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Közmeghallgatás
Ismét elmondhatja véleményét, észrevételét az éves rendes közmeghallgatáson. Ha már tudja mit kérdezne,
úgy érdemes azt előre beküldenie. Az
OVTV most is élőben közvetít majd.
1. oldal

Váltófutás
Ha kérdéses, hogy le tud-e futni 3
km-t, akkor itt a legjobb alkalom,
hogy kipróbálja. Az időpont is ideális: 0–24-ben akkor is megteheti,
amikor senki sem látja. 10. oldalon.

Labdarúgás
A helyi focieredmények és meccsidőpontok mostantól kompaktan, egyszerűen, lényegre törően. 10. oldal

Fekete Miklós nyerte
az öt nemzetet felvonultató
erős ember versenyt,
melyet a 71. Bányásznap Élménypark
hogy működött a bánya?
szombati napján KiNos,neatudná,
gyerekek már nem biztos. Nekik készült az a tematikus park, ahol
közben ismerik meg feladatorendeztek a strandon. játék
kat. Hol máshol, mint a majki kisvas3. oldal
Az idén is több út mellett.
É R A DÁS!
száz nézőt vonzó esemény V
Szep
tem
ber 27-én hétfőn 9–16 óra
között a KFMKK-ban.
jövőre jóval több ország
Keresse újságunkat
résztvevőivel térne vissza
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
városunkba.
oldalon is!
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Optimista Családi nap
Az Oroszlányi Optimisták Mozgáskorlátozottak Klub 3. családi napját
2021. szeptember 18-án
szombaton, 10–17 óráig tartja a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban.
Programok:
10 órától Arcfestétés,
csillámtetoválás, élmény
quad kicsiknek és nagyoknak. Újságfonás Szita Gizellával.
11 órától „Éva és Béla” tánc, énekel:
Jolanda
11:45-től Rajnai Gábor és Válóczi Ferenc köszöntő beszéde
12:30-tól Ebéd
13:30-tól Tombola (értékes nyereményekkel)
14 órától Dávid József harmonikázik

A jó hangulatról egész nap Pataki Ildikó
gondoskodik.
A rendezvényre várja a sorstársakat,
az érdeklődőket, leendő klubtagokat és
persze a támogatókat a rendező:
Oroszlányi Optimisták
Mozgáskorlátozott Klubja.

Gazdát keres
Ica cica.
Különlegesen szép Ica cica szerető gazdira vár! 4 hónap
körüli, igazi cuki, dorombolós művésznő. Természetesen
csak szobacicának fogadható örökbe, örökre.

„FELEJTEK ”
A különböző súlyossági fokú demenciá
ban (Alzheimer-kór stb.) szenvedő bete
gek és az őket ápoló családtagok rend
kívül nehéz helyzetét megkönnyítve elin
dítunk egy rendszeres foglalkoztató, fej
lesztő csoportot.
Küzdenünk kell a betegek teljes elszigete
lődése ellen. Játszva-dolgozva, speciális
eszközök használatával az érzékszerveik
stimulálására.
A „FELEJTEK CSOPORT” foglalkozási
formái: szellemi-kulturális és szórakozta
tó jellegűek.
• valóságorientációs tábla, emlékdobo
zok, saját Tevékenység táskák, érzéke
lő párnák,
• memóriajátékok, szókirakók, szín- és
formakirakók,
• egyszerű kézműves foglalkozások,
• demens betegeknek kidolgozott fel
adatlapok egyéni és csoportos kitölté
se,
• zenés-mesés foglakozások,
• felolvasások,
• egyszerű átmozgató torna,
• parkunkban közös séta,
• egyéni és társadalmi ünnepek megtar
tása.
A fenti terápiák kombinált alkalmazása.
FOGLALKOZÁSOK CÉLJA: a betegség
miatt már sérült funkciók fejlesztése, a
még meglévő képességek megőrzésemegerősítése. A betegség romlásának
késleltetése.
BIZTOSÍTUNK: szeretetet, szakmai segít
séget, biztonságos, a résztvevők számá
ra megnyugtató, támogató, tiszteletteljes
légkört, felügyeletet.
Első foglalkozás: 2021. október 6. (szer
da) 16–19 óra között
Helyszín: Munkás Szent József Plébánia,
Oroszlány, Haraszthegyi út 11.
A továbbiakban szerdánként 16–19 óra
között.
A foglalkozások díjmentesen vehetők
igénybe.
Katolikus Karitász

 06 20 481 2319
2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a
Lé
te
sít
ményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkesztő
ség: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@
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.
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Molnár József, Nagy Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó

03

2021. SZEPTEMBER

Eszterházyak
öröksége
Közös projekt keretében leplezték le
Galántán a Reneszánsz Kastély parkjában azt az információs panelt, amely
szlovák, magyar
és angol nyelven ad információt a mátyásföldi városról és
az Eszterháziak
gazdag hagyatékáról. A hétvégén rendezték
a galántai Eszterházy kastélyban „A hírneves
Eszterházy család” történelmi
programot is. A
program minden évben feleleveníti a galánati Eszterháziak egyegy korszakát, 2021-ben a család történetének tragikus időszakát, az 1652-es
nagyvezekényi csatát rekonstruálták.
A nagyvezekényi csatában a királyi hadak, az 1200 fős magyar sereg háromszoros túlerőben lévő török sereget vert
szét, amely a törökre mért első győzelem
volt. Az ütközetben az Esterházy család
négy tagja hősi halált halt. A történetet
Esterházy Pál idézte vissza szlovák és
magyar nyelven egyaránt. Az Eszterházy herceget – akinek leszármazottjaként
a majkpusztai születésű Eszteházy Móricz, aki 1917-ben rövid ideig Magyarország miniszterelnöke lett – a Galántai Neogótikus Kastély Polgári Társulás
elnöke, a galántai képviselőtestület tagja
Takáč Zsolt alakította.
A
pályázatban
mi
oroszlányiak a Bányászati Múzeum területén hoztunk létre egy „Bányász Tematikus Élményparkot” (ismertetőnk ezen az oldalon), illetve ugyanitt elkészült a „Szépvizéri” vasúti állomás épületének kicsinyített mása is.
Galántát és Oroszlányt a múlt egy közös kis szelete, az Eszterházyak öröksége hozta össze.
A SKHU/WETA/1901/1.1/036 számú,
„EsterhazyWay” – „Az Eszterházyak
nyomában – Galántáról Oroszlányba”
című projekt projekt az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alap keretében valósult meg.

Bányász élmények
kicsiknek
Gyermekek számára készült „Bányász
Tematikus Szabadtéri Játszópark”ot adtak át augusztus 11-én az Oroszlányi Bányászati Múzeum területén. Ez játékos formában, a bányászati és az energiatermelés szempontjából jellemző folyamatokat mutatja be. Az egyes tevékenységeket (szén kitermelése, szállítása, hasznosítása) a gyermekeknek a számukra is könnyen befogadható, stilizált elemekkel kell végrehajtaniuk. Az első
tapasztalatok
alapján a kézzel működtetett
markolókarok, és a lejtaknából felcsörlőzhető csille egyaránt népszerűnek bizonyultak. Mindkét módon egyébként a – oroszlányiak számára jól felismerhető – erőmű kazánjához kell eljuttatni a „szenet”. A feladatokhoz
a kisebbekhez méretezett lapát
és sisak is rendelkezésre áll.
A terület további hangsúlyos eleme egy állomásépület. A volt „Szépvizéri” keskeny nyomtávú gazdasági vasútvonal történetéről még a 2016 februárjában közöltünk
egy két részes cikksorozatot. Ennek a
kornak az egyetlen megmaradt eredeti,
korhű épülete Fatelepen az Oroszlányi
Ipari Parkban ma még látható. Köszön-

Partnerséget építünk

hetően annak, hogy építészeti felmérése tervrajz szinten elkészült a korábbi években, így most ennek kicsinyített
mása is elkészülhetett. A külső homlokzati motívumok, nyílászárók helyeinek,
épület külső elrendezésének jellegzetes
megjelenítése könnyen azonosíthatóvá
teszi, és természetesen a múzeumban
üzemelő kisvasút pályája mellett kapott
helyet.
Az élménypark elemeinek anyaga hagyománytiszteletből akácfa lett, mivel
a bányászat során ezt az anyagot széleskörűen alkalmazták. A szén lelőhelyei
(a „külfejtés” és a „lejtakna”) természe-

tes akácrönkökből készültek, míg hasznosítás eszközei már formára fűrészelt,
és gyalult deszkákból. Ez szimbolizálja a természet és az emberi tevékenyég
állandó kettősségét, ami a bányászati
munkát jellemezte.
Az élménypark nem játszótér, ezért
használatához felnőtt
felügyelete szükséges.
A használata ingyenes,
a területre belépés a bejáratnál kapott karszalaggal lehetséges. Az élményparkot Oroszlány
Város Önkormányzata a V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program határon átnyúló pályázati
együttműködés keretében, a Kisprojekt Alap
pályázatból valósította
meg.

Európai Regionális Fejlsztési Alap

www.skhu.eu
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Tizenhét osztály 440 diákja kezdte meg a tanévet a József Attila
Általános Iskolában. A három első
osztályba összesen 86 elsős iratkozott be. A Hunyadi Mátyás Általános Iskolába 622 diák jár szeptember 1-től, összesen 24 osztályba. Itt
összesen 89 elsős iratkozott be a
három első osztályba.

A Komárom-Esztergom Megyei
Főügyészség emberölés bűntette miatt vádat emelt azzal a többszörösen büntetett előéletű férfival
szemben, aki 2020 májusában, egy
késsel megölte a testvérét Oroszlányban. Korábbi bűntettének elkövetése miatt kapott börtönbüntetését is le kell töltenie, továbbá az ítélethozatalig letartóztatásban marad.

Elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
köztestületének 2021. évi rendes
közgyűlésén.

Augusztus 30-án került sor a Tesco „Ön választ, Mi segítünk” pályázatának helyi díjátadójára. A
nyertes a Szülők és Pedagógusok
a Gyermekekért Alapítvány lett, akik
a 400.000 Ft-os díjat a Hunyadi iskola udvarán szabadtéri kondipark
kialakítására szeretné fordítani. Ezzel is megkönnyítve és változatossá
téve a mindennapos testnevelést.
Ez úton is köszönik a szavazatokat
minden támogatónknak, akik a díj
elnyeréséhez hozzásegítette őket!

Több autóbuszjárat közlekedése
ideiglenesen szünetel 2021. augusztus 25-étől, a Volánbusz közleménye alapján. Tatai és tatabányai járatok esnek ki, a nap minden
szakában. Nem hivatalos információk szerint sofőrhiány miatt jár kevesebb busz. Az érintett járatok listája
egyebek mellett az oroszlany.hu oldalon is megtalálható.

110 évesek
önkéntes tűzoltóink
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület fennállásának 110. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott szombaton a Szent Flórián téren.
A számos meghívott vendéget – köztük Rajnai Gábor alpolgármestert, Emődi Ferencnét, az Oroszlányi Járási Kormányhivatal vezetőjét, Takács Tímeát, a KFMKK igazgatóját, Németh Gábort, az OIH Zrt. vezérigazgatóját,
Muzslai Lászlót, a Tatabányai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság vezetőjét, Ágoston Gábort, a KEM Tűzoltó Szövetség
elnökét – Tyukodi József egyesületi elnök üdvözölte.
„Az Oroszlányi Tűzoltó Egylet hivatalos
megalakulása 1911. augusztus 28-án zajlott” – mondta tartalmas történeti vis�szatekintésében az elnök, majd így folytatta: „Az Egyesület jelenleg 29 főből áll,
és 14 ifjúsági tagja van. A tagok között
vannak hivatásos tűzoltók, mentősök,
rendőrök, helyi vállalkozók. Mindenki
önkéntes alapon, a munkája mellett szabad idejét feláldozva a kitűzött, egyesületi célokat, feladatokat maradéktalanul
szem előtt tartva végzi tevékenységét.”
Rajnai Gábor köszöntő beszédében gratulált Oroszlány legrégebbi civil szervezetének több mint egy évszázados tevékenységéhez, bízva abban, hogy a mai
fiatalok tovább viszik és ápolják a hagyományait a nagy múlttal rendelkező
egyesületnek.
Az ünnepi beszédek után oklevelek,
szolgálati érmek átadására került sor.
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben az elmúlt időszakban végzett
példamutató, eredményes munkájáért

oklevélben részesült: Aszódi György, Bakai Csaba, Batta Attila, Bodó Krisztián, Fazekas János, Menyu János, Rózsa
Béla, valamint Horváth Szilveszter, aki
támogatásért kapta az elismerést.
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Ifjúsági csapatában 2015-től végzett példamutató, eredményes munkájáért oklevélben részesült: Bakos Henriett, Bartha Renáta Hajnalka, Bodó Alexandra,
Horváth Eugénia Vivien, Kiss Vanessza
Mária, Kiss Virág Korina, Üllei-Kovács
Kitti, Üllei-Kovács Alexandra, Bartha
László Norbert, Becker Bence, Lódi Áhim
Vilmos, Lódi Csongor Ticián, Nagy Péter,
Neszler József és Pintér Imre.
A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos
Választmányának határozata alapján 10
éves szolgálatért Szolgálati Érem kitüntetést vehetett át: Czupár Tamás, Csíkos Tibor, Erdei István, Fekete Zsolt, Gálos János, Horváth Zoltán, Hruby Ottó,
Keszler László, Martin Zoltán, Pintér
Zsolt, Purger József, Rózsa Viktor, Soha
János, Szlezák Ákos, Tímár István és
Urszán Róbert.
40 éves szolgálatért Szolgálati Érem kitüntetést vehetett át: Tyukodi József.
60 éves szolgálatért Szolgálati Érem kitüntetést vehetett át: Drachsler István.
A megemlékezés a téren álló kopjafa
koszorúzásával zárult. Ezt követően a
résztvevők egy szélesebb körű, kisebbek
számára is sok színes programot tartalmazó családi napon folytathatták az ünneplést.
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MEGHÍVÓ
Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
Munkagépek parkolnak a Mindszenti utcában, a felsőtelepi kiskertek után. A telken a régóta várt lakossági hulladékudvar létesülne, melyben papírt, háztartási lomot és bontási hulladékot is befogadnának
majd az oroszlányiaktól.

tart, amelyen a lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői a
helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatot tehetnek.
A közmeghallgatás tervezett időpontja:
2021. szeptember 28. (kedd) 17 óra.
Helyszín:
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok
konferenciaterem
(Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)

Az óvodák felújításának sorában idén a Meseliget,
azaz a „falusi” óvoda teteje került sorra.

A szeptember végére tervezett közmeghallgatás pontos időpontja az oroszlany.hu, valamint
az oroszlanyimedia.hu weboldalon kerül közzétételre.
A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen
leadhatók 2021. szeptember 14-től az Oroszlányi
Közös Önkormányzati Hivatal információs szolgálatánál (Oroszlány, Rákóczi F. út 78. földszint)
elhelyezett gyűjtőládában, illetve elektronikusan
a jegyzo@oroszlany.hu e-mail címre megküldve.
A közmeghallgatást élőben közvetíti az OVTV,
melyet a T-com, a Digi kábelhálózatán, valamint
online az oroszlanyimedia.hu oldalon, illetve az
OVTV facebook oldalán is követhetnek.

Hivatalosan is átadták szeptember 3-án az új
Cultplay játszóteret, melyet előző számunkban bemutattunk. A játszótér 6–20 óra között van nyitva
(télen 8–16-ig).

Kérem Oroszlány város érdeklődő polgárait, közösségeit, a társadalmi szervezeteket, hogy a
közmeghallgatáson minél nagyobb számban
megjelenni szíveskedjenek!
Lazók Zoltán
polgármester

A festett ugróiskola jelképes gesztus OIH Zrt.-től,
mivel a meglévő játszóterek fejlesztésére nem sok
pénz jut idén. A számok beírását pedig szándékosan bízták a gyerekekre.
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71. Bányásznap
Kegyeibe fogadta az időjárás a tavalyi
kényszerű szünet után idén ismét megtartott Bányásznapot. Noha a tavalyra,
a 70. alkalomra tervezett nagyszabású
rendezvényeknek nyoma sem volt, sokan jól tudták érezni magukat egy-egy
eseményen.
A Szent Borbála téri „Bányászok” szobornál tíznél is több koszorút helyeztek
el a szervezetek képviselői pénteken, és
idén végre ismét beszédeket is hallhattunk.
Kosármeccset sem kellett nélkülözniük
a sportág szerelmeseinek, pénteken két
elődöntő, szombaton a döntők vártak
a négy csapatra. A Bányász Kupa eredményeit és a csapat nagy, egész szezont
meghatározó bejelentését a 11. oldalon
találják.
Két kiállítás is megnyílt pénteken: Székely Gábor képzőművész alkotásait a KFMKK kiállítótermében tekinthe-

tik meg, míg Zámbó Kornél műveivel a
Bányász Klubnál találkozhatnak. A napot Vörös István zenéje zárta, amelyet a

szintén hagyományos mécseses felvonulás követett.
Szombaton, a hagyományosnak mondható csilletoló verseny idén láthatóan
kevesebb nézőt vonzott. Külön értékelték a csak hölgyekből és csak férfiakból
álló indulókat, megint külön a vegyes
összetételű csapatokat. 13 mért körből a
leggyorsabb időt a Rendőrkapitányságunk csapata futotta, vagyis tolta. Sikerükhöz biztosan
hozzájárult a szurkolótáboruk is: ki ne húzna bele, amikor sietni kell, és mögötte
egy rendőrautó szirénázik?
Tizedik alkalommal gyűltek
össze a majki bányászok az
Oroszlányi Bányászati Múzeumban. A helyszínen beszédet mondott Dr. File Beáta jegyző, Rajnai Gábor alpolgármester, és Gál Domonkos. A jegyző az utódok
felelősségét emelte ki a hagyományok őrzése kapcsán,
míg az egykori főmérnök beszédében
egy új, a várostörténeti jelképeket inkább megjelenítő városi címer megalkotását szorgalmazta. A beszédeket márványtábla koszorúzása követte, majd a
kopjafánál az elmúlt évben elhunyt bajtársak neveinek felolvasását kísérte a
klopacska hangja.
Eközben a szabadtéri színpadnál öt település – Aba, Pusztavám, Bicske, Balatonfüred és Oroszlány – fúvószenekarjai
adtak egymásnak találkozót. Őket
Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lazók Zoltán polgármester köszöntötte.

A műfüves focipályán a Magyar Parlament Válogatottja mérte össze erejét az
Oroszlányi Bányász Öregfiúk csapatával, ahol a kezdő rúgást Czunyiné Dr.
Bertalan Judit végezte el.
Erős Emberek Versenyét utoljára a múzeum területén láthattunk, idén a strand
medence melletti területe adott neki otthont. 5 ország 9 versenyzőjét láthattuk
– Fekete László a részvétel helyett most
a műsorvezető szerepét vállalta. A román, szlovák, cseh, lengyel és az egyet-

len magyar versenyző különböző módokon bizonyították fizikai- és akaraterejüket. Kőgolyó emelés (130-190 kg),
traktorgumi forgatás (450 kg), fogás
nélküli súly cipelése minél távolabb (170 kg), vegyes súlyok fej
fölé emelése (söröshordó, malomkő stb.), valamint súlyok
lépcsőre rakása (180-300 kg).
A végeredmény keveseknek
okozhatott meglepetést, legerősebbnek Fekete Miklós
bizonyult.
A szabadtéri színpad
előtti teret estére az
idén már husza-
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lehet, ám az Oroszlányi Tekergők rendszeres, Bányász napi tekerése mégis más. Bőséges
időlimit áll rendelkezésére az indulóknak, így
akár többszöri pihenő, de
egy fagyi is simán belefér
– igazából 28 kilométert
bicózni sokkal többen tudnak, mint gondolják. Nyilván a beérkezők között kisorsolt nyeremény kerékpár
is sokakat ösztönöz – most
kettőt, egy férfi és egy női vázas kerékpárt is lehetett nyerni. Ennek megfelelően a nevezők száma 250-et
közelítette.
Színpadi programok zárták
az eseményeket, ahol
mesemusical, mesejáték, retró zenék a KaDarka Társulattól, tánczene a Live Guitar
Projekttől egyaránt hallható és
látható volt. A három napos rendezvénysorozat a MagyaRock dalszínház, majd a Silhouette Balett
előadásaival zárult.
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dik éve zenélő, egyedi hangzásvilágú Ocho
Macho zenekart töltötte meg jó hangulatú
bulizókkal.
Vasárnap reggel 9 órakor valami egészen
más kezdődött ugyanott, hiszen Kutschi
András és Vaslabán Csaba celebráltak szabadtéri szent misét. Az ünnephez igazodó
témaválasztás miatt itt egy újabb egyedi
szemszögből ismerhettük meg a bányász
szakmát. A felállított széksorok itt sem
maradtak üresen.
A domb túloldalán eközben már szállt a
füst, a strand rendőrség melletti füves területén közel húsz csapat gyújtott a bogrács alá, szinte egyszerre. A főzőversenyre sokan és sokat készültek. Baráti társaságok, sportcsapatok,
városi és magán cégek,
politikai szervezetek,
egyenruhások, de még
a külföldi partnervárosok közül is többen
részt vettek. Egy-egy
csapatnál délre már
nem is csak az ételek
voltak készen.
Tekerni a Vértes útjain bármelyik nap
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Az eseményekről készült videós beszámolókat megtalálják az
oroszlanyimedia.hu oldalon. A nagyobb létszámú eseményekről újságunk facebook oldalán is találnak képgalériát. Az erős emberek
versenyének közvetítését a Spiler
TV műsorán kereshetik.
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Szorgalommal, kitartással és hűséggel
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2021 országos program oroszlányi eredményhirdetését a 27. Falunapon, 2021. augusztus 14-én, a
Szlovák Tájházban tartották.
Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete azért folytatja negyedik éve ezt a programot,
hogy elismerjék a kertművelők
munkáját akik a kertjükben kialakított konyhakertben megtermelik maguknak és családjuk számára a növényt, zöldséget, fűszer- és
gyógynövényeket, a zamatos gyümölcsöket, szorgalmasan gyűjtik a
magokat, nevelnek palántát – és adnak
másoknak is. A program koordinátorai
ebben az évben is olyan társakat nyertek meg az ügynek ismét a zsűribe, akik
értő szakemberek, és segítők a szervezésben is. Az idei zsűri: elnöke és koordinátora Somlói József Gáspárné Joli
lett. A zsűritagok pedig: Kis Imre Pálné
Ani, Kostyál Pál, Kozma Gizella, Szabó
Lajos Istvánné Betka, Szedlák Jánosné
Éva, Tóth Istvánné Ani, és Elekes Lászlóné Marika.
„…a ránk hagyományozott tudást,
módszereket,
tapasztalatokat
nem hagyhatjuk elveszni, át kell
adni a Föld szeretetével együtt a
fiatal generációnak. Így ez mindenki számára elérhető kincs
marad…a tudás, a tapasztalat,
szorgalmas munka, amivel gondozza kertjét megbecsülést érdemel. Életvitele, szorgalma mindenki számára követendő példa
kell, hogy legyen!” Kovács Szílvia
programvezető

Alapos szervező-munkával város különböző területéről és közvetlen környékéről, a meghirdetett 7 kategóriában, 31-ből 29 jelentkező lett, 31 kertre.
Június végén és július végén szemléztük
a kerteket és sok helyen láttunk ötletesen kialakított, rendezett, szépen gondozott, gyommentes, gazdag növényállományt, szép növényekkel teli hagyományos kertet, díszkertet, amit a fotók
is igazolnak. Mindenhol nagy szeretettel fogadták a zsűri tagjait, volt aki erőn
felül is megdolgozott a kertjében, dacolva a hőséggel. Néhány kerttulajdonos
jelezte, hogy szeretnének tapasztalatot
gyűjteni, így ebben az évben először –
egyeztetetve a látogatást a tulajdonossal
– csatlakoztak a zsűrihez.

Díjazás: kategóriánként az első hármat
díjjazta a zsűri, két esetben 2 elsőhelyet
és különdíjakat is adott. Nehéz döntéssel születtek meg a helyezések, melyek a
következők:
Különdíjasok: Mini és Normál kat.:
Pilis Jenő és felesége Marika, Mészáros
L. u.;
Normál 50 m2 felett: Mészáros Béláné,
Margit néni, Kossuth L. u., Méhes Gyula és családja, Móricz Zs. u.;
Zártkert 3. kat: Végh József és felesége
Márti, Majk-Madárhegy;
Balkon kategória: Kenedi Zsuzsanna és
párja Szabó Gábor, Haraszthegyi u., Kövesdi Béla és felesége Borika, Mészáros
L. u., Tölgyesi Tímea, Tópart u.;
Mini 50 m2-ig: Kis Péter és felesége Terike, Balassi B. u., Klausz Istvánné –
Krettler Ilona Csöre, Bányász krt.;
Normál 50 m2 felett: 1. Tőkés Sándor
és felesége Hajnal, ifj. Tőkés Sándor
fiúk, Határ u., 1. Tóth Istvánné–Magócs
Anna, Várdomb u., 2. Illeg Pál és felesége Márti, Majki u., 3. Kis Ferenc és felesége Ani, Csokonai u.

Az eredményes, szép konyhakertek művelőit ABC sorrendben hívjuk ki.
Bíró József és felesége Jucika,
Sallai u.
Marton Béla és felesége Lívia,
Kecskédi u. (két kategóriában
neveztek, a Normál és a Zárt 2.
Gyümölcsös kategóriában, ahol
3. Helyezést értek el)
Molnár Károly és párja Janászik
Józsefné, Marika, Határ u.
Somlói József Gáspár és felesége Jolika, Eszterházy u.
Slampák István és felesége Borika, Ady E. u.
Zártkert 1. Zöldséges: 1. Kostyál Pál és
felesége, Erzsike, Kenderföld-dűlő
Zártkert 2. Gyümölcsös: 1. Kis József és
felesége Ani, Majk-Madárhegy, 2. Szedlák János és felesége Éva, Alkotmány u.
3., Marton Béla és felesége Lívia, Kecskédi út (akik Normál kategóriában is
neveztek), Varga György és felesége Katalin, Majk-Madárhegy
Zártkert 3. Vegyes: 1. Szabó István Lajos és felesége Betka, Csizmadia Józsefné, Terike, Malom-dűlő, Kozma Gizella, Nyíres-dűlő, Dián Ferenc és felesége
Teréz, Környei-dűlő, Danis Pálné Éva és
férje, Káposztás-dűlő, Ligetiné Károlyi
Ilma, Majk-Csákvári út
Közösségi, intézményi: Hunyadi Mátyás Általános Iskola, fűszer- és gyógynövény kertje
Ugyanitt a falunap keretein belül a Pajtában rendezett szemet gyönyörködtető terménykiállítást is megtekinthettek
azok, akik kilátogattak a rendezvényre. Itt, a Szlovák Klub tagjai mellett, „A
legszebb konyhakert” program résztvevői is bemutatták kertjeik terményeit.
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Súlyemelő EB érmek
Közel 300 résztvevővel rendezték meg az U15-U17 korosztályos súlyemelő Európa Bajnokságot a lengyelországi Ciechanówban.
Megyénket 8 ifjúsági
és serdülő súlyemelő képviselte a rangos eseményen, országosan 23-an vettek részt. Az OVSKból 2 versenyző indult az ifjúsági Európa Bajnokságon. Szalai Lili 71
kg-os súlycsoportban hatalmas taktikai verseny közepette
3 bronzérmet szerzett, szakításban, lökésben valamint
összetettben
egyaránt. Lili az
egyetlen versenyző
az ifjúságiak
között, aki
Magyarországnak
dobogós helyezést
szerzett. Ezért a
teljesítményéért,
egyedüliként jogot
szerzett az október
2-án kezdődő ifjúsági VB-n való részvételre, amit SzaúdArábiában, Jeddahban rendeznek meg. Mikhel Eszter +81 kgos súlycsoportban
összetettben és
szakításban 8. lett,
lökésben pedig a 7.
helyet szerezte meg.
A serdülőknél a
kisbéri Zsédely Szabolcs szintén egyedül
lett bronzérmes a
magyar versenyzők
közül. Szakításban
8., lökésben 2., összetettben 3. helyezést ért el. Versenyeztetésüket a szövetségi kapitány mellett Bagócs János edző
segítette. Az OVSK
sportolóinak – és
edzőinek – a közelmúltban elért eredményeikért külön
gratulált Lazók
Zoltán polgármester,
Szabó Mihály
alpolgármester,
valamint nem
„kisebb” személy,
mint Fekete László, számtalan EB és VB cím birtokosa,
Magyarország örökös Toldi Miklósa. Az elismerő oklevelek
átadására a strandon
rendezett Erős ember versenyt megelőzően, nagyszámú
közönség előtt került sor.

Álláshirdetés
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Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
várja jelentkezését kertészeti, kommunális, városüzemeltetési munkatársnak!
Elvárásaink:
• járműveink vezetése,
• parkok és közterületek növényápolási munkáiban való aktív részvétel,
• kaszálék és zöldhulladékok begyűjtése,
• részvétel a téli útüzemeltetési feladatokban.

Amit nyújtunk:
• szabad hétvégék, a munkaidő hétköznaponként 6:00-tól 14:20-ig tart.
• egy műszakos napi 8, heti 40 órás munkaidő,
• próbaidő után cafetéria juttatás,
• iskolakezdési támogatás,
• Oroszlányi Csobbanó Uszoda térítésmentes
használata,
• egyéni védőfelszerelések és munkaruhák.
Amit elvárunk:
• jó fizikum, terhelhetőség, szabadban végzett
munkák vállalása,
• munkájával kapcsolatban igényes, kezdeményező hozzáállás,
• precíz odafigyelés.
A jelentkezéskor előnyt jelent:
• a kertészeti munkákban szerzett tapasztalat
(mind kézi, mind gépi munkák esetében),
• kertész, kertépítő szakmunkás végzettség,
• közterületi takarításban szerzett tapasztalat,
• kisgépkezelői bizonyítvány,
• B kategóriás jogosítvány.
Ha szeretne egy motivált és sikerorientált csapat tagja lenni, akkor Önre várunk!

10

2021. SZEPTEMBER

3000 méteres városi váltó

LABDARÚGÁS
EREDMÉNYEK
III. O. FELNŐTT
ALAPSZAKASZ
ELSŐ FORDULÓ

2:2

TÁRKÁNY KSE

OSZE

MÁSODIK FORDULÓ

2:0

GESZTESI SE

OSZE

Szeptember 18. reggeltől ismét folyamatos mozgásban lesz a váltóbot
Oroszlányban, hiszen az OSE Kószák
idén is megrendezik a már hagyományosnak mondható 24 órás váltófutást. Szeptember 18-án (szombaton)
09:00 órától várják azokat az amatőr és
profi futókat, akik le tudnak futni minimum 3 kilométert, vagy annak többszörösét a városban kijelölt körpályán.
A szervezők mindenkit szívesen fogadnak, aki vállalja a megmérettetést. A
kezdeményezés célja a sport, futás népszerűsítése, megszerettetése a városlakókkal. Ezért a résztvevők köre teljesen
nyitott. A szervezők este szükség
esetén
kivilágított
kerékpáros kíséretet
is adnak az induló
mellé – de gyakori az
is, hogy egyszerre többen indulnak, közösen
teljesítve a távot. A pálya
végig járdán vezet, egyértelmű jelölésekkel, a meg-

tett kilométereket táblák jelzik. A közösségi sporteseményt rossz idő esetén is megtartják, ez egyik korábbi évben sem okozott gondot. A nevezési díj
a következőket tartalmazza: időmérés,
rajtszám, víz, szörp, zsíroskenyér, keksz
stb. A frissítést, ellátást a rajtban/célban
– ami egyben a versenyközpont is – biztosítanak, ez idén is a Polgármesteri Hivatal aulája. Befutó: vasárnap reggel 9
órakor.
A versennyel kapcsolatos bővebb információ megtalálható a honlapon: www.
verkor.hu/24

HARMADIK FORDULÓ

OSZE

4:4

BAKONYSÁRKÁNYI
SE

TABELLA: 5. HELY

HAVI MECCSEK
III. O. FELNŐTT
ALAPSZAKASZ

2021.09.12 VASÁRNAP 16:00

OSZE

BÁRSONYOS
SK

2021.09.19 VASÁRNAP 16:00
BAKONYSZOMBATHELYI OSZE
KSE

2021.09.26 VASÁRNAP 16:00

OSZE

DAD SE

Az oroszlányi labdarúgással
kapcsolatos további
információkért keressék fel az
Oroszlányi Foci Facebook oldalt.
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Közeleg a bajnoki rajt!
Amint arról előző havi számunkba
beszámoltunk új kerettel vág neki az
OSE Lion NBI/A-s kosárlabda csapata a 2021/2022-es bajnokságnak.
Augusztus elején kezdte meg a fel
készülést a csapat, de három játékos
nemzeti válogatottbeli elfoglaltsága il
letve egyéb kötelezettségei miatt csak
a hónap második felében csatlakozott
a kerethez.
A gárda napi két edzéssel, majd au
gusztus közepétől felkészülési mérkő
zésekkel is készült a szeptember 22-ei
bajnoki rajtra.
A felkészülési mérkőzéseken mutatott
teljesítmény alapján a Lions rajongói
jelentős reményekkel várhatják a baj

nokságot, a ke
ret nem csak a
nevek alapján tű
nik erősnek.
Bár az első fel
készülési mérkő
zésen a támadójá
ték még akadozott
a Falco ellen, már itt
is bíztató jelek mutat
koztak, a Szolnok el
leni szintén idegenbeli
mérkőzésen már jelen
tős szintlépés mutatko
zott.
A Bányász Napon meg
rendezésre kerülő Bányász
Kupán az új
csapat
végre
A felkészülési mérkőzések eredménye:
hazai közönség
előtt is bemutat
Falco KC–MVM OSE Lions
69:56
kozhatott.
Szolnoki Olaj–MVM OSE Lions
79:80
A hónap folyamán az OSE
Bányász Kupa
Pécsett részt vesz egy fel
MVM OSE Lions–Hübner Nyíregyháza
89:78
készülési tornán, majd a
MVM OSE Lions–Falco KC
63:75
felkészülést egy DEAC el
leni hazai zártkapus mér
Az OSE Lions szeptemberi mérkőzései
kőzéssel zárja.
A bajnokságot Sopronban
Felkészülési mérkőzések
kezdi a csapat majd a má
PVSK Matro kupa
2021. szeptember 10–11.
sodik forduló piros-fekete
MVM OSE Lions–DEAC
2021. szeptember 16.
rangadóján a Körmendet
(zárt kapus)
fogadja. Érdekességkép
NBI/A bajnoki mérkőzések
pen megjegyezzük, hogy a
Sopron KC–MVM OSE Lions
2021. szeptember 22.
Körmend az egyetlen csa
MVM OSE Lions–Egis Körmend 2021. szeptember 25.
pat az NBI/A-ban akit az

e lmúlt két szezonban még nem sikerült
legyőzni…
Örömhír a szurkolóknak, hogy a jelenlegi
szabályok szerint a mérkőzések védett
ségi igazolvánnyal létszámkorlát nélkül
látogathatók – persze a csarnok kapaci
tásának határáig.
Szeptemberben is rendszeresen talál
kozhatnak az OVTV facebook oldalán és
az OVTV adásaiban az OSE felkészülé
sével kapcsolatos friss hírekkel, mozgó
képes beszámolókkal.
Terveink szerint az OVTV az idei szezon
valamennyi mérkőzését is közvetíteni
fogja felvételről.
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Mi ez az előválasztás?
Egy politikai esemény, amely során a
választók egy rendes választást megelőzően kinyilváníthatják a támogatásukat a választáson induló egyes jelöltek iránt. Ennek legszélesebb formája a nyílt előválasztás, amelyen bárki leadhatja a voksát, aki a rendes választáson is szavazhat. (…)
Az országos előválasztás általában
olyan országokra jellemző, ahol többségi elvű és egyfordulós szavazást tartanak. Az amerikai elnökválasztások
előtt rendezett hagyományos Republikánus és Demokrata Párti előválasztások világszinten a legkiforrottabbaknak tekinthetők. Európában kevésbé elterjedtek, bár a 90-es évek óta egyes országokban nő a jelentősége. Hazánkban
először 2019-ben, a főpolgármesteri jelölésért tartottak nyílt előválasztást. –
írja a Wikipédia.
Miért most, és eddig miért nem?
A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd úgy döntöttek, hogy közösen indulnak a 2022es országgyűlési választáson, és a közös

miniszterelnök-jelöltet és egyéni képviselőjelölteket előválasztáson választják meg. Mind a 106 választókörzetben
lesznek előválasztások.
Kinek jó ez?
Az összefogás az előválasztás eredményei alapján ismeri meg, hogy melyik
a legerősebb jelöltje az adott körzetben vagy miniszterelnök-jelöltnek. Így
a mostani eredmények tükrében indítja jelöltjét 2022-ben.
Akkor ez egy közvélemény-kutatás,
vagy hivatalos választás?
Az előválasztás feladatainak
koordinációjára, megszervezésére létrehozott testületet,
az Országos Előválasztási Bizottságot a hat párt hozta létre. Az OEVB-be mind a hat
érintett párt 1-1 főt delegált.
A lebonyolító Magyarhang
Nonprofit Kft. az előválasztások civil szervezését és ellenőrzését közösségi adománygyűjtésekből tervezi finanszírozni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre, és a saját választókörzetének egy
országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja le a voksát. De itt most csak az összefogás jelöltjei indulnak.
Mikor és hol?
A 2021. évi előválasztás első fordulójára
2021. szeptember 18–26. között, második fordulójára október 4–10. között kerül sor. A szavazatot online és az e célból felállított sátraknál lehet leadni. A
szavazók azonosítását együttesen kezelő szoftver kiszűri a dupla jelentkezőket,
vagyis aki online szavazott, nem tud a
sátornál ismételni (sem fordítva).

Fizetett politikai hirdetés:

ELŐVÁLASZTÁS 2021
SZAVAZZON RÁM!

Oroszlány,
Rákóczi utca Táncsics utca sarok
szept. 18., 25.
800-1200
Oroszlány,

Oroszlányt
végre képviselje egy
oroszlányi a Parlamentben!

Rákóczi utca 48.
(Fanni fagyizó
mellett)

SZANYI GÁBOR

szept. 18., 25.
800-1200

DR. NEMES ANDREA
PARLAMENTI KÉPVISELŐJELÖLT, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
3. SZÁMÚ PARLAMENTI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

SZÉLSŐSÉGEK NÉLKÜL!
TÁMOGATÓK:

Komárom-Esztergom
megye 03. OEVK.
Felelős kiadó: Jobbik Magyarországéert Mozgalom,
jobbik@jobbik.hu | 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Kiadó: Magyar Szocialista Párt, 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Dr. Tóth Bertalan, info@mszp.hu

Kérem szavazzon rám
szeptember 18-26.
között az
előválasztáson!

