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LAPSZÁMUNKBÓL:

Szemét ügy
Soha ennyi szemétszedő akció nem
volt egyszerre a környéken, mint
idén márciusban. Mindegyiken ott
voltunk, és a lehetséges megoldásoknak is utána jártunk.
6–7. oldal

Ebösszeírás
Április végéig van idő beadni az
előző lapszámunkhoz mellékelt
ebösszeírási adatlapot. Megnéztük, hogy van-e értelme az egésznek: és van!
4. oldal

Iskolai, óvodai beiratkozás
Az óvodai és az iskolai beiratkozások is most esedékesek, összegyűjtöttük a legfontosabb információkat.
5. oldal

Az elmúlt évszázadok során
rengeteget változott az írás
előállításának, sokszorosításának
nehézsége és vele együtt a
leírt szó súlya, annak jelentősége
is. A kérdés már rég nem az,
hogy kihez jut el, hanem hogy ki
akarja olvasni?

Április 11. a költészet napja

Mennyi?
A helyi lakáshirdetéseket nézve
gyakran merülhet fel ez a kérdés.
Egy szakértő cég elemzéséből az is
kiderül, hogy vajon folytatódik-e
az árak emelkedése.
7. oldalon
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!

02

2019. ÁPRILIS

Tűzre, vízre
vigyázzatok…

önkormányzati tűzoltóságunk hírei
Tűzoltóink
március hónapban 3 közúti
balesetnél nyújtottak
segítséget,
melyek
közül
szerencsére
egyik sem járt súlyos
sérüléssel. A város belterületén a kukák mellé helyezett könnyen
égő lomokat szándékosan meggyújtották, de a tűz nem terjedt tovább a többi éghető anyagra. A tűzoltók 4 alkalommal nyújtottak segítséget ajtónyitásban, ebből 2 alkalommal magatehetetlen lakót sikerült megmenteni és három alkalommal kaptak riasztást kertekben, telephelyen történő égetéshez, melyek során nem tartották be az égetés szabályait, illetve a magára hagyott fanyesedék visszagyulladt. Oroszlányban egy fa a kerékpársávra és
parkoló autókra dőlt. Egy személygépkocsiban keletkezett sérülés. Tűzoltóink 2 alkalommal vonultak a működési területükön kívüli tűzoltásra. Bokodon egy családi ház kéményében a vastagon lerakódott korom miatt keletkezett tűz, melyet porral oltó tűzoltó készülékekkel és kéménytisztító eszközökkel sikerült eloltani. Pusztavámon 3 hektáros területen
égett a száraz fű és avar. A móri tűzoltóknak az oroszlányiak
mellett a tatabányai tűzoltók is segítettek.
Környe határában a kiskertek között keletkezett avartűz, melyet a Környei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai kéziszerszámokkal eloltottak az oroszlányi tűzoltók kiérkezéséig.

Terítékverseny
Felhívás!

2019. április 13–17. között egyéni húsvéti teríték- és ételajánlat-versenyt hirdetünk a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényházba! Ha van kedve részt venni, terítsen meg egy asztalt
2 személyre a saját eszközeivel! A látvány legyen kreatív, igazi
húsvéti hangulatot árasztó és a leírt ételajánlatnak megfelelő!
A terített asztalokat az ételajánlatokkal együtt, egy szakemberekből álló zsűri minősíti – az első három helyezettet díjazzuk! Terítés: 2019. április 13. 09:00–14:00.
A kiállítást 2019. április 13-án 16 órakor megnyitja:
Sipos Andrásné, a Hölgy klub vezetője. Közreműködik a
KaDarKölykök színjátszó csoport.
2019. április 17-én 17 órakor „Asztaldíszítési praktikák” –
Lódri Csaba bemutatója majd eredményhirdetés és díjkiosztás!
Leszedés: 2019. április 18. 09:00–15:00
Társszervezőink: a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház, a Hölgy Klub és az Örökifjak klub. Jelentkezés és további részletek telefonon: 20/542-9733; 70/264-9979; 70/408-0548

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Létesít
ményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: pa
lotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány,
Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomdaipari
Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 9000 • Fotók: Babér Zoltán, Feer Mari
ann, Juhász Attila, Nagy Csaba, Németh Ferenc, Pintér Sándor, Suta László, Szabó Imre, Szécsi Ferenc, Tóth Béla, KarMa Photo, Makovi, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Ebösszeírás
Április 30. a határidő!

A márciusi számunk mellékleteként kapott ebösszeírás adatlap már második alkalommal került bele a lapba – a három
évvel ezelőtti összeírás során közel három és fél ezer ebet jelentettek be a városlakók. Ez azt jelenti, hogy a kb. 8000 oroszlányi háztartásból majdnem minden másodikban van kutya. Szerencsére a hivatal intézkedései figyelembe vették ezt a számot:
jelentős (és pozitív) változások mentek végbe az ebrendészeti
telepen, lett egy kutyafuttatónk, egyre többen szedik össze a
kutyagumit az utcán, és ezt már helyenként az ott talált zacskóval is megtehetik. Az ebrendészekkel beszélgetve azt próbáltuk
kideríteni, hogy mit kell sejteni az ismételt ebösszeírás mögött,
valóban szükséges-e? Az egyre rendezettebb képet mutató telephelyen megnyugtattak: az összeírás három évente törvényileg kötelező: ahogy akkor sem, úgy most sem tervezi az Önkormányzat ebadó kivetését a beérkezett adatok alapján. Ellenben
az adatszolgáltatás nem megkerülhető: minden ebtartónak kötelező megadnia a kért adatokat. Sőt, mivel a beérkező „bevallások” feldolgozása folyamatos, az április 30-ai határidőt követően nem sokkal, már májusban meg fognak kezdődni a személyes
ellenőrzések. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy szúrópróba szerűen egy-egy utcán bizony végig fognak menni az ebrendészek,
és a beérkezett adatokat összevetik a helyszínen tapasztaltakkal.
Ez elsőre talán indokolatlan szigornak is tűnhet, de nem felesleges: az ebtelep 2017-ben újraírt működési szabályai azt
eredményezték, hogy a tavaly még kb. 300 – összesen millió forint feletti bírsággal járó – esetük (elkóborlás-befogásvisszaadás) mára már csökkenő számot mutat. Mindezt
úgy, hogy a bírság csak a második alkalommal jár: a meglépett és befogott kutyát a chipje alapján azonosítva egyszerű, 3000 Ft-os eljárási díj mellett viheti haza a többnyire kétségbeesett gazdi. (Ha a chip száma valamiért nem szerepel
az országos rendszerben, akkor is jól jön egy pontosan kitöltött ebösszeírás adatlapokból készített saját nyilvántartás.) Tevékenységük nyomán folyamatosan csökken a chip nélküli, és
az ivartalanítás nélküli állatokhoz kapcsolódó esetek száma. A
külterületeken is egyre kevesebb a nem kívánt szaporulat, ehhez néha még alapítványi segítséget is igénybe tudnak venni.
Az ebrendészek kérik, hogy aki kóbor ebet lát, az jelentse be nekik, aki pedig új kutyás, az ne halogassa a kerítésjavítást, sem
a chipelést és az ivartalanítást. Cserébe vállalják, hogy a utcán
kóborló állatokat biztosan befogják, és megkeresik régi, esetleg
új gazdáját.

Gazdát keres

Pánikgomb
Januárban, a helyi újságból szerzett tudomást Tóbiás Veronika arról, hogy a képviselő-testület döntött a „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” bevezetéséről. Mivel Veronika egyedül él, és több betegség is kínozza, ezért döntött úgy,
hogy ő is szeretne egy készüléket. Elsőként a Szociális Szolgálatot, majd a Városházát kereste fel, kitöltötte a szükséges
nyomtatványt, csütörtökön pedig Lazók Zoltán polgármestertől és Szita Attilától, az Alhambra Kft. ügyvezetőjétől vehette át a készüléket. Mint azt a városvezető elmondta, a felmérések szerint 70-80 jelentkezőre számítanak, az önkormányzat pedig mind több szolgáltatással szeretné biztonságosabbá tenni a település szépkorú lakóinak életét. A szerkezet,
amit pánikgombnak is neveznek,
egyébként nyakban, vagy karkötőként is viselhető, s amennyiben
működésbe hozzák, azonnal jelez
a rendszerfigyelő
Alhambra diszpécserközpontjában,
ahonnan máris érkezik a segítség a nap 24 órájában. A pánikgomb iránti igényt
a Polgármesteri Hivatalban, a most ugyanott működő Szociális Szolgálatnál, vagy az Alhambra Kft.-nél is lehet jelezni.

Betanított
pozicióba
keresünk operátorokat hosszútávra!
Könnyű fizikai munkára hölgyek, férfiak
jelentkezését egyaránt várjuk,
akár azonnali kezdéssel Oroszlányban!

Amit kínálunk:

 Kiemelt bérezés;
 Hétköznap +30%-os műszakpótlék;
 Hétvégi túlóra lehetőség
+50%-100%-os műszakpótlékkal;
 Bejelentett hosszútávú
munkalehetőség.

ERNŐ. Vidám, csillo-

gó bundájú, dundi fiú,
akiért továbbra sem
jelentkezett a gazdája. Kérlek osszátok,
az ebrendészeten várakozik régi vagy új családjára!
Infó: 06 20 481 2319
facebook.com/ments.meg.orosz
lanyiallatvedo.egyesulet/

Feltételek:

 Több műszakos munkarend vállalása;
 Megbízhatóság.
Gyári munkában szerzett tapasztalat
előny, de nem feltétel.

Jelentkezését várjuk a

hr.trimotive@gmail.com e-mail címre, vagy a
+36 70 632 1998-as telefonszámon.
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Iskolai beiratkozás

a 2019/2020. tanévre történő általános
iskolai beiratkozásról
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatala által kiadott hirdetmény értelmében
a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja:

Megsüllyedt, majd a hiba feltárása során le is
szakadt a piactér sarkánál lévő gyaloghíd. Pótlása várhatóan hosszabb időt vesz igénybe.

Megállási tilalom lépett életbe az Alkotmány út
elején. Az természetes, hogy a Szakrendelőbe
érkezők számára az utasuk a legfontosabb, de
az itt parkolás valódi balesetveszélyt jelentett.
Most már csak a rendelő előtti parkolókat kell
bővíteni.

• 2019. április 11. (csütörtök) 8.00–19.00
• 2019. április 12. (péntek) 8.00–18.00
A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes vagy választott általános iskola első évfolyamára beíratni.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által közzétett általános iskolai körzetekre vonatkozó információk az alábbi linken keresztül érhetők el: http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/hirek/ta
jekoztato-az-altalanos-iskolai-korzetek-kijeloleserol2019
A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás során első alkalommal lehetőség nyílik elektronikus úton, előzetesen
benyújtani a jelentkezést, melynek eredményeképpen
jelentősen csökken az ügyintézés ideje. A beiratkozás
napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása. Az intézmények honlapján, egyéb webes felületén található az elektronikus jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás. Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Óvodai beiratkozás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre Oroszlány Város Óvodáiba történő beíratásra
az alábbi időpontokban és helyen kerül sor:

Ismét használható a Malom-tóba ömlő
Svandaberek-patak új hídja a Tópart-lakópark
mellett. Az új, nagy méretű mederelemek kiegészítő korlátot is kaptak.

Kontschán Flórián Jenőt március 15-én a Technológiai és Fejlesztési Miniszter Prometheusdíjban részesítette az oroszlányi távhőért elmúlt
évtizedekben végzett munkájáért.

2019. április 29-én (hétfön) és április 30‑án (kedden)
8.00–17.00 óráig a Brunszvik Teréz Óvodában.
Kötelező beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
A szülő kötelessége az óvodaköteles gyermeket beíratni, ennek elmaradása szabálysértési eljárást von maga
után. A szülő bármelyik óvodai telephelyre beírathatja gyermekét, a férőhelyek ismeretében az óvodavezető dönt a felvételről, melynek eredményéről 2019. május
30-ig a szülőt írásban értesíti. A sajátos nevelési igényű
gyermek óvodai felvételét a város minden óvodája biztosítja. Az óvodakötelezettség alól felmentés is kérhető.
A felmentésre irányuló kérelmet a beiratkozás időpontjában az óvodában kell kezdeményezni.
A körzetek beosztását a bölcsődékben és óvodákban
kifüggeszett hirdetmény és a telephelyek facebook oldala tartalmazza.
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

06
ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840
•
2840

ÖNNEK CÍMEZVE

•

2840

•

ÖNNEK CÍMEZVE

•

•

ÖNNEK CÍMEZVE

•

2840

ÖNNEK CÍMEZVE
2840
•
2840

ÖNNEK CÍMEZVE

•

2840

•

ÖNNEK CÍMEZVE

•

•

ÖNNEK CÍMEZVE

•

2840

•

2019. ÁPRILIS

Ha nem tetszik,
szedd magad
Soha ennyi önkéntes szerveződés
nem jött létre még a tavaszi szemétszedésre. Igaz, hogy a TeSzedd mozgalom országos és rendszeres, a Malom-tó környékét magukénak érzik
a kajakosok és horgászok egy évben
többször is, és az is igaz, hogy az OSE
Kószák is időnként hozzák a tőlük
megszokott egyszerű-de-nagyszerű
rendezvényeik között a szemétszedést, és persze az Oroszlány Barátainak Körét sem kellett még külön noszogatni a részvételre. De az, hogy
ezek ilyen koncentráltan, és en�nyi magán kezdeményezéssel együtt
uralják a márciust, ez még nem fordult elő Oroszlányban. Filmszalagunk minden egyes kockája másik
helyszínen, másik kezdeményezésen készült. A fentieken felül említsük meg Urszán Róbert csapatát, aki
az évekkel ez előtt bezárt Shell-kút
mögött tett rendet, de ide tartoznak
a Szaki és a Gimi (az iskolák neve a
kívánt szavakkal kiegészíthetők) csapatai is.
Noha a külterületi konténeres gyűjtés megszűnésével várható volt az erdei lerakás növekedése, a gyűjtött
mennyiség azért így is meglepő. Kevés csapat tudta csak az eredeti vállalását hozni: szinte mindenhol szükség volt újabb zsákokra, további konténerekre. Különösen durva, hogy
például a Vajda-kanyari pihenőkből
úgy vittek el három kisteherautónyi
szemetet, hogy pár héttel korábban
a Közútkezelő már szintén vitt el három fordulóval… Eldobált és célzottan lerakott szeméttel egyaránt találkoztak az önkéntesek. Ezzel együtt
sem helyes gondolat külterületi konténeres gyűjtés visszaállítása: ott
már kezelhetetlenné vált a más te-

lepülésekről érkező „vendégszemét”
mennyisége, a helyette hozott zsákos
gyűjtés pedig jól működik.
Az erdei szeméttel kapcsolatban
azonban ne legyenek illúzióink: a
illegális lerakók többségének lenne pénze a normális megoldásra. A nemrégiben lerakás közben
lencsevégre kapott, rendszámmal
együtt országos (facebook) nyilvánosságot kapott két autó messze
nem olcsó kategóriájú. Az erdőben járva is egyértelműen megállapítható, hogy nem csak a törött
lábú kerti szék, és a kutyarágta
slag várja, hogy benője az aljnövényzet, hanem konkrét szakmához köthető gazdasági tevékenységek eredményei, legyen az
akár egy lakás felújítása, vagy eladás előtti kiürítése. A törött lökhárítók helyett is nyilván valaki
újat szereltetett fel, hogy a ki tudja
honnan származó állatok beleiről,
lenyúzott bőréről ne is beszéljünk.
A problémára adható jó válaszok közül az egyik a lomtalanítások számának növelése. Az évi négy lomtalanításunk szinte egyedülálló az országban, más települések még csak
nem is gondoltak rá. Kevesen tudják, hogy ennek költségeit az Önkormányzat fizeti. Ebben azonban nem
vagyunk fegyelmezettek: sokan kiteszik a kuka mellé a tévéket, autóalkatrészeket, autógumikat, vagy építési törmeléket, melyek nem tartoznak (és sosem tartoztak) a lakossági
lomhulladékok közé. A többi lehetséges megoldást keretes írásainkban
bontjuk ki részletesebben.

07

2019. ÁPRILIS

Hulladékudvar

Jól megbüntetni

…ami késik. Az országban sok helyen működő rendszer oroszlányi bevezetéséről 2017 júniusa óta hallani gyakrabban, noha már 2009-ben is készültek ilyen

A témában természetesen a közterület-felügyeletet is
megkérdeztük, ők hogy látják a kérdést, ismernek-e
tipikus eseteket, tudnak-e „elfogást” bemutatni? Mindenre volt válaszuk.
A térfigyelő kamerarendszerünk a legutóbbi bővítések
és modernizáció során már elérte azt a szintet, amikor már érdemben használható adott járművek lekövetésére. Persze tudjuk, hogy mi leleményes nép vagyunk, de már arra is volt példa, hogy a kapucnis-háttal álló próbálkozókat másik kameráról követve sikerült azonosítani. A közteresek célja azonban továbbra

tervek. Az udvar számára teljesen ideális helyszín lett
volna a Chudik Sporttelep lelátó mögötti, használaton kívüli része, melyet pár éve még lovak birtokoltak.
Ám ezt a képviselőink akkor elvetették, és valamiért a
Mindszenti úton, a felvásárolt kiskeretek mögötti részen jelölték ki a helyét – hogy aztán idén azon vitatkozhassanak, hogy van-e pénz bevezetni a vizet az új
helyszínre. Ennek ellenére még tavaly ősszel is úgy
látszott, hogy célegyenesben van a létesítmény. Ezt
azonban nem a város, hanem a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hozná
létre, ami egy pont olyan bonyolult szervezet, ahogy
a nevéből tűnik. Az biztos, hogy ezt az ügyet is sújtja az építőipari boom: a korábban erre félretett ös�szegből ma már nem hozható ki a kivitelezés. Így még
alá sem tudták írni a szerződést a kivitelezővel, akinek
majd több ilyen udvart és átrakó telepet is kell építenie, melyek közül várhatóan nem is az oroszlányi lesz
az első. Amit biztosan el lehet mondani ezzel kapcsolatban, hogy az oroszlányi hulladékudvar kivitelezésének dátuma még nem ismert.
Pedig teljesen egyértelműen ez az, amire szükség
lenne: a hulladékudvar egy olyan létesítmény, ahol
szelektáltan, lényegében anyagtípusonként külön-külön konténerbe dobva bárki megszabadulhat a számára felesleges anyagoktól. Külön konténer az hűtőknek és a tévéknek, egy másik a levert fürdőszobai
csempéknek és bontási törmeléknek, megint másik a
rossz kanapék számra, és persze külön a papírnak,
könyveknek, megint másik az autógumiknak. A válogatást és az összehordást gyakorlatilag a lakosság
végzi, a szolgáltatónak pedig már „csak” a saját gyűjtőedényeibe kapott anyag kezelését kell elvégeznie.
A leadás pedig főként ingyenes a lakosság számára. Hogy odavinnék-e? Hiszen most is oda viszi mindenki, ahová lehet: elsőként a kukába, ha nem akkor
a kuka mellé, lomtalanítás idején a többi lom mellé, a
butábbja pedig bármikor éjjel az erdő szélére: de mindenki oda, ahova a többiek, ahol már ott van, ahonnan
„majd elviszik”. Ha lenne egy hely, ahova szabad és
ingyen, hát nem az az egyszerűbb?

Lehetne bűncselekmény is

A helyzet azonban messze nem helyi probléma, egyértelműen országos jelenségről van szó. Az illegális hulladék felszámolására az állami erdőgazdálkodások is annyit költenek, hogy az már
a kormánynak is feltűnt. Több más, szemléletformáló próbálkozás

sem a bírságolás. Gyakori forgatókönyv az, hogy tájékoztatják az ügyfelet arról, hogy a cselekménye rögzítve van, büntetési tétele mondjuk 30.000 Ft, plusz a
tényleges elszállítás költsége. Ilyenkor szinte minden
esetben összeszedik, és valahogy mégis tárolni tudják a következő lomtalanításig. Egy garázssoron például az ilyesminek gyorsan híre megy, ezeken csökken is kitett szemét mennyisége.
Lóczi Krisztián minden részletet nem oszthatott meg
velünk, de az egyébként emelkedő büntetési bevételek közül egy példát kiemelt. Az utánfutónyi lomot
húzó BMW esetében a fenti udvarias, de hatékony eljárásra nem volt mód. Az illető olyan kitartóan próbálkozott az erdőben, hogy egyszer az erdészek pakoltatták vissza vele a természetvédelmi területről a hulladékát (50.000 Ft + még amit a rendőrségi eljárás során kiszabnak), majd a közterület-felügyelők egy másik erdei, útszéli helyszínen kínálták meg a 30 000 Ftos bírsággal, plusz a tényleges elszállíttatás költségével. A tettenérés mellett (és a rendőrségi eljárás számára) felhasználták a kamerarendszer rendszámfelismerő funkcióját is: másodpercre pontosan visszakereshető, hogy honnan érkezett rakottan, merre távozott üresen, stb. Ennek egyik képét tudjuk bemutatni.
Az utánfutónyi mennyiség elszállíttatása egyébként
5000 Ft-ba került volna (OKÖ Zrt, egyéb lomtalanítási
igény 1 köbméterig 3937 Ft+ÁFA), lomtalanítás alkalmával pedig ingyen is kitehette volna.
A közterület-felügyeleti csoportvezetőtől megtudtuk
azt is, hogy ha az illegálisan lerakott hulladék között
található a valamilyen személyre, címre utaló nyom,
akkor fotókkal dokumentálva, tanukkal megtámogatva legtöbbször megindítható az eljárás az elkövető ellen.
mellett jogszabálytervezet szintjén az is szóba került, hogy a jelenleg szabálysértésnek minősülő „illegális hulladékkihelyezés”
bűncselekménynek számítson. Ez a nyilvánvaló visszatartó ereje
mellett azért vet fel kérdéseket is, de ha ezzel együtt létesülnek
igazi átvevőhelyek is, akár megoldást is jelenthet.

08

2019. ÁPRILIS

Az oroszlányi téglalakások árai
túlszárnyalták a megyeszékhelyét
Az ingatlanpiacon az elmúlt
egy év távlatában még mindig a
négyzetméter árak emelkedéséről
szóltak a hírek. Jelenleg az egész ország területén csúcsokat döntenek a
házak és lakások átlagárai. Nincs ez
másként Oroszlányban és annak néhány környező településein sem. De
vajon az elkövetkezendő egy évben
alábbhagy majd a hazai ingatlanpiac lendülete, vagy továbbra is jelentős
drágulásra számíthatunk?

Mi történt egy év alatt a
családi házak áraival?
2018 februárja és 2019 februárja között a legnagyobb mértékű drágulás
az általunk vizsgált települések közül
a vértesszőlősi családi házak esetében volt. Itt csaknem 70 ezer forinttal,
azaz 40%-kal növekedtek a házak átlagárai négyzetméterenként. Így idén
februárban az eladó vértesszőlősi házak átlagárai megközelítették a 240
ezer Ft/m²-t.
Csákváron, Tatán és Tatabányán a
családi házak áremelkedésének mértéke átlagosan 20-30% között alakult
az elmúlt egy évben. Ezzel a tatabányai házak idén februárban majdnem élérték a 300 ezer forintos átlagos négyzetméter árat. Oroszlányban pedig a házak átlagárának növekedési nagysága 30 ezer Ft/m²-rel
alig haladta meg a 10%-ot. Így itt idén
februárban átlagosan 214 ezer forintos
négyzetméter
árakkal
lehetett
számolni a családi házak esetében.
A vizsgálatunk alá vont települések
közül az eddigiekkel ellentétben két
helyen, Móron és Vértessomlón csökkentek a családi házak átlagos négyzetméter árai az elmúlt egy évben.
Móron átlagosan 13%-kal, Vértessom-

lón pedig több, mint 30%-kal lett olcsóbb a házak egyetlen négyzetmétere.

Hogyan alakultak a
téglalakások árai az
elmúlt egy évben?
Egy éves visszatekintésben mind
Oroszlány, mind Tata, mind Tatabánya téglalakásainak árai emelkedtek.
A növekedés mértékét tekintve első
helyen az Oroszlányban eladásra kínált lakások állnak. Itt 2018. és 2019.
második hónapja között 173 ezer Ft/
m²-ről, 358 ezer Ft/m²-re növekedtek
a téglaépítésű lakások átlagárai. Ezzel az oroszlányi téglalakások átlagárai idén februárban a duplájára duzzadtak a tavaly februárban mutatkozó átlagárakhoz képest. Lényeges kiemelni, hogy az átlagárak ilyen mértékű emelkedésében nagy szerepet játszott a Flórián Ház projekt, mely lakásainak értékesítését, hirdetését már
megkezdték, így az oroszlányi kínálat
részét képezi.
Az általunk felsorolt települések közül az átlagárak drágulásának versenyében második helyen Tata áll. A város téglalakásainak átlagárai egy évvel ezelőtt 400 ezer forintos átlagos

városa. Itt egy év leforgása alatt a téglalakások átlagos árai 30 ezer forinttal
emelkedtek négyzetméterenként. Az
árak növekedése azonban a tatabányai
téglalakások esetében sem volt folyamatos, egy 10%-os visszaesés figyelhető meg 2018 áprilisa és júniusa között.
Azóta viszont fokozatosan ugyan, de
újra emelkedtek a téglaépítésű lakások
átlagos négyzetméter árai
Tatabányán.

Várhatóan tovább
emelkedik a
lakások iránti
kereslet

négyzetméter árról indultak, majd idén februárban
elérték a 435 ezer Ft/m²-t. Az
árak felfelé ívelése azonban
nem volt töretlen, ugyanis a
2018-as év októberi hónapjától kezdődően egészen mostanáig folyamatos csökkenés
figyelhető meg.
Az árversenyünk harmadik
helyezettje pedig Tatabánya

A GKI ingatlanpiaci felméréseket végez negyedévenként, melynek célja a vállalatok, valamint a lakosság
ingatlanokkal kapcsolatos terveinek
feltérképezése. A 2019. januári kutatásának eredménye azt mutatja, hogy a
lakáspiacon továbbra is erősödni fog
a kereslet. Így ennek következtében
idén is számítani lehet majd a lakásárak drágulására. Az új építésű lakásokra vonatkozó előrejelzések szerint
4-6%-kal is emelkedhetnek az árak az
elkövetkezendő egy évben.
ingatlannet.hu
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Quaddal erősítenének az
Önkéntes Tűzoltók
Már amennyiben a beadott 800.000
Ft-os pályázatukat kedvezően bírálja
el az Önkormányzat. A főleg terepen
használható eszközzel hatékonyan
tudnának víztartályt vontatni avar-,
és erdőtüzeknél, de elveszett személy
keresésénél is hatékonyan lehetne
használni. Ugyanakkor, egy tolólappal

a téli hóeltakarításba is beszállnának
vele – bár ehhez tényleg jól fel kell öltözniük. Az éves közgyűlés elnöki beszámolójából megtudhattuk, hogy az
elmúlt év során 17%-kal bővült a szak-,
és védőfelszerelés állományuk. Ezekkel
már egyre több kárhelyszínen meg tudják mutatni, hogy alkalmasak az egyszerűbb szakbeavatkozások végrehajtására is. Így a tavalyi évben elakadt mentőautón, garázstetőn beszakad gyereken, tóba csúszott autón és kigyulladt
melléképületen is segítettek, a már megszokottnak mondható viharkárok: fakidőlések és elöntések mentesítésén kívül
is. Tyukodi József egyesületi elnök egyebek mellett megköszönte a 29 egyesületi, 10 fő ifjúsági, 5 fős pártoló tag, valamint 13 külső támogatójuk segítségét is:
Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kft., Havasi Hús Kft., Kolcsár Sütőipari Kft., Vértes Prima Kft., Erbo Kft.,
Fények Háza, Klinterra Kft., Virágok
háza, Control – Max, Vidra Sport, Vízgáz-fűtés szerelvény bolt, Sziporka Reklám, Tromix Bt.

Egészségünkért
Testi-lelki gyógyítás –
interaktív fórum minden
hó utolsó keddjén
17 órakor a bányász
klubban.
Kezdés: április 30-án
Előadások:
1. A megelőzés és a rehabilitáció
jelentősége.
2. Imádság és a lelki támasz a
gyógyításban.
3. Karitász tevékenységünk ismertetése.
4. Közvetlen beszélgetés, igény
felmérés jövőbeni programunk
elkészítéséhez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kutschi András plébános
Római Katolikus Plébánia
Balogh Tibor elnök
Dr. Balogh Tibor Alapítvány

—•—
Tegyünk többet
egészségünkért!
Gyűjtés szemészeti
ultrahang vizsgáló
készülékre
(Oroszlány Szakorvosi és
Ápolási Intézet részére)

Az SZJA 1%-ával
Ön rendelkezik
Segítsen! Ez az Öné is!
Adószám: 18615331-1-11
Számlaszá:
11740061-20025342
Köszönjük!
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Amennyiben hulladékszállítással kapcsolatban kapott olyan
felszólítást, díjhátralékot vagy
behajtást tartalmazó levelet,
amelynek tartalmával nem ért
egyet, úgy az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatával kell egyeztetnie. A
hulladék gyűjtését helyben végző
OKÖ Zrt. nem végez számlázási,
behajtási tevékenységet a lakosság
felé. Elérhetőségeiket a nhkv.hu/
ugyfelszolgalat/ webcímen találja,
telefonszámuk +36 (1) 999 6464.

Lapzártakor ismét országos
tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani a
külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint
azok 200 méteres körzetében, ideértve a térképen jelölt területeken
található tűzrakó helyeket, a vasút
és közút menti fásításokat, valamint a parlag- és gazégetést is. A
tilalom aktuális állapotáról bármikor egyszerűen tájékozódhat az
erdotuz.hu oldalon.

15 évre megkapta az Oroszlányi
Horgász Egyesület a tó haszonbérleti jogát a bokodi horgászterületen, így végre tisztázódott a
pecásokat leginkább foglalkoztató kérdés. Éves rendes közgyűlésükön Varjú György elnök tartott
vezetőségi beszámolót. Az egyesületnek jelenleg közel 1000 tagja
van.

Bérmegállpodással ért véget a
három naposra tervezett sztrájk
a kipufogó öntvényeket készítő,
kínai tulajdonú Wescast Hungary
Autóipari Zrt. 1200 fős oroszlányi
üzemében. A Vasas Szakszervezeti Szövetség tájékoztatása szerint
a munkáltató eredeti béremelési
ajánlatának több, mint háromszorosát érték el az összefogással,
melyen az összes dolgozó részt
vett.
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Tíz bor érdemelt
arany minősítést

A Varga Tamás Matematikaversenyen
megyei 1. helyezést
ért el a hetedik évfolyamon: Németh
Máté; 2. helyezést
ért el a hetedik évfolyamon: Pap Levente. Mindkettejük felkészítője: Farkas Gáborné. Ugyancsak 1. helyezést ért el a nyolcadik évfolyamon:
Árva-File Balázs; 1. helyezést ért el a
nyolcadik évfolyamon: Rácz Anna; végül 3. helyezést ért el a nyolcadik évfolyamon: Péterfi Liza. Az utóbbi 3 tanuló
felkészítője: Huma Erzsébet.

lyi, hiszen 10 arany-, 15 ezüst-, valamint
14 bronz minősítésű bort kóstolhattak a
8. oroszlányi borverseny résztvevői.

Hunyadi hírek
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjai
márciusban a következő eredményeket
érték el:
TITOK
London
Bridge
angolnyelvi
verseny megyei fordulójából az országos döntőbe jutott:
Kerper Mietta 6. b osztályos tanuló. Felkészítője: Horváth Gabriella.
Bendegúz anyanyelvi verseny megyei döntőjében 3. helyezést ért el: Balla
Nándor 2. b osztályos tanuló. Felkészítője: Rakó-Csodányi Andrea. Szintén 3.
helyezést ért el: Kerper Mietta 6. b osztályos tanuló. Felkészítője: Varga Katalin.
Kecske kupa, megyei matematikaversenyen 3. helyezést ért el a Mathák
csapata: Borbáth István, Herpai Péter, Spindler Bertalan, Vida Kornél. A
Kecske kupára a diákokat felkészítette:
Huma Erzsébet.

A Rákóczi Kultúrotthonban Károlyiné Plóza Melinda, a Falu-hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke
köszöntötte március közepén a gazdákat, akik elhozták nedűiket a nyolcadik alkalommal megrendezett oroszlányi borversenyre. A szintén jelenlévő Rajnai Gábor alpolgármester felidézte az évtizedekkel ezelőtti rendezvényeket, amelyek során az akkor vájáriskolában szerveztek hasonlókat a ’70-es évek
végén a József Attila iskola kollektívájával. – Ebből a kezdeményezésből nőtte
ki magát a Bányász Klub megmérettetése, aminek egyenes folytatása a mostani mustra, amihez sok sikert kívánok
a zsűrinek és a termelőknek – fogalmazott. A helyiek mellett – többek között –
Császárról, Kecskédről, Várgesztesről, Tatáról, Duna

szentmiklósról és Bokodról

is érkeztek gazdák, szám sze
rint 28-an, akik 66 fajta bort

neveztek be. Mint az szokás

a hasonló alkalmakkor, a 20

pontos rendszert alkalmaz
ták az ítészek Horváth Mi

hály tatai hegybíró vezetésével: a tisztaságot 2-2, az illatot Z
OROSZLÁNYI
4, az ízt és a zamatot, illetve
az összbenyomást maximum
12 ponttal jutalmazták. Mint
a délután folyamán kiderült,
nem volt rossz évjárat a tava-

Kosárlabda Diákolimpia megyei döntőjében a 3. korcsoportban aranyérmesek lettek: Bánhidai Bence, Csicsely
Márton, Fehér István, Kluber Botond,
Kocsis Bálint, Kristyák Viktor, Kurucz
Kristóf, Németh Máté, Pap Levente, Pintér Balázs, Pintér Szabolcs,
Rosta Áron Edző: Gurszky
Géza.
Mészárosné Fehérvári Mónika








EVANGÉLIKUS TEMPLOM


KONCERT
Műsor:

W. A. MOZART: REQUIEM
Közreműködnek:

Kristófi Ágnes

szoprán

Kiss Borbála

alt

Czikora István

tenor

Pintér Dömötör

basszus

Tüzes Marcell Sámuel orgona
Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar





2019.
április 13.
18 óra
Vezényel: Milán Zoltánné
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Judo
Az Oroszlányi Judo Club 2
serdülő korcsoportos versenyzője március 17-én
újabb nemzetközi versenyen, a Budaörs Kupán vett
részt. A viadalra 4 ország 63
egyesületéből 462 fő érkezett.
Az OJC versenyzői közül
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A Szenteknél jártak az
Oroszlányi Mackók és
Bocsok

Áncsák Kitti szerepelt eredményesen, ő
bronzérmet vehetett át a verseny végén.
Izsáki Erika

Mindenki mást lemostak
Március 23-án, a Magyar Majorette
Szövetség évkezdő versenyeként került
megrendezésre a Ladány-Open Országos Mazsorettsport Verseny Püspökladányban. A Hébé Művészeti Iskola
minden résztvevő versenyzője a legjobb

tudása szerint teljesített és így mind a
hat produkcióban aranyérmet szereztek!
Junior Bot Szóló – Lévai Csenge; Junior Pompon Szóló – Hadnagy Annamari; Junior Pompon Trió – Becher
Melissza, Hadnagy Annamari, Lévai
Csenge; Szenior Pompon Szóló – Péter Fanni; Szenior Pompon Trió – Péter
Fanni, Póra Izabell, Ujvári Nóra; Szenior Bot Miniformáció – Jáde csoport:
Babirák Dorina, Hati Kitti, Helgert
Dóra, Letonai Edina, Péter Fanni, Póra
Izabell, Ujvári Nóra.
A résztvevők és a felkészítők mindenkinek köszönjük a szurkolást és a támogatást.
Hanzli Éva titkár

Márciusban átestek a tűzkeresztségen
az Oroszlány Bears Amerikai Football
Csapat utánpótlás játékosai. A DNS
Sportközpontban a Diósd Saints U16
és U13 korosztályos csapatai látták
vendégül fiataljainkat. A leginkább
szintfelmérőnek nevezhető felkészülési mérkőzéseken az eredmény nem,
csak az önfeledt sportélmény volt fontos
mindkét amerikai football csapat részéről. Annyit azért kijelenthetünk, hogy
a diósdiak előttünk járnak az úton, de
lelkesedésben és elszántságban minden mackótestvér odatette magát. Varga Tamás és Hermann Emőke tanítványai húsz fővel alkották a két korosztály csapatát, melyben 5 évestől a 16 évesig lányok és fiúk vegyesen szerepeltek.
Közös bemelegítéssel indult a találkozó,
majd két-két 2×10 perces mérkőzésen a
kismackók a kezdeti elfogódottság után,
több hatpontost is szerezve megmutatták magukat a hazai amerikai football
térképre már rég feliratkozott házigazdáknak és a csapatot szép számban elkísérő oroszlányi szülőknek. Ahogy a
vezetőedző Pici Bá’ fogalmazott, a va-

sárnapi meccsek azon túl, hogy érzelmileg is feltöltődést hoztak, jól szolgálták a felkészülést a májusi kupanapra,
ahol már élesben játszanak az oroszlá-

nyi srácok. Rendkívül pozitív benyomásokkal térhetünk haza, különösen azért,
mert néhány fiatal az edzésen mutatott
teljesítményét felülmúlva szerepelt a
Szentek ellen. Természetesen, a folytatás
sem marad el: reményeink szerint, hamarosan Oroszlányban vendégszerepel
a Diósd Saints utánpótlása. Go Bears!

Számot írt Ganxsta
Zolinak a Bears

Legalábbis a mezére. A zenésznek an�nyira megtetszett a Oroszlány Bears
Amerikai Football Csapat, hogy bejelentkezett egy sajátért az alig 8 hóna-

pos „Maciknál”. A csapat persze azonnal intézkedett, így történhetett, hogy
Ganxsta „Döglégy” Zolee #16-os mezt
kapott ajándékba az Oroszlány Bears
amerikaifoci csapattól március 23-án
este, a Gárdonyi Sportcentrum műfüves
pályáján. A vidám hangulatú találkozó egy közelben adott koncertjük miatt
került erre az időpontra. A zenész persze szívesen készített közös fotót a játékosokkal, miközben a zenekar többi része már a tatabányai koncert beállításait végezte.
Oroszlány Bears
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Kapcsolataink
Életünk meghatározó szereplői a minket körülvevő emberek. De abba bele sem gondolunk, hogy az egész élet egy kiterjesztett kapcsolati háló. Az elsődleges – amelyből mi magunk születünk – a szüleink találkozása. Ők adják a legfontosabb tudást a kezünkbe, jelenlétükkel tanítanak, sokkal
inkább, mint szavakkal. Az ő viselkedésük válik követendő
peldává tudatosan vagy tudattalanul is. Később ez a kapcsolat bővül testvér által, rokonok által. Aztán ahogyan haladunk előre az életben, úgy nő a tét. Bölcsőde, óvoda, iskola,
minél inkább idősödünk és jutunk előre, annál szélesebb lesz
a kapcsolati háló és ezek a találkozások rengeteg tanulási fázist rejtenek magukban. Elképesztő, hogy milyen szinten befolyásolja az ember személyiségét a közeg, amiben van! Azt
már látjuk, hogy számos élmény, benyomás vesz körül minket életünk során. Ám ez még nem elég önmagában! Hatalmas kincset is tartogathatnak nekünk, de óriási tévedést és
csalódottságot is hozhat. Ezért rendkívül fontos a tudatosság!
Gyermekként nem tudunk ezzel foglalkozni, ám felnőttként
igen! A megfelelő önismeret és személyiségünk formálása által közvetlen környezetünk minőségén is javíthatunk! Gondoljunk a hátrányos helyzetű fiatalok sorsára! Kiegyensúlyozott és emberhez méltó otthoni közösség hiányában egy gyermek legfontosabb kapcsolódási pontja eleve sérült, így a hozott minta már hibás. A kötődési zavarok és a bizalom kialakulásának hiánya egy egész életre negatívan hat. Minél kevesebb a gyökerekből való érzelmi táplálkozás lehetősége, annál inkább nő annak az esélye, hogy a gyermek később elkallódik, rossz körülményeket teremtve magának! Fontos, hogy
a fiatalok érezzék, akkor is van lehetőségük hallgató fülekre
találni, ha otthon érzelmileg elérhetetlen szülő található. Éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni az óvónők és pedagógusok munkájára! Nagyon sok árulkodó jel vonatkozik
arra, ha egy gyermekkel nem megfelelő módon foglalkoznak,
itt azonban sokat jelenthet a másodlagos kapocs egy tanár
vagy gondozónő személyében. Számos esetben talán egyetlen támasza egy fiatalkorúnak az, hogy elmondhatja gondját vagy segítséget kérhet. Mindannyian a jövőt építjük ilyen
vagy olyan formában. Közösséget alkotunk és rendkívül fontos, hogy minden fiatal megkaphassa ugyanazt a lehetőséget
az indulásra! Nem lehet elég korán kezdeni a stabil énképpel,
bizalommal rendelkező gyermek nevelését! Hiszen a legfontosabb számukra a szeretet, figyelem, következetes, de jó célú
nevelés. Az egészséges testi és lelki állapot megtartása vagy
elérése az esetlegesen bekövetkezett problémák mellett. Az
idei évben éppen ezért drog prevenciós előadást, kötetlen beszélgetést szeretnék tartani Oroszlány fiataljaival, ahol további témák lesznek még a szexualitás és emberi kapcsolatok. Jelentkezéseket várunk!
Pázmándi Anikó

Alkalmi munka Oroszlányon
Miért jó alkalmisként dolgozni?
 mert hetente van fizetés
 mert a bruttó az a nettó
 mert nem tudnak tiltani a béredből
 mert előre megmondjuk
a beosztásodat
Munkarend: 8 és 12 órás
Órabér: nettó 1050 Ft
+ jelenléti bónusz
Feladatok: gyártásban való aktív
részvétel (betanított munka)
Minden hétfőn kezdés
Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet: 20/66 55 724

