város első kutyafuttatója. A közel 450 négyzetméteres, bekerített terület a kutyaiskola szomszédságában, a vasúti átjáró mellett kapott
helyet.
A kerítésen belül nem csak egymással
kergetőzhetnek a négylábúak, de néhány egyszerű feladatot is gyakorolhatnak. Ez nem csak nekik, a gazdiknak is
sikerélmény jelent. Minden nap reggel
8-tól sötétedésig használható, kapuját
éjszakára ugyanúgy zárják, mint egyes
játszótereinkét.
Megvan tehát az első hely, ahol legálisan lehet póráz nélkül kutyát mozgatni.
Az Önkormányzat már 2016 tavaszán
kérte a lakosságot, hogy tegyenek javaslatokat a lehetséges helyszínekre, ezek
közül választották ki a jelenlegit. Jelenleg egy futtató létrehozására nyílt lehetőség, nyilvánvaló, hogy még három-öt
ilyen helyszínre lenne szükség a városban.
A berendezés egyedi konstrukcióban készült: Az Oroszlányi Lokálpatrióta Kör
vállalta magára a kutyajátékok elkészítését. Ők saját erőből és több, önként
csatlakozott – jellemzően kutyatartó –
vállalkozó segítségével megtervezték,
felkutatták, készítették és telepítették a
most látható eszközöket. Köszönet illeti őket: Kapocs műszaki szaküzlet, Takács Lajos, Kerekes Gábor, Méhes Kft.,
Oroszlánykő Egyesület, Beck&Cat Kft.

A területen tappancsbarát homokot terítettek el, ez most még – különösen
esős időben – nem ideális, de a fű kinövése után javulhat a helyzet. Kiadtak továbbá egy hosszabb listát, amely
a használati feltételeket tartalmazza.
Ezek felsorolását hely hiányában nem
tudjuk megtenni, de alapvetően az elvárható viselkedési normákat kell betartani itt is: érkezés után tájékozódni
kell, és amennyiben nem várható konfliktus a kutya és többi bent lévő (kutya
és ember között), le lehet venni a pórázt. És igen, itt is össze kell szedni! Itt
viszont legalább van hozzá kuka, ahová bedobhatjuk a zacskót. A zacskóról
– mint egyébként is – a gazdának kell
gondoskodnia.

Ilyen még az ivóvíz is, hiszen nem csak
árnyékot adó fa nincs, de vízvételi lehetőség sem. Márpedig vízre szükség lesz,
ha szeretnénk kipróbálni a játékokat. És
miért is ne akarnánk? Egy maréknyi jutalomfalat árán minden egyes alkalommal szép haladást lehet elérni. A tanulás
sebességét kutyája válogatja, de érdemes
többször nekifutni, hiszen a futin egymástól is tanulnak. Ha pedig egyáltalán
nem megy a tanítás, akkor sincs mes�sze a segítség: innen már a kutyaiskola
tényleg csak egy vakkantásnyira van.
Az Oroszlányban regisztrált kutyák
száma körülbelül 3200-ra tehető. Az Ön
által most kézben tartott újság havonta
8000 lakás postaládájába jut el, így kijelenthető, hogy városunkban a családok
majd’ fele érintett valamilyen formában. Bízzunk benne, hogy az első futtató példáján egyre többen ismerik fel kutyafuttatók közösségi funkcióját, egyre többen és többször keresik majd fel –
és így az első létrehozását több másik is
követi majd.
A kutyafuttatóval kapcsolatos mozgóképes anyagokért keresse fel az
oroszlanyimedia.hu weboldalt!
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A Hébé ismét Magyar
ország legeredményesebb
csapata
Kazincbarcikán, a kiemelkedő színvonalú Don Bosco Sportközpontban került megrendezésre a mazsorettsport
legnagyobb éves versenye, a 17. Magyar
Mazsorett Bajnokság. A három napos
eseményen 18 település 600 versenyzője
mérte össze a tudását a különböző eszközökkel és formációkban. A Hébé Művészet Iskola 43 növendéke, 3 korosztályban, 19 versenyprodukcióval indult
a bajnokságon és ismét bajnokság éremtáblája élén végzett! Eredményeik alapján, Kazincbarcika város „legeredményesebb csapatnak” ajánlott különdíját
is átvehették a verseny végén. 10 Magyar
Bajnoki címet, 6 ezüstérmet, 1 bronzérmet és 1 6. helyet értek el, 17 produkcióval nyertek jogot az IAM-Európa Bajnokságon való részvételre. Felkészítők és a versenykoreográfiák alkotói:
Geisztné Gogolák Éva táncpedagógus,
Bakó Lili és Pap Zsófia oktatók. A művészeti iskola táncos növendékeit, a tanévzáró Hébé Gálán, július 2-án és 3-án
is láthattuk.
Az IAM nemzetközi mazsorettsport
szövetség minden évben változó helyszínen rendezi meg Európa Bajnokságát, melyre a nemzeti kvalifikációk
alapján kerülhetnek a legjobb, legeredményesebb versenyzők. Ebben az évben
az Európa Bajnokság július 6-9 között,
Albena-ban (Bulgária) kerül megrendezésre.

XXVI. ORSZÁGOS
GYERMEK
TÁNCMŰVÉSZETI
FESZTIVÁL
Az Országos
Gyermek
Táncművésze
ti Fesztivál
lal ért véget
az idei táncversenyszezon, amit a
Táncpedagógusok Országos Szövetsége szervez.
Többek között ez a megmérettetés az,
ahol a szövetség a pedagógusoknak
azonnali visszajelzést ad a szakmai
zsűri által, melyből építkezhetnek a
koreográfusok, mely később a táncosok javára válik. A Silhouette Együt-

tes művészeti vezetője, Csáky Mária
ezért is olyan táncversenyeken, fesztiválokon igyekszik elindulni, ahol
a szakma és nem a versenyt támogató vállalkozó, önkormányzati tisztségviselő értékel. Az idei esztendőben
sem volt ez másként. A gyermek korosztály két koreográfiával képviseltette magát a fesztiválon, melyet Budapesten az Erzsébetligeti Színházban rendeztek. Ez a korosztály az általános iskola 1-4 osztályába járó tanulókat foglalja magába, de óvodások
is akadtak szép számmal a mezőnyben. Az oroszlányi Silhouette Együttes karaktertánc kategóriában a „Kicsi a bors, de erős” darabbal harmadik, míg modern balett kategóriában
„Hattyú” koreográfia első díjat nyert.
Külön öröm még, hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetsége díszoklevéllel ismerte el fotósunk, Mezei Péter több éve végzett társadalmi munkáját, amit a szövetség rendezvényein
végez.

Nádasok élővilága

Sikeresen pályázott
a Hamvas Béla Gimnázium
A 2016-ban beadott „Út a tudományhoz” elnevezésű pályázaton
nyert gimnáziumunk támogatást az
Oroszlány környéki tavak nádasainak vizsgálatára. Ebben a programban 5 diák vett részt, akik a nádasok,
a vizes élőhelyek és a tavak vizének terepi vizsgálatával átfogó képet kaptak
tavaink élővilágáról. Számos mérést
végeztek a tavak vize jellemzőinek bemutatására, úgymint a pH-érték, vízkeménység, nitrit-, nitrát-, ammóniaés a szén-dioxid tartalom. Ugyanakkor kíváncsiak voltunk a nádon és a
nád tövében élő állatokra is, amelyek
hozzájárulnak az élőhely természetes fennmaradásához. A diákok e mérések, vizsgálatok eredményeit ös�szegezték, majd egy beszámolóval lezárták a programot. A kész anyagról
plakátok és előadások készültek, melyeket diáktársaik és az érdeklődők
számára elérhetővé tettek a gimnázium folyosóján. Hogy ne csak a kutatás
száraz tényeivel foglalkozzanak, a zirci Bakonyi Természettudományi Mú-
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zeumba is ellátogattunk, ahol a Rovartár megtekintésével a nádasok gerinctelen állatairól is többet megtudhattak a pályázati munkában részt
vevő aktív diákok.
Eichardt János biológiatanár

Graboplast Maraton
Kajak-kenu Magyar
Bajnokság
Győr, 2017. május 19–21. Nem fogadta
kegyeibe az időjárás a bajnokság résztvevőit a Maraton Országos Bajnokságon. A Mosoni-Duna vízén tarajos hullámok képződtek. Sok volt a borulás,
vagy egyéb okok miatti célba nem érkezés. Voltak, akiket az edzőjük nem is
engedte vízre szállni, hisz csak egy-két
hónapja űzik ezt a sportágat. Említésre
méltó Schlága Dorina negyedik, Kozák
Sándor és Bacsányi Krisztina nyolcadik helyezése. Összességében a szerzett
pontszámok a 2016-os évivel megegyezőek lettek. Ennek az eléréséhez nagyban hozzájárultak a masters és szabadidős versenyzőink, akik közül dr. Simon
Csilla és Nagy Viktor két első helyet, Sipos András második, Cserjés Károly és
Németh Dávid harmadik, Benkő Csaba
és Tokai Imre ötödik helyezést értek el.
Aszalós Miklós

08

2017. JÚNIUS

a Szlovák

Tájházban
15.00 A rendezvényt megnyitja Papp Péter,
az oroszlányi Helyi Értéktár Bizottság
vezetője
15.30–23.00 Folyamatos, ingyenes tárlatvezetés a
Szlovák Tájházban, időszaki kiállítások
a pajtában és a Tájház különtermében
		
Egyéni kiállítók:
15.15 A Föld napjára meghirdetett gyermek
rajzpályázat díjnyertesei és a Hamvas
Béla Gimnázium „ÖKO képeinek” ké
szítői. A kiállítást megnyitja Eichardt
János tanár
15.20 Sztancsik Zsuzsa oroszlányi tájképfes
tő és Kardics István, a már bezárt Már
kushegyi Bányaüzem fémhulladékai
ból készült kisplasztikák készítője
17.00 Freisinger Balázs Oroszlányból elszár
mazott festőművész
		
A kiállításokat rövid interjúkkal nyitjuk
– a beszélgetéseket vezeti Fátrai Erzsé
bet Márta
		
Kísérőprogramok:
15.00–19.00 ÖKO játszópark – környezettudatos
szemlélet fejlesztése a Tájház hátsó
kertjében két animátor segítésével
15.00–20.00 Könyvvásár
15.40–16.40 Táncház
16.50–17.05 Népdalcsokor, bányászdalok – dal
tanulás
17.00–20.00 Múzeumi szabadulós játék a Tájház két
szobájából
18.00–18.20 A Helyi Értéktár által kiadott könyv
bemutatója
20.00–21.00 Új Forrás lapszámbemutató
		
Koncertek, előadások
		
Közreműködők:
15.00 Oroszlányi Városi Énekkar
15.40 Bránicska gyermek (szlovák) tánc
csoport
16.40 Oroszlányi Bányász Népdalkör
17.00 Hajós Tibor – harmónika
18.30 Bohemian Acoustic duó
20.00 Jász Attila – az Új Forrás főszerkesztője
21.30 Müller Péter Sziámi AndFriends zene
kar
17.00-tól Kürtöskalács, pogácsa, szlovák ételkü
lönlegességek, borkóstolás Kősziklás
Borászat kézműves boraiból, késő es
tétől szalonnasütés lesz!

A belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Értékeink bemutatása –
értékőrzés Oroszlányban

09

2017. JÚNIUS

OltásOltásOltás
Tájékoztatás kisgyermekek oltási
programjáról

Évtizedes probléma szűnik meg a Rosenberg utcai
járda felújításával. A több, mint fél évszázados járda
állapota miatt esős időben gyalog már nem is volt
használható. Így viszont újból élhetővé válik az amúgy
barátságos, ligetes utca.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
döntött a rota vírus elleni védőoltási program folytatásáról és a 2015. szeptember 1. után született gyermekek részére bárányhimlő elleni védőoltási program indításáról. A program keretében az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az oroszlányi állandó lakosú és életvitelszerűen itt is élő babáknak – 2-3-4 hónapos korban – a
rota vírus elleni, szájon keresztül beadandó oltóanyagot,
valamint – 16 hónapos korban – a bárányhimlő elleni oltóanyagot, jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a gyermekek egészségének megőrzéséhez. További információért forduljon bizalommal gyermekorvosához, védőnőjéhez!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekük oltási programban való részvételéről!

Az Örökifjak Nyugdíjas Klub köszönetet mond Lódry
Csabának a rendezvényükre biztosított gyönyörű csokrokért.

A GE Water dolgozói jótékonysági sütivásárt és adománygyűjtést rendeztek, melyből új kisbútorokat, szőnyegeket és egyéb használati tárgyakkal bővítették a
Családok Átmeneti Otthonának közösségi helyiségeit.

FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évben is térítésmentesen biztosítja a 13. életévüket betöltő fiú gyermekek részére a HPV elleni védőoltást. A gyermekek oltása
2017. szeptember első hetében kezdődik.
Tájékoztatjuk az érintett Szülőket, hogy a „Hozzájáruló
nyilatkozat” és a tájékoztató füzet lakcímre történő kipostázása hamarosan megtörténik, de lehetőséget biztosítunk a Polgármesteri Hivatal földszinti Ügyfélszolgálatán is a nyomtatvány beszerzésére. Az oltási programra
a „Hozzájáruló nyilatkozat” aláírásával lehet jelentkezni,
melynek leadási helye és határideje:
a gyermek háziorvosi rendelője, vagy a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálata, 2017. június 30. (péntek).

Elektromos autó töltő létesülhet pályázatból a Kormányablak és az OKSZIK parkolójában, várhatóan még
idén. Hatására biztosan több lesz az elektromos üzemű
autó – hiszen van, aki már most is ilyennel jár dolgozni.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekük oltási programban való részvételéről!
Oroszlány Város Önkormányzata
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A vártnál is jobban
szerepelt a Benedek
Országos Atlétika Diákolimpiai
Döntő
A megyei versenyek győzteseként
mintegy 500 tanulásban akadályozott
(TANAK), valamint hallás- és látássérült diák vett részt a Nyíregyházán
május 19-én és 20-án megrendezett
Országos Atlétika Diákolimpiai Döntőn, ahol nagyszerű oroszlányi siker
született. A Benedek Elek EGYMI di-

ákjai közül a III. korcsoportban induló Farkas Virginia remek versenyzéssel, 2 perc 52 másodperces idővel nyerte meg a 800 méteres síkfutást, s lett
országos diákolimpiai bajnok! A IV.
korcsoportban Szívós Irén két érmet is
szerzett: előbb a 200 méteres síkfutásban, 32 másodperces egyéni csúccsal
léphetett fel a dobogó harmadik fokára, majd a Komárom-Esztergom megyei svédváltó tagjaként nyert ezüstérmet. Az 1500 méteren huszad magával
induló Farkas Dezső is egyéni rekordot
futott, s 5 perc 50 másodperces idejével a 8. helyen végzett. A selejtezőkből
nem jutott a 8-as döntőbe a távolugró
Virág István (450 cm), illetve 100 méteren 15,6 másodpercet futó Gazdag Natália. Az országos diákolimpiai döntőn
a megyék közötti pontversenyt Komárom-Esztergom Megye nyerte, amihez
az oroszlányi Farkas Virginia és Szívós Irén dobogós helyezéseikkel járultak hozzá.

Következik júniusban az Országos Mezei Futó Diákolimpiai Döntő, ahol az
iskola három tanulója indul majd.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria

Természetközeli
élmények

Az Oroszlányban működő Hölgy
Klub számos kulturális és társadalmi
programja mellett gyakran tesz kisebb kirándulásokat a város szűkebb
és távolabbi környékén. Ezúttal 43 fővel, egy élményekben dús napot töltöttek Agostyánban. Németh Ferencné beszámolója.
Meglátogattuk a gyönyörűen gondozott arborétumot, ami: alapvetően fatermesztési, kísérleti céllal létesült. A
kísérletek a nem őshonos, illetve hos�szabb idő óta széles körben nem alkalmazott fajok és változatok termőhelyi igényére, az ellenálló képesség, faminőség vizsgálatára irányultak. Ez
az arborétum egy olyan gyöngyszeme
a gerecsei tájnak, mely mindenképpen
megér egy sétát.
A kirándulást a Természetes Életmód
Alapítvány által működtetett Agostyáni Ökofaluban folytattuk, ahol megismerhettük a középkori emberek életét
is. A program címe: „Séta utcai ruhában a középkorban”. A XV. sz falujában a természetgazdálkodási majorral
és az önfenntartás lehetőségével ismerkedtünk. Hasznos volt a gyógynövények bemutatása, felhasználási, gyűjtési szabályainak ismertetése. A szedhető növényekből készített teának is nagy
sikere volt. Megtekintettük a kegyeleti
erdőt is, a kis séta a magyar Camíno a
VIA MARGITARIUM útvonalát érintette. A nagyszerű ebéd után, amihez

tájjellegű bort is kóstolhattunk, gyönyörködhettünk még a gercsei táj szépségében az Európa hírű, 0 háttérsugárzású Szent László dombról.
Köszönet Rozmann Hajnalka arborétum vezetőnek, Labanc Györgyi kuratóriumi elnöknek és Czumpf Attila kuratóriumi titkárnak a színes, ismeretterjesztő sétákért.

III. Megyei Tűzoltó
Találkozó és Verseny
A rendezvényt – amely május 20-án
Rédén zajlott le – Németh László tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi
igazgató nyitotta meg. Ezt követően eldördült a startpisztoly és kezdetét vette
a verseny, ahol hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók – férfiak, nők és gyerekek – mérték
össze tudásukat. A versenyzők különböző ügyességi feladatokon bizonyítottak, de a legelszántabbak extrém kategóriában is megmutathatták erejüket,
rátermettségüket. Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 14-en képviselték: a 18 indulóból az ifi lányok a
hetedik helyet szerezték meg, az ifi fiúk
nyolcadikok lettek, míg a felnőtt férficsapatnak meg kellett elégednie a tizennegyedik helyezéssel.
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Karate

Judo
Az OB után az Országos Diákolimpia
a legrangosabb megmérettetés a versenyzőknek. A május végén Zalaeger-

Az elmúlt időszakban két versenyen is
részt vettek az oroszlányi karatésok.

A Vértesszőlősön megrendezett Samu
Kupán Fekete Róbert 2. míg Illés Albert
1. helyen végzett. Az UTE szervezte
WKF magyar Bajnokságon sérülések
miatt csak Bazsánt Csaba indult oroszlányi színekben, és ő az előkelő, harmadik helyen végzett.
Szlezák János

szegen rendezett megmérettetésen több
korcsoport is indult. Az ország minden
jelentős klubja megjelent, korcsoportonként 200 fő feletti indulót produkálva. Az Oroszlányi Judo Club versenyzői
ezúttal is remek teljesítményt nyújtottak a tavaszi versenyidőszak végén – 2
bronzérmet is begyűjtöttek: Áncsák Kitti (2006) a 33 kg-ban, míg Gyurkovszky
Szilárd (2006) pedig 50 kg-ban. Eredményesen szerepelt még Asztalos Balázs
(2005), aki 17 induló közül lett V. helyezett. Edzőik: Végh Tibor és Polovicz József voltak.
Izsáki Erika

Mindkét küzdősport hamarosan otthonra lelhet a számukra felújításra kerülő, egykori Arany iskola tornatermében. Így, az elmúlt években külső szigetelésen és tetőcserén is átesett épület újabb része kerülhet vissza a mindennapi
használatba. A leendő küzdősport bázisról készült videós anyagot keresse az
oroszlanyimedia.hu oldalon!

SPORT

Második az OVSEE
a Csapatbajnoki
Selejtezőn!
Nyugat-Magyarországon a második,
országosan az ötödik helyen végeztek
az OVSEE fiatal versenyzői a Súly
emelő Abszolút Csapatbajnokság
oroszlányi selejtezőjén 2017. má
jus 20-án. Kizárólag utánpótlás
korú versenyzőkkel vett részt az
oroszlányi egyesület a hétvégi meg
mérettetésen. Az öt fős csapatban
a Talabér Szonja révén egy hölgy,
valamint négy erős férfiú Bimbó
Brendon, Kerekes Patrik, Kerekes
Balázs és Járóka Gábor kapott helyet.
Előzetesen az országos legjobb nyolc
közé kerülést szerette volna elérni
a Likerecz Attila és Bagócs János
szakmai irányítása alatt versenyző
helyi csapat, hiszen a nyolcas döntőt
november 4-én, szintén városunkban
rendezheti súlyemelő egyesületünk.
A vegyes kor és súlycsoportokban
rendezett, Sinclair pontok (kor,
testsúly, összteljesítmény) alapján
értékelt versenyen az oroszlányiak
többen is egyéni csúcsokat emelve,
a várakozáson felüli második helyet
szerezték meg, amivel magabiztosan,
országosan ötödik helyezést elérve
jutottak az országos döntőbe! A
hétvégi selejtező fordulót az ózdiak
súlyemelő csapata nyerte, soraikban
a kétszeres Európa bajnok, világ és
olimpiai bajnoki 4. helyezett ukrán
Oleksandr Pielieshenkoval.
Az oroszlányiak eredményei: Bimbó
Brendon – összetett: 117 kg (szakítás
50 kg, lökés 67 kg); Talabér Szonja –
98 kg (43, 55); Kerekes Balázs – 210
kg (100, 110); Járóka Gábor – 225 kg
(100, 125); Kerekes Patrik – 205 kg
(95, 110).
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KOCSIS ISTVÁN:

AZ OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN

2017. június 10-én 19 órakor
Szereplők:

Kökényessy Ágnes és Incze Máté
Rendező:

Pozsgai Zsolt
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
DRÁMA

