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Kukavödör
Saját erőből kihelyezett szemetes
vödrökkel próbálkoznak a jóérzésű
városlakók, elsősorban Borbálán.
Igyekeztünk minél többet megtudni
a kezdeményezésről, de megkérdez
tük a városüzemeltető céget is.
6–7. oldalon

Pajtafesztivál
Érdekes programok, illusztris ven
dé
gek és sok támogató jellemez
te
az OBK új elnökségének el
ső ren
dezvényét.			
3. oldal

Hetente
5 éve alakult az Oroszlányi Média
centrum, mely minden eddigi
nél
több háztartásba juttatja el a he
lyi híreket.			
4. oldal

Minden eszközzel próbálják
levegőztetni a Malom-tó vizét,
mely a befolyó vizek jelentős
csökkenése miatt algásodásnak
indult. A lehetséges rövid-, és
hosszútávú megoldásokról a 8–9.
oldalon olvashatnak.

Lazítás
Elmaradó maszkviselés, különfé
le iga
zolások külföldre, és kitoló
dó ok
mány-érvényességek a Ko
ro
na-vírus kapcsán.		
12. oldal

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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4 macska gazdát keres

Karola, Hiúz, Marci és Füsti.
Ők négyen csak egy töredéke
a jelenleg gazdira váró
kiscicáknak. Csak szobacicának
és ivartalanítási feltétellel
fogadhatóak örökbe! 8 hetestől,
14 hetes korig, fiúk és lányok
vegyesen.

Az utakról jelentjük
Várhatóan július 5-től kezdődik az
Oroszlány, Várdomb utca – pontosabban annak a Várdomb köz és
Závory Zoltán utca közötti szakaszának – közútfejlesztése. A beruházás során megtörténik az érintett útszakasz felújítása a meglévő
nyomvonalon. A kivitelezés során
3,5 m szélességben új aszfaltburkolat készül, mellette 1-1 méter széles tömörített padkával. A kapubeállók szintjei az út szintjével lesznek

összekötve. Az út mentén csapadékvíz szikkasztó árkok fognak létesülni az útviszonyoknak megfelelően, az útpályával párhuzamosan.
A munka a tervek szerint legkésőbb
2021. szeptember 15-ig fejeződik
be. Az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. kéri az érintett ingatlantulajdonosok szíves türelmét
és együttműködésüket!
A Várdomb utca most felújításra kerülő szakasza, valamit a vele párhuzamos Erdész utca (ellenkező irányba) várhatóan még ősz előtt egyirányúvá válik. Ezt az teszi lehetővé,
hogy a kettőt összekötő Závory Zoltán utca is szilárd burkolatot kap.

Ebben, az eddig csak murvás utcában most ért véget a csatornafektetés, így már nincs további akadálya
az aszfaltozásnak.
Szintén ebben a hónapban kezdődik meg a volt kisposta mellet-

ti nagy parkolóöböl újra aszfaltozása is. Itt az átmeneti parkolási gondokat az tudja majd enyhíteni, hogy addigra várhatóan használható lesz a tóparton, a korábbi salakos focipálya helyén épülő új parkoló. A munka nagy, összefüggő felület ellenére sem lesz csak pár napos, mivel a terület vízelvezetését is
helyre kell állítani, számos víznyelőt
kell cserélni, illetve csatornafedeleket az új szinthez emelni. A kivitelező fokozottan kéri az autósok segítő együttműködését, legfőképpen a
munkák megkezdésekor!
Közben a kivitelező folyamatosan
fejezik be a munkálatokat a többi helyszínen, így új már az aszfalt a Haraszthegyi úton a templomig, vagy a Fürst Sándor utcában
a városkaputól a vasútállomásig. Ez
utóbbin nem csak autóval, de gyalog is sima az út.
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tesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • Főszerkesztő: Palotai Zoltán •
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tila, Molnár József, Nagy Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Színvonalas Pajtafesztivál

Az elmúlt években a Múzeumok Éjszakájaként ismert esemény az Oroszlány Barátainak Köre kezdeményezé-

sére 2019-ben váltott nevet,
változatlan céllal: az emberi
találkozások lehetőségének
megteremtése, az ismerkedés, a közösségi érzés erősítése. A Szlovák Tájház udva
rán a színjátszótáboros gye
rekek produkciója vezette
fel az estig tartó színvonalas
programsorozatot. A fiatalo
kat a Bányász Koncert Fesz
tivál Fúvószenekar kerti mu
zsikája követte, majd Popovics György, megyei közgyű
lési elnök nyitotta meg az eseményt, aki
beszédében kiemelte: Amikor vendé
geket fogadunk, legyünk büszkék me
gyénkre, hiszen rengeteg nevezetesség,
emlék, szépség, érdekesség vesz min
ket körbe, amivel érdemes megismer
tetni a távolabbról érkezetteket. Lazók
Zoltán polgármester elsőként a Dankó Kristóf alpolgármester vezette doro
gi küldöttséget üdvözölte, akik a Bányá
szati Múzeum megtekintését követő
en érkeztek Oroszlányba. A városveze
tő arra hívta fel a figyelmet, hogy közös
múltunk, a bányászat, illetve annak ha
gyománya az, amely igazán összeköti a
két települést. A Pajtafesztivál, amely a
mai eseménysorozat magját adja, azért
jött létre, hogy bemutassa a városunk

ból elszármazott, de hozzánk továbbra
is kötődő művészeket, festőket, grafiku
sokat, fotóművészeket, zenészeket, tán
cosokat. Közülük három fiatal művész
munkáit ajánlom ma figyelmükbe: Jáger Dávid, aki inkább verseiről, írásai
ról ismert, most fotóin keresztül mutat
kozik be. Székely Gábor grafikáit hozta
el nekünk, Malomvölgyi Tamás pedig,
akit legtöbben zenészként ismerünk ke
rámiákkal érkezett. Fogadják őket, mű
veiket szeretettel, gyökereinket büsz
keséggel – fogalmazott a városveze
tő. Természetesen jelen volt az oroszlá

nyiak baráti körének leköszönő elnöke
Fátrai Erzsébet, aki úgy fogalmazott: a
kulturális programokat a KaDarka tár
sulat foglalja keretbe ezen a napon. A
délutáni műsorfolyamban felléptek a
Bányász Népdalkör tagjai, a Bránička
Szlovák Gyermek Tánccsoport fia
taljai és Kutenics Kinga. Nagy si
kert aratott a KadarKölykök
akusztikus koncertje, vala
mint a Bányász Klubszín
pad KaDarka Társulatá
nak koncertje is. Mind
ezek mellett a Tájház
ban óránkénti tárlat
vezetéssel ismerked
hettek az érdeklődők
az oroszlányi szlo

vákok népi kultúráját bemutató kiállí
tással, illetve az evangélikus templom
ban a templom múltjával, jelenével. A

szervezők az éhes gyomrokról
sem feledkeztek meg, hiszen az
udvaron bográcsétel, kürtőska
lács, házi sütemények versenye
várta a megfáradt és megéhezett
látogatókat. A Tájházak Napjá
ra időzített rendezvényt többek
között Oroszlány Város Önkor
mányzata, a Szlovák Nemzetisé
gi Önkormányzat, a Kölcsey Fe
renc Művelődési Központ és a
Bányász Klub is támogatta.
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003
azonosító számú, „A helyi iden
titás és kohézió erősítése Oroszlányban”
című projekt keretében megvalósuló
esemény.
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A bölcsődei nyári leállás 2021. június 19. és augusztus 15. között tart.


Harminc évig ülnie kell a Győri Ítélőtábla másodfokú döntése szerint
annak az 55 éves férfinek aki több
mint egy éve megölt egy nőt Oroszlányban. A különösen kegyetlen ké-

5 éves az Oroszlányi Médiacentrum
2016 júliusa óta működik az Oroszlányi Médicentrum. A Létesítményeket
Üzemeltető Nonprofit Kft. gondozásában nem csak a város teljesen új alapokra helyezett televíziója, az OVTV műsorai készülnek, de ide tartozik az
oroszlanyimedia.hu portál, és televízió facebook oldala, valamint az a 2840
című újság, amelyet most a kezében tart a Kedves Olvasó. Noha a hagyományos televíziózás jelentősége folyamatosan csökken, a helyi televízió az ezt kutató kérdőíves felméréseken rendre hiteles és ismert hírforrásnak bizonyult.

ses gyilkosság elkövetőjét két nap
alatt fogták el, jórészt a térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően.


A Köztisztviselők Napja alkalmából
Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói közül idén kitüntetést kaptak: Kókai Zsuzsanna adóügyi ügyintéző; Mezőfi Attiláné igazgatási ügyintéző (Szákszendi Kirendeltség); Saródiné Lengyel Anikó pénzügyi ügyintéző; Schüller Andrásné
közétkeztetési adminisztrátor; Zinkné
Dús Anna személyügyi ügyintéző.


A Honvédelmi Minisztérium minden
évben a Védelmi Igazgatás Napja
alkalmából megemlékezik az ezen
a területen kiemelkedő munkát végzőkről. Idén Emődi Ferencné, az
Oroszlányi Járási Hivatal vezetője is
átvehette a Honvédelemért Kitüntető
Címet, évek óta tartó lelkiismeretes és
példamutató tevékenységéért, a honvédelem támogatása érdekében végzett munkálkodásáért.


Nemzetiségünkért díjat vehetett át
Szabó Istvánné, Betka a Magyarországi Szlovákok napján, mint az
Oroszlányi és Megyei Szlovák Önkormányzat Elnöke.


Változások indultak a helyi futballt
érintően, melyekről következő számunkban részletesebben be is számolunk.

A megszokott hétfő esti műsorsávban
2016-tól összesen 2234 híranyag, 657
magazin, 324 stúdióbeszélgetés készült.
Számos négylábúnak segítettek gazdára
találni Heti kedvenc című sorozatunk
ban. A város összes munkaterv szerin
ti, illetve rendkívüli képviselő-testületi
ülését közvetítették. 2018-tól minden év
ben élőben követhették a közmeghallga
tásokat, emellett az OVTV online hoz
zászólásokra is biztosított felületet a né
zők számára, így aki nem a helyszínen,
az az otthonából tehette fel kérdéseket.
Ennek korábban nem volt meg a tech
nikai háttere. Több esetben működtek
közre országos TV csatornák anyagai
ban, melyek a várost, vagy a környék lát
ványosságait mutatták be. Jótékonysá
gi karanténkoncertet rögzítésében és to
vábbításában is több esetben segédkez
tek.
A képernyős munkákon kívül iskolai
média szakkörből is rendszeresen jár
nak a stúdióba, záró munkájuk a város
ról készítenek néhány rövidebb videót.
Idén húsvétkor az országban egyedül
állóan exkluzív tartalomként csak az
Oroszlányi Városi Televízió nézői lát
hatták pár nappal a premier után Vujity
Tvrtko Túl minden határon sorozat jóté
konysági műsorait, amelyek egyébként a
nagyközönség számára fizetős facebook
események voltak. Az országos, ponto
sabban azon túli hírnévre is szert tett té
vés nem csak helyi kapcsolatai miatt, de
szakmai alapon is gyakran bukkan fel a

kulisszák között. Legutóbb éppen Ha
waii-ból köszöntötte az oroszlányi tévé
nézőket. Az elmúlt években technika
ilag egy greenbox felvételeket lehetővé
Az OVTV a DiGi kábelhálózatán (Oroszlány és Tatabánya településeken), valamint a Telekom IPTV kínálatában érhető el
(Oroszlány, Tatabánya, Bokod, Dad, Pusztavám és Császár településeken) több mint
20 ezer háztartásban. Az élőkép, szolgáltató függetlenül, honlapunkon keresztül
bárhol megtekinthető! A televízió – a megyében egyedülállóan – Full HD minőségben sugározza adásait.

tévő felszereléssel gazdagodott televízió.
Ennek előnyeit eddig elsősorban a pol
gármesteri anyagok felvételénél tapasz
talhatták a nézők. Az évek alatt bekövet
kezett számos személyi változás a műfaj
sajátossága, ezeket eddig sikerült kezel
ni. Ám az igazi próbát stáb számára is
az jelentette, amikor a Covid teljesen fel
forgatta a mindennapokat. Az akár napi
szintű változások leggyorsabb közreadá
sához sikerült jól kihasználni a rendel
kezésükre álló felületeket. A legnézet
tebb adások, híranyagok dobogósai is
ebből az időszakból kerültek ki.
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Tűzgyújtási tilalom
– otthon lehet

A BorgWarner Turbo üzletágának nyolcadszor sikerült elérnie az egymillió baleset nélküli munkaórát. A
díjátadó ceremónián társadalmi felelősségvállalás
keretében az SOS Gyermekfalvak Magyarország,
valamint az oroszlányi Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola Gyermekeiért
Alapítvány képviselői 10.000-10.000 dollár értékű
adományt vehettek át.

Különféle módokon világították ki a Bányászati Múzeumot a Múzeumok Éjszakájára. Az este folyamán
közel 150 érdeklődő vette igénybe az ingyenes tárlatvezetést, és utazott a kivilágított kisvasúttal. Sokan közülük saját zseblámpájukkal kutattak a szabadterületen elrejtett apró feladványok után is.

Június vége óta tűzgyújtási tilalom van
érvényben az egész országban, jelezte a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága. Tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még
a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A tartós hőség
miatt száraz a növényzet és a legkisebb figyelmetlenség is könnyen hatalmas tűzhöz
vezethet a szabadban.
A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó
autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A
kirándulók ne szemeteljenek, mert az üvegés fémhulladék amellett, hogy szennyezi a
környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat, írják a közleményben.

Az elmúlt pár hét óriási forróságában hatalmas
szolgálatot tettek az elődeink által több évtizede
elültettett fák. Kérjük, hogy akinek a haza, munkahelye, iskolája, ovodája, stb előtt a közterületen van
olyan fa amit láthatólag egy-két éve ültették, a nagy
meleg idején néha locsolja meg egy kanna vízzel. A
fácska és az utókor is nagyon hálás lesz érte.

A Digitális környezet a köznevelésben című, Európai Unió által támogatott projektben vesz részt a
Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3 éve. Ez idő alatt
közel 34 millió forint értékben kaptak és szereztek
digitális eszközöket, valamint LEGO készleteket.

A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében mindenki bográcsozhat vagy grillezhet,
de a tüzet egyetlen pillanatra sem szabad
felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen
a közelben néhány vödör víz vagy egy nyomás alatt lévő kerti slag. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu, vagy a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.
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Alternatív kukák Borbáláról
Nem bírták tovább nézni az eldobált szemetet a Borbálai óvodába járó gyerekek – így született meg azoknak az újfajta utcai gyűjtőedények gondolata, amelyekkel március óta találkozhatunk városszerte. A nem „hivatalosnak” minősülő, frek
ventált pontokra kihelyezett vödröket valójában az ezért alakult „Környezet Klub” helyezi ki, és mindegyiket örökbefogadók
ürítik rendszeresen. Jelenleg mintegy tíz helyszínen futhatunk bele az egyértelműen jelölt vödrökbe. Borbálán azonban nem,
vagy csak alig találunk utcai szemetest, noha itt is van gyalogos forgalom. A csapat ezen felül végzett már útszéli, erdőszéli
szemétszedést is, elsősorban Borbála, azaz a város peremterületein – természetesen az ötletadó gyerekek bevonásával.
– Mik az első tapasztalatok, és hány
hete üzemelnek ezek a vödrök?
 Kővári Adrienn, Környezet Klub:
Ezek a vödrök 3-4 hete üzemelnek.
Konkrétan ott tartunk, hogy már he
tente ürítjük őket, a felüljárónál lévőt
pedig 3 naponta.
– Miből veszik a vödröket, hogyan áll
össze a finanszírozása a működésnek?
Ezeket mi szülők vettük, ebbe senki
más nem támogat bele. Egyedül olyan
támogatásunk van, hogy a Karinthy–
Katona utca sarkán kitettük a sütőolaj
gyűjtőt, az ebből befolyt összegből tá
mogatja az Aranyhaj Alapítvány ezt az
egész koncepciót, ami szeretnénk, hogy
az egész városban elterjedjen. Azaz,
hogy mindenki, a környezetében, ahol
él, fogadjon örökbe egy kukát, amit ki
helyez, heti rendszerességgel figyeli, ürí
ti. Ez talán nem egy olyan vállalhatat
lan dolog.
– Van-e másfajta, nem anyagi segítség a kezdeményezés mögött?

Egy-két támogatónk van, egyikőjük
például munkáskesztyűt hozott a sze
métszedéshez, mert ez nem csak a ku
kákról szól, ugye. Szeretnénk majd ki
menni bizonyos területekre, összeszed
jük a szemetet.
– Ha lenne rá hajlandóság a városvezetés részéről, akkor átadnák a gyűjtés tapasztalatait, beleértve a helyszínek listáját, az ürítési gyakoriságot, és
a kapcsolódó információkat?
Természetesen. Ez rendelkezésre áll,
vannak táblázatok, amiben benne
van, hogy ki melyiket felügyeli, és mi
lyen gyakorisággal szokta üríteni. Csak
olyan helyre teszünk ki, ahol van, aki
örökbe fogadja
– Látják-e hasznát annak, hogy mások által eldobált szemetet gyűjtsenek,
ha ez az eldobált szemét mindig újra
és újra termelődik?
Egyrészt ezt a gyerekekkel közösen csi
náljuk. Ha ők ezt tanulják meg, és ezt
fogadják el normálisnak, akkor ők ké

sőbb már biztosan nem fognak szeme
telni. Ezen kívül bízunk abban, hogy
hátha megmozdul valami az embe
rekben, hogyha nem lát szemetet, ak
kor ő sem fogja eldobni. Aki szeretne
csatlakozni a Környezet Klubhoz, az
facebookon megteheti, onnan tud tájé
kozódni a következő akciónkról.
•
– Hány utcai kuka van a városban?
 Dudás Kinga, OIH Zrt. Park üzlet
ág-vezető:
Elég sok, több, mint háromszáz köz
területi, felül nyitott, kézi ürítéű utcai
kuka van, Oroszlányban. Mi badellának
hívjuk ezeket.
– Ebből hány van Borbálán?
Borbálán a buszmegállóknál, a Dózsa
György úti padok mellett, és a Szeptem
ber úti játszótéren vannak ilyenek.
– Milyen gyakran ürítik ezeket?
Hétfőn és pénteken is van ürítés, vagyis
hetente kétszer. Ezen felül szerdánként
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a Rákóczi, Táncsics és Dózsa utcákon
lévőket, tehát ezeket hetente háromszor.
– Mi határozza meg ezt a gyűjtési
gyakoriságot?
Cégünk ezt a tevékenységét az önkor
mányzat megbízása alapján, a vele kö
tött szerződése alapján végzi.
– Rendelkezik-e a cég az eldobált szemét összeszedésére megfelelő létszámmal, közmunkásokkal?
Jelenleg ezt a feladatot az elvárt mini
mum szinten tudjuk teljesíteni. Nincsen
kimondottan erre dedikált létszámunk,
a kollégák hol ebben, hol más feladatok
ban vesznek részt. Ez amúgy igaz hasz
nált járművekre, eszközökre is. Az a
klasszikus közmunka nincs már a tele
pülésen, igazából alkalmanként, az ös�
szes ellátott feladatunk kapcsán is csak
néhány főről beszélünk, ők is csak al
kalmanként.
– Van-e lehetősége a cégnek kukákat
telepíteni Borbálán?
Az idei évben biztosan nincs. Semmi
lyen közterületi bútorzatra nincsen for
rásunk ebben az évben.
•
– Egyetért-e azzal a lakossági felvetéssel, hogy kevés a szemetes edény
Borbálán?
 Szanyi Gábor, önkormányzati kép
viselő:
Egyet kell értenem azzal az állítással,
hogy Borbála ebből a szempontból is
nagyon elfelejtett területnek számít. A

borbálai lakosok meglátásom szerint
egyébként is rengeteget tesznek a köz
területekért, mivel az ingatlan-tulaj
donosok nem csak a kerítéseken belül,
hanem az ingatlanjuk körül található
közterületen is vágják a füvet, telepítik,
kezelik és karbantartják a fákat és az
egyéb általuk ültetett növényzetet.
– Mit gondol arról, hogy a Környezet
Klub a saját megoldásokat hív életre?
Ez nyilván egy várható civil reakció egy
megoldatlan feladatra. Személy szerint
is részt vettem a családommal az egyik
szemét szedési akciójukban, lehetőség
szerint több ilyen akcióban is részt fo
gok venni. Fontosnak tartom, hogy a
környezetünk tisztántartása mellett a
gyermekeink környezet tudatossá ne
velése is fontos cél ebben a kezdemé
nyezésben.
– Ismeri-e azt az anyagi helyzetet,
amiben az OIH Zrt. van az idei évben?
Természetesen, mint önkormányzati
képviselő tisztában vagyok vele, hogy a
kormányzati elvonások miatt és a csök
kenő gazdasági teljesítményből faka
dó, a várttól jelentősen elmaradó ipar
űzési adó befizetések miatt sokkal ke
vesebb forrás jut a feladatokra, de egy
olyan fontos területre, mint a közterü
letek tisztán tartása kiemelten figyelni
kellene.
– Alkalmasnak tartja-e ezt az önkormányzati céget ennek a feladatnak az
ellátására?
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Nyilván igen, bár amint a jelenlegi hely
zet mutatja, szükségesek lennének vál
toztatások, hogy a feladatellátás megol
dott legyen.
– Önkormányzati képviselőként lát-e
lehetőséget arra, hogy a város erre a
feladatra dedikált cége a jövőben nagyobb mozgásteret kapjon a hasonló
problémák megoldására?
Amennyiben a kérdés a források növe
lésére vonatkozik, akkor azt a város je
lenlegi anyagi helyzetében igen nehezen
látom megoldhatónak, de személy sze
rint úgy gondolom, hogy a cég műkö
désének optimalizálásával biztos meg
lehetne találni azt a struktúrát, amivel
ezek a feladatok elvégezhetőek lennének
a városlakók nagyobb elégedettségére.
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Tilos a horgászat is!

Azonnali intézkedések
a Malom‑tó vízminőségének javításáért

A városi zöldfelületek, így a tó üzemeltetését is végző OIH Zrt.-től
megtudtuk, hogy a Malom-tó közvetlen környezetének rendbetételére (sétány, padok, világítás) több
éve rendelkezik átfogó koncepcióval. Ennek része lenne több, a tóba
telepítendő, időszakos üzemű levegőztető-vízforgató eszköz is. A sétány kialakítására mindeddig nem
kaptak lehetőséget, és a város idei
anyagi helyzete várhatóan a közeljövőben sem teszi ezt lehetővé. Jelenlegi kapacitásaikat részint azonban a cikkben említett, szinte üres
patakmedrek kaszálásra és tisztítására csoportosítják át. Itt most kön�nyebben végezhetik el a feladatokat, és készülhetnek fel egy esetleges nagyobb mennyiségű eső levonulására.

Az elmúlt hetek hosszan tartó és extrém meleg időjárása következtében jelentősen le
csökkent a Malom-tó vízután
pótlása. A három befolyás
ból
kettőn keresztül szinte egy
általán nem érkezik bele víz. A
magas hőmérséklet miatt felmelegedő vízben a napsugárzás hatására elszaporodtak az
algák, a szélcsend pedig tovább ront a helyzeten. A vég
eredményként a vízben kialaku
ló oxigénhiány végzetesnek bi
zonyul a tó élővilága számára.
A súlyos károk elkerülése érde
kében egyeztetett június utol
só napjaiban az önkormányzat
a Tűzoltósággal, a Vízművel és
a tavat fenntartó OIH Zrt.-vel,
amely megbeszélésen július 1-től
azonnali intézkedéseket hoztak.
Visszavonásig tilos a Malom ta
von a horgászat és minden olyan
tevékenység, amely a tó vizét be

Amíg volt bányászat és vízkiemelés, addig
a Pénzes-patakon és Labanc-patakon keresztül beérkező vizek miatt egészen más,
állandó vízutánpótlása volt a tónak. Ezzel
szoros összefüggésben van az, hogy az
ezzel azonos tórendszert alkotó (Állomási) Felső-tó évek óta csak a patak medrének ad helyet. A bányavizek kiemelésének
megszűnésével ott éppen olyan állapotok
álltak vissza, amik a bányászat megkezdése előtt jellemzőek voltak arra a területre.
Mivel a tavak vízgyűjtő területéről érkező
mennyiség elsősorban a lehullott csapadék mennyisége határozza meg, látszólag
nincs tartós megoldás – az amúgy mesterségesen létrehozott – Malom tó vízutánpótlásának megoldására a nyári, aszályokkal
egyre gyakrabban sújtott időszakokban.
Valójában azonban létezik egy elképzelés,
mely tartós megoldást jelenthet. Az oroszlányi szennyvíztisztító telep 2004-es átalakítása óta egy olyan – amúgy helyben, az
ipari parkban gyártott – tisztítási technológiát használ, melynek eredményeként
a kibocsátott, megtisztított víz gyakorlatilag iható tisztaságú. Ez jelenleg is abba az
Oroszlány–Kecskéd vízfolyásba kerül, ami
amúgy is a tó egyetlen kifolyása. Vizének
tisztaságát egyébként a rendszeres mintavételek, de például a patakban talált rákok
jelenléte is bizonyítják. (Fotónkon Lazók
Zoltán, akkor még az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójaként, a szennyvíztelep átadóján a tisztított
szennyvízzel.)
A tisztított vizet csővezetékben
lehetne
a szennyvízteleptől a
Malom tó felső pontjáig vezetni. A csövet
a meglévő patakmeder oldalában, majd a
tóparton lehetne elvezetni, gyakorlatilag a
Dózsa György útig, ahol most is felállította szivattyúit az Oroszlányi Önkormányzati
Tűzoltóság. Nyilvánvaló azonban, hogy ennek nem csak a vízjogi engedélyezése lenne hosszadalmas. Egy ilyen komoly beruházásra a város költségvetéséből még sokáig nem telne – azonban léteznek olyan,
kimondottan környezetvédelmi célú pályázatok, amelyek esetleg fedezetet jelenthetnek erre sok százmillió forintos megoldásra. (Hát még, ha a tó környékének
rendbehozása is beleférne…) Amely – ha
létrejönne is – állandó fenntartást és üzemeltetést kívánna. A tényleges megvalósítást azonban mindezek ellenére is érdemes lehet megvizsgálni – hiszen addig maradnak minden nyáron a rendkívüli, „tűzoltó” intézkedések.
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Nemzetközi
gyűjteményben

folyásolja, beleértve a kacsák etetését is.
Ezen tilalmak betartását a közterületfelügyelet munkatársai kiemelten ellen
őrzik. A víz oxigéntartalmának javítá
sa érdekében a partoldalra, illetve ma
gára a vízfelületre a tűzoltóság szivat�
tyúkat telepít ki, amelyeken keresztül
a tóból kiszivattyúzott vizet visszafor
gatják, illetve esetenként tűzcsapokból
is juttathatnak friss vizet a tóba. Újsá
gunkban legutóbb 2018 szeptemberé
ben jelent meg lakossági tájékoztató a
bezöldült víz miatt. A vegyszeres keze
lést már akkor egyértelműen elvetették.
Akkor történt próbálkozás a víz jetskik
használatára, és az ezekkel történő víz
mozgatásra. Ezen vízijárművek megje
lenésére most is lehet számítani. A mos
tani, az akkorinál több hónappal koráb
ban meghozott intézkedésektől azt vár
ják, hogy érdemben járuljanak hozzá az
algásodás ütemének lassulásához.

A fenti intézkedések miatt az önkormányzat a lakosság türelmét kéri,
mivel a jelen extrém időjárási helyzetben csak így lehet az élővilág
pusztulását megakadályozni. A zajjal is járó védelmi munkák este 8-ig
tarthatnak. Mindez addig szükséges, amíg jelentősebb mennyiségű
csapadék-utánpótlás nem érkezik.

Író-olvasó találkozón mutatja be a
szerzője azt a könyvet, melyben több,
mint 10 ország 300 településének Rákócziemlékjeleit mutatja be.
Az 400 színes oldalt
tartalmazó kiadvány
ban több oldalon jelenik
meg városunk: a majki
emléktáblákon és a Rá
kóczi szobron kívül a
főutcánk emléktáblája
is szerepel benne. Ilyés
Gábor „Hazánk szentje,
szabadság vezére” című
könyvének bemutatója
július 22-én, csütörtökön 17 órakor lesz
a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
és Könyvtár kamaratermében.

Apák Napi Borverseny
Apák napja alkalmából az oroszlányi Római Katolikus Plébánia frissen
alakult férfi klubja június 19-én megtartotta első rendezvényét Kecskéden
a Szent Anna Ifjúsági Szállás udvarán. A jelenlévők megismerkedhettek
a kulturált borfogyasztás szabályaival
és a borok értékelésének szempontjaival. A Munkás Szent József Plébánia
keretein belül több aktív csoport mű
ködik. Van Énekkar, Kézműves Cso
port, Mónika Imakör, Rózsafűzér Tár
sulat, Irodalmi Kör és Karitász Cso
port. Ezen csoportok tagjai rendsze
resen találkoznak egymással, ám tag
jaik többségében nők. Mi más lehetne
jobb alkalom egy olyan összejövetelre,
ahol az egyházközség férfi tagjai van
nak a középpontban (nem kihagyva a
hölgyeket) és ahol bejelenthetik a Kato
likus Férfiklub megalakulását, mint az
apák napja. A bordélután Kutschi András plébános megnyitójával vette kezde
tét. Köszöntötte a megjelenteket, majd
beszélt arról, hogy a bor nagyon rég
óta része kultúránknak, jelen van éle
tünk sok területén, még az egyház életé
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ben is. A köszöntőt követően a rendez
vény szakmai támogatója Varga Máté
borász (Varga és Fia pincészet, Mór, a
Móri Borvidék Hegyközségének elnö
ke) ismertette a borverseny lebonyolítá
sának szabályait, az értékelés menetét,
majd elindította a versenyt. 11
bor vett részt a megméretteté
sen. Varga Máté minden bor
ról elmondta szakmai vélemé
nyét (sőt azt is, melyik mitől le
hetne még jobb), majd a jelen
lévők is értékelték azokat szín,
tisztaság, illat és íz alapján.
Az eseményen részt vett Jakobi András, a Környe Öreghe
gyi Gazda Egyesület elnöke,
akivel vel a szervezők a továb
biakban szorosabban együtt
működnek mindazon terü
leteken (eseményeken) ahol a téma a
borászkodás, így a következő borverse
nyen is. A nevezők igazán büszkék le
hettek; egy kivételével mindegyik meg
érdemelte az arany, ezüst, vagy bronz
minősítést. Varga Máté borász nem ér
kezett üres kézzel, a verseny után még
sok bor várta, hogy hidegtálak kísére
tében megkóstolják. Az élménydús íz
lelések kötetlen beszélgetések keretében
zajlottak. A résztvevő gazdák nemcsak
okleveleket kaptak, hanem hasznos is
mereteket is.

Bátrabban nyeregbe
pattanhatnak a kezdők is
Sokak számára munkahelyként, a legtöbb oroszlányi számára pedig az OSE
Lions támogatójaként lehet ismerős
a Bridgestone gumiabroncs márkanév. Kosarasaink mezén évek óta találkozhatunk a felirattal, ám most egy
másik sportágban is maradandót tettek le – az út mellé. Az Oroszlány–Ta
tabánya kerékpárút, és a Környe–Vér
tessomló kerépárút mellett pihenőhe
lyek létesültek segítségükkel. A mun
kába járók és az aktív kikapcsolódást
keresők egyaránt örülhetnek a Környe
területén található kerékpárutak mel
letti új fejlesztéseknek. A pihenőhelyek
az útvonallal ismerkedő kezdők, csa
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ládok számára oszthatják fel a távolsá
got apróbb részekre. A munkába járók
pedig egy-egy nyári zivatart úszhatnak
meg alattuk szárazon. A Bridgestone
abroncstípusairól elnevezett pihenő
pontokon nemcsak asztalok és ülőhe
lyek várják az oda érkezőket: szelek
tív hulladékgyűjtőket is kialakítottak.
A technikai segítséget igénylő bringá
sokra is gondoltak a környei vasútál
lomás mellett egy pumpával és szere
lő-állvánnyal felszerelt szervizpont is
felépült. Az ünnepélyes átadón az ab
roncsgyár képviseletében Topolcsik
Melinda, és a település polgármestere,
Beke László köszöntötte a kerékpáro
sokat és a sajtó képviselőit. „Nem véletlenül lettünk Kerékpárosbarát munkahely, szívügyünk a sport és így a kerékpározás, ez találkozik most másik fontos vállalásunkkal, a helyi közösségek
szolgálatával” – mondta Topolcsik Me
linda, a Bridgestone Tatabánya Terme
lő Kft. ügyvezető igazgatója. „Településünk mindig is törekedett arra, hogy magas színvonalon valósítsa meg a beruházásait. Ezt a törekvést mutatja az is,
hogy a megépült kerékpárutakat nem tekintjük késznek a beruházást lezáró műszaki átadás után, hanem azt nézzük,
hogy mivel lehetne még komfortosabbá tenni a környei szakaszt.” – mondta
Beke László, Környe polgármestere. Ol
vasóinkat így ismét csak arra buzdítjuk,
hogy pattanjanak nyeregbe: aki aggódik
az amúgy kerékpárral egyáltalán nem
nagy távolságok miatt, az már a telepü
lések között is több ponton megpihen
het. Akinek pedig nincs, vagy még nem
üzemkész a saját kerékpárja, akár már
bérelhet is egyet jelképes összegért, akár
még elektromos rásegítéssel is.

Új burkolatot kapott az
extrém pálya
A sokak által csak „Gárdonyi”-ként
ismert, valójában már Fekete István
Sportcentrum területén lévő extrémsport-pálya még 2014-ben épült. A lé
tesítmény akkor hiánypótló beruházás
volt, hiszen az oroszlányi gyerekek kö
rében is igen népszerű volt a rollerezés
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és a gördeszka, és pálya hiányában a vá
ros közintézményeinek, nagyobb bolt
jainak lépcsőin, korlátain tudtak csak
gyakorolni. A fiatalok mára már első
sorban rollerrel használják a parkot. A
hét éves, örömteli módon intenzív hasz
nálat alatt a fenntartó OIH Zrt. folya
matosan igyekezett kijavítani a termé
szetes elhasználódásból adódó sérülé
seket. Az átadása óta töretlen népszerű
sége következtében mára azonban elke
rülhetetlenné vált az elemek teljes cse
réje. A kimondottan erre tervezett rám
pák rozsdamentes vázszerkezetből és
többrétegű, kompozit pályaelemekből
állnak. A parkot eredetileg is telepítő
cég szakemberei a pálya egyes részein
nemcsak a külső pályaborítást cserélték,
hanem az ütődést elnyelő alsó rétegeket
is. A munkálatok végeztével a park már
újra teljes intenzitással igénybevehető.

A használata ezen túl is ingyenes lesz,
de sisakot továbbra is fel kell venni
hozzá.

Kajak
A kimlei Eszkimó Indián játékokon
az általános ügyesség és erőnlét felmérése a cél. A június 19–20-án rende
zett versenyt régiónként tartotta a Ma
gyar Kajak-Kenu Szövetség, elkerülve
ezzel is a zsúfoltságot a tizenhárom tag
szervezet száztizenhét nevezése között.
Az Oroszlányi Kajak Sport Egyesület
tizenkét főt nevezett. Az ügyességi és
erőfelmérő versenyszámokon kívül hu
szonhét futamban evezésben is küzdött
a kétszázkilenc résztvevő. A verseny
számok a Gyermek (U10-U12) korosz
tály számára: célba dobás kislabdával,
húzódzkodás nyújtón 30”, 1500 méte

res futás, és 2000 méteres evezés fordu
lóval (MK1). Az előkészítő (U8-U9) kor
osztályra 4000 m leevezése – MK1-ben
(szintidőn belül), vízi ügyességi feladat
sor, szárazföldi ügyességi versenypálya
teljesítése várt. Ők oklevelet és „arany
jelzést” kapnak ezekért. A gyermek ver
senyszámok pedig egyéni összetettben
az 1-6. helyezettek érem díjazásban ré
szesültek. Helyi eredmények: U12 fiú
6. Somogyi Bence, 12. Kárász Richárd;
U12 lány 6. Turbucz Nóra, 7. Hábenczius
Szilvia; U11 fiú 12. Szilvásy Rómeó, 18.
Kuris Gergő; U11 lány 1. Leskó Lili, 3.
Schattinger Zsófia; U10 fiú 6. Szűcs Dávid; U10 lány 2. Tóth Anna.
A lehető legerősebb mezőny gyűlt ös�sze Sukorón Magyar Kajak-Kenu
Kupa U10-U12 korosztály döntőjében.
Június 27-én a óriási hőség zúdult a Ve
lencei-tóra, szinte a levelek alig rezdül
tek. Hetvenhét tagszervezet ezerszáz
harminchárom versenyzője mérte össze
erejét, szinte egyenrangú esemény volt
egy országos bajnoksággal. Az OKSE
hét versenyzővel vett részt az Országos
Magyar Kupán. A győzelem hatalmas
csatában, a hajrában dőlt el. A többi fu
tamra is jellemzőek voltak a kiélezett,
nagyon szoros csaták. Sokszor tized
másodpercek döntöttek még a helyezé
sekről is. Az U10 Mk4-es hajó vezéreve
zőse Schattinger Zsófia, a lekövető Les
kó Lili volt. A siker kovácsai voltak még
a Vitál Klub Székesfehérvár és a Kimle
versenyzői is. Sajnálatos, hogy a Bacsányi Krisztina–Leskó Vivien kettes tized
másodpercekkel nem jutott a döntőbe.
Az OKSE döntős eredményei: U10 női
2000 m 10. Tóth Anna; U12 Mk2 női
2000 m 8. Hábenczius Szilvia–Turbucz

a Rákóczi úton. Itt ismét lesz lehetőség
arra, hogy a színes autók után érdek
lődők – akár fiatalabbak, akár időseb
bek – zászlóval elrajtoltathassanak egyegy versenyautót. A mezőnyben a ko
rábbi években változó számban ugyan,
de mindig találhattunk helyi induló
kat. Az elképzelések alapján – az elmúlt
évektől eltérően – a BorgWarner parko
lója helyett legalább részben az Uszo
da és a Polgármesteri Hivatal parkoló
ja, a volt busz-pályaudvar, valamint a
kormányhivatal parkolója adna helyet
napközben az éppen nem versenyben
lévő autóknak. Az állóhelyekre ilyenkor
olaj‑, és benzinálló ponyvát terítenek,
de a saját szemeteszsák is megszokott,
sőt, kötelező elem a csapatok számára.
Vasárnap a versenyiroda kialakítására
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Nagy várakozás előzte meg a
június végi Streetball Challenge
Hungary-t városunkban. Nem
csak Budapestről és környéké
ről, de Sopronból, Kaposvárról,
Körmendről és Szolnokról is ér
keztek nevezők. Az eseményt dr.
File Beáta jegyző nyitotta meg.
„28. alkalommal indult idén út
jára a Streetball Challenge, aminek 10.
alkalommal ad otthont Oroszlány. (…).
Térségünkben soha nem látott népsze
rűségnek örvend a kosárlabda, amit re
ményeim szerint mind többen meg
kedvelnek és művelnek. A streetball el
sősorban a tömegek és nem a profik já
téka, bárki beszállhat, nincsenek bo
nyolult szabályok. Az egyetlen cél a
sportszerűség, az élvezet, a szórakozás,
az egészségmegőrzés és a játék.”
Az eseménynek ismét a városközpont
adott otthont, ahol a különböző kor
osztályokban és kategóriákban 8 pá
lyán, 70 csapat részvételével zajlott a ve
télkedés. A jeles évfordulóra való tekin
tettel igen népes lett a VIP-torna mező
nye nyolc csapat részvételével, az ezút
tal is ingyenes kenguru korosztályban
pedig oly sok nevezés érkezett, hogy a
mezőnyt két részre, U11 és U10 osztot
ták. A hagyományoknak megfelelően
megtartották a dobó- és ügyességi ver
senyeket is. Az időjárás erre a napra a
hétközi kánikulához képest kissé eny
hült, de a 28 fok így is csak a korábbi
napokhoz képest számított kedvező
nek. A mérkőzések közti színes prog
ramokról az oroszlányi zumbások és a
Cirill Táncstúdió gondoskodott. Nagy
sikert aratott a kisebb gyerekek köré
ben a pályák melletti füves területen
rendezett habparty, amelyről a helyi
tűzoltók gondoskodtak. Ezúton mon
dunk köszönetet támogatóinknak, ön
kéntes segítőinknek és munkatársaink
nak!

•

Streetball tizedszerre

2840

Közelebb hoznák idén a versenyautókat a városlakókhoz. Utcai gyorsasági
szakaszról ugyan nincs szó, de a szer
vizpark részben beke
rülne a belvárosi par
kolókba – hangzott a
„VI. Oroszlány Ral�
lye 2021” elnevezésű
sportrendezvény elő
zetes egyeztetése kap
csán.
A városházán Lazók
Zoltán polgármester
fogadta Füredi Andrást, a rendezvény
szervezőjét június végén, és közösen te
kintették át az augusztus 14–15-re ter
vezett két napos autóverseny lehetősé
geit. A főtér környékén szombaton dél
utántól a korábban is nagy sikert aratott
közlekedésbiztonsági, baleset-megelő
zési és elsősegély bemutató lenne. Kora
este a megszokott rajtceremónia várná
az érdeklődőket a hivatal épülete előtt,
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Ralliznának

a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
és Könyvtár kiállítóterme ad lehetősé
get. A Rallye3 meghívásos és MNASZ
Sprint kategóriákban kiírt versenyben
idén is küzdenek az „Oroszlány Város
Vándordíjáért”. Ez egy olyan, helyben
gyártott autóalkatrészeket is tartalma
zó vándorkupa (képünkön), mely érde
kes színfoltja a magyar autóversenyzés
nek, és megszerzését minden évben va
lódi várakozás előzi meg. A résztvevők
és az érdeklődők a pontos részletekről
a július közepén megjelenő versenyki
írásból, vagy az esemény facebook olda
lán tájékozódhatnak.

ÖNNEK CÍMEZVE

Nóra; U11 Mk1 női 2000 m 6. Leskó
Lili, 8. Schattinger Zsófia; U12 MK4 női
2000 m 5. Hábenczius Szilvia–Turbucz
Nóra–Rózahegyi Rozi (Zoltek)–Szűcs
Ré
ka Zita (Zoltek)–versenyegyesülés;
U10-11 Mk4 Női 2000 m 1. Schattinger
Zsófia–Leskó Lili–Takács Emma (Vitál
Club)–Gál Kincső (Kim
le)–verseny
egyesülés.
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5.5 millió beoltott,
életbe léptek az újabb lazítások
Megvan az 5,5 millió beoltott, így
újabb járványügyi enyhítések jönnek az országban. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter
június végéhez közeledve a kormány
infón közölte az enyhítéseket:
• megszűnik a kötelező maszkhasz
nálat a zárt helyeken, üzletek
ben, tömegközlekedésen (kivéve az
egészségügyi területeken);
• nem kell a védettségi igazolvány
szállodákban, strandokon, étter
mekben, fürdőkben, ülőhelyes elő
adásokon, így színházakban, mo
zikban sem;
• családi események, magánrendez
vényeken már százan lehetnek, la
kodalmakon négyszázan;
• az üzletekben nem lesz kötelező a
távolságtartás, és nem kell tíz négy
zetméterenként korlátozni a vásár
lók számát;
• tömegrendezvényeken, koncerte
ken, fesztiválokon, szórakozóhelye
ken viszont megmarad a védettsé
gi igazolvány kötelező használata,
enélkül továbbra sem lehet látogat
ni őket. 18 év alattiak pedig csak vé
dett személlyel vehetnek részt eze
ken az eseményeken;
Magyarországon a lakosság 56 száza
léka kapott már meg legalább egy dó
zist a védőoltásból. Ezzel lakosságará
nyosan nézve a világ 10 legjobban át

oltott országa között vagyunk. Ezért
az eddigi tömeges oltásról átváltanak
a készenléti oltásra, azaz néhány ol
tóhely marad fent, és aki oltást sze
retne, annak ezek egyikét kell felke
resnie. Július elsejétől megérkezik az
EU-s zöld útlevél Magyarországra
is. Papír alapon a kormányablakok
ban lesz átvehető, elektronikusan pe
dig az ügyfélkapuból lehet kinyom
tatni. Az igazolványt azok kaphatják
meg, akik átestek a betegségen, ne
gatív PCR-tesztet produkáltak, vagy
kaptak oltást. A kapott oltóanyag fajtájának elfogadása országonként eltérő lehet, ezért azt javasoljuk, hogy
külföldre való utazás előtt mindenki
tájékozódjon az éppen aktuális feltételekről!
Decemberig meghosszabbították a
járványügyi készültséget
A fenti enyhítések ellenére fél évvel,
december 18-ig meghosszabbította a
járványügyi készültséget a kormány,
írja az erről szóló rendelet a Magyar
Közlönyben. Az egészségügyi törvény
szerint a járványügyi készültség ideje
alatt a kormány többek közt tovább
ra is
• Korlátozhat vagy betilthat rendez
vényeket, amelyek elősegítenék a
járvány terjedését.
• Korlátozhatja ezen kívül az üzletek
működését, nyitva tartását,

• szabályozhatja a települési önkor
mányzat területén működő piacok,
vásárok nyitva tartását.
• Korlátozhatja vagy megtilthatja
egyes intézmények látogatását.
• Járványügyi elkülönítésre vonatko
zó rendelkezéseket állapíthat meg,
és
• meghatározhat szociális távolság
tartásra vonatkozó szabályokat is,
bevezethet például kötelező maszk
viselést vagy vásárlási sávot a veszé
lyeztetettebb csoportoknak.
• Korlátozhatja vagy megtilthatja a
belföldi, illetve Magyarország és
más ország közötti személyforgal
mat vagy áruszállítást.
A válsághelyzet alatt a kormány gyor
sabban tud dönteni, ha ismét elkez
dene nőni a koronavírussal fertőzöt
tek száma. A WHO arra kérte a már
beoltottakat, hogy ne hagyjanak fel a
maszkviseléssel. A delta (korábbi ne
vén indiai) variáns jóval fertőzőbb,
mint a korábban ismert vírusváltoza
tok, ezért az Egészségügyi Világszer
vezet szerint továbbra is óvatosnak
kell lenni. Egyes hírforrások szerint
a „negyedik hullám” akár még a nyár
vége előtt is ideérhet. Az ezzel kapcso
latos, aktuális hírekért keresse fel mé
diacentrumunk leggyorsabban reagá
ló felületét, az OVTV facebook olda
lát!

Tovább hosszabbodik
a lejárt igazolványok érvényessége
A veszélyhelyzetek alatt lejárt, illetve lejáró okmányok egységes meghosszabbítására vonatkozó szabályozás lépett életbe, azonban az uniós rendelkezések értelmében a jogosítványokra eltérő határidők vonatkoznak. Érdemes ellenőrizni az érvé
nyességi dátumot és időben gondos
kodni az okmányunk megújításáról.
Egységes szabályozás érvényesül az
Európai Unió tagállamaiban veze
tői engedélyek érvényességének auto
matikus meghosszabbítására. Az Eu
rópai Parlament és a Tanács rendele
te értelmében: a 2020. szeptember 1.
és 2021. június 30. között lejárt okmá
nyon szereplő lejárati dátumhoz ké

pest további tíz hónapig érvényes a jo
gosítványunk. Az új lejárati dátumot
nem kell feltüntetni, vagyis semmi
lyen további teendőnk nincs.
Az összes többi lejáró okmányra a
magyar törvényi rendelkezések vo
natkoznak, melyek értelmében a
2020. március 11. és 2020. július 3. kö
zött fennállt, valamint a 2020. nov
ember 4-től fennálló veszélyhelyzetek
idején lejárt, illetve lejáró okmányok
– ideértve a forgalmi engedélybe be
jegyzett műszaki érvényességi időt is
– a veszélyhelyzet megszüntetésének
napját követően 120 napig maradnak
érvényesek.

Sajátos szabályozás vonatkozik a ve
szélyhelyzet alatt lejárt diákigazol
ványokra: ezek a lejárat dátumától
függetlenül 2021. október 31-ig érvé
nyesek, vagyis fenti időpontig min
den vonatkozó kedvezmény igény
bevételére feljogosítanak – írja a
kormanyhivatal.hu

