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Köszöntő
A megszokott képeslap helyett idén
lapunk hasábjain köszönti Önöket
Lazók Zoltán polgármester.
3. oldal

Közmeghallgatás
Több beküldött kérdés, kevesebb személyesen megjelent jellemezte az új
testület első közmeghallgatását. Röviden ismertetjük az elhangzott témákat.
7. oldal

Egyesület
Szokjuk az új rövidítést, még biztosan
hallunk felőlük: most éppen Felnőtt
Súlyemelő Országos Bajnokságot rendeztek a Gárdonyiban.
11. oldal

Advent
Ha kíváncsi, hogy ünnepli Oroszlány
a karácsonyt, szinte minden programot megtalál ehavi számunkban.
4. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Vállaljuk kürtőskalács
készítését!

KÖSZÖNET

Születésnapra,rendezvényre,
hagyományos és töltött
formában, valamint lehetőség
van KÜRTŐSKALÁCS TORTA
rendelésére is!

Elkészítjük önnek!

Info:
Facebook Erdélyi Kürtős @
csavartkrémes

Tel:06-30-3778887
SZŰRŐVIZSGÁLATTAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Azok az Oroszlány településen lakó 45-65 év közötti hölgyek, akik
az elmúlt két esztendőben nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton, 2019. november-december hónapban névre szóló meghívót kapnak mammográfiás szűrővizsgálatra.
Törődjünk egészségünkkel és vegyünk részt a szűrővizsgálaton! A vizsgálat időpontja: 2019. december 2-től a behívólevélen megadott időpontban.
A vizsgálat helye: Szent Borbála Kórház, Mammográfia, Tatabánya, Dózsa György út 77.
Amennyiben kérdés merül fel, készséggel állunk
az érdeklődők rendelkezésére!
KEM Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály,
Tel: 34/ 795-854

Gazdát keres:
KLYDE
4 hónapos, gyönyörű kandúrka.
Oltással és örökbefogadási szerződéssel
fogadható örökbe.
Infó: 06 20 481 2319

Köszönetünket fejezzük Oroszlány lakosságának és mindazoknak, akik segítették munkánkat
adományaikkal és hozzájárultak
alapítványunk eredményes tevékenységéhez. Ezt a sikert Önök
segítsége nélkül nem érhettük
volna el!
2019-ben 1,9 millió forint támogatással járultunk hozzá Oroszlány
város egészségügyi ellátásához,
ebből 900.000 Ft-ot közvetlenül a
rászorult betegek gyógykezelésére fordítottunk, míg 1.000.000 Ft
támogatást adtunk a szakrendelőnek szemvizsgáló készülék vásárlására. Gyógyászati segédeszközök támogatásával további 11 rászorult beteg életkörülményeinek
javításához is hozzájárultunk.
Külön köszönetet mondunk a cégeknek, cégvezetőknek: Borg
Warner Kft., Varinox Kft., FidelitasDuó Bt., Orconbelt Kkt., Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala,
Riasztástechnika 2001 Kft., TúraTruck Kft.
Továbbra is szívesen vesszük adományaikat, valamint az SZJA 1%át!

Bankszámlaszámunk:
11740061-20025342

SEGÍTS, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!
Végül megköszönöm az alapítvány
alapítóinak, kurátorainak valamint
önkénteseinek a 2019. évi munkáját.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog, Egészséges Újévet Kívánunk Oroszlány!
Balogh Tibor elnök
www.drbaloghtibor.co.nf
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Tisztelt Olvasó!
„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap
az évben, mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy
nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje" – így ír
a karácsonyról Wass Albert, s ezekkel a gondolatokkal köszöntöm Oroszlány minden lakóját abból az alkalomból, hogy közeleg a
legszeretetteljesebb ünnep és a legvidámabb nap, a szilveszter.
Mindenekelőtt szeretném ez úton is megköszönni azt a rengeteg támogatást és bíztatást,
amit az októberi választást megelőzően, és azóta is kapok településünk polgáraitól. Elmondhatatlan öröm számomra, hogy ilyen nagy
arányban értékelték eredményesnek az elmúlt
öt év munkáját, ugyanakkor hatalmas a felelősség, az elvárás, aminek meg kell felelnem
nekem és az engem támogató csapatnak a következő fél évtizedben.
Eddig sem tartottam a kihívásoktól, és a jövőben sem fogok, mert rengeteg lehetőségünk,
energiánk és terveink vannak ahhoz, hogy jelentős beruházásokba vágjunk a jövőben.
Mindezt kötelességünk végrehajtani, nemcsak
magunk, hanem gyermekeink, unokáink érdekében is.
És ha már utódainkról szót ejtettem, feltétlenül meg kell említenem azt is, hogy Oroszlány lakosságát is elérte az országra jellemző
öregedés, így kiemelt fontosságúnak tartom
a középkorúak, valamint az időskorúak tájékoztatásának erősítését, hogy mind jobban ismerjék meg az önkormányzat által biztosított
szolgáltatásokat, lehetőségeket, ugyanakkor a
szépkorúak életét megkönnyítő új szolgáltatá-

sok bevezetésén dolgozunk munkatársaimmal,
aminek kiemelt, a választási programban is
megfogalmazott eleme egy nyugdíjasház megvalósítása.
Az idei évben megtörtént a Tópart lakóparki
és a piaci hidak felújítása, befejeződött a Gárdonyi sportcentrum szigetelése és nyílászáró cseréje, a Népekbarátsága, a Táncsics és a
Haraszthegyi utcák kritikus részeinek javítása,
újraaszfaltozása, a Szociális Szolgálat épületének komplex felújítása, parkolók épültek, orvosi rendelők újultak meg – hogy csak a legfontosabbakat említsem. Folyamatban van, illetve hamarosan átadásra kerül három legnagyobb vállalásunk, a Borbálai óvoda felújítása,
a Gönczi Ferenc utca teljes rehabilitációja, és a
Népek barátsága–Irinyi u. II. üteme.
A Haraszt-hegyen olyan a tematikus játszópark
létesül, ahol a városban eddig sehol nem elérhető játszóeszközök várják majd a használókat, A területen az évtizedek óta funkció nélküli
és nem használt burkolatok, korábbi építmény
alapok elbontását követően már zajlik a kiszolgáló közművek építése.
Mindezek több százmilliós nagyságrendben
terhelték a város költségvetését, aminek az állami normatíva mellett, az iparűzésiadó a legnagyobb bevételi forrása. Legnagyobb adózóink a Tudományos és Technológiai Parkban
működő vállalkozások. Itt, a világgazdaságban
időnként megjelenő nehézségek ellenére is folyamatos fejlődés tapasztalható. Beruházásaik értéke meghaladja a 164 milliárd forintot, de
a cégek árbevétele is növekedést mutat. Míg
2015-ben 238 milliárdos árbevételről beszélhettünk, 2016-ban már 265 milliárdot mutattak az összesített adatok, 2018-ban pedig 315
milliárdos volt az Ipari Parkba betelepült vállalkozások árbevétele. A 136 hektáron működő
25 cég 2017-ben 4525 embernek biztosított

megélhetést, 2018-ban pedig már 4776 munkavállalót foglalkoztatott.
Természetesen bőven marad feladat a jövőre
és az elkövetkező évekre is. A választási kampány során több alkalommal kijelentettem,
hogy ezt a várost nem lehet kettészakítani, s
az azóta eltelt idő engem igazolt. A polgárokkal folytatott párbeszéd, a civil és egyéb szervezetekkel megszervezett találkozók megerősítettek abban, hogy Oroszlány lakossága a biztos megélhetés és a nyugodt környezet mellett igényli a kiegyensúlyozott, kiszámítható városjövő megismerését is. Ha ezek a tényezők
megvalósulnak, akkor kijelenthetjük, hogy városunk nem csak közel 20 ezer ember lakóhelye, hanem a városukért tenni akaró, s ezért áldozatra is hajlandó emberek közössége. Nem
csak a polgármester és a képviselőtestület,
hanem ez a közösség lesz az, amely további
szellemi, kulturális, gazdasági fellendülést fog
megvalósítani mindannyiunk érdekében.
Meggyőződésem, hogy az egymás iránti tiszteletnek és a megbecsülésnek nem csak a családban kell megvalósulnia, hanem egy városban is. A város lakói azt várják polgármesterüktől, hogy segítse őket gondjukban, bajukban, azaz szolgálja őket. Ezt tettem eddig is,
és ezen fogok dolgozni a jövőben is. Ehhez a
munkához kérem az Önök segítségét, és kívánok boldog, békés karácsonyi ünnepeket,
eredményes új esztendőt Oroszlány minden lakójának.
Lazók Zoltán polgármester
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Jó tanuló–Jó sportoló

Hogy ne a szolgáltatók vágják az ágakat saját
igényeik szerint, az Alkotmány utca jellegzetes
fasorának egységes formázása mellett döntött
az OIH Zrt. A szakemberek megtartják a több
mint 300 fa gömb alakját, és azt ígérik: tavasszal
ki fognak hajtani.

Új alapokra helyeződött az OBK ilyenkor szokásos mézeskalács-sütő versenye: idén a város
jellegzetes épületeit kellett elkészíteniük a jelentkezőknek, jókora „terepasztalt” hozva létre
ezzel. Az illatos városka az OKSZIK kamaratermében tekinthető meg.

Az OIH Zrt. téli út-, és járda síkosságmentesítő
gépparkjában vannak a korábbi cégektől örökölt bevált darabok is, ám közülük több is teljesen új. Így a bevethető eszközök száma idén
télre elérte a tíz darabot.

Elkészült a Népek barátsága utca felújítása a Hunyadi iskola mellett. A térkő burkolat, a kiemelt
gyalogátkelők és a parkolási helyzetet érdemben javító – tolatva 45 fokos – parkolók egészen
európai hangulatot adnak az utcának.

Ünnepélyes keretek között adták át november 27én a Jó tanuló, jó sportoló elismeréseket a Krajnyik
Akác András Sportcsarnokban. A képviselő-testület
a város sport- és tanulmányi eredményeiben kiemelkedő diákjait jutalmazta, az elismerés mellett sportszer vásárlási utalvánnyal is.
Az új sportcsarnokban megjelentekhez a polgármester intézett ünnepi szavakat áldozatos munkájuk eredményeiért elismerésre váró jó tanulókhoz, akik egyben jó sportolói is Oroszlánynak.
– Fontos alkalom a mai, mert azok a tanulók, akik miatt összegyűltünk, nem csupán a sport területén sikeresek, de tanulmányaikban is jól teljesítenek, és évrőlévre megerősítenek minket abban a hitünkben, hogy
elkezdődött egyfajta változás, és tényleg egyre több
fiatal gondolja úgy, hogy nem kell az iskolában végzett munkát háttérbe szorítania akkor, ha sportol. És
igaz ez fordítva is: szerencsére sokan vélik úgy, hogy
a tanulmányaik miatt nem kell felhagyniuk a sporttal – fogalmazott a polgármester, aki a felkészítők, az
edzők, pedagógusok, és a szülők érdemeit is méltatta beszédében.
Az Oroszlányi Judo Klub legjobbjainak Áncsák Kitti Bettina, Gyurkovszky Szilárd, Müller Olivér, Papp
Zsüliett bizonyultak. A Benedek Elek EGYMI idei kiválóságai: Balogh Szimonetta, Flórián Hanna Fanni, Horváth Balázs, Rostás Kevin Zoltán, Rostás Rómeó Mihály, Tkácsuk Bence. Az Oroszlányi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület színeiben Erlich Panka ért
el kiemelkedő eredményt. A VÉRT SE. Kajak szakosztály legjobb és legeredményesebb versenyzői Gábor Anna, Leskó Vivien, Pordán Petra, Vépi Henrietta
és Vlaszács Vivien voltak az elmúlt esztendőben. Az
Oroszlányi Rajon Dojo Sport Egyesületnél kiemelkedőt alkotott Szlezák Anna, míg az Oroszlányi Szabadidő Egyesület Ökölvívó Szakosztályának legjobbja: Terdik Dorina volt. A kosárlabda sport is bővelkedik tehetségekben, akik közül Árva-File Balázs, Baliga
Ákos, Czermann Máté, Kulcsár Ambrus, Mester Ákos,
Németh Máté, Pap Levente és Szabadfi Márk kaptak
elismerést.
Kovácsné Kelemen Valéria a Benedek Elek EGYMI
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium pedagógusa, Danyi József, az oroszlányi Szabadidő Egyesület
Ökölvívó Szakosztályának edzője, Likerecz Attila, az
Oroszlány Városi Súlyemelő ás Erőemelő Egyesület
edzője, Gurszky Géza és Kláris Zoltán az Oroszlányi
Sportegylet Kosárlabda szakosztályának edzői, Kerekes Balázs és Szlezák János, az Oroszlányi Karate, Raion Dojo Sportegyesület edzői, Kozák Sándor és
Kozák Sándor Mihály a Vértesi Erőmű Sport Egyesület kajak Szakosztályának edzői, Polovicz József, valamint Végh Tibor az Oroszlányi Judo Club edzőinek
a munkáját is elismerte és megköszönte a város. Kajak sportban elért eredményeivel Oroszlány hírnevének öregbítéséért díjat vett át Czéllai Vörös Zsófia is,
akit 2017-ben már köszöntött a város, azonban az eltelt időben kétszeres magyar bajnok lett.
Az írás eredetijét és az esemény fotóalbumát megtalálják az oroszlany.hu oldalon.
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Tisztelt Oroszlányiak,
Kedves Barátaink,
Ismerőseink!
December 22-én vasárnap ismét hagyományos „Karácsonyi Káposzta” főzés a Szent Borbála téren, a Mikulásháznál. „Nem változtatunk semmin. Ismétlés a tudás
anyja, tehát ez még finomabb, és jobb lesz, mint tavaly.
Felvettük a kapcsolatot a nyugdíjas szervezetekkel. Igényeik alapján 100 adagot főzünk, de csak elvitelre! Felvidéki barátaink hozzák, és főzik a konty alá való forralt bort,
az Optimista Klub tócsit fog sütni, a városi hentesek, zöldségesek adják az alapanyagok egy részét, a városi nyomdász készíti a jegyeket, a gimi tanulói segítenek egész nap,
és sorolhatnánk… Aki ott volt velünk az utóbbi 7 évben az
tudja, hogy ide érdemes kijönni. Hiszen ez nem szól másról, mint a szeretetről, az odafigyelésről egymásra.”
Támogatást csak és kizárólag magánszemélyektől fogadunk el, a következő formában:
1. A legfontosabb, hogy gyertek ki, és beszélgessünk egy
jót. Hozd magaddal szüleidet, gyerekedet, és mutasd meg
neki milyen önzetlenül egy közösség tagja lenni.
2. Süss egy tepsi sütit, vagy hozz el egy kis kóstolót borodból, pálinkádból. Ha nincs, hozz ki egy szatyor almát, ami
a kertedben termett és kínáld meg az résztvevőket!
3. Ha megengedheted magadnak, hogy a rendezvényhez
hozzájárulj max. 5.000 forinttal, akkor azt privát üzenetben megteheted. Ha ebből a felajánlásból több jönne ös�sze, mint 60.000 Ft, akkor a többit ajándékra fordítjuk, mint
ahogy az elmúlt évben is tettük.
További információk az OLPK facebook oldalán, vagy a
20/366-7560 telefonszámon. Mindenkit szeretettel várnak
a Fő téren, december 22-én 9.00–12.00 között az Oroszlányi Lokálpatrióták!





OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
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KONCERT
J. S. BACH:
KARÁCSONYI ORATÓRIUM
I. és III. kantáta
Közreműködnek:

Fekete Andrea

szoprán

Estefán Tünde

alt

Csapó József

tenor

Gradsach Zoltán

basszus

Tóka Szabolcs

orgona

Vezényel: Milán Zoltánné
Igét hirdet: Szeverényi János
missziói lelkész

Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar



2019.
december 15.
17 óra

Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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SCHRANTZ MÁTÉ
ZONGORA KONCERTJÉRE
BAKFARK BÁLINT AMI KONDOR TERMÉBEN

2019. 12. 09-én (HÉTFŐ) 17:30 órakor
MŰSOR:

J. S. BACH á-moll Angol szvit (BWV 807)
Franz Schubert Ász-dúr Impromtu (Op. posth. 142 No 2.)
Frédérich Chopin H-dúr Nochturne (Op.9 No.3)
Frédérich Chopin C-dúr Etüd (Op.10 No.1)
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Meglepetések nélkül
Közmeghallgatást tartott Oroszlány Város Önkormányzata 26-án délután a Krajnyik Akác András Sportcsarnok
konferenciatermében, ahol az érdeklődő civilek mellett File
Beáta jegyző, a frissen megválasztott települési képviselők,
a hivatal osztályvezetői és a város intézményeinek képviselői is jelen voltak. A közérdekű kérdéseket és javaslatokat
előzetesen is leadhatták november 11–25. között a Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikus formában a jegyzőnek
megküldve. A felhívásra 30 kérdés
és észrevétel érkezett a hivatalhoz,
melyek zömében az utak, járdák,
parkolók és csapadékvíz elvezetési gondokra hívták fel a döntéshozók figyelmét.
Szó esett a Bánki Donát utcai
megsüllyedt útburkolatról, illetve a sok kátyúról, melyeknek oka
egy komplex probléma, amit egybefüggően lenne szükséges kezelni. Ezt a jövőben az önkormányzat meg fogja tenni. Az említett
útszakaszon az önkormányzat
cége júliusban 43 kátyút szüntetett meg.
Jeleztek problémát az Alkotmány
út, az Erdész és a Závory utcák
csapadékelvezetésével kapcsolatban is, de a buszmegállókkal és
környezetükkel kapcsolatosan is
érkeztek észrevételek az illetékesek felé. Az Április utca–Népekbarátsága utca kereszteződése környékén is a nem megfelelő csapadékvíz elvezetés okoz
nehézségeket. Ez utóbbi problémát az illetékesek már jelezték a kivitelezést végző cég felé, mely a hibát garanciális keretek között köteles kijavítani. A felvetett út, járda és parkolókat
érintő gondokkal összefüggésben elhangzott, hogy a képviselő-testület a december 10-i ülésén veszi napirendre az ez irányú fejlesztéseket. A szakemberek által javasolt felújításokat
a lakossági bejelentésekkel együtt figyelembe fogják venni a
döntések meghozatalakor.
Komoly gondot jelent a városban a parkolás is. Ezzel kapcsolatban is érkeztek észrevételek és kérdések és természetesen a
probléma bizonyos fokú megoldása is folyamatban van, hiszen a képviselő-testület megkezdte az új településrendezési
terv elkészítését, melynek egyik eleme többek között a jelenlegi rendezési terv szerinti, önálló garázsok építési tilalmának
a felülvizsgálata. Ennek eredményeképpen várható lesz újabb
területek ilyen célú beépíthetősége.
A Haraszthegy adta lehetőségek kihasználása is napirendre
került. Itt a napokban értek véget a „Cultplay” nevű tematikus játszópark előkészítő munkálatai. A tervek szerint jövőre
elkészülhet az új játszótér, de az önkormányzat tervei között
szerepel pihenőeszközök kihelyezése, a sétaútvonalak rendbetétele, sőt, egy futóösvény terve is elkészült már. Szó esett
még közvilágítási és településüzemeltetési problémákról, városmarketingről. Az elhangzott és felvetett problémákra a
következő napokban írásban is választ fognak kapni mindazok, akik éltek a lehetőséggel és jelezték az önkormányzat
felé észrevételeiket, gondjaikat.
A teljes közmeghallgatás visszanézhető az OVTV facebook
oldalán, a videók menüben.
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A szeretet pótolhatatlan
Sokféle szeretet van. Az első és egyben legfontosabb, amit megtapasztalunk,
amikor a világra jövünk, az anyai szeretet, amely önzetlen és jó esetben feltételek nélküli tiszta szeretet. Majd, ahogy tudatára ébredünk a világnak, életünk során sokféle szeretettel találkozunk. Szeretjük távolabbi rokonainkat, családtagjainkat, barátainkat, tanárainkat, munkatársainkat, szerelmünket, a körülöttünk lévő
embereket, valamint az életünkbe társként bekúszó állatokat. Kutyusokat, cicákat,
tengerimalacokat és még sorolhatnám mi és ki mindent szeretünk életünk során.
Azonban a szeretet foka, ha lehet mérni egyáltalán, más és más attól függően kire
és mire irányul. Egy dolog azonban biztos. A szeretet fontos! Adni és kapni egyaránt. Szeretet nélkül élni annyi, mintha egy üres, levegőtlen dobozban ülnénk. ha
ezt elképzeljük, akkor máris tudjuk, hogy meddig maradnánk életben ilyen körülmények között! Szeretet nélkül nem élet az élet! A szeretet nem megvásárolható és
nem pótolja semmi! Ideig-óráig úgy tűnhet, hogy igen… de nem! Elemi igényünk
van rá! Nem csak Karácsonykor.
Péter Melitta

Szárnyaltak a
Kispacsirták
Az Oroszlányi József Attila Általános Iskola diákjai a Pálóczi Horváth
Ádám Megyei Népdaléneklési Versenyen elért kiemelkedő eredményeiktől
felbátorodva, újabb megmérettetésen
vettek részt.
2019. november 16–17-én rendezték meg
Egerben a Palócgála 2019 Regionális –
Nemzetközi Népzenei Fesztivált, melyen az Oroszlányi József Attila Általános Iskola tanulói képviselték a várost. A színvonalas rendezvény egyben
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége (KÓTA)
minősítője is volt. A zsűrit hazánk kiemelkedő szakemberei alkották, az elnöki tisztet Birinyi József, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke töltötte be. A két nap alatt közel 70
szólistát és népzenei együttest díjaztak.
Bencze Anna Rebeka, 3. b osztályos tanuló dicséretben részesült, az Oroszlányi Kispacsirták elnevezésű énekegyüttes pedig kiváló fokozattal gazdagodott.
Utóbbi már önmagában is hatalmas elismerés a 4. b osztályos lányok számára,
ők azonban a fesztivál Nívódíját is kiérdemelték a rangos rendezvényen. Az elért eredmények egyben azt is jelentik,
hogy Rebeka és a Kispacsirták is folytathatják a versenyt az országos szintű minősítőn. A közönség és a zsűri el-

ismerő szavain kívül, számos élmén�nyel és tapasztalattal tért haza a 8 kislány, akik az összkar tagjaiként kipróbálhatták a közös éneklést egy népi zenekar kíséretében és táncolhattak a Palócbálon. Az énekegyüttes tagjai voltak:
Bajka Véda Veronika, Barkóczi Anita
Erzsébet, Leskó Lili, Nagy Letícia Borbála, Pulik Andzselina, Riedler Fanni és
Tenk Tamara Tünde. Bencze Anna Rebeka felkészítője: Nagyné Kovács Erika,
az Oroszlányi Kispacsirták felkészítője:
Áncsák Lilla Klára.

Tartós tonnák
Idén is közreműködő szervezetként
vett részt ismét az Önkormányzati
Szociális Szolgálat az Élelmiszerbank
a már hagyományossá vált karácsonyi
adománygyűjtésében.

A szolgálat munkatársai egy teljes hétvégén keresztül összesen 967 kg tartós
élelmiszert gyűjtöttek, melyet az oroszlányi Tesco áruház vásárlói adtak össze.
Ebből 301 kg liszt, 87 liter tej, 244 kg cukor, 111 kg tészta, 88 kg rizs, 67 liter étolaj és 69 kg egyéb élelmiszer (konzerv,
csokoládé, bébiétel, keksz, stb). Ezek
az adományok nagyban segítik szebbé
tenni a karácsonyt a rászorulók részére. Idén a „Szegénység elleni küzdelem
világnapja” alkalmából gyűjtött adománnyal együtt összesen közel másfél
tonna tartós élelmiszert sikerült összegyűjteniük.

A Bányász Népdalkör
valódi története
Novemberi lapszámunkba Aranyosi
Évával készített riportunk mellé sajnos nem a végső, Oroszlányi Bányász
Népdalkört bemutató összefoglaló került nyomtatásba. Így helyreigazításként most alább közöljük a helyes bemutatást. A hibáért Kedves Olvasóink
és az Érintettek elnézését kérjük!
Az Oroszlányi Bányász Népdalkör

idén októberben ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Tordai József és Kishonti Ferencné vezetésével
kezdetben csak saját szórakoztatásukra énekeltek, majd egyre több meghívásnak tettek eleget. Felléptek falunapokon, városi rendezvényeken, népzenei fesztiválokon. A sikerek láttán elhatározták, hogy népzenei versenyeken és minősítőkön is részt vesznek. Az
együttes Tordai Józsefet követő vezetője, Hegedüs Istvánné az itt kapott szakmai tanácsokat megfogadva és hasznosítva kibővítette a repertoárt, ami
mai napig folyamatban van. Népzenei továbbképzéseken rendszeresen
bővítik ismereteiket. Emellett nagy figyelmet szentelnek a bányász népdalok felkutatására és megismertetésére.
Versenyeken és minősítőkön többek
között Aranypáva és több Vass Lajos
Kiemelt Nívódíjat kaptak. Városunk
„Oroszlányért” kitüntető oklevéllel, valamint „Oroszlány kultúrájáért” emlékplakettel honorálta kitartó, színvonalas munkájukat. 2017-ben a Tatabányán
tartott Központi Bányásznapon Művészeti Nívódíjban részesült az együttes, valamint Aranyosi Éva, a népdalkör
vezetője is, aki 2012 óta vezeti a Bányász
Népdalkört.
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Kilométerben mérik
a sikert
A 2016-ban 10 fővel alakult Oroszlányi
Tekergők az eltelt három évben 50 főre
bővült. Az idei évben szinte minden
hónapban volt valamilyen megmozdulásuk. A januári szakosztálygyűlés
után februárban forralt boros tekerést
tartottak, és a márciusi nőnap alkalmával már kerékpárt sorsoltak a nyolcvannál is több résztvevő között. Áprilisban szemétgyűjtésen vettek részt, má-

jusban pedig Móron és közben kétszer
Balaton körül is jártak. Júniusban a Bányászati Múzeum adott otthont a családi napjuknak, ahol kivételesen a társaság fontosabb volt a távolságnál. Aztán
ismét belecsaptak és a Velencei-tó megkerülése után a szlovákiai Gútát is meglátogatták még ugyanabban a hónapban. Augusztusi szalonnasütésük után
a nagy bányásznapi tekerésen már 180
fő vett részt, mely – a megszokott módon – a környéken nagy számban fellelhető erdei aszfaltozott utakon zajlott. Az ilyen alkalmaknak köszönhetően egyre többen és többen fedezik fel
városunk és környékének kiváló adottságait az ilyen szabadtéri időtöltésekhez. A szakosztály természetesen az autómentes napon, az iskolások között is
képviselte a kerékpározás ügyét. Erejü-

ket jelzi, hogy még az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút nagyszabású átadójának másnapján is közel félszázan vettek részt Borika jótékonysági tekerésén.
Novemberben egy másik combot próbáló sportágban, tekében mérték ös�sze magukat. Ilyenkor hagyományosan
közös vacsora közben értékelik az évet.
Ez évi utolsó programjuk pedig a de
cember 8-ai „Télapós” tekerés, amelyen
valóban csak a legelszántabb, legkeményebb bicósok vesznek részt. Torma Lajos szakosztályvezető újságunknak elmondta: Az idei év legnagyobb újdonsága az volt, hogy az innen-onnan ös�szegyűlt, kis törődéssel használhatóvá
tehető kerékpárokat szervezetten eljuttatták halmozottan hátrányos helyzetű
családokhoz, ahol nyilvánvalóan már
sokkal fontosabb szerepet töltenek be,
mint korábbi gazdájuknál.
Ha pedig valóban számszerűsíteni szeretnénk sikerüket, akkor álljon itt egy
összehasonlítás: ha az Oroszlányi Tekergők összes idei letekert kilométerét
összeadjuk, akkor a 14.102 km-es távolság légvonalban pontosan a Budapest–
New York távolságot adná ki, oda-vis�sza.

Tudományos előadások
a gimiben
A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Oroszlány Város Önkormányzata és a Hamvas Béla Gimnázium összefogásának eredményeként idén első alkalommal, Oroszlány
adott otthont a Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából szervezett megyei
rendezvénynek.
– Szerencsés találkozás ez, hiszen az
ilyen együttműködésre mindig nyitottnak kell lennünk, mert ezeknek a rendezvényeknek céljuk van. Célja, hogy
bemutassa a tudományos kutatások
eredményeit, és mindenki számára közérthetővé tegye a tudomány és kutatás
jelentőségét az oktatásban, valamint,
természetesen az oktatás jelentőségét a
tudományban és a kutatásban – fogalmazott az elöljáró, aki szeretettel és kíváncsisággal üdvözölte a Hunyadi Mátyás Általános Iskola legórobot programozóit, a Csillámpónikat, akik nemrég Győrben a világ legjobb informatikusaival mérték össze tudásukat, és felkészítőjüket, Huma Erzsébetet, aki röviden tájékoztatta az egybegyűlteket
arról, hogy miként ismerkedtek meg a
Hunyadi diákjai a LEGO robotokkal és
milyen út vezetett a világversenyig. A
Csillámpónik, azaz Farkas Laura, Gom-

bás Noémi és Vida Janka közös élménybeszámolójukat követően, ízelítővel is
meglepték a közönséget, akik lenyűgözve figyelték a gyerekek által programozott robotok mozgását. Múlt, jelen,
jövő címmel tartott rövid előadást Fűrész József informatikus, akinek többek
között az is köszönhető, hogy a rendezvénynek idén Oroszlány adott otthont.
A háromrészes előadássorozat első felében a városban tanuló gyerekek sikereivel ismerkedhettek meg a résztvevők,
majd főként természetvédelemmel, környezetvédelemmel kapcsolatos kutatási eredményekről értesülhettek az egybegyűltek, végül pedig az Eötvös József
Gimnázium, a Bárdos László Gimnázium, az Árpád Gimnázium és természetesen a Hamvas Béla Gimnázium diákjai tartottak előadást a természettudomány témakörében.

Hunyadi Hírek
Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 26 hetedikes diákjának
lehetősége nyílt részt venni egy erdélyi kiránduláson. Erre a Határtalanul!
program keretében került sor a Bethlen Gábor Alapkezelő jóvoltából. A diákok Bános Éva és Bánfalvi Attila kíséretében tölthettek el négy napot határon
túli honfitársaink körében. Ez idő alatt
többek között megtekintették a tordai
és parajdi sóbányát, a Gyilkos- és Medve-tavat. Továbbá szemügyre vehették
Segesvár és Marosvásárhely történelmi
emlékeit, Csíksomlyó és Gyergyószentmiklós vallási épületeit, Tamási Áron és
Orbán Balázs sírját. Ezeken kívül eljutottak a szejkefürdői székelykapu múzeumba, a Békás-szorosba és a korondi
vásár forgatagát is átélhették. Az utazás
során rengeteg élménnyel gazdagodtak
a gyerekek és szívükben szép emlékeket
hoztak Erdély csodáiból.
(folytatás a 11. oldalon)
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Téli bringázás

Nem kell tavaszig pihentetni a drótszamarat
Sokan elteszik ősszel a kerékpárt, és csak az első melegebb
tavaszi napokon veszik elő újra, pedig télen is éppúgy lehet
használni közlekedésre, sportolásra, mint a melegebb évszakokban. Nincs rossz idő, csak nem alkalmas ruházat –
mondják azok, akik télen-nyáron bringával járnak.
Persze mindenkinek máshol van a komfortzónája határa, de
sokat lehet tenni azért, hogy a téli biciklizés is kellemesebb legyen. A bringát és a bringást is fel lehet és fel is kell készíteni
a hidegebb hónapokra; kezdjük az előbbivel a felkészítést. A
kerékpár esetében arra kell elsősorban figyelni, hogy a csapadékosabb időben egy kicsit több gondoskodást igényel, mint
a száraz nyári időszakban: nem árt gyakrabban tisztítani és
olajozni a láncot, jobban ügyelni a fékbetétek állapotára (sokkal jobban kopnak télen), a felcsapódott sarat néha lemosni. A
sima futófelületű gumikat érdemes olyanra cserélni, ami bordázott, de legalább vízelvezető vájatok vannak rajta. A rövidebb nappalok okán fokozottan figyelni kell arra, hogy a láthatóságot biztosító kötelező felszerelések rajta legyenek a biciklin, és működjenek is megfelelően. Az első és hátsó lámpa fényének a KRESZ szerint sötétben, tiszta időben legalább
150 méterről látszania kell, és ezt ki kell egészíteni első és hátsó prizmával, valamint legalább az első keréken legalább két
borostyánsárga színű küllőprizmával (vagy a gumin található
fényvisszaverő csíkkal).
A bringásnak az öltözködésére kell az átlagosnál jobban odafigyelni, ezen belül is elsősorban a végtagok védelmére. A kényelmes, meleg kesztyű az egyik legfontosabb ruhadarab, hiszen elgémberedett kézzel a fék vagy a váltó használata is nehezebb a megszokottnál. Következő lépésként az ízületeket érdemes az átlagosnál jobban védeni, hiszen könnyen megfázhatnak, ha valaki hosszú időt tölt a hidegben a bringán. Öltözködni rétegesen érdemes, és nem árt a csapadék ellen vízálló ruházattal védekezni. A szemüveg jól jön a felcsapódó víz,
sár elleni harcban, amit kitűnően kiegészít egy jól megválasztott sárvédő. Nem ördögtől való tehát a bringázás a téli időszakban sem, csak egy picit több odafigyelést érdemel az átlagosnál.
Abelovszky Tamás
Tisztelt Olvasónk, ezzel az írással véget ért BringaAkadémia
cikksorozatunk, melyet az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút
átadása kapcsán indítottunk. További hasonló információkért
kérjük, kövessék a BringaAkadémia, vagy akár a kerékpárút
facebook oldalát, és minél többen használják ki bátran az út
nyújtotta kiváló, egészséges és biztonságos szabadidős lehetőséget.

Pályakezdőket és színesdiplomásokat
köszöntöttek
November 21-én a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében tartott rendezvényen részt vett Geisztné
Hartdégen Tünde gazdasági igazgatóhelyettes a Tatabányai Tankerületi Központ képviseletében, File Beáta jegyző, Rajnai Gábor alpolgármester és Székely Antal a Humán
Bizottság elnöke is. Az ünnepelteket Lazók Zoltán polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a pedagógusok állandó törődését meg lehet ugyan köszönni, de igazán megfizetni
aligha lehet. – A pedagógusi pálya sok türelmet, szakmai alázatot és rengeteg munkát kíván. Tudjuk, hogy ma csak az dolgozik az oktatásban, aki hiszi, hogy tud tenni, akinek van ereje felülkerekedni a gondokon és megoldásokat találni a feladatokra. A pedagógusok, nevelők, nap mint nap példát adnak
önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből – fogalmazott a polgármester. File Beáta jegyző méltatta ezt követően az 50-60 évvel ezelőtt végzett tanárokat, tanítókat, óvodapedagógusokat, elsőként Nagy Istvánt,
aki 1959-ben, pontosan 60 éve, végzett a Táncsics Mihály Gyakorló Tanítóképzőben. Pedagógusi munkáját Oroszlány Város
Önkormányzata gyémántdiplomával köszönte meg, csakúgy,
mint Szamper Ferencnének, aki szintén 60 évet töltött el a pályán. Deés Józsefné, Fülöp Ferencné és Kerekes Sándorné munkáját aranydiplomával ismerte el a város, 50 éven át teljesített
szolgálatukért. Településünk polgármestere oklevéllel köszöntötte a pályáját Oroszlányban kezdő négy fiatalt, Akácsos Andreát, Bálint Natáliát, Burai Brigittát és Jáger Adriennt. Az ünnepséget Novák Dorka, Horn Panka, Kluber Barnabás és Kilin
Dávid rövid műsora tette igazán meghitté.

OSE Kószák
városi amatőr
asztalitenisz bajnokság

2019. december 28.

Oroszlány
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
Nevezni a Városi Uszoda jegypénztárában december 21-ig lehet.
Bővebb információ: www.verkor.hu/pp
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(folytatás a 9. oldalról)

Jubileumi Nagy Vagy
Auchan Kupa Országos
verseny
Az idén tizedik, jubileumi alkalommal az érdi Sportarénában rendezték
meg a TV2 Nagy Vagy vetélkedőjének
szárazföldi sorozatát. 17 csapat 3 csoportban mérte össze tudását komoly,
összetett sorversenyekkel. Iskolánk –
nagy küzdelemben – 1. helyezést elérve jutott tovább a döntőbe. Mindhárom
csoportból kemény ellenfelekre számítva, kissé megszeppenve néztünk a délutáni döntő elé. A hajrában az elődöntőben megszerzett magabiztosság kevésnek bizonyult. Kemény csaták, kisebb
balesetek, abszolút szabályos és lelkiismeretes játék jellemezte csapatunkat.

E küzdelem az előkelő 4. helyre emelte minket. A dobogóra rutinos versenyzők, többszörösen győztes csapatok állhattak fel. De nem csüggedünk, a célunk
jövőre már megvan: több gyakorlással,
a mostani versenyen szerzett gyakorlati tapasztalatokkal kiegészülve megmutatni az országnak, hogy nemcsak a vízen, de a szárazföldön is kemény ellenfél vagyunk. A november 3-án küzdő
csapat tagjai: Áncsák Manna, Magyar
Benjamin, Balázs Mirabella, Buday Leila, Kristyák Márk, Baliga Ákos, Péterfi
Liza, Mester Ákos. Versenyző pedagógus: Lovrity Ingrid, versenyző szülő: Balázs Gyula voltak.

Az ország legerősebbjei
Oroszlányon

November 23-án vette kezdetét a két
napos Felnőtt Súlyemelő Országos
Bajnokság Oroszlányon, a Gárdonyi
Sportcentrumban. Zsúfolásig megtelt
a létesítmény hatalmas tornaterme versenyzőkkel és szurkolókkal, hiszen a
szervezők szerint, több mint 100 nevezője volt az igazán rangosnak mondott
rangadónak, melyre szerte Magyarországról érkeztek, természetesen a legjobbak.

Az Egyéni Felnőtt Országos Bajnokságot a Magyar Súlyemelő Szövetség szervezi, és idén egyesületünk a OVSK elnyerte a rendezés jogát, amit mi természetesen örömmel fogadtunk. Ezt a rendezvényünket nem csak a Szövetség támogatta, hanem Oroszlány Város Önkormányzata is – tudtuk meg Kerekes
Gábor, a tavaly alakult OVSK elnökétől. A kora délutáni órákban Lazók Zoltán polgármester tartott rövid ünnepi
köszöntőt az egybegyűlteknek. Mint el-

mondta, Oroszlányban mindig is nagy
szerepe volt a sportnak. Évtizedek alatt
a különböző sportágakban számos bajnok, válogatott sportoló szerzett hírnevet városunknak az Olimpiákon, Világés Európa Bajnokságokon, valamint a
hazai versenyeken. A sportélet azonban
mára ismét reneszánszát éli a városban.
A Felnőtt Súlyemelő Országos Bajnokság egy kiemelt verseny volt, így olyan
nemzetközi és első osztályú bírók ültek az ítészek között, mint Benedek János, Pócza Károly, Kovács Csaba vagy
Tóbiás Veronika. A szervezők műsorral
is kedveskedtek a közönségnek, hiszen
a népszerű rappert, Essemmet is meghívták a bajnokságra egy fellépés erejéig. Az oroszlányi sportolók már a verseny első napján is remekül szerepeltek, hiszen Bimbó Brendon, Kerekes Patrik és Kerekes Balázs magyar bajnok lett,
Huber Bence pedig ezüstérmet emelt,
míg Breitner Vivien bronzéremmel térhetett haza. Vasárnap Szalai Lili, valamint Lucz Levente bizonyult az ország
legjobbjának.

Egy hétvége – három
helyszín

Mozgalmas hétvégéje volt az Oroszlányi Judo Club versenyzőinek. November 9-én Győrben rendezték a Serdülő
„B” Országos Bajnokságot, ahol 55 egyesületből 186 fő indult. Az ország leg-

11
jobbjai között 4 versenyzőt indított az
OJC. Közülük Gyurkovszky Szilárd remek versenyzéssel bronzéremmel zárta
a napot, míg Müller Olivér a VII. helyen
végzett. Ugyanekkor Galántán (Szlovákia) a serdülő lányok egy nagy nemzetközi versenyen vettek részt, ahol 10 országból összesen 640 versenyző érkezet. Itt Áncsák Kitti Bettina remek versenyzéssel a dobogó legmagasabb fokára állhatott, aranyérmet akasztottak a
nyakába, míg Csontos Patrícia az V. helyen zárta a versenyt. Másnap a Magyar
Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságát Budapesten az UTE judo csarnokában rendezték meg, ahol OJC-t két
versenyző képviselte. Itt 18 egyetemről 280 nevezés érkezett. Parti Petra ku-

pát és aranyérmet vehetett át a dobogón,
míg Juhacsek Renáta bronzérmet nyert.
November 24-én, vasárnap Siklóson rendezték meg a Felnőtt III. osztályú magyar bajnokságot. Az Oroszlányi Judo Club 2 főt nevezett az országos
megmérettetésre. Remek versenyzéssel
mindketten a 2 héttel ezelőtti egyetemi
bajnokságuk eredményét hozták. Parti
Petra országos bajnok, míg Juhacsek Renáta bronzérmes lett. Edzőik: Végh Tibor, Polovicz József.
Izsáki Erika
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Boldog Karácsonyt
Oroszlány!
Hihetetlen de eltelt egy újabb év. Tavaly decemberben nem
várt módon lepett meg a szerkesztőség egy kisebb csomaggal, a városban és Pesten ingázva éltem az életem és annyi,
de annyi minden változott azóta, hogy nyomon sem tudom
követni. Nemrég beszélgettem a helyiekkel és boldogan állapítottuk meg, hogy sikeres volt a választás, sokat fejlődött a
város, és összességében mindannyiunknak rengeteget ad ez
a kis település. Nekem személy szerint jelenleg a legtöbbet
adja a magánéletemen kívül. Életemben először itt tapasztaltam meg azt, hogy olyan, mintha lenne egy picike otthonom, egy hely, ahová elég hazatelefonálnom és mindig akad,
aki szeretettel és jóindulattal hallgat meg. Bár távol élek, kötelezettségeim és életformám mind Pestre köt, úgy érzem van
számomra egy hely, ahol gyökeret ereszthettem. Itt ápolom
családi kapcsolatom, dédelgetem ötleteim és megvalósítom
apró törekvéseim. Oroszlány csodálatos város és büszke vagyok arra, hogy az ott élő emberek dolgosak, kedvelik a sportot, egyre több kulturális eseményen vesznek részt, céljaikért
tesznek, erőt adnak egymásnak. Van bennük ambíció, összefogás és empátia. Karácsony közeledtével újra elérzékenyülök
és átértékelve az évet és annak gyümölcsét, joggal mondhatom, hogy elképesztően szép és eseménydús volt. Számomra azt mutatta meg, hogy változni mindig lehet és érdemes,
hogy fejlődni sosem késő, az ember törékeny és érzékeny lélek, ám annál erősebb és állhatatosabb tud lenni. Hinni kell
minden egyes nap a csodákban! A kandalló tüze mellett fogni a párunk kezét, takarót húzni valakire, szemtelen mosol�lyal csábítani, gőzölgő kávéval ébreszteni, kezet nyújtani egy
elesettnek, pár kedves szót szólni bárkihez, a harcba nem beleállni, hanem szeretettel és békével választ adni, ezek azok a
csodák, amiknek hihetetlen erejük van. Mert konfliktus adódik és nehézség is vár ránk egész életünkben, ezeket kikerülni nem lehet. De azon, hogy miképp látjuk önmagunkat és
a világot, mennyire vagyunk képesek a szívünket megnyitni,
mindig akarunk e bátrak és hittel teli emberek lenni, bármikor változtathatunk. Türelemmel és alázattal viselni életünket, embertársainkat, ez maga a csoda! MI magunk vagyunk
a csoda! Minden egyes nap és élőlény maga a csoda!
Szeretettel és őszinte tisztelettel, bátorítással kívánok minden
Oroszlányban és térségében élő embernek igazán boldog, békés és áldott ünnepet! Kívánom továbbá, hogy a következő
évben minden eddig vágyuk teljesüljön, melyhez kapjanak
erőt, kitartást, akaratot, segítőket!
Pázmándi Anikó
Ha tetszett az írásom, keresd fel a weboldalamat, itt megtalálod a többit is: pazmandi-aniko-belso-ut.webnode.hu

Üdvözlünk a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. munkatársai
nevében!
Cégünk egy régóta sikeresen működő német cégcsoport tagvállalata.
Munkavállalókat keresünk az alábbi munkakörökben:

Targoncavezető, Vontatóvezető
Feladatok:
• kamion szedés és rakás,
• raktárba beérkező áruk anyagmozgatása és betárolása,
• kézi anyagmozgatás,
• leltárokban való aktív részvétel.
Elvárások:
• OKJ Targoncavezető jogosítvány (3324, 3313, 3312),
• targoncavezetői tapasztalat,
• többműszakos munkarend vállalása,
• erkölcsi bizonyítvány.
Amit kínálunk:
• azonnali munkakezdés,
• tervezhető munkarend,túlóra lehetőség,
• biztos, hosszútávú bejelentett munka
viszony,
• juttatások: mozgóbér, cafetéria, prémium,
• dolgozói kedvezmények,
• ingyenes szálláslehetőség,
• munkába járás és hétvégi hazautazás
térítése.
Munkavégzésre az alábbi
telephelyeinken van lehetőség:
• Tatabánya és Oroszlány
Csatlakozz Te is a Rudolph csapatához!
Jelentkezz: 0670/451-6055,
0670/339-6662 vagy az allas@rudolph-log.com

Humán- és állatdiagnosztikai
laborszolgáltatások

CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT
OROSZLÁNY
• Vérvétel és teljes körű laboratóriumi vizsgálatok
• Időpontfoglalási lehetőség
• 3 éves kortól gyermekeket is fogadunk
• Gyors, elektronikus leletküldés
ndék utal vá
Újdonság! Ajá
Cím
Nyitvatartás
Időpontfoglalás

!
ny is elérhe tő

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 21/A. (a Postával szemben)
hétfő: 6:00—10:00, szerda: 15:00—18:00, csütörtök: 7:00—11:00
https://www.corden.hu/idopontfoglalas
(+36-1) 800-9313, (+36-30) 416-9982, (+36-34) 560-321

Bővebb információt vizsgálatainkról, árainkról,
bejelentkezésről a honlapunkon talál.

