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Új testület
Az önkormányzati választás rendben
lezajlott nagyobb problémák nélkül, és
súlyos jogszabálysértésekre sem került
sor október 13-án – mondta Németh
Gábor, a Helyi Választási Bizottság elnöke.
4. oldal

Egy kávé mellett
Az idén 30 éves Oroszlányi Bányász
Népdalkör vezetőjét, Aranyosi Évát
hívtuk el egy kávé mellé – a kávé nem,
de a beszélgetés sikerült. 6.–7. oldal

Licskó István
Sokat gondolkodtunk, hogy mit
mondhatnánk még a kerékpárútról,
az átadó nagy bebiciklizés hangulatáról, és az egész beruházás hatásairól.
Fogadják szeretettel Licskó István írását, amiben mindez benne van.
9. oldal

A ma ismert kerékpár elterjedésével
nagyjából egyidős, 120-130 éves lehet az a fa, mely nem várt népszerűséget hozott a nemrég átadott kerékpárútnak. Pedig csak annyi történt, hogy
alsó, már elhalt ágaira színes bicikliket
aggattak – néha a legegyszerűbb ötlet
a legjobb!

Véradás időpontok
 Táncsics Óvoda (Mester utca 1.)
november 12. (kedd) 15:00, 16:30;
 Brunszvik Teréz Óvoda (Bánki
Donát út 65.) november 15. (péntek)
13:30, 16:30.
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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JÓTÉKONYSÁGI
MŰSOROS ZENÉS EST
2019. november 30. (szombat) 19 óra
Bányász Klub (Oroszlány, Táncsics u. 2.)

CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT
OROSZLÁNY
November a férfi egészség hónapja, azon belül is kiemelten a prosztatarák elleni küzdelemé. Ezt mi is támogatjuk, ezért november hónapban
oroszlányi vérvételi helyünkön PSA vizsgálat esetén az 1000 Ft-os vérvételi díjat teljes egészében elengedjük. Így csak a PSA vizsgálat 2200 Ft-os
díja fizetendő. Amiért fontos a PSA vizsgálat: az esetek többségében a
prosztatarák kezdeti stádiumában tünetmentes, ezért 40 év felett kiemelten
fontos a vizsgálat rendszeres időközönkénti (éves gyakorisággal) elvégzése, hogy a PSA szint VÁLTOZÁSÁT időben észre lehessen venni.
Cím 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 21/A. (a Postával szemben)
Nyitvatartás hétfő: 6:00—10:00, szerda: 15:00—18:00, csütörtök: 7:00—11:00
Időpontfoglalás
https://www.corden.hu/idopontfoglalas
(+36-1) 800-9313, (+36-30) 416-9982, (+36-34) 560-321

Humán- és állatdiagnosztikai
laborszolgáltatások

Bővebb információt vizsgálatainkról,árainkról,bejelentkezésről a honlapunkon talál.

FELHÍVÁS
Oroszlány Város Önkormányzata az idei
évben is meghirdeti oltási programját,
amely keretében a 65 év feletti,
Oroszlányi lakóhellyel rendelkező
lakosok részére pneumococcus elleni
VÉDŐOLTÁST biztosít.

Beregi Péter

érdemes művész, humorista
További fellépők a Bakfark Bálint Zeneiskola reménységei:
Oroszlányi Silhouette balett, Hom Panka (hegedű),
Terdik Alexa (hegedű), Gombási Noémi (hegedű),
Noszka Molli Boglárka (cselló), Kilin Dávid (zongora),
Boldog Zsófia (ének)
Az est keretében alapítványi támogatások kerülnek átadásra
a rászoruló betegek részére.
Est fővédnöke: Lazók Zoltán polgármester
Belépőjegy: 5.000 Ft/fő. (A belépőjegy ára tartalmazza:
welcomdrink + 3 fogásos vacsora + 3 óráig élő zene.)
Zene: Minka József és zenekara
Jegy igényelhető:
Szakorvosi és Ápolási Intézet titkárságán,
a Bányász Klubban,
e-mailen: drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com,
+36 20 437 8925 telefonszámon

Minden érdeklődött szeretettel várunk!

Gazdát keres:

VILIKE

Ő
. 5 év körüli,
nagyon kedves, türelmes, ivartalanított kandúr. Meleg otthont
keres. Infó: 06 20 481 2319

A pneumococcus a leggyakoribb tüdőgyulladást
okozó baktérium, amely nemcsak a légutak, hanem az egész szervezet súlyos betegségét okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul
vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a
baktérium középfül-, torok és tüdőgyulladást,
súlyos esetben agyhártyagyulladást okozhat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb alapbetegség
mellett gyakran szerepel közvetlen halálokként
az általa okozott tüdőgyulladás.
AZ OLTÁS TÉRÍTÉSMENTES! Amennyiben Ön 65
év feletti, és részt kíván venni a pneumococcus
elleni oltási programban, kérjük 2019. november 22-ig jelentkezzen háziorvosánál.

Oroszlány Város Önkormányzata
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: 8500 • 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

2019. NOVEMBER

03

Út a teljesség felé

Futás – hogy ne adjuk fel!

Hatalmas változások álltak be az életemben és csak kapkodom a fejem. A főiskola kiváló, tetszenek a tárgyak, van már
szakmai gyakorlatom is. Az iskolánk többek között Oroszlány Szociális Otthonával is kapcsolatban áll ezen a téren, nagyon örültem, amikor megláttam a teljesítési helyek felsorolásában. Most azonban egy picit más, de ehhez a területhez
köthető dologról szeretnék írni! Az élet nem könnyű. Számos
feladattal kell megbirkózni és sokszor a nem várt oldalról pedig beköszön a segítség. Néhol kiszámíthatatlan, néhol rém
unalmas, de mindig-mindig változik. Ahogyan mi is. A spiritualitást sokan úgy gondolják, ez valami kézzel nem fogható, emelkedett állapot, ami által kitűnik az ember a tömegből.
Sokak számára ez ego simogatás. A valóság az, hogy a spiritualitás maga az élet és annak menete. Egyszer azt hallottam,
annak valók a törvények, akik nem követik Isten törvényeit. Mert földi létezésünk során tanulunk, legfőképpen tisztán
szeretni. Valahol egymásból következik, hogy aki eltéved és
Isten útja helyett a hitetlen kóborlást választja, az előbb-utóbb
megbotlik. Azt hiszem egyetlen dolog van, ami mindennél
fontosabb: Te csak szeress, a többit Isten megoldja! Sokszor
túldimenzionáljuk az életet és azt hisszük, hogy minden sarokban mumusok leselkednek ránk. Máskor félelemből cselekszünk és ezzel pont azokat áruljuk el, akik a fényt kívánták életünkbe hívni. Amikor felismerjük ezt, hogy minden
döntésünk mögött ott lapulhat a félelem vagy a szeretet, akkor tudatosan kezdjük el etetni valamelyiket. Azt már megtanultam, hogy aki harcra készül, az harcolni fog és aki harcolni akar az ellen a szeretet a legnagyobb fegyver. Hogy miért? Két energia találkozik, csak éppen az egyik nem élteti a
másikat, hanem feloldja. 32 éves koromra megértettem, hogy
egyetlen út vezet végig a bennem lévő sötétség mellett teljes
fényben és ez pedig Istenben való hitem és a tanítások. Semmit sem kell olyan komolyan venni, hogy vért izzadjunk, de
azt igen, hogy minden egyes napot úgy éljünk meg, amellyel
igyekszünk másoknak a legkevesebb kárt okozni és a legnagyobb szeretettel fordulni hozzájuk! Békét kötni először magunkkal kell, az égiek pedig abban a testben és lélekkel szeretnek minket, ahogyan megszülettünk. Fogadjuk el magunkat, tápláljuk a bennünk élő gyermeket! Az élet varázslatos
és szép! Megtanít minket a legnehezebb pillanatban túlélni,
felállni, tovább haladni. Alázattal viseltetni, szolgálni és elfogadni. Az idősek otthonában megértettem azt, hogy egyes
embereknek a lényemmel az utolsó éveikben adhatok fényt.
Elkísérhetem őket a végéig. Ez sokszor kemény, ám kedves élmény. Még adhatok számukra valamit, ami talán maradandó élményt nyújt. A szociális szakma erről szól. Alázattal és
megértéssel, együttérzéssel fogadni mások problémáját. Erre
tanít most Isten és az élet…
Pázmándi Anikó

A rendszeres sport és ezen belül a futás testileg és lelkileg
is egészségesen és fitten tart. Azonban nagyon fontos, hogy
szervezetünket és elménket egyenletesen szoktassuk hozzá az új tevékenységhez. Érdemes szem előtt tartani, hogy
ha kezdő futók vagyunk, ne akarjunk rögtön kilométereket
futni. Testünket napról-napra, de inkább alkalomról alkalomra, fokozatosan kell hozzászoktatni az újfajta terheléshez.
Különösen akkor nem tanácsos rövid idő alatt nagyobb
távokat futni, ha némi túlsúllyal is küzdünk, vagy korábban
nem sportoltunk, hiszen ízületeink, izmaink nincsenek felkészülve a hirtelen jött terhelésre, így komoly sérüléseket szenvedhetünk. Ettől gyakran már a harmadik napon elmegy a
kedvünk az egésztől, feladjuk, mint minden eddigi más sportot is, amivel korábban próbálkoztunk. Legyünk türelmesek
önmagunkhoz! Ne akarjunk egyik napról a másikra maratont
futni.

Ha tetszett az írásom keresd fel a weboldalamat, itt megtalálod a többit is: pazmandi-aniko-belso-ut.webnode.hu

Javaslom, hogy kezdetben csak a háztömb vagy lakótelep körül gyalogoljunk gyors, ütemes tempóban. Ezt tegyük legalább
két hétig, hetente 3-5 alkalommal. Akkor se növeljük a távot,
ha már úgy érezzük, hogy nagyon jól megy és menne több is.
Engedjük meg a testünknek, hogy fokozatosan szokjon hozzá
a terheléshez. A második hetet követően a távolságot még ne
növeljük, de tervezzünk meg egy rövidebb szakaszt, amelyet
kocogva fogunk megtenni. Fontos, hogy minden változtatás,
akár távolságban, akár tempóban legalább két hétig vagy 6-10
alkalomig ismétlődjön, majd csak azt követően módosítsunk
újra. Amennyiben úgy érezzük, hogy már jól megy a futás – a
távolság és a tempó tekintetében – akkor is várjuk ki a két hetet. Ha módosítunk, akkor úgy járhatunk, ahogy az evéssel.
Ha túl gyorsan eszünk, az agyunknak nincs ideje felfogni,
hogy már jól laktunk és sokkal több ételt veszünk magunkhoz, mint amire a szervezetünknek szüksége van. A nem tudatos étkezés nagymértékben szerepet játszik az elhízásban.
A futás tekintetében a túl gyakori távolság- vagy tempónöveléssel pont így járhatunk, megterhelhetjük szervezetünket, ha
nem adunk neki elég időt a változások befogadására. A nem
tudatos sport nagymértékben szerepet játszik a sérülések elszenvedésében. Megfájdulhatnak ízületeink, izmaink, amely
hatással lesz a kedvünkre, kitartásunkra, egészségünkre és
azt fogjuk mondani legyintve: „Á! Ez nem nekem való!” Pedig
futni születtünk! Csak türelem és kitartás kérdése.
Péter Melitta
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25 éves az Oroszlány Barátainak Köre
Munkájukról mi is mindig szívesen adunk hírt, mert bár
témaválasztásaik sosem könnyen eladhatók, mégis rendre kiváló hangulatú, jól sikerült események házigazdái.
A negyedszázados egyesület munkáját dicséri az adventi
időszakban, évről-évre megcsodálható Betlehemes házikó,
de az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Pajta Fesztivál is. Nemrégiben pedig a Kulturális Örökségek Napja alkalmából szervezett egész napos programról számoltunk
be.
A jeles évforduló alkalmából a Sport Étteremben gyűltek
össze, hogy társszervezeteikkel, segítőikkel és támogatóik
kal együtt visszatekintsenek az elmúlt két és fél évtizedre, mely során mindig igyekeztek olyan rendezvényeket és
összejöveteleket szervezni, amelyek hiánypótlónak számítottak a város életében.

– 1994. október 8-án jegyezték be az Oroszlány Barátainak
Körét, 1997. óta pedig közhasznú egyesületként működünk,
vagyis közfeladatokhoz kapcsolódva kell a munkánkat ellátni. Ez egyszerűsíti is a dolgunkat, hiszen körül van határolva a tennivalónk, ugyanakkor nehezíti is, mert meg kell
keresni azokat a hiánypontokat a város életében, amiket
esetleg mi tartalommal tudunk megtölteni. Eddig sikerült!
– mondta el Fátrai Márta elnök, akitől megtudtuk, hogy a
Baráti Kör mellett, az egyesületből „kinőtt” Hölgyklub is
születésnapot ünnepelt, mégpedig idén a tizediket.
Szokásukhoz híven azonban nem pihennek a „barátok”,
és idénre csavartak egyet a szokásos, népszerű karácsonyi
készülődés elemein. Advent első vasárnapjára elkészítik a
nagy körforgalomba az adventi koszorút, a Szent Borbála
térre a betlehemest és újdonságként egy egészen új karácsonyi installációt is. Szokott helyére felállítják a Mikulás házát is. Ez utóbbiban december 5-én és 6-án 10:00–18:00 között várja a legkisebbeket a Mikulás és segítői. Szintén az
adventi eseménysorozathoz tartozó mézeskalács-versenyt
az idén „Mézes város” címmel, teljesen újszerű módon rendezik meg. Ennek ünnepélyes megnyitója december 10-én
17 órakor lesz az OKSZÍK-ban, az idei igazán nagyszabású mézeskalács-kiállítás ezután december 20-ig lesz látogatható.

Megalakult
az új testület
Október 25-én beiktatták hivatalába
Lazók Zoltán polgármestert, valamint letette az esküt a város képviselő testülete és az alpolgármesterek is.
Az alakuló ülésen Czunyiné Bertalan
Judit országgyűlési képviselő köszöntő szavainak felolvasása után a
régi-új polgármester a saját gondolataival folytatta és köszöntötte a megjelenteket: „Meggyőződésem, hogy valamennyien egy jobb, otthonosabb élet reményében vágunk neki a következő esztendőknek. Azt szeretném, ha
2024-ben mi magunk és utódaink is büszkébbek lennének
Oroszlányra. Véget ért a választási kampány és mostantól
csak az együttműködés, a megértés és a kölcsönös támogatás biztosíthat ebben a testületben olyan légkört, ahol az
eredmények kézzel foghatók és biztosítják a közös akaratot. (…) A mögöttem álló tettrekész csapat pedig biztosíték az abban foglaltak végrehajtására – fogalmazott a polgármester.
Az október 13-i szavazás eredményeként: az OLPK színeiben Székely Antal, Hermann Istvánné, Szabó Mihály, Rajnai Gábor, Kontschán Flórián Jenő, Sólyom Jöran és Szanyi Gábor, a Fidesz-KDNP színeiben Vargáné Vojnár Katalin, Gyuga Mihály József, Molnár István és Papp Péter
(utóbbi három képviselő kompenzációs listáról bejutva)
tettek esküt az alakuló ülésen, melyen az alpolgármesteri
tisztségekről is döntött a testület. Rajnai Gábor társadalmi
megbízatású, míg Szabó Mihály főállású alpolgármestere
lesz Oroszlánynak a következő öt évben.
Az újonnan felálló grémium elfogadta a módosított szervezeti és működési szabályzatot is. A döntés értelmében,
változott a képviselő testület munkáját segítő bizottságok
száma, megnevezése, illetve azok hatáskörei is. Három bizottság állt fel az alakuló ülésen: a Pénzügyi Bizottság hét
fővel, Kontschán Flórián Jenő elnökletével, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hét fővel, Sólyom Jöran
elnökletével, illetve a Humán Bizottság szintén hét fővel és
Székely Antal elnökletével kezdi meg a munkát. Ez utóbbi az eddig külön bizottságként működő Egészségügyi és
Szociális Bizottság, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság, valamint a Társadalmi és Sportcélú Bizottság ös�szeolvadásából jött létre.
Az alakuló ülésen nem csak a megválasztott települési képviselők, de az ő munkájukat segítő külsős bizottsági tagok is letették esküjüket és átvették megbízóleveleiket,
valamint döntés született a polgármesteri, az alpolgármesteri és a testületi tagok illetményének kérdésében is.
A szlovák önkormányzatban Szabó Istvánné, Bíró Józsefné, Bekéné Sziráki Marianna, Tóth Istvánné és
Viczena Miklós, valamint a roma önkormányzatot alkotó Budai Tibor, Makrai László Mihály, Poczók János, Babai János és Molnár Csaba Sándor is átvehette
megbízólevelét a HVB elnökétől.
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Az oroszlányiak már számos esetben bizonyították,
hogy egy jó ügyért igenis képesek összefogni. Ez esetben mindenki maga határozza meg, mekkora mértékben tud hozzájárulni a nemes ügyhöz – amely túlmutat
a város, sőt az ország határain is.

A Haraszt-hegyen elindultak az új játszótér előkészítési munkái. Az idei évben a KRESZ-pálya
és a vidámpark maradékait bontják fel és szállítják el.

Sok más útburkolati jellel együtt a Rákóczi úti
közös kerékpáros és gyalogút jelzéseit is újra
felfestették októberben. A városi utak karbantartását 2019. január óta, 10 hónapja végzi az
OIH Zrt.

Tóth Gábor rendőr alezredes érdemelte ki a megye rendőre címet 2019. évben. 1996. augusztus 1-je óta teljesít szolgálatot a rendőrségen
és 2013 novembere óta vezeti az Oroszlányi
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályát.

Az OLPK korábban nagy lakossági érdeklődést
kiváltó faültetési akciója november 10-én indul.
A Malom-tó és a garázssor között, a helyszínen
lehet majd megvásárolni és elülteni a csemetéket, de szalonnasütést és teát is ígérnek a szervezők.

Segítsünk
Laurának!
Laura crohn beteg, ezért megműtötték. A műtétre augusztusban került sor, amikor vastagbelet eltávolították,
súlyos szepsis jelentkezett, az állapota tovább romlott,
műtétek sora következett, kétszeri újraélesztésen is átesett. Jelenleg nem diagnosztizálnak sebgyógyulást, nincs
immunrendszere, hasfal rendkívül elvékonyodott, vékonybél, patkóbél számos helyen perforált. Rengetegszer
műtötték és 2 hónapot volt a Honvéd Kórház intenzív osztályán, ahol 30 kg-osra fogyott. Ott lemondtak az életéről,
mondván, hogy helyrehozhatatlan. A média, az emberek
és a család összefogásával kikerült Németországba. 8 nap
kezelés után már a lélegeztető gép nélkül él, és állapota javul. Ahhoz, hogy teljesen felépüljön 100 millió Ft-ra van
szükség és ehhez kérjük a segítségüket: egy 28 éves fiatal
lánynak, aki a 8 hónapos Alíz anyukája.

Az adományokat a család az alábbi számlaszámokon tudja fogadni:
Bankszámla magánszemélyeknek:
Számlatulajdonos:
Molnár Tibor
Címzett:
Molnárné Taubitz Laura
Belföldi utalás:
11773401-01544345
Külföldi utalás:
(IBAN HU4211773401-01544
345-00000000 Swift: OTPVHUHB)
Közlemény:
Jótékony célú közadakozás
Bankszámla cégeknek:
Számlatulajdonos:
Ács Fejlődéséért Alapítvány
Utalás: Pannon Takarékszövetkezet 63200092-15901385
Közlemény:
Molnárné Taubitz Laura
részére adomány
PayPal: https://www.paypal.com/pools/c/8jd8CYW7Aj
GoFundMe Euro:
gf.me/u/v7nndi
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Október 1-től országszerte az állami
Volánbusz Zrt. végzi a helyközi autóbuszos közösségi személyszállítást, a hat regionális közlekedési központ (pl. KNYKK) beolvad a Volánbusz
Zrt.-be. Az egyesülési folyamat sem a
menetrendre, sem az utazási tarifákra
nincs hatással.


A MÁV-Start Zrt. értesíti utasait,
hogy 2019. november 16-tól 2019.
november 17-ig és 2019. november
23-tól 2019. november 24-ig Szárliget–Tatabánya állomások között
végzett pályakarbantartási munkák
miatt az S12 Tatabánya–Oroszlány
vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
A vasútvonal részletes vágányzári
menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT
+36 1 3 49 49 49-es telefonszámán és
a www.mavcsoport.hu honlapon.


Ismét van lehetőség megvizsgáltatni a gyűjtött gombákat városunkban, a Városi Piac mellett. A szakértő november végéig, hétfőn, szerdán
és pénteken délelőtt, 7:30 és 11 óra
között várja a biztonságot szem előtt
tartó gombászókat.


Az új képviselő-testület november
26-án, kedden 17:00 órakor tart közmeghallgatást, amelyen a lakosság
és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek.
A közérdekű kérdések és javaslatok
előzetesen is leadhatók az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal információs
szolgálatánál (Oroszlány, Rákóczi F.
út 78. földszint) elhelyezett gyűjtőládában, illetve elektronikusan a jegyzo@
oroszlany.hu e-mail címre megküldve.
Helyszíne a Krajnyik „Akác” András
Sportcsarnok konferenciaterme lesz,
az eseményt az OVTV élőben közvetíti kábeltévés és internetes felületein
egyaránt.


Idén utoljára lesz lomtalanítás no
vember 18-án hétfőn a tömbös területeken, 19-én kedden Borbálán és
20-án szerdán az Ófalu területén. Az
ingyenes elszállításhoz a lomhulladékot legkésőbb a lomtalanítás napján
reggel 6 óráig helyezzék ki a közterületre!

30 év aktív működés egy civil szervezet számára óriási eredmény. Tekintetbe véve a mai társadalmi és kulturális viszonyokat, a szervezet működési köre nem nevezhető népszerűnek, sem trendinek. Aranyosi Évát a
népdalkör vezetőjét kérdeztük: hogyan látja az elmúlt éveket, mit emelne ki ezek közül, és hogyan tovább?
: Jelenleg hány fős a tagság?
A. É.: 13 fő énekes és 6 pártoló tagunk
van. Ők is rendes, teljes jogú egyesületi
tagok, de őket nem tudtuk még rávenni az éneklésre.
: Jellemzően hányszor lépnek fel egy évben? Melyek a kiemelt
események ezek közül?
A. É.: 20-25 fellépésünk
van évente. Ezek közül a
népzenei találkozók és a
versenyek emelkednek ki,
ezek nagyjából a színpadi
éneklések felét jelentik. A
többi pedig meghívás.
: Mi Ön szerint ma a néphagyomány ezen belül a népzene aktuális
üzenete, jelentősége?
A. É.: Szerintem ez az emberi érzelmek egyik legegyszerűbb kifejezési
formája. Nagyon sokrétű, vannak szerelmi, betyár, bujdosó és munkadalok… A népdalokban minden emberi élettel kapcsolatos téma megjelenik.
Ha az ember egy picit odafülel, akkor
érzi, hogy ez róla is szól.
: Mit tart a csoport legnagyobb
sikerének?
A. É.: Elsősorban a 30 éves évfordulót, hogy ennyi ideje töretlenül dolgozik a népdalkör! Ez az összetartás hozta a díjakat a megmérettetésen.
: Hogyan látja az népdaléneklés
jövőjét?

EGY KÁVÉ MELLETT:

Aranyosi Évával
Kávé: édesítő, sok tej. Reggel
lefőzök egy bögrével, és az úgy
elfogy. Máshol nem kávézom,
csak otthon.

A. É.: A tradíciók megszűntek. Nem
mindennapos tevékenység már az,
hogy emberek együtt énekelnek. Ezért
fontosak az országszerte működő
egyesületek, népdalkörök. A versenyek
is ide tartoznak, hogy egymás tevékenységét megismerhessük, hogy tudjunk egymásról. De működnek népzenei iskolák és táborok is, tehát van jövőkép. Erről sokat lehetne beszélni.
: Kik a példaképei a magyar népzenében?
A. É.: Mindig a tőlünk magasabb
szinten működő csoportok voltak a
példák. Nem tudtuk mérni magunkat
egy Sebestyén Mártához, vagy Budai
Ilonához: amikor láttunk egy jobb csoportot, akkor éreztük, hogy ez az, amit
nekünk is kell hozni. És ebben nagyon
sokat segítettek a népi énektanárok:

A közösséget Tordai József és Kishonti Ferencné alapította 1989-ben,
akik maguk köré gyűjtötték a népdalkedvelő, énekelni szerető embereket.
A heti rendszerességgel zajló próbáknak a Bányász Klub adott otthont,
a fellépésekhez támogatást, így a népdalkör nemsokára felvette a Bányász Népdalkör nevet. Számos fellépésen, versenyen vettek részt. 1990ben dicsérő oklevelet, 1994-ben bronz, 1997-ben ezüst fokozatot kaptak.
2002 óta minden megmérettetésen arany fokozatot, 2006-ban a Kárpátmedencei döntőn Vass Lajos nívódíjat kaptak. Közben a tagok közül sokan lemorzsolódtak, s nehéz napokat is átéltek. 2007-ben Aranyosi Éva
vette át az együttes vezetését, akinek irányítása alatt a hagyomány folytatódott, a siker töretlen. A három évtized alatt több, mint félezer alkalommal
álltak közönség előtt, s bőven van mit válogatni repertoárjukból, hiszen
többszáz népdalt ismernek. Elsősorban Komárom-Esztergom megye énekes hagyományait ápolják. Nevükhöz híven felkutatják a bányász-népdalokat, s az ezekből összeállított csokrokkal szerepelnek a különféle rendezvényeken.
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Bodza Klára, Budai Ilona, Juhász Erika és még sokan mások.
: Mit gondol a népdal kulturális
közösségi hasznáról?
A. É.: Micsoda kérdés, mi ebben nőttünk fel! Ma, ha 10 gyereket megkérdezünk, vajon hány mondaná, hogy
szoktak otthon énekelni? A népdal
kapcsán az egész Kárpát-medencét
megismertük, mindenhol a legkisebb
faluban is találnánk ismerőst. Az ország minden szegletében tudjuk, hogy
ki-mit csinál.
: Milyen nehézségekkel kell
szembenéznie egy énekkar vezetőnek?
A. É.: A fegyelemmel igazán nincsen
gond. Elsősorban össze kell tartani a
csoportot. Aztán jól kell megválasztani az előadandó népdalcsokrokat. Csiszolni az előadásmódot, hogy hiteles
legyen. A működés anyagi feltételeinek megteremtése, utazások, fellépések szervezése. A fellépőruhák biztosítása ennyi hölgy számára nem kis feladat. Emellett a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének alelnöke, és a Vass
Lajos Népzenei Szövetség vezetőségi
tagja is vagyok több éve.
: Mennyire támogatott Ön szerint a magyar kultúra e szereplője?
Van-e célzott működési támogatás,
elérhetőek-e pályázatok?
A. É.: Utoljára 2017-ben volt egy országos pályázati lehetőség. A Csóri Sándor alap támogatásáért minden

népdalkör indulhatott. Akkor majd’
egymillió forintból hangszerekhez és
két garnitúra fellépőruhához jutottunk. Ezt leszámítva az egyesület önfenntartó, nincs más támogatásunk.
Az 1%-ra már jogosultak vagyunk, valamit az is segít. Az útiköltségeket például mindenki saját zsebből fizeti, de
az egyesület ügyeinek intézése is így
megy.
: Hogyan lehetne a népdalok
iránti érdeklődést intenzívebbé tenni? Lát-e jó példákat?
A. É.: Mindenütt gond van az utánpótlással. Nagyon nagy gond, a gyerekekkel nagyon nehéz. Vannak kifejezetten gyerek csoportok, egy-egy pedagógus vezetésével. Fontos lenne őket
valahogy összevezetni a felnőttekkel,
de ez nehéz.
Teljesen eltűntek azok a színterek, ahol
korábban ezt lehetett művelni anélkül,
hogy színpadra kellene lépni. Fonó,
aratás, disznóvágás, lakodalmak… A
közös munka alkalmai teljesen eltűntek. A szalag mellett pedig fülvédő
kell, ott nem fognak énekelni.
: Most hogy közeleg a XXIX.
Adventi Népdalköri Találkozó amely
december 1-én kerül megrendezésre
az OKSZÍK-ban, mit üzen a közönségnek?
A. É.: Mi még megpróbáljuk igazi érzelmekkel megélni az adventet, nem
pedig hallgatni a gépzenét az áruházban. Adventkor mindenki lelassul és
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átérzi kicsit az ünnepet. Próbálják meg
Önök is egy kicsit megélni a zenét, belehallgatni a dalokba, megadni a módját az ünnepnek. Számunkra is ez a
legkedvesebb, leginkább érzelemdús
próbaidőszak az évben.
: Ajánlana valami konkrét dalt
ehhez?
A. É.: „Karácsony estéjén szépen vigadjanak”. Meg lehet hallgatni a
YouTube-on is. Sosem bírják kihagyni a lányok, el fogjuk énekelni most is.
Aki esetleg kedvet kap az énekléshez,
vagy szokott is, nézzen be hozzánk
bátran. Szeretettel várjuk, hátha marad legközelebb is!
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Az Év Polgárőre
Magasztos, méltóságteljes, az 1956-os
hősök emlékéhez méltó díszünnepséget rendezett az Országos Polgárőr
Szövetség október 19-én, ahol a megemlékezés mellett számos polgárőr
kapott rangos elismerést. Ennek keretében az „Év Polgárőre” kitüntetést
vehette át Gánics József, az Oroszlány
Város Polgárőr Egyesülete elnöke.

Az Országos Rendőr-főkapitányság auditóriumában a polgárőröket Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Schmehl János bv. vezérőrnagy, a BVOP országos parancsnokának biztonsági és
fogvatartási helyettese, Bobák Tibor, a
Magyar Posta Zrt. Biztonsági Főigazgatóság Biztonsági Központjának vezetője, Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, dr.
Polyák József Zsolt r. dandártábornok, a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitánya, valamint dr. Kovács Zoltán r.
ezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitányhelyettese köszöntötte.
Az Országos Polgárőr Szövetség éves,
kiemelt rendezvényének számító 1956os díszünnepség részeként a Polgárőrség legjobbjainak, polgárőröknek, polgárőr vezetőknek és a polgárőrséget támogató személyiségeknek is köszönetet
mondtak azzal, hogy különböző elismerésekben, díjakban és jutalmakban részesítették őket.
A rangos elismerésben részesült egyesületi elnökkel készült televíziós beszélgetést megtalálják az oroszlanyimedia.
hu oldalon „10 perc közélet Gánics Józseffel” címen.

Tovább zajlanak
az útfelújítások
A kampányhajrában szinte minden települési képviselő elhasználta maradék pénzügyi keretét, többfelé épültek főleg murvás parkolók
városszerte. A 6-8 helyszín mindegyike valós parkolási igényt szolgál
ki.
Számos más munkálat azonban szakmai alapon, hosszabb ideje tervezetten zajlik. Ilyenek voltak például a Táncsics Mihály út ipari parki szakaszán az aszfaltozási, burkolat festési, padka építési munkák, melyek
újságunk megjelenésének idejére már
teljesen be is fejeződtek. A hozzávetőleg 50 milliós munka során felmarták és újra aszfaltozták az útszakaszt, és
hasonlóképpen rendbe hozták a járdát és
az útpadkát is.

Folyamatban lévő nagyobb munka jelenleg a Gönczi Ferenc utcában a
szennyvízcsatorna gerincvezeték cseréje. Az építési tevékenységek időszakára ideiglenes, murvás parkoló készült a
volt „Sárga tömb” helyén, hogy a környéken lakók számára a parkolás a beruházás ideje alatt is biztosított legyen. Az
ott lakók a munkavégzésről és a kapcso-

lódó ideiglenes forgalmi változásokról
külön tájékoztatást kaptak, így ennek,
és az előre kialakított parkolási lehetőségnek köszönhetően nagyobb fennakadás nélkül indult el a teljes utca szélességét érintő beruházás. Jó hír, hogy az
elkövetkezendő hetek felfordulása után
az útfelület és a járda is új, sima felületet
kap majd. A kivitelezést a LÜN Kft., valamint az OIH Zrt irányítja és szervezi,
és így ők ezúton is fokozott odafigyelést
és türelmet kérnek mind a gyalogosoktól, mind a gépjármű vezetőktől.
Szintén áthúzódó és nagyobb volumenű munka a Népek barátsága utcának a
Hunyadi iskolával párhuzamos, egyirányú szakasza. Itt a korábban megkezdettel egyező módon, tovább folytatódik
az út térköves burkolása, a magasságban
kiemelt gyalogátkelők, és a „tolatva beállós” 45 fokos parkolók építése. Az utca
teljes átalakítását praktikusan az iskola
oldalán a széles, térköves járdával kezdték, így ez már elkészült. Sok helyen a
tömbökhöz vezető járda is használható már. Most a parkolók, és az útfelület burkolása zajlik, de már készek a tervek a folytatásra a Havasi Márton–Irínyi
János utca irányába.
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Akkor és most
Október 19. szombat reggel. A nap és Pisti felkelt. Ma van a születésnapom. Párom és lányom felköszöntött.
Bebiciklizés. Hmm! Jó az idő. Állítólag sokan lesznek. Odamenjek? Megnézzem?
Tegnap óta vacillálok. Mit vegyek fel? Ez oda jó lenne? Régen, nagyon régen. Van
már 40 éve. A cipő! Igen! 17 éves voltam, amikor Csehszlovákiában vettem, 170 koronáért. Megvan még ma is. Előveszem, megnézem. Döntöttem! Megyek! Indulni akarok! Miért nincs már 10 óra? Készülök mint régen, zabszem nem fér a fenékbe. Izgulok. Oroszlány–Tatabánya. Akkor, igen, akkor régen nekem ez ment. Nem
volt még bicikli út. Most van. Új. Odamegyek. Ezt AKAROM! Kipróbálni! Kilenc
óra. Nő az Adrenalin. Közben készülök, mint az első bálozó. Persze semmi smink.
Csak a bicó és Én! Sufni mélyéről előszedem. Kitakarítom, minden rendben? Persze, így tettem el. Igazítok egy kicsit a nyergen. Inni azért még viszek valamit. 30
km körül lesz. Akkor, igen akkor régen voltak 250 kilométerek is. Naponta! Keményen nyomtam. Most meglátom, megnézem milyen lesz újra pedált tekerni. Még
fújok egy kicsit a gumiba. Így jó lesz. Na indulok!
Elindultam, a Tesco-nál a láncot ledobta. Hmm, ez hogy lehet, töröm a fejemet.
Rejtély hamar megoldva: pár napja bringám lányom „lenyúlta”. Bicó felfordítva,
láncot bazerálom. Egyedül nem ment. Két fiatal srác azonnal a segítségemre kelt.
Pár perc és a probléma megoldva. Jó utat kívántunk egymásnak. Segítségüket megköszönve utánuk eredtem, de ők eltekertek. Mentem volna velük, de régi tapasztalattal a fejemben, tudtam, hogy ezt most nem. Nem sarokkal, nem telitalppal. Szépen egyenletesen belendülni, a sebességet fokozatosan emelni. Sokan tekertek. Idősebbek, fiatalok gyerekek. Kis bicó, nagy bicó és verseny. Nagy kanyar után egyre
jobban belejövök. Hopp, egy biciklifa. Van, ami már megérett rajta… „Piros bicikli, haj na na na na…” Valahogy így szól a nóta. Jó ötlet! Kék, zöld, sárga, felakasztva
a nagy fára. Talán hegymászó akasztgatta oda olyan magasra őket? Mindegy, hajtok tovább. Már szállingóznak szemből is. Ők máshonnan indultak. Négy pecsét
a lényeg. Másoknak is gyűlik szépen. Közben egyre jobban belelendültem, s a két
segítő titánt Környén beértem. (Nevüket rögtön kikértem: Gallai Dániel és barátja, kik szorult helyzetemből kivágtak.) Tettüket ismét megköszöntem, s én már tovább is szeleltem. Által-ér mellett csoda tájon, elértem a Fácánost. Fácános Söröző.
Ott utolsó negyedik pecsétemet megkaptam, körbenéztem és azonnal indultam.
Vissza a célállomásra. Visszafelé nehezebb volt. A szembeszél lehet, hogy leharcolt?
Remegett a lábam, amikor leszálltam. Majdnem megveregettem a vállam. Kincsemet a négypecsétes papírt a dobozba betettem, hogy majd du. 4-kor újra megjelenjek. El is mentem az időpontra. Csak lestem, milyen sokan indultak. (Este a netet
böngészve: 570-en tekertek.) Izgulva vártuk a sorsolást. 3 kerékpár várt új gazdára.
15 perc és megtalálta. Ezután szétszéledtek az emberek. Jó volt látni, senki sem kesergett. Most és akkor régen mindenkinek váljon egészségére. Köszönök minden
szemből jövő pillantást és mosolyt.
Licskó István

Súlyemelő Advent
Felnőtt Súlyemelő Országos Bajnokságot rendez az Oroszlány Városiak
Sport Klubja november 23–24-én a
Gárdonyi Sportcentrumban. Az idei
SÚLYEMELO
ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG

OROSZLÁNY

november

23–24.
évben azért, hogy tovább erősítsék a közösségi hangulatot – és hogy a versenyszámok szüneteiben is hasznosan teljen
az idő-, egy „elő adventi”, családi hétvégével egybekötött versenyt készítenek elő. Így most karácsonyi jellegű vásár: lacikonyha, forralt bor, meleg tea és
kürtőskalács árusok is várják a nézőket.

Emellett ugyanezen a helyszínen szeretnék bemutatni a nagyközönség számára a többi szakosztályukat is: megtekinthetők lesznek a népszerű Oroszlány Bears amerikai focihoz szükséges
felszerelései, valamint most először a
búvár szakosztály merüléshez szükséges eszközei, illetve az ezeket bemutató
videók is. Céljuk, hogy minél több városlakó ellátogasson a rendezvényre, és
megismerje az OVSK egyesületét, szakosztályaikat ezen a hétvégén.
Az eseménnyel kapcsolatos pontos és
részletes információkat elsősorban a
facebookon fogják közzétenni. Mindkét nap, szombaton és vasárnap 10:00
és 19:00 között várják a nézőket, érdeklődőket a Gárdonyi műfüves focipálya
udvarán és tornatermében.
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Nyílt Tollaslabda Bajnokság – Mór

Látni és látszani
Az október 18-án átadott Által-ér menti kerékpárút sokaknak nyújt lehetőséget kikapcsolódásra, sportra, mindennapi kerékpáros közlekedésre, és nem csak a kellemes kora
őszi időben. Nincs rossz idő, csak kerékpározásra alkalmatlan ruházat, szokás mondani; azonban a meleg ruha
mellett elkél egy-két egyéb kiegészítő is.
Ősszel, télen egészen december közepéig egyre rövidülnek a
nappalok, és amikor világos van, akkor is sokszor szürkeségbe burkolózik a táj. Amellett, hogy ez befolyásolja az emberek
közérzetét, a biciklivel közlekedőket plusz kihívás elé állítja:
minél jobban láthatónak kell lenni a nem éppen ideális körülmények között is.
Természetesen a KRESZ előírásait a legegyszerűbb (ráadásul kötelező is) betartani. Ahogy a jogszabály mondja, a kerékpárt fel kell szerelni elöl fehér vagy kadmiumsárga, hátul
piros fényű lámpával, melyek villogó fényt is adhatnak (így
sokkal feltűnőbbek), és akár a kerékpároson is elhelyezhetők. Azt is kimondja a KRESZ, hogy ezeknek a lámpáknak
tiszta időben legalább 150 méter távolságból látszaniuk kell –
azaz egy épphogy pislákoló lámpa nem felel meg az előírásoknak, és természetesen nem is tölti be funkcióját. Elöl fehér, hátul piros prizmát ír elő a KRESZ – azt már csak mi
tesszük hozzá, hogy akár a fényvisszaverőkről, akár a lámpákról beszélünk, ezeket úgy kell elhelyezni, hogy ne takarja el semmi. Ezen felül szükséges a szabályos és biztonságos
közlekedéshez legalább az első keréken legalább két darab
borostyánsárga színű prizma, vagy a külső gumin egy fehér
fényvisszaverő csík.
A ruházatot illetően lakott területen kívül sötétben, illetve
rossz látási viszonyok esetében kötelező a fényvisszaverő ruházat viselése. Persze verőfényes napsütésben és a településen
belül is tehet a bringás azért, hogy feltűnőbb legyen: sötét színű ruházat helyett célszerű rikító, de legalábbis világos darabokat válogatni kerékpározáshoz a ruhatárból, de szóba jöhet
például egy fényvisszaverő bokapánt használata is.
A kerékpáros kötelező felszerelése lehet a sisak is, mégpedig a
jogszabály szerint lakott területen kívül, 40 km/órás sebesség
felett. Ez nem azt jelenti, hogy más esetekben ne lenne ajánlott felszerelés, hiszen éppen olyan passzív biztonsági eszköz,
mint az autókban a biztonsági öv. A balesettől nem fog megóvni, viszont súlyos fejsérülésektől megmentheti viselőjét.
Bringára fel télen is!
Abelovszky Tamás

Az Oroszlányi Tollaslabda Baráti Köre Péter Gábor és
Zagyva Lajos irányítása alatt működik. A kis amatőr
csapatuk – családtagjaik, barátaik – kiegészítő sportként
a Gárdonyi Sportcentrum tornatermében heti 3-6 órában
kb. 20-30 fővel testüket és lelküket tartják karban. A vasárnap délelőtti foglalkozásokon a felnőttek, szülők mellett a
gyermekek is intenzív fizikai és szellemi munkában vehetnek részt. A kemény, intenzív, dinamikus mozgás mellett
családias környezetben baráti kapcsolatok alakulnak ki.
Az oroszlányi karate edző családja és barátai a Móri Bornapokon megrendezett Nyílt Tollaslabda Versenyen közel
100 versenyző között indult, ahol Gáborék szép helyezéseket értek el. Péter Gábor Áron a legkisebb versenyzők között 5 évesen háromszor is felállhatott a pályára és bátran,
közönség előtt is tudott teljesíteni. Az edző szerint nagyon
fontos, hogy a gyermekek versenyszellemben nőjjenek fel,
ahol megtanulják, hogy bármilyen körülmények között
is teljesíteni tudjanak (pl.: karate verseny, tollaslabda verseny). Illés Albert 13-14 éves korosztályban a dobogó második fokára állhatott fel. Péter Fanni a középiskolás lányok között 16
évesen ezüstérmet szerzett.
Dobó Krisztina a női versenyzők között a harmadik és negyedik helyért vívott
küzdelemben kikapott. Zagyva
Lajos a férfiak
nagyon erős
mezőnyében
indult,
ahol
négyszer mérette meg magát, de sajnos a
dobogóról éppen lecsúszott. Péter Gábor a senior kategóriában harmadik helyezést ért el. Gábor és Illés Albert felnőtt párosban is versenyeztek, de helyezést nem értek el.
Péter Gábor és Dobó Krisztina vegyespárosban is beadták
nevezésüket, ahol a dobogó második fokára állhattak fel.
A versenyen megjelentek többszörös magyar bajnokok is,
láthatták honnan indulnak és hova lehet tartani az amatőröknek. Nemcsak a részvétel a fontos, ezzel bebizonyították!
Gábor elmondása szerint bebizonyosodott, hogy a sportban a szorgalom és akarat, az edző iránti tisztelet bármilyen messze eljuttatja az embereket, melyet a 33 éves edzői
pályafutása alatt rengetegszer bizonyított be karate versenyeken. Többszáz magyar, nemzetközi, európai, világbajnoki helyezésekkel gazdagította az oroszlányi sport életét.
Mint látjuk, bármilyen sporthoz nyúl, bajnokokat tud nevelni.
Családokat és sportolni vágyókat várnak vasárnap délelőtt
a Gárdonyi Sportcentrum tornatermébe egy kis játékra,
mozgásra.
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U15-U17 Országos
Súlyemelő
Bajnokság

OSE Kószák
városi amatőr
asztalitenisz bajnokság
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nyek (legkisebbektől haladva): Aranyérmesek – Áncsák
Manna Kiara, Müller Krisztián, Wertheim Dominik,
Áncsák Kitti Bettina 44 kg,
Áncsák Kitti Bettina 48 kg,
Pinke Zsófia; Ezüstérmesek –
Rózsa Lili, Rácz Kitti, Csontos Patrícia; Bronzérmesek –
Boros Benedek, Kakas László,
Gyurkovszky Szilárd, Müller
Olivér; IV. helyezettek – Kapitány Róbert,Kapitány Balázs; V. helyezés – Praveczki
Tamás.
Október 12-én, szombaton
pedig az Oroszlányi Judo
Club versenyzői nemzetközi judo versenyen vették részt
Szlovákiában. Az 5 nemzetet
(szlovák, cseh, román, osztrák, magyar) felsorakoztató
35 egyesületből 284 fő küzdött „Gúta Város Kupájáért”.
A népes mezőnyben az OJC
versenyzői az alábbi eredményeket érték el: Ezüstérem – Áncsák Kitti Bettina
és Csontos Patrícia; Bronzérem – Wertheim Dominik
és Müller Olivér; IV. helyezés
– Gyurkovszky Szilárd; V.
helyezés – Praveczki Tamás.
Izsáki Erika

A kisbéri esemény egyben
európai kiküldetési válogató is volt. Az OVSEE versenyzői kiválóan szerepeltek:
Szalai Lili országos csúccsal
mutatkozott be, országos
magyar bajnok lett a serdülő 64 kg súlycsoportban, 69
kg-ot szakított és 81 kg-ot lökött. Mikhel Eszter 2. helyezett lett, egyéni csúcs beállítással serdülő +81 kg-os súlycsoportban (1 kg-mal kapott
ki) 60 kg-ot szakított, 75 kgot lökött. Huber Bence országos magyar bajnok lett, lökésben megjavította egyéni
csúcsát. 76 kg-ot szakított és
101 kg-ot lökött az ifjúsági 61
2019. december 28.
kg-os súlycsoportban. Bimbó Brendon országos magyar
Oroszlány
bajnok lett, sérüléséből éppKrajnyik „Akác” András Sportcsarnok
hogy felépült, szépen teljesített. 70 kg-ot szakított, 95 kgot lökött az ifjúsági 55 kg-os
Nevezni a Városi Uszoda jegypénztárában december 21-ig lehet.
Bővebb információ: www.verkor.hu/pp
súlycsoportban. Luc Levente
országos bajnok lett, 110 kgot szakított és 150 kg-ot löJudo Tatabányán
kött az ifjúságiaknál +102 kg-os súlyés Szlovákiában is
csoportban. Sikos Dávid 5. helyezett
lett, egyéni csúcsok halmazával (13 éveBazsánt ismét első lett
sen a 15 évesek közt versenyzett). VarOktóber 5-én Budapesten mérették
ga Attila 6. helyezett lett, ő is egyéni
meg magukat az oroszlányi karatésok
csúcsot emelt. A nap meglepetése volt,
a Shotokan Liga WKF Karate Orszáhogy Eszenyi Fanni, a serdülő eb várogos Bajnokságon. A Shotokan Liga hámányosa kiesett.
rom shotokan stílusszövetség által létrehozott szervezet, mely Ippon Shobu
és WKF versenyrendszerben is rendezi versenyeit, bajnokságait. Az októberi
Október első vasárnapján rendezték a eseményt OB WKF szabályrendszerben
Regionális Rangsor Versenyt Tatabá- rendezték, ami a bajnoki címek és henyán, a Földi Imre Sportcsarnokban, lyezések eldöntése mellett jó felkészülési
ahol 26 egyesület 213 versenyzője lé- lehetőséget jelentett az őszi Diákolimpipett tatamira. Az Oroszlányi Judo Club ára és a hazai és nemzetközi versenyek15 főt nevezett, melyek közül szinte min- re, bajnokságokra. Bazsánt Csaba 18-20
denki a dobogóra állhatott. Eredmé- éves férfi +80 kg kumite versenyszámban 1. helyezést ért el. Szlezák Anna 1820 éves női +61 kg szintén kumite versenyszámban 2. helyezést ért el.
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JELENTŐS TÁVHŐVEZETÉKFELÚJÍTÁS A VÁROSBAN
Teljesen megújult egy kilométernyi elosztóvezeték

Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
idén is jelentős fejlesztéseket hajtott végre az üzemelő távhővezetékrendszeren Oroszlányban.
A beruházások során az épületek ellátását biztosító, ötven évnél is idősebb, rossz és nem hatékony szigetelésű vezetékek helyére az alábbi helyszíneken korszerű, előre szigetelt acélcsövek kerültek, amivel az ellátásbiztonság nagymértékben javult.

lálható aknáig terjedő, illetve a Dózsa
György út 1–3–5. és a Népek barátsága út 31-es épületek bekötővezetékeinek cseréje volt. A munkálatok végén
az érintett 90 m hosszúságú, rossz minőségű aszfaltozott járda felülete is teljesen új burkolatot kapott.
A másik kivitelezés a Fővárosi Nevelőotthon területén zajlott, ahol 190
m hosszban történt meg az elavult
távhővezeték-szakasz újra cserélése.

Helyszín
Cserélt vezeték hossza (fm)
• Táncsics Mihály Óvoda előtti távhővezeték
48
• Dózsa Gy. u. 1.–5., Népek barátsága út 31.
400
• Fővárosi Nevelőotthon területe
190
• Népek barátsága út–Havasi Márton út által határolt lakótelep		
belső szervizútja és parkolói
280
• Rákóczi Ferenc út és Haraszthegyi utca kereszteződése
220
2019. évben cserélt összes vezeték hossza:
1138

Elsőként 2019 tavaszán – egy korábbi meghibásodást követően – a Táncsics Mihály Óvoda előtti távhővezeték
megújítása történt meg. A feladat a vezetékszakasz cseréjével kezdődött, és
az érintett útburkolat, valamint zöldfelület teljes helyreállításával fejeződött
be.
A következő fejlesztési ütem május hónap utolsó napjaiban a fűtőmű éves
tervezett karbantartásához igazodott.
A leállás alatt két helyszínen valósult
meg nagy értékű távhővezeték-csere.
Az egyik megújulás a Dózsa György út
5. szám melletti épülettől a Népek barátsága út 31. számú tömb mellett ta-

Az év második fele is tartogatott nagyobb beruházási feladatokat, amelyek augusztusban kezdődtek két helyszínen.
Az egyik volt a Népek barátsága út és a Havasi
Márton út által határolt
lakótelep belső szervizútja és a parkolók által határolt terület. A
másik a Rákóczi Ferenc út és a Haraszthegyi út kereszteződése, a K&H
Bank és a Szent
Grál gyógyszertár előtti tér.
Az itt húzódó
távhővezetékszakaszok
cseréje
megtörtént, a fűtésszolgáltatás

 któber elején elindult és zavartao
lanul működik. A felszíni terület,
benne a Rákóczi-szobor környezetében lévő parkfelület helyreállítása október végén befejeződik.
A vezetékcserékkel érintett területeken és időszakokban nehézkes
volt a gyalogos, a kerékpáros és a
gépjárművel történő közlekedés, ennek ellenére az ott élők megértéssel viszonyultak a beruházáshoz. A
szeptemberre áthúzódó munkáknál
a feltárt és előre nem látható, de szükséges aknaátépítések miatt pár napos csúszás volt a fűtési időszak megkezdésében ezen a területen. Az érintett épületek lakói és felhasználói erről
tájékoztatást kaptak, és a cég időarányos alapdíj-kompenzációt alkalmazott esetükben.
Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
elnézést kér a kivitelezésekkel összefüggő esetleges kellemetlenségekért,
és ezúton is tisztelettel megköszöni
minden érintett türelmét és megértését.
A 2019-ben végrehajtott és 131 millió forintot meghaladó fejlesztések az ellátásbiztonság növelését és a
hőveszteségek csökkentését szolgálták. Az NKM OSZ Zrt. a jövő években
is folytatni kívánja a hasonló célú fejlesztéseket.
(X)

