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Szebbé teszik
Sokak számára ablakon kidobott
pénz és idő a lépcsőház előtti kiskert,
mégis egyre többen szánják rá magukat.
4. oldal

Női szemmel
Számos állami és szakmai elismerő
címe mellett a legtöbben úgy szólítják: Marika néni. Női szemmel rovatunk vendége Csáky Mária.
8–9. oldal

Csobbanó
Az uszoda kinyitott, a strand nem
is fog idén. A miértek és hogyanok a
6. oldalon
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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2020. július 1-jétől megváltozik az engedély nélkül létesített kutak
bejelentésének határideje
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2020. évi módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási
bírság és az eljárási díj megfizetése alól, aki 2023. december 31-ig kérelmezi az engedély nélkül létesített ásott, vert
vagy fúrt kút vízjogi fennmaradási engedélyét.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút engedélyezéséhez továbbra is szükséges a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti tartalmú dokumentáció benyújtása vagy az oroszlany.hu oldalon, illetve az
Oroszlányi Polgármesteri Hivatalban elérhető formanyomtatvány kitöltése és
a kút tulajdonosa által történő aláírása. A formanyomtatványon minden esetben fel kell tüntetni a kút koordinátáit (GPS vagy EOV), valamint szükség van
a kútról és környezetéről készült fotókra is. Ezek hiányában a kérelem nem bírálható el.
Ez a
Fentiek mellett fúrt kút esetében a benyújtott dokumentációban továbbra is
igazolni kell, hogy a kút kivitelezője a vonatkozó jogszabályok alapján képesíszépséges kislány, haláltett vízkútfúró szakember, valamint a benyújtott formanyomtatványt el kell látra rémülve rettegett egy
ni a szakember aláírásával is.
lakótelepen
Oroszlányon.
A kutak engedélyezésével kapcsolatosan hivatalunkban szeMára az a legvalószínűbb,
mélyesem ügyfélfogadási időhogy valaki szándékosan
ben a 35/A irodában Kovács Gádobta ki egy lakásból,
bor Ferenc környezetvédelmi remert senki hiányolja hetek
ferenstől, illetve telefonon a (34)
361-444/141 telefonszámon kapóta… Nagyon kedves, búhatnak további információkat.

ELIZA

gazdit keres.

jós kb. 10 hónapos cica.
Tesztelve, oltva, ivartalanítva, kizárólag benti tartással fogadható örökbe!
06 20 481 2319

Dr. File Beáta
Oroszlány Város jegyzője
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Tippeljék meg az évet!

Az uszoda újra nyitása kapcsán a
építéséről adunk közre most egy
archív fotót. A medence mellett
a jellegzetes íves falak formája
már felismerhető. A háttéreben a
mai Rendőrkapitányság épülete
(akkor: Munkásőrség), távolabb
pedig az evangélikus templom.
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sítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail:
palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • web:
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Jogosítvány online?
A koronavírus miatti védelmi intézkedések az élet minden területén gyorsan és váratlanul léptek életbe. Ezek
számos negatív hatása mellett azonban
néhány kényszerű megoldás a szokványos mindennapokban is jól jöhet a veszélyhelyzet elmúltával is. Az otthoni
munkavégzés, az applikáción keresztül
történő buszjegyvásárlás, a cégeken belüli munkaerő-átcsoportosítások mind
olyan kiemelt példák az elmúlt időszak
hozadékai közül, amelyek világjárvány
nélkül is megállják a helyüket. A gépjármű oktatásban eddig is egyre nagyobb teret kapott az online tanulás –
ugyanakkor nehezen képzelhető el gyakorlati rész nélkül. Ennek jártunk utána
az egyik oroszlányi autósiskolában. Ennek jártunk utána az egyik oroszlányi
autósiskolában, beszélgetőpartnerünk
Molnár Zoltánné volt.
: Az elméleti oktatás szinte csak
elektronikusan zajlik. Ki tudták használni a tanulók ezt az időszakot a tanulásra? Látszódik pozitív elmozdulás
a sikeres vizsgák arányában?
M. Z.né: Iskolánkban az elméleti képzés már 2014-től csak e-learning formában zajlik, az e-titán rendszer használatával, ezért nem jelentett akkora gondot
a járvány miatti korlátozás. A beiratkozás ezt megelőzően személyesen történt
a szerdai ügyfélfogadási napokon, amin
változtatni kellett. A www.szintauto.hu
honlapunkon informatikus segítségével
készítettünk egy elektronikus jelentkezési lapot, melynek kitöltésével az adatokat megkaptuk az iskola e-mail címére. Ide kértük a bizonyítvány másolatát és a megadott számlaszámra átutalták a tanfolyam díját. Sokan kihasználták a lehetőséget a tanfolyam elvégzésére. Az „otthontanulás” így már nem
csak szlogen volt. A vizsgák sikerességét
az elmúlt hetekben tapasztaltuk meg,
mivel a korlátozás időszakában márci-

us 12-től május 11-ig a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont szüneteltette az elméleti vizsgákat is. Igen, van
pozitív elmozdulás, jobban kihasználták a tanulók a program adta lehetőségeket. A tananyag befejezését követően, ha kényszerűségből is, de több idejük volt a gyakorlásra.
: A számítógépes tanulás azonban
nem vonatkozik az elsősegély-nyújtásra. Ez megakasztotta-e a jogosítványszerzés folyamatát?
M. Z.né: Nem egészen így van, hiszen
az e-titán tananyagban már több éve
van egy elsősegély-életmentés fejezet,
melyből részben fel tudnak készülni a
tanulók az elsősegély-nyújtó vizsgára.
Ezt mi továbbra is kiegészítjük egy kétfoglalkozásos tanfolyammal, amelyen
a szakoktató és a mentőtiszt kiegészíti a tanultakat. Ez elengedhetetlen a sikeres vizsgához. Ebben a két hónapban
a tanfolyam elmaradt és a Vöröskereszt
sem vizsgáztatott. Szerencsére a tanulóink közül senkinek sem jelentett hátrányt, illetve nem akasztotta meg a vezetői engedély megszerzését, mivel főleg
az elméleti tanfolyamok alatt végzik el
az eü. képzést is. Már szervezzük a júniusi tanfolyamot, akik július 7-én vizsgázhatnak.
: Visszatért-e már a képzés a normál kerékvágásba?
M. Z.né: Kimondhatjuk, hogy igen. Az
elméleti képzés nem is állt le, kezdődik az elsősegély-nyújtó tanfolyam is, a
gyakorlati képzés pedig két hónap kihagyás után nagy lendülettel folyik.
: A gyakorlati képzésben sok órát
kell most pótolni, van ehhez elég gyakorlati oktató?
M. Z.né: A gyakorlati szakoktatókból sosincs elég! Évek óta eddig is hiány
volt, és most ahogy be kell hozni a két
hónapot, türelem kell a szakoktatók és a
tanulók részéről is. A gyakorlati képzés

szünetelése előtt is minimum egy hónapot kellett várni a tanulóknak a sikeres
elméleti vizsga után, most ez két hónapra is növekedhet. A vizsgáztatás leállítását követően semmilyen jogszabály
nem rendelkezett arról, hogy a gyakorlati képzést is le kellene állítani. Sőt
egy darabig azt az információt kaptuk,
hogy a szakoktató dolgozhat, azonban a
tanuló a korlátozások miatt nem veheti igénybe a szolgáltatást. Ez elsősorban
azoknál a szakoktatóknál jelentett gondot, akiknek nem volt más bevételszerzési lehetőségük. Ugyanakkor a közterheket fizetni kellett, mert egyik mentességi körbe se kerültek be.
: Hozott-e az elmúlt időszak
olyan eddig nem alkalmazott megoldást, amely tartósan megmaradhat?
M. Z.né: Igen, hozott. Amire korábban nem gondoltunk, hogy be kellene
vezetni, ez az elektronikus jelentkezési lap, ami mellett e-mail, illetve telefonos kapcsolat van a tanuló és az iskola között. Ebben a formában is ugyan
úgy lehet segíteni a tanulót a tanulás során, hiszen
az e-learning képzésnél
eddig is kellett biztosítani elméleti szakoktatói segítséget. Május 13-tól már
van személyes ügyfélfogadás is az iskolában, de
megmaradt, és tartósan
megmarad az elektronikus jelentkezési lehetőség is.
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Nyomtatott
újságunk
már jó
ideje hely
szűkével
küzd, így
minden
ágyást és
előteret
nem tudunk
megjelentetni.
Facebook
oldalunk
azonban
korlátlanul
bírja a képeket.
Amennyiben van
olyan, ami Önnek
nagyon tetszik,
vagy a sajátjuk
maradt ki, küldjék
be, ott közzé
fogjuk tenni.
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Kérdésünkre az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy az idei évre
minden eddiginél nagyobb szabású virágosítási programot terveztek. Ez az – egyébként meg is valósult –
köztéri telepítéseken kívül azt jelentette volna, hogy
a hídkorlátokra, körforgalmakba, egyes villanyoszlopokra és buszmegállókra is telepítettek volna virágtartókat és palántákat. Ezt a tervet azonban keresztülhúzta a koronavírus-járvány miatti kényszerű költségcsökkentés, amikor a tulajdonos, azaz az Önkormányzat kérésére jelentősen csökkenteniük kellett
a megrendelt virágtövek számát. Fényképeinket nézegetve a cégvezető elmondta, hogy közvetlenül
a lépcsőházak előtti területek virágosítására nincs
megbízásuk, sem külön forrásuk. Ennek ellenére,
ha valamely lakóközösség ilyen igénnyel fordul a
kertészeti részlegükhöz, saját lehetőségeik szerint igyekeznek segíteni a közösség érdekében
végzett lakossági munkát. „Bátorítom azokat a lakókat, akik maguk szeretnék szebbé tenni közvetlen környezetüket, én magam sem ijedek meg
attól, hogy kezembe fogjak egy lapátot vagy
gyereblyét. Bízom benne, hogy a jövőre végig
tudjuk vinni a saját elképzelésinket a város virágosabbá tételére – és ekkor a társasházi közösségeknek is biztosan többet tudunk majd segíteni. – fogalmazott Németh Gábor.
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Városunk kb. 7800 otthonának nagyjából harmada kertes ház, a
fennmaradók egy tömbház valamelyik emeletén osztoznak a közös lépcsőházaikon. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ott élőknek ne lenne igényük a természet közelségére. Több, mint 500 lépcsőházunk van a városban, sokban látni virágokat a folyosóikon,
lépcsőfordulóknál, és persze a lakások ablakaiban is. Ezt egyre
gyakrabban egészítik ki a lépcsőházak előtt megjelenő kis, egyedi
virágoskertek. A műfaj nem újkeletű, számos olyannal találkozhatunk, melyek évek óta teszik barátságosabbá az ott lakók hazaérkezését. Ezek – mint minden köztéren végzett lakossági munka – elismerést érdemelnek. A néhány virágmagból és maradék
lécből készült kis ágyás éppen úgy, mint a kövekből, vagy vásárolt csemetékből összeállított, megtervezett kompozíció. Hiszen
mindenki tudja, hogy az ilyen ültetés veszélyeket rejt: nagyon ki
van téve az értelmetlen rongálásnak, szinte őrizetlen. Mégis sokan vállalják az ezzel járó vesződséget, hiszen legtöbbször azért
megmarad, és formálja a lakóközösség szokásait, összetartását.
Különösen, ha még valamilyen határoló kerítés is segíti a városüzemeltető cég gépesített fűnyíróinak munkáját.
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Akik a virágot szeretik
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Lakossági tájékoztató!
Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal június 3-tól újra személyesen is fogadja ügyfeleit a régi
ügyfélfogadási rend alapján:

Ismét nyert a Meseliget-óvoda a Tesco áruház
zsetonos szavazásán. Korábban egy udvari
rajzfalat (képünkön) valósíthattak meg a vásárlók döntésének köszönhetően, most pedig egy
sószoba kialakítása indulhat el.
Kutyaitató is várja a négylábúval futókat, kirándulókat a
Bányászati Múzeumnál. Az
árnyékba kihelyezett vízvételi pontot az ott dolgozók készítették hiteles, helyhez illő
alkatrészekből.

hétfő 13–17 óra,
szerda 8–12 és 13–16 óra,
péntek 8–12 óra között.
Az ügyfélfogadás az ügyfelek és a hivatali dolgozók
egészségének védelme érdekében meghatározott biztonsági szabályok betartásával történhet, ezek a következők:
• Az épületbe belépéskor a testhő mérése megtörténik.
• Az épületben kötelező a maszk használata, a kéz fertőtlenítése.
• Az ügyintézés gyorsítása és egy ügyintézőnél több
személy együttes várakozásának elkerülése érdekében a földszinten, az információ szolgálatnál egy előszűrés történik (általános tájékoztatás adott ügy esetében, ügyfelek irányítása, sorszám osztása érkezési
sorrendnek megfelelően).
• Az épületben csak az ügyfél, és azon kísérő tartózkodhat, aki mozgásában, kommunikációjában segítségre szoruló ügyfélnek nyújt segítséget.
• Az információ szolgálatnál azon ügyfelek részére,
akik a személyes találkozásokat továbbra is szeretnék
elkerülni, az épület főbejáratánál továbbra is biztosítva vannak a kérelemnyomtatványok és a helyben történő kitöltési lehetőség.
Az elmúlt hónapokban növekedett az elektronikus ügyintézést igénylő ügyfelek száma. Ajánlott, hogy ha adott
ügytípus engedi, akkor az ügyintézés ezen formáját válasszák az ügyfelek. E-mail címek ügykörönként:
jegyzo@oroszlany.hu
hivatal@szakszend.hu
ado@oroszlany.hu
penzugy@oroszlany.hu

Kiemelkedő szakmai tevékenységéért miniszteri elismerést kapott Domina József, a Bakfark
Bálint Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Emelőpárnával gazdagodott az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság. A sűrített levegővel
működő eszközt számos szűk helyen lehet alkalmazni, akár közúti baleseteknél is – hiszen
akár egy autóbuszt is felemel.

–
–
–
–

oroszlányi ügyek
szákszendi ügyek
adóhatósági ügyek
pénztári kifizetések,
utalások
vfo@oroszlany.hu – városüzemeltetés, kutak,
lakcímmegállapítás
human@oroszlany.hu – anyakönyv, szociális,
hagyatéki ügyek
kozteruletfelugyelet@oroszlany.hu

Az ügyintézéshez szükséges dokumentációk az önkormányzat által működtetett honlapról – www.oroszlany.
hu/városháza/polgármesteri hivatal és ott kiválasztva az
ügytípust – letölthetőek. A kérelmeket elsősorban elektronikusan kell benyújtani, lehetőség hiánya esetén személyesen a hivatal földszinti információs portáján található irattárolóba helyezhető. A kérelmek az ügyfél pontos elérhetőségeit tartalmazzák annak érdekében, hogy
az illetékes ügyintéző az elektronikus vagy telefonos
kapcsolatot további ügyintézés céljából fel tudja venni.
Dr. File Beáta
jegyző
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Az idei évben máshogy zajlanak a
társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kapcsán a lejelentési kötelezettségek és lehetőségek,
változott többek között a támogatások kifizetésének időtartama is. Az
oroszlany.hu weboldalon a „Állami támogatásokról szóló tájékoztató” címmel megjelent összefoglaló tartalmazza
a családi pótlék, GYES, GYED, GYET, a
megváltozott munkaképességűek és
az árvák ellátásának változásait.

Bemerészkedhetünk
kokat. Szigorúan ellenőrzik a medencehasználat előtti kötelező zuhanyozásokat is. Az egyéni higiéniai előírásokon
túl létszámkorlátot is be kellett vezetniük: a szaunákban mérettől függően 2-8
fő, a pezsgőmedencében max. 12 fő, a
nagymedencében legfeljebb 40 fő, míg
a gyerekmedencében maximum 6 gyermek tartózkodhat, ezúttal természetesen felnőtt kísérő nélkül. A létszámot az
uszodamester ellenőrzi, és szükség esetén intézkedik annak betartásáról.
A strand azonban az idei évben egyáltalán nem nyit ki: ennek oka a szükséges,
költségekkel való takarékosság, illetve az, hogy a megnyitását általában bő
két hónapos munka előzi meg, melynek
nagy része éppen beleesett a vírushelyzet által leginkább érintett időszakba.


Megszűnik az oroszlányi piacon a
65 év felettiek idősávjára vonatkozó korlátozási rendelet Lazók Zoltán
polgármester és Dr. File Beáta jegyző
döntésének értelmében. 2020. június
10-től, nyitvatartási időben bármely
korosztály tartózkodhat ezután a piac
területén. Azonban továbbra is felhívják
a figyelmet a védekezéssel kapcsolatos
szabályok betartására. Így a 1,5 méteres távolságtartásra, valamint javasolják
– az eladók esetében is – a szájmaszk,
vagy arcot, orrot takaró sál vagy kendő
használatát.

Megszűnt az az országos korlátozás
is, ami 9 és 12 óra közé szűkítette a
65 év felettiek vásárlását, tehát az
élelmiszerüzletetekben, drogériákban, piacokon és gyógyszertárakban
vége az időkorlátnak. A rendezvényeket tiltó és korlátozó előírások túlnyomó
részét is eltörölték. A Magyar Közlöny
szerint továbbra is kötelező a maszkhasználat, a száj és az orr eltakarása a
tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, és maszkot kell viselniük a vendéglátóhelyeken dolgozóknak.

A kormány 180 nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok
érvényességét, annak érdekében,
hogy a járvány ideje alatt csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes
találkozások számát. Ez azt jelenti,
hogy a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig
érvényesek. Az intézkedés vonatkozik
a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is. A legtöbb
elkészült személyi okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton
kézbesítik az ügyfeleknek, azokért tehát nem szükséges bemenni kormányablakokba.

Több hónapos kényszerű szünet után,
június 26. óta ismét mehetünk uszodába Oroszlányon. Az újra indulás
előtt minden víz-, és levegőszűrőt kicseréltek vagy kitisztítottak, a látogatók által használatos helységeket az előírtakon felül ózonos fertőtlenítésnek is
alávetették. Az uszoda minden eddigi szolgáltatása (szauna, szolárum, medencék stb.) igénybe vehető, de némileg
szigorított egészségvédelmi szabályok
szerint. A bejáratnál elhelyezték a kötelezően használandó kézfertőtlenítőt, a
pénztár előtt elhelyezték a 1,5 méter védőtávolság betartását segítő padlócsí-

Az uszoda és a strand működtetése
nagymértékben a város költségvetésétől függ. Országos átlagban a hasonló intézmények 25-30%-át tudják
kitermelni saját működési költségeiknek, így szinte minden esetben az
önkormányzatok működtetik őket.
Az úszást szerető lakosságnak és a
működtetést végző lelkes csapatnak
köszönhetően a Csobbanó Uszoda
kimagaslik ebből a mezőnyből, legjobb évében működési költségeinek
több mint felét kitermelve – persze
az önfenntartó működéstől még ez
is nagyon messze van.

Az oroszlányi uszodában idén nyárra
sem az eddigi jegyárak, sem a korábbi nyitva tartás: hétköznap 6.00–21.00,
hétvégén 7.00–21.00 nem változott.
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Elismert pedagógusaink
Pedagógus nap alkalmából elismerések átadására került sor június 3-án a polgármesteri hivatal tanácstermében. A megjelenteket, köztük Lazók Zoltán polgármestert, Rajnai Gábor alpolgármester és Székely Antalt, a Humán Bizottság elnökét Dr. File Beáta jegyző üdvözölte.

mint a Pedagógus Szakszolgálat munkatársai vehettek át elismeréseket.
Az esemény mozgóképes beszámolóját keresse az oroszlanyimedia.hu oldalon!

Pedagógus napi
elismerésben részesültek
2020
Oroszlány Város Óvodái:
• Taupertné Barabás Terézia
• Mertin Angéla
• Szőkéné Dudás Andrea
• Jelenkáné Gróf Mária dajka
Nyugdíjba vonul:
• Juhacsek Márta

„Boldog lehet az az ember, aki olyan
iskolában, olyan pedagógusok keze
alatt nevelkedhetett, akikre sok év
múltán is jó szívvel gondolhat. Az
ilyen ember számára – közéjük sorolom magamat is – ünnep minden nap,
amit az iskola közelében tölthetett.
– Ma is ünnepelünk, ünnepeljük a pedagógusokat, akik a mindennapok forgatagában szinte már-már láthatatlanul
teszik a dolgukat, akik páratlan alázattal hordozzák szívükben, munkájukban
valamennyiünk közös jövőjét: a magyar ifjúságot. A pedagógus ott van diákjai szavaiban, mozdulataiban, de magunkba pillantva is tetten érhetjük egyegy régi, kedves tanárunk, tanítónk szívünkre helyezett gondolatát, kitartását.
Sokunk számára örökös mércét, soha
nem halványuló példaképet jelentenek
ők, Önök. A pedagógusok munkája talán soha nem szólt ennyi küzdelemről,
alkalmazkodó készségük, türelmük valószínűleg soha nem állt ki annyi próbát, mint napjainkban. Többek között
ezért is tartom különösen időszerűnek
és indokoltnak azt, hogy pedagógusnapkor fejet hajtsak Önök előtt. Társadalmunk anomáliái, problémái megoldásra váró feladatként mind-mind ott
tornyosulnak pedagógusaink előtt. A
város nevében köszönöm egész éves lelkiismeretes és áldozatos munkájukat,
amellyel a nehéz helyzetekben is helyt
álltak, óvták, tanították gyermekeinket,
jövőnket! Kívánok jó egészséget, pedagógusi hitük megtartását és sok-sok
gyermekmosolyt!” – mondta köszöntőjében Lazók Zoltán polgármester. Az
eseményen városunk aktív és nyugdíjba
vonuló óvodapedagógusai, művészeti-,
általános és középiskolás tanárai, vala-

Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
• Sárközi Attila
• Csúzi István
Benedek Elek EGYMI
• Földiné Szakács Zsuzsanna
• Újjné Kordkovics Judit
Nyugdíjba vonul:
• Tóth Eszter
Hamvas Béla Gimnázium:
• Sáhóné Varga Katalin
• Kisné Varga Gabriella
• Bán Ildikó
Nyugdíjba vonulók:
• Varga Mihály
• Vargáné Bátori Györgyi
TSZC Eötvös Loránd
• Orbán Ferenc Attila
József Attila Általános Iskola
• Horváth Klára
• Kozák Csilla
• Kőhalminé Bondor Anikó Inez
Nyugdíjba vonulók:
• Boros Lajosné
• Magyarné Seregi Borbála
• Nagyné Kovács Erika
• Váradi Tünde
• Tóthné Zámbó Zsuzsa
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
• Farkas Gáborné
• Irka Marianna
• Jungerné Pőcze Gabriella Ágnes
Nyugdíjba vonul:
• Móczikné Megyeri Gabriella
Pedagógiai Szakszolgálat
• Török Anna Mária

Beindult a könyvtári könyvek kölcsönzése, még szigorú szabályok
betartása mellett. A kint lévő könyveket visszavihetik a látogatók az intézmény aulájába, az előre leadott kölcsönzési igényt – felnőtt és gyermek
könyveket – a bibliotékában összekészítik a könyvtárosok. Az igényeket a
kolcsonzeskfmkk@gmail.com
email
címre kérik beküldeni, vagy papír alapon a nyitvatartási időben lehet leadni,
így másnap már átvehetik a megrendelt
köteteket. A visszavitt könyvek, folyóiratok 72 óra időtartamra karanténba
kerülnek. A látogatóknak a művelődési
házban történő belépéskor, a könyvek
leadásakor és azok átvételekor is kötelező a védőmaszk használata! Ezen
túlmenően kérik a 1,5 méter távolság
betartását. Az olvasóterem továbbra is
zárva tart.

Újraindítja a fogyasztásmérők leolvasását az E.ON. A vállalat a leolvasások
során, ahogyan eddig is, fokozottan
ügyel ügyfelei, munkatársai és hozzátartozóik egészségének megóvására.
Az ügyfelek éves elszámoló számlája
az éves személyes leolvasások alapján készül. Az éves gáz- vagy árammérő-leolvasásokat azoknál kezdik meg,
akiknél a leolvasás éppen aktuális. Az
érintett ügyfeleknek nincs teendőjük, a
tervezett leolvasás dátumát az energiaszámlájukon ellenőrizhetik.

Június 29-én megszólal a „Víztorony
Rádió”. Az adás napi kétszer két órában szólal meg az interneten. A reggel
nyolc órakor kezdődő „Trambulin” fél
óránként jelentkezik rövid hírösszefoglalóval, este hat órától pedig hol városi
pletykákkal érkeznek, hol az arra érdemes helyi embereket mutatják be.
Este héttől nyolcig kívánságoknak, köszöntéseknek adnak helyet – ezeket
facebook oldalukon és SMS számunkon várják.

A Volánbusz Zrt. közleménye szerint július 1-jétől több más járat mellett megszűnik a – többségében
hétvégente közlekedő Veszprém–
Kisbér–Komárom és a Budapest–
M1–Tatabánya–Oroszlány–Kisbér viszonylat. A változásokról részletesen a
Volánbusz honlapján tájékozódhatnak
az utasok. A módosításokat a vasúthálózat előnyét és elsőbbségét figyelembe véve alakította ki a közlekedési
társaság.
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Csáky Mária, moderntánc-pedagógus. Számtalan elismerése közé tartozik a Magyar
Állam Ezüst érdemkeresztje, a Komárom-Esztergom Megyei Príma díj, a Merényi
Zsuzsa-díj és a Táncpedagógusok Szövetsége által többször is odaítélt Nívódíj,
valamint Táncművészetért Díjak. Az oroszlányi és Oroszlány környéki gyermekeknek
pedig egyszerűen a balettos Marika néni…
Mivel foglalkozik, mit csinál valójában egy országos elismertségű táncpedagógus?
Talán közhelynek hangzik, de én valóban nagyon szerencsésnek tartom magamat, ugyanis többnyire
minden, amit csak teszek, azt szeretettel teszem. Persze mondjuk egy zimankós novemberi reggelen én sem
szívesen indulok útnak, vagyis mint mindenkinél, vannak olyan napok amikor nem túl nagy kedvvel kezdem a
teendőimet, de összességében nagyon pozitívnak ítélem meg a munkámat és az életemet.
Éppen egy nyári balett tábort zártál le, onnan érkeztél, mégis tele vagy energiával és lelkesedéssel. Mi kell ahhoz, hogy minden kerek legyen az életedben?
A család és a tánc itatja át az életemet. Egyértelműen a család az első, de nekem van egy második családom.
Ők azok, akiket tanítok, sőt korábbi tanítványaim közül is többen ebbe a körbe tartoznak, mert most is szoros
kapcsolat fűz hozzájuk. Ha hosszabb ideig nem látom őket, hiányozni kezdenek. A tánchoz tartozik, és
egyben hobbim is, a varrás, amikor a gyerekek fellépőruháit készítem. De ugyanígy feltölt a kertünkben való
ténykedés, vagy a kirándulások, úgy egyáltalán a természet csodálata. Ezenkívül minden, ami a kezem alatt
fejlődik, örömforrás számomra.
Minden kreatív tevékenységet egyfajta hobbiként élek meg, és ha bármi is kikerül ebből a körből, akkor
hiányérzetem támad. Biztos vagyok benne, hogy a hozzáállás, a lelkesedés családi örökség is: gyermekként
úgy éreztem, hogy szüleim is többnyire szeretettel és nem muszájból teszik a dolgukat. A mindennapok nagy
részét másnapi tervekkel zárom, és lelkesedéssel indítom.
Ahogy említed a munka tulajdonképpen a családod része is. H
 ogyan lehet mégis összeegyeztetni ezeket a szerepeket? Hogyan jut időd anyának, feleségnek, édesanyád felé pedig gyereknek is lenni?
Voltak nehezebb időszakok, amikor nagyon sok kihívásnak egyszerre kellet megfelelni, de ez attól még
nagyon is szép volt. Például amikor Ábel fiam született, Athéna lányom kilenc éves volt, új otthonba költöztünk,
közben Pécsre jártam főiskolára, no meg tanítottam is. A tanítás, és az ehhez kapcsolódó teendők, egész
embert kívánnak. Pedagógusként ugyanakkor megadattak a nyári szünetek, amikor rengeteget tudtam együtt
lenni a saját gyermekeimmel, családommal, és kicsit pótolni abból ami tanév közben elmaradt. Az utóbbi
időben pedig, ahogy a gyerekek elkerültek otthonról, sokszor ketteseben vagyunk a párommal és „csak”
kettőnk programját kell egyeztetnünk.
Nem lennék őszinte, ha panaszkodnék a vírus miatt, a panasz amúgy sem vezet semmire. Természetesen
tettük a dolgunkat, tartottuk a kapcsolatot a csoportokkal, gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Számomra nehéz
volt sokat egy helyben ülni a gép előtt, inkább mozogtam volna együtt a gyerekekkel. De nagyon boldog
voltam, hogy komolyan vették ezt az időszakot is és kreatívan, örömmel kapcsolódtak be az online munkába.
Amit a munkám során általában nehezen élek meg, azok az időpontok és a határidők, amelyek most ebben a
néhány hónapban egyszerűen eltűntek. Közben pedig tele volt a ház, végre együtt volt a család, nagy közös
evésekkel, beszélgetésekkel. Nekem ez egy nagy ajándék volt, tekintve hogy az elmúlt évek során sokat
nélkülöztük egymást kötelező feladataink miatt.
Honnan ez a rengeteg energia? És hogyan jut időd mindenre?
A munkánknak, vagyis a tanévnek van egy ritmusa. Van egy éves tervünk. Ehhez igazítva a mindennapi
teendőket, egyszerűbb előkészülni és összehangolni a munkát. Az első félév mindig alapozás: technikákat és
készségeket fejlesztünk, a második félév pedig a konkrét táncok, koreográfiák tanulása, versenyek és a gála.
Persze a nyarunk sem tétlenkedő, hiszen ilyenkor a táborok, és egyéb meghívásos fellépések következnek.
Azt gondolom mindaz, amit szeretettel tesz az ember, az nem eshet nehezére. Nálunk szeretetből nincs hiány.
A gyerekek csordultig vannak szeretettel. Ezért is vagyok boldog, hogy gyerekekkel dolgozhatok. Persze
mindenre nekem sincs időm, amire szeretném, ezért is említettem, hogy rosszul élem meg a határidőket.
A gyerekek lelkesedésének egyik fontos mozgatórugója a színpadon való megmutatkozás. Aki megismeri a
színpadot és megéli, hogy milyen érzés kontaktusba kerülni a közönséggel, az egy idő után megtapasztalja
azt is, hogy nagyszerű érzés adni. Én igyekszem támogatni ezt a lelkesedést. Abban bízom, hogy ezt ők is
arra használják majd, hogy jól választanak az életben, és képesek lesznek arra, hogy odaadással végezzék
munkájukat. Van rengeteg korábbi növendékem, akik nem lettek táncosok, de saját választott szakmájukban
mégis azzal az alázattal és lelkesedéssel dolgoznak, amit reményeim szerint a táncon keresztül tanultak meg.
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NŐI SZEMMEL
Deés Szilvivel

CSÁKY MÁRIA

A balettosokról mindenkiben az kép él, hogy szerény, visszafogott, de szörnyen kitartó emberek.
Azt is megtanuljuk a közös munka során, hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudják a különbözőségüket
és az egyediségüket – nem kényszerrel(!) – elfogadni. Odafigyelünk az udvariasságra, hogyan szóljanak
egymáshoz, hogyan vigyázzanak egymásra, hogy még akaratlanul se bántsák a másikat. Ha pedig mégis
megtörténik a baj, akkor legyenek őszinték, vállalják fel önmagukat. Mindezek igenis fontos emberi minőségek.
Ezek a képességek szerintem taníthatóak, aminek az is a bizonyítéka , hogy ezek a közösségek hosszúhosszú ideig megmaradnak. Már régen nem táncolnak, de felhívják, keresik egymást, barátok maradnak.
Hiába tanítok már sok-sok éve, mégis mindig kényszert érzek arra, hogy találjak valami olyan inspirációt,
amellyel újat mutathatunk. Nem szeretném önmagamat ismételni. Igyekszem többnyire változatos témákkal
készülni és mindig figyelembe venni, kifaggatni a gyerekeket, hogy mit szeretnének megvalósítani a színpadon.
Mert ha magukénak éreznek egy-egy darabot, akkor sokkal hitelesebben tudják azt átadni a közönségnek.
Ráadásul a gyerekek rendkívül kreatívak. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság. Ezt kellene mindenkiben
erősíteni. Ha valakiben megvan az az igény, hogy együtt gondolkodjunk, hozzáteszi elképzeléseit munkánkhoz,
azt azzal tudom leginkább jutalmazni, hogy az ötleteit bevonom a koreográfiába.
Neked mit jelent nőnek lenni?
A nőiesség számomra egyfajta finomságot jelent. Egy olyan belülről fakadó, rejtélyes és megfoghatatlan
szelídség és báj, amit véleményem szerint jó, hogy a kislányok megtanulnak és magukkal visznek.
Határozottságra természetesen szükség van. A harcias, harsány, hivalkodó viselkedés számomra nem túl
nőies. Tudom hogy manapság elég sok zavar van ebben a témában, talán ezért is érzem fontosnak, hogy a
mai kislányok ismerjék meg a hagyományosan női minőségeket.
Mi nők érzékenyebbek vagyunk a bennünket körülvevő környezetre. Mi az, ami mellett Te a leginkább kiállsz, ha teheted?
Egyre inkább érzem, hogy amennyire csak tőlünk telik, ne neveljünk szorongó gyerekeket! Ez egy szörnyű
csapda és beláthatatlan következményekkel járó hiba, amelynek súlyos lelki következményei lehetnek!
A gyerekek többsége nagyon elveszett, nem érzi magát biztonságban a világban. Nekünk szülőknek és
pedagógusoknak az a dolgunk, hogy támpontok legyünk, hogy éreztessük velük: számíthatnak ránk! Sok
mindent tudunk tenni mi felnőttek, hogy ráébresszük őket a világ szépségére. Ez a mi felelősségünk.
Egy mondat, mint „mottó”: A legfontosabb az ember életében, hogy higgyen abban, amit cselekszik. Hogy a
mindennapi feladatait képes legyen boldogan megélni. Ezért nem szabad semmit ráerőszakolnunk a gyerekekre
– persze ez nem jelenti azt, hogy ne legyen iránymutatás. Helytelennek tartom, hogy a kisgyerek döntsön olyan
dolgokban, amelyhez még teljesen tapasztalatlan. Azonban szeretetteljes irányítással mi felnőttek kell rávezessük
őket arra, hogy a maguk boldogságát megtalálják. A céljaikhoz vezető úton kell rátalálniuk a boldogságukra
Család, gyerekek (keresztnév, életkor): Athéna (27) és Ábel (18)
Kedvenc ételed: nincs egy kedvenc. Sok mindent szeretek, de igyekszem az egészségtelen dolgokat mellőzni
Kedvenc italod: a víz (kell ennél jobb?)
Énidő: Imádok zenét hallgatni. Ha túlfeszített időszak áll mögöttem, akkor szükségét érzem annak, hogy egyszerűen
„semmit” se csináljak, vagyis kicsit kikapcsoljam az agyam. Ahhoz, hogy képes legyek új feladatoknak megfelelni,
regenerálódnom kell. Ha pedig kicsit lazábbak a mindennapok, akkor tudok kicsit a kerttel, a lakással foglalkozni
Mit olvasol jelenleg: inkább interneten olvasok, könyvben utoljára Rudolf Nurejev életét olvastam
Leginkább használt közösségi média: A Facebook és az Instagram, jellemzően a munkával kapcsolatban
Mennyit alszol egy átlagos hétköznapon? Szükségét érzem, és törekszem „kialudni” a napi 8 órát
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Bátrak Ligája
Az idei tanévben is megrendezte a
Honvédelmi Szövetség a nagy sikerrel futó sorozatát, a Bátrak Ligáját,
amely ezúttal Siklóson, Balassagyarmaton, Kecskeméten, Sárospatakon,
Nagykanizsán és Körmenden hozott
felejthetetlen pillanatokat. Az országban kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a soron következő két viadalt
nem tudták lebonyolítani, így a versenyt online folytatták, melyre a Benedek Elek EGYMI is benevezett. Az iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak részvételével a honvédelmi sportokat, mozgásformákat, gyakorlatokat, készségeket kellett bemutatni egy videóban otthoni vagy szabadtéri környezetben. Az
oroszlányi tanulók – Ujjné Kordkovics
Judit pedagógus koordinálásával – remek produkcióval, a „Közönségdíjasok” kategóriában a 2. helyezést érték el. Jutalomként 400.000 Ft értékű
sportszer vásárlási utalványt és ajándékcsomagot vehettek át.

Pedagógus Kiválósági Díj
A Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány számára kiemelt
fontosságú a pedagógusok munkájának elismerése, munkájuk támogatása. A 2019-ben alapított Pedagógus Kiválósági Díj jelöltjeit a tantestület tagjai
titkos szavazással választják, és az iskolavezetés javaslata alapján választják ki
közülük a nyertest. A Pedagógus Kiválósági díj jutalmazottja 2020-ban Némethné Páll Rita.
Rita 1993 óta dolgozik az oroszlányi
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
tanítóként. Meghatározó egyénisége
a tehetséggondozó munkának. Folyamatos magas színvonalú oktatómun-

kájának eredményeként tanítványai
kimagasló sikereket érnek el matematikából a különböző szaktárgyi versenyeken. Munkájára igényes, innovatív pedagógus. Nyitott a szakmai fejlődésre, folyamatosan bővíti módszertani tudását. Tantárgyait a legkorszerűbb eszközök és módszerek alkalmazásával szeretteti meg a gyerekekkel.
A tehetséggondozással párhuzamosan
nagy gondot fordít a lemaradó, gyengébb képességű tanulók felzárkóztatására, az egyéni bánásmód megvalósítására. Osztályfőnökként a közösségformálás mellett fontos számára a tanulók
személyiségének megismerése, fejlesztése, tanóráin a bizalomteljes, nyugodt
légkör kialakítása. Rendkívül elfogadó,
türelmes, empatikus pedagógus. Két
éve szervezi és irányítja az alsós munkaközösséget. Kollégái elismerik, véleménye meghatározó a tanári kar számára.

Pályán kívül nyertek
A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér
Megyei Igazgatósága rajzpályázatot
hirdetett az OTP Bank Bozsik Programban szerzett élmények megörökítésére, a programban résztvevők számára. Az Oroszlányi Utánpótlás FC
Schaffer Antal és Schaffer Attila edzők
fiatal játékosai a karantén idején nem
csak az otthoni edzéseket végezték el,
hanem pályaműveket is készítettek.
Nem is keveset, pontosan tizenhármat,
amivel a pályázó egyesületek közül a
legtöbb pályaművet beküldő egyesü-

let díját vehette át Mészáros István az
egyesület elnöke. Varga Melissza és
Varga Kende közönség díjat szerzett,
Molnár Norbert második, Fekete Dávid
pedig harmadik helyezést ért el. A díjakat Schneider Béla az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság igazgatója, Balogh Attila a MOL Videoton ügyvezető igazgatója és Bozai Attila OTP Bank Bozsik
Program megyei koordinátora adta át
a megújult MOL Aréna Sóstó stadion
gyepszőnyegén.

Már röplabda is
A helyi általános iskolákban történt
toborzásnak köszönhetően immáron
15 röplabdás gyerkőc látogatja a Gárdonyi Sportcentrumban tartott edzéseket, ahol változó korosztályban, fiúk
és lányok egy csapatként ismerkednek
a sportág szépségeivel.

A röplabda táborokban van lehetőségük a gyerekeknek az alapok további elsajátítására, az alkar-, és kosárérintés, a
nyitás rávezető gyakorlatokkal való továbbfejlesztésére. A nyár folyamán tartott több tábor közül kiemelkedik a júliusi. Ekkor 3 haladó szintet elért vendég
röplabdás leány érkezik a Vasas SC-től
(Damsits Réka – Biszku Éva unokája –,
Fehér Imola és Nagy Alexandra), akik
csapatkapitányként fogják segíteni az
edzéseket. Június végén pedig elkezdődött a felnőtt oktatás is, amelyen a gyerekek szülei, egykori röplabdások – és
bárki, aki a sportág iránt érdeklődik –
részt vehet.
Bizonyára az edző személye is garancia
a sikeres fejlődésre, hiszen az egykori
65-szörös magyar válogatott, világbajnoki 6. helyezett, Európa bajnoki ezüstérmes, olimpiai 4. helyezett Biszku Éva
irányítja a tréningeket. Munkájáról sokat elárul, hogy már a környező településeken – így a kecskédi és a dadi általános iskolában – is felkérték a sportoktatásra.
– Oroszlányba érkezésemkor nagy
öröm volt számomra a fogadtatás. A városvezetők, az iskolák és sportlétesítmé-
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nyek vezetői egy emberként álltak mellém, és a röplabdázás helyi megvalósulása mellé. A jövőbeli tervek között szerepel, hogy szakosztályként csatlakozunk az Oroszlányi Városi Sport Klubhoz, hiszen bebizonyosodott, hogy van
igény a városban erre a sportágra –
mondta el a város honlapjának Biszku
Éva.

Közösségi munkával
ünnepeltek
2020. június 6-án ünnepelte 30.
születésnapját az Oroszlányi
Sportegylet. Rendhagyóra sikeredett a jubileum, hiszen az OSE csa-
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el, hogy az „OSE 30” felirat rajzolódjon ki az ágyásból. A folytatásban a nyár második felében az Ófalu nyílt vizesárkainak kitisztítását
tervezik, majd az ősz folyamán 30
db facsemete elültetésével zárul az
„OSE 30” közösségi munkasorozat.
Fenti munkákkal párhuzamosan az

Ismét fizikai
kontaktusban
Márciusban kiváló megoldást találtak
a karatésok a bezárt edzőtermük pótlására. Hatalmas munkával sikerült
négy nap alatt összehozniuk a „stúdiót”, ahol a Tatai Kölyöksárkányokkal
közösen felváltva tartották az online
közvetített gyakorlatokat. Az otthoni
gyakorlás lehetősége igazi meglepetést
okozott nekik, mivel azon kívül, hogy
a „civilek” közül is sokan csatlakoztak,
még az idősebb korosztály kérésére heti
egy alkalommal könnyített verziót is
bemutattak. A sportolók visszajelzései
alapján is növelték az edzések számát:
heti plusz két erősítő edzést iktattak be.
Mára már – 86 nap online edzés után
– újra a teremben edzhetnek a Raion
Dojo karatésai. A higiéniai előírások
most még nagyobb hangsúlyt kapnak,
ám ez az összetartó csapatnak nem
okoz nehézséget. Az első edzés csak játékkal és élménybeszámolókkal telt – a
nyári edzésekre egyébként is jellemző
a játékosság. Ami nem azt jelenti, hogy
ne folyna komoly munka, hiszen a két
nyári táborukban vizsgára is lesz lehetőség.
A versenyzők megkezdték a felkészülést az őszi szezonra, a nehézségek ellenére eltökéltek és keményen dolgoznak, hogy hírét vigyék a városnak. A
csapat tagjai most talán még jobban
igénylik egymás támogatását és ebből
merítenek erőt. Az edzések a megszokott jó hangulatban telnek, a tradíciók
megtartásával. A testvérklubbal közösen tartották, amit minden karatés tud:
edzés nem marad el. Szívesen várjuk a
régi és új karatékákat kedden és csütörtökön 17:30-tól a volt Arany János Általános Iskola tornatermében, az „oroszlánok barlangjában”.

lád nem a szokványos módon ülte
meg a jeles évfordulót. A nevezetes
napon mintegy nyolcvanan, kosárpalánták, szülők, az egyesület dolgozói és szurkolói Beck Ferenc elnök vezetésével az Állomási-tó
medrének kitisztításával foglalatoskodtak. Reggel 8 és délután 2 között
mintegy 3 hektár területen tisztították ki a medret. A 30. évfordulót azonban nem csak ezzel az egy
városszépítési akcióval ünneplik,
ez „csak” a második állomása volt
ennek a sorozatnak. Az akció pár
nappal korábban indult, amikoris
a Sportcsarnok előtti rézsűt ültették be több mint 200 egynyári virággal. A virágokat úgy rendezték

egyesület az év hátralévő részére elvállalta a tavaly ősszel a Malom tó
köré telepített 100 db facsemete öntözését, gondozását is.
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Tiszta lap
Július beköszöntével vége a vizsgaidőszaknak, sikeresen teljesítettem az első
évet a szociális munka szakon, hivatásomra találtam a – több mint 17
éve tartó állandó – munka (pénzkeresés) helyett. Idősgondozóként –
pláne házi gondozásban – az ember sok
történetet hall, kicsit maga is megnyílik és
a kapcsolat idővel mélyül. Kialakul a bizalom, megszűnnek a szégyen okozta pirulások,
oldódik a hangulat és létrejön egy csapatmunka.
Boldog vagyok, hogy a személyiségemmel dolgozhatok, mindaz elegendő ahhoz, hogy valakinek a segítségére lehetek, miközben én magam is segítséget kapok. Hiszen – mint azt már sokszor írtam – felesleges túlpozícionálni magunkat, mert a láncolat részeként mindannyian
valamilyen módon tanítunk, tapasztalatot adunk át és segítünk. Azonban ami igazán érdekes, hogy életemben először érzem úgy, nem kell önmagam mellé vagy mögé tennem semmi mást a lényemen kívül. Ha valaki most megkérdezi, hogy ki vagyok én, akkor már elégnek érzem magam ahhoz (megfelelési kényszer nélkül), hogy címkék és
a borzalmas előzményeim nélkül is büszkén vállaljam jelenlegi önmagam, azt, ahol tartok. Már nem kell összehasonlítási alapot adnom, hogy mindenkinek egyértelmű legyen, honnan jöttem és mit képviselek. Megharcoltam saját magammal, a korábbi írásaimban említett démonokkal
és az önismeret olyan szintű útjára léptem, ahol már elfogadom magam. Az életminőségem jelentősen változott,
persze innentől nem felsőkategóriás autóval járok, és a Kanári-szigeteken nyaralok majd, hanem a belső úton tartok
ott, hogy gazdag vagyok és teljes. A tiszta lap lehetővé teszi, hogy tovább tudjak építkezni, de már nem azért, hogy
másoknak bizonyítsak, én is méltó vagyok és megfelelő. Hanem azért, mert számomra fontos dolgokkal foglalkozom, élményeket élek meg, sikereket, a lelkem hangjai
szólalnak meg, de már sokkal több szinten. A tiszta lappal nagy felelősség is jár! Mindenkor hűnek lenni az elveimhez és becsülettel haladni az úton, alázattal tenni a dolgom, az ego hangos szavát elnyomva cselekedni, kidolgozni magamból a maradék fájdalmat, kormányozni az életem hajóját. Azt hiszem, hogy számomra az volt a legnehezebb, hogy megtanuljam meghúzni a határaimat és megtanuljam az életemet minőségi módon élni! Az egyik legfontosabb dolog, hogy tiszta és átlátható keretek között
tudjak működni, feddhetetlen személyiséget biztosítsak,
ami nem azzal egyenlő, hogy sosem estem el, hanem azzal, hogy a szavaim és tetteim egyensúlyban vannak, valamint törekedjek arra, hogy mindenkor a lojalitás működjön bennem. És ami a legfontosabb: olyan emberek között
lenni, akik ebben társak, kapcsolataim minősége is a tiszta lapot tükrözik!
Pázmándi Anikó

Oroszlányi Bányászati Múzeum
Majk
Interaktív szórakozás
és különleges élmény
az egész családnak.
www.banyaszatimuzeum.hu
 Nyitva
március 1-től október 31-ig,
szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Kedden csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadunk.
 Belépőjegy ára
teljesárú: 1200Ft • kedvezményes: 600Ft
pótjegyek – bányavasút: 300 Ft; kilátó: 200 Ft
Bejelentkezés
 csoportok, rendezvények,  fotózás
 +36 (34) 704-179 •  +36 (20) 281-3226

