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Szelektíven
Újabb előrelépés a lakossági hulladékgyűjtésben: a kertesházak új
gyűjtési rendszerének részletei a
3. oldalon

Bears
Látványos sport az amerikai foci,
mely alig 3 éve létezik szakosztály
formában nálunk. Megnéztük, hogy
áll a lendületesen indult csapat.
9. oldal

Tudnivalók…
Oroszlány lakosainak száma 2020.
január 1-jén 18.675 fő volt. Közülük
2046-an ajánlották fel adójuk 1%-át
oroszlányi szervezetnek. Ne hagyja
veszni ezt a lehetőséget! Adományozni jó érzés, rendelkezzen adója 1%val!
6–7. oldal

Idén is
városunkon halad át a
Tour de Hongrie mezőnye. Május 14én pénteken 17 óra után láthatjuk, ahogy
a hatnapos esemény harmadik napján a színes
autókaravánnal kísért mezőny átszáguld
a Szent Borbála térnél telepített
időmérő ponton.

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Indul a KomBi
Jelenleg 5 biciklivel indult meg Oroszlányon a rendszer tesztelése, amelyet a
nagyközönség várhatóan május 10-től
használhat majd. Akkor már 15, részben elektromos, részben hagyományos
kerékpárral. A projekt készülőben lévő
oldala www.kombibike.eu, ezen az oldalon lehet majd regisztrálni, és a kölcsönzést elindítani.

Így éltem meg 2020-at Oroszlányban
2020 mindenki számára különleges és tanulságos év volt. Az Oroszlány
Barátainak Köre valamint a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház
„OROSZLÁNY 2020: Így éltem meg 2020-at Oroszlányban” címmel TÖRTÉNETÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdetett. A zsűrizett művek plakátjai a város
több pontján megtalálhatók. Mi minden hónapban közreadunk egy-egy
írást, remélve azt, hogy mihamarabb aktualitását veszíti a téma.

Cserna Andrásné: Csapatösszetartás 2020-ban

Gazdát keres
Guszti egy 3 év körüli,

nagytestű kan
kutyus. Az oroszlányi
ebrendészeten
vár szerető gazdira.

 06 20 378 3364
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Nagy reményekkel indultunk az évnek,
sok programot terveztünk a klubéletben.
Első hónapokban bele is vágtunk menten,
farsang, nőnap, hogy a többit ne említsem.
Elsőnek a celldömölki kirándulásunk esett kútba,
mivel nem várt új vendég érkezett világunkba.
Covid 19 vírus az új nyavaja,
országunkat, városunkat is meglátogatta.
Ettől aztán rémülten bezárkóztunk több hónapra,
a kormány még maszkot is húzatott arcunkra.
Csak a telefon és a net volt kapcsolattartásra,
így nem terjedt a vírus egyikről – másikra.
Osztottuk a képeket, élményeket sorra,
ezzel próbáltunk mosolyt csalni az arcokra.
Lassan telt az idő, az óra,
Míg eljött a lazítás napja.
Rögtön kihasználtuk, összegyűltünk sorra,
túráztunk, piknikeztünk, kisétáltunk a tóra.
S hogy mindenkivel találkozhattunk,
ez fokozta igazán a hangulatunk.
Aztán a világ elől elvonultunk,
Vértes belsejében táboroztunk.
Főztünk, vetélkedtünk, zenére tomboltunk
Gyorsan eltelt vidám két napunk.
Ezek a találkozások tartották a közösségben a lelket,
mindent megoldottunk, ahogy csak lehetett.
Bíztunk az őszben – visszajön a régi múlt,
helyette most a 2. hullám is beindult.
Erősítjük, bátorítjuk egymást,
ki kell bírni, s kívánunk kitartást.
Addig is míg a kormány talál megoldást,
E közösségben feladatunk az összetartás.
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Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai
Falu és Borbála területén
május 6., 20.;

szeptember 9., 23.;

június 10., 24.;

október 7., 21.;

július 8., 22.;

november 11., 25.;

augusztus 5., 19.;

december 9., 23.
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Új hulladékgyűjtési rendszer indult látható naptár szerint történik: ezeken
városunkban a Borbálán és a falusi a napokon reggel 6-ig kell kihúzni az
részen élők számára. Az OKÖ Zrt.-nél új, szelektív kukát az utcára. A vegyes
átvehető edényekbe úgynevezett „cso- gyűjtés, azaz hogy a különböző anyagmagolási hulladékot” lehet tenni. A cso- fajtákat egy edénybe kell gyűjteni, elsőmagolási hulladék pedig pont az, ami- re talán furcsán hangzik, hiszen teljesen
nek hangzik, az anyagok egy elég szé- eltér az eddigi gyakorlattól. Az edényzet
les körét lehet így külön gyűjteni. A tartalmát hagyományos kukásautóval
PET palackok mellé a mosószeres, öb- gyűjtik össze, majd – további tömörítés
lítős flakonok, és a kozmetikai (tusfür- után – kamionnal szállítják egy másik
dős, samponos stb.) flakonok is beke- telephelyre. Ott egy szalagon, gyakorrülhetnek. De végre lesz biztos helyük latilag emberi kéz érintése nélkül, optia kidobásra szánt a fóliáknak, zacskók- kai érzékelőkkel történik meg az anyagnak és reklámtáskáknak is. Szintén be- fajta szerinti szétválogatás. Ezért lehetdobhatók az italos kartonok, vagyis a séges az, hogy nekünk csupán el kell
tejek, gyümölcslevek többrétegű (Tet- választani az újrahasznosításra alkalra-Pak) dobozai is, ahogy az újságok, mas anyagokat az általános kommunákartonok és szórólapok is. A fémek kö- lis hulladéktól. Teljesen más gondolkozül pedig a sörös-, és üdítős dobozokkal dást kíván tehát ez az új gyűjtési rendegyütt a konzervdobozok, alufólia ma- szer az eddigiekhez képest. Érdemes
radékok is belekerülhetnek. Mindegyik azonban fokozatosan elsajátítani, mivel
fajta hulladékra igaz, hogy tisztán – ha a szolgáltató azt tervezi, hogy a jelenleg
kell, kiöblítve –, és összelapítva kell be- még megmaradó 240 literes kommunádobni. Ugyan a kukásautó össze tudja lis edényeket idővel szintén 120 literesnyomni, de ebben
re cseréli.
A Borbálai és Ó-falui lakosok
a gyűjtési rendA fentieknek megfelepostán kaptak értesítést a szászerben saját malően a kertes házas övemukra kijelölt átvételi időpontokgunknak spórozetekben eddig meglévő
ról. A cég azt kéri, hogy a teleplunk vele helyet.
szelektív gyűjtőszigetekhely udvarára már gyalog menjeA legtöbb esetben
ből csak az üveges kontének be, vigyék magukkal irataikat
már egy egyszerű
nerek maradnak meg. A
és a kapott nyomtatványt. Akikmegtaposás is sotöbbi edényt – folyamatonek ez a két-két hét nem volt elekat számíthat.
san újabbakra cserélve – a
gendő, azok egy esetleges utólag
Az elszállítás kéttömbös területen kívánja
meghirdetett időpontban, vagy
hetente, az alább
telepíteni az OKÖ Zrt. Ez
egyedi időpontegyeztetést köveis javulást jelenthet hullatően vehetik majd át az új gyűjdékügyben, ha a mintegy
tőt. Az edények továbbra is a Kö1800 kertesház papír és
zép-Duna Vidéke HulladékgazPET palack mennyiségédálkodási Önkormányzati Társutől tehermentesülnek ezek
lás tulajdonát képezik, ezt a laa pontok, és több hely makosság használatba kapja.
rad a lakásban élők számára.
Amennyiben kérdése merül fel a külön
gyűjthető anyagfajtákkal kapcsolatban,
juttassa el a palotai.zoltan@2840.hu
e-mail címre, vagy írjon üzenetet újságunk facebook oldalára, és utánajárunk
a válasznak.
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Egyszerűsödik a szelektív gyűjtés
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Tar Márta, raktár és anyaggazdálkodási munkatárs lett az „Év Embere”
az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és
Szolgáltató Zrt.-nél a 2020-as évben.


Április 19-én nyitottak az általános
iskolák és óvodák, az alsósok és az
ovisok 75-80% meg is jelent az intézményekben. A felsősöknek maradt
az online oktatás. A középiskolák csak
május 10-én nyitnak, ezekben idén is
csak írásbeli érettségi lesz.


Fecskehotelek készülnek a Malom-tó
partjára és a szigetre az Oroszlányi
Lokálpatrióták Köre, az OIH Zrt. és
a LÜN Kft. összefogásában. Az előre
gyártott agyag fészkeket fedél alá, csoportokban helyezik majd ki, abban bízva, hogy a nem bolygatott, vízparti részeken elnyeri majd a fecskék tetszését
is, és beköltöznek.


Április végére meglett a négymilliomodik beoltott, így a korábbi 11
óráról már éjfélre módosult a kijárási
tilalom; az üzletek este 11-ig maradhatnak nyitva. A védettségi igazolván�nyal látogathatók a vendéglátóhelyek
belső terei, a szállodák, a szabadidős
létesítmények (pl. múzeum, színház,
könyvtár). Bent a vendéglátóhelyeken
csak az asztalnál ülve nem kell maszkot viselni, a pultoknál vagy a mosdóban igen. Az edzőterembe, uszodába
a védettek és versenyszerűen sportoló
18 év alattiak, illetve versenyre készülő igazolt sportolók mehetnek, és látogathatók lesznek a sportrendezvények,
szintén igazolvánnyal. Az igazolván�nyal rendelkezők ezekre a helyekre magukkal vihetik kiskorú gyerekeiket is. A
sport- és kulturális rendezvényeken pedig nem kell maszkot viselniük a védetteknek és a kiskorúaknak sem. Az utcán, tömegközlekedésen és a boltokban továbbra is kötelező a maszk.


Lomtalanítás a városban és a garázssoroknál 2021. május 10. hétfő; Borbála
egész területén: 2021. május 11. kedd;
az Ófalu egész területén 2021. május
12. szerda.
Elektromos készülék begyűjtés mindhárom terület számára az Oroszlányi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.
telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u.
59.) 8–14 óra között! A lomhulladékot
legkésőbb a lomtalanítás napján reggel
6 óráig helyezzék ki a közterületre!

Civil- és sportcélú
pályázatok eredményei
A Képviselő-testület idén is pályázatot írt ki civil- és sport célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatás elnyerésére. A 2021. évben
továbbra is tart a Kormány által kihirdetett vészhelyzet, amelynek vége
és feloldásának ideje még nem tudható. Azonban az önkormányzat pozitívan tekint a jövőbe, és – bár a költségvetés tervezése során megszorításokra kényszerül – a korábbi évekhez hasonlóan nagy hangsúlyt fektet a civilés sportszervezetek támogatására. Ennek érdekében a 2021. évi költségvetés
tervezése során a civil- és sportszervezetek működésének finanszírozására, valamint rendezvények és programok megvalósítására 13 M Ft összeget
különített el a költségvetésben. A támogatás elnyerésének feltétele a civil-

és sportszervezetek részéről pályázat
benyújtása volt 2021. március 31. napjáig. Összesen 39 db civil- és sportcélú támogatási kérelem érkezett a megadott határidőig, 23.924.394 Ft ös�szegű támogatási igénnyel. A korábbi
évekhez hasonlóan civil pályázat érkezett nagyobb számban, 24 db, ös�szesen 14.775.000 Ft összegű támogatási kérelemmel. A sportcélú tevékenységek megvalósításának támogatására 15 db pályázat érkezett, összesen 9.149.394 Ft összegű támogatási
kérelemmel. A beérkezett pályázatok
egy kivételével megfeleltek a pályázati
kiírás feltételeinek. A pályázati eredmények, vagyis az elnyert összegek
táblázata az oroszlany.hu oldal, azonos című cikke alatt tekinthető meg.

Jön a bevallási határidő
– Időpontot kell foglalni
az ügyintézéshez
Ahogy a kormányablak esetében
megszokhattuk, a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
a személyesen megjelenő ügyfeleket
időpontfoglalással fogadja. Így az
oroszlányi ügyfélszolgálati helyén is.
A kormányablakban működő NAVablakokban a személyes ügyintézéshez kivétel nélkül, valamennyi ügytípus esetében időpontfoglalásra van
szükség. A személyes ügyintézés helyett célszerű otthonról kapcsolatba
lépni a NAV munkatársaival. A gyors
és rugalmas ügyintézést a telefonos
és elektronikus szolgáltatások biztosítják. Konkrét ügyek intézéséhez,
a 06-80/20-21-22 számon ingyenesen hívható a NAV Ügyfél-tájékoztató
és Ügyintéző Rendszere. A rendszer
használatához ügyfélazonosító-számra (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosításra van szükség. Általános kérdésekben regisztráció nélkül
is hívható a NAV Infóvonala a 1819-es
telefonszámon.
Az elektronikusan intézhető ügyekről (többek között szja-bevallási ter-

vezetek jóváhagyása vagy módosítása,
adószámla-lekérdezés,
adóhatósági
igazolások igénylése, nyomtatványok
beküldése) és a szolgáltatások elérhetőségéről szól a NAV honlapján közzétett NAV Online című tájékoztató.
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Szent Flórán napja

Zajlik a haraszthegyi játszótér építése a kollégium
mögötti domboldalban. A városban eddig a legnagyobbnak ígérkező játszótéren ivókút és mosdókonténer is lesz.

Ismét lehet jegyet vásárolni a buszvezetőktől, és
visszatért az első ajtós felszállási rend a Volánbusz
járatain május 1-jétől. A maszkviselés továbbra is
kötelező a buszokon.

Szent Flórián napja alkalmából országunk tűzoltóságai
az érvényben lévő veszélyhelyzetre tekintettel rendhagyó módon, szűk körben rendezték meg a Tűzoltó napot. Az ünnepségek a nyilvánosságot mellőzve zajlottak.
Településünk tűzoltói a több mint egy éve tartó rendkívüli helyzetben is kiválóan végezték munkájukat. Lendületüket, kitartásukat nem törte meg a járványhelyzet, többen
önkéntesként is láttak el feladatokat, segítve ezzel a rászorulókat.
Önzetlen magatartásuk példaértékű. Biztosak lehetünk
abban, hogy mindig, minden helyzetben számíthatunk rájuk!
Az elmúlt időszak nehézségei ellenére stabilan, kitartóan,
magabiztosan álltak ki értünk, a láthatatlan veszélyben végezve a baleseti sérültek, a lakásukba szorult magatehetetlen emberek mentését, a mentők fizikai erejét meghaladó
betegmozgatások segítését, valamint a tűzoltást és egyéb
műszaki mentéseket!
A szakmába vetett hit, elkötelezettség nem tartható fenn
hosszútávon az egyének megfelelő elismertsége, példaképek állítása nélkül.
A Tűzoltó nap alkalmából Lazók Zoltán polgármester elismerést adott át a munkáját kiemelkedően végző Nagy
Zsolt tűzoltó rajparancsnok részére az Oroszlányi Közös
Önkormányzati Hivatal tanácstermében.
Tűzoltóságunkon a szolgálatot adó tűzoltók támogatásával Barassó Pétert választották meg „Az év tűzoltója” címre. Az elismerést Lazók Zoltán, a köztestület elnöke és
Szabó Imre tűzoltóparancsnok adta át.
Az ünnepségen résztvevő Janky Róbert tűzoltó ezredes, a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Kirendeltségének vezetője, elismerését
fejezte ki az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság elmúlt évi munkájáért és szakmai elöljáróként gratulált az elismerésben részesülőknek.

Újra nyitásra felkészülten várja az uszoda a vízminta
laboreredmények és a hatósági engedélyek megérkezését.

Sok intézmény és lakóközösség kért Canna (Kána,
Kanna, Rózsanád) gumókat az OIH Zrt. kertészetétől. Az akár egy méterig is magasodó növény jellegzetes piros virágait júniustól hozza.

Május 4-én – a veszélyhelyzetre előírt szabályok betartásával – Lazók Zoltán polgármester városunk önkormányzata, Szabó Imre tűzoltóparancsnok és Papp Péter alelnök az
önkormányzati tűzoltóság, valamint Tyukodi József elnök
az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében
megkoszorúzták a tűzoltók védőszentjéről elnevezett téren
emelt kopjafát.
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Egy módszer,
hogy visszakapja
adója 1%-át:
ha olyannak adja,
akiben megbízik!

Tudja mire költik az 1%-ot a civilek?
Ebből mennek kirándulni a gyermekek,
sportrendezvényeket, eseményeket szerveznek, támogatásokat, adományokat nyújtanak,
tisztábbá teszik környezetünket, segítenek a
gyógyulásban...Önökért dolgoznak! Cserébe
mindössze annyit kérnek, hogy válasszon közülük és adja le választását (lezárt borítékban)
munkáltatójának!

Adója 1%-át ajánlja
fel oroszlányi civilnek!
Tudta? Oroszlány lakosainak száma
2020 január 1-jén 18.675 volt. Közülük 2046-an
ajánlották fel adójuk 1%-át oroszlányi
szervezetnek. Ne hagyja veszni ezt a
lehetőséget! Adományozni jó érzés,
kezdje azzal, hogy rendelkezik adója 1%-áról!
Megdolgozott érte, ne hagyja elveszni!
A felajánlás Önnek semmibe sem kerül,
csupán két percet kérünk, amíg kitölti a
rendelkező; nyilatkozatot. Viszont ez a két perc
sokkal többet jelent a civil szervezetek
számára. Életet, egészséget, örömet...

Mit tegyen?
1. Ha van ügyfélkapuja, a NAV eSZJA oldalán
online is rendelkezhet az 1%-ról néhány
kattintással.
2. Ha nincs ügyfélkapuja, töltse ki az
20EGYSZA nyomtatványt és postázza el
a területileg illetékes NAV-nak.
3. Több oroszlányi vállalat összegyűjti és
eljuttatja a NAV felé dolgozói rendelkező
nyilatkozatát. Kérdezze meg, az Ön cége
segít-e ebben!

Kérdése van?
További információt talál az oroszlany.hu
oldalon. A leadás határideje: 2021. május 20.
Oroszlány Város Önkormányzata
2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.
www.oroszlany.hu
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Tudnivalók az SZJA
1 felajánlásáról
Minden magyar állampolgárnak joga van a személyi
jövedelemadója 1 százalékát egy regisztrált civil kedvezményezettnek, illetve másik 1 százalékát egy technikai számmal rendelkező elismert egyháznak felajánlani az szja-bevallástól függetlenül. Magyarországon a
személyi jövedelemadót fizetőknek csak fele rendelkezik
az 1 százalékról, és városunkban is bőven vannak még
olyanok, akik megfeledkeznek erről a lehetőségről, pedig csak néhány percbe telik, hogy megkönnyítsék egyegy közösség működését. Támogassa Oroszlány civil- és
sportszervezeteit!
 Ön tudta?
A felajánlás Önnek semmibe sem kerül, csupán két perc,
amíg kitölti a rendelkező nyilatkozatot. Viszont ez a két
perc sokkal többet jelent a civil szervezetek számára. Életet, egészséget, örömet.
 Miért fontos, hogy rendelkezzek az 1%-ról?
Mert a civil szervezeteknek óriási segítséget nyújt a felajánlással! Ebből mennek kirándulni a gyermekek, sportrendezvényeket, eseményeket szerveznek, támogatásokat, adományokat nyújtanak, tisztábbá teszik környezetünket, segítenek a gyógyulásban stb. Önökért dolgoznak! Cserébe mindössze annyit kérnek, hogy válasszon
közülük és adja le választását.
Akkor is rendelkezzen, ha kevés a jövedelme, hiszen sok
kicsi sokra megy! Egy átlagos magyar kb. 5.800 forintról tud rendelkezni. Ebből az összegből sok kisgyermek
jóllakik, számos ember részt vehet sportrendezvényen,
az iskolásoknak matiné mozit szervezhetnek. Egyszóval
számít minden egyes forint!
 Mely oroszlányi szervezeteknek ajánlhatja fel
adója 1%-át?
Az alábbi szervezetek közül választhat a városban. Itt találja pontos nevüket és adószámukat is. Ezeket kell majd
feltüntetnie a nyilatkozatában.
 Meddig rendelkezhet az 1%-ról?
2021-ben az adóbevallási és az 1%-ról való rendelkezési
határidő május 20.
 Mit tehet, ha már elkészítette az adóbevallását, de az 1%-ról nem rendelkezett?
Május 20-ig akkor is lehetősége van a nyilatkozatot leadni (akár online, akár postán), függetlenül attól, hogy
az adóbevallást már leadta. Fontos tudni, hogy egy adott
évben csak egy civil szervezetnek ajánlható fel az 1%. Ha
rendelkezik ügyfélkapuval, a NAV értesítést küld arról, hogy a civil szervezet
megkapta az összeget.
 Tudni fogja a civil szervezet,
hogy kik a felajánlók?
A civil szervezet csak abban az esetben
ismeri meg a felajánlók személyét, ha ezt
a rendelkező a nyilatkozaton bejelöli. Ellenkező esetben a NAV semmilyen személyes adatot nem szolgáltathat a kedvezményezett szervezetnek. Ha megadta
adataid a nyilatkozaton, a civil szervezet
be tud számolni arról, mire költötte az
1%-ból befolyt összegeket.

ASZÓDIVILL NAPOK !
30 ÉV 30%
Az Aszódivill Kft.
30 éves fennállása alkalmából
10-20-30%-os kedvezményes

lámpavásárt tartunk
május 10-től 21-ig.

Akciós kínálattal és nyereményekkel
várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben,
a Fürst Sándor utca 25. szám alatt.
Május 12-én szülinapi torta és ajándék
várja a lámpát vásárlóinkat.
Nyitvatartás:
minden hétköznap 8–17-ig
szombaton 8–12-ig.

A cégről röviden
Az ASZÓDIVILL Kft. 1991 májusában alakult családi
vállalkozásként. A Fürst Sándor utcában 2001-óta, jelenlegi helyükön a 2013-óta a Fürst Sándor utca 25-ben található üzletben széles lámpaválasztékkal és villanyszerelési
anyagok teljes körű kínálatával várja vásárlóit. Ezen kívül
Oroszlányban és térségében lakossági és ipari villanyszerelési szolgáltatások teljes palettájával állnak megrendelőik rendelkezésére.
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Szurkolni? Szabad!

A kerékpáros versenyek közvetítése évek óta népszerű televíziós műfajnak számít, számos gyönyörű vidéket, helyszínt ismerhetünk meg. Aki kedveli az ilyesmit, annak meghatározó élmény tud lenni, ha a televízióban követi a TourDeHongrie 2021 a
napi közvetítéseit (időpontok a keretes írásunkban), majd a Rákóczi út mellé kisétálva egy pillanatra élőben is láthatja a mezőnyt áthaladni a számunkra jól ismert városunkon. Majd akár
ismét otthonról (vagy az ismétlésben) megnézhetjük a befutót,

Benne leszünk a tévében!

Sokan készülnek rá, hogy a helyszínen szurkoljanak a nemzetközi mezőnynek, hiszen a koronavírus-járvány idején is buzdíthatják
kedvenc bringásaikat a Tour de Hongrie-n. A járvány miatt a szervezők kénytelenek voltak bevezeti néhány korlátozó intézkedést, de
ez nem lehet akadálya annak, hogy a szurkolók az országút mellett
vagy akár a rajt- és célvárosokban találkozzanak a nemzetközi kerékpársport élcsapataival. Az utak mentén, a hegyi hajrákon vagy a
gyorsasági részhajrákon – ilyen pont lesz az oroszlányi Szent Borbála tér is – a korábbi években megszokott módon lehet szurkolni,
egyetlen megkötés, hogy a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség előírásaihoz igazodva csak maszkban szabad szurkolni, ezzel minimálisra kell csökkenteni a fertőzés átadásának veszélyét.
A szervezők kérik a szurkolókat, hogy idén a rajt és célvárosokban
se keressék a lehetőséget a versenyzőkkel való találkozásra, közös fotózásra, mert ezzel a kerékpárosokat is kellemetlen helyzetbe
hozzák, és adott esetben a nemzetközi szövetség büntetést róhat ki
a szervezőre. Kérik, hogy a járvány alatt bevezetett szabályok
betartásával szurkoljanak.

Az M4Sport élőben közvetít ebben az évben is minden versenynapon két órán át élőben közvetít majd a Magyar Körversenyről.
Követhető a www.m4sport.hu oldalon is.
A közvetítések menetrendje:

 Május 11., kedd
19:00–20:30 – Csapatbemutató;
 Május 12., szerda
Siófok–Kaposvár 173 km, 1280 m
16:00–18:00 – M4SPORT (1. szakasz, ÉLŐ),
21:00–22:00 – Eurosport 1 (1. szakasz, összefoglaló);
 Május 13., csütörtök
Balatonfüred–Nagykanizsa 183 km, 1648 m
16:00–18:00 – M4SPORT (2. szakasz, ÉLŐ),
21:00–22:00 – Eurosport 1 (2. szakasz, összefoglaló);
 Május 14., péntek
Veszprém–Tata 142 km, 1585 m
16:00–18:00 – M4SPORT (3. szakasz, ÉLŐ),
21:00–22:00 – Eurosport 1 (3. szakasz, összefoglaló);
 Május 15., szombat
Balassagyarmat–Gyöngyös–Kékestető 204 km, 3221 m
16:00–18:00 – M4SPORT (4. szakasz, ÉLŐ),
21:00–22:00 – Eurosport 1 (4. szakasz, összefoglaló);
 Május 16., vasárnap
Budapest–Budapest (Hősök tere) 92 km, 220 m
13:00–15:00 – M4SPORT (5. szakasz, ÉLŐ),
13:00–15:00 – EUROSPORT2 (5. szakasz, ÉLŐ);
 Május 17., hétfő
21:00–22:00 – Eurosport1 (Tour de Hongrie, összefoglaló).
Az M4Sport és az Eurosport is több ismétlést tervez az egyes
szakaszokról.
aznap éppen Tatán. Ehhez ismételten le kell zárni a Bokodi út–
Rákóczi út szakaszt a városban, de ahogy három évvel ez előtt,
úgy most is a várható – egyébként teljes körű, tehát járművek és
gyalogosok számára egyaránt érvényes
– áthaladási tilalom idén sem fog kb.
fél óránál tovább tartani. A QR kód segítségével letölthető a TourDeHongrie
2021-es programfüzete, melyet a mobilunkra letöltve akár egész héten a segítségünkre lehet az időpontok és az
adott napi útvonal tekintetében.

5 nap, 132 kerékpáros,
792 kilométer

Az idei lesz a 42. A Tour de Hongrie, mely ma már az
UCI Europe Tour sorozatának elsőkategóriás eseménye:
2018. óta szerepel a nemzetközi versenynaptárban 2.1-es
kategóriával. A magyar kerékpársport történetében korábban még sosem rendeztek ilyen magas kategóriájú viadalt hazánkban. Az ötnapos országúti viadalon huszonkét csapat áll rajthoz, minden együttes hat versenyzőt indíthat – így a mezőny létszáma elérheti a 132 főt. A versenyen csak kontinentális (vagy annál magasabb) bejegyzésű csapatok, illetve nemzeti válogatottak állhatnak rajthoz.
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Medvék a yard vonalak között

Hiánypótlónak bizonyult városunkban az amerikai foci szakosztály indulása, dinamikusan bővült a tagság,
látványos edzéseket és meccseket láthattunk tőlük. Most, hogy eltelt két és
fél év, Varga „Picibá” Tamást, a csapat
vezetőjét kérdeztük a Medvék elmúlt
egy évéről.
: Elég sok egyedi felszerelést kíván ez a sport. Hogyan sikerült ezekhez jutni?
V. T.: Így igaz! Minden sportnak meg
vannak a szűkséges kellékei, de itt
többszörösen igaz. Már a pálya felfestése
is órákat vesz igénybe és ott vannak
még a szükséges eszközök darabszáma
és fajtája, pl. yard jelzők; pilonok, amik
a gólvonalat és a pályaszélét jelzik; kapufavédő szivacs; chain crew, aminek
a bece neve „nyalóka”, ezzel jelőljük,

hogy hol tart a
támadás, men�nyi yard kell még
az első kisérletig
stb. A játékos védőruházata
is
több részből áll,
sisak, vállvédő,
amit ki lehet egészíteni akár egy
kollárrar (nyakvédő), vagy egy
bordavédővel, ez
attól függ milyen
pozíción játszik.
Minden testrészre protektor van, csípő, comb, térd, könyök. Szerencsére az országban már
több bolt vagy webshop is foglalkozik
vele, de külföldről is nagyon egyszerű
megrendelni. Illetve volt egy-két kiegészítő, amit pályázatokon tudtunk beszerezni.
: Hogyan hatottak a vírus miatti
korlátozások a Bears-re? Milyen volt
egyesületi élet az elmúlt hónapokban?
V. T.: Sajnos az elmúlt egy évben, több
hónap is volt, amit ki kellett hagyni és
amikor edzeni tudtunk, akkor is oda figyeltünk a szabályok betartására, kis
létszámmal edzettünk, folyamatosan
fertőtlenítettünk. Ennek köszönhető,
hogy egy kicsit leűlt a hangulat a csapatnál, de úgy néz ki, hogy szép lassan
elkeztünk magunkhoz térni.

: Mi most a legnagyobb feladata a
szakosztálynak?
V. T.: A toborzás! Most már minden
felszerelésünk megvan, hogy indulni tudjunk a bajnokságban, de a létszámunkon még van mit erősíteni, mondjuk úgy, hogy meg kellene duplázni.
Körülbelül negyven fő mondható már
megnyugtató, jó létszámnak.
: Elsősorban milyen pozícióra,
milyen képességekkel várnak jelentkezőket?
V. T.: Ebben a sportban mindenki megtalálja a helyét. Várunk 8 éves
kortól lányokat és fiúkat egyaránt.
Midegyik pozícióra ráfér az erősítés.
Ha nagy termetű vagy és nem szeretsz
szaladni, vagy ha pont az ellenkezője és
sokat, gyorsan tudsz futni. Ha kiválló
a labda érzéked, de akkor is gyere, ha
nem tudod elkapni.
: Hol és mikor lehet megnézni,
vagy kipróbálni egy edzést?
V. T.: Jelenleg a pandémia miatt még
korlátozott az edzés látogatottság, de a
facebookon üzenetben vagy a weboldalon található elérhetőségek bármelyikén
lehet érdeklődni. Viszont a folyamatos
feloldások miatt tervezünk egy toborzó napot május 22-én (szombat) délután
15:00-ra, fent a Chudik Lajos Sportpályán. Erről még bővebb információt közölni fogok az oldalainkon.

ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840
•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840
•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840
•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
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Nincs csúszás az
útfelújításokban

A korábban általunk is bemutatott listából május hónapban az alábbi utcákban
számíthatnak ideiglenes forgalomkorlátozásra, vagy terelésre az arra közlekedők:
 Május 4-ével kezdődött a Szakrendelő és a nagy körforgalom közötti rész
újra aszfaltozása.
 10-ével indul a Kertalja utca felújítása
teljes hosszában. Ahogy korábban is
írtuk, itt a tó felöli parkolók is új burkolatot kapnak.
 Szintén ekkor kezdődik a Népek
Barátsága utca tó felöli végének
rendbehozása, az egykori kisposta és
a tópart között.
A tervek szerint mindhárom területen
május hónap folyamán be is fejeződnek
a munkálatok. Ezt a kedvezőtlen időjárás írhatja felül: esőben nem illik aszfaltozni, mivel akkor nem lesz megfelelő a
végeredmény.
 A Fürst Sándor utat ismét érdemes
teljes hosszában elkerülni annak, aki
teheti. Itt a városkaputól a Rákóczi
útig teljes átépítés van folyamatban
(út, járda, zöld sáv), ez már egy ideig
tartó munka lesz.
 A Rákóczi úttól a vasútállomásig szintén új padka és burkolat készül, illetve néhány párhuzamos
parkoló is kerül a fagyis-kolbászos
elé. Ez utóbbi útszakasz TOP-4.3.116-K01-2017-00001 számú, „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” elnevezésű projekt keretében újul meg.
 A Hunyadi Iskola előtti, Havasi
Márton (egyirányú) utcában parkolóhelyeket alakítanak ki, mely már
a Bölcsőde épületének bővítéséhez
kapcsolódik.

 A Mindszenti úti és a gazdabolti
gyaloghidak cseréjének befejezése –
a betonozási munkák időszükséglete
miatt – szintén május hónapban várható.
A munkálatokat és az előtte-utána állapotokat az oroszlany.hu weboldal „galéria” rovatában is figyelemmel kísérhetik.

Szemétgyűjtés
A Föld Napja alkalmából, a TOP-5.3.1.16-KO1-2017-00009 azonosító számú
„A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” című pályázat keretében „Lakóhelyünk védelméért, a
zöld Oroszlányért” címmel az egykori
bánya úton, a volt KONTAKTA üzem
mellett illegálisan lerakott hulladékokat szedtek össze önkéntesek április 22-én. A programon több civil szervezet, így Oroszlány Barátainak Köre, az
Örökifjak Nyugdíjas Klub, az OSZE Kerékpáros Szakosztály és a BDSZ nyugdíjas szervezetének képviselői – összesen
15 fő – vettek részt. A kezdeményezést az
OIH. Zrt szemeteszsákokkal támogatta,
az OKÖ Zrt. pedig konténert biztosított
az elszállításhoz. A szakadó eső miatt
félbemaradt munkát pár nappal később
fejezték be, de a szemetelők mindig adnak munkát azoknak, akik beszállnának
egy-egy napra a gyűjtésbe.
Az OSE Kószák természetjáró szakosztálya május 1-én szombaton délelőtt
szedte a szemetet a Bányászati Múzeum
és csákvári út közötti szakaszon. Ugyanezen a napon az OSE szurkolói kemény
magja, az OSE Ultrák a majki dűlő és
erdő környékén gyűjtötte be az eldobált
palackokat, zsebkendőket és a rengeteg
minden egyebet, amit az arra járók egy
szűk, de annál lustább köre dobált szét.
Zsákokat, kesztyűket több felajánlásból
is kaptak hozzá, konténert és járművet
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Megkezdődött a rájátszás.
Ősztől is az NBI/A-ban játszik az OSE

pedig szintén az OIH Zrt. biztosította.
A Balla Péter kezdeményezésére indult
programot végül – jó közösséghez méltóan – bográcsgulyással, lángossal zárták a szurkolók.
A mindig újra és újratermelődő szemét
ellenére nem teljesen hiábavalók ezek
az akciók. (Igaz ugyan, hogy a Felső-telepi kiskertek helyére tervezett hulladékudvar építéséről, pláne megnyitásáról továbbra sincs érdemi információ.) A repülőtérrel szemben lévő, bezárt

benzinkút mögé évekig hordták szervezetten a mindenféle illegális hulladékot,
amit – noha Kecskédhez tartozó terület – oroszlányi önkéntesek tüntettek el,
többszöri nekifutásra, számos konténert
megtöltve. Ezt követően valakik fából
ácsoltak egy-egy sorompót az egyébként
egy bank és a töltőállomás-hálózat közös
tulajdonában lévő terület be-, és kijáratához, meggátolva ezzel a könnyű bejutást a szemétlerakáshoz. A megoldás hatékonyságát jelzi, hogy mára már „igazi”

Április elején megkezdődtek az
NBI/A csoport alsóházi rájátszásának
mérkőzései.
A rájátszás során végig két alapemberét nélkülözni kényszerülő Lions az
első fordulóban hazai pályán fogadta a Kecskemétet, és szoros küzdelemben egy pontos vereséget szenvedett.
10 nappal később Pécsett már magabiztos győzelmet aratott az OSE,
az alsóházi rájátszás második fordulójában. A mérkőzés képe az utolsó
8 percig kísértetiesen hasonlított az
alapszakaszbéli pécsi fellépéshez, azaz
a második félidőben ugyanúgy 13-16
ponttal vezettünk. Ugyanakkor míg
az alapszakaszban az utolsó percekre
totális összeomlás és vereség következett, ma este a fokozatosan felépitett
komoly előnyből 7 pontot a végére is
sikerült megőrizni.
A rájátszás 3. fordulójában Bíró és
Bailey mellett ezúttal Morgan sem tudott a csapat rendelkezésére állni, ennek ellenére kiélezett küzdelemben,
csak egyetlen kosárral kapott ki az
OSE Lions Zalaegerszegen.
A negyedik körben a Kaposvár elleni
hazaira a három hiányzó közül Morgan vissza tudott térni, és a csapat
meg is szerezte második rájátszásbeli
győzelmét. Tekintettel arra, hogy a

Jászberény ezzel egyidőben vereséget szenvedett, eldőlt, hogy az OSE
ezzel a győzelemmel bebiztosította
elsőosztályú tagságát a következő szezonra.
A következő két mérkőzés sajnos ennek ellenére nem
igazán sikerült. Az
Oroszlány az éppen
frissen kiesett Jászberénytől szenvedett meglepetésre
vereséget hazai pályán. Bár az OSE a
12. percre 20 pontos előnyt épített ki
(30-10), beleesett abba a hibába, hogy
el is könyvelte a győzelmet. A Berény
azonban ezt másképpen gondolta, a
játékosaik a tét alól felszabadulva szép
fokozatosan ledolgozták a hátrányukat, és pontgazdag mérkőzésen végül
96-92-re győzedelmeskedtek.
Városunk csapata négy nappal később a rájátszásban veretlen Kecskeméthez látogatott majd távozott 13
pontos vereséggel.
A lapzártánkkor megrendezésre kerülő PVSK elleni hazain hosszú hónapok után újra szurkolók előtt léphet
pályára az OSE, mely tény remélhetőleg új erőt ad a csapatnak a hátralévő
mérkőzésekre.

A rájátszás mérkőzései
OSE Lions–Kecskemét
PVSK–OSE Lions
ZTE–OSE Lions
OSE Lions–Kaposvár
OSE Lions–Jászberény
Kecskemét–OSE Lions
OSE Lions–PVSK
OSE Lions–ZTE
Kaposvár–OSE Lions
Jászberény–OSE Lions

76-77
• 91-98
93-91
• 99-92
92-96
101-88
2021. május 1. 18.00
2021. május 5. 18.00
2021. május 8. 18.00
2021. május 12. 18.00

A hétvégi mérkőzések vasárnap 16.00 és
19.00 órakor a, a hétköznapi mérkőzések
pénteken 19.30-kor felvételről teljes egészében megtekinthetők az OVTV műsorán.

Az alsóházi rájátszás állása
fém sorompók védik a mostanra egyébként teljesen lerabolt, kitört ablakú épületegyüttest.
A többséget képviselő, rendszerető
természetjárók nevében is köszönjük
minden önkéntes szemétszedő munkáját!

Kecskemét
PVSK
Kaposvári KK
OSE Lions
ZTE KK
Jászberényi KSE

17 gy-17 v
13 gy-18 v
13 gy-20 v
12 gy-20 v
10 gy-22 v
4 gy-28 v
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A Bagócs-tanítványok
ismét kitettek magukért
Az oroszlányi súlyemelők ismét kiválóan szerepeltek a legutóbbi megmérettetésen. Az OVSK fiataljai kiváló teljesítményt nyújtva, négy elsőséget szereztek. Rákospalotán, a Testvériség SE csarnokában rendezték az idei
iskolai magyar bajnokságot. A rangos
sporteseményre népes mezőny gyűlt
össze, több mint százötven indulóval. Megyénk egyik legsikeresebb
egyesülete, az Oroszlányiak Városi Súlyemelő Klubja
(OVSK) négy versenyzővel képviseltette magát. Bagócs János edző
tanítványai – két leány
és két fiú versenyző –
mind a négyen aranyérmet nyertek. A serdülők
között Sikos Ákos (+96
kg) összetettben saját
egyéni csúcsát megjavítva állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Szakításban 93 kilóig jutott, míg lökésben
113 kilóig. A junior korú
fiúk között élen végzett
a 67 kilósok mezőnyében (lökés: 89 kg, szakítás: 102 kg) Huber Bence. Bagócs János Bence teljesítményével kapcsolatban, az első helyezés dacára megjegyezte,
hogy lehetett volna jobb
is. Az ifjúsági lányok között Szalai Lili (71 kg) és
Mikhel Eszter (+81 kg)
egyaránt remekelt. Lili
hat hibátlan gyakorlatot
mutatott be, amelynek
mindegyike új országos
rekordnak számított. 87
kilós szakításával 6 kilóval döntötte meg saját
rekordját, a 106 kg-os lökése pedig dekára annyi
volt, mint a felnőtt Európa-bajnokságon induló Mitykó Veronikáé. A
különbség csak annyi,
hogy Szalai mindössze
17 esztendős. Így pedig
Lili túlszárnyalta az ifjúsági és junior csúcsokat
is. A peche az, hogy az
iskolás bajnokság nem
kiemelt viadal, így az
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itt elért csúcsok nem „hitelesíthetőek”.
Lili mellett Eszter is kiváló produkciót
nyújtott (szakítás: 76 kg, lökés: 102 kg),
ő lökésben és összetettben ért el új csúcsot.
Bagócs János összességében nagyon
elégedett volt tanítványai teljesítményével, miközben megjegyezte, hogy
május 9-én, a Göcsej-kupán, amely
már kiemelt versenynek számít, – sportolói jóvoltából – hivatalosan is megdőlhetnek a fennemlített országos rePetrik József
kordok.

