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A december kétségtelenül
a kültéri konnektorok
hónapja, bár valószínűleg
nem emiatt
időzítették mostanra a két
elektromos autó
töltőpont beüzemelését
a szakemberek.
Az elektromos autót
használók száma
csekély, de a növekedésnek
többé nincs akadálya
Oroszlányban sem.

JÁRÁSI LAPSZÁMUNKBÓL:

Teke
Sorozatunkat egy télen is változatlanul űzhető sportággal folytatjuk, amely igencsak az élvonalban
képviseli a városukat. Ön hány fát
dobna?
8. oldal

App – Problématérkép
Az általános vélekedés ellenére sok
városlakó valóban szeretne is tenni
valamit a közterületek állapotáért.
Az Oroszlány App-pal most nyílt
számukra egy lehetőség: elég egy
helyen bejelenteni a problémát, és
az egyből értesül róla a megfelelő
szervezet.
4. oldal

Új harang
Végleges helyén, az Alkotmány
úti evangélikus templom tornyában néztük meg a város legújabb
harangját. És ha már ott voltunk,
a harangjátéknak is utánakérdeztünk.
6. oldal

Véradás
Véradás lesz 2018. december 27-én
9-től 16 óráig az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtárban,
(Oroszlány, Szent Borbála tér 1.).
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Nincs újabb fejlemény lapzártánkig a kötelező kútbejelentés
szabályozásával kapcsolatban.
A témával kapcsolatos legfrissebb
információkat az oroszlanyimedia.
hu oldalon fogjuk közreadni.

Bővülhet a József Attila Általános iskola. A testület támogatását
adta a tervekhez, melyek megvalósítása akár már 2019-ben elkezdődhet. Az udvar egy részének
beépítésével balett, természettudományi és technikaterem épülne,
valamint egy hagyományos osztályterem és új tanári is.

A NAV Komárom-Esztergom
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. december hónapban folyamatosan
ellenőrzik a karácsonyi termékeket árusítókat az adventi vásárokban, üzletekben, piacokon és
közterületeken. Az adóellenőrök
kiemelten vizsgálják a nyugta- és
számlaadást, az áruk eredetét, a
készpénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését.

Vádat emeltek egy házaspár ellen, aki hajléktalanoknak adott
uzsorakölcsönt. A 20-30.000 Ftos összegek kétszeresét kérték
vissza, mely összeg jellemzően a
sértettek teljes havi bevételét jelentették. A 2014 és 2017 között
négy személyt sanyargattak bizonyíthatóan, melyből egy a tevékenységük folytán került a hajléktalan szállóra. A felerészt már
büntetett előéletű házaspárra két
illetve két és fél év börtönt szabna
ki az ügyészség.

Gazdát keres
Cirmos

Árva cirmos vár szerető gazdira! Egy
családi házhoz szegődött, ahol jól kijön mindenkivel, de a legjobb egy végleges hely lenne neki.
facebook.com/ments.
meg.orosz
lanyiallatvedo.
egyesulet/
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Közeleg a karácsony: így ünneplünk mi, oroszlányiak
Bizony, már csak néhány hét és
újra kopogtat az ablakon, talán fehéren, talán sárosan. A
december különleges hónap,
amelynek minden egyes napját lehet élvezni és átélni. Hiába kapkodós és rohanós, hogy
„mindenidőbenmeglegyen”, hiába nyavalygós, hogy megint sorba
kell állni, tömeg van és eső esik,
pedig hónak kellene, akkor is
szép, ünnepi és különleges. Mert
a szépre várakozni, megéri.
Az Oroszlány App az elmúlt hónapban
arról faggatta városlakókat: ők vajon
hogyan készülnek az ünnepekre.

Ott motoszkál a fejünkben
Sietünk, rohanunk, kapkodunk, mégis minden időben készen van. Van, aki
tervet készít és szisztematikusan készül
az ünnepekre (27%), van, aki fejében ott
motoszkál az ünnep közeledte, és bár
nem tudatos tervező, mégsem hagy ki
egyetlen alkalmat sem, hogy közelebb
hozza a hangulatot (40%), van, aki pedig
egyszerre, de még időben „letudja” karácsonyi kötelezettségeit (27%). Mind-

össze 6%-unk hagyja az utolsó percekre
a készülődést.

A családról szól

az Interneten intézzük (3,12-es
egyetértés), ezzel is kímélve magunkat a sorban állástól, tömegtől, bosszúságtól. Ha nem egy internetes webáruházat, akkor a
multit, vagy bevásárlóközpontot
keressük fel, hogy beszerezzük a
karácsony hozzávalóit (ezzel 2,91es az egyetértés), és sajnos még
nagyon kevesen vásárolunk helyi
kisvállalkozóktól (2,23).
Szóval szeretjük. Bár a kérdőív
válaszadói közül többen kerülik a
felhajtást, a kapkodást és a hideget (ráadásul még parkolni is nehéz!), összességében mégis imádjuk az ünnep hangulatát, az együtt töltött időt, a békét és
a nyugalmat, a fényeket a városban, az
ünnep izgalmát, a meghitt pillanatokat,
amikor úgy érezzük, megérte a készülődés, a sütemény illatot, és hogy újra
együtt lehetünk azokkal, akiket szeretünk.

Ha a készülődést nem is, a karácsonyt
bizony (majdnem) mindenki szereti.
A legmagasabb egyetértést (4,36 – az
ötfokozatú skálán) a „Karácsonykor
együtt a család” állítás váltotta ki. Ehhez szorosan kapcsolódik „A karácsony
És végül: mit kívánnak Önnek honfitársai? Többek között:
a gyerekekről szól”
„Békét, megértést, egymás iránti tiszteletet, egészséget!”
(3,28) is.
„Hogy a szép dolgokat is lássuk meg magunk körül!”
Vásárlást egyre töb„Hogy minden lakó álma valóra váljon!”
ben (sőt legtöbben)
„Boldog újévet és több parkolóhelyet…”

Oroszlány APP – Problématérkép
Az Applikáció kétség kívül a legizgalmasabb funkciója a Problémabeküldés. Jártunkban-keltünkben meglátunk
egy illegális szemétkupacot, egy sötéten
árválkodó villanyoszlopot, vagy egy veszélyes kátyút a járdán, akkor kezünkbe vesszük telefonunkat és az Oroszlány
APP Problématérkép menüjét kiválasztva helyben bejelenthetjük a hibát.

Hogyan használjuk ezt a
funkciót?

1. A Problématérkép megnyitása után
a képernyő jobb felső sarkában tudunk új problémát elküldeni. A bejelentéshez először le kell fényképezni
a problémát (igen, akkor is, ha éppen
sötét van, mert nincs közvilágítás), a
problématérkép ugyanis a GPS koordinátákat használja a probléma helynek pontos meghatározásához.
2. Másodikként ki kell választanunk a
probléma típusát (úthibák, közvilágítás, illegális hulladék, köztisztaság,
járda, park, játszótér, csapadékvíz
vagy parkolás.). Erre azért van szükség, mert a különböző problémákat

különböző kollégák, együttműködők
fogják tudni orvosolni, így a helyes
probléma-kiválasztás meggyorsítja a
megoldás folyamatát.
3. Végül saját szavainkkal is leírhatjuk
a problémát, majd a Küldés gombra kattintva útjára indíthatjuk azt.
Amennyiben fotót nem a helyszínen
készítünk, a helymeghatározás érdekében érdemes leírni a probléma
pontos helyét is.

A bejelentéstől a
megoldásig

A bejelentés a felelős munkatársakhoz
kerül, akik intézkednek a problémák elhárításáról. A Varikont Szolgáltató Kft.hez érkezik a leggyakoribb probléma: a
közvilágítás. Ezeket a hibákat nem közvetlenül a város, hanem az Eon, vagy a
várossal szerződött villamos ipari vállalkozás hárítja el, ezért ezek megoldása tart a leghosszabb ideig, illetve a vis�szajelzést is csak utólag tudnak küldeni
a probléma-bejelentőnek. Az úthibák javításáról a Varikont saját hatáskörében,
vagy az Önkormányzattal egyeztetve

dönt és javítja azokat, s így van ez a parkokkal, játszóterekkel, járdákkal is. Illegális hulladék elszállítását is a Varikont
szervezi, ez heti rendszerességgel történik. A rongálással és a parkolással kapcsolatos bejelentések a Közterület-felügyelethez érkeznek, ők lépnek akkor
is, ha a probléma további, pl. rendőrségi
intézkedést követel. A kóbor állatokról
érkező bejelentéseket az Ebrendészeti
Telep kapja meg.
Az Applikáción keresztül eddig 49 hibabejelentés érkezett. Legtöbb, 26 db
közvilágítási probléma, 7-en jelentettek
köztisztásági anomáliát, 6-an parkolási
problémát, 5-en illegális hulladékot láttak, 3-an úthibát jeleztek, 2 bejelentés
pedig a parkokkal kapcsolatban érkezett. A probléma megoldásának kezdetéről, illetve a megoldásról is az Appon
keresztül kapnak értesítést a bejelentők.
Érdemes ehhez az applikáció Beállítások menüpontjában az Üzenetek fogadását engedélyezni.
Az Applikláció a Google Play és az App
Store-ból is letölthető, vagy elérhető
oroszlany.hu oldalon.
-déesz-
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Szigetelést kaphat a Gárdonyi sportcentrum épülete is. Az ablakcserével is járó munkákkal nem
csak az komfort nőhet, de a fenntartási költségek
is nagy mértékben csökkenthetők.

Elkészült a járdaszigettel kombinált zebra, és a
buszmegálló bővítése a BorgWarner „Turbo” bejáratánál, biztonságosabbá téve sok dolgozók közlekedését a munkaidő elején és végén.

Autóbusz érkezik az újonnan kialakított Erőműi-tó
nevű megállóhelyre, a kiskertes övezet szélére. Az
1Y jelű helyi járat útvonalbővítésénél elsősorban a
tanulók bejutása volt fő szempont, de persze bárki
használhatja. A temetői járat pedig a Tesco-hoz kanyarodik be ismét.

Február végéig korlátozza a Vértesi Erdő Zrt. a kirándulókat, túrázókat a Vértes és a Gerecse erdeiben. A vadászat miatti tiltásokról előre a cég honlapjáról, vagy a verkor.hu-n érdemes tájékozódni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
állományába Járőrtárs beosztás betöltésére
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben
vesznek részt, melyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs
rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkavállalói munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró
vizsga letétele esetén – a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.
Illetmény:
• a képzés első két hónapjában munkavállalóként a 2012. évi I. törvény
a Munka Törvénykönyve szerinti bérezés,
• a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti alapilletmény.
Egyéb pótlékok:
• Az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek ös�szege havi 5796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet ki,
• Teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékeléstől
függően – évente két részletben,
• A túlszolgálat ellentételezése.
• Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy
évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a
magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését
követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.
Illetményen kívüli juttatások a vonatkozó jogszabályok szerint.
Felvételi követelmények:
• betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
• magyar állampolgárság,
• állandó belföldi lakóhely,
• érettségi bizonyítvány,
• büntetlen előélet,
• fizikai-, pszichológiai-, egészségügyi alkalmasság,
• pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,
• kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálat létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,
• a pályázó részletes, kézzel írott, fényképes önéletrajzát, elérhetőségeit,
• a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
• érvényes 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (az
igénylőlapon kézbesítési címként a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).
A pályázatot postai úton a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (2800 Tatabánya, Komáromi út 2) kell megküldeni, vagy személyesen le lehet adni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán (Horváth Attila r. alezredes, horvathat@komarom.police.hu) ad felvilágosítást a
34/517-716-os telefonszámon.
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tatók mozgatását és az órák elütését is tudja a mai napig. A kerekek minden egyes
elénk forduló fogáról a szerető gondoskodás köszön vissza, akit kicsit is érdekelnek a gépek, azok számára mindenképpen megér egy… látogatást.
Az új harang a középső, az eddig is szolgáló kis-, és nagy harang közé érkezett.
A toronyban eredetileg is három harang volt, legalább 1848. óta. Az első
világháborúban mindhármat elrekvirálták, és csak 1922-ben pótolták
őket. Ezeket hadicélokra hasznosították, jellemzően anyagában hasznosítva, például ágyúöntéshez. A második
nagy világégésben pedig a most pótolt középsőt veszítette el a templom.
A dátumokkal kapcsolatban a gyülekezet korábbi feljegyzései adnak
támpontot. Ezek nem csak a pótlásokat, de a javítások időpontjait is
rögzítik. A hosszú évtizedes használat igénybevétele után néha akkor is újra kellett önteni valamelyiket, ha közben éppen nem veszett el. Mára már megosztják
a feladatokat közöttük: reggel
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Újdonság, hogy az idei évben szenteste karácsonyi harangjáték
hallható majd az evangélikus templomtoronyból. Erre a 18 órakor
kezdődő istentisztelet előtt 17.05-től, 17.20-tól, 17.35-től, 17.50-től
kerül sor, illetve egy alkalommal az istentisztelet után is. Öltözzenek
fel jól, karoljanak bele valakibe, és sétáljanak arra, ha tehetik!
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Korábban igazán jó helyen lévő majki
kerttel, vagy „faluszéli” házzal kellett
rendelkeznie annak, aki saját telkéről
szerette volna élvezni a Kamlalduli Remeteség templomtoronyából szóló harangjátékot. Noha a felújítás miatt az
most éppen szünetel, ezek a dallamok
mégis sokkal közelebb kerültek a városlakókhoz. Az idén 231 éves Evangélikus
Templom harangtornyában ugyanis szep
tember óta nem csak a második világháború óta hiányzó harmadik, középső harang
állt ismét szolgálatba, hanem óránként digitális harangjáték is hallható. És nem csak
az Ófaluban, de – időjárástól függően – a
város több pontjára is elhallatszik.
A toronyban természetesen valaha óra is
volt, ennek helyét a mai, többször felújított
homlokzat is jelzi. Milán Zoltánnak és segítőinek köszönhetően az óraszerkezet fogaskerekeit sikerült a torony különböző
pontjairól összegyűjteni. Ezt némileg szokatlan helyen, a templom befalazott oldalbejárójában találjuk. Az összetett óraszerkezet részleteiben egyszerű megoldásai zavarba ejtőek a mai szemnek. A jórészt működőképes szerkezet felhúzása után a mu-

E

Újabb haranggal gyarapodtunk
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az új, délben a nagy, este a kicsi szólal
meg, míg mindhármat egyszerre az istentiszteletek előtt hallhatjuk.
Egy harang öntése ma sem kisebb esemény, mint régen volt. Gombos Ferenc
őrbottyányi műhelyében az eredetinek
minden paraméterében megfelelően,
160 kg-osra, „cisz” hangolásúra öntötte. Az, hogy ezt most lehetővé vált, Var
gáné Vojnár Katalin, Gyuga Mihály és
Orbán Ferenc képviselők hozzájárulásának köszönhető. Ám ahogy az évtizedes épületek felújításánál rendszerint
előfordul, úgy itt is adódtak nem várt
járulékos költségek: a lengő- és ütőszerkezet, valamint a kapcsolódó működtető elemek cseréjét a gyülekezet önerőből vállalta. Így szeptember 8-án Sze
merei János, a Nyugati (Dunántúli)
egyházkerület püspöke ünnepi istentisztelet alkalmával szentelhette fel az
új középső harangot. A eseményen német testvérvárosunk, Plochingen küldöttsége is részt vett.

És hogy teljes legyen a kép, a harangjáték létrehozásához a korábban említetteken felül Papp Péter, Szabó Mihály
és Torma Lajos képviselő urak, valamint Lazók Zoltán polgármester szánt
különböző összegeket saját keretükből.
Így a harangjáték most reggel 8 és este
8 óra között egy-egy gyülekezeti éneket szólaltat meg. Ezek az egyházi év
ünnepköreinek megfelelően változnak,
így a teljes év során mintegy 130 fajta
különböző dallamot – ahogy az evangélikus egyházközösség hívja: korál –
hallhatunk. Sztruhár András gyülekezeti felügyelő elmondta, hogy a szarvasi öregtemplomban hallott hasonló harangjátékot, és úgy gondolta, hogy ez a
mi városunkban is nagy tetszést aratna. A gyülekezet tagjain kívül a polgármester is támogatta az ötletet, és rövid idő alatt sikerült is eljutni a megvalósításig. A harangjáték működése óta
egyébként a hagyományos harangozás
ideje felére csökkent.
Az új harangot felavatása előtt néhány
hétig az OKSZIK aulájában is megcsodálhatták, az erről készült televíziós riportot „Elkészült a harang” címmel az
oroszlanyimedia.hu oldalon találják,
vagy a mellékelt kód beolvasásával mobiltelefonon is megtekinthetik!

07

Marad(i) a Posta

Identitás és kohézió

Az oroszlányi Postahivatal elhelyezése a korábbi Arany iskolából kialakított
„Szolgáltató Városközpont” épületében
több éves elképzelése, mondjuk ki: vágya a városnak. A nyolc éve kezdődött
egyeztetések nyomán a Postának szánt
rész külső szigetelése, ablakcseréje évekkel ezelőtt megtörtént, és a többi, időközben betelepült funkciók (Kormányablak,
Munkaügyi Hivatal, Járási Hivatal, küzdősport-terem) elhelyezése mind a Posta majdani helyének szabadon hagyásával történt. Ugyanezen okból az épület felújításakor „büfé, papírbolt” munkanéven üzlethelyiségeket is kialakítottak, a városközponti funkciónak és a
Posta várható forgalmának megfelelően.
Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy az új
helyre való költözéssel mind az eddigi
„nagy”, mind a tóparti „kis” posta megszűnne, de ez vállalhatónak tűnt cserébe azért, hogy a mostani állapotok normalizálódjanak. Ismert, hogy a lakosság méltatlannak tartja a mostani elhelyezést, az ottani körülményeket, és erre
vonatkozóan több megkeresés is érkezett az önkormányzathoz, illetve az országgyűlési képviselőhöz is. A legutóbbi,
nov. 9-én zajlott egyeztetés értelmében
azonban továbbra sem várható a költözés, elsősorban a Posta elhatározásából.
Az egyeztetésen a Magyar Posta Zrt.
képviselői kifejtették, hogy a posta új
helyszínen történő kialakítását az önkormányzat beruházásában várják el,
ezt követően a tulajdonukba kívánják
venni az épületrészt. A tulajdon megszerzésének ellentételezését az oroszlányi meglévő két postaépület értékesítése
jelentheti – azt azonban nem tudják biztosítani, hogy ezeket az Önkormányzatnak adják el. Valamint, mivel az egykori
Arany iskola épületét pályázatból újították fel, így annak tulajdonjogában változtatás legkorábban két év múlva kerülhet sor. Így jelenleg a három szóban
forgó ingatlan értékének felbecslésén kívül ismét nem történik érdemi előrelépés. Pedig az önkormányzat elvitte a
posta képviselőit a nagypostára is, hogy
saját szemükkel lássák, mekkora szükség lenne a költözésre. Azonban erre is
megvolt a válasz: a postai szolgáltatások
igénybevétele 20-30%-kal csökkent, így
ezek elláthatók a jelenlegi épületben is,
annak felújítása után.

TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 – A
helyi identitás és kohézió erősítése
Oroszlányban: A pályázat célja a helyi identitás kialakítása/megőrzése, erősítése, közösségépítés, melynek eredményeként javulhat a település népességmegtartó képessé-

ge, települési imázsa. A fejlesztés átfogó célja a helyi lakosok közösségekké formálása, közösségépítési folyamatok elindítása, új közösségek kialakulásának elősegítése. A projekt fő célja
az „oroszlányi identitás” építése, erősítése. Részcéljai az „oroszlányi identitás” erősítése érdekében szervezendő programok, fórumok megvalósítása, a programok megvalósítása során
minél nagyobb számú lakossági bevonás elérése. A programok keretében
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok valósulhatnak meg, hagyományőrző és kulturális programok
szélesebb körű megvalósítása is elősegíthető, ezekhez eszközfejlesztésre is
lehetőséget biztosít a pályázat. A pályázat tartalma kiterjed táborok, kulturális foglalkozások, gyermekprogramok,
kézműves foglalkozások, idősek klubja,
szövő szakköri programok megtartására, helyi identitási portál kialakítására, vagy akár filmforgatásra, képzések,
tanulmányutak szervezésére is. A projekt 2018. és 2022. évek folyamán valósul meg. A közösségi rendezvények aktívan bevonják a helyi lakosokat a települési életbe, megismertetik velük a
helyi hagyományokat és értékeket. A
projekt megvalósítása során konzorciumi megállapodás keretében működik együtt az Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat, az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár, a LÜN
Kft. és Oroszlány Város Önkormányzata. A projekt összköltsége hozzávetőleg 55 millió Ft támogatás felhasználását eredményezheti.
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Mindenkinek lehet egy dobása
Karácsony László szakosztályvezető
egyben az ifik és a felnőttek edzője is,
5 éve nyitja-zárja a termet mindenki
számára. Akkor Bánhegyi László helyébe lépett a szakosztály élén, és testnevelő tanárként is lelkes képviselője
a tekézésnek. A 2010-ben felújított termet szinte minden nap használják, ám
ennek igen kevés nyoma van: láthatóan
vigyáznak rá.
: Van-e elegendő utánpótlás?
K. L.: Tavaly futott egy pályázati
programunk, a „Teke, élet, egészség”.

Ebben 240 oroszlányi és környékbeli diákkal és pedagógussal ismertettük meg a sportágat. A gimisekkel is
jártunk át korábban, egy dupla testnevelés óra jó alkalom az ilyesmire – de
más iskolákból is tudnák fogadni osztályokat.
: Szeretik a tanulók az ilyesmit?
K. L.: Ezen alkalmakon elsősorban játékos vetélkedőket tartunk, inkább az
alapok megismertetésére, megszerettetésére törekszünk. A teke nincs benne
a közgondolkodásban, nem közvetíti a
TV, kevés az információ róla.
: Marad-e játékos az ilyen ismerkedésből?

A Senior Európa-bajnokság (60 év felettiek)
magyarországi selejtezőjét is az oroszlányi
pályákon rendezik. Az U60-s egyéni Európa Bajnokság magyarországi férfi selejtezőjének lebonyolítását pályázaton nyerte el
Oroszlány, és jövő év áprilisáig tart.

K. L.: Persze, több új taggal is gazdagodunk azóta.
: Ki segíti az egyesületet, miből
működnek?
K. L.: A városi, sportcélú pályázatokon eddig mindig sikeresek voltunk,
és a terem fenntartását is a város állja. Ezen felül eddig az OSZ Zrt, jelenleg a Nemzeti Közművek OSZ Zrt. támogatását élvezzük – a jövő évre szóló
tárgyalások még folyamatban vannak.
Eddig ez a mérkőzésekre járás költségeit éppen fedezte.
Az oroszlányi tekecsapat számára 5
éve még az NB1-be való feljutás volt
az elérendő cél. Mára ez már teljesült,
jelenlegi álmuk, hogy feljussanak a
szuperligába, melytől a tavalyi évben
a hajszálnyinak tekinthető két pont választotta el őket. A Keleti csoportban
ezzel elért második hely fennállásuk
óta legnagyobb sikernek könyvelhető
el. Idén ősszel azonban az NB1 nyugati csoportjába kerültek, ami új ellenfeleket, és – ami ebben a sportágban nagy bizonytalansági tényezőt jelent – új, addig ismeretlen pályákat is
hozott számukra. A csapat erősségét
mutatja, hogy ez azonban semmilyen
visszaesést nem okozott számukra:
11 mérkőzésből 9 győzelemmel jelenleg ismét a tabella 2. helyén álnak –
ismét két pont lemaradással.
: Mire lenne a legnagyobb szükség az egyesületben?
K. L.: Az jó lenne, ha valaki még tudna segíteni nekem, főleg a fiatalokkal
kapcsolatban. Illetve, ha a tömegsport
órákon többen, rendszeresen jönnének hozzánk a tanulók. Nyugodtan le-

hetnénk egy „teke bázis”: akár kisgyerek kortól is jöhetnének ehhez van már
kisebb golyónk is. Ehhez azonban már
kell legalább még egy valaki mellém.
Mindennel együtt ez már elég sok idő,
ingyen nem szívesen vállal más ilyet.
: A beszámolókban mindig külön említik a felnőtt és ifi csapatot.
Mi a korhatár, és milyen különbségek
vannak még?
K. L.: Az ifi csapatban 23 éves korig lehet részt venni, e felett felnőttnek számít. Minden más ugyanaz, ugyanazok
a pályák, a golyósúlyok, minden… Lefelé persze van átjárás, a felnőtt csapatban szerepelhetnek a korhatárál fiatalabb ifik. Ezt egyébként ki is használjuk, számos esetben sikerül kiegészíteni a felnőtteket a fiatalabbak közül.
Sőt, ha a ifik csak az ifi csapatban dobhatnának, akkor az ifi csapatunk réges-régen verne mindenkit.
: Aki esetleg kedvet kapna, hogyan kezdhet hozzá?
K. L.: Akit érdekel a dolog, nyugodtan hozhat haverokat, barátokat magával, hiszen akár négyen is tudnak dobni egyszerre. Hozzávetőlegesen 6-7.
osztálytól már érdemes lehet rendszeresen edzésre járni. Ugyanakkor ez
nem szigorú, hetente fogadunk baráti társaságokat, céges összejöveteleket
is, ők pusztán szórakozni jönnek. A
teke azért jó, mert objektív sportág: eldőlt vagy nem, nincs csalás, nincs vita.
Ugyanakkor mindenkinek megvan a
helye a csapatban. Aki ilyesmire vágyik, az itt biztosan nem csalódik.
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Kitüntették Betkát
Bensőséges hangulatú találkozón köszöntötték november 26-án délután
Szabó Istvánnét (Betkát) a Rákóczi
kultúrotthonban abból az alkalomból, hogy a közelmúltban vehette át
a Szlovák Nemzetiségért kitüntetést.
Mint azt Lazók Zoltán köszöntőjében
elmondta, mióta Betka a városba érkezett, tagja az Oroszlányi Szlovák Klubnak, immár 25 éve vezetője is. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az Oroszlányi Szlovák Tájház létrehozásában, és

annak gazdag anyagának összeállításában. Jelentős szerepe volt a „Krídlovka”
Ifjúsági Zenekar és a „Bránicska” Szlovák Gyermektánccsoport megalakulásában, és a működésük biztosításában. Szoros együttműködést alakított
ki több helyi, megyei, sőt szlovákiai intézménnyel és civil szervezettel, és nem
utolsó sorban kiemelendő a KomáromEsztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnökeként és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége helyi szervezetének vezetőjeként végzett tevékenysége. – Munkádat eddig is több kitüntetés
kísérte. 2013-ban önkormányzatunktól
Oroszlányért aranygyűrűt, valamint
testvérvárosunk, Vágsellye díszpolgári elismerését is kiérdemelted. Személy
szerint és önkormányzatunk nevében
is gratulálok neked, mert meggyőződésem, hogy illő helyre került az elismerés, valamint azt kívánom, legyen erőd,
egészséged, még hosszú évekig szolgálni nemzetiséged és Oroszlány közösségét – fogalmazott a polgármester. Az
ünnepségen melyen ott volt többek között Rajnai Gábor alpolgármester, File
Beáta jegyző és Kis Imréné, a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tiszteletbeli elnöke is, a városvezető mellett a társszervezetek, barátok és
kollégák is köszöntötték az ünnepeltet,
aki 2013-ban vehette át munkásságáért
az „Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt.
2014-től a Megyei Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Vágselye (Sala)
város díszpolgára.

Új rendőrkapitányunk
van

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője november
1-jei hatállyal bízta meg Kiss Sándor
rendőr alezredest az Oroszlányi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatainak ellátásával. Az új rendőri vezető, aki elmondta: örömmel vállalta el
a feladatot, mert ismeri a körülményeket, ismeri az itt folyó rendőri munkát.
Kiss Sándor 1999-ben határőrtisztként
kezdte pályáját, Hegyeshalomban és
Esztergomban is szolgált, utóbbi helyen közel hét évig. A 2008-as rendőrségi-határőrségi integrációt követően
kezdődött rendőri pályafutása. Több
évig rendészeti szakterületen dolgozott, igazgatta a megye közrendvédelmi és határrendészeti osztályát. Az elmúlt két és fél évben a megyei kapitányság ellenőrzési szolgálatát vezette, így rálátása volt a járás rendőri tevékenységére is.
– Pályafutásom csúcsának tekintem
az oroszlányi kapitányságvezetői beosztást, és hosszú távra tervezem itteni szolgálatomat, amihez kérem az
önkormányzat támogatását is – fogalmazott a város új rendőri vezetője,
aki személyesen a novemberi testületi
ülésen, a napirendi pontok tárgyalása
előtt mutatkozott be.

Látványos lehet
Nálunk szolgál az „Év Lovas Polgárőre”. Takács Zsuzsanna a Kisbéri Polgárőr Egyesület tagja annak lovas tagozatához tartozik, de Oroszlányban
él, és nagyrészt itt is ad szolgálatot.
Az országos szintű kitüntetését az Or-

szágos Polgárőr Szövetségtől kapta. A
kitüntetésre és a lovas polgárőr szolgálat előnyeire egy későbbi lapszámunkban szeretnénk visszatérni

KÖSZÖNET
A Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány köszönetét fejezi ki Oroszlány lakosságának és mindazoknak, akik segítették munkánkat
adományaikkal és hozzájárultak alapítványunk eredményes tevékenységéhez. Külön köszönetet mondunk a
cégeknek, cégvezetőknek: FidelitasDuó Bt., Méhes Kft., Orconbelt Kkt.,
Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala, OSz Zrt., Riasztástechnikai Szolg.
és Ker. Kft., Túra-Truck Kft. 2018-ban
1,5 millió forint támogatással járultunk hozzá Oroszlány város egészségügyének javításához. 700.000 Ft közvetlenül a rászorult betegek gyógykezelésére fordítottunk, míg 800.000 Fttal közvetve járultunk hozzá a lakosság jobb egészségügyi ellátásához. Ebből 400.000 Ft értékben eszközzel támogattuk az Oroszlány Szakorvosi és
Ápolási Intézetet (10 db ágybetét és
1 db vizsgálóágy), míg 400.000 Ft-ot
fordítottunk egészségügyi szűrővizsgálatokra és újraélesztési tanfolyamok
megszervezésére, ami az itt élők jobb
egészségügyi ellátását segíti. Továbbra
is szívesen vesszük adományaikat valamint az SZJA 1%-át! Bankszámlaszámunk: 11740061-20025342. Weblapunk:
folytatás a 11. oldalon
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Jó tanuló – jó sportoló
Tizennégy tehetséges fiatalt és edzőiket, felkészítőiket köszöntötte Lazók
Zoltán polgármester november 8-án
délután a sportcsarnokban megrendezett ünnepségen. A 12. éve megren-

dezett ünnepség keretében idén a díjakat Czéllai-Vörös Zsófia, világbajnoki ezüstérmes kajakozó segített átadni.
– Oroszlányban több, nagy múltra
visszatekintő iskola működik. Ezekben kiváló pedagógusainknak, edzőinknek köszönhetően a szorgalmas és
törekvő tanítványok már diákkorukban kiemelkednek, hogy tanulmányaik és sporttevékenységük során bizonyítsák tehetségüket. Ez az örömteli tény érlelte meg 2005-ben az önkormányzatban azt az igényt, hogy évente egy alkalommal méltóan ismerje el
a kimagasló teljesítményű diákokat –
kezdte ünnepi beszédét a városvezető,
majd így folytatta: – azokkal van szerencsém ma találkozni és kezet rázni, akik a 2017–2018-as tanévben sokat tettek iskolájuk, sportegyesületük hírnevének megőrzéséért, s amikor ezt tették, akkor Oroszlány jó hírét
is öregbítették, sokszor az országhatáron túl is. Idén 3 általános iskolából
és 2 középfokú intézményből érkeztek
jelzések kiemelkedő teljesítményekről.
Tanulmányi és sportsikereikért 14-en
érdemelték ki az elismerést, s a mai díjazottak 7 sportágat képviselnek. Külön is köszöntöm az edzőket, testneve-

lőket, felkészítőket, mert meggyőződésem, hogy ők nemcsak az eredmények
elérésére fordítanak figyelmet, hanem
mellette a szellemi nevelésre, a jellem
szilárdítására, a kitartás, a szorgalom
és az akaraterő fokozására is, tehát az
egész személyiséget a jó irány felé terelik. És nem feledkezhetünk meg talán
legfontosabbról, a szülői, családi háttérről, ahol komoly áldozatvállalással
segítik, egyengetik gyermekük kiteljesedését – fogalmazott Lazók Zoltán a
díjátadón.

Jól tanultak, jól
sportoltak:

1. Áncsák Kitti Betti judo, Oroszlányi
Judo Club, Hunyadi Mátyás Ált. Isk.
2. Müller Olivér judo, Oroszlányi Judo
Club, József Attila Ált. Isk.
3. Kovács Krisztina teke, Hamvas Béla
Gimnázium
4. Szlezák Anna karate, Karate a Gyermekekért Alapítvány, Hamvas Béla
Gimnázium
5. Takács Nikolett atlétika, Benedek
Elek EGYMI
6. Bázsa Viktória Éva teke, Hamvas
Béla Gimnázium
7. Árva-File Balázs kosárlabda, Oroszlányi Sport Egylet, Hunyadi Mátyás
Iskola
8. Kulcsár Ambrus kosárlabda, Oroszlányi Sport Egylet, Hunyadi Mátyás
Iskola
9. Pap Levente kosárlabda, Oroszlányi
Sport Egylet, Hunyadi Mátyás Iskola
10.Németh Máté kosárlabda, Oroszlányi Sport Egylet, Hunyadi Mátyás
Iskola
11. Czermann Máté kosárlabda, Oroszlányi Sport Egylet, Hunyadi Mátyás
Iskola

12.Baliga Ákos kosárlabda, Oroszlányi
Sport Egylet, Hunyadi Mátyás Iskola
13. Ehrlich Panka súlyemelés, Súlyemelő és Erőemelő Egyesület, Hunyadi
Mátyás Iskola
14.Tóth Levente kajak, Vért S.E, Tatabányai Árpád Gimnázium

A csapatsport
(kosárlabda) kiemelkedő
eredményt elért
sportolói:

Árva-File Balázs, Baliga Ákos, Czer
mann Máté, Kulcsár Ambrus, Németh
Máté, Pap Levente.

Az idei év oklevéllel
elismert edzői:

• Jugovics József OSE, kosárlabda
• Gurszky Géza, az oroszlányi Sportegylet edzője
• Karácsony László, az Oroszlányi
Szabadidő Egyesület Teke Szakosztályának vezetője
• Kovácsné Kelemen Valéria a Benedek Elek EGYMI pedagógusa
• Likerecz Attila, az Oroszlány Városi
Súlyemelő ás Erőemelő Egyesület
edzője
• Németh Dávid, a Vért Sport Egyesület Kajak Szakosztályának edzője
• Péter Gábor, a Karate a Gyermekekért Alapítvány elnöke, edző
• Végh Tibor, az Oroszlányi Judo Club
elnöke, edző
Az eseményt a Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll tánccsoport műsorai színesítették. A helyszínen készült fotógalériáért kérjük, keressék fel
a város honlapját, a www.oroszlany.
hu/fototar címen,
vagy mobiltelefonról is elérhetik az
alábbi kód beolvasásával.
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www.drbaloghtibor.co.nf. Végül megköszönöm az alapítvány alapítóinak,
kurátorainak, valamint önkénteseinek
a 2018. évi munkáját. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog, Egészséges Újévet Kívánunk!

Bátraké a szerencse
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola két diákja dobogós helyen végzett az Őszi megyei szavalóversenyen, ahol a tanulók egy kötelező
és egy szabadon választott verset adtak
elő. Kluber Barnabás 2. b osztályos tanuló harmadik, míg Szabó Péter 3. b
osztályos tanuló első helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Szalainé Láng Ma
rianna és Rakó-Csodányi Andrea voltak.

Önkéntesen itt is – ott is
Idén is a szokott formájukat hozták
Önkéntes Tűzoltóink. A Tyukodi Jó
zsef vezette csapat 2018-ban is számos
közösségépítő rendezvényből vette ki
a részét, melyeket immár sokadik éve
szerveznek. A februári Kisze-báb égetés helyszínének biztosítása inkább
kedves gesztus a részükről, ellenben
a kolbászsütésre épülő motoros találkozó mára már valóban visszatérő és
látványos tavaszköszöntő eseménnyé

vált. A motoros vendégek szelídségét
pedig az ilyenkor szokásos véradásnál
szinte semmi sem jellemzi jobban. Az
egyesület megalakulásának évfordulóját idén sem felejtették el megünnepelni a Szent Flórián téren, bár a gyereknapi és falunapi habpartik bizonyára
sokkal több család emlékezetében maradtak meg.
A közösségi események mellett a tűzoltási feladatokra való felkészülés sem
maradt a háttérben. Az idei évben is
segédkeztek viharkárok elhárításában:
elöntéseknél szivattyúzásban, fakidőléseknél darabolásban. A gyakorlások
egyik hozománya, hogy több verseny
közül elért idei legjobb eredményük,
hogy a Vértessomlón rendezett „kismotor-fecskendő és stafétaszerelésben”
a dobogó második helyére állhatott az
ifi csapat. Újdonság, hogy a megmérettetésekre idén már névre szóló pólókban érkezhetett a társaság. Ez évben
a tagság és az ifisták együtt már közel
félszázan vannak.
Aki szívesen barátkozna velük, az de
cemberben a Mikulás ház környékén is
megtalálja őket, ott az Oroszlány Barátainak Köre rendezvényeit segítik. De
figyeljenek oda: itt névre szóló póló helyett krampuszjelmezt, vagy álszakállt
és piros köpenyt viselnek!

Judo verseny
Novemberben rendezték a Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Országos
Bajnoksága (MEFOB). Az Oroszlányi
Judo Club 2 versenyzője indult a 250 fős

mezőnyben. Két kategóriában hirdettek
győztest: profi és amatőr.
Parti Petra a profik között indult, mert
az elmúlt 5 évben versenyzett, helyezéseket is elért. Juhacsek Renáta viszont
az amatőr kategóriában, ahol jóval több
volt az indulók száma.
Parti Petra bronzérmet, Juhacsek Renáta aranyérmet és kupát vehetett át a nap
végén.
Végh Tibor edző büszke tanítványaira,
hiszen az egyetemi tanulmányaik mellett nem sok idejük jut a sportra.
Az Oroszlányi Judo Club Siklóson is
töltött egy hétvégét. Szombaton a Serdülő Országos Bajnokság került megrendezésre, melyre 360 előnevezés érkezett. Az OJC 3 versenyzőt indított, közülük Pinke Zsófiának sikerült pontszerző V. helyen végeznie. Szombaton
az egyesület egyetemistái a Felnőtt III.
osztályú Országos Bajnokságon viszont
remekül szerepeltek – több mint 200
nevező között. Juhacsek Renáta és Parti
Petra bronzérmet szereztek, Jánoki Zsolt
pedig a népes súlycsoportjában szintén
pontszerzőként a VII. helyen zárt.
Izsáki Erika
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Karácsony varázslatos világa

Elképzelem magam előtt a decemberi hónapot és egy
megható képsorozat játszódik le a fejemben. Sűrű pelyhekben hull a hó és egy bögre finom, meleg, habos kakaót
szürcsölünk, miközben a sütőben már készül a mézeskalács, andalító karácsonyi zene szól és pattog a tűz. Amikor kitekintek az ablakon, furcsa nyomokat látok a hófehér tájon. Talán szán nyomai ezek? Mikulás léptei hallhatók
vagy a rénszarvasok lábainak súlya alatt roppan meg a hó?
Izgatottan várom a mai napig az ünnepeket, akár egy kisgyerek és őszintén hiszek abban a csodában, ami ilyenkor
beköltözik minden házba. Meghittség, szeretet és csupa jóság. Évek óta kézzel készítem magam az adventi koszorút és
a télapó váró szütyőt, filc anyagú csizmácskát. A mai napig
teszek kifényesített cipőt az ajtó elé.
Mindeközben, a karácsonyi előkészületek alatt azonban egy
másik – számomra – jelentős nap van, ez pedig Luca napja.
Sok népi hiedelem és vers, játék köthető ehhez, de jómagam
már közel hat éve ugyanazzal ünneplem. Fogjunk egy tollat
és egy papírt, gyújtsunk egy gyertyát, gondolatainkat tisztítsuk meg és képzeljük el vágyainkat, álmainkat a jövő évre
vonatkozóan! A papírra írjuk fel a 12 hónapot egymás alá,
némi helyet kihagyva! Luca napján, ha ígéretet teszünk és
papírra vetjük sorban a következő évben megvalósítani kívánt céljainkat, továbbá karácsony első napjáig a fennmaradó 12 napot ennek szellemében töltjük, később visszaolvasva azt tapasztaljuk, hogy valóban működik a kívánságaink
listája. Januárhoz egyetlen szót írhatunk, februárhoz kettőt
és így tovább haladva végül decemberhez 12 szó kerülhet!
A gondolataink minősége és ebbe fektetett hit segít nekünk
a megvalósítás útjára lépni, legyen bármiről szó. Érdemes
mindenre kiterjedően és gondosan megfogalmazni minden
kérésünket és igényünket: családról, anyagi bőségről, egészségről, vagy egy utazásról.
Vágyakra fel! Én ezzel a pár sorral kívánok mindenkinek
nagyon boldog ünnepeket és csodákban gazdag új esztendőt!
Tél érkeztével a hó, takarót borít a tájra, az erdő és mező
megpihen. Apró lámpások fényeként világítja be a házak
ablakát millió gyertya, gyermekek zsivaja töri meg a csendet. Egyszerre zord az éj és hideg a reggel, de a szívek megtelnek szeretettel. Elhalkulunk mi magunk is, készülve az
ünnepekre, kinek kívül, kinek belül gazdagon. Izgatottan
várjuk a Mikulást majd Jézuska ajándékait, ám legjobban a
családi békét és összetartozás érzését. Kellemes illatok lengik körül a szobát, türelmetlen sóhajok jelzik az ajándékozás pillanatát. Lázasan díszít mindenki, csillagszóró a kézben. Karácsony alkalmával elfogadás a szívben. Leljünk kincsekre az év minden napján teljes szeretetben! Gondjaink
hagyjanak el minket egész évben! Legyen erőnk, bátorságunk megélni az életet, öleljük és gondozzuk szeretteinket! Áldás és béke szálljon
mindannyiunkra, ezzel záruljon a varázslatos karácsony világa!
szöveg és kép:
Pázmándi Anikó

