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Gyógyszertári ügyeletek
elérhetőségei
a hátsó borítón

Bemutatjuk a Majki
Bányászati Múzeumot
6-7. oldal

A kék valami a tűzcsapon:
új Ivócsapjainkról a
11. oldalon olvashat.

Nálunk számít a véleménye! Cikkeinkhez hozzászólhat e-mailben, vagy a facebook-on is.
www.facebook.com/H2840

2840@oroszlany.hu

Minden aktuális és korábbi lapszámunk letölthető a város megújult honlapjáról.
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K a r b a n ta r t á s o k é s f el ú j í t á s o k
A Kertekalja-patak egy szakasza a
Gyermekotthonnál a föld alatt kanyarodik el. A kanyar miatt lerakódott
iszap és hordalék kitisztítására az
utóbbi 30 évben most először került
sor. A feladatot az Önkormányzat
közmunka keretében kívánta elvégeztetni, ám végül a Komáromi
Vizitársulat szakemberei is bevonásra
kerültek.

7 db csatornafedelet cseréltek ki a
nagy forgalmú Rákóczi úton. Az
„ ö nb e á l ló ” - n a k is e ln e v e z et t
csatornafedlap lényege, hogy a
fedlapot belehengerlik az aszfaltba, így
tüntetve el a szintkülönbséget. A közlekedőkön kívül talán a környéken lakók is örülnek a simább, azaz csende-

Elkészült az Ipari Park legújabb gyáregységéhez vezető, annak nevét viselő
BorgWarner út. Ezen a helyszínen az
üzem várhatóan októberi felavatásáig
még kialakításra kerül egy kétállásos
buszmegálló is. Ide kapcsolódik még
a csatorna-gerincvezeték cseréje is,
amelyről részletesen az alábbi felhívásban olvashatnak. Remélhetőleg a
munkák az útszakasz teljes aszfaltozásával végződnek, erről egy későbbi
időpontban születhet képviselőtestületi döntés.

Sor került a város külterületi útjai
egy részének stabilizálására, illetve a
bokodi tó megközelíthetőségének javítására is. Az érintett területek a Bokodi tópart és Majk mellett a Kenyérgyári-, és Svandaberg dűlő és a Horváthhegy. Fotó: Németh Gábor, Kontráné Halmi Helga

Tájékoztatás

sebb megoldásnak. Sor került a MaA Létesítményeket Üzemeltető Nonlomsori óvoda felújítására, melynek
a festésen kívül része volt az elektro- profit Kft. értesíti a Tisztelt Közlekemos rendszer megújítása, valamint az dőket, hogy 2015. augusztus 10-től a
udvari részen csapadékvíz elvezető Mindszenti út Mester utcai kereszteződés- Bokodi úti vasúti átjáró
rendszer és terasz kialakítása is.
közötti szakaszán szennyvíz-csatorna
gerincvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez. A munkálatok forgalomkorlátozással, szakaszonként félpályás
útlezárással járnak, lámpás forgalomirányítás mellett. A munkálatok előreláthatólag 2015. október végéig tartanak. Kérjük szíves megértésüket és
türelmüket!
LÜN Kft.

Új menüpont az
oroszlany.hu-n!

Érdeklik a városban zajló munkálatok? Mostantól folyamatosan tud
tájékozódni a nemrég megújult
oroszlany.hu honlap új, „városi
„beruházások” menüpontjában!

2015. szeptember

2 8 4 0 - Ö NNEK CÍMEZVE

3

Fo l ya ma tb a n a C s o bb a n ó u s zo d a f e l új í t á s a
A 2007-ben felújított uszoda a
megnyitása óta évi 5-8 nap kivételével gyakorlatilag megállás nélkül működik.
Az üzemeltető Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az évi kétszeri nagy karbantartási munkákon túl is folyamatosan
igyekezett az épület és a gépészet jó
állapotát megőrizni (a szerződésben
vállalt kötelezettségein messze túlhaladva), így a 8 éves használat során
számottevő műszaki probléma nem
merült fel. Ugyanakkor a rendkívül
intenzív használat ennek ellenére is
nyomokat hagyott a létesítményen.

Éves szinten átlagban 63.000 látogatója van az uszodának, ami a 8 év
alatt

közel félmillió vendéget
jelentett. Szeptember-május között
hétköznap délelőttönként az oktatási
és nevelési intézmények, délután a
fürdővendégek és a sportegyesületek
használják a létesítményt. Strandidőszakban a külső közepes és pancsoló
medence hiánya miatt extra terhelés
mellett működik a belső medencetér
is. Ennek megfelelően elérkezett az
idő, hogy az üzemeltetői feladatokon
túlmutató felújítási munkálatokra is

sor kerüljön. A felújítási munkák augusztus 24-én kezdődtek, a befejezési határidő 2015. szeptember 15. Az
uszoda részleg csak

szeptember 6-ig tart zárva.
Az építész szakipari munkák keretében sor kerül többek között a közlekedők, lépcsőházak, öltözők, vizesblokkok, és a medencetér festésére, a
medencetéri fugázások javítására, az
öltözőpadok felújítására, a hidegburkolatok, lépcsők javítására, világításkorszerűsítésre és szauna felújításra.
A gépészeti felújítások a vízgépészetet, a távhőrendszert, és a légtechnikát érintik elsősorban. A munkálatok
költsége: megközelítőleg 16 millió
Ft+ÁFA. Mivel egy település vonzerejét az ilyen jellegű létesítmények
megléte jelentősen befolyásolja,

a város jövőjének
szempontjából jó döntés
a sport-, és pihenési célú létesítmények fejlesztése, a minél színvonalasabb szolgáltatások nyújtása. A pénzügyi lehetőségek bővülésével és pályázati források igénybevételével
Oroszlány Város Önkormányzata az
elmúlt években komoly forrásokat
biztosított a sportlétesítmények fejlesztéséhez.
forrás: OSZ Zrt. Foto: OSZ Zrt.
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Felhívás!
Az oroszlányi Képzőművész Szakkör tehetséges felnőttek jelentkezését várja!
A heti két alkalommal (kedd, csütörtök) tartó klubfoglalkozásokra. Jelentkezés 2015. szeptemberétől folyamatosan, az OKSZÍK információján
(34/361-056),
vagy
e-mailben a
kortvelyfay@gmail.com levelezési címen. Havi szakköri díj 2500 Ft.

BÁNYÁSZ KUPA
NB I/B FELNŐTT
FÉRFI KOSÁRLABDA KUPA
2015. szeptember 18. (PÉNTEK)
17:00 OSE Lions – Budapesti Honvéd SE
19:00 BSzSK „Gladiátorok – Salgótarjáni KSE
2015. szeptember 19. (SZOMBAT)
17.00 OSE Lions – BSzSK „Gladiátorok”
19.00 Budapest Honvéd SE - Salgótaráni KSE
Hajrá OSE LIONS!

HÍREK

Tűzre, vízre vigyázzatok…

önkormányzati tűzoltóságunk hírei
Vonulási körzetünkben augusztus
hónapban a következő káresemények történtek:
Műszaki mentés során 2 alkalommal
vettünk részt fakidőlés okozta veszélyhelyzet elhárításánál. A mentőszolgálat
munkáját 2 alkalommal segítettük.
A harmadfokú hőségriadó ideje alatt
tűzoltóságunk egységei naponta egy
alkalommal - az Oroszlányi Polgármesteri Hivatallal egyeztetve - locsolással igyekezett enyhíteni a városlakókat kínzó nagy forróságot.
Lazók Zoltán, a köztestület elnöke
augusztus 26-án elismerésben és jutalomban részesítette Palotai Bence,
Pintér Dávid és Rózsa Sándor tűzoltókat, akik szolgálaton kívül, egy Tatabányán bekövetkezett közlekedési baleset során szakszerű és hatékony segítségnyújtásukkal vettek részt a műszaki
mentésben.

4

2 8 4 0 - Ö NNEK CÍMEZVE

5

2015. szeptember

Na g y s i ke r vo l t a XX I . Fa l u n ap
Az oroszlányi szlovák tájház
környékén minden készen fogadta augusztus 15-én szombaton a XXI. falunap látogatóit. A
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, valamint a Szlovák Önkormányzat által szervezett rendezvényre a pajtában
szemgyönyörködtető termékbemutatót rendeztek be a kertészkedők, és ott kapott helyet az
idén elhunyt Danis Irén festményeiből, rajzaiból összeállított
tárlat is.
Az üstökben halászlé, gulyás és káposzta készült a fellépők megvendégelésére, majd lassan összejöttek
azok a családok és baráti társaságok is, akik a főzőversenyen mutat-

ták be specialitásaikat. A díjátadón
Szabó Istvánné, Gibicz Ferencné, a

Bíró család, Táborszky Józsefné,
Molnár Ferencné, Szigetvölgyi Istvánné, valamint a Szlovák Klub érdemelte ki az oklevelet színvonalas
zöldség-gyümölcs termékeiért. A
legízletesebb ételt a falunapon az
Oroszlány Barátainak Köre készítette, de a baconos nyúlpörköltet, a
malachúsos káposztát és a vaddisznópörköltet készítő csapatok is kiérdemelték az elismerést. Mindeközben sorra érkeztek a delegációk, illetve folklór együttesek
Vágsellyéről,
Kozárovcéből,
Myavából és Nitráról. Az evangélikus gyülekezeti teremben Takács
Tímea, az OKSZIK vezetője méltatta Felföldi Sándorné, Rózsáné
Józan Csilla és Szegedi Jánosné
gobelin és csipkecsodáit. A délután
kulturális programja a népi, nemzetiségi együttesek hagyományos felvonulásával vette kezdetét, mely
során a résztvevők a Topolya kútnál megkoszorúzták a szlovák ősök
emléktábláját. A Szt. Flórián téren
felállított színpadon Lazók Zoltán
polgármester köszöntötte a város
lakóit, vendégeit és -munkájuk elismerése mellett- a szervezőket is.
Sor került a Za Oroslánsku
Kultúru (Oroszlány kultúrájáért)

díjak átadására is. Betegsége miatti
távollétében unokája vette át
Sztakó Mihályné díját, aki mellett
Fidrich Istvánt, valamint Likerecz
Róbertet és családját érte a megtiszteltetés. A téren kirakodóvásárral fogadták a vendégeket, az estig
tartó szórakoztató műsorban pedig
többek között fellépett a Kridlovka
zenekar, a Branicka néptánccso-

port, a myjavai Kopa, a nitrai
Drazovcc és a kozárovcei Konopa
folklór együttesek, nagysikerű koncertet adott Sipos F. Tamás, végül
utcabál zárta a XXI. oroszlányi Falunapot.
forrás: oroszlany.hu, foto: OVF
A falunapról még több képet talál az
oroszlany.hu fotógalériájában a
„Falunap 2015” albumban.
Jó böngészést kívánunk!
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Re j t e t t k i n c s ü n k a Bá ny á s za t i M ú ze u m
A szükségtelen dolgok legtöbbször
csak terhet jelentenek. Nagyon kevés dolog az, amiről élettartama végén tudni lehet, hogy érdemes tovább őrizgetni. És ha igen, még
akkor is hosszú éveknek kell eltelnie, hogy igazi értéket képviseljen.
A majki Bányászati Múzeumunk
számára szomorú aktualitást ad
Márkushegy bezárása - ugyanakkor ezzel az eseménnyel vált az
oroszlányi bányászat utolsó igazi
emékhelyévé. Annak a bányászatnak, aminek Oroszlány olyan sokat
köszönhet.
Ismerik azt az érzést, amikor az ügyfélszolgálatos fiatal titán nem tud válaszolni a feltett kérdésre? Itt ilyen nem
fordulhat elő: a múzeum dolgozói kivétel nélkül bányászok, csak már
nyugdíjasok. Sok közülük pont itt dolgozott. De mi, oroszlányi látogatók is

Tervek, azok vannak
Előkészítés alatt van egy pályázat, mely
a szükséges fejlesztéseken felül térségi
turisztikai központtá is tenné a múzeumot. A jelenleg használaton kívüli
épületek újból funkciót kapnának, út és
parkoló is épülne. A szomszédok,
vagyis a majki remeteséget gondozó
Forster Örökségvédelmi Központ, és a
Vértesi Erdő Zrt. már jelezték együttműködési szándékukat. Ez, és a temető melletti Takács Imre út folytatásának megvalósítása végre méltó környezetet jelentene a gyűjteménynek.
népszerű a gyűjtemény anyagaiból létrehozott kisvonat is: Az eredeti sínpályák és csillék elemeit felhasználva ma
már körbejárhatóak a fontosabb épületek, az utazási idő több, mint 10
perc. (címlapunkon) Nem csak a felhasznált alkatrészek, de az elkészítés
módjában is - ahogy

vénynek is

kiváló helyszínt biztosít.
A múzeum már most helyet adott a

az egész múzeumban minden eredeti.

jó eséllyel találunk egy ismerős nevet a
műszaknaplókban vagy a létszámellenőrző táblán. Nem kell viszont helyinek
lenni, hogy örömünket leljük benne:

A kisvonat olyan népszerű, hogy már
nem is csak a gyerekek veszik igénybe.
A viteldíj becsületkasszás. A terület füves részei sütés-főzésre kínálkoznak.
Itt Nagy Csaba, a város turisztikai referense járt közben: a Vértesi Erdő

a gyűjtemény anyaga
messze felülmúlja
a többi bányászati múzeumét Tatabányától Sopronig. Sőt, külföldi mércével is nevezték már kiemelkedőnek a
helyet. Lássuk, most röviden, hogy látogatóként mire számíthatunk? Az aknatorony messziről segít megtalálni a
múzeumot, kialakítása miatt egy szinte
kész kilátó. Néhány biztonsági elem
felszerelése óta kihagyhatatlan látványossága a helynek. A magasból látható Oroszlányon kívül Majk, Várgesztes, és maga a Vértes is. Hasonlóan

Zrt. jóvoltából igazi erdei padokkal is
gazdagodott ez a terület. A Múzeum
teljes területére igaz, hogy nem csak a
bányászathoz közvetlenül kapcsolódó
szervezetek találkozóhelye, de főiskolai műszaki oktatók összejövetelének,
díjnyertes nemzetközi oktatási projekteknek, és számtalan egyéb rendez-

Fénnyel Festők Fotóklubja „Én is Bányász vagyok” kezdeményezésének,
de biztosra vehető, hogy a jövőben
számos más különböző (pl. esküvői)
fotózási témának adhat hátteret. De
saját fénykép-gyűjteményük is akkora,
hogy az OKSZIK felajánlásából történő digitalizálásuk is hónapok óta tart.
A múzeum hagyományos, kiállítótermi
része a felolvasó épületben (faléz) kapott helyet. Az egykor nyüzsgő élettel
teli épület még ma is kiváló állapotú.
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Itt rengeteg fénykép között megismerhetjük az ácsolatok, technikai berendezések, lámpák és bányamentő
eszközök fejlődését. A szabadtérben
kiállított számos eszköz talán nem tűnik szakszerű tárolásnak. Azonban azt
tudni kell, hogy ezek bányagépek, így
tulajdonképpen talán csak a napfény
az, amire nincsenek felkészítve. Az
üzem bezárásával egyidejűleg került
kialakításra egy föld feletti, azaz biztonságosan látogatható mintavágat.
Mivel ez a föld alatti eszközök minden
elemét eredetiben mutatja be, így ezen
a részen a

védősisak viselése kötelező!

A vágatbiztosítási, fejtési és szállítási
rendszerek bemutatása mellett idén
működésbe hozható fúrógéppel és
légkalapáccsal is bővült. Egyértelműen
ez a látogatókat leginkább megragadó
része a múzeumnak. Az eredetiben
megmaradt aknagépház, és a csillefeladó igazi technikatörténeti emlék,
ahogy azt az egyre növekvő számú
külföldi látogatók is elismerik. A csil-

A KESZEG

lék szállítására szolgáló kas, a bányamentők teherautója, szivattyúk és
kompresszorok mind eredeti állapotukban megtekinthetőek, megfoghatóak. A műszaki érdeklődésűeket minden apró részletükkel, a többieket
puszta méreteikkel nyűgözik le a berendezések. A múzeum az elmúlt
években igazi „rút kiskacsa” volt, ám a
kiállítóhely új vezetője, annak csapata
felébresztette Csipkerózsika álmából.
A vason és téglán kívül az ő

elhivatottságuk is részét képezi a kiállításnak,

Nyitva a nyári időszakban:
Szerdától vasárnapig 10-18 óráig.
Belépőjegy árak:
Teljes: 500 Ft Kedvezményes: 300 Ft
Megközelítés:
Majkról: a remeteség bejáratától tábla
alapján, erdei úton 600m
Oroszlányról: földúton kb. 1.5 km
Távolabbról: az Oroszlány-Csákvár útról
aszfaltúton, táblák alapján, 2.5 km
GPS: 47.491944, 18.340689
Információ, csoport bejelentkezés:
70/523-3413 Mike István múzeumvezető

és hozzájárul a bányász szakma, és az
azzal járó mindennapi kihívások megismeréséhez.
A közelmúltban az Önkormányzat is
felismerte a gyűjtemény jelentőségét,
és lehetőségéhez mérten anyagilag is
támogatja a fejlesztéseket. A keretes
anyagunkban írt pályázat megvalósulása valóban jelentős, és megérdemelt
előrelépés lenne. Ám amíg ez megtörténik a múzeum

Akinek volt kapcsolata a bányával,
biztosan ismeri őt. Nyugdíjas bányászként fáradhatatlanul fúr, farag
és reszel bármit, ami szebbé-jobbá
teszi a múzeumot. A kiállítás külön megtekintését minden korosztálynak javasoljuk!
részt szentel személyének, címlapunkon ő vezeti a saját konstrukci- Ráadásul mihamarabb, amíg az 500 Ft
-os jegyár meg nem változik. A teljes
ójú „Keszeg-Muki” kismozdonyt.

tárlatvezetés ideje jelenleg is mintegy 3

Kárai Sándor néven kapott óra.
Fotó: OVF, 2840
„Oroszlányért Kitüntető DíszokA múzeum a bányásznap részeként is látogatható, a városból
levelet” a Képviselőtestülettől,
melynek hivatalos átadása au- „kisvonat” is indul. Részletes program lapszámunk mellékletében,
melyet félbe hajtva magával vihet akár a rendezvény összes napján!
gusztus 20-án volt.
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Va n i g é ny a z a u t ó s sz l al o m r a
Városunkban hagyományosan erős
az érdeklődés a motorsportok iránt,
számos eredmény kötődik oroszlányi versenyzők nevéhez. Jól látható,
hogy ma is sok fiatalnak szenvedélye az autózás. Idén már két
szlalomverseny is volt a vasárnapra
üresen maradt Tesco-parkolóban.
A háttérinformációkról Krizsán
„Yoki” Gábort kérdeztük, az I. és
II. Oroszlányi „Tesco” Szlalomverseny rendezőjét.
2840: Honnan jött az ötlet, hogy
szlalomversenyt rendezz?
KYG: Az áruházban dolgozom. Láttam az üres parkolót vasárnap, eközben a városban számos fiatalt is autózni, néha kissé céltalanul. Arra gondoltam, mindenkinek könnyebb lenne, ha
lenne hol kiereszteni a gőzt. A közútról szerettem volna behozni a fiatal
energiákat.
2840: Tehát biztos voltál a siker-

korlásra, az autó és a sofőr tudásának
kipróbálására. És hogy mindez ne a
közúton történjen meg. Ugyan hanggal
jár, de ez méltányolható, ez a rendezvény ilyen. Este 7 órakor vége, a város
szélén van, figyeltem arra, hogy ne
okozzon gondot a lakóknak.
2840: Sok kategória van? Lehetett
látni quad-okat is. Tehát nem csak
autóval lehet nevezni?
KYG: Persze, mert a quad kimondottan olyan járműkategória, amit még nehezebb igazán kihasználni hétköznapi

2840: Már az első versenyen adtál
díjakat, ezt meg is jegyezték az indulók. Ez is belefér?
KYG: Az első versenyen maga az áruház biztosította a díjazást, ebben nyilvánult meg a támogatásuk. (A bérleti
díjat a szerződés miatt nem tudták elengedni.) A második alkalommal a város autózáshoz kapcsolódó vállalkozói
ajánlottak fel kuponokat. Nagy dolog,
hogy lehetőségeikhez mérten a helyi
vállalkozók is támogatták a rendezvényt, egyértelműen pozitív a hozzáállásuk.
2840: Úgy tűnt, a nézők körében is
népszerű a rendezvény. Nem félsz
egy balesettől?
Valóban a nézők számára is érdekes
egy ilyen. A másodikon a hőség miatt
kevesebb néző volt, de népszerű volt
az is. Valóban fontos, hogy folyamatosan figyeljenek a nézők, ha autó van a
pályán véletlenül sem szabad leülniük,
vagy hátat fordítaniuk. De a versenyzők is fegyelmezettek, nem ész nélkül,
hanem az óra ellen autóznak.
2840: A résztvevők véleménye, és a
helyszíni hangulat alapján egyértelműen van igény ilyen alkalmakra.
Tervezel folytatást?
KYG: Szeptember 27-én lesz a következő, ez már biztos. Újabb támogatások függvényében ebbe már szeretnék
egy kis show-t is belevinni. A fő cél az,
hogy az eddigiekhez hasonlóan kulturáltan, nyugodtan, idegeskedés és baleset nélkül menjen le, ahogyan az eddigi rendezvények.
Riport: PZ Foto: Farkas Géza

ben?
KYG: Biztos nem lehettem. Korábban
már szerveztem a gyerekeknek
„műanyag motoros találkozót”, így
tudtam, hogy az áruház részéről korrektek lesznek. Autós körökben utánakérdeztem előtte, egyértelmű igény
mutatkozott a rendezvényre, hát belevágtam.
2840: Ehhez biztosan kell hatósági
engedély is. Ezzel voltak gondjaid?
KYG: Érdekes, de nem. Egyeztettem a
közterület-felügyelettel, rendőrséggel,
mindenkivel. A rendőrség is támogatja
a rendezvényt, pozitívan álltak hozzá.
Megértették, hogy ez jó alkalom a gya-

körülmények között. Az a tapasztalat,
hogy a részvétel lehetősége a legfontosabb szinte minden induló számára.
Mindenki fegyelmezetten várta, hogy ő
következzen, és örült, hogy itt lehetett.
2840: Gondolom, nem egyedül veszel részt benne?
KYG: Nem, és ez úton is köszönöm a
segítőimnek is, hogy végigtalpalták velem a versenyeket!
A szlalom lényegét nehéz visszaadni egy újságban.
Az alábbi QR kód beolvasásával megnyíló videó már
sokkal többet megmutat arról, hogy mi is történik a rajt
és a cél között. A felvételt Rácz Viktor, a Vértes TV munkatársa készítette.

2015. szeptember
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E g y ká v é me l l e t t: K ö r nye i G áb o r n é , M ar i k a
Valószínűleg mindenki járt már az
üzletében, és könnyen lehet, hogy
pont ő szolgálta ki. Iparosok és barkácsolók is gyakran megfordulnak
üzletében. Beszélgetésünk visszatérő eleme a személyes kapcsolatok
fontossága volt. Egy kávé mellett
rovatunkban: Környei Gáborné,
Marika, a Kapocs műszaki szaküzlet tulajdonosa.

hogy nap, mint nap emberekkel foglalkozhatunk. Néha ez már maga kihívás,
de szerencsére nem fordult még elő
olyan, hogy akár csak hangoskodás lett
volna a boltban. Nagyon fontos a személyes kapcsolat a vevőkkel.

2840: Mit szeret legjobban a munkájában?
K. G. Marika: A kihívásokat és azt,

"Apró árukat árulunk,
(…) de ezek az apróságok sok ember problémáját oldják meg."

K. G. Marika: Szerencsére olyan apró
dolgokat árulunk, amelyet nem érdemes weben keresztül rendelni. Ráadásul a kapcsolatok, a rugalmasság, a jótállás, a csere személyesen könnyebben
megvalósítható.

K. G. Marika: A válság, mint mindenkit, bennünket is nehéz helyzet
elé állított. Bár még nincs vége, de
már észlelhető a javulás, több a vásárló, büszke vagyok rá, hogy túl tudtuk
élni.

K. G. Marika: Éppen 21 éve kezdtem
a vállalkozást, előbb társsal, majd később egyedül folytattam. Talán meglepő, de akkor még kényszervállalkozóként, miután GYES-t követően nem
vettek vissza a bányához. Az üzlet minimális árukészlettel indult, amely azóta már jelentős, és a fejlesztés sosem
áll meg.

K. G. Marika: Természetesen. Minden reggel úgy nyitom ki az üzletet,
hogy ismét egy olyan napot indítunk,
amelybe tudunk újat vinni, fejlődni és
segíthetünk az embereknek. Apró árukat
árulunk,
mondhatni
hogy
„apróságokból” élünk, de ezek az apróságok sok ember problémáját oldják
meg.

2840: Mennyire versenytárs az internet és a webáruházak?

2840: Mi volt az utóbbi időszak
legnagyobb büszkesége, kihívása?

2840: Amióta én az eszemet tudom,
a Kapocs mindig itt volt Oroszlányban. Valójában mikor indultak?

2840: Egy vállalkozás másik motivációja, amikor valaki szereti, amit
csinál. Ma már ez a helyzet, igaz?

pon belül beszerezzük, így nem kell
keresgetniük, utazniuk.

2840: Tervek a jövőre?
K. G. Marika: Folyamatosan fejlesztünk, az üzletet eddig háromszor bővítettük, most egy fedett külterületet
szeretnénk, hogy tovább bővíthessük
az árukínálatot.

Egyszerű mokka egy cukorral és
kis tejporral
2840: Oroszlányi vállalkozóként adja magát a kérdés: milyen Oroszlányban vállalkozni?
K. G. Marika: Szeretek itt élni és dolgozni. A szakma – ideértem a versenytársakat is – szerencsére összetart, egymást és az oroszlányiakat is segítjük
abban, hogy mindent megtaláljanak a
városban, s ne kelljen egy-egy alkatrészért, termékért utazniuk, elmenniük
a városból.

2840: A vállalkozás rendszeresen
ott van a város életében, támogatja
a városi szervezeteket. A város Ön
szerint mit tehet a városi vállalkozásokért?
K. G. Marika: Bár a városi vállalkozások is összetartóak, ha hosszú távon kialakulna a vállalkozókban egy
olyan mentalitás, hogy maguk sem
rendelnek Oroszlányon kívül, amenynyiben azt városon belül is megtehetik, ez a lojalitás biztosan emelné a
város hírnevét, az összetartást, és akár
az adóbevételeket is. Sok helyen működik ez már.
Szöveg és fotó: déesz

2840: Mit gondol, mi az plusz, amiért – a termékeken kívül – a KaKövetkező lapszámunkban Szita
pocsba mennek a vásárlók?
K. G. Marika: A személyes kapcsolat. Attilával, az Alhambra Kft. tulajÁllandó vevőink annak, akiknek már
ismerjük az igényét, és tudják, hogy ha
nem is kapnak meg valamit, azt 1-2 na-

donosával beszélgetek...
egy kávé mellett.
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2 0 éve s a R á k ó c z i Szöve t s é g
O r o s z l ányi S ze r ve zet e

Húsz esztendeje, 1995. augusztus 17én, egy csütörtöki délután alakult meg
a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete 13 fővel. Archívumukból származik a fenti fotó a jeles eseményről,

melyen dr. Halzl József, a Rákóczi
Szövetség országos elnöke is részt
vett. Így a szervezet megalakulásról
első ízben - augusztus 25-én - a 24 óra
adott hírt.

2015. szeptember

Erdélyben
jár tak
Hatnapos erdélyi kiránduláson vettek részt a Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezetének és baráti
körének tagjai.
„A közösség alap célkitűzése a Kárpátmedencei magyarsággal való kapcsolattartás, az ott élőkkel történő baráti
viszony kialakítása és ápolása, nemzeti
kultúrájuk és hagyományaik továbbvitelének támogatása.” – fogalmazta
meg útjuk lényegét Nagy Csaba, a civil
szervezet elnöke.
Az ötvenfős társaság bebarangolta
Szászföldet, a Barcaságot, Háromszéket, Havasalföldet, Erdővidéket és
Székelyföldet. Többek között megtekintették Aradot, Déva várát, Nagyszebent, a törcsvári kastélyt, a Szent
Anna-tavat, a Mohos tőzeglápot, Kézdivásárhelyt, a sinaiai Peles-kastélyt,
Brassó városát, Benedek Elek emlékházát Kisbaconban, Székelyudvarhelyt,
a farkaslakai temetőben Tamási Áron
sírját. A gazdag programban további
érdekes látványt nyújtott az Aporlányok feredője, II. Rákóczi Ferenc hű
társának, Mikes Kelemennek emlékháza Zágonban, a korondi vásár, a Király
-hágó és végezetül Nagyvárad. A csoportot az erdélyi származású, Bokodon élő László Ernő kalauzolta a látnivalók tengerében. Az ő vezetésével
nem csak számos települést, nevezetességet, emlékhelyet kerestek fel az
oroszlányiak, hanem átfogó történelmi, kulturális és építészeti ismeretekkel
is gazdagodtak. Forrás, fotó: Rákóczi Szöv.
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi
Szervezetének következő rendezvénye szeptember 3-án (csütörtökön)
17 órai kezdettel az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
113-as termében kerül megrendezésre. Ezen Thököly Imre gróf, nagybirtokos, nemesre emlékeznek. Előadó: Járfás Mihály István történelemtanár, a Rákóczi Szövetség elnökségi tagja. A történelmi előadásra
minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Iv ó c s a p : vá r o s u n k az el s ő k kö zö t t
Első vidéki városként csatlakozott
Oroszlány az „ivócsapot” használó
városok közé. A magyar találmány
egyszerűen, és olcsón oldja meg az
ivóvízhez jutást – a már meglévő
vízhálózatból.
Hüttl Saroltát, az Ivócsap Projekt
egyik vezetőjét kérdeztük.

2840: Mi is az Ivócsap?
HS: Az Ivócsap egy olyan szerkezet,
amely képes minden magyarországi
tűzcsapot ivókúttá alakítani, úgy hogy
annak eredeti, tűzbiztonsági funkciója
nem sérül.
2840: Tűzcsapból inni? Nem jár ez
veszélyekkel?
HS: Egyáltalán nem. A tűzcsapok műszaki állapotát minden esetben a helyi
tűzoltóság és a benne folyó víz minőségét az adott vízművek szakemberei
ellenőrzik, és csak akkor kerül rá ivócsap, ha minden kritériumnak megfelel. Amikor a legelső ivócsapot felszereltük 2013-ban, az volt az egyik
legnagyobb félelmünk, hogy az emberek nem mernek majd inni tűzcsapból. Szerencsére nem így volt, nagyon
pozitív volt a fogadtatás és azóta is
egyre többen kérdezik, hogy mikor
lesznek tűzcsapos ivókutak az
utcákon?

2840: Ha tűz van, nem hátráltatja
az oltást a felszerelt ivócsap?
HS: Ezt a kérdést nagyon alaposan
meg kellett vizsgálni, a szakhatóságok
szabályai köteleznek. Az Ivócsapokat
különböző tűzoltóságokon teszteltük
és a tűzoltók teljes mentefelszerelésben, káresetet szimulálva megállapították, hogy az Ivócsap nem akadályozza
őket a tűzoltásban.
2840: Kipróbált dolog ez? Vannak
vele tapasztalatok?
HS: A legelső prototípust 2013
nyarán teszteltük különböző fesztiválokon. Ott nagyon bevált, de
igazán az volt érdekes kérdés, hogy a
mindennapi városi életben hogyan tud
működni? Tavaly ősszel a Smart City
Lab pályázat segítségével Budapesten
is kipróbáltuk 10 belvárosi helyszínen
és nagy siker volt.
2840: Teljes egészében magyar találmányról van szó?
HS: Igen, négyen építészek dolgoztuk
ki az ötletet még egy egyetemi pályázaton, majd az egyetem után gépésztervezőkkel együttműködve fejlesztettük
ki a mostani prototípust. A találmány
szabadalmaztatásában sokat segített a
Pintz és társai ügyvédi iroda, akik elindították a Szegények Szabadalma
programot, ennek volt pilot projektje
az ivócsap.
2840: Elképzelhető, hogy egy nemzetközi karrier egyik kiindulópontja lehet Oroszlány?
HS: Talán igen. Sokan javasolták már,
hogy terjesszük külföldön is és vannak
is olyan helyek, ahol használható le-

hetne a tűzcsap hálózat, de először azt
szeretnénk, hogy itthon működjön jól.
2840: Egy ilyen Ivócsaphoz többféle hatóság hozzájárulása szükséges. Nehezen ment itt Oroszlányban?
HS: Nagyon könnyen ment, mintaszerű volt a gyorsaság és a szervezettség, ezért nagyon hálásak vagyunk.
Még csak egy alkalommal jártunk
Oroszlányban, de reméljük mielőbb
visszatérhetünk!
Fotó: Ivócsap projekt, OVF

Tervezett helyszínek Oroszlányban:
1. Gárdonyi sportcentrum, a sportcentrumot igénybe vevők részére
2. Bányászklub bejáratával szemben, a piacra látogatók részére
3. A Táncsics és Fürst utca sarkán,
az ipari parkba járók részére
A Szent Borbála téren, és az Ófaluban a Topolya-kútnál hagyományos
ivókút működik.
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HASZNOS

Gyógyszertári
ügyelet
Ügyeleti idő minden gyógyszertárban: 19-22 óráig. 19 óráig van nyitva
tartó gyógyszertár a városban. 19 óra
után minden nap más-más patika tart
ügyeletet, ezekről a

patikavilag.hu/oroszlany

ESEMÉNYNAPTÁR

2015. szeptember

GAZDÁT KERES

Szeptember 3. csütörtök
"Én is bányász vagyok"
Kiállítás megnyitó
Fénnyel Festők Fotóklubja
OKSZIK Kiállító terem
Rákóczi Szövetség előadása
Téma: gróf Thököly Imre
Előadó: Járfás Mihály István
OKSZIK 113-as terem, 17 óra
Szeptember 4. péntek
Trapper Band és
Kaukázus koncert
19.30-tól 21 óráig
Szent Borbála tér

weboldalon kap azonnali, aktuális információt. Ugyanitt a nyitva tartási idő- Szeptember 3-6 csütörtök-vasárnap
Bányásznapi programsorozat
ket is megtalálja.
Oroszlány / Majk

22 óra után minden nap a tatabá- a mellékelt külön műsorfüzet szerint
nyai Levendula Gyógyszertár ügye- Szeptember 7. hétfő 17 óra
Műélmény kávézó
letes, címe: 2800 Tatabánya,
Vendéglátó: Juhász Attila

Győri út 24. (az Interspar-ral szem- Beszélgetés az „Én is bányász vagyok”
című kiállításról
ben) telefonszám: 34/510-433
11. péntek 17 óra
Az Oroszlányi gyógyszertárak címei és Szeptember
Civil nyár: Városfejlesztési stratégia
telefonszámai:
Szlovák Tájház. Előadó:

Szent Márk Gyógyszertár
Alkotmány út 18. 34/560-550
Dorsich Gyógyszertár
Népekbarátsága út 41. 34/360-017
Alma Gyógyszertár
Környei út 3-5. (Tesco) 34/560-096
Borbála Gyógyszertár
Móricz Zsigmond út 4/A 34/362-859
Oroszlánkő Patika
Táncsics Mihály út 40. 34/360-593
Szent Grál Gyógyszertár
Rákóczi Ferenc út 82. 34/360-043

Németh Gábor alpolgármester
Szeptember 13. vasárnap 10 óra
ünnepi istentisztelet
evangélikus templom Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar
Szeptember 14. hétfő 17 óra
Szabadegyetem
Dr. Vekerdy Tamás Színházterem
Szeptember 18. szombat 18-22 óra
Zenés nyári találkozások
Colombre Band, Nelson, Ganxsta Zolee
és a Kartel a Szabadtéri színpadon
Szeptember 18-19. péntek-szombat
Bányász Kupa
OSE Sportcsarnok, 17 óra és 19 óra
Szeptember 27. vasárnap
III. Oroszlányi Tesco Szlalomverseny
Tesco Parkoló 8-19 óra
Szeptember 26. szombat
testvérvárosunk a Plochingeni
Posaunenchor koncertje Színházterem 18 óra

Bonnie
Kora: kb. 2 éves
Mérete: kis termetű
Neme: szuka
Terrier rajongók figyelem! Helyes,
welsh terrier mix leányzó. Nagyon
aktív, energikus, játékos. Más kutyákkal, gyerekkel is remekül kijön.
Elsősorban kertes házas, aktív gazdik jelentkezésére vár!

„Ments Meg” Oroszlányi
Állatvédő Egyesület
20/481-2319

Szeptember 28. hétfő 17 óra
„Így írnak Ők…”
Póda Erzsébet felvidéki író, újságíró
Szeptember 29.
Közmeghallgatás
Polgármesteri Hivatal
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