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Minden évben április 22-én ünnepeljük a Föld napját. A mára
már világméretű mozgalom több évtizede szólít fel a környezet
védelmére, és számos megmozdulással hívja fel a figyelmet a
társadalmi felelősségvállalásra – hiszen ahogyan ma élünk, az a
jövőnket befolyásolja.
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Iskola közössége harmadik éve
csatlakozik az Énekelj a Földért kezdeményezéshez.

LAPSZÁMUNKBÓL:

Figyelem! Szavazás
Az Európai Parlament tagjainak
2019. évi választása 2019. május 26án. A hirdetményt megtalálja az
5. oldalon

Elkerülhetetlen
Petíciót nyújtottak be a környeiek,
elviselhetetlen mértékűvé nőtt a
rajtuk keresztül menő forgalom.
Az igazán jó megoldás Oroszlányt
is elkerülné – ha lesz ilyen.
7. oldal

Az esemény lényege, hogy a Föld napja alkalmából énekléssel
hívják fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható
életmód, gondolkodásmód mellett
való elköteleződésre.
Készül
Tényleges tevékenységein keresztül mutatkozik be a januárban kibővített tevékenységű Oroszlányi
Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.,
azaz röviden az OIH.
4. oldal

Puszta kézzel
Új alapokon az oroszlányi karate,
de nem azért mert rossz volt: hanem mert mindig lehet még jobban
csinálni!
10. oldalon

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Irodalmi munkásságáért idén
áp
rilisban vehette át a Kláris
nívódíj II. fokozatát Varga Lajos
oroszlányi író a Kláris irodalmikulturális folyóirattól, ahol versei,
novellái mellett több esszéje is
megjelent.

Ismét lomtalanítás lesz, május
27-én reggelre a városlakók,
28-án reggelre a Borbálaiak, 29én reggelre a Ófalu lakói pakolhatják ki a lecserélt bútoraikat
és egyéb nagyméretű lomjaikat. Építőanyagot, autóalkatrészt
most sem szabad kitenni, ahogy
az elektromos gépeket is az OKÖ
Zrt. Táncsics úti telephelyére kell
bevinni.

Koronglövészet miatt a Vértesi
Erdő Zrt. időszakos erdőlátogatási tilalmat rendelt el május 15-ig Gánt, Zámoly, Csákvár környékén. Az eseménnyel
érintett terület pontos térképét
az oroszlanyimedia.hu oldalon is
megtalálják.

Mentőautókkal, valamint a mentés és persze az újraélesztés
módszereivel ismerkedhetnek
meg azok, akik május 10-én ellátogatnak az Oroszlányi Mentőállomásra, a Mentők Napja alkalmából.

Sok nyugdíjas nem tudja,
hogy segítséget kaphat
Oroszlány, a „szép
korúak vá
rosa”
címmel tartott előadást Lazók Zoltán
szerda délután a Bányász Klubban,
mely program az Örökifjak Klubjának és az Oroszlány Barátainak Köre
aktivistáinak köszönhetően közel
száz érdeklődőt vonzott.
A polgármester előbb
az idősek körében végzett felmérés eredményeit ismertette, majd a
résztvevőkkel közösen
megoldásokat kerestek
a nyugdíjasok mindennapjaival kapcsolatban
felmerült kérdésekre.
A kérdőíves kutatásból
kiderült, hogy míg a megkérdezett 60
év feletti férfiaknak alig több mint 16%a él egyszemélyes háztartásban, addig a
nőknél ez az arány több mint 44%.
Lazók Zoltán kifejtette: a magas szintű
egészségügyi ellátást és annak fejlesztését az teszi szükségessé, hogy az oroszlányi nyugdíjasok túlnyomó többsége, 93%-a szenved valamilyen betegségben, és az esetek többségében a bajok halmozódása tapasztalható. A megkérdezettek 69 százaléka szenved például magas vérnyomásban, több mint
felük szív és érrendszeri betegségekben,
49 százalékuk reumatikus problémával
küzd, de jelentősek a mozgásszervi panaszok is.

A városvezető szerint erősíteni kell
az önellátást segítő, támogató hátteret, mert a korcsoportok tekintetében
jól körvonalazódik az a tendencia, miszerint minél idősebb csoporthoz tartoznak a válaszadók, annál magasabb

arányban vannak önellátási problémáik.
Az előadáson szóba került az a figyelemre méltó adat, hogy a megkérdezettek háromnegyedének nem volt semmiféle információja az önkormányzat segítségnyújtására vonatkozóan. A polgármester szerint ezért célzottan tájékoztatni kell a szépkorúakat arról, hogy
milyen szolgáltatásokat nyújt kifejezetten nekik az önkormányzat.
Arra a kérdésre, hogy milyen egyéb igényeik lennének a 60 év felettieknek, a
válaszadók közül legtöbben a házi segítségnyújtást, az étkeztetést és a tartós
ellátást nyújtó intézményt említették. A
prezentációt követő kérdések többsége
is ezeket a témákat érintette.


Május 31-én végére érünk a tavaszi zöldhulladék-égetési idő
szaknak. Addig is hétköznap este
nyolcig, szombaton délig tüzelhetjük el a levágott ágakat és egyéb
kerti hulladékot – ha nem az egyre népszerűbb és sokkal hasznosabb komposztálás mellett döntünk.
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: 9100 • 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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Egy kézben
a városüzemeltetés
Még december 31-ével olvadt be a városüzemeltetési feladatokat ellátó Varikont Kft. az addig főként városi ingatlanokkal
foglalkozó Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-be. A
többnyire csak OIH néven említett cégben így egyesültek azok
a feladatok, melyek megrendelője elsősorban az Önkormányzat.
Az új, nagy cégben nem csak a vezetési, könyvelési, munkaügyi feladatokat ellátó kollégák megkettőzöttsége kerülhető el, de a technikai eszközök hatékonyabb kihasználása is megvalósul. A cég tevékenységét néhány aktuális példán keresztül mutatjuk be.

Váratlanul és igen rossz helyen omlott le a piactér sarkánál lévő gyaloghíd, forgalmát csak most lehet igazán lemérni, amikor nincs a helyén. Bár a piactér másik sarkánál lévő híd nincs messze, sokan választották/választják az út szélét, hiszen az kisebb kerülő. Bár az útra
terelődött gyalogos forgalmat csökkentette volna, ha a piactér fő kapuját bezárják erre a néhány szerdára és szombatra, ez sem az üzemeltetőnek, sem az Önkormányzatnak nem jutott eszébe. A gyaloghíd mielőbbi pótlását is az OIH Zrt. kapta feladatául, aki – egy régi tervet leporolva – május 15-re megígérte az új híd elkészítését, telepítését.
A vállalási határidővel és a hozzávetőleg 10 millió forintos költségével
igencsak aláígért a várakozásoknak. Emellett már javasolta a Mindszenti úton a Pénzes-patak felett lévő gyalogos híd átépítését hasonló módon,
amelyet szintén szívesen lebonyolítanának. De ide kapcsolódik, hogy a
Svandaberek-patak befolyásának helyreállításánál is végeztek el további
mederkotrási, tereprendezési munkákat.

Szintén a várostól kapott megbízás alapján végre valahára elkezdik a Táncsics úton közlekedők életét folyamatosan megkeserítő, jelentősen megsüllyedt csatornafedelek szintre emelését és cseréjét. A nagyjából kilencmillió forintos munka során a Kolcsár pékségtől majdnem egészen a Bányász klubig, összesen 15 aknafedelet állítanak helyre. A konkrét munkavégzés a forgalmat bizonyára nagy mértékben akadályozni fogja, hiszen a
legtöbb fedél középen van, de ígéretük szerint május végéig el is készülnek
vele.
A cég a tél folyamán is folyamatosan végezte a legsürgősebb kátyúk betömését a drágább és egyben kevésbé tartós, ún. hideg aszfaltos technológiával.
Április közepétől azonban áttértek a normál kátyúzásra: az úthibákat egyszerre több helyen felvágva, kitakarítva, meleg aszfaltot hengerelnek a problémás helyekre, mely így egy jóval tartósabb megoldás.

A vállalatnak nem csak feladata az országos átlagot messze meghaladó városi
zöldfelületek karbantartása, de elhivatott is ezek megőrzése és fejlesztése érdekében. Szívesen vállalna nagy szerepet az olyan, magára régóta várató nagyobb
lélegzetvételű munkákban, mint a Haraszt-hegy bevonása a városi életbe, vagy a
Malom-tó rendbetétele. Noha ezek valóban nagyobb támogatást igénylő feladatok, a jelenlegi lehetőségeihez mérten most is igyekszik tenni érte. A Haraszt-hegyen már elültetett berkenye liget, ez 16 darab magyar, Dunántúli-domb és hegyvidéki őshonos, egyedi berkenye faj néhány év múlva látványos eleme lesz a területnek.
A fentieken felül a közvilágítás ellenőrzésén, a játszóterek karbantartásán kívül
sok más szerepkörben is feltűnnek a cég dolgozói és autói a város bármely pontján. Folyamatos az együttműködés a települési képviselőkkel az egyes körzetek kisebb nagyobb problémáinak, fejlesztéseinek megoldásában. Ha Ön is szeretne felhívni a figyelmet egy-egy megoldandó problémára, a legegyszerűbben és a leggyorsabban mobiltelefonról, az OroszlányApp használatával üzenhetnek az intézmény-,
út-, vagy parkfenntartás vezetőinek.
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A vártnak megfelelően nagy érdeklődés övezi
a Tatabányáig vezető kerékpárutat, ám az építtető és a kivitelezők azt kérik, hogy az átadásig
legyenek türelemmel, és ne használják az épülő
létesítményt. Munkagépek bárhol előfordulhatnak rajta, hiszen sok még a teendő.

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK
2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
A szavazás napja:

2019. MÁJUS 26.
Névjegyzék:

A Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítványa nyert el 400 ezer forintot a TESCO „Ön
választ, mi segítünk” programjában. A Gyógyés fűszernövény tankert az oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola belső udvarában segíti az egészséges életmódra nevelést. Közel

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri
hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára
– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezi –
2019. május 10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a helyi
választási iroda vezetőjétől (jegyző).
Ajánlás
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április 23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
Szavazás

80 alkotás érkezett az Allianz Hungária Biztosító által szervezett gyermekrajz pályázatra. A
közönségszavazatok által kialakult sorrend díjazásában Lazók Zoltán polgármester is részt
vett a Rákóczi–Fürst sarkán lévő irodában.

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein
adhatja le szavazatát.
Szavazni egy listára lehet.
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, vagy látogassa
meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda

Egyedülálló módon „ételajánlat és terítékversenyt” szervezett közösen az Oroszlány Barátainak Köre, az Örökifjak és a Hölgyklub. A
rendezvénynek a Bányász Klub adott otthont, a
tíz terített asztal sorrendjét három fős szakmai
zsűri bírálta el.
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Nincs rá gyógyszer,
de könnyen megelőzhető
Az első olyan magyar települések között van városunk, melyek ingyenesen
biztosítják a kullancsok által terjesztett vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni védőoltást, amit
idén első alkalommal mintegy félszáz önkormányzati dolgozó kap meg – hangzott el a Polgármesteri Hivatalban
tartott sajtótájékoztatón áprilisban.
– Közismert, hogy a kullancscsípés nagyon súlyos következményekkel járhat, az általuk terjesztett egyik legveszélyesebb
betegség a vírusos agyvelőgyulladás. Mindig érdemes élni a
lehetőséggel, ha egy potenciálisan súlyos betegség ilyen egyszerűen megelőzhető – fejtette ki Lazók Zoltán. – Ezért a védőoltást a program első fázisában azoknak az önkormányzati cégnél dolgozóknak biztosítjuk térítésmentesen, akik a szabadban dolgoznak, például a városi parkokban, erdős külterületeken, hiszen ők vannak a leginkább kitéve a kullancscsípésnek. Határozott szándékunk, hogy a jövőbeni tapasztalatok alapján bővítsük a programot – tette hozzá a városvezető.
Dr. Mátics István Oroszlány 2009-ben indított egészségügyi
programjának fejlődéséről számolt be, majd arra hívta fel a
figyelmet, hogy a fertőzés az esetek jelentős részében tünetmentesen lezajlik, ám éppen azért veszélyes és kiszámíthatatlan betegség, mert nem lehet előre tudni, kinél okoz súlyos
szövődményeket. A védekezés pedig azért is indokolt, mert
a már kialakult betegség kezelésére nincsen célzott terápia,
az esetleges agykárosodás mértékét gyógyszeresen nem lehet
befolyásolni.
A szakemberek szerint hazánk a közepesen veszélyeztetett
országok közé tartozik, magasabb kockázatú területnek az
ország délnyugati része, valamint az északi határsáv középső
szakasza számít, ebbe a régióba tartozik Oroszlány is. Tavas�szal egyre jobb az idő, a hőmérséklet emelkedésével az emberre és házi kedvencekre is veszélyt jelentő vérszívó kullancsok egyre nagyobb számban vannak jelen a környezetünkben. A kutatások szerint már minden ötödik kullancscsípés
városi környezetben történik. Három praktika, mellyel csökkenthetjük a paraziták támadását:
• kiránduláskor a természetben alkalmazzunk rovarriasztó
szereket, így csökken a csípés veszélye,
• nagyobb kirándulásokat érdemes hosszú ruhában, begyűrt zoknival folytatni,
• séták – kirándulások után családtagjainkat és a házi kedvenceket is érdemes a vérszívó paraziták kapcsán is tüzetesen átnézni.
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Elkerülni az elkerülhetetlent
Több mint hatezren látták el kézjegyükkel azt a petíciót, amely a Komárom-Esztergom megyei Környén évtizedek óta tapasztalható és ezzel a térség életét is sújtó, elviselhetetlen mértékű átmenő forgalomra kívánja felhívni a szaktárca, a politikai élet szereplői, a kormány figyelmét. A több
ezer aláírás alig 4 hét alatt gyűlt össze.
A petíciós íveket Miksó Lajos adta át április 17-én Beke László, Környe polgármestere számára azzal, hogy egyéb illetékes szervek mellett kérje meg a térség
országgyűlési képviselőjét, Czunyiné
Dr. Bertalan Juditot, hogy lakossági fórum keretében tájékoztassa a környei és
környékbeli állampolgárokat az elkerülő út megépítésének aktuális helyzetéről, s arról, hogy milyen segítséget tud
nyújtani a mielőbbi megvalósulás érdekében.
Az ívek átadásakor a kezdeményező elmondta: korábban többször elhangzott,
hogy azért késlekedik immáron évtizedek óta az elkerülő út megépítése, mert
a 4600 lelket számláló Környén tapasztalható, mára elviselhetetlen mértékű
forgalom csak a falu problémája. Ennek
ellentmond az a tény, hogy a petíciót
2037 környei, és 4209 más településen
élő látta el kézjegyével, az íveken például 1521 tatabányai, 849 oroszlányi, 294
tatai, 207 kecskédi, 205 vértessomlói,
158 bokodi, 88 várgesztesi, 81 dadi, 76
kömlődi név szerepel. Az is érzékelteti a
helyzet súlyosságát, hogy a két magánszemély kezdeményezéséhez több mint
100 önkéntes csatlakozott, és segített a
gyűjtésben.
Beke László polgármester az ívek átvételekor hangsúlyozta: a környei önkormányzat a rendelkezésére álló esz-

közökkel évek óta igyekszik mindent
megtenni az elkerülő út megépítése érdekében, de az messze meghaladja a
helyhatóság kompetenciáit. A fejlesztésekre igencsak szükség lenne, ezeket
hosszú évek óta szorgalmazza a falu.
Beke Lászlótól elhangzott: értesülve az
aláírásgyűjtésről, már meg is kérte a
legfrissebb forgalomszámlálási adatokat, melyek elrettentőek: Környe faluközpontjába Tatabánya irányából naponta átlagosan 10 910 egységjármű, 598
nehézgépjármű, Tata felől 4475 egységjármű, 441 nehézgépjármű érkezik, miközben az M3 autópálya napi átlagos
forgalma 12 528 Görbeháza és Nyíregyháza között.
Környén 2004-ben már szintén indult lakossági kezdeményezésként aláírásgyűjtés a falut elkerülő út mielőbbi
megépítése érdekében.
Végül két ellentmondó idézet a Környéhez akkor beérkezett válaszokból:

„Végleges, jó megoldást Környe problémáira a 8119 j. összekötő út Környét
északról elkerülő 4,8 km hosszú szakaszának megépítése fog nyújtani. Ez a beruházás az országos közúthálózat fejlesztésének 2007. évi indítással és 2008.
évi befejezéssel szerepel. A tárca tervei
szerint 2006. évig fejeződnek be az előkészítési munkálatok.”
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság, 2004. május
„Egyetértünk abban, hogy az északi elkerülő szakasz önmagában nem jelent
teljes értékű megoldást, mert utóbbi a
nagyon fontos Oroszlány–Tatabánya viszonylatban nem biztosít közvetlen kapcsolatot. A déli elkerülő szakasz megvalósíthatóságának vizsgálatáról a Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht. felé intézkedtünk.”
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedési Főosztályának
vezetője, 2004. július

Életmentést tanultak a Nyíres dűlőben
Életmentő elsősegélynyújtási és újraélesztési ismeretek oktatását támogatta a Dr. Balogh Tibor Egészségügyi Alapítvány a Nyíres dűlőben lévő Csillagpont Szolgáltató Házban. A Kapu projekt Egészségfejlesztés című programjának
keretében Nagy Attila, a mentőállomás vezetője hétköznapi,
jól érthető példákon keresztül mutatta be az
érdeklődőknek, hogy vészhelyzet esetén mivel segíthetnek legtöbbet a mentő kiérkezéséig. A szakember az újraélesztés lépéseinek
szakszerű szemléltetése közben elmondta: sajnálatos módon egyre gyakoribb a hirtelen szívmegállás, ezért különösen fontos, hogy minél többen tudják megfelelően alkalmazni az életmentő szívmasszázst.
A gyakorlati teendők alátámasztásaként a

résztvevők hasznos elméleti tudást is kaptak, hogy vészhelyzet esetén miért fontos minél előbb, legfeljebb 5 percen belül
elkezdeni az újraélesztést. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program (Kapu program) keretében az Oroszlány Város Önkormányzata által benyújtott, pályázatot 100 millió forintos támogatásra érdemesnek ítélte a kiíró. A projekt célkitűzése, hogy a tervezett tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű
emberek életlehetőségei javuljanak, elérhetővé váljanak a foglalkoztatást, társadalmi
integrációt, iskolai felzárkózást, családsegítést biztosító programok. A tervezett programok célcsoportja a szegregációval érintett
terület, a Nyíres és Német dűlő lakossága.
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220 káreset
Szintén áprilisban tartotta éves rendes közgyűlését és beszámolóját az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Köztestülete, melyen Lazók Zoltán polgármester, köztestületi elnök és Papp Péter alelnök mellett ott
volt Komlósi Tamás tatabányai tűzoltóparancsnok is.
Mint az Szabó Imre parancsnok beszámolójában elhangzott,
a szakmai munka ellenőrzését a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tatabánya Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság végzi. Az ellenőrzések, a szakma
iság szigorú megkövetelése garantálja tűzoltóink magas szintű felkészültségét. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokat minden esetben pótolták, illetve a szakmai felkészültség
javítása érdekében képzéseket, foglalkozásokat tartottak.
Végre sikerült rendszerbe állítani a 2016-ban beszerzett
MAN típusú gépjárműfecskendőt, így ma már egy vadonatúj, nagyteljesítményű, nehézkategóriás fecskendővel rendelkeznek, melynek végleges bekerülési költsége meghaladta a
80 millió forintot.
2018-ban 220 káresemény volt elsődleges műveleti körzetükben, mely a korábbi évek átlagának megfelelő. Az egyes káreset típusok közel azonos számban jelennek meg egy-egy évben. A száraz, aszályos időjárás következtében viszont többszörösére emelkedett az avartüzek, a viharos időjárás miatt
pedig a fakivágások száma.
2018-ban is szorosan együttműködtek az Oroszlányi Rendőr
kapitánysággal, az OMSZ Oroszlányi Mentőállomással, a
közüzemi szolgáltatókkal, valamint az ipari park területén
működő vállalkozásokkal. Folyamatos szakmai kapcsolatot tartanak a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Tatabánya Hivatásos Tűzoltósággal,
az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Kecskédi
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Rendszeresen részt vesznek a
Magyar Tűzoltó Szövetség, az Önkormányzati Tűzoltóságok
Országos Szövetsége és a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltó Szövetség gyűlésein, segítik a Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány munkáját.
Jelenleg 18 fő a vonulós tűzoltó létszámuk a három szolgálati
csoportban. Az elmúlt év során 2 fő tűzoltó szerelt le, de még
ugyanebben az évben mindketten kérték visszavételüket. A
főállású tűzoltók havonta 10-11 alkalommal adnak 24 órás
szolgálatot. Mivel a részükre előírt 8 perces vonulási idő otthoni készenléttel nem biztosítható, a tűzoltók a szolgálati időt
a laktanyában töltik. Ilyen módon a riasztási idő – mely alatt
a laktanyát el kell hagyni – 2 perc – hangzott el a parancsnoki beszámolóban.
2018-ban lehetőség nyílt pályázaton keresztül tűzoltó szakfelszerelések beszerzésére. A BM OKF által 10 év után újra kiírt
eszközbeszerzési pályázatra 5 millió Ft értékben nyújtottak
be igényt. A pályázat eredményeként közel 4 milliós értékben
kaptak új eszközöket, melyek nagymértékben javították felszereléseik minőségét – összegezte az elmúlt évet Szabó Imre.

Óvodai, bölcsődei nyári nyitvatartások
Bölcsőde
A bölcsőde 2019. július 15. és 2019 augusztus 9. közötti 4 hétben zárva lesz. Ez alatt az igények előzetes felmérése alapján a
bölcsőde gondoskodik az ellátást igénylő gyermekek gondozásáról, neveléséről. A bölcsőde 2019 augusztus 12-től a szokásos nyitva tartással működik tovább.

Óvodák
A Borbálai, a Malomsori és a Meseliget (falusi) Óvoda 2019.
június 17-től 2019. augusztus 23-ig zárva tart.
A Brunszvik és a Táncsics Óvodák felváltva fogadják a város
összes Óvodájából érkező gyermekeket:
Táncsics Óvoda:
2019. június 17-től 2019. július 5-ig (3 hét)

Brunszvik Óvoda:
2019. július 8-tól 2019. augusztus 23-ig (7 hét)

2019. augusztus 26-tól minden óvoda újra üzemel.
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Hunyadi hírek
Iskolánk 2 tanulója részt vett a Bécsben rendezett mesemondó- és szavalóversenyen. Az AMAPED – Ausztri-

ai Magyar Pedagógusok szervezésében
idén 10. alkalommal megrendezett versenyen tavaly indultunk először. Eredményeink: a 2. b osztályos Kluber Barnabás 2. helyezést ért el, felkészítője:

Rakó-Csodányi Andrea; a 3. b osztályos Szabó Péter 1. helyezést ért el, felkészítője: Szalainé Láng Marianna.
Másik kiemelkedő eredményünk a
Varga Tamás megyei matematikaverseny, ahol 1. helyezést ért el Németh
Máté 7. b osztályos tanuló. 2. helyezést
ért el Pap Levente 7. b osztályos tanuló. Felkészítő: Farkas Gáborné. Ugyanitt 1. helyezést ért el Árva-File Balázs
8. b osztályos tanuló, 1. helyezést ért el
Rácz Anna 8. b osztályos tanuló, 3. helyezést ért el Péterfi Liza 8.b osztályos
tanuló. Felkészítőjük Huma Erzsébet
volt.
Kosárlabda diákolimpián a IV. korcsoport megyei döntőjében iskolánk
csapata aranyérmes lett. Csapattagok: Árva-File Balázs, Baliga Ákos,
Czermann Máté, Hegedűs Milán, Kulcsár Ambrus, Mester Ákos, Németh
Máté, Pap Levente, Polónyi Ákos,
Szabadfi Márk, Szőke Miron, Szűr Ba-

lázs, Ungvárai Zsombor. Edzőjük:
Gurszky Géza.
Vértesi Natúrpark „Otthonunk a
Vértes” elnevezésű vetélkedőjén 1. helyet ért el iskolánk csapata: Kürty Laura, Péterffi Liza, Gánics Torda. Felkészítőjük és a csapat tagja: Szemánné
Dubovinszki Andrea.
Országos Honismereti Tanulmányi
Versenyt Kőhalmi Péter nyerte meg
Járfás Mihály tanár úr felkészítésével.
A Megyei Értéktár vetélkedő célja,
hogy a gyerekek megismerjék a nemzeti értékek rendszerét, különösen a megyei értéktárban és a hungarikumok
gyűjteményében található értékeket.
28 iskola 37 csapata mérte össze tudását a verseny első, online fordulójában.
A csapattagok: Duics Richárd, Kőhalmi Péter, Pap Levente és Pásztor Marcell Bánfalvi Attila földrajztanár segítségével készültek a versenyre, melynek
első fordulóját megnyerték. A döntőre – Lazók Zoltán polgármester támogatásával – Esztergomba utaztak, ahol
bemutatkozó prezentációjuk igen hatásos volt, hiszen a fiúk bányász mun-

karuhában mutatták be Bányászati
Múzeumunkat. Az eredményhirdetésen büszkén álltak a színpadra, hiszen
bronzérmesek lettek. Komoly jutalmat,
okosórát és bluetooth-os fülhallgatót
kaptak a szép oklevelek mellé.

Szakmai délután
a Hamvasban
A Hamvas napok keretében a megye
általános és középiskoláiból némettanárok gyűltek össze egy szakmai továbbképzésre az oroszlányi Hamvas
Béla Gimnáziumba.
Dr. Peres Anna egyetemi tanár a Raabe
Klett Kiadó DaF leicht című tankönyvsorozatán keresztül mutatta be a résztvevőknek, hogy milyen új módszertani megoldásokat és modern technikai
lehetőségeket használhatnak a tanórákon és diákjaik milyen új önálló tanulási és gyakorlási lehetőségekkel fejleszthetik nyelvtudásukat. A megismert eszközök és feladattípusok kap-

csolódnak a kétszintű érettségi és a
nyelvvizsga rendszerhez.
A rendezvény előtt, alatt és után a diákok és más szakos tanárok is megismerkedhettek a kiadó tanulást segítő,
applikációval is használható kiadványaival.
Hezler Edit

OROSZLÁNY
BRUNSZVIK ÓVODA
2019. május 9.
csütörtök 13.30–16.30

Gazdát
keres
ANTAL

1‑2 éves
keverék kan
kutyus, aki a fél mancsát
odaadná azért, ha valakinek szót
fogadhatna
Infó: 06 20 378 3364
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Raion Dojo Oroszlány
A karate még a nyolcvanas évek elején
kezdődött Oroszlányon. Az
alapítványi keretek közötti működést még az
akkori bajnokok szülei vitték a hátukon,
a
versenykarate
mo
torja pedig 30
éven keresztül Péter Gábor volt.
Mára a bevételeik forrása az adók
1%-ára és az önkormányzattól kapott támogatásokra apadt. Ezzel egyidejűleg az alapít-

lön terem a küzdősportok részére. Még
2017 szeptemberében adtunk
hírt arról, hogy elkészült
az az új, tatamival borított terem, amit az
Arany iskola tornaterméből alakítottak ki. Így az addigi lemorzsolódás fő
okai, az edzés időpontjával és helyszínével kapcsolatos bizonytalanságok megszűntek. A terem berendezésébe azóta
is sok munkát beletettek, a

vány elnöke is szerette volna átadni a
feladatait, így minden adott volt ahhoz, hogy új szervezeti alapokra kerüljön az oroszlányi karate. Szlezák János,
az új egyesület elnöke elmondta, hogy
az ilyenkor lehetséges két út közül a nehezebbet választották: nem kért döntési
jogkört egy személyben, hanem minden
döntés a közösségüké: még aláírni sem
egyedül tud az egyesület ügyeiben.
Szintén a megújulási a folyamatot erősítette, hogy a kosárlabda népszerűségének növekedése miatt – érthető módon
– már egyre nehezebben osztoztak a helyen másokkal. Szükségessé vált egy küvégeredménnyel nem egyszer meglepve
a sportágat helyben, anyagilag is támogatók szűk körét.
A most következő időszakot a toborzásra, az iskolák és óvodák felé való nyitásra szeretnék felhasználni. A jövőben gyakrabban találkozhatunk majd
bemutatókkal akár városi, vagy iskolai
rendezvényeken. A szombatonként tartott erőnléti edzésekre már most is kortól és nemtől függetlenül várják az érdeklődőket, ahogy a karate edzésekre
is. A facebookon (www.facebook.com/
raiondojoOroszlany) is aktívabbak lesznek, hiszen ezt ma már a nagyobb tömegek eléréséhez nem lehet kihagyni.

Önvédelem, akár
30‑40 évesek számára is
A hagyományos karate mellett az egyesület péntek esténként már most is tanít önvédelmi fogásokat az érdeklődők
számára. Itt a harcművészetekben teljesen laikusok is megtanulhatnak elesni úgy, hogy közben ne érje őket maradandó sérülés, vagy más, praktikus
gyakorlatoksorokat is elsajátíthatnak. Elképzelhető például, hogy milyen sikerélményt adhat egy kisebb termetű nő számára, ha a nála több 10 kilóval nehezebb
férfival szemben nem teljesen védtelen,
és készség szinten ismeri azt a pár mozdulatot (igen, ODA kell rúgni), amelyekkel biztosan nyerhet néhány másodpercnyi előnyt a meneküléshez. Az itt szerzett
magabiztosság pedig biztosítja a szükséges lélekjelenlétet az adott pillanatban.
Mivel ez a képzés nem elsősorban a karate hagyományaira épít, így mindenki
a saját életkorának, testi adottságainak
megfelelő fogásokat tanulhatja meg, nők
és férfiak egyaránt.
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Komfortosabb lesz a
Gárdonyi Sportcentrum
tornaterme
Elkezdődött a Gárdonyi Sportcentrum tornatermének energetikai korszerűsítése. A több éve tervezett munkálatok anyagi fedezetét részben az
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club

biztosítja TAO támogatás felhasználásával, részben pedig Oroszlány Város Önkormányzata fedezi. A közel
40 millió forintos munka nyertese a
kecskédi Tomayer Kft., mely 1996 óta
végez építőipari munkákat. A csarnoképület 800 négyzetméternyi felületének hőszigetelését valamint a kapcsolódó „zeneiskolai” résszel együtt több,
mint 100 ablakának cseréjét július 30ig kell befejezniük. Az hőszigetelés a
mai előírások alapján 20 cm-es lapokból készül, és a jelenlegi bejárathoz hasonló, fehér színű vakolást kap majd.
A sportcentrum körbekerített, de sokáig nyitva tartó területén lévő rollerpálya megépítése óta nagyon népszerű, ahogy a csarnokban is gyakran találunk bérlőket. Idén a mellette elhaladó kerékpárúthoz kapcsolódóan kerékpárkölcsönző, illetve egyes tervek
szerint Street Workout tornapálya is
épülne ugyanitt, két különböző pályázat függvényében.

Érmek a tatamiról
KARATE. Április 14-én 8. alkalommal rendezték 17 csapat részvételével
Tökölön a Kakusei Országos Bajnok-

ságot. Gyermek, ifjúsági és felnőtt, versenyzők mérették meg magukat. Egyegy versenyző több versenyszámban is
indulhatott. Az Oroszlányi Raion Dojo
(rájon dozsó) karatésai közül heten a
dobogó harmadik, ketten a második és
hárman a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Név szerint:
Kihon versenyszámban – 3. hely: Kapdos Dávid; Szivacs kumite – 2. hely:
Dolinger Viktor, Kapdos Dávid; Kata –
3. hely: Sztankó Vivien, Bazsánt Csaba,
Dolinger Viktor, Pálvölgyi Dávid, Pálvölgyi Péter, 1 hely: Pigai Anna, Tivadari Martina; Kumite – 3. hely: Fekete
Róbert, 1 hely: Bazsánt Csaba, Pálvölgyi Dávid, Pálvölgyi Péter.

JUDO. Április elején az Oroszlányi Judo Club 3 versenyzője meghívásos versenyen vett részt Tokodaltárón. A 150 indulót számláló mezőnyben Kakas László aranyérmet, Áncsák
Kiara Manna és Müller Krisztián pedig ezüstérmet szerzett. Április 15-én,
vasárnap pedig a Pápán megrendezett Regionális Rangsorversenyen vettek részt az OJC versenyzői. A résztve-

vő 21 egyesületből 315 nevezés érkezett.
A mieink 12 versenyzőt indítottak, ebből 4 fő vehetett át érmet a sikeres szereplésért. Eredmények:
Aranyérem: Áncsák Kiara Manna,
Áncsák Kitti Bettina, ezüstérem: Pinke
Zsófia, bronzérem: Müller Krisztián
Izsáki Erika

Közös az öröm
Az épülő kerékpárúthoz kapcsolódóan a közeljövőben számos tájékoztatással találkozhatnak kicsik és nagyok
egyaránt. A lakosságon felül kimondottan az iskolák, azon belül a tanulók
és a tanárok is az alanyai lesznek különféle programoknak, képzéseknek és
játékoknak. Az úgynevezett „szemléletformáló” tevékenységgel tehát nem
csak az elkészült útra fogják felhívni
a figyelmet, de a biztonságos közlekedéshez, a kerékpáros KRESZ-hez, és
a drótszamarak technikai felkészítéséhez is kaphatunk tanácsokat. Ilyen
jellegű kiadvánnyal már akár májusban is találkozhatunk, noha a szervezett események – a kerékpárút átadása és az iskolakezdés miatt – leginkább majd szep
temberre koncentrálódnak. A feladat szakmai részét egy
elhivatott bicós csapat, a Vuelta Sportiroda végzi, akiknek a munkáját a tavalyi TourDeHongrie mezőny áthaladása kapcsán már „futólag” megismerhettük.
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Drága Édesanyám!
Eszembe jutott egy emlék az édesanyámról. Mikor az életünk úgy alakult, hogy egy otthonba kényszerültünk, szerény hajlékon éltünk, kevéske pénzünk volt enni is. Anya egy
bölcsödében dolgozott és kötelezően fizetendő ebédjét ette a
munkaidőben. Egy rettenetesen hideg téli napon éppen hazafelé tartott a buszmegállóból a majdnem egy kilométeres úton.
Igazán zord idő volt, de alig bírtam magammal és elindultam
felé, hogy a csomagjait ne egyedül hozza. Anyám erős asszony
volt lélekben és testben is. Sokat bírt, rengeteg áldozatot hozott és élete nagy részében egyszerűen tette a dolgát. Mikor
felé tartottam, egyszerre a nagy havazásban megláttam egyre
közeledő alakját és még erőteljesebb léptekkel rohantam. Üdvözlésem után kikaptam a táskáját a kezéből és inkább a sajátomat fontam belé. Éreztem, hogy milyen hideg, csontig volt
fagyva. Didergett és csupa hópehely volt vékonyka kabátja. Piros pozsgás arccal baktattunk hazáig és közben meséltünk.
Anyám az ebédjének a felét hozta haza, azért, hogy én is ehessek. Amikor ezek a pillanatok eszembe jutnak, akkor minden
olyan élményem feledésbe merül, aminek kapcsán haragot
éreznék. Egyes esetekben kifejezetten közel éreztem magamhoz és úgy gondoltam, ő is nagyon szeret engem. Anyám erős
asszony volt… De már nem mondhatom el neki, hogy sajnálom, amiért minden vágya odalett és nem foghatom a kezét.
Érdekes egybeesés, hogy május elseje a munka ünnepe és május első vasárnapja az édesanyák napja. Számomra a legnagyobb kihívás és a legfontosabb munka a nevelés és a gyermek
vállalása. Magam még nem vagyok anya, de úgy érzem ez egy
olyan állás, amely kiváló embert kíván a nap minden percében, amely sokszor kemény és fárasztó, de fizetsége számokban nem mérhető. Egyszerre teremtünk értéket és adunk szeretetet, s persze kapunk is rengeteget. Éppen ezért számomra
ez a két nap valahol összefonódik, mert a legjobb munkaerők
az anyukák.
Végezetül pár mondattal megemlékeznék arról az emberről,
akinek köszönhetem, hogy itt vagyok, a tekintetem sokszor az
övét idézi és csacsogó természetem az ő nyomában jár.
Drága édesanyám! Köszönöm, hogy életet adtál és neveltél, lehetőségeidhez mérten engedtél és szerettél. Kis kezeid bársonyos tapintása által megtanultam mit jelent a simogatás, szavaid hallatán megszerettem az irodalmat és a nyelvtant. A te
konyhádban készítettem életem legelső és legjobb sár tortáját. A nehézségek árán tanultam önfegyelmet. A mai napig
egy részed bennem van és ez így is marad. Verseim helyett
már imákban üzenek neked és kívánom, hogy a felhőkön ülve
nézz le rám, leld örömöd bennem és légy büszke egy szép napon! Mindazért, amit teremtettél…
Kívánom, hogy minden gyermek és felnőtt teljes szívéből szeresse és
ölelje édesanyját, nagymamáját! Kívánom,
hogy adassék meg a
csoda, hogy minden áldott nap elmondhassák nekik: Mennyire hálásak és mennyire szeretik! Teljes szívből kívánok boldog anyák
napját!
Pázmándi Anikó

Akciós vásár a Kapocsban!
Május 17-én, reggel
9 órától, délután 16
óráig válogathatnak
számos akciós
termékünk közül.
Az akcióban részt vesznek a Topex,
Neo Tools szerszámai, a Graphite
elektromos és akkus gépei,
emellett még a Ferro csaptelepei
és fürdőszobai kellékei.
Nézzen be hozzánk, hogy jó
áron újítsa fel konyhai, illetve
fürdőszobai csaptelepeit,
szerezzen be új aksis gépet vagy
éppen egy új szerszámkészletet.
Állunk rendelkezésére minden hétköznap reggel
7-től, délután 17 óráig és szombaton 7-től délig.
Üdvözlettel:

Kapocs kis csapata! 

Az akció a készlet erejéig érvényes
a felül feltüntetett idővallumon belül.

