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Most elmondhatja, mit
gondol a város közösségeiről,
rendezvényeiről, az itteni
szabadidős lehetőségekről. A
hivatal egyik pályázatának
keretében olyanokhoz jut
el a véleménye, akiket
valóban érdekel. És hogy
senki ne érezze magát
kérdések közé szorítva,
számos helyen lehet
szöveges megjegyzést is
tenni. Tíz perc, könnyű
ráakadni a neten, és
mobilról is működik.

JÁRÁSI
LAPSZÁMUNKBÓL:

Gyaloglás vége
Régen a jogosítvány egyértelműen
a felnőtté válás kezdetét jelentette, mára ez is megváltozott. Több
évtizedes tapasztalat keveredik a
legújabb tanulási módszerekkel: a
Szint Autósiskolában jártunk.
7. oldal

Betalált
Folytatjuk a nem hétköznapi sportokat bemutató sorozatunkat. Szög
egyszerű elkezdeni, a szabályok a
TV-ből megtanulhatók, otthon is
gyakorolható, és van benne pirosfekete!
9. oldal

Kiutalva
Megnéztük élőben, hogy néz ki valójában a rezsicsökkentés keretében kapott 320 kg tűzifa, mekkora
mennyiséget jelent, hogyan érdemes rákészülni.
8. oldal

Mások után
Gyáva, bunkó emberek által erdőbe vitt szemetet gyűjtenek jóérzésű, tenni akaró emberek. Felhívásunk a
12. oldalon
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Égetni való
A rendezett kertekben mindig összegyűlik egy-egy kupac hulladék, melytől a legegyszerűbb úgy megszabadulni, ha felgyújtjuk. Noha a komposztálás egyre nagyobb teret nyer, és valóban okosabb felhasználási módja
a zöldhulladéknak, minden esetben nem alkalmazható, illetve amíg nincs lehetőség zsákban leadni a leveleket, addig szükségessé válhat az égetés.
Az Oroszlányi Járás mindegyik településén szabályozott
az az időszak, amikor alágyújthatunk a feleslegnek. Általánosan elmondható azonban, hogy a kijelölt időszakokban is tilos párás, ködös, esős időben, erős szél vagy alacsony légnyomás esetén. Közterületen nem, csak megfelelően kialakított, épülettől legalább 6 méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, a vagyon- és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, folyamatos felügyelet alatt,
a szomszédok lehető legkisebb zavarása mellett szabad végezni. Ilyenkor is csak a máshogyan nem hasznosítható,
száraz avart és kerti hulladékot szabad a tűzre dobni. Ha
régebbről maradt halomtól szabadulnánk, mindenképpen
tegyük meg előtte, hogy átforgatjuk: télire elvackolt sünöket, madárfészket, de akár kerti szerszámot is találhatunk.

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.

Gazdát keres
TOBOZ.

4-5 év körüli nőstény cica. Oltott, ivartalanított, ahogy azt illik. Kizárólag szobacicának fogadható
örökbe. A legjobban emberhez bújva szeret dorombolni.
Infó: 06 20 481 2319
facebook.com/ments.meg.orosz
lanyiallatvedo.egyesulet/
Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóságtól kapott lista
alapján az alábbi időszakok érvényesek a településeken:
Oroszlány: március 1.–május 31. között és szeptember 1.–
november 30. között, vasárnapok és ünnepnapok kivételével, hétköznapokon 9.00–20.00 óra között, szombaton
9.00–12.00 óra között;
Bokod: szeptember 1. és június 30. között, kedden és szombaton, 8:00–17:00 óráig;
Dad: szeptember 1. és június 30. között naponta, július 1. és
augusztus 31. között hétköznap 9:00–20.00 óráig;
Kecskéd: március 1.–május 30. között, valamint szeptember 15.–november 15. között szerda, péntek, szombat 10:00–
18:00 óráig;
Kömlőd: egész évben hétköznap 7:00–18:00 óráig, szombaton csak délig;
Szákszend: március 1.–április 30. között, valamint szeptember 15.–november 15. között hétfőtől szombatig 15:00–
19:00 óráig
szabad égetni.
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!

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.
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: 12000 • 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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A 8 évvel ezelőtt földrengésről
készített anyagot az Oroszlányi
Városi Televízió. Az akkori estét
átélt helyiek mellett szeizmológus
szakembert is megszólaltató 12
perces kisfilm jól foglalja össze
az akkori történéseket, illetve rávilágít arra is, hogy bizony bárhol,
bármikor megmozdulhat alattunk
a föld. Megtekinthető bármikor az
oroszlanyimedia.hu oldalon, „Vigyázz, földrengés” címen.

Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Oroszlány településen
is önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre. Az összeírási
munkát Statek Statisztikai Elemző
Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. Idén a munkahellyel, utazási szokásokkal, pénzügyekkel
és életkörülményekkel kapcsolatos kérdésekre lehet számítani. A
válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.

Rajzpályázatot hirdetett meg az
Allianz Biztosító oroszlányi irodája. Óvodás kortól 4 osztályig
lehet náluk (Fürst Sándor utca 50.)
leadni a rajzokat „Ébred a természet”, „LEGO-ból építettem” és
„Mesehőseim” témában, március
22-ig. A rajzok értékelése közönségszavazatok alapján, korcsoportonként történik, szavazni április 5-ig lehet.

Változás lépett életbe a laborleletek kiosztásánál. Leleteket
vagy más egészségügyi dokumentumokat kizárólag az érintettnek, személyazonosság igazolására alkalmas okmány vagy TAJ
kártya ellenében adható át. Más
személynek teljes bizonyító erővel
rendelkező meghatalmazás ellenében adható ki. Egyszeri vagy
állandó meghatalmazás minta
kérhető a Szakrendelő Intézetben,
vagy előre letölthető a honlapjáról:
www.oszri.hu

Nőnapi köszöntő
A nő tűz és szenvedély. Titokzatosság, derű, olykor mélabú, de belső erejével, érzelmeivel begyógyítja a legmélyebb sebet is. A nő először kislány, majd
nagylány, nő, anya, asszony, de mindegy is a címke, a lényege a szerepeiben és
annak minden ízében rejlik. Varázslatot hajt végre minden egyes napon. Életet
kap, felcseperedik és kiteljesíti látókörét, tapasztalatokat gyűjt, rezonál a környezetre, beérik és végül ő maga ad életet. Micsoda elképesztő körforgás ez!
Anyáink tanítanak járni, beszélni, felkészítenek az életre, tudást adnak át, hogy
magunkból mi is tovább tudjunk örökíteni több generáción átívelő gondolatot,
érzést, látásmódot. Így vagyunk egy hatalmas család. Ám azokról sem feledkezzünk meg, akik életüket saját gyermek hiányában többszáz másik gyermek
vagy ember szolgálatába állítva élik! Megint mások tudományos kutatásaik által teremtenek vitathatatlan értéket és ezzel a tudással az emberiség tudását is
növelik. És vannak az anyák, akik a saját gyermekük mellett ápolók, ügyintézők, szolgáltatnak vagy kereskednek, alkotnak, írnak vagy élsportolók. Feketék és fehérek, fiatalok, idősek. Minden nő önmagában egy Isten által teremtett
csoda! Mindegy, hogy hány kiló és milyen magas. Mindegy, hogy filmiparban
dolgozó sztár vagy eltartott feleség. Mindegy, hogy van e két keze és lába vagy
egy kerekesszékben ül. Egyetlen dolog fontos igazán! Az pedig ezekben az emberekben, nőkben az érték! Mert mindannyiuk lényében ott van a virág, melyet
szeretettel öntözve nevelhetünk fel. Érintésükben ott van az empátia, segítség,
anyák és nagyanyák tudása. Őszülő hajuk árulkodik millió élményükről. Karcolásaik az életben szerzett sebekről. Mosolyuk a bennük rejlő erőről.
A március nyolcadikát már mindenki ismeri, piros szívek, virágok és lufik díszelegnek a virágüzletekben. Eredetileg azonban a nőnap dátuma egy az 1800as évekre tehető esemény emléknapja volt, melyet nőknek köszönhetünk a nőkért. Célja a nők egyenjogúságának kiharcolása volt, illetve a munkahelyi körülmények megteremtése és megfelelő szintű biztosítása. Azaz a bérek megfelelő kifizetése, annak mértékének növelése, valamint részarányú munkaidő
csökkentése vagy beállítása. Ugye milyen más a mai vetülete? Persze manapság is támasza ez a nap rengeteg nőknek szóló rendezvénynek és a nők elnyomása továbbá bántalmazása ellen küzdő alapítványok hivatalos napja is ez, hiszen fokozott figyelmet és törvényi módosításokat kívánnak elérni a felvonulásaikkal. Oroszlányban is lesz nőnapi mulatság és a februárban induló szakköri foglalkozásra továbbra is várjuk a – kifejezetten – nőknek szóló önfejlesztő
csoportba a lelkes hölgyeket és asszonyokat.
Szívből kívánok minden nőnek élményekben gazdag, szeretetteljes nőnapot!
Pázmándi Anikó

05

2019. MÁRCIUS

Egészségügyi világnap

Március elsejével ismét nyitva a Bányászati Múzeum. A téli időszakban az épületek, a kiállított
tárgyak, a szabaduló szoba és persze a „gördülőállomány” karbantartása is megtörtént.

Kisebb lépésekben folyamatos a legrosszabb helyen lévő kátyúk javítása. A nagyobb javításokra
azonban még várni kell: április előtt egyszerűen
nem gyártanak géppel teríthető aszfaltot.

INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLAT
Oroszlány lakossága részére!
2019. április 6-án 9.00–13.00 óráig
a Bányász Klub és Rendezvényházban
(2840 Oroszlány, Táncsics M. út 1.)
 Vércukor-, koleszterin-, testzsír-, hasizsír-,
testizom-,
 Szemnyomás mérés.
 Hallásvizsgálat.
 Életmentési bemutató
 Csontritkulás szűrés
 PSA, és vastagbélszűrés.
 Bőrgyógyászat melanoma szűrés
 Gyógynövények bemutatása,értékesítése
 Diatetikus tanácsadás
 Mentőautó bemutató

ELŐADÁSOK 12 órától
1 Dr Balogh Tibor Alapítvány tevékenysége:
Balogh Tibor elnök
2 Oroszlány egészségügyi helyzete
3 Lélek gyógyításának jelentősége: Kutschi András
prépost, katolikus plébános

Beton mederelemek beépítésével állítják helyre a
Svandaberki-patak hídjának tavaly szeptemberben kimosódott alépítményét. Ilyen nagyságrendű
munka már régen történt a Malom-tó körül.

Az SZJA 1%-ával
Ön rendelkezik
Tiszteljen meg vele!
Adószám: 18615331-1-11
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Dr. Balogh Tibor
Oroszlány Egészségügyi Alapítvány

Már férfiak is beszálltak az 5. alkalommal megrendezett Siska-sütő barátságos versengésbe, noha
Tóth Istvánné elsőségét nem sikerült megingatniuk. A szlovák közösség rendszeressé vált ös�szejövetelén se szomorú résztvevő, se fánk nem
maradt.
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Idénre is összeállt
Száraz számokat és karcos kifejezéseket tartalmaz a város költségvetésének
összefoglalója, amely az oroszlany.
hu-n jelent meg. Mégis érdemes lehet elolvasni, hiszen nem csak az derül ki belőle, hogy miből van pénze a
városnak, de az is, hogy mire megy el.
A költségvetés főösszege (a bevételek és
kiadások értéke) több, mint 6 milliárd
forint, pontosan 6 018 millió Ft.
Az önkormányzat saját bevételének, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre
várható összegének megállapítása – ez a
napirendi pont szerepelt másodikként a
képviselő-testület február 12-ei ülésén,
ahol annyira belemelegedtek a kérdés
taglalásába a döntéshozók, hogy mire
a tényleges költségvetési vitára került
volna sor, már elfogytak az érvek. Tulajdonképpen egyetlen, a teljes költségvetés 2,5%-át kitevő összegről folyt végig a diskurzus: felvegyen-e az önkormányzat egy 150 milliós hitelt a Borbálai Óvoda felújítására, vagy, ahogyan
azt a polgári frakció javasolta, önerőből,
a saját források átcsoportosításával oldják azt meg. A honlap innentől a Sólyom
Jöran képviselő által készített összefoglalót idézi.
A költségvetés bevételi oldalának nagyobb részét az adóbevételek teszik
ki, amelyek értéke 3 294 millió Ft. Ennek tetemes része a helyi iparűzési adó,
amely 2 949 millió Ft-ot képvisel az adóbevételek között. Ez a bevételek 49%-a.
Gépjárműadóból a város közel 52 millió
Ft bevételt realizál várhatóan 2019-ben.
Az állam normatív támogatás címén
(kötelező feladatok ellátására) idén várhatóan 740 millió Ft-ot kap a város. Ezzel szemben szolidaritási adó címén 388
millió Ft-ot vissza is kell fizetni az ál-

lamnak. Ha azt is számításba vesszük,
hogy az állam forgalmi adófizetési kötelezettséggel terheli az önkormányzatokat is, amelynek összege közel 363 millió Ft, akkor azt mondhatjuk, hogy az
állami elszámolás egyenlege 11 millió Ft
befizetés az állam kasszájába.
A város 2019-ben a bérekhez kapcsolódóan 1 618 millió Ft költséggel számolt,
amelyben a járulékok összege 284 millió forint. A dologi kiadások 1 195 millió
Ft-ot, még a felhalmozási is felújítási kiadások 1 522 millió Ft összeget tesznek
ki. A város 92 millió Ft tartalékkal számol, amelyből 62 millió Ft-ot célhoz kötötten tesz félre. A szolidaritási adó ös�szege 388 millió Ft. A közüzemi díjak
174 millió Ft-ot, az élelmezési kiadások
192 millió Ft-ot tesznek ki. Segélyezésre
44 millió Ft, míg pénzeszköz átadásra
296 millió Ft tervezett a büdzsé.
A város továbbra is komoly összeget
költ az uszoda és strand (72 millió Ft),
valamint sportlétesítmények működtetésére (115 millió Ft). A korábbi városszolgáltató (Varikont Kft.) helyébe lépett Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. tevékenységi körébe tartozó
parkfenntartás 125 millió Ft-ba, útfenntartás 122 millió Ft-ba kerülnek. A város
és községgazdálkodás fogalma alatt felsorolt több, mint harminc tétel együttesen 174 millió Ft értéket képvisel, amelyből komoly tételt az egészségügyi program keretében megvalósuló prevenciós program (különféle védőoltások) 14
millió Ft és a médiaszolgáltatás (városi
TV és újság) 57 millió Ft jelentenek. 19
millió Ft a civilszervezetek, 68 millió Ft
pedig a sportszervezetek támogatására
fordítódik. Ezzel a sporthoz kapcsolódó városi kiadások közel 300 millió forintot képviselnek a városi költségvetésben.

A korábban városi tulajdonban és fenntartásban lévő intézmények (oktatás,
nevelés, egészségügy) működéséhez és
az ott dolgozók munkájának elismerésére az önkormányzat együttesen éves
szinten 64 millió Ft-ot tervez elkölteni.
A közösségi közlekedésre (ingyenes helyi járatok üzemeltetése) 32 millió Ft-ot,
a városi tűzoltók működésére 75 millió
Ft-ot szán az önkormányzat a 2019-es
évben.
A tervek szerint az önkormányzat 1 256
millió Ft-ot kíván elkölteni fejlesztésekre, amelyekből talán a legfontosabbak
a Borbálai Óvoda felújítása (145 millió Ft), a Népek barátsága–Irinyi tengely I/b ütemének befejezése 90 millió Ft és a Táncsics Mihály út korszerűsítése (Handler–Mindszenti utcák közötti szakasz) 95 millió Ft értékben. További kisebb értéket képviselő tételekkel
együtt a kötelező feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési kiadások összes értéke
428 millió Ft.
Az önként vállalt feladatok között a felhalmozási kiadásokat 792 millió Ft ös�szeggel tervezi az önkormányzat, amelyek között a legnagyobb a Családok átmeneti otthona 151 millió Ft, a kerékpárút 106 millió Ft, a kajakház 30 millió
Ft, a Gárdonyi Sportcentrum 44 millió
Ft és a Chudik Sportlétesítmény 30 millió Ft értékű fejlesztési kiadásai képviselik. A Haraszt-hegyre tervezett tematikus játszópark közel 800 milliós keretét tölti ki az önrész 43 millió Ft-ja, valamint a tervezésekre szánt 45 millió Ft,
továbbá az OIH Zrt. tőkeemelésére biztosítandó 59 millió Ft, s nem utolsó sorban a Lakásalap támogatására biztosítandó 10 millió Ft.
Az előterjesztést 8 igen, 3 nem szavazattal fogadta el a képviselő-testület.
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Egy kávé mellett:
Molnár Zoltánnal
és Molnár Zoltánné Katival
Idén 20 éve már, hogy a SZINT autósiskola sokszínű logóját láthatjuk tanulóautókon. Az alapító, Molnár Zoltán iskolavezető, aki azonban már 40
éve szakoktató. Zoltánnal és Katival
beszélgettünk, akik családi vállalkozásban működtetik az iskolát.
: Mennyire állandó az oktatói
csapat?
Zoltán: Nagyon… Kezdetekben kettő
szakoktatónk volt, ma heten vagyunk
a gyakorlati oktatásban és kettő elméleti szakoktató. A gyakorlati oktatásban négyen vagyunk oroszlányiak és
kettő szakoktatónk tatabányai, akik
másik iskolánál is oktatnak, mivel erre
már több éve lehetőség van. Az elméleti szakoktató Kati, az e-learning tananyagból készülő tanulók tanulását segíti.
: Mi pontosan ez az e-learning?
Kati: Ez egy olyan – már 5 éve működő – tanulási módszer, amelyben a tanuló egy internetes felületen végzi a
tanfolyamot. A beiratkozás után a tanuló regisztrál egy webes felületen,
mely a továbbiakban teljesen kiváltja a
tantermi órákat. A fejezetek végén kérdéseket kap, és csak a megfelelő tudás
birtokában léphet át a következőbe. A
végén pedig próbavizsga várja. Ehhez
igénybe lehet venni heti egy személyes
konzultációt, mivel az e-learning képzés is csak szakoktató háttér biztosításával végezhető. Ez is igen hatékony,
hiszen itt már csak egy-két bonyolultabb részt, pl. rendőri karjelzéseket kell
átvennünk. Az e-Titán rendszerrel a
tanuló helytől és időtől függetlenül végezheti el az elméleti tanfolyamot, ami
a munkaidő beosztás, az iskolai elfoglaltság és a családi helyzetnek megfelelően igen kedvező. Saját maga osztja
be tanulási idejét. Van, aki 1 hét alatt,
de van, aki több hónap alatt fejezi be.
Az elmúlt években nemcsak az eredményesség, de a tanulói létszám is nőtt
ebben a rendszerben.
: Könnyebb így követni a változásokat, mint tankönyvből?
Kati: A klasszikus tantermi képzésben is 2002 óta használtunk már elektronikus eszközöket. Sosem csak az elméletet adtuk, (akkor még) a tesztlapozás is fontos volt a sikeres vizsgához.

Ezt most maga a program adja, mind
a tananyagban, mind a tesztkérdésekben. Az elsősegély-nyújtó tanfolyamot
kezdettől fogva EÜ végzettségű szakoktatóval tartjuk. Az újraélesztés kö-
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van-e motiváció, ő akart beiratkozni,
vagy inkább a család sürgeti. Sokan
olyanok jönnek, akiknek a munkahely
megköveteli az autóvezetést, vagy pedig azért, mert a családon belül – bármilyen okból – kiesett az, aki eddig vezetett.
Zoltán: Sőt, a negyven éves tapasztalat miatt néha már az egykori tanulók unokái is elő-elő fordulnak… Az
igaz, hogy a minimum életkorhoz képest kb. 5 évvel kitoldódott a jelentkezők kora, elsősorban nem a középiskolások a jelentkezők.

Presszókávé tejjel, cukor nélkül ill. presszókávé édeskével
telező bevezetése óta pedig minden alkalomra mentőtiszt jön el
és mindenkinek a gyakorlatban
megtanítja az újraélesztést. Ebben is igen eredményesek a tanulók és tanfolyamra más városokból is van jelentkező.
: Mennyibe kerül most egy
jogosítvány?
Zoltán: Erre a kérdésre mindig
azt a választ adom, hogy mi nem
árulunk jogosítványt, nálunk
nem lehet megvenni. A tanfolyami költségekről a honlapunk
aktuális tájékoztatást ad, átlag
negyedévente frissül. Fizetni pedig mindig annyit és azt kell,
amennyit igénybe vesz: külön az elméletet, vizsgadíjat, utána a vezetési órákat, több részletben.
: Le lehet vizsgázni a minimum
óraszámból? Mire készüljön, aki
most vág bele?
Zoltán: A kötelező 30 óra borzasztó kevés, ez nem egy mai viszonyokra méretezett óraszám. Hogy mást ne
is mondjak: amikor előírták, például még nem volt a megyénkben autópálya, de körforgalom sem. Ettől többet kell vezetni, hogy reális esélye legyen a sikeres vizsgának. De ha a tanuló el akar menni vizsgázni 30 óra után,
persze, megteheti. A gyakorlati órákat
heti 2-3 alkalommal is tudjuk biztosítani és arra készüljön, hogy igen korszerű, jó állapotú oktató autóba fog beülni.
: A globális trend az, hogy a fiatalokat már jóval kevésbé érdekli a jogosítványszerzés,
mint korábban. Ez itt érezhető már?
Kati: Már az elméleti képzésnél is megmutatkozik, egyegy un. fiatal tanulónál, hogy

: Mire a legbüszkébb az iskolával
kapcsolatban?
Zoltán: Ez nekünk egy családi vállalkozás a fiam is két éve oktat, aki a megye egyik legfiatalabbja, a lányom is elméleti szakoktató, több éven keresztül oktatott az elméleti tanfolyamokon.
De nálunk oktat a megye legidősebb
szakoktatója is.
Kati: Arra is büszkék vagyunk, hogy
oroszlányi iskola vagyunk, a kezdetektől itt dolgozunk, ide adózunk, és
támogathatjuk a helyieket. Többnyire
sportolókat, hol csak egy pólóval, hol
akár a jogosítványukhoz való kisebbnagyobb segítséggel, de nálunk szerezte meg a jogosítványát teljes támogatással például Likerecz Gyöngyi is. Az
OSE kosarasai felé is voltak felajánlásaink. A Falunap egyik fő támogatója
vagyunk, de több városi rendezvényen
is megjelenünk így.
Ha kíváncsi arra, mit kell tudnia egy gépjármű-szakoktatónak, keresse az OVTV által készített mozgóképes anyagot az
oroszlanyimedia.hu oldalon
„oktatás és tanulás” címmel!
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Tűzifát többnyire köbméterben illik adni, hiszen a súlyt a víztartalom erősen befolyásolja.
Az oroszlányi erdészet is többnyire ezt a mérési
módot használja, áraik is ebben vannak megadva. Ottjártunkkor 34.290 Ft-ot kértek egy köbméter „vegyes kemény lombos kandallófáért”, ami a
hasított tűzifát jelenti. A kereskedelemben gyakran látható kalodás fa (1 m×1 m×1.7 m) ára pedig
41.274 Ft volt.

vagy mert például fuvarost fogad, teherautóval és így több fát is venne, úgy erre is megvan a lehetősége: az általa kért mennyiségből
levonják az utalvány 12.000 Ft-ját. Az erdészetet 7–15 óra között kereshetjük fel, pénteken 14
óráig – hétvégén pedig egyáltalán nincsenek
nyitva.
A cser, bükk törzseket egy meglehetősen profi gép darabolja és hasogatja. A szállítószalag
végén pedig egyenesen a platóra potyog a kért,
vagy az utalványon szereplő mennyiség. Hasítva és lemérve kapjuk tehát az első osztályú tűzifát. A mennyiségről minden esetben szállítólevél
készül, így hazaszállítás közben is tudjuk igazolni az eredetét. A fák őszi vágásból származnak, tehát egy nyarat illene száradnia – vagy akár azonnal el is tüzelhető – ezt úgyis az dönti el, hogy kinek mennyi tartaléka maradt a tél végére.
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A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom
Önöket:
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások – igénybejelentésük alapján – egyszeri,
12.000 Ft-os természetbeni támogatásban részesülnek.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján azok az igénybejelentők, akik tűzifát kértek, a Vértesi Erdő Zrt. oroszlányi telephelyén (2840 Oroszlány Külterület, Mindszenti út), az egyéb tüzelőanyagot (gázpalack, pellet,
brikett, szén) igénylők pedig a
Túra Truck Kft. (2840 Oroszlány, Vasút utca 2.) telephelyén
vehetik át az igényelt tüzelőanyagot 2019. március 1. napjától. Az átvétel végső határideje 2019. december 15.
Az igénybejelentő nyilatkozatot benyújtók erről tájékoztató levelet kapnak, amelynek
mellékletét képezi egy ún.
„Utalvány”. A tüzelőanyagot kizárólag ezzel az utalvánnyal lehet átvenni, ezért
kérem, hogy átvételkor azt
vigyék magukkal.
Ismételten felhívom figyelmüket, hogy a támogatás összege nem használható fel a tüzelőanyag
jogosulthoz történő szállítási kötelezettségeinek
fedezésére, ezért annak
biztosítása a támogatásban részesülő háztartást terheli.
Oroszlány, 2019. február 22.
Polgármesteri
Hivatal,
Oroszlány

284 0

•

•

Tisztelt Oroszlányi
Lakosok!

A tavalyi választások előtt a
kormány téli rezsicsökkentést
rendelt el, mindenkinek 12.000
Ft-tal csökkent a gáz‑, vagy a
távfűtés számlája, ha akarta, ha
nem. Ez viszont nem volt igazságos azokkal szemben, akik más
módon fűtenek, így – némi késedelemmel – tűzifára és egyéb fűtőanyagokra is igénybe lehetett venni
az összeget – de ezt már kérelmezni kellett. Oroszlányban közel 360
háztartás adott be kérelmet a korábban általunk is megírt határidőig. Most pedig elmentünk, és megnéztük, hogy mire készüljön a gyakorlatban az, aki a hivataltól levélben
megkapta az erről szóló utalványt.
A fát az Oroszlányi Erdészet Mindszenti úti telephelyén lehet átvenni.
Ez az „osztályzói” garázssor utcájának
folytatása, a BorgWarner után egy kilo
méterre, a kiskerteket elhagyva meg
is pillantjuk a csinos kis faházat. Súly
alapján valószínűleg a legtöbben utánfutóval fognak érte menni, ez egyszerű és jó megoldás is. Amennyiben valaki
most venné meg a jövő téli mennyiséget,
E

C ÍME Z V

E

TÁJÉKOZTATÁS
A TÉLI REZSI
CSÖKKENTÉSRŐL

A hivatalos tájékoztató szerint az utalvány másfajta fűtőanyagra is beváltható, ez a vasútállomás melletti Túra-Truck
Tüzépen lehetséges. Ők is felkészültek erre, névsor alapján
várják a jogosultakat
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Célba talált
Összekovácsolja a résztvevőket egy
kellemes, jó hangulatú délután során – így jellemezte Kulcsár Ambrus
az általa szervezett versenyek lényegét. Kocsmasportnak mondják, ám
ez nem lenézés, csak besorolás: 2005
óta hivatalosan is sportnak számít a
darts. A Városkapu Presszóra sokan
nem úgy emlékeznek, mint amilyen
most: nem csak a cigifüst szűnt meg,
de visszakapta a barátságos, sütizős
hely jellegét is. Így aztán nem meglepő
az itt létrejött közösség sem.

csinálni. Jelenleg a darts-ra van a legnagyobb igény, ehhez mi alkalmazkodtunk – nem is akárhogyan! Imádom ezt
a játékot, én is játszom, élvezem a versenyeket.
: Volt-e más előzménye ennek
Oroszlányban?
K. A.: Kocsmasport ez, nyilván volt
vagy van darts máshol is. A TV közvetítések miatt az utóbbi 2-3 évben nagyot
nőtt a népszerűsége. Az biztos, hogy
vannak nagyon jó kezű játékosok a környéken.

: Mióta megy a dobálás?
K. A.: Elektromos, azaz soft darts 10
éve van az üzletben, és 6-8 éve rendezünk versenyeket vendégeink körében.
2 éve, a TV közvetítések hatására váltottunk steel-re. Időközben ki is nőttük az
egyetlen elektromos táblát. Mára már a
versenyeink 3 táblán zajlanak, minden
alkalommal körülbelül 30 főt tudunk
fogadni. Ezt a létszámot általában napokkal korábban elérjük, most már fontos, hogy időben kell jelentkezni. Egyre
jobban terjed a környékbeli darts-osok
körében.
: Honnan jött az ötlet, mi volt a
motiváció?
K. A.: Mindig is voltak szórakoztató gépeink, játékgépek, csocsó, és billiárd is: jelenleg darts és nyáron csocsó is üzemel. Ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, kell a mindennapi alázat, hogy mit-hogyan lehet még jobban

: Akkor ez most egy hivatalos
egyesület? Hol lehet elhelyezni a csapatot országos szinten?
K. A.: Baráti társaságként működünk,
szabadidőben: tucatnyian járnak rendszeresen a Presszóba. Ettől függetlenül
voltunk már számos környező faluban,
településen: Kömlőd, Kecskéd, Pusztavám, Ács… A Magyar Dartsszövetség
országos amatőr versenyén is részt vettünk a Klubtagokkal, amin több, mint
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A darts dobótávolsága egységesen 237
cm, így szinte bármilyen szoba alkalmas
lehet hozzá, ahol van egy szög a tábla
felakasztására. Közösségi jellege miatt
nem csak otthon, de garázsokban, munkahelyeken is gyakran megtaláljuk – a
vendéglátóhelyeken kívül. Az OSE Lions
hazai csapatöltözőjében is lóg egy steel
darts tábla. A legutóbbi versenyről az
OVTV „A kocsmasport szerelmesei versenyeztek” címen készített anyagot,
mely az oroszlanyimedia.hu honlapon érhető el.

1200 versenyző indult. Emellett üdvözölhettük köreinkben Fábián Ferencet,
aki soft csapat EB-t és steel egyéni Magyar Bajnokságot is nyert. Egy nagyon
kedves, igazi úriembert ismerhettünk
meg személyében.
: Hol lehet nyomonkövetni a versenyeket?
K. A.: Van egy zárt Facebook csoportunk, és a versenyeket az én saját
Facebook oldalamon szoktam meghirdetni. A szezon szeptemberben kezdődik, és nyár elejéig tart. Ez szezonális sport. A versenyeket több módon:
egyéni-, páros-, és csapatversenyként írjuk ki. Az első három helyezett biztosan
visz haza serleget, kupát, vagy legalább
egy érmet.
: Otthoni kezdésre mit javasolna?
Soft, vagy steel?
K. A.: Én mindenképpen a steel-t javaslom otthonra is. Az interneten már
13-15.000 Forintért nagyon jó minőségű táblát lehet kapni. Nem csak a koncentrációt, a számolási képességet is javítja. A pontozás rendszere miatt már
az általános iskolásoknak is sokat segít a
számolás, a szorzótábla gyakorlásában.
Otthon is könnyen játszható. Arra érdemes figyelni, hogy ne a szomszéd falára akasszuk a táblát, mert a dobásokat
hallhatja. Egy nagy hungarocell táblával
ez könnyen áthidalható.

10

2019. MÁRCIUS

Let’s go LEGO!
„Amikor a 2015/2016-os tanévben bekapcsolódtunk a LEGO Matek pilot
programba, kollégánk pozitív tapasztalatait bemutató órák alkalmával és
beszámolókon keresztül osztotta meg
a szakmával. A programot mindenképpen folytatni szerettük volna.

Az elmúlt években tartalmas együttműködés alakult ki az Edutus Főiskola LEGO robot körével. Diákok csoportjaival részt vettünk robotika foglalkozásaikon, melyeken azt tapasztaltuk,
hogy a felfedezésre, kísérletezésre épülő
módszer az általános iskolásoknak is élményt ad. Játék közben fejlődnek a szociális kompetenciák, és a kognitív tudás
számos területen bővül. Mindkét prog-

ramot jó lehetőségként értelmeztük, melyet folytatni érdemes. Tehetséggondozó
munkaközösségvezetőnk sikeresen pályázott Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása témában, így
két informatika tanárunk beindította
a LEGO robotika szakkörünket. Megfigyelőként, majd versenyzőként részt vettünk a WRO verseny nemzeti döntőjében. 2017-ben, a verseny eredményhirdetésén iskolánkat a digitális kompetenciák fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként a Rotary Club egy
újabb LEGO robot készlettel jutalmazta. 2018-ban ugyanezen a versenyen két
csapatunk 3. helyezést, egy csapatunk 5.
helyezést ért el. Beneveztünk a Bányászrobot versenyre is, melyen két bányagép
modellel szerepeltek sikerrel csapataink.

Jelenleg elmondhatjuk, hogy 12 osztály
együttes munkájára alkalmas digitális
eszközök kerültek az iskolánkba, a megvalósító pedagógusok gyakorlatában legalább 40%-ban megtalálható a digitális pedagógia módszer- és eszközhasználat. Támogatókat találtunk, sikeresen
pályáztunk, fejlesztéseket kezdtünk meg,
új programokat indítottunk. Mindez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
a jövőben is vonzó legyen az iskolahasználók körében.”
Mészárosné Fehérvári Mónika, Az
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola intézményvezetőjének beszámolójából.

Országismereti
verseny a Hamvas Béla
Gimnáziumban
Immár harmadik alkalommal rendezte meg a gimnázium idegen nyelvi munkaközössége a spanyol nyelvű
országokról szóló országismereti versenyt. Ebben az évben Közép-Amerika országairól szerzett tudásukat tesztelhették a középiskolások, a tatabányai Árpád Gimnázium, Bárdos László

Csomagolói munkák Tatabányán

Operátori munkáink Tatabányán és Oroszlányon

Munkarend: 6+2, 3 műszak 8 óra
Feladatok:
autóipari csatlakozok kábelek
összeszerelése,
álló munka
Bérezés:
br. 280.000-320.000 Ft
Munkarend: 5+2, 3 műszak 8 óra
és 2 műszak 12 óra
Feladatok:
utómunkázás, pakolás, mérések
elvégzése, acélfelnik gyártása
Bérezés:
br. 220.000-260.000 Ft
Munkarend: 5+2, 2 műszak 12 óra
Feladatok:
zsákok pakolása, gépek
felügyelete, tisztán tartása
Bérezés:
br. 230.500-280.000 Ft

Oroszlányi irodánk nyitva tartása:
kedd 08:30–16:00
csütörtök 09:30–16:30

Munkarend: 5+2, 3 műszak 8 óra
Feladatok:
egészségügyi termékek
csomagolása,
ülő/álló munka Hölgyeknek
Bérezés:
br. 190.000-220.000 Ft
Munkarend: 5+2, 2 műszak 12 óra
Feladatok:
higiénia termékek, tisztítószerek,
csomagolása, álló munka
Bérezés:
br. 210.000-240.000 Ft
Targoncás, raktáros munkák Tatabányán

Munkarend: 6+2, 3 műszak 8 óra
Feladatok:
raktárba érkező anyagok átvétele,
anyagkiadás,
kézi anyagmozgatás
Bérezés:
br. 355.000-380.000 Ft
Munkarend: 5+2, 3 műszak 8 óra
Feladatok:
targoncával árumozgatás,
MX tapasztalat előny
Bérezés:
br. 240.000-280.000 Ft

Tatabányai irodánk nyitva tartása:
hétfő–péntek 08:00–16:30

Jöjjön el irodáinkba, érdeklődjön a 70/66 55 283-as telefonszámon lehetőségeinkről!
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Gimnázium, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium, az esztergomi
Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium
és az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium tanulói. A 17 csapat 51 tagja 2 előzetes internetes feladat után 2019. február
20-án a gimnázium B 8-as termében jó
hangulatú, vidám feladatokkal tarkított
délutánon versengett.
Akövetkező eredmény született: 1. helyezett: Gorenje (Árpád Gimnázium,
Tatabánya); 2. helyezett: MeXICasino
(Bárdos László Gimnázium, Tatabánya); 3. helyezett: I. D. M. (Árpád Gimnázium, Tatabánya).
Köszönet a felkészítő tanároknak:
Hohlné Nemes Dórának (Árpádházi
Szent Erzsébet Gimnázium, Esztergom), Kisék Ágnesnek (Eötvös József
Gimnázium és Kollégium, Tata), Tompos Zsuzsannának (Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány), Varga Máriának
(Bárdos László Gimnázium, Tatabánya) és Zovitsné Aba Veronikának (Árpád Gimnázium, Tatabánya). Szintén

köszönjük a segítséget a verseny szervezőinek és zsűritagjainak: Czeti Antóniának, Hezler Editnek, Kisné Varga Gabriellának, Majorovitsné Mózes Gertrúdnak, Tompos Zsuzsannának és Szommer Ákos DÖK-vezetőnek.
Hezler Edit
a gimnázium tanára

Fizikai felmérőkkel
kezdtek a kajakosok

Régiós U8–U14 korosztály, Győr,
2019. február 9.; országos U15–U18
korosztály Budapest. A kajakosok szá-

mára is elkezdődött a versenyszezon.
Igaz, még csak a szárazföldön. A Felső Duna/ÉNy Magyarország régiós
versenyt Győrben, az Országost Budapesten rendezték. Mindkét helyszínen
nagy létszámmal került sor a versengésre. Az U8–U10 korosztályban korosztályonként hatvan fő felett is voltak
indulók. Az U15–U18-ban pedig kétszáz
feletti létszámok voltak. A VÉRT S. E.
Kajakszakosztálya a régiós versenyen
huszonhárom, a központi versenyen
hét fővel képviseltette magát. A versenyen kitűzött szinteredmények voltak. Ezeket a szinteket az U8–U14 korosztályban tizenegyen, az U15–U18-ban
ketten érték el. Ez után egy nagy szünettel a szakosztályunk részére májusban kezdődnek a versenyek úgy maratoni, mint gyorsasági ágon. Végül köszönjük az illetékes vállalkozónak,
hogy járművével segítette az eljutást a
versenyekre.

Judo Club Farsang Kupa
Február 9-én, szombaton, az Oroszlányi Judo Club Farsang Kupa judo
versenyre hívta meg a régió egyesületeit. A megjelent 16 egyesületből 167 fő
vett részt a megmérettetésen. A meghívott egyesületek távozáskor dicsérték a
szervezést, lebonyolítást, rendezést. A
hazaiak most csak 12 főt tudtak indítani, eredményeik: Aranyérem: Áncsák
Kiara Manna, Wertheim Dominik,
Csontos Patrícia; Ezüstérem: Becher
Ferenc, Gyurkovszky Szilárd, Müller
Olivér; Bronzérem: Rózsa Lili, Müller
Krisztián, Bőhm Péter, Kakas László,
Praveczki Tamás, Németh Alexander.
Edzőik: Végh Tibor, Polovicz József.
A csapatverseny eredménye: 1. Vitál
Judo Győr; 2. Koroncói Judo Klub; 3.
NICSI Judo Győr
Izsáki Erika
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ba kell haladni. További különbség az
instant túrához képest, hogy ez gyalog vagy futva teljesíthető, kerékpárral
nem lehet indulni. A hagyományosan
jól szervezett ellenőrző pontokon nem
csak vizet, de előre megbeszélt frissítőt,
élelmet kaphatnak, de akár a saját csomagjukat is odakérhetik a résztvevők.
A reggel 6 órai rajthoz képest max.18
óra áll az indulók rendelkezésére, hogy
leküzdjék az egészen pontosan 76.3 kmt, és a közben itt-ott szembe jövő, ös�szesen 1600 (!) méter szintkülönbséget.
Ennek ellenére sokan futva teszik meg
a teljesítménytúra távját. A feladat komolyságát az is jelzi továbbá, hogy kizárás terhe mellett mindenkinek kötelező
felszerelés is szükséges (telefon, külön
lámpa, esőkabát, kulacs), melyet bármely ponton ellenőrizhetnek -és szokták is- a rendezők. A nevezési díjakból
befolyt összegből a Kószák 37 700 Ft
ot Az Aranyhaj Világa Alapítványnak
ajánlottak fel, de az alapítvány számá-

Egyre nagyobb esemény
a VérKörTT

Rekord számú nevezővel, idén is elindul a 77 km-es körtúra a Vértesben.
Noha a 77 km-es terepfutás semmiképpen sem tömegsport, a 377 főben
maximált nevezési létszám már így
is régen betelt. A résztvevők között
egyebek mellett idén olyan sportembereket köszönthetünk, mint Lubics
Szilvi vagy Muhari Gábor. Az április 6-ai esemény rajtjának és céljának
a Krajnyik „Akác” András sportcsarnok ad otthont. Bár az útvonal a méltán népszerű VérKör-rel megegyezik
de a teljesítménytúrán ellenkező irány-

ra egész nap lesz lehetőség leadni a kupakokat és az 5 forintos érméket is. Ha
ön nincs is a nevezők között, de szimpatikus a közel 400 fanatikus kitartása,
látogassa meg a sportcsarnokot 9 és 16
óra között, hiszen az esemény népszerűségét már a Vöröskereszt is felfedezte, és véradást szerveznek, ugyanide.
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2019. MÁRCIUS

2840 – NKM – 1/2 (190x133 mm)

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-be

GAZDASÁGI VEZETŐT
keresünk

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY
Felsőfokú szakirányú végzettség;
3 év gazdasági területen szerzett
vezetői gyakorlat.
ELŐNYT JELENT
Közműszolgáltatónál szerzett
tapasztalat;
mérlegképes könyvelő képesítés
idegen nyelv ismerete.

MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB FELADATOK
A társaság számviteli-pénzügyi és munkaügyibérgazdálkodási rendszerének irányítása;
biztosítani a társaság gazdaságos működését,
eredményességét és likviditását;

éves és évközi beszámolók, üzleti tervek elkészítése a
társaságcsoport belső elvárásainak és a jogszabályoknak
megfelelően;
számviteli rend kialakítása.

Jelentkezni a fekete.eszter@nkm.energy címre küldött önéletrajzzal lehet 2019. március 31-ig.
Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Közművek Csoportnak az álláshirdetést feladó
tagvállalata az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából,
illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az
álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Nemzeti Közművek weboldalán.
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