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Lefolyás
Mindig figyeljük, hogy fog-e esni
aznap, ám mi most annak néztünk mögé, hogy mi történik az
esővel az után, hogy leesett?
6–7. oldalon

Barátkozzunk
Legalábbis a gondolattal, hogy az
egyik legaktívabb, legötletesebb civil
szerveztünk mostantól új vezetőséggel működik tovább.
3. oldal

Párszor évente
Elektromos rásegítésű bicót is kölcsönözhetünk abban a hálózatban,
melynek már városunk is része. Kipróbáltuk, és elgondolkodtunk, hogy
kinek lehet ez hasznos?
9. oldal

Ismét látogatható a vértesszentkereszti
templomrom, az Oroszlány és Pusztavám
között található szakrális helyszín.
Azoknak, akik felkeresnék a „vértesi
csodát”, a 3. oldalon szedtük össze
a tudnivalókat.

VÉRADÁS! 2021. június 29‑én
(kedd) 9-től 16 óráig
Kölcsey Ferenc Művelődési
Központ és Könytár
(Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)
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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.

KÖVESDI BÉLA:

Karantén, avagy éljük az életünket, ahogy lehet

Gazdát keres
Toto

Ebben a hónapban
-t
ajánljuk figyelmükbe.
8 hetes, nagyon kedves
kisfiú, aki kizárólag
szobacicának fogadható
örökbe.

 06 20 481 2319
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19, vagyis egy híján 20. Jött is a 20, méghozzá duplán. Himnusz, koccintás: elkezdtük az évet, a kettőezerhuszadikat. Ritka az ilyen kettős
évszám, utoljára 1919-ben volt. Egyik év, akár a másik? Ezt talán jó
lesz. Január a családi ünnepi hetek hava, és szívem csücske, az OSE
LIONS is az első osztályban vitézkedik, a hónap végén pedig: „aszfalthoz szögezve állt a forgalom”, nekünk meg a lélegzetünk is elállt
a Bányász Klub-beli Cseh Tamás emlékkoncertet hallgatva. Köszönet
a szervezőknek! Oroszlány megérdemli az ilyen minőséget! Februárban jót pancsikáltunk Bükkfürdőn a meleg vízben, de már akkor egyre
több szokatlan intézkedés jelezte, hogy baj van. Lett is, hiszen a máskor megújulást hozó márciusban a rémület jeges szele söpört végig az
egyébként általunk(!) megsebzett, klímaválságtól gyötört Földön. Egy
elképzelhetetlenül kicsi valami elhatározta, hogy kiirtja az egész emberi
fajt. Ez a gyilkos vírus nem kímélt senkit, eljutott hazánkba is. „Tudom,
hogy jó emberek vagytok, de ne lépjétek át a küszöbünket, mi sem
megyünk hozzátok.” A globalizáció nyüzsgő embertömege akartalanul
terjesztette a kórt, akkor most jobb a „boldog elszigeteltség”? Sokakat megviselt (de nagyon) ez az állapot, mi meglepően jól megvoltunk.
Felfedeztünk dolgokat: a saját erkélyünket és felvirágoztattuk, a Gutenberg-galaxis kincseit a könyvespolcokon, a jó zenéket sugárzó Mezzo
TV-t, a net kimeríthetetlen kínálatából sok-sok okos és fontos – vagy
érdekes infót. Csakhogy! Mindez csak azért lehetett így, mert csodás
dolgok történtek: jöttek a tündérek, nevük A-tól Z-ig sorolható, hogy
segítsenek vásárolni, ügyeket intézni. Az eddig jól működő civilszervezetek is takaréklángon voltak kénytelenek működni, de a láng égett
tovább. Nagyszerű kezdeményezés volt a mozgalommá fejlődött „Felelős koccintás”, hiszen Oroszlány egészségére is koccintottunk. Öröm
volt látni a netre feltett sok szép képet – a virágokat, poharakat- és a
kezeket. Igen az idő érezte, vagy a krém simította kezeket – mindegyik
üzent: élünk. Nagy élményt jelentettek a megfelelő körülmények között
megrendezett hangversenyek is. Eközben a hatóságok tették a dolgukat szabályoztak és segítettek is. Rendkívül nagyra értékelhető a rendelőintézet beléptetési rendszere, akár országos példának is szolgálhatott
volna.
Sajnos a vírus a nyáron új erőre kapott, így nagyon nehéz a barátok és
a biztonság dolgát jól kezelni (keskeny ösvény!) de a barátságok élnek
tovább. Íme egy apró példa: látogatóként vittünk valami elemózsiát,
majd a kapuhoz érve ott találtuk egyik közös barátunkat, aki hasonló
csomagot vitt vendéglátóinknak. Gyors csere, mindenki kapott mindenből, jólesett nemcsak a kaja, hanem az is, hogy így működik Oroszlány!

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Léte
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:
oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@
oroszlany
.
hu • Nyomda: Alfa
dat-Press Nyomda
ipari Kft. – Tatabánya, www.
alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8500 • Fotók: Babér Zoltán, Juhász Attila, Molnár József, Nagy
Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Csoda a Vértesben

Új barátok

Május 28-án óta ismét látogatható a vértesszentkereszti
bencés apátsági romterület. Sokat köszönhet a hely az elmúlt években kint élő, és a bezárt területet őrző és szépító
Henye Péternek. Őt egy éve váltotta le Olasz Gergely gondnok, ma már vele találkozhatnak azok, akik az Oroszlányt
Pusztavámmal közvetlenül összekötő úton, a kék-fehér táblákat követve leparkolnak a műemlék sorompója előtt. Az ünnepélyes újranyitáson részt vett többek között Czunyiné dr.
Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Lazók Zoltán Oroszlány
polgármestere.

Másik időszámítás kezdődött május 31-én az Oroszlány
Barátainak Köre életében, hiszen új elnökséget választottak a Tájház
udvarán
tartott éves rendes közgyűlésen. Az elnöknek megválasztott Deés Szilviával már találkozhattak
lapunk
hasábjain, éveken keresztül készítette az „Egy
kávé mellett” és
a „Női szemmel”
Egyesületünk a helyi igények és
interjúkat. Nem
lehetőségek
figyelembevételécsak az elnök új,
vel a nemzedékek közötti szoros
az teljes elnökegyüttműködést, összefogást és
ség lecserélődött.
az egészséges lokálpatriotizmust,
Az új elnöksévalamint városunk, környezetünk
gi tagok: Aszódi
értékei iránti fogékonyságot és a
György, Feer Mafelelősség tudatot kívánja erősíteriann, Hartmann
ni. Rendezvényeink nyilvánosak,
István, Mezei Pészéles körben, különböző komter,
Némethné
munikációs csatornákon kereszTünde és Szitátül hirdetettek. Folyamatosan végné Human Nelli.
zünk és fogadunk önkéntes munAz OVTV „Őrkát. Kiemelt fontosságúnak tartségváltás” címjuk Oroszlány természetes és épímel készített kötett környezetének megóvását, a
zös riportot a lejelenlegi állapotok folyamatos javíköszönő és a fristását, az egészséges környezethez
sen megválaszvaló alkotmányos jogok érvényesított
vezetővel.
tésének támogatását. (Részlet az
Ebben az új elegyesület honlapjáról.)
nök
terveiről,
egyben a közösség ez évi programjairól is szó
esik. A június 14ére tervezett stúdióbeszélgetést
megtalálják az
oroszlanyimedia.
hu oldalon.

A szakrális helyszín látogatására hasonló szabályok vonatkoznak, mint egy ép temploméra: csendes, fegyelmezett magatartást várnak el gyerektől, felnőttől egyaránt, és ide háziállatot se hozzunk. Mivel már a kapuját megközelíteni is csak
gyalogosan lehet, és a látvány önmagában is rendkívüli, ez a
tisztelettudó viselkedés többnyire nem is okoz gondot a látogatóknak. Ugyanezen okból, aki szeretne egyénileg imádkozni, elcsendesedni, meditálni vagy csak hallgatni a madarak énekét, annak biztosítanak erre lehetőséget a következő,
óránként induló tárlatvezetésig, ha ezt kéri. A hétfői és keddi szünnapot leszámítva nyáron minden nap 10–17 óráig kereshetjük fel a helyszínt. A teljes árú belépő 1500 Ft, a kedvezményes ennek a fele. De találunk családi jegyet is, illetve
az oroszlányi és pusztavámi lakosok jelképes, 400 Ft-os belépőt válthatnak. Az erdő közepén csak készpénzzel fizethetünk. Az üzemeltetést a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Zrt. a majki műemlékegyüttessel közösen végzi,
így akár ott is megválthatók a jegyek.
Mivel várható, hogy a nyitásnak köszönhetően a látogatottság
megnövekszik a vallási emlékhelyen, a rendszeres rendőri és
közterületfelügyeleti ellenőrzések mellett célszerű lenne a kamerarendszer kiépítése, és rendkívül fontos lenne egy vizesblokkal ellátott illemhely kialakítása. Ezekről már Majkon,
a szintén nemrégiben megnyitott műemlékegyüttesben
egyeztett László Noémi, a létesítmény vezetője, Lazók Zoltán polgármester, Kiss Sándor városi rendőrkapitány, Takács
Tímea, az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója, valamint a közterület-felügyelet munkatársai.
A bencés apátság és templom rom jelenlegi helyzetéről az OVTV készített 15 perces kisfilmet. Ebből számos részlet megtudható a hely múltjáról és jelenéről. Ezt
cikkünkkel azonos címen megtalálják az
oroszlanyimedia.hu weboldalon, vagy megnyithatják azonnal a QR kódot beolvasva.
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Nagy Attila, az Oroszlányi Mentőállomás vezetője, mentőápoló vehette át a Megyeházán a „KomáromEsztergom Megye Mentődolgozója 2020” címet május 12-én. A jeles
alkalomból főigazgatói elismerésben
részesült és oklevelet kapott a Tatabányai Mentőállomás garázsmestere,
mentő technikusa, a szintén oroszlányi Keszler László is.


Az Alzheimer Café újból megkezdi foglalkozásait ez év június 25én 15:30 kezdettel a Bányász Klubban. Témáik között szerepel az évforduló rövid összegzése, a civil szervezetekkel való együttműködési lehetősége valamint dr. Vas Terézia neurológus, pszichiátria főorvosa segítségével A pandémia idején a demenciával
élők sebezhetősége, annak kezelése
családon belül.


Az oroszlányi evangélikus templomban veszünk végső búcsút 2020.
március 15-én elhunyt dr. Bende
Katalin főorvosnőtől 2021. június
30-án szerdán 17 órakor. Tisztelettel
hìvjuk a búcsúztató ünnepségre kollégáit, munkatársait, volt betegeit, tisztelőit, akik odaadó és lelkiismeretes
munkáját nagyra becsülték. (Főorvosnő barátai)


Idén ismét három napos Bányásznapra számíthatunk. Szeptember
3-án koszorúzással venné kezdetét,
majd másnapra csilletoló versenyt,
erős emberek vetélkedőjét, valamint a
bányászzenekarok találkozóját tennék
a szervezők. Vasárnap a hagyományos „Bányásznapi tekerés”, a főzőverseny, illetve a szabadtéri színpadnál a VÉRT Zrt. támogatásával műsorok lennének a jelenlegi tervezet szerint.


A Hamvas Béla Gimnáziumból 59
végzős tanuló ballag idén. Az ünnepségeket június 17-én csütörtökön
(12. A osztály) és június 22-én kedden
(12. B osztály), mindkét nap délután 5
órakor tartják.


A Kormányablakok május 25-től ismét sorszámhúzással, azaz időpontfoglalás nélkül várják az ügyfeleket.

Polgármesteri elismerés
pedagógusainknak
Június harmadikán a városi
pedagógusnap alkalmából városunk
aktív és nyugdíjba vonuló
óvodapedagógusai, művészeti-, általános és középiskolás tanárai, valamint
a Pedagógus
Szakszolgálat munkatársa vehettek át elismeréseket, melyeket dr. File Beáta jegyző és város polgármestere nyújtott át
a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. A megjelent tanárokat, óvónőket
Lazók Zoltán polgármester a következő gondolatokkal köszöntötte: „Amikor egy évvel ezelőtt hasonlóan szűk
körben köszönthettem Önöket, úgy fogalmaztam, hogy ez egy sajátos helyzet. A szituáció sokat változott egy év
alatt, illetve mégsem (…) Ez az újabb,
több hónapnyi kihívás azonban tovább
erősített bennünket. (…) Köszönöm,
hogy a meglévő bizonytalanságok
ellenére is kitűnő munkát végeztek,
s csak remélni tudom, hogy egy év
múlva végre újra összegyűlhetünk a
közös köszöntőre. Pedagógusnap a
tanév végére esik, amikor egyébként is
napról napra fokozódik a hangulat: egy
hete ünnepeltük a gyermeknapot és két
héten belül jön a nyári szünet. Mivel
hamarosan itt a tanév vége, bízom
benne, hogy mindannyiuknak lesz
alkalma kipihenni az elmúlt időszak
fáradalmait és feltöltődve érkeznek
vissza szeptemberben. A nagy köszönet
mellé pedig kívánok egyben sok sikert,
erőt és hitet a következő tanévre is!” Az
eseményt a Bakfark Bálint AMI, valamint a Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulóinak műsora színesítette.
Több évtizeden át tartó kimagasló
szakmai munkája elismeréseként az
Emberi Erőforrások Minisztere Miniszteri Elismerő Oklevelet és Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott Lantos Gyula Andrásné, Gruber Zoltán Jánosné és Taupertné Barabás Terézia
oroszlányi pedagógusok számára.

Polgármesteri
elismerésben részesültek:
Oroszlány Város Óvodái: Wéberné Jakobi Erzsébet, Stamler Edina, Takács
Teréz és Balassa Bálintné.
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola: Mészárosné Fehérvári Mónika, Horváth Gabriella és Tatai-Szűcs
Cecília.
Oroszlányi József Attila Általános Iskola: Juhászné Lázár Krisztina,
Gocsikné Kaszás Enikő és Fejszés Zsuzsanna.
Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium: Nagy Ildikó,
Molnár Nikoletta, Jáger Adrienn.
TSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája: Nyírőné Szabó Éva.
KEM-i Pedagógiai Szakszolgálat
Oroszlányi Tagintézménye: Pogány
Zoltánné.
Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Bóna Ilona és Milán
Attila.
Hamvas Béla Gimnázium: Mészárosné Fülöp Laura, Fischer Gyula és Huma
János.

Nyugdíjba vonulók:
Taupertné Barabás Terézia (Oroszlány
Város Óvodái), Lantos Gyula Andrásné
(Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola), Grúber Zoltán Jánosné (Oroszlányi József Attila Általános Iskola),
Bata Gabriella és Tárnok Erika (Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola és Kollégium), Dr. Várnagyné Mátyás Éva (Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény).
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Felhívás városi
kitüntetésekre
Előregyártott fészkek várják a beköltözni vágyó
fecskéket idéntől három helyen. Az OIH Zrt. saját
telephelyén, az OLPK kajakház mögött, a LÜN Kft.
pedig Majkon, a múzeum területén állított fel egyegy „fecskehotelt.”

Régi probléma, a használt sütőolaj leadása oldódhat meg OIH Zrt. kezdeményezésére. Az országos
gyűjtőhálózat sárga edényeit az uszodánál, a sportcsarnoknál és a Bánki Donát úton kell keresni. A sütőolaj bármilyen zárt edényben, befőttesüvegben,
PET palackban is behelyezhető.

Nem csak az iskolai tanulók számára elérhető az
az információs eszköz, amely egy környezetvédelmi témájú tanösvény első eleme. A Tesco és a helyi
Suez WTS hozzájárulása mellett számos magánszemély segítsége is benne van a Hunyadi iskola
előtt felállított táblában.

Nagy Attila mentőápoló, az Oroszlányi Mentőállomás vezetője vehette át a „Megye Mentődolgozója
2020” címet. Keszler László mentő technikus pedig
a Tatabányai Mentőállomás garázsmestereként részesült főigazgatói elismerésben.

A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és
sportéletének fellendítése, az oktatás, közigazgatás és
az egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében huzamosabb időn át végzett tevékenységek elismerésére a képviselő-testület "OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű kitüntetést és "OROSZLÁNYÉRT" elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapított.
Az elismerés annak a személynek vagy közösségnek
adományozható, aki, amely a város fejlődésének érdekében több éven át tartó, kimagasló társadalmi, közéleti,
tudományos, oktatói, közigazgatási, gazdasági, művészeti, egészségügyi, vagy sporttevékenységet fejtett ki.
"OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
Oroszlány Város Önkormányzatának 24/2012. (XI. 15.)
rendelete alapján
1 db „Oroszlány Város Díszpolgára” kitüntetést,
2 db „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést,
5 db „OROSZLÁNYÉRT” kitüntető díszoklevelet
adományozhat a képviselő-testület.
A kitüntetések az Oroszlányban élő – illetve kivételesen nem a városban lakó, a városból elszármazott – magyar állampolgárok részére adományozhatók. Ezen felül
a nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet nyújtó külföldi személy is megkaphatja az elismerést.
Ezúton kérik a városban működő civil és sportszervezetek, közösségek tagjait, a város lakosságát,
hogy a kitüntetettek személyére vonatkozó,
indokolással ellátott javaslataikat
zárt borítékban "Kitüntetési javaslat" megjelöléssel
2021. június 17. (csütörtök) napjáig
nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára
(Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., II. emelet 66.
iroda), vagy elektronikus formában küldjék meg
a jegyzo@oroszlany.hu email címre.
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Sokszor fel sem tűnik, hogy mennyire szerencsés földrajzi elhelyezkedésű
településen élünk. Nem csak arról van
szó, hogy a városon belül szinte nincs
távolság, de a zöldfelületek aránya, és
a számos patak is hozzájárul a hangulathoz. A tavakban ugyan még sokkal több lehetőség van, de amíg addig
eljutunk, utánajártunk, hogy maga
a víz hogy jut el odáig? A Komáromi
Vízitársulat úgynevezett „közcélú vízfolyásokon” látja el feladatait, működési területe jelentős. Koltai Bálint, a
Komárom Vízitársulat igazgatója volt
szerkesztőségünk vendége.
: Mi dolga a Komáromi Vízitársu
latnak Oroszlányban?
V. T.: Nekünk a város tulajdonában
lévő felszíni vízi létesítmények közül a
nagyobb vízfolyásokat kell kezelnünk,
Labanc-, Pénzes-patakok, Kertekalja-,
és Svandaberek-patakok és a Határ úti
árok. Úgy mondanám, hogy a levél fő
erezete az, ami a mi dolgunk. Vannak
kisebb árkok, amikre nekünk nincs
megbízásunk, amit a város saját maga
próbál rendben tartani, például a Várdomb utca, Temető mögötti vízfolyás.
Sok esetben előfordul, hogy az adott terület magántulajdonban van, vagy akár
az államé – olyankor mindig a tulajdonos feladata a kezelés, a meder fenntartása. Például a Tatai tó is ilyen állami tulajdon. Belterületen a város feladata csapadékvíz-elvezetés kezelése. A feladatot el lehet látni megbízással, például a társaságunk útján is.
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Csapadékvíz

: Mik itt a fő feladatok – a növényzet nyírásán felül?
V. T.: Uszadék eltávolítás, szükség
szerint iszapolás. Ez a rendszer egyébként a városban egészen jól ki van építve – de arra azonban kell figyelni, hogy
az újonnan beépítendő területeken ne

vissza őket, az évek alatt eljuthatott
a populáció ide is. A vízkár-elhárítás
témában nem ismeretlen jelenségek ők,
meglepően jó statikájú építményeket

maradjon el. Nekünk elsősorban a szemetelés okoz gondot. Mindig nagyon
sok a hulladék, a gumiabroncs, a PET
palack, a kegyeleti tárgyak a temető
mögött… pedig ugyannyiba kerül a kukába dobni, mint a patakba. Ez amúgy
nem csak oroszlányi probléma.
: Van hódunk a Malom-tó szigetén, hogy kerülhetett ide?
V. T.: A hódok úgy kerültek ide, hogy
mi hívtuk őket. Célzottan telepítették

készítenek, végzettség nélkül is.
Mivel védett állatok, itt ütközne a
természetvédelem és a vízkár elhárítás.
Várhatóan itt nem fog ilyen jellegű
problémát okozni. Az ilyen helyzetek
kompromisszumos
kezelése
sok
nehézséget okozhat.
: Munkájuk során érezhető az
időjárás szélsőségessé válása?
V. T.: Szélsőségesebb a csapadéktevékenység, ugyanaz az éves csapadék-
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elvezetés
mennyiség esik le, de más eloszlásban. Ezért villámárvízek keletkeznek.
Nincs már hó, ennek a mezőgazdaságban lenne szerepe: a hó olyan csapadék,
ami nem okoz eróziót, és olvadnia kell,
vagyis lassabban jelenik meg a talajban.
Ökölszabályként 1 cm hó egyébként kb.
1 mm esőnek feleltethető meg. Téli időszakban szokatlan volt a villámlással
járó zivatar, most már ez is előfordul.
Jelentősen hosszabbak az aszályos időszakok, és az ehhez kapcsolódó aszálykárok. Ezek az esetek az elmúlt, mondjuk 10 évben egyre gyakrabban fordulnak elő.
: Akkor ez azt jelenti, hogy el kell
fogadnunk azt, hogy felhőszakadás
esetén állni fog a víz az utcákon?
V. T.: Igen, itt csak azt lehet elérni,
hogy ne két órát álljon a víz az utcákon,
hanem hamarabb eltűnjön. A meglévő, ráadásul a korábbi évtizedekben kiépített elvezető rendszerek nyilván nem
erre vannak méretezve. Illetve ekkora mennyiségre nem is lehet gazdaságosan elvezető rendszereket építeni. Az
özönvíz szerű esőt nem kell tudni azonnal elvezetni. A legutóbbi felhőszakadás
nem fél óráig, hanem másfél óráig tartott, és 20 perc elteltével már nem állt a
víz az utcákon.
: A vasútállomás melletti Felső-tó
kotrása a mai napig nem történt meg.
V. T.: A tó a városé, ők dönthetik el,
hogy mit szeretnének vele tenni. Ebben
nem mi járunk el. Pár éve a kotrás
miatt leengedték, az elején a kőgát már
iszapcsapdának épült. Ennyit tudunk
biztosan. Felteszem az iszap elszállítás,
elhelyezés magas költségei miatt nem
folytatódik a rekonstrukció, de erről a
város tudna nyilatkozni. Más esetben is
bevett gyakorlat, hogy az el nem szállítható iszapból helyben partoldalt, szigetet, félszigetet építenek. A tó vízgyűjtő
területe nagyon nagy, nem csak a Pén-

zes-patak a befolyása, de az erdő nagy
része is vízgyűjtő terület, és szinte a teljes Táncsics utca és környékének csapadékvize is ide folyik be. Ez nagy terület. Más helyen sokszor a vízhiány okoz
gondot, de itt nem láttam, még nyáron
A város belterületén, illetve a város közvetlen közelében található
vízfelületek:
• felszíni állóvizek, tavak:
1 920 500 m2;
• felszíni vízfolyások, patakok
hossza: 13 550 m;
• patakok nyugalmi vízfelülete
(1.2 m szélességen) 16 500 m2.
Ezen vízfolyások, felületek kezelője megoszlik a Magyar Állam, a
Komáromi Vízitársulat az Önkormányzat, és adott esetben a horgászegyesületek között.

sem, hogy ne lenne benne víz.
: Mi lehetne kezdeni a területtel?
V. T.: Van egy vízjogi engedélye,
amelyben szerepel, hogy mi a funkciója.
Attól, hogy nincs benne víz, még tónak
számít egyébként, van meder, van gát,
van zsilip. Az, hogy csak időszakosan
legyen tele, vagyis az árapasztó tó funkció jó gondolat, technikailag itt megvalósítható lenne. Ehhez a besorolását, engedélyeit meg kell változtatni. Tudok

róla, hogy felmerült az a gondolat, hogy
ebben a tóban gyűjteni a vizet a felújított zsilippel, és nyáron, vízhiányos időszakban fokozatosan ebből frissíteni a
Malom tó vizét – ez is egy járható út.
: Az Erdész utcában van egy(két)
ház, ahol eső esetén megáll a víz az
udvarban, pincében. Ez gyakori eset,
vagy csak nálunk nagy a visszhangja?
V. T.: Személy szerint nem tudok más
hasonló esetről a városban. De az biztos,
hogy más településen is előfordul, hogy
oda építkezünk, ahova nem kéne, vagy
nem így kéne. A csapadékvíz elvezetés
gravitációs elven működik hatékonyan,
másképp nagyon drága lenne a mű
ködtetése. Itt a Kertalja-patakhoz kel
lene egy vezetéket kivinni, ráadásul
magán ingatlanokon keresztül. A vá
ros megtette a magáét azzal, hogy
elkészítette a csapadékvíz elvezetés ter
vét. Ez a vonatkozó szabályoknak meg
felel, de hogy mennyire reális ebben az
esetben… Azt látni kell, hogy e terv kivitelezése igen nagy költség. Egyre több
településen teszik kötelezővé azt, hogy
a csapadékvizet mindenki a saját telkén kezelje, szikkassza, tárolja, és ne legyen kivezetve az utcára semmi. Itt is,
ha minden házban csak néhány köbméter puffer lenne, akkor az árhullám csúcsát le lehetne törni, és az ilyen súlyos
események évente mondjuk egyszer fordulnának elő, nem négyszer. Az érintetteknek természetesen az egy is sok.
: A Vízitársulat szemszögéből
megfelelően van kezelve a városban ez
a csapadékvíz-elvezetési kérdés?
V. T.: Szerintem igen. Én úgy látom,
hogy amikor a vírushelyzet nem viszi el
az összes figyelmet és persze pénzt, akkor vagy az OIH Zrt.-n, vagy a Társulatunk által, de meg vannak oldva azok
a problémák, amik a tudomásukra jutnak. Mindent nem lehet egy csapásra,
de próbálják kezelni a problémás pontokat.
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Nagy esőt várnak
A várható csapadékos, évről-évre egyre szélsőségesebbé váló időjárásra számítva felkészülési gyakorlatot tartott
az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A Malom-tónál 5 fő önkéntes tűzoltót irányított Tyukodi József elnök. A
tóparton elsősorban a pince és alagsori
helyiségek elöntésekor használható eszközöket, így a szivattyúkat, szívócsöveket és aggregátorokat is beindították, illetve összeszerelték. Kipróbálták továbbá az avar- és erdőtüzek oltásához használható puttonyfecskendőket, illetve kö-

zösen áttekintették a
franciaországi adományból
származó Peugeot autó felszerelését is. Az oltási-mentési munkálatokat egy ideje már
kézi rádiók is segíthetik, ezek használatát
is gyakorolták.
Az idén 110 éves egyesület május végén
megtartotta szokásos éves beszámolóját
is. Ebben szerepelt az egyesület 2020-ban
elvégzett tevékenysége, programjai, illetve
a tavalyi évben
elnyert pályázatai. Ezt követően a jelenlévők tájékoztatást kaptak a
helyi és a Tatabányai Tűzol-

tósággal való együttműködésről, valamint az idei pályázati lehetőségekről is.
A továbbiakban ismertetésre került az
egyesület 2021. évi eseménynaptára, illetve az ifjúsági csapat gyakorlatáról
szóló beszámoló. Végezetül az elnök javaslatot tett a tagdíjak mértékének elfogadására, felhívta a figyelmet az adó 1%
felajánlására, vázolta a jelenlegi felnőtt
és ifjúsági taglétszámot, jelezve az utánpótlás fontosságát. A kerek évfordulót
ősszel egy nagyobb rendezvénnyel szeretnék megünnepelni, melynek részleteiről a későbbiekben számolunk be olvasóinknak.
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Kipróbáltuk a kerékpár-kölcsönzőt
Ma már nem csak autónkat, vagy üres
lakásunkat oszthatjuk meg különböző appok segítségével, de akkor is élvezhetjük a kerékpározás előnyeit, ha
nincs sajátunk, vagy az éppen nincs ott
velünk. A KOMBIbike 4 magyarországi és 5 szlovákiai város közös kerékpárkölcsönző rendszere, egy új kezdeményezés a városok közötti összeköttetésre. Ez a közösségi közlekedési rendszer 9

városban összesen 95 hagyományos és 35
elektromos biciklit kínál bérlésre, amelyeket a 13 gyűjtőállomás egyikén lehet
kikölcsönözni, majd bármelyik állomáson leadni.
Az alkalmi felhasználók a www.
kombibike.eu honlapon tudnak regisztrálni, és megváltani a bérleti jegyet is.
Az ott kapott kóddal tudják a kölcsönző oszlopán feloldani az adott kerékpár dokkolóját. Ők a bankkártyával kell
megfizessenek egy jelképes letéti díjat,
ebből vonódik le az 500 Ft-os napijegy és
az óránkénti 400 Ft-os kölcsönzési díj. A
maradványösszeg automatikusan vis�szakerül a számlájukra a használatot követő napokban.
Rendszeres használók tekeréseit klas�szikus feltöltőkártya könnyíti meg, melyet az adott dokkolóhoz érintve tudnak kerékpárt kivenni. Itt a kártyaért
és a bérletért kell fizetni: a havi bérlet is kevesebb, mint 1000 Ft, de a féléves már csak 4500 Ft. Letét ilyenkor nincs, az órára számított kölcsönzési díj ugyanúgy 400 forint.
A rendszer egyébként félórás
egységekben méri az időt, és
jelenleg a hagyományos és az
elektromos rásegítésű kerékpárok használatáért ugyanannyit számít fel.
A szabad kerékpárokról valós időben tájékozódhatunk

a honlapról, illetve a KOMBIbike néven
letölthető mobil applikációt is használhatjuk. Ha kölcsönzésen gondolkodik,
mindenképpen javasoljuk a QR kódról beolvasható kisfilm megtekintését. A
kölcsönbicókat az Érsekújvár, Gúta, Kisbér, Tata települések között (pontosabban a közigazgatási határainak széle által
határolt területen) lehet használni, egy
alkalommal maximum 10 órát.
A kölcsönözhető fehér-kék kerékpárok egyébként itt a megyében, az esztergomi Neuzer gyárában készültek. Klasszikus kölcsönzős kerékpárok, stabil acél
vázzal, egytől-egyig masszív első
kosárral, erősen takart kerekekkel és teljesen leburkolt lánccal
rendelkeznek. Így a legkevesebb
rutinnal rendelkezők számára sem jelent gondot a használatuk. Minden kötelező KRESZ
tartozékot is megtalálunk rajtuk. Kerekük nem tömör, hanem levegővel fújt, így használatuk komfortosabb – ami egyébként a nyeregről és a kormányról
is elmondható. Amennyiben a technikai
részletekre kíváncsi, keresse fel az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút facebook
oldalát, ahol kimondottan kerékpáros szemmel is bemutatják a hagyományos és az elektromos verziót is. Érdemes
egyébként pár percet szánni a járgány
megismerésére, mert a nyereg magasságának beállításán kívül (ami nem kíván
szerszámot) akár az integrált zár, akár a
világítás, de még a csengő is mind jól kitalált, de nem mindennapi megoldások.
Mi úgy gondoljuk, hogy a helyiek számára az elektromos rásegítésű bicók kipróbálásának lehetősége lesz a legvonzóbb. Akik ilyesmi bringa vásárlását tervezik, vagy csak gondoltak már rá, cse-

A Pályázat kiírója az Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, a projektben
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása 85%-os, ezen
felül pedig 10%-os a magyar és
szlovák állami társfinanszírozás.
A dokkoló állomások üzemeltetője és tulajdonosa a Pons Danubee
EGTC.

kély költségért szinte korlátlanul tudnak tapasztalatot szerezni vele. Így azt
is könnyen eldönthetik, hogy szükségük
van-e már ilyesfajta segítségre, mondjuk,
hogy tudják tartani a tempót a család
többi tagjával, vagy ezzel a kis plusz lökettel belefognak-e, vagy visszatérnek-e
ebbe a természetközeli mozgásformába.
A dokkoló tölti az akkumulátort, így általában teljesen feltöltve indulhatunk.
Mi egy környei tókerüléssel kb. a töltés
negyedét használtuk el, de Tatabányáról
megfordulva (kb. 25 km) sem tudtuk lemeríteni teljesen, hiába használtuk a legnagyobb erősségű rásegítést, és még a világítást is. Így Tatáig is eljuthatunk rásegítéssel, szinte végig kerékpárúton, ahol
pedig akár két helyen is (sportcsarnok,
kajakház) kicserélhetjük egy teljesen feltöltöttre…
De a rásegítés nélküli is ugyanígy gondtalanul biztosít lehetőséget annak, aki
mondjuk enne valamit a tatai Öreg-tó
partján, de nincs saját kerékpárja, vagy
éppen olyan társasággal menne, ahonnan hiányzik egy-két drótszamár. Hiszen, ha csak nyűg az egyébként meglepően sok helyet foglaló kerékpár(ok) tárolása, és arra néhány alkalomra nyáron
úgy is mindig leereszt valamelyik kerék,
akkor még mindig jobb megoldás két fagyi áráért bérelni, mint sehogy sem kerékpározni.
Hosszabb távon pedig igenis bővülnek a
város idegenforgalmi látványosságai is:
Vértesszentkereszt és Majk most vált látogathatóvá, a Bányászati Múzeum fejlesztése is nagyon rövid időn belül sokkal több látogatót vonz majd távolabbról, és ha a „Lebegő Falu”-nál is létrejön
valamifajta elvárható, civilizált megoldás a jelenlegi kincstári tiltás helyett, akkor bizony nálunk is ki fog alakulni egy
olyan fajta turizmus,
amit eddig csak más
településekről ismerhettünk. Abban pedig
ennek a rendszernek
is szerepe lesz.
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Puskás Akadémia
A kölcsönös sportkapcsolat kialakítása érdekében írt alá együttműködési
nyilatkozatot a Puskás Akadémia, az
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club
valamint Oroszlány Város Önkormányzata június elején. Az együttműködés célja, hogy a
tehetséges
oroszlányi
gyerekek szervezett keretek közt is tovább léphessenek sportkarrierjükben. Ennek érdekében az
egyesület beépíti a Puskás Akadémia utánpótlás szakmai programjának főbb elemeit a saját képzési-nevelési programjába, lehetőség szerint részt
vesz a Puskás Akadémia tehetségkutató rendezvényein. Az OUFC legtehetségesebb játékosai részt vehetnek a Puskás Akadémia próba edzésein és próba
mérkőzésein és átigazolhatnak az Akadémiára. Az akadémia szakmai vezetői, edzői szakmai továbbképzést nyújtanak az OUFC utánpótlás edzőinek,
valamint támogatja az egyesület infrastrukturális és tárgyi feltételeinek biztosítását.
Oroszlány Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten felkarolja a város utánpótlás labdarúgásának infrastrukturális hátterének biztosítását és
fejlesztését. Az együttműködési nyilatkozat aláírását követően már a nyár folyamán részt vesznek az OUFC korosztályos labdarúgói egy, az Akadémia által szervezett tornán, és elkezdődnek a
szakmai továbbképzések is. Az Akadémiára felvételt nyert gyerekeknek napi
ingyenes buszjáratot is biztosítanak.

Judo érmek Győrből

és Varga Regina egyaránt a dobogó második fokára állhattak. Edzőjük ezúttal
is Végh Tibor volt.

Vízre szálltak

Az Oroszlányi Kajaksport Egyesület
életében is elkezdődött a szezon. Idei
első eseményük egy tatai edzés jellegű verseny volt, ahol a megye kajakosai

mérték össze erejüket. Ezen az eseményen nem hirdettek eredményt.
A második egy győri minősítő verseny
volt: Mindkét érdekelt kajakosunk, Leskó Vivien és Becker Norina Adrienn is
elérte a kívánt szintet, ezen belül Vivien
még első helyen is végzett.
Ezt követte a győri kajaksportban, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben elismert érdemeket szerzett Kadler
Gusztávról elnevezett Maraton Bajnokság. Itt népes mezőny gyűlt össze a
Mosoni-Duna vízén és vívott küzdelmes futamokat: 81 egyesület 1960 kajakosa 83 futamban mérte össze erejét. Az Oroszlányi Kajaksport Egyesület 17 nevezése nyomán jó eredmények
és idényeleji formát mutatók egyaránt
voltak.

Megint nagy a Hunyadi
2. helyen végzett a „Nagy vagy!” Országos vetélkedőn a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola csapata. A TV2 által

Két ezüstéremmel térhettek haza az
Oroszlányi Judo Club versenyzői a
Győrben rendezett Magyar Kupáról.
A május 22-ei versenyre három, diák
korcsoportos versenyzőt neveztek cselgáncsosaink. A tatamin elért sikeres
küzdelmek után Áncsák Kiara Manna

szervezett több éve futó vetélkedőnek
a Kecskeméti fürdő adott otthont június 5-én. Az egész napos versenyen a 18
csapatos elődöntőből magabiztos versenyzéssel jutottak be a hatos döntőbe.
A döntő hat versenyszámából a nagykőrösiek, az oroszlányiak, és a szentesi-

ek egyaránt kettőt-kettőt nyertek, így a
végső helyezésekről a három csapat között nüanszok döntöttek. Végül a 2021es „Nagy vagy!” győztese a Szentes, második az oroszlányi Hunyadi, harmadik a Nagykőrös lett. A Hunyadi gyerekek a második helyért járó bükfürdői
wellnesshétvégén pihenhetik ki a fáradalmaikat. A csapat felkészitője Lovrity
Ingrid testnevelőtanár volt. A
csapat tagjai: Lovrity Ingrid,
Balázs Gyula, Áncsák Manna,
Balázs Mirabella, Becher Ferenc, Kristyák Milán, Tassi Kincső, Turán Benett. A Hunyadisok egyébként hagyományosan
jól szerepelnek a Nagy vagy!
vetélkedőn, a korábbi években
két 1. és egy 3. helyet is szereztek. A vetélkedőről készült műsort a nyár folyamán vetíti majd a TV2.

Ökölvívó ezüst
Május végén Egerben, a Kemény Ferenc Sportcsarnokban rendezték meg
a 70. Bornemissza Gergely nemzetközi ökölvívó emlékversenyt 13 ország és
205 sportoló részvételével. A versenyen
ifjúsági és junior korosztályban fiúk és
lányok húztak kesztyűt. Az idei megmérettetésen az Oroszlányi Szabadidő
Egyesület 2 fővel képviseltette magát.
Junior kategóriában Burai Henrietta
50 kg-os súlycsoportban a döntőben vereséget szenvedett, így ezüstérmet szerzett. A szintén junior Pál Martin 66 kgos súlycsoportban, nagy csatában alul
maradt a selejtező során, így kiesett a
versenyből. A két fiatal bokszoló tehetséget Danyi József edző készítette fel. A
nagy hagyományokkal rendelkező viadal Európa szinten is rangos sportese-
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ménynek számít. Az 1951-ben kezdődő,
megszakítás nélküli sorozat csak 2020ban, a vírushelyzet miatt maradt el.

Tinitől a Mastersig
emeltek
Május 29-én rendezték meg Tatabányán a Nyugat-Magyarországi Tini
Országos Súlyemelő Bajnokságot.
Az OVSK két versenyzőt indított a megmérettetésen, s mind a ketten aranyéremmel tértek haza. A lányok közül a
11 éves Mikhel Panka a 64 kg-os súlycsoportban lépett dobogóra, melyben
az összes lány, illetve fiú korcsoportot
figyelembe véve a legjobb teljesítményt
érte el. 36 kg-ot szakított és 50 kg-ot lökött, mindez 89 pontot ért. Ennek ellenére nem ő kapta a különdíjat, mert
ezen a versenyen van távolugrás és medicinlabda dobás is. Egy budapesti kislány nagyobbat dobott és hosszabbat
ugrott, így ő nyerte el ezt az elismerést.
Azonban súlyemelésben egyértelmű
volt Panka első helyezése.
Sikos Dávid +96 kg-ban versenyzett a
serdülők között. Ő 15 éves, nála igazából
a súlyok domináltak, 10 kilót javított az
eddigi legjobb teljesítményén. 6 nagyon
szép gyakorlatot mutatott be, 96 kg-ot
szakított és 120 kg-ot lökött. Méltán állhatott a dobogó legfelső fokára.
A rendezvényen két kisbéri versenyző is
szerepelt, Zolnai Lénárd és Zolnai Rajmund személyében. Mindkét ifjú súlyemelő Oroszlányban végzi az edzéseket. Lénárd egyéni csúcsot javítva, első
helyezett lett a serdülő 55 kg-os súlycsoportban, míg Rajmund harmadik lett a
fiú korcsoportban.
Azonban nem csak a fiatalok remekeltek. A május közepén, Budapesten rendezett idei Masters Országos Bajnokságon, közel 90 résztvevőből 3 oroszlányi
versenyző lépett dobogóra. Az OVSK
színeiben mindannyian első helyezést
értek el kor- és súlycsoportjukban.
Csernák János 191 kg-ot teljesített az
55 évesek között, a 81 kg-os súlycsoportban. 40 kg-mal előzte meg az utána következőt, teljesítményével három
új masters rekordot ért el: szakításban
85 kg-ot, lökésben 106 kg-ot, valamint
összetettben 191 kg-ot.
Bognár János 85 kg-ot teljesített a 60
éves korcsoportban, +110 kg-os súlycsoportban.
Varga Lajos 67 kg-ot teljesített a 75 évesek korcsoportjában, 81 kg-os súlycsoportban.
A versenyzőket Bagócs János és Csernák
János edzők készítették fel.

Befejeződött az NBI/A csoportos kosárlabda
bajnokság – 10. helyen végzett az OSE
Amint arról múlt havi számunkban beszámoltunk április elején megkezdődtek az NBI/A csoport alsóházi rájátszásának mérkőzései. A rájátszás során végig két alapemberét nélkülözni kényszerülő Lions az első hat fordulóban
négy győzelmet szerzett és két vereséget szenvedett, erről bővebben májusi számunkban olvashattak. A hátralévő négy mérkőzésen már nem talált legyőzőre
városunk legnépszerűbb csapata, és végül a rájátszást 8 győzelemmel és mindössze két vereséggel a 10. helyen zárta. Külön örömet jelentett a szurkolóknak,
hogy az utolsó két hazai mérkőzést a védettségi igazolvánnyal rendelkezők élőben végig szurkolhatták. Egyfajta keretbe is foglalta a bajnokságot, hogy a szezon első kettő és utolsó kettő hazai mérkőzését korlátozásokkal ugyan, de nézők előtt rendezhették.
Elmondható, hogy mind a négy mérkőzését meggyőző fölénnyel nyerte a
Lions, a Pécs ellen ugyan „csak” 10 pont különbségű győzelem született, de az
utolsó 10 percre még 19 pontos oroszlányi előnnyel fordultak a csapatok. A ZTE
elleni hazai mérkőzés 33 pontos kiütéses sikert és az utolsó negyedben igazi
örömjátékot hozott. A szezont végül egy kaposvári majd egy jászberényi idegenbeli OSE siker zárta. Tovább növeli a 10. hely értékét, hogy tulajdonképpen
ez volt az OSE Lions történetének első teljes szezonja, hiszen a tavalyi újonc
évben a bajnokság a Covid miatt a 23. fordulóban félbeszakadt.

A rájátszás
eredményei

OSE Lions–Kecskemét
PVSK–OSE Lions
ZTE KK–OSE Lions
OSE Lions –Kaposvár
OSE Lions–Jászberény
Kecskemét–OSE Lions
OSE Lions–PVSK
OSE Lions–ZTE KK
Kaposvár–OSE Lions
Jászberény–OSE Lions

76–77
91–98
93–91
99–92
92–96
101–88
76–66
89–56
59–72
86–107

Az alsóházi rájátszás
végeredménye

9. Kecskemét
17 győzelem–17 vereség
10. OSE Lions
16 gy–20v
11. PVSK
16 gy–20 v
12. Kaposvár
15 gy–21 v
13. ZTE KK
11 gy–25 v
14. Jászberény
4 gy–32 v

A szezonzárást követően a B közép az utolsó edzésen
egy-egy kis személyes ajándékkal megköszönte a játékosok és vezetők egész szezonban nyújtott teljesítményét, és egyben elbúcsúzott a csapattól, hiszen ebben az összetételben utoljára látták őket. A szezon zárását követően meg is kezdődött az új keret kialakítása. Amiben nem történt változás, továbbra is Sebastian Krasovec lesz az
OSE Lions felnőtt csapatának edzője, negyedik szezonját kezdheti meg a
szlovén tréner Oroszlányban. Garamvölgyi Ákos újabb, harmadik oroszlányi szezonjára kötelezte el magát. Lapzártánkig a következő változások történtek a játékoskeretben: négy év után távozik Illés Máté, aki Bíró
Olivérrel egyetemben ősztől a PVSK csapatát erősíti. „Cserébe” szintén
ketten érkeztek a PVSK-tól az városunk csapatába, a rutinos, válogatott
irányító Ruják András, és a fiatal Aleksej Carev érkezett. Center posztra a szintén jelentős A csoportos múlttal rendelkező Molnár Márton érkezett Debrecenből, valamint szintén magasember
posztra igazolta az
OSE Paksról a tehetséges fiatal játékos Dorogi Gergőt. A végleges keret kialakulása júliusra várható.
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Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete kép‑
viseletében – csatlakozva Sári Kovács Szilvia programigazgató
(Karcag város alpolgármestere) által létrehozott országos prog‑
ramhoz – meghirdeti Oroszlányon

„A legszebb
konyhakertek”
programot.

Célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakerteket, gondozza azt, termesszen benne
maga és családja számára minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer-, és gyógynövényeket, gyümölcsöt. A program létrehozói szeretnék, ha minél több településen „A legszebb konyhakertek”
helyi verseny lefolytatásával összegyűjtenék azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket, és még e tudáskincs birtokában vannak. Őrzik mindazt, amit nagyszüleiktől tanultak, vagy olyan saját módszereket alkalmaznak, amellyel egészséges zöldséget-gyümölcsöt termelnek.
Az év témája: Szorgalom, kitartás, hűség!
A részvétel feltétele, hogy a jelentkező konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Az alábbi kategóriákban várjuk a balkonok, kertek jelentkezését:
1. Balkon – Erkélyen kialakított
2. Mini – 50 m2 alatt
3. Normál – 50 m2 felett
4. Zártkert 1. – Zöldséges
5. Zártkert 2. – Gyümölcsös
6. Zártkert 3. – Vegyes
7. Közösségi – óvodák, iskolák, csoportok
Jelentkezési határidő: 2021. június 15.
Jelentkezési lap kérhető a KFMKK információjában, vagy letölthető
az oroszlany.hu oldalon.
Információ: 20/473-8356, kelese@freemail.hu
Jelentkezéskor és a verseny folyamán is szívesen fogadják a fotókat, mely megkönnyíti a bírálók munkáját, és az országos díjra jelöléshez is szükséges.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés, indokolt esetben a
település különdíjai.
A kertek megtekintése két alkalommal történik augusztus 15-ig, előzetes egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2021. augusztus 14. (szombat) 12 óra, Falunap,
Szlovák Tájház, Oroszlány, Alkotmány út 55.
Kezdetek óta 734 település több mint 87.000 kertművelője vett részt
a programban. Várják minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!

rendezvény
szer vezés

FOTÓZÁS AT ERRCVUE ZL ÉA ST

DIGITÁLIS meghívó
NYOMDA
névjegy

KÖNYVKIADÁS

Szoftver ADATFELDOLGOZÁS

marketing PR

KIADVÁNYSZERKESZTÉS

SZÓRÓLAP

könyvkötészet INTERNET
SOKSZOROSÍTÁS lapkiadás

új nyitva tartásunk:

hétfő–csütörtök 9.00–12.00, 14.00–17.00
péntek 9.00–14.00
Várjuk régi és újügyfeleinket
régi telephelyünkön:
Oroszlány, Táncsics Mihály út 59.
j
ú telefonszámunk: +36 30 315 7605,
e-mail címünk a régi: info@presskft.hu

A
Csobbanó Uszoda Oroszlány
minden nap sok szeretettel,
kellemes, családias légkörrel várja
úszni, szaunázni,
kikapcsolódni vágyó vendégeit!

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig 6.00–21.00,
szombaton és vasárnap 7.00–21.00

A pandémiára való tekintettel, az uszodában a látogatás
védettségi igazolványhoz kötött, de
ha a látogató rendelkezik EESZT Mobilapplikációval,
akkor már QR-kód leolvasóval is tudjuk
ellenőrizni, hogy oltott-e vagy sem. Természetesen
a személyazonosságot igazoló fényképes
igazolvány felmutatására a továbbiakban is szükség van!

LEGYEN ZÖLDSÉGES/GYÜMÖLCSÖS KERT MAGYARORSZÁG
MINDEN BALKONJÁN, UDVARÁN ÉS KERTJÉBEN!

