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Menő Jövő
A BorgWarner helyben jelentős munkaadónak számít még úgy is, hogy
csarnokaiban sok folyamat gépesített. Most bemutatták, hogy néz ki
náluk a jövő.
4. oldal

Avarégetés
Új sorozatot indítottunk a normális városi élet, azaz hivatalos nevén
a közösségi együttélés szabályai
témájában. A zöldhulladék téma
nem is fért bele egy oldalba.
6–7. oldalon.

Demencia
Az egy éve működő Alzheimer Café
mostantól rendszeres rovattal jelentkezik újságunkban, hogy akkor is olvashasson róla, ha az eseményen nem
tud jelen lenni.
12. oldal

V É R A DÁS!

Október 8-án pénteken 14.30–17 óra
között a A Brunszvik Óvodában
(Oroszlány, Bánki D. u. 67.).

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete,
valamint a
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
2021. október 6-án (szerdán) 17 órai kezdettel az

Aradi Vértanúk Napja megemlékezésre.

Príma díjas vállalkozónk
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete díjazta megyénk
gazdasági-, köz-, valamint kulturális és
sportéletének kiválóságait. Az Év Vállalkozói
kategóriában Aszódi György, az ASZÓDIVILL Kft. ügyvezetője saját területén elért kiemelkedő eredményéért, példamutatásáért, közéleti tevékenységéért Szakmai Díjat vehetett át
a Szövetségtől. Családi vállalkozása 1991-ben indult, ma elsősorban lámpákért, villanyszerelési anyagokért, illetve kisebb-nagyobb villamos munkák miatt kereshetjük fel üzletét.
Legnépszerűbb feladata a köztéri díszvilágítás felszerelése karácsonykor, de munkán kívül is városunk közéletének aktív
résztvevője. Idei évtől az Oroszlány Barátainak Köre Egyesület elnökségi tagja is. Az eseményen több más személy mellett
az oroszlányi kötődésű Lovas Melinda is vehetett át elismerést, aki egy tatabányai virágüzlet tulajdonosa.

Köszöntőt mond:
Lazók Zoltán, Oroszlány Város polgármestere
Megemlékező szónoklat:
Katona Csaba történész
Közreműködik:
Horváth Csongor színművész
Díszőrséget ad a Vértes Egyesület
A rendezvényt a mementó
koszorúzása zárja.
Helyszín:
Munkás Szent József
Római Katolikus Templom
mellett álló emlékmű
(2840 Oroszlány, Haraszthegyi utca 11.)

Gazdát keres
Schwarcz egy végtelenül cuki,

eleven, vagány kisfiú. Sürgő
sen szerető gazdit keres, akinél
élvezheti az ágyban alvás és a
kanapén ejtőzés minden örömét.

 06 20 481 2319

Az OVTV folyamatosan készít bemutatkozó kisfilmeket olyan személyekről, vagy szervezetekről, melyek nap mint nap meghatározzák városunk életét. Mára már „Mi vagyunk
Oroszlány” alcímmel tucatnyi kisfilmet
találnak az oroszlanyimedia.hu oldalon.

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@
oroszlany
.
hu • Nyomda: Alfa
dat-Press Nyomda
ipari Kft.
– Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8100 • Fotók: Babér Zoltán, Juhász Attila,
Molnár József, Nagy Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó

03

2021. OKTÓBER

EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT
#MobilitásiHét
SZEPTEMBER
16–22.
#MobilitásiHét

Rekordszámú résztvevő

Az eddigi legtöbb indulóval rendezték
a 24 órás váltófutást szeptember 18.
szombat 9 órától 19. vasárnap 9 óráig
az Oroszlányi Sport Egylet (OSE) Kószák szakosztályának tagjai. 2015 óta,
idén 7. alkalommal állították fel a rajtsátrukat a természetjáró szakosztály
tagjai a Hivatal épülete előtt, hogy hobbijukat, a futást népszerűsítsék. Míg tavaly 203-an vágtak neki a 3080 méteres körpályának, addig a hétvégén 261en húztak futócipőt. Az indulók 750
kört teljesítettek, ami 2310 kilométeres össztávot jelent. A résztvevők magas
számát minden bizonnyal az is motiválta, hogy a sportesemény az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódva nevezési díj mentes volt, nem beszélve a magasabb teljesítményekért járó jutalmakról. Idén ugyanis 10.000 Ft-os
sportáruház ajándékutalványok is gazdára találtak: A leggyorsabb futó Bakonyi Fruzsina (10:59), a legtöbbet futó
Morecz János (26 kör, azaz 80 km), a 24
percen belül beért legidősebb futó Fehér
Lajos, a legfiatalabb pedig Jovanov Jázmin volt. A résztvevők úgy indulhattak,
ahogy számukra legkönnyebb a teljesítés: egyénileg, párban, szülővel, kerékpáros vagy rolleres kísérővel, de akár
kutyával, osztállyal vagy sporttársakkal
közösen is. Aki az esemény alatt összességében legalább 5 kört lefutott, az idén

#MobilitásiHét

A fák ültetésénél újságunk is ott lesz, és
természetesen beszámolunk róla.
Aki visszakeresné saját, vagy
társa eredményét, az a verkor.
hu/24 weboldalon, az „online”
fül alatt megtalálja.

5 pontos tekerés
Az Európai Mobilitási Hét keretében
az OSZE Tekergők kerékpáros szakosztálya szeptember 19-én ismét kerékpáros körtúrát szervezett. Ezúttal ez egy kb. 10 kilométeres túra volt,
amely során a város és környéke 5 nevezetes pontját kellett felkeresni: a főtérről indulva a víztorony, a Bányászati Múzeum, a majki kápolna, a Bányász
Klub érintésével érkeztek vissza a Szent
Borbála térre. Minden nevezetességnél
ellenőrzőponton haladtak át a résztve-

is egy tábla csokival pótolhatta az a közben elveszített energiáit. A Mobilitási
Hét pályázatának köszönhetően, idén a
nevezési díjat valóban nem kellett fizetniük az indulóknak. Arra viszont volt
lehetőségük, hogy a nevezési díjra szánt
összeggel az OSE KÓSZÁK városi faültetési programját támogassák. Így a 24
óra alatt közel 200.000 Ft gyűlt össze
a résztvevők jóvoltából, amit a szervezők ezúton is szeretnénk megköszönni!

vők, és igazolták menetlevelüket. A rövid távnak köszönhetően főleg gyerekek pattantak nyeregbe, összesen több,
mint százan. A fiatalok érdeklődését az
is erősítette, hogy a túra végén egy gyermekkerékpárt sorsoltak ki a résztvevők
között, amit végül a 9 éves Takács Szabolcs vihetett haza.
A túra kiinduló és végpontjául szolgáló Szent Borbála téren eközben számos
különleges kerékpárt próbálhattak ki
a kihívást kereső fiatalok és idősebbek.
Fordított kormányzású, középen csuklós és velocipéd jellegű két, vagy többkerekű alkalmatosságokon is próbára
tehették tudásukat.
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Madari Csaba rendőr ezre
des 1990. óta teljesít szolgála
tot a rendőrségen, az Oroszlányi
Rendőrkapitányságot 2002–2018
között vezette. 31 éves pályafutása alatt több alkalommal részesült
elismerésben. A rendőr ezredes a
megye rendőre címet érdemelte ki
a 2021-ben. Jelenleg a Tatabányai
Rendőrkapitányság vezetője.

Az MVM Oroszlányi Távhőtermelő
és Szolgáltató Zrt. értesíti a fű
tésszolgáltatást 2021. szeptem
ber 20-án elindította. Ahol még
nem igénylik a szolgáltatást, a lakóközösség közös képviselője által
aláírt nyilatkozat alapján kérhetik a
szolgáltatás leállítását.

Közúti veszélyeztetés, jármű ön
kényes elvételének bűntette és
cserbenhagyás vétsége miatt a
Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival
szemben, aki – járművezetés eltiltás
hatálya alatt – a jogtalanul és felnyílt
motorháztetővel úgy vezetett egy a
gépkocsit, hogy azzal egy kerékpárost elsodort, majd árokba csúszott
2019 februárjában.

Az idei közmeghallgatás időpont
ja lapunk nyomdába adása után
ra esik, de az ott elhangzott kérdésekről, témákról következő hónapban részletesen beszámolunk.

Folyik a tagtoborzás az önkéntes
tűzoltókhoz. Szeptember 28-án a
Nevelőotthonban tartottak bemutatót. Cél egy fiú és egy lány csapat
összeállítása a 10-12 éves korosztályból.

Újabb helyi nevezetességek ke
rültek be a Komárom-Esztergom
Önkormányzat Megyei Értéktárá
ba. Idén szeptembertől az oroszlányi Víztorony és a Majki premontrei
prépostság romjai is szerepelnek a
többi, összesen 180 megyei nevezetesség között.

A jövő már a Borg-ban
Csarnokon belül kiépített külön mobiltelefon-hálózat eddig is létezett a
BorgWarner oroszlányi telephelyén,
hiszen a fém épületben nem működik a kinti lefedettség. Nemrégiben
egy olyan eseményre kaptunk meghívót, amely az ebben rejlő további lehetőségeket mutatta be. A mobiltelefon-hálózatok az 5G technológia sebességnövekedésével együtt teljesen új lehetőségeket nyitnak meg az élet minden területén – ezeket gondolták újra a
BorgWarner Oroszlány Kft.-nél is.
A különböző gyártó- és összeszerelő
munkahelyeik jelenleg is nagyfokú automatizáltsággal működnek.
Nem nehéz belátni, hogy ezek ös�szehangolása jelentős kábelezést kíván meg jelenleg.
Ha az amúgy is létező mobiltelefonhálózat alkalmassá
tehető a kábelrengeteg kiváltására,
az jelentős időmegtakarítást jelentene. Egy-egy sor beüzemelése, átalakítása jóval gyorsabban
megtörténhet – és ez különösen fontos a
gyors változásokkal
teli járműiparban.
A bemutató sztárja azonban egy
AGV (Automated
Guided
Vehicle),
azaz automata, vezető nélküli „jármű” volt. Erről nem
csak a vezető, de a
vezető ülése, a kezelőszervek és a vezető biztonságát szolgáló kialakítás is
hiányzott. Folyamatos hang- és fényjelzés kíséri útját, hogy a gyalogosan
közlekedő dolgozók is messziről észrevegyék. Egy teljes polcot képes elszállítani úgy, hogy alágurul és megemeli.
Egyszerre akár 600 kg-ot is. Természetesen elektromos működésű, parkolóhelye egyben a töltője is. Működése során az adott (kiürült vagy megtelt) alkatrészes polcot cseréli, útnak indításához közönséges mobiltelefont használnak.

– Folyamatosan keressük annak a lehetőségét, hogy üzemünk hatékonyabban,
költségtakarékosabban működhessen,
ehhez az egyik irány az automatizáció.
A telepített, jelenleg 4G-n működő, de
5G-képes privát mobilhálózat a hagyományos telekommunikációs igényeink kielégítésén túl lehetővé teszi, hogy
ilyen, a gyártási folyamatokat segítő innovatív megoldásokat kipróbáljunk és
alkalmazzunk – nyilatkozta Kertész
László a Borg
Warner Oroszlány Kft.
IT Business Relationship Managere.
A városlakók számára mindez azon

ban egészen mást is jelent. Ezzel a hozzáállással a világ 19 országában működő cég olyan jelentőségű újításokat dolgoz ki és vezet be, mint amely évtizedekkel ez előtt az Oroszlányi Szénbányákra, és az ahhoz kapcsolódó vállalatokra is jellemző volt. Így nem csak
munkahelyet és adóbevételt, de bizonyos mértékig az iparág többi területén
is hasznosítható újításokat is köszönhetünk nekik, és a jövőhöz vezető út is
egy kicsit már ismerősebbnek, barátságosabbnak is tűnhet.
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Koszorúzás és faültetés
A szlovák családok Oroszlányba
telepítésének 320. évfordulója
alkalmából

A Takarítás világnapja alkalmából számos programot szervezett a Borbála-telepi óvoda, melynek részeként az OIH Zrt. is megmutatta legérdekesebb
gépeit.

Továbbra is sokan tesznek lakókörnyezetükért –
akár közterületen is. Az OIH Zrt. arról tájékoztatott,
hogy akik a tömbjük előtt összehúzzák kupacokba
a lehullott leveleket, feltétlenül jelezzék feléjük, és
soron kívül elszállítják onnan.

Rászoruló gyerekek számára adományozott két jó
állapotú kerékpárt az OSZE kerékpáros szakosztálya a József Attila iskolában.

Működik a használt étolaj begyűjtés. Az első pár
hónap tapasztalatai alapján, a város több pontján
megtalálható a sárga gyűjtőedényeket rendeltetésüknek megfelelően használjuk.

az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által
szeptember 25-én szervezett megemlékezésen részt vett
többek között Lazók Zoltán polgármester, Szabó Mihály
alpolgármester,
dr. File Beáta
jegyző, valamint
Vargáné
Vojnár
Katalin
önkormányzati
képviselő. A rendezvény koszorúzással kezdődött
a Topolya emlékműnél, majd emlékfa ültetésre került sor (címlapunkon) A tavaly
elhunyt szarvasi Nobik Erzsébet lelkészasszonyt nagy tisztelet övezte Oroszlányban. 25 éven keresztül számos rendezvényen – Falunap, Szlovákok Napja – vett részt és tartott szlo-

vák-magyar nyelvű istentiszteletet. A negyed évszázados felejthetetlen kapcsolat és barátság emlékére ültetett tiszafánál
Farkas Etelka helyi evangélikus lelkész mondott beszédet.
Az esemény kiemelkedő része volt az anyaországi testvérkapcsolatok együttműködésének aláírása, melyet Szabó Istvánné helyi elnök, Bystrík Izold Garamkovácsi (Kozárovce)
polgármestere és Marián Kristof vágsellyei (Sal’a) önkormányzati képviselő látott el kézjegyével a Szlovák Tájház pajtájában. A dokumentumok ünnepélyes átadását megtisztelte jelenlétével Szabó Mónika, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke.
Az egész délutánt betöltő rendezvény kitűnő alkalmat nyújtott az elszármazottak találkozójára, melyet
az elődök közkedvelt ételeinek kóstolása, szlovák dalok hallgatása és közös éneklése kísért. Nem maradtak
el a gazdag kultúrprogramok sem, fellépett az oroszlányi Bránicka gyermek táncegyüttes, a Tatabánya-Bánhidai
vegyes énekkar, a Sárisápi népdalkör és a Kozarovcei
Praslica folklór együttes is. A program zárásaként este
hangversenyre került sor az evangélikus templomban.
Az esemény további fotóit megtalálják a város honlapjának
galériájában, oroszlany.hu/media/fototar weboldalon.
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Hogy is van ez?

Új sorozatot indítottunk a normális városi élet, azaz hivatalos nevén a közösségi együttélés szabályai témájában.
Olyan visszatérő témákat veszünk sorra, mint a hangos zene,
lépcsőház használat, a szemetelés, parkolás, falfúrás vagy a kerti tűzgyújtás. Mindig vannak, akik
senkire nincsenek tekintettel, és olyanok is, akik számára a legártatlanabb
tevékenység is zavaró. Fontos tehát,
hogy megismerjük az egy-egy terület-

re, vagy adott tevékenységre vonatkozó szabályokat. És persze azt is, hogy
kihez lehet fordulni, ha már nem látunk más megoldást.
A Korona-vírus miatti rendkívüli jogrend igen megbonyolította a kerti hulladékok égetése körüli szabályozást. Jelenleg ebben a témában minden igaz,
és mindennek az ellenkezője is. Való
igaz, hogy az országgyűlés 2021 január
1-től visszavonta az önkormányzatok
jogát az avarégetésről való rendelkezés-

től, és helyette általános tilalom lépett
életbe. Így van alapja annak a hírnek,
hogy országosan most már mindenhol
tilos az égetés. A veszélyhelyzet miatt
hozott – átmeneti – szabályok alapján
azonban továbbra is az önkormányzatokra van bízva a kerti hulladék égetésének szabályozása (549/2020. (XII. 2.)
kormányrendelet). Jelenleg a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. január 1-ig van meghos�-

Nem általánosan ismert, hogy a zöldhulladékot – tél kivételével havonta egyszer –
az OKÖ Zrt. is elviszi. Ők ezt „Komposztálható hulladékok gyűjtésé”-nek nevezik, az
időpontokat tartalmazó táblázatot évente, levélben küldik meg a kertes házakban lakóknak. Újságunk januárban szokásos plakátnaptárjában is rendre feltüntetjük ezeket az időpontokat. Idén még október 15-én és november 19-én tehetjük
ki házunk elé a szállításra összekészített
növénymaradékokat, mindkét nap péntekre esik. Ahogy tájékoztatójukban írják:
VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákban (max. 25 kg/zsák),
az ágakat pedig maximum 70 cm hosszú,
és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítják el az ingatlan elől. Zsákokból
legutóbb a szelektív kukákkal együtt adtak
egy-egy adagot, de vásárolni is lehet tőlük Táncsics Mihály úti ügyfélszolgálatukon. Ismert olyan eset is, hogy valaki egy
otthoni fa kivágása után az OIH Zrt. segítségét kérte. Ők ma már rendelkeznek ehhez megfelelő gépekkel, és akár össze
is tudják darálni az ágakat – ezt azonban
külön meg kell fizetni. Sokszor azonban
még így is segítség lehet, ilyenkor a kertészet vezetőjét kell keresni (34/560-025).
Nem megoldás tehát az, hogy kertünkön
belül képződött ágakat, vagy bármilyen
zsákba gyűjtött levelet kitesszük az árokpartra egy nekünk tetsző időpontban.
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szabbítva. Így idén ősszel – valószínűleg utoljára – az alábbiak érvényesek:
Oroszlány város belterületén és a külterületi lakott területeken avart és kerti hulladékot égetni a szeptember 1.
és november 30. közötti időszakban
hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombati napokon –
amennyiben az nem ünnepnap – szabad, naponta egy alkalommal, maximum 4 órát, hétköznapokon reggel
9-től este 8-ig, szombaton csak 9 és 12
óra között. Tilos az égetés a fenti időszakokon kívül, valamint párás, ködös,
esős időben vagy erős szél esetén. Közterületen is tilos, és a kertben is csak
megfelelően kialakított, a legközelebbi épülettől legalább 6 méter távolságra elhelyezett tűzrakó helyen, folyamatos felügyelet mellett szabad. A helyi
önkormányzat 11/2015. (IV. 4.) számú
rendelete emellett kitér olyan logikusnak tűnő részletekre, mint hogy gondoskodjunk a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről, valamint, hogy a
tevékenység tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen. Az égetés végén – nem
csak a józan ész, hanem a rendelet szövege szerint is – meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt. Szól még továbbá egy olyan részletről, mely a sorozatunk többi részében is igen jó megoldást nyújt majd, miszerint a közvetlen
szomszédokat előre tájékoztatni kell.

Ezt bárki könnyen megértheti, aki szárított már a kertben ruhát.
Mivel azonban a fenti jogszabályi környezet nyilvánvalóan átmeneti, kijelenthető, hogy hosszabb távon az otthoni égetést el kell engedni. Magyarország ellen úniós kötelezettségszegési eljárás indult ebben a kérdésben is.
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet egyértelműen tiltja ezt a tevékenységet – az, hogy
nem ez a rendelet él most, az csak a korona-vírus miatti helyzetnek köszönhető. Mindegy, hogy tehát, hogy men�nyire beágyazott ez a módszer a kerttulajdonosok körében, és valaki men�nyire tartja valóban zöld, vagy éppen ellenkezőleg elvtelennek a tiltást
és „sötétzöld”-nek a szabályozást. Rövid időn belül nem lesz lehetőség arra,
hogy a kiérkező tűzoltók megelégedjenek a sűrű bocsánatkéréssel, ha elnéztük az időpontot, hiszen nem lesz megfelelő időpont. Januártól tényleg bárki,
teljesen jogosan hívhat tűzoltót, közterület felügyelőt (hiányukban rendőrt)
bármilyen tűzhöz. És ha most itt még
érvényesül is a közterület felügyelők
türelmes, „először csak figyelmeztetünk” hozzáállása, annak már biztosan
valamilyen csekk lesz a végeredménye.
A fű ettől még nőni fog, a szirmok
lehullanak, és az őszi levelekből sem
lesz kevesebb egy jogszabály-változás
miatt. Marad tehát a bezsákolás-elszállítás, vagy a komposztálás. A lakossági
hulladékudvar építése most kezdődött,
és hosszú távon pedig évek óta terv-
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A komposztálás nem űrtudomány
Komposztáló edényt készen is vehetünk, de elkészítése egyetlen kertészkedőnek sem okozhat gondot. A neten számos megoldást találunk a raklaptól kezdve
olyanig, ami egy szép kertben sem kirívó –
a feladatát mindegyik el tudja látni. Fontos
a bele kerülő anyag aprítása, rendszeres
keverése, nedvesen tartása. A komposzt
közvetlen kapcsolatban legyen a talajjal,
hiszen a lebontó mikroorganizmusok onnan „költöznek” bele. A komposztálás folyamata általában 1 év, de bizonyos növények, vastagabb ágak komposztálása ennél több időt is igénybe vehet. Széles körben elterjedt téveszme, hogy a dió, tölgy
levele nem komposztálható. Való igaz,
hogy ezek olyan vegyületeket tartalmaznak, melyek gátolják más növények növekedését. Azonban ezek is hamar lebomlanak maradéktalanul. Bátran érdeklődjünk
annál, akinek a kertjében látunk ilyet: meg
fogja erősíteni, hogy igen egyszerű dologról van szó. A faluban például a Szlovák
Tájház is mutathatna jó példát ilyen módon. Mindenképpen mérlegeljünk: ha belekezdünk, 1-2 év múlva már nem kell a boltból zsákos virágföldet hazacipelnünk.

ben van egy nagyobb komposzttelep
létrehozása is – ezek biztosan segíteni
fognak majd az átállásban, ha egyszer
megnyílnak. A két megoldás azonban
addig is rendelkezésére áll mindenkinek, és ezekhez a január elsejét sem
kell megvárni.
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•
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•
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Állatok
világnapja
A város sok éven keresztül megszokhatta, hogy az Állatok Világnapját a Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesülettel, annak védenceivel és
vendégeivel megünnepelhették. Sajnos a covid az elmúlt évben és idén ezt
meghiúsította, de az egyesület alaptevékenysége ettől függetlenül a folyik tovább. A lakosság bizalommal fordult továbbra is hozzájuk, ha bajbajutott állaton kell segíteni. Legyen az madár, süni,
cica vagy kutya. A legnagyobb munkát
továbbra is a macskák nem kívánt szaporodása, valamint a hanyag tulajdonosok rossz állattartási körülményei
adják. Folyamatosan jelen vannak a helyi Ebrendészeten, ahol a kutyák fotózásával és hirdetésével igyekeznek minél
előbb gazdihoz segíteni az ilyen vagy
olyan okból bekerülő kutyusokat.
A maréknyi önkéntesüknél elhelyezett
mentett cicák pedig a hét minden napjára adnak feladatot. A képek segítenek
bepillantást nyerni a mindennapi küzdelmekbe, amik szerencsére sok esetben boldog gazdis állatokhoz vezetnek.
Ezek a sérült, beteg, sokszor rettegő cicák végül mind szerető otthonokra találtak. Azok a rászoruló családok, amelyek felismerik az ivartalanítás szükségességét, továbbra is fordulhatnak segítségért az egyesülethez a műtét finanszírozásával kapcsolatban.

•
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Az egyesület továbbra is adományokból és az adó 1%-ának bevételeiből tartja fenn magát és ebből finanszírozza a
mentett állatok nem kevés állatorvosi
költségét. (Adószám: 18618080-1-11) Az
örökbe fogadni szándékozók a Ments
meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület
facebook oldalán tudják megtekinteni
a gazdira váró állatokat, és ugyanitt vehetik fel a kapcsolatot az egyesülettel.

OHE: új vezetőség

Szeptember 24-én tartotta meg éves
rendes közgyűlését az Oroszlányi
Horgász Egyesület a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében. A közel 1000 fős tagság negyede jelent meg. Elsőként a vezetőség beszámolójára, valamint a 2021.
évi költségvetés beterjesztésére került
sor. Varju György, az OHE leköszönő
elnöke elmondta: „A 2020-as esztendőt
a pandémia határozta meg, azonban sikerült a rendeleteket, korlátozásokat lehetőség szerint betartani. A rendezvények – így a hagyományos horgászverseny is – elmaradtak, a közgyűlés is kitolódott. Ezen kívül számos problémával küzdünk. Nagy gondot okoz a vízhiány – főként a majki és a bokodi öreg
tó esetében –, a tavak környékén a szemét, valamint a kék alga nagyfokú elterjedése.” Ezt követően a Felügyelő Bizottság, majd a Fegyelmi Bizottság beszámolója hangzott el. A kérdések, hozzászólások között főként a „lebegő falu”
problémái kerültek előtérbe, mely körül közel 500 stég található. Utolsó napirendként tisztújítás következett, melyet Csernyik Attila, a Jelölő Bizottság
elnöke vezényelt le. A regnáló elnök,
Varju György jelezte, hogy nem indul
újból a választáson. Így a jelenlévő tagság az egyetlen jelöltet, dr. Varga Zsoltot választotta meg új elnöknek minősített többséggel. Nyílt szavazással a vezetőség tagja lett: Inczédi András, Kocsis
Péter, Kovács Tibor, Maczali Kevin, Magyari Károly és Szabó Zsolt. A Fegyelmi Bizottságot Csizmazia Péter, Nagy
Róbert, Schmölcz Tamás, Tóth László
és Udvari Richárd alkotják, míg a Felügyelő Bizottságba Aradi Ildikó, Békési Csaba, Pechmann József, Tóth László
és Soós István került be.
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Bokodra bicóval
A „térségi jelentőségű kerékpárutak
előkészítése” projekt keretében lehetőség nyílt a Bokod–Oroszlány kerékpárút megtervezésére. Az oroszlany.
hu-n megjelent beszámolóból az szűrhető le, hogy a majdani kerékpárút a
Bányász-klubnál lévő körforgalomtól
indulna, és a Bokodi úttal párhuzamosan hagyná el a várost – vagyis a tervezendő útvonalban semmi meglepő nincsen. A feladathoz az érintett két önkormányzatnak pénzbeli hozzájárulást kell fizetnie, melyről Oroszlányban
a szeptember 22-ei rendkívüli testületi ülésen döntöttek. A teljes tervezési díj
több, mint 30 millió Ft, melyhez Bokod
700.000 Ft-tal, Oroszlány 5.350.000 Fttal járul hozzá – ezek az összegek nagyjából arányosak a települések lélekszámával. A hiányzó összeget az Aktívés Ökoturisztikai Fejlesztési Központ a
rendelkezésre álló megyei keretből biztosítja. A Központ feladata egyébként a
hazai aktív- és ökoturizmus fejlesztéseinek, népszerűsítésének és szabályozási
rendszerének komplex kezelése. A tervezési feladat magában foglalja az útvonal engedélyes és kiviteli terveit, és az
építési engedélyeket is. Az építés kezdetéről egyelőre nincsen információ.

Pályázati felhívás!

Rászoruló betegek és oroszlányi
egészségügyi szolgáltatók részére
Alapítványunk célul tűzte ki Oroszlány város egészségügyének fejlesztését, az itt élő egészségügyileg rászorultak gyógykezelésének támogatását.
 Pályázhatnak: Oroszlányban élő
rászorult betegek, valamint az
Oroszlányban működő egészségügyi szolgáltatók.
 A pályázatnak tartalmaznia
kell: a betegség leírását, orvosi
szakvéleményt, gyógyászati eszköz igényt, a pályázandó összeget, a pályázó nevét, címét, telefonszámát, célját.
 Pályázni lehet: 2021. okt. 31-ig
 Cím: 2840 Oroszlány, Béke u. 15.
 E-mail: drbaloghtibor.alapitvany
@gmail.com
 Érdeklődni a 20/4378925 telefonszámon lehet.
Balogh Tibor elnök
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Egészségügyi ingyenes
szűrővizsgálat

2021. október 8-án 9.00–13.00-ig
a Bányász Klub és
Rendezvényházban
(2840 Oroszlány, Táncsics M. út 1.)
Vércukor-, koleszterin-,
testzsír-, hasizsír-, testizom-,
hallásvizsgálat, PSA,
vastagbélszűrés. Bőrgyógyászat,
lábfej vizsgálat, gyógycipő
bemutató, ami TB-re felírható,
demencia szűrővizsgálat,
diatetikus tanácsadás.
Gyógynövények bemutatása,
értékesítése.
Adományaikat, segítségüket
továbbra is várjuk a
11740061-20025342
bankszámlára.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Önkéntesek munkáját a jövőben
is szívesen vesszük egészségügyi
valamint karitász területen!
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Demencia Morzsák
A Demencia egy összefoglaló kifejezés, amely mögött számos betegség/kórkép rejlik, közös jellemzőjük a szellemi képességek hanyatlása, ami nem azonos az időskori
memória zavarral.
Legismertebb az Alzheimer-kór, az
ember a gondolkodását, az érzelmeit
és a társas képességeit veszíti el, ezzel elveszítve önellátási képességét
és a kapcsolatát a környezetével.

Tudat nélküli lét
Városunkban alig több, mint egy éve
működik az Alzheimer Café. Ez egy
olyan közösségi együttlétre szerveződött csoport, mely működése során főként az érintettek hozzátartozói számára biztosít lehetőséget az
ápolás-gondozás során felvetődött
problémák megbeszélésére. Szeretnénk, ha az ismereteket eljutathatnánk azok számára is, akik személyesen nem tudnak megjelenni a foglalkozásokon, valamint a lakosság
széles köréhez is. Erre legalkalmasabb módszer az írott sajtóban való
megjelenítés.
Az ismeretanyag rendkívül széles körű, egy-egy alkalommal csak
morzsányit tudunk bemutatni, erre
utal a Demencia Morzsák cím.
Azokról a tünetekről esik szó, amiket észlelve kívánatos háziorvos, neurológus szakorvos segítségét kérni:
 mindennapi életet érintő emlékezetkiesés, (napi dolgok elfelejtése, új információk befogadásának
nehézségei),
 mindennapi feladatok elvégzésének nehézsége (ismert ételek elkészítésekor jelentkező bizonytalanság),
 nyelvi nehézségek (pl. szavak elfelejtése),
 ítélő képesség elvesztése,
 gondolkodás nehézsége,
 összetéveszt, összekever dolgokat,
 kedélyállapot változás, személyiség változás,
 teljes érdektelenség.
Milyen problémákat okoznak ezek
a tünetek, milyen nehézségek lehetnek a gondozás során, mi a helyes
magatartás az egyes esetekben, a következendő számokban megjelenő
cikkekben mutatjuk be.
Várjuk az olvasók kérdéseit!
Szikszai Istvánné klubvezető
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Bagócs edzői Életmű-díjas
A díj átadására a Magyar Edzők Társaságának ünnepi konferenciája, a Magyar Edzők
Napja alkalmából rendezett „A sportedző helye a társadalomban” című
konferencia keretében került sor szep
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When did you start
playing basketball?

LABDARÚGÁS
EREDMÉNYEK
III. O. FELNŐTT
ALAPSZAKASZ
NEGYEDIK FORDULÓ

0:0

OSZE

SZÁKSZENDI
SE

tember 25-én, a Testnevelési Egyetem
Athén termében. „Mesteredzői Kollégiuma” döntése alapján Bagócs János oroszlányi súlyemelő edzőn kívül még nyolc személyt díjaztak idén.
A korábbi évek elismeréseit az https://
magyaredzo.hu/edzoi-eletmu-dijasok/
weboldalon tekinthetik meg. Ha nem ismernék sportolói karrierjét, az OVTV
Bagócs Jánost bemutató anyagát
megtalálják az oroszlanyimedia.
hu oldalon, „Világklasszis súlyemelő” címmel.

Szenzációs eredmény
erőemelésben

A hétvégén, Kiskunfélegyházán rendezték meg a Magyar Professzionális
Erőemelő Liga Kupát. Deli Norbert az
OVSEE versenyzője a -75 kg-os súlycsoport Masters 1 korosztály indulójaként
RAW fekvenyomásban 143 kg-ot, míg
EQ fekvenyomásban 175 kg-ot teljesített.
Ezzel a remek teljesítménnyel egy arany
és egy ezüstérmet szerzett. Mindkét
nyomása korosztályos profi liga rekord.

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola
már több alkalommal látta vendégül
az MVM-OSE Lions játékosait. Ezúttal
a 3-as mezszámú Elijah Burns látogatott
intézményünkbe, nagyszerű lehetőséget biztosítva ezzel tanulóink számára,
hogy kipróbálhassák nyelvtudásukat,
valamint megtapasztalhassák az idegen
nyelv használatának fontosságát. A gyerekek örültek, hogy személyesen is megismerhetik az amerikai kosárlabdázót,
akit nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadtak. Elijah szívesen beszélgetett a diákokkal, készségesen válaszolt kérdéseikre, végül pedig lehetőség volt néhány
közös fénykép készítésére is.

Dobogós Judosok
Megkezdődött az őszi versenyidőszak a judosoknak. Több mint fél év
szünet után szeptembertől országos-,
és magyar bajnokság is vár rájuk –

ÖTÖDIK FORDULÓ

7:0

OSZE

BÁRSONYOS
SK

HATODIK FORDULÓ

4:3

BAKONYSZOMBATHELYI
KSE
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TABELLA: 7. HELY

HAVI MECCSEK
III. O. FELNŐTT
ALAPSZAKASZ

2021.10.03 VASÁRNAP 15:00

BOKOD
FCE

OSZE

2021.10.10 VASÁRNAP 15:00

OSZE
míg a közben tartott emlékversenyek főként a felkészülést szolgálják. Szeptember 18-án Egerben rendeztek Országos
Rangsor Versenyt a Diák és Serdülő korcsoportnak. Az eseményre 390 nevezés
érkezett, ebből az Oroszlányi Judo Club
4 főt nevezett. A küzdelmek végeztével ketten állhattak a dobogóra. Áncsák
Kiara Manna aranyéremmel, Varga Regina bronzéremmel térhetett haza, Szabó Péter 5. helyezést ért el.
A heti három edzésüket Végh Tibor tartja.
Izsáki Erika

D.M.A.C
DUNAALMÁS

2021.10.17 VASÁRNAP 14:30

NASZÁLY SE

OSZE

Az oroszlányi labdarúgással
kapcsolatos további
információkért keressék fel az
Oroszlányi Foci Facebook oldalt.
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Fülöp András
Kajak Emlékverseny
Lassan vége a vizes szezonnak, a pontszerző és nemzetközi versenyek zöme
már lezajlott, de kajakosainknak még
hátra volt egy tatai megmérettetés szeptember 11-én. A verseny névadója a fiatalon
elhunyt, sportszerető versenyző, akinek
emléktábláját is megkoszorúzták a résztvevők. Kilenc egyesület versenyzői huszonöt futamban 1000 és 2000 méteres távon, nyolcszáznyolcvannégyen küzdöttek
meg egymással. A versenyen ott voltak a
Győri Graboplast fiataljai is, akik rendre
megnyerik az országos pontversenyt. Az
OKSE tizenkét versenyzőt nevezett. Ők a
következő eredményeket érték el:
MK1 női gyermek U10 2000 m: 2. Kovács
Euniké Veronika, 4. Tóth Anna. K1 férfi kölyök U13 2000 m: 9. Diószegi Botond.
K1 női kölyök U13 2000 m: 3. Leskó Vivien. MK1 férfi gyermek U11 2000 m: 10.
Kuris Gergő. MK1 női gyermek U11 2000
m: 2. Leskó Lili, 3. Schattinger Zsófia. K1
női kölyök U14 2000 m: 6. Bacsányi Krisztina. MK1 férfi előkészítő U8-U9 2000 m:
1. Jovanov Kristóf. MK1 férfi gyermek U12
2000 m: 20. Polovicz Barnabás, 22. Kárász
Richárd. MK1 női gyermek U12 2000 m:
12. Hábenczius Szilvia.

A 23. első osztályú szezonjára készül az Oroszlány
Néhány napja elstartolt a 2021–
22-es kosárlabda szezon, Beck Ferenc elnök osztotta meg gondolatait az NB1/A felkészüléséről: „Az
MVM-OSE Lions csapata augusztus
elején kezdte meg az alapozást, felkészülten várjuk a bajnokság kezdetét. A tavalyi szezonnal egy nehézségekkel és betegségekkel tarkított bajnokságot tudhatunk magunk mögött, ami a 11. helyet hozta csapatunk
számára. Már akkor megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk előrébb lépni, és hasonlóan a 2019–20-as
szezonhoz, az alapszakasz lejátszását
követően ennek tükrében alakítottuk
ki a következő szezon keretét. Nagy
részben kicserélődött csapatunk,
úgy gondolom a magyar magban is
sikerült erősítenünk, fiatal poszton
pedig meghatározó vagy jó képességű

Több OKSE versenyző és az egyesülettel szimpatizáló barát fejében született
meg a gondolat, hogy társítsák az évek
óta megrendezésre kerülő 24 órás váltófutást a K
 ozák Sándor emlékfutással.
Kozák Sándor évekig volt a kajakszakosztály vezetője. Voltak, aki támadták,
hogy sohasem kajakozott, mit keres ott
edzőként és szakosztály vezetőként. Más
egyesületek edzői viszont megnyíltak
előtte, segítették és ennek kapcsán edzői
mivoltában fejlődött. Szinte reggeltől estig a kajakházban volt, edzést vezetett,
ha kellett hajót javított, az esti órákban
pedig a szabadidősökkel foglalkozott.
Baráti kapcsolatokat ápolt a társszervezetekkel, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel. Sajnos fiatalon elhunyt, társai és
barátai az emlékfutással már nem először tisztelegtek a kiváló sportember
emléke előtt.

az alapszakasz, mind pedig a bajnokság végén. Látva a többi csapat erősítéseit, egy nagyon kiegyensúlyozott
és kiélezett bajnokságra számítunk.
Minden győzelemért élet-halál harc
folyik majd.”

Az MVM-OSE Lions októberi bajnoki mérkőzései:
Kaposvári KK–MVM-OSE Lions
MVM-OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–MVM-OSE Lions
Naturtex-SZTE-SZEDEÁK–MVM-OSE Lions
MVM-OSE Lions–Atomerőmű SE
Falco Vulcano KC Szombathely – MVM-OSE Lions

Elstartolt az utánpótlás

Kozák Sándor emlékfutás

erősítés érkezett Oroszlányba. Szeretnénk az első nyolc közé kerülni, mind

Az idei szezonba ismét hatalmas
lendülettel vetették bele magukat az
MVM-OSE Lions csapatai. A legkisebbjeink új helyszínen, Vértesszőlősön kezdték meg a foglalkozásokat az
ovikosár keretein belül.
Az U14 „A” csapat első felkészülési mérkőzése Győrben szoros végjátékot követően az oroszlányiak javára döntötte el az összecsapást. A Körmenddel szembeni edzőmérkőzés során nem sikerült győzelmet aratni,
de a hibákból tanulva folytatták a felkészülést a Selejtező 1. fordulójára, ahol a házigazda Zsíros Akadémia
Kőbánya „A” ellen
elszenvedett vereségből előnyt
kovácsoltak, és
a két napos budapesti megmérettetés a
folytatásban meghozta a sikert a MAFC „A” és a szombathelyi csapattal szemben is. A

október 2. (szombat)
október 6. (szerda)
október 9. (szombat)
október 17. (vasárnap)
október 22. (péntek)
október 30. (szombat)

következő komoly erőpróba október
első hétvégéjén lesz, amikor a Selejtező 2. fordulójában a Top20-ba kerülésért mérkőznek meg.
Az U16-osok szintén jól kezdtek a hazai selejtezőn, három fordulót követően bejutottak az országos legjobb 32be. A folytatásban Kiskunfélegyházára utazik a csapat, ahol a tét nem kisebb, mint az ország legjobb 16 csapatába kerülés.
Az U18-U20-as csapatok sem adták alább, az Alba Fehérvárral vívott
edzőmérkőzésen győzelemmel zártak hazai pályán. A Miskolcon megrendezett két napos torna első napján
kettőből kétszer sikerült tarolniuk, a második napon ugyan
vereséget szenvedtek, de ezzel is a
dobogó második
fokát szerezték meg.
Az NB1/A csapatával
párhuzamosan, a bajnokság
számukra is szeptember 22én, a soproni arénában rajtolt el.
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Én is idős lettem…
Október 1. a zene, az idősek, a vegetáriánusok, a mellrák elleni küzdelem, a fájdalomcsillapítás, a szentírás világnapja.
A világnap olyan évenként ismétlődő, a világra, számos országra kiterjedő ünnep és figyelemfelhívó nap, amelyeket
különböző
nemzetközi
szervezetek (ENSZ, WHO)
figyelemfelhívási
céllal hirdettek meg
valamely aktuális témához kapcsolódóan.
Az ENSZ 1991 óta
– 30 éve – jegyzi az
idősek világnapját,
hogy minden évben
legyen egy nap, amikor mindenki azokra az értékekre gondol, amiket az idős emberek életük során felhalmoztak, szűkebb és tágabb környezetüknek átadnak.

Kik az idősek?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint az
50-59 év az áthajlás kora, 60-74. év az idősödés, 75-90 az időskor, 90 év felett – aggkor, 100 év felett – matuzsálemi korúak
lehetünk.
Tehát én is időskorú lettem, bár úgy emlékszem, ezt a „minősítést” már többször átéltem, amikor sok évvel ezelőtt nyugdíjas lettem, később emelkedett a nyugdíj korhatár, most pedig szembesültem, hogy tényleg idős lettem, nem áthajlás
korú, nem is idősödő, igazi idős.

Mit is jelent ez?
Minden bölcselkedés helyett Sík Sándor: A legszebb művészet című verséből idézek:
„A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni…”
Lehetek én is művész? Talán, igen, ha követem a vers sorait:
„…Pihenni ott, hol tenni vágyol,
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol.
Nem lenni bús, reményevesztett,
Csendben viselni el a keresztet,
Irigység nélkül nézni végig
Mások erős, tevékeny éltit.
Kezed letenni ölbe
S hagyni, hogy gondod más viselje.
Ahol segíteni tudtál régen,
Bevallani nyugodtan, szépen,
Hogy erre most már nincs erőd.
Nem vagy olyan, mint azelőtt…”
és így tovább.
Legyen tanulság minden idősödő, időskorú számára!
Nyitrai Károlyné időskorú

Újabb
egyirányúsítások
Változna a forgalmi rend a tóparton. Az új parkolóöböl létesítése miatt a Bánki Donát utca 16–20. előtt meglévő (régi)
parkoló körül egyirányú forgalom lépne életbe. Az erre közlekedőknek érdemes lesz kiemelt figyelmet fordítaniuk
a ki-, vagy áthelyezett táblákra, legkésőbb november
1-től.
Egyirányúvá válik
a Rosenberg utca
is, a Petőfi Sándor
utca felől a Táncsics Mihály utca felé. A hozzávetőleg bő évtizede szükséges
egyirányúsítás most egy jól megírt lakossági beadvány nyomán válhat valóra. Az egyirányúsítás az utca elején az iskolától való kihajtást,
és az utca végén a
murvás
parkoló
megközelítését nem
érintené.
Egyre több vevő jelentkezik az egykori
buszpályaudvar belső sarkánál létrehozott közművesített
építési telkekre a tulajdonos OIH Zrt.-nél. A Rákóczi úthoz legközelebb eső telken rövidesen meg is kezdődnének az építési munkálatok, így
várhatóan az ott (a gyógyszertártól befelé) rendszeresen álló
buszoknak és kamionoknak erre már nem lesz lehetőségük.
A vonatkozó kormányrendelet szerint ilyen járművek valóban „közúton vagy más közterületen nem tárolhatók”, csak
itt éppen nem zavartak senkit – mostanáig. Ugyanezen okból
ezt a betonos útszakaszt (melyen eredetileg a buszpályaudvara lehetett bejutni) átneveznék Alkotmány közre. Az építési telkek végén nemrégiben kijelölt utat – mely így az Alkotmányt közt és az Ó-Takács utcát köti majd össze – testvérvárosunk tiszteletére Plochingen utcának neveznék el. Az
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. egyébként készen áll rá, hogy más, saját tulajdonú területein – immár hivatalos – tárolási lehetőséget biztosítson az innen kiszoruló
vagy egyéb nagy méretű járművek számára.

