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LAPSZÁMUNKBÓL:

Két irány
Megváltozik a Fürst Sándor utca for
galmi rendje a közeljövőben. A két
irányú közlekedés forgalomnöve
kedést és megállási tilalmat is jelent
majd.
5. oldal

Csinálják
Sem az Oroszlány Barátainak Köre,
sem a Dr. Balogh Tibor Eü. Alapít
vány nem a támogatási pénzek meg
szerzésére alakult, tevékenységükkel
mégis szinte állandóan találkozha
tunk. Az OBK éves programját a 2.
oldalon, Balogh Tiborral készült in
terjúnkat a 4. oldalon találják.

Új emléktábla kerül – eredeti
szövegezéssel – a ’48-as
ligetben lévő, sokáig háttérbe
szorult Petőfi emlékműre.
A dombormű Dr. Tarjányi
József Petőfi kutató ajándéka,
melyet Hunyadi László,
Magyar Örökség díjas erdélyi
szobrászművész készített.
Átadása a március 15-ei
ünnepség keretében lesz.

Rajzpályázat
Oroszlányi diákot is találunk a Ma
gyar Közút Zrt. rajzpályázatának dí
jazottjai között. Bemutatjuk a díja
zott oroszlányi alkotásokat. 7. oldal

Facebook oldalunkon ebben a
hónapban arról kérdezzük Önöket,
kit szeretnének jobban megis
merni, kivel olvasnának szívesen
interjút lapunkban?

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Gazdát keres Az OBK 2018. évi programja
LUDMI

egy aprócska
rettegő cicaként került hozzánk, pincéből kellett menteni. Tartózkodó, de idővel
a bizalmába lehet férkőzni.
Mára már megszelídült
ideiglenes gazdájánál. Most
újra gazdikereső, nagyon
szeretnénk, ha mielőbb
szerető családba kerülhetne. 1,5 éves, ivartalanított
nőstény cica. Csak szobacicának, örökbefogadási szerződéssel fogadható örökbe.
Érdeklődni a
+36 20 481 2319
telefonszámon lehet.

facebook.com/ments.
meg.oroszlanyi
allatvedo.egyesulet/

Január:
01. 13. Hírünket visszük… Kiállítás a
tatai Angyalok és Tündérek Galéri
ában
Február:
02. 06. Évi rendes közgyűlés. Az
oroszlányi „Farsangfarka” három
napos rendezvény, mely az egyesület
Télfesztivál záró eseménye.
02. 11. Disznóvágás, Hogyan készül…
hurka? Több civilszervezet és az
oroszlányi diákok bevonásával egy
valódi disznóvágás és egy disznóto
ros estebéd a régi Sport étteremben.
02. 12. Asszonybál Szlovákiából érkező
vendégekkel együtt élőzenés, maska
rás asszonybál a Bányász klubban.
02. 13. Télűzés – Kiszebáb égetés a
Szent Borbála téren. Közreműködik
a Lángoló Ördögök együttes.
02. 20. Idősek Akadémiája – OKSZIK
Márciusban:
03. 03. Nőnapi bál az Utazók és a
Hölgy klubbal a Bányász klubban.
03. 20. Idősek Akadémiája – OKSZIK
03. 21–24. Víz Világnapja alkalmá
ból – üzemlátogatás a SUEZ Water
Technologies & Solutions Hungary
Kft.-ben a Hamvas Béla Gimnázium
és az Ötvös Loránd Szakgimnázium
diákjaival (30-30 fő).
03. 30. Civileké a Ház. Kiállítás egye
sületünk tavalyi végzett munkájának
és rendezvényeinek dokumentumai
ból.
Áprilisban:
04. 11. Költészet napja – zsűrizéssel és
ajándékvásárlással támogatjuk a Vá
rosi Könyvtár versmondó versenyét.
– Vendégek leszünk (időpont később)
04. 21. A föld napja – szervezés alatt
04. (?) A föld napja: Szemétszedés a
városban más civil csoportokkal.
Májusban:
05. 16. Idősek Akadémiája – Bányász
Klub
05. 21. Több közösséggel együttműköd
ve a német altensteigi Christopho
rus-Kantorei (kórus) fogadása, ven
déglátása
Júniusban:
06. 03. Családi nap, ahol közös főzés
közepette mód van az egyesületi éle

tünk minőségének megvitatására
(helyszín később).
06. 30. V. Múzeumok éjszakája – Szlo
vák Tájház, Ötvös Loránd Szakgim
názium
Augusztusban:
– Falunap (időpont később).
Szeptemberben:
09. 02. Részt veszünk a bányásznapi
főzőversenyen
– A Turizmus Világnapja – ismeret
terjesztő előadás a megyében műkö
dő utazással, utaztatással foglalkozó
csoportok, szervezetek bevonásával
– OKSZIK (időpont később).
09. 15. Kulturális Örökség Napjai ke
retén belül a Bányászati Múzeumban
egész napos vetélkedő általános isko
lásoknak.
09. 25. Idősek Akadémiája – OKSZIK
Októberben:
10. 01. „Időskorúak kiválósága” díj át
adása három, a címre érdemes idős
embernek – OKSZIK színházterem –
Idősek Világnapja
10. 06. Játékos, közös Tekebajnoksá
got szervezünk a vágselyei Sala Tvoje
mesto egyesület tagjaival, az oroszlá
nyi Tekepályán.
Novemberben:
11. 07. Idősek Akadémiája – Borbálai
Közösségi Ház.
11. 29–12. 07. Terítéken a karácsony –
terített asztalok versenye – Bányász
klub
Decemberben:
12. 02. Adventnyitás: a városi adventi
koszorú első gyertyájának meggyúj
tása.
12. 04–08. Színháztermi
előadással
nyitjuk a Mézeskalácsok, adventi
koszorúk, díszített fenyőfák kiállí
tását és versenyét
12. 05–06. Mikulás a Mikulásházban
– a Szent Borbála téren. „Motoros”
Mikulások. Kísérőprogram lesz a:
forró tea, vonatozás.
12. 14. „Szeretett Karácsony” az ad
ven
ti rendezvénysorozat zárása,
eredményhirdetések és díjkiosztás,
a „Cipősdoboz” gyűjtésből származó
ajándékok átadása a Szociális Szolgá
latnak.
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Mammográfia

EGY KÁVÉ MELLETT:

Amikor szűrővizsgálatról beszélünk, akkor
a magukat egészségesnek tartó emberek
vizsgálatáról beszélünk. A népegészségügyi emlőszűrés célja a 45-65 év közötti női
lakosság körében az emlő olyan elváltozásainak a korai felismerése, amelyet a hölgyek
általában még nem tapintanak, azonban
későbbi szakaszban felismerve daganatos
betegséggé válhatnak. Ezt nevezzük rákmegelőző állapotnak. Ha a szűrővizsgálat
során mégis emlődaganatos megbetegedés
kerül megállapításra, annál jobban kezelhető és gyógyítható, minél korábbi időszakban és minél kisebb méretben fedezik fel.
A rendszeres mammográfiás szűréssel az
emlőrákok 80%-a idejében felismerhető és
jó eséllyel gyógyítható. A Népegészségügyi
Program keretében zajló mammográfiás
szűrővizsgálattal kapcsolatosan tájékoztatjuk Önöket, hogy a területileg szervezett behívóleveles szűrés március hónapban folyik
tovább. Azon 45-65 éves korosztályba tartozó hölgyeket érinti, akik az elmúlt két évben
nem vettek részt mammográfiás vizsgálaton.
Oroszlányban 391 fő kapott értesítést, neki
a Tatabánya Szent Borbála Kórházban kell
jelentkezniük: Mammográfiás Centrum (Tatabánya, Dózsa György út 77.) telefon: (34)
515-565 (8-14 óra között). Amennyiben további kérdés merül fel, vagy nem kap behívólevelet, de megítélése szerint megfelel a
szűrés feltételeinek, kérjük, keressen minket,
készséggel állunk az érdeklődők rendelkezésére. Törődjünk egészségünkkel és vegyünk
részt a szűrővizsgálaton!
Komárom-Esztergom Megyei Kormány
hivatal Népegészségügyi Főosztály
Tel: 34/795-854

Balogh Tibor

Tevékenységünkkel az Ön jobb
egészségéhez, valamint a jobb egészségügyi ellátáshoz kívánunk hozzájárulni. Az SZJA 1%-val Ön rendelkezik,
tisztelje meg alapítványunkat az 1%
felajánlásával!
Adószámunk:
18615331-1-11
Bankszámlaszámunk:
11740061-20025342
Szeretnénk megköszönni az eddig
nyújtott adományaikat, amivel nagymértékben hozzájárultak alapítványunk sikeres működéséhez, valamint
köszönetet mondunk az általunk támogatottak nevében is.
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Dr. Balogh Tibor 1958-tól gyógyítot
ta az itt élő betegeket, rászorulta
kat nemre, vagyoni helyzetre, szár
mazásra való tekintet nélkül. Fiával,
Balogh Tiborral, a Dr. Balogh Tibor
Egészségügyi Alapítvány Oroszlány
elnökével beszélgettünk.
: Mik voltak a céljai az alapít
vánnyal 2005-ben?
B. T.: Édesapám emlékére alapítottuk
a Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egész
ségügyi Alapítványt, hogy rajta ke

kenységeink: rehabilitációs speciá
lis gyógyúszás gyermekeknek, gyógy
ászati segédeszközök gyűjtése és a rá
szorultak részére továbbadás, újra
élesztő tanfolyam szervezése, ingye
nes szűrővizsgálatok és minden évben
pályázatot írunk ki a rászorult bete
gek részére.
: Mindezt valamiből fent is kell
tartani. Vannak forrásai az alapít
ványnak?
B. T.: Alapítványunk működésének
fő forrásai az SZJA 1%-a, a pályáza
ti pénzeszközök, vállalkozói és egyé
ni adományok. Itt megjegyezni kívá
nom, hogy a lakossági támogatások
ból befolyt összeg nagyobb része a ke
vésbé tehetős emberek befizetéseiből
adódott. Sajnos a tehetősebb réteg a
lehetőségeikhez képest kevésbé veszi
ki részét a közösségi munkából.
: Jellemző támogatási forma a
magánadomány?
B. T.: Az emberek mikor segítenek il
letve mikor segítenének a másikon?

A templomban a gazdag emberek hányják a perselybe
a pénzt, a szegény özvegyasszony csak 2 fillért dob be.
Ki adott többet? [Biblia]
resztül a „Nép” dokija halála után is
segíthessen az itt élő rászorult bete
geken. Alapítványunk fő célkitűzése
az Oroszlányban élő rászorult bete
gek megsegítése, gyógykezelése, vala
mint az itt működő egészségügyi szol
gáltatások támogatása. Ezeken belül
is elsődleges célunk a megelőzés, va
lamint a rehabilitációs tevékenységek
támogatása.
: Miért van szükség az alapít
ványra, ennyire rossz az egészségügy
helyzete?
B. T.: Városunk országos szinten
mérve stabil, megbízható orvosi ellá
tást biztosít a lakosság részére. A ren
delő intézetünk folyamatos megújulá
son megy keresztül, a járó beteg ellá
tást a körülményekhez képest jó szín
vonalon látja el. A beteg előjegyzések
időtartama, várakozási ideje egyes te
rületeken hosszú, a cél minél rövideb
bé tenni ezt az időt. A házi- és gyer
mek-orvosi alapvető kötelezettségek a
nehézségek ellenére teljesülnek.
: Milyen konkrét feladatokat vé
geznek akkor?
B. T.: Alapítványunk a lehetősége
inek megfelelően próbálja segíteni
a városban működő szolgáltatókat,
így hozzájárulva a jobb egészségügyi
szolgáltatásokhoz. Folyamatos tevé

Amikor bajban vannak. Ma nem se
gítesz, mert minden rendben van, jól
megy Neked, nem érzed, hogy egy rá
szorulón segítened kellene. Nem gon
dolsz arra, hogy egyszer Te is kerül
hetsz olyan helyzetbe, amikor segít
ségre lenne szükséged, ekkor segít
séghez folyamodsz. Ne akkor segíts,
ha bajban vagy, hanem amikor meg
teheted! Ez tapasztalat: volt olyan, aki
segíthetett volna, de nem tette meg és
eljött az idő, amikor segítségre szorult
és kérte a támogatásunkat. Mi segí
tettünk! Segíts, mert holnap lehet, Te
szorulsz rá!
: Ilyen körülmények között sike
res tud lenni?
B. T.: Az elmúlt években több mint 15
millió forint támogatást adtunk a rá
szorultak részére a közös összefogás
nak köszönhetően, eddig összesen 34
rászorult beteget támogattunk. Az
egyéni támogatásokon túl eszközök
vásárlásával is segítettük az Orosz
lányban működő egészségügyi szol
gáltatókat: Oroszlány Szakorvosi és
Ápolási Intézet, Mentő Állomás, háziés gyermek orvosi rendelőket. A szol
gáltatók támogatásán keresztül szin
te az egész város lakosságának jobb
egészségügyi ellátásához is hozzájá
rultunk.
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Zsákban viszik

Működik a zsákos hulladékgyűjtés, kiterjesztik
a területeket
A zsákos gyűjtés fő indoka az volt, hogy
az „utcavégi” konténerek megszűnhes
senek, mert ezek korábban sok, akár
más városból származó illegális lomot
vonzottak. A zsákos gyűjtés beváltotta a
hozzá fűzött reményeket: a korábbi bejá
ratott helyeken a lomok illegális lerakása
szinte teljesen megszűnt.
„A szolgáltatás bevezetése 2017 áprilistól
indult (…). A zsákos gyűjtés bevezetése
a korábban jelzett kezdeti félelmek (illegális hulladéklerakás elszaporodása, zsákok
állatok általi széttépése, a közszolgáltás
igénybevételének mellőzése stb.) ellenére
zökkenőmentes (…). Az ingatlanhasználók
pár hónap alatt megszokták a zsák használatát, az annak beszerzésével járó plusz
költséget és feladatot.”
Óvári László vezérigazgató
Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Az anyagból kide
rül, hogy tavaly áp
rilistól decemberig,
a 145 állandó lakó,
és 107 kiskertet gon
dozó
ingatlantu
lajdonos összesen
több, mintegy 7500
zsákot vásárolt. A
gyűjtési ütemter
vek tarthatónak bi
zonyultak. A nem
a szolgáltató emblé
májával ellátott zsá

kokat nem szállították el, így azok kihe
lyezése rövid időn belül megszűnt.
A szemmel is jól látható javulás betud
ható a konténerek eltűnésének, a hely
színek körbekerítésének, illetve a kame
rarendszer bővítésének, és persze a Köz
terület-felügyelők aktív részvételének is.
A folyamatot tovább erősíti, hogy ko
rábbi éves kétszeri lakossági lomtala
nítás helyett már négy alkalom is segí
ti a lomoktól való megszabadulás folya
matát. A négy alkalom során begyűjött
mennyiség jelzi, hogy a lakosság többsé
ge hajlandó a legális módokat követni –
amennyiben azok valamennyire igazod
nak a valós igényekhez. Ezen pozitív ta
pasztalatok figyelembe vételével idén
májusban kiterjesztik a zsákos hulladék
gyűjtést a garázsos és a többi kiskertes
területekre is. Ezzel további fix hulladékkonténer helyszínek szűnnek majd meg,
még tovább javítva a városképet.

LAKOSSÁGI	
  LOMTALANÍTÁSOK	
  2017-‐BEN,	
  (TONNA)	
  
november,	
  24,98	
  
március,	
  51,64	
  

május,	
  18,12	
  
szeptember,	
  86,14	
  

További fejlesztések várhatóak a
Majki Kamalduli remeteségben,
a megyénk 12 más nagyobb turisztikai célú fejlesztése között – mondta el Guller Zoltán, A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója
februárban, az esztergomi Vármúzeumban tartott sajtótájékoztatóján. A következő ütemben a kastélypark rendbehozatalát tervezik,
de terv van arra is, hogy az étterem
a tó túlsó oldalán kapjon helyet.

Erdei Zsolt amatőr és profi világbajnokot, a Magyar Ökölvívószakszövetség elnökét fogadta
egyeztető megbeszélésre február
5-én Lazók Zoltán polgármester.
A megbeszélésen szó volt a helyi
ökölvívók eredményeiről, edzéskörülményeiről, továbbá tájékoztatta
az önkormányzat által biztosított
sporttámogatásról is. Információink szerint szóba került az egykori
zeneiskola épületének (ma Gárdonyi Sportcentrum) esetleges hasznosítása is.

Nincs több SRF hulladék az egykori szállítóüzem területén tájékoztatta a várost levelében Dr. Magyari
József, a VÉRT elnök-vezérigazgatója. A telephelyről a teljes mennyiség, összesen 5227,44 tonna SRF
hulladék került hatósági engedél�lyel rendelkező hulladék átvevőkhöz. Más források megerősítették,
hogy még a csarnokok kitakarítása
is megtörtént.

Térfigyelő kamerarendszerünk
az Oroszlányi Rendőrkapitányságról tavaly szeptemberben Polgármesteri Hivatal épületébe, így
a közterület-felügyelet kezelésébe
került. Idén meg is kezdődött a
rendszer fejlesztése, melynek köszönhetően már most hatékonyabban működik a korábbinál, és ezt a
rögzített felvételek alapján megtett
intézkedések is alátámasztják.

Véradás
2018. március 26-án, hétfőn 9 és
16 óra között a Krajnyik „Akác”
András Sportcsarnok aulájában.
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Fel is út, le is út

Kétirányú lesz a Fürst Sándor utca autóforgalma
Számos vitát követően a Képvi
selő testület arról hozott döntést
február végén, hogy a Fürst Sán
dor utca forgalma immár tel
jes hosszában legyen két irányú.
Mint ismeretes, a korábban csak
a kis városkapuig volt kétirányú
utca, a Google StreetView még
ma is ezt az állapotot mutatja.
Jelenleg az Iskola utca–Malom
sori óvoda előtti szakaszig jár
ható mindkét irányban – ez két
irányúság fog most kiterjedni
egészen a Táncsics útig. A for
galmi rend változás része lesz,
hogy a Táncsics Mihály út felé
teljes megállási tilalom, a Rákó
czi út felé pedig várakozási tila
lom lép életbe. Az újonnan élet
be lépő parkolási tilalomra a ke
reszteződésenként ismétlődő
táblák alatt lévő kiegészítő táb
lákon (65 m, 110 m, 40 m, 175 m
stb.) felül a szegélykő sárgára

„30 perc” és „Hétfőtől–péntekig
8:00–18:00 h” időhatályt jelö
lő kiegészítő táblákat helyeznek
ki, azaz hasonló lesz a parkolá
„Várakozni tilos”: A tábla hatálya alatt meg sza- si rend, mint most az szemköztbad állni, de csak
átlósan lévő papírbolt és villa
 a be- és kiszálláshoz szükséges ideig,
mossági bolt előtt.
 a folyamatos fel- és lerakodáshoz szükséges A változás az ott lakókon kívül
ideig,
nagyrészt az ipari park felé, il
 egyéb okból legfeljebb öt percig, ha a vezető letve az onnan jövő személyau
a járműnél marad.
tó forgalmat fogja érinteni. En
nek nagy része most a Mészá
Azaz a Rákóczi út felől a Táncsics út felé egy pillanatra sem állha- ros Lajos utcát veszi igénybe. A
tunk majd meg az út szélén. A Táncsics út felől a Rákóczi út felé kétirányúsítással egyidejűleg a
azonban kitehetünk vagy felvehetünk utast, esetleg meg is várhat- Mészáros Lajos utca szinte teljes
juk amíg felszalad a lakásba valamiért, de ha egyedül vagyunk, nem hosszában 30 km/h-s sebesség
hagyhatjuk magára az autót. Ezen az oldalon szintén szabad lesz korlátozást kap, így ezt biztosan
várakozni a rakodás idejére, akár valamelyik üzlethez érkezik áru, segíti majd a forgalom átterelő
akár például új mosógépet vettünk otthonra. A fentiek mellé fon- dését a párhuzamos utcákra.
tos tudni, hogy a Közterület-Felügyelet folyamatosan fejlesztett ka- A változás hatásait a táblák cse
merarendszerének több egysége is rálát az utcára – melynek alap- réje után pár héttel biztosan le
ján a kezdeti időszakban bizonyára csak figyelmeztetéseket oszta- het majd érezni. Az arra rend
nak majd ki.
szeresen közlekedőknek külö
nösen figyelmesnek kell lenni
ük, hogy ne megszokásból vezessenek. A mostani döntés a
forgalmi rendre vonatkozott, az útburkolat felújítására nem
terjedt ki.
„Megállni tilos”: A tábla hatálya alatt megállni
csak forgalmi vagy műszaki okból szabad.

festése is emlékezteti majd az autóvezetőket. A parkolási tilal
mat némileg enyhíti, hogy a Malomsori óvoda előtt, és a Szo
ciális Szolgálattal szemben már korábban kialakítottak mur
vás parkolóhelyeket. Ezek jelenleg nem teljesen kihasznál
tak, ám az egyirányú utca jobb oldalán – jelenleg szabályo
san – parkoló 30-40 autó ezekben biztosan el fog férni. Ehhez
kapcsolódik, hogy a Gönczi Ferenc–Fürst Sándor utca sar
kán lévő 2-2 várakozóhelyre pedig óra használatát, valamint
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Preil Benedek rajza közönségdíjas
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017 őszén
hirdette meg „Álomút” címmel ötödik or
szágos gyermekrajzpályázatát, amelyre
több mint 2500 pályamű érkezett. A zsűri
végül összesen 164 rajzot díjazott.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára
fontos, hogy a gyerekek már fiatalon meg
ismerkedjenek a közlekedéssel, a környezet
és az utak kapcsolatával, ezért 2017 őszén
immár ötödik alkalommal hirdette meg
„Álomút” című gyermekrajzpályázatát ál
talános iskolás gyermekek számára. A zsűri
nemcsak a rajzolási technikát értékelte, ha
nem az egyediséget és az önálló véleményal

Aranyosan pengettek

Kiválóan szerepeltek a Bakfark Bá
lint Alapfokú Művészeti Intézmény
tanulói a 3. Közép-Dunántúli Regi
onális Gitárversenyen, melyet feb

kotást is. A pályamunkákat beküldők felké
szülését segítő pedagógusokat is értékelte a
zsűri, akik láthatóan nagyon alapos és oda
adó munkát végeztek, hogy tanítványaiknak
bemutatkozási lehetőséget teremtsenek. A
korosztályok versenyén kí
vül a legjobbnak ítélt 33 pá
lyaművet a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a Facebook
oldalán közönségszavazás
ra bocsátotta, ahol összesen
csaknem 10 ezer like érke
zett az alkotásokra. A leg
több szavazatot Preil Bene
dek: Gyerekszemmel a közúton című alkotása kapta
(Hunyadi Mátyás Általános
Iskola 2. b osztály, Orosz
lány). Az osztályt Almási
Adrienn, Balázs Anita Renáta és Kaposi Dóra rajzai
is képviselték a legjobb 164
rajz között. Nyereményük egy osztálykirán
dulás a társaság kiskőrösi Úttörténeti Mú
zeumába, Közép-Európa legnagyobb úttör
téneti gyűjteményébe. Az díjazott alkotások
egy évig láthatók lesznek a nyertes gyermek
iskolájához legközelebb eső közúti mérnök
ség útellenőr autóján is. Ha elcsípik az út
ellenőr autót, küldjék el nekünk a fotóját és
facebook oldalunkon közzétesszük!

ruár 23-án tartottak Tatabányán. Az
I. korcsoportban Ujvári Eszter arany,
a II. korcsoportban Kele Zsuzsanna
arany, a gitár kamara-csapatuk szintén
arany oklevelet kapott. A résztvevők
ezúton is köszönik a segítséget a szü
lőknek, valamint a Bakfark Zeneisko
la Alapítványának hogy támogatták a
Fesztiválon való részvételünket.

Kamarazenei Fesztivál
Március 3-án a Bakfark Bálint AMI
adott helyet a LIII. Komárom-Esz
tergom Megyei Zeneiskolák Kama
razene Fesztiváljának. A résztvevő 8
zeneiskola 22 kamara csoportja közül,
bronz minősítésű lett a szaxofon duó,
ezüstöt ért el a furulya kamara és ara
nyat kapott a Gitár és az Ütő kamara.

Kiemelt Aranyat kapott a Hegedű trió.
Ezen felül Schrantz Dóra, a hegedűsök
tanárnője külön kapott oklevelet a fel
készítésért.
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Eljönnek a szemétdíj tartozásokért – késedelmi
kamat nélkül

Új 1000 forintos bankjegy márciustól

Az
ingatlan
használók túl
nyomó
több
sége az NHKV
Zrt. hulladék
gazdálkodá
si közszolgál
tatási díjra vo
natkozó szám
láját a számlán
feltüntetett ha
táridőig kiegyenlítette. A lakosság töredéke azonban, bizo
nyára a változások és átalakítások miatt egyes esetekben nem
megfelelő időben teljesítette a számlán jelölt kötelezettsége
it. Mindazonáltal a lakosság fizetési kötelezettsége fennáll, de
az NHKV Zrt.
az elmúlt idő
szakban
fel
halmozott tar
tozásokra ké
sedelmi kama
tot nem számít
fel. A megálla
podás értelmé
ben, az NHKV
Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót
személyesen felkereső díjbeszedő fog kísérletet tenni az eset
leges díjhátralékok beszedése érdekében.
A személyes beszedést végző cég munkatársai minden eset
ben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes
felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben meg
egyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben,
a számla teljes összegének átvételére. A díjbeszedő a kész
pénz átvét Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a
díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhaszná
lót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek so
rán lehetőség van a befizetésre. elét a Beszedési értesítőn alá
írásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére átad. A
díjbeszedőknél a személyes felkeresés során lehetőség nyílik
a változások (pl. adatainak változása) bejelentésére, díjbesze
dők általi rögzítésére is.
NHKV Zrt.

2018. március 1-től a készpénzes fizetéseink során már
találkozhatunk a megújított 1000 forintos bankjegycímletekkel. A bankjegyek azon túl, hogy képi megjelenésükben megújultak, a biztonsági elemeiket tekintve is
korszerűbbek lettek. A megújított 1000 forintos bankjegycímletek 2018. március 1-től fokozatosan jelennek meg a
készpénzforgalomban, széles körű elterjedésük néhány
hónapon belül várható. A jelenleg forgalomban levő –
2017 előtt kibocsátott – régi 1000 forintos bankjegyekkel
2018. október 31-ig fizethetünk,
ezt követően
az MNB bevonja
azokat, így 2018.
november
1-től
már
csak az új
1000 forintos
bankjegye ket használhatjuk. Fontos tudni, hogy a bevonási határnapig be nem váltott, régi ezer forintos bankjegyek sem
veszítik el az értéküket. A régi bankjegyek a bevonási határnapot követően minden bank- és postafiókban három
évig díjmentesen átválthatók – azonos címletű – törvényes fizetőeszközre.
– MNB –
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Színek, fények

Egyre több házszámtáblán találkozhatunk az új
utcanevekkel. Az új elnevezéseket tartalmazó térképek elérhetőek az újságunk facebook oldalán.

Új bevetési ruhát kaptak az önkormányzati tűzoltóink. A korábbiak már 2003 óta voltak szolgálatban, ezeket kis varrás után tartaléknak teszik el.

Két osztály 25 diákja tűzhette fel az Eötvös iskola
szalagját a február végi ünnepségükön. Sikeres
vizsgáik után szociális gondozó és ápoló, hegesztő és gépi forgácsoló szakmát szereznek.

Megkezdődött az Alkotmány út építési telkek közművesítése. A csatornázást egy murvás bekötőút
fogja követni.

A Hölgy Klub 22 tagja még a múlt év szeptember 10-én
ellátogatott Sopronba. Nem mindennapi esemény indított bennünket erre az útra! Egyik tagunk, a város festőművésznőjének Zsombolyai Máriának a 50 éves jubileumi kiállítását néztük meg. Úgy gondoltuk, nekünk is
ünnepi alkalom ez a neves esemény, hiszen a városunk
hírét viszi a „HŰSÉG VÁROSÁ”-ba tehetséges klubtagunk. A Várkerület Galériában zsúfolásig megtelt a
kiállítóterem.
Füzi Edit, a Soproni Képzőművészeti Társaság titkárának és Keresztély Richárd, a társaság elnökének méltató szavai ösztönöztek bennünket arra, hogy azok a klubtagok is megismerhessék Zsombolyai Mária munkásságát, akik nem tudtak részesei lenni a soproni eseménynek. Ezért kértük fel a festőművésznőt egy bemutató
előadásra a februári klubnapunkon.
A jó hangulatú baráti esten tagjainknak és meghívott
vendégeinknek kötetlen formában beszélt Mária a munkásságának állomásairól, érzéseiről, amik képei alkotására inspirálják.
Beszélt a színek és fények jelentőségéről, az érzelmekről, a különböző technikákról, amit alkalmaz, de szót ejtett az emberi kapcsolatok fontosságáról is, ami nélkül
nem lehet élni és alkotni. Képei életörömöt, finomságot,
fényt árasztanak, mellyel tiszteletet, elismerést és szeretetet ébreszt a vele és műveivel kapcsolatba lépő emberekben. Műveivel tanúbizonyságot tett hűségéről Sopron, Oroszlány és Majk mellett is.
Láthattuk azokat a kisfilmeket, amit a helyi televízió alkotott vele és róla egy-egy tárlata kapcsán. Bemutatkozását, természetszeretetét, alkotói munkásságát számos
festménnyel, fotóval, tárgyi alkotással illusztrálta.
Elmesélte, hogy mindig igyekezett saját művei mellett a
kiállításain városa tehetségeit, alkotóit is bemutatni: zenészeket, táncosokat, iparművészeket.
Kiállításainak állomásai voltak többek között: Budapest,
Pécs, Jászberény, Miskolc, Tata, Csákvár és számos
külföldi város.
Kérdéseinkre beszélt arról is, milyen nagy elismerés
számára, hogy immár 25 éve egyedüli és első olyan tagja a soproni társaságnak (ami a 120 éves fennállását ünnepelte), aki nem helybeli. Mint a kiállítása kapcsán is
hallottuk, a város befogadta a művészt és nagyra értékeli munkáját, amit az is fémjelez, hogy ez a hetedik
olyan kiállítása volt, amelyet Sopron és környéke termeiben rendezett, és a jubileumi évkönyvben is több oldalon méltatták.
A színes előadás életéről, munkásságáról egy olyan nyitott könyv, ami sokunk szerint megírásra vár!
Németh Ferencné
Hölgy Klub
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Legjobb „külföldi”
csapat
2018. február 22–25-e között rendez
ték az ausztriai Schettereggben a plo
chingeni síklub 13. nemzetközi síver
senyét, amelyen városunkat a Vértesi
Sí Egyesület 3 tagjával képviseltük.
A hivatalos delegáció képviseletében
a város polgármestere, Lazók Zoltán,
Dörner István és a tolmács, Kiss Alfréd

vett részt a nemzetközi eseményen.
A kedvező időjárási és hóviszonyok
nak köszönhetően az idei évben meg
felelő körülmények várták a résztve
vőket. A városunkat képviselő csapat
sikeresen szerepelt egyéniben és csa
patversenyben is. A 48 fő induló kö
zül különböző kategóriákban a Vérte
si Sí Egyesület elnöke, Erdei István 6.,
az egyesületi alapító tagok közül Göndör Lajos 5., valamint Péter Melitta 2.
helyezést ért el. Csapatversenyben a 4.
legjobb eredményt érték el, így a leg
jobb külföldi csapatnak járó vándor
serleget is hazahozhatták Oroszlány
ra. A város hivatalos delegációja a ver
senyen aktívan nem vett részt, azon
ban eredményes tárgyalást folytatott
Frank Buß, plochingeni polgármester
rel a tervek szerint 2019-ben megren
dezésre kerülő közös ifjúsági sítábor
megvalósításáról, valamint a lehetsé
ges kapcsolatfelvételről a két település

tűzoltósága, valamint horgászegyesü
lete között. Az egyeztető megbeszé
lés részét képezte, hogy Lazók Zoltán
polgármester átnyújtotta Frank Buß
polgármesternek az OSE Kószák ne
vében Németh Gábor meghívó leve
lét a 2018. szeptember 15-én, Oroszlá
nyon megrendezésre kerülő 24 órás
váltófutásra. Plochingen város pol
gármestere több maratonon is sikere
sen részt vett, így adódott a lehetőség
arra, hogy a két város között a futás is
összekötő kapocs lehessen a jövőben.
Az oroszlányi delegáció ígéretet ka
pott arra vonatkozóan, hogy az álta
luk kínált kapcsolat felvételi, valamint
közös projektekben való részvételi le
hetőségekkel élni fognak, mindent el
követnek annak érdekében, hogy a két
települést még több szál fűzze össze.
Lazók Zoltán polgármester megra
gadta az alkalmat és hivatalosan meg
hívta Plochingen város delegációját a
2018 szeptemberében megrendezés
re kerülő Bányásznapra, amelyen az
idei évben a német város polgármeste
re, képviselő-testületének tagjai, vala
mint a plochingeni síklub tagjai vesz
nek részt.
Péter Melitta

27 egyéni érem a
benedekes úszóktól
2018. február 8-án az oroszlá
nyi Csobbanó Uszodában rendez
ték meg a megyei úszó diákolimpi
át, melyen a hagyományokhoz híven,
ismét eredményesen szerepelteket a
Benedek Elek EGYMI tanulói.
A gyors- és mellúszásból álló, 25, illet
ve 50 méteres távokon versenyző 17 di
ákunk összesen 27 egyéni érmet szer
zett, ráadásul a gyors váltó (Gazdag
Natália, Mészáros Klaudia, Horváth
Ferenc, Rostás Gusztáv) 2., a mell váltó
(Pintér Dorka, Nyári Dorina, Lőrincz
Dániel, Horváth Balázs) pedig 3. lett.
A „csillagszóró” versenyben Gazdag
Natália végzett a második helyen.

Eredmények: az I. korcsoport
ban mindkét versenyszámot Lakatos Dzsúlió nyerte Konkoly Rikárdó
előtt. II. korcsoport: 25 gyors, fiúk
– 1. Rostás Gusztáv, 2. Henter Á. Tamás, 3. Horváth Balázs; lányok – 1. Hideg Liliána, 2. Farkas Virginia, 3. Nyári Dorina. 25 m mell, fiúk – 1. Henter
Á. Tamás, 2. Horváth Balázs, 3. Rostás Gusztáv; lányok – 1. Nyári Dorina, 2. Farkas Virginia. III. korcso
port: 50 m gyors, fiúk – 2. Lőrincz I.
Dániel; lányok – 1. Szalóki Georgina, 2. Kirschner Dorina. 50 m mell,
fiúk – 2. Lőrincz I. Dániel; lányok – 2.
Kirschner Dorina. IV. korcsoport: 50
m gyors, fiúk – 2. Horváth Ferenc; lá
nyok – 2. Pintér Dorka, 3. Mészáros
Klaudia. 50 m mell, lányok – 1. Pintér
Dorka. V. korcsoport: 50 m gyors, lá
nyok – 2. Gazdag Natália. 50 m mell,
lányok – 2. Gazdag Natália.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria.

Teke: Országos döntőben
a diákok
Februárban is nagyszerű idegenbe
li győzelemmel folytatta szereplését
városunk Teke csapata. Sajóbábony
ellenfeleként az ifjúságiak 4–0, a fel
nőttek 7–1 arányban diadalmaskod
tak. Ezt követően pedig Budapestre
látogatott a csapat, és a Gázművek el
lenfeleként szerepelt.
Március 2-án, pénteken városunkban
volt a diákolimpia területi döntője, és
ezen a versenyen a Hamvas Béla Gim
názium is szerepelt, megpróbálva ki
harcolni az országos döntőbe jutást. A
nagy számú résztvevő miatt az orosz
lányi tekepályán pénteken reggel 8-tól
este 7-ig dőltek a fák. Gimnáziumunk
ismét remekül szerepelt, és kiharcol
ta az országos döntőbe jutást. A csa
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Kosár: Miénk
a Hepp-kupa

pat egyik tagja, Kovács Krisztina 12.
osztályos tanuló tavaly már megnyer
te a Diákolimpiát, most vele együtt
Nagy Dávid és Bázsa Viktória is to
vábbjutott az országos döntőbe, me
lyet március 23-án Budapesten ren
deznek meg.

Karate: 12 ország
65 klubjából
2018. február 24-én Szigetszentmik
lóson rendezték a 26. Hungarian
Tatami Karate Kupát, ahol 12 or
szág, (Szlovákia, Ukrajna, Szlové
nia, Románia, Horvátország, Auszt
ria, Svájc, Bosznia, Oroszország, Grú

zia, Belarusia és Magyarország) 65
klubjának versenyzői léptek tatami
ra. Az erős mezőnyben nehéz küzdel
mek árán Bazsánt Csaba épp hogy le
csúszott a dobogóról és így a 4., pont
szerző helyen végzett. Szlezák Anna a
döntőbe jutásért való küzdelmét elve
szítette, viszont a bronzmeccset meg
nyerte és így a 3. helyen végzett.

Foci: Kikapott
a Zsámbék
Győzelmet aratott az OSZE csapata a
megye 1. osztály (felnőtt) 17. forduló
jában március 4-én! Fontos győzelem
volt ez, hiszen ellenfelük eddig keve
set hibázott, egyúttal visszavágtak az
őszi vereségért is!
Komárom-Esztergom megye Atlasz
Geodézia megyei I. osztály 17. fordu
ló: Zsámbéki SK–Oroszlányi SZE 0–1
Gólszerző: Minárcsik Dániel (66.)

2018. március 9., péntek 19.00
K
o Tehetséges Fiatalok BP SE–OSE Lions
s
2018. március 16., péntek 19.00
á
OSE Lions–MEAFC
r
2018. március 24., szombat 16.00
l
Vasas Akadémia–OSE Lions
a
b
2018. március 30., péntek 19.00
d
OSE Lions–Bonyhádi KSE
a
2018. április 6., péntek 17.00
HOYA Pannon Egyetem–OSE Lions

m
é
r
k
ő
z
s
e
k

Noha már kétszer is találkoztak a
felek az NB I/B alapszakaszában és
mindkétszer nyerni tudott az OSE,
nem volt lefutott ez a finálé, koránt
sem. Ennek megfelelően a szezon
közben visszatérő, 18 éves Fazekas
Csaba (15 pont, 6 lepattanó) feljavu
ló játékával a második etap közepéig
inkább a szabolcsiak szája íze szerint
alakult a találkozó, továbbá a 215
centis Czinger Zoltánnal a pályán
is a szokásosnál jobban muzsikált a
Blue Sharks, a nagyszünetre mégis a
jobban koncentráló Oroszlány me
hetett el két egységnyi előnnyel pi
henni. A harmadik negyedet gyors
hét ponttal kezdték Sztojanovicsék
(21 pont, 4 lepattanó, 4 gólpassz), de
a játékrész zárása megint sokkal job
ban sikerült az alapszakasz első he
lyén álló riválisnak. Onnantól soká
ig kéz a kézben mentek a felek, de az
extra triplákat szóró Madár András
(29 pont, 6/9 triplából), valamint a
bent nagyon aktív Thomas Spagnolo
(20 pont, 6 lepattanó) és a 19 eszten
dősen is meghatározó teljesítményt
hozó Kovács Gábor (13 pont, 4 le
pattanó, 5 gólpassz) kosaraival de
moralizálta ellenfelét az Oroszlány
és Madár, valamint Illés higgadtsá
gának köszönhetően a büntető-pár
bajból is jól jöttek ki Vavra András
és Mócsai Milán fiai, így kupagyőz
tes lett az OSE Lions. Kezdo5.hu A
keddi testületi ülésen döntött arról
a grémium, hogy az OSE Lions ál
tal a HEPP- Kupa megszerzésének
elismeréseként 2 millió Ft összeggel
támogatja az Oroszlányi Sportegy
letet a 2018. évi költségvetés általá
nos tartaléka terhére. A fenti összeg
a kiváló eredmény elérésében köz
reműködő sportolók jutalmazásá
ra fordítható. Alighogy megszavaz
ták a döntéshozók az előterjesztést,
teljes létszámban jelent meg az ülé
sen a kosárcsapat, amelynek telje
sítményét File Beáta jegyző méltat
ta, majd Lazók Zoltán polgármester
adta át az önkormányzat oklevelét
és ajándékait. Mint arról beszámol
tunk, február 16-18. között Debrecen
adott otthont a Hepp Kupa döntőjé
nek, ahol kiválóan szerepelt Vavra
András vezetőedző csapata, és ku
pagyőztes lett az OSE Lions, törté
nete során először!
Károlyi Márton Zoltán,
11 éves
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Magyar vészhelyzet
„Csak beteg ne legyen az ember”,
mondta volt nagymamám, mikor
még kissrác voltam. Nem értettem, hogy mire gondol, mert mikor nekem fájt a torkom, akkor
nem kellett iskolába mennem, a
nyakamba köthettem Anya legszebb selyemkendőjét és mindenki azzal volt elfoglalva, hogy
belém imádkozza a gyógyszert,
amit méltóztattam is bekapni valami jóságért (mondjuk csokiért)
cserébe. Egy szó, mint száz, érdemes volt elviselnem azt a kis kellemetlenséget a manduláim körül.
Mindez tegnap történt, valahogy
mégis eltelt közben egy fél élet, és
időközben magam is megtapasztaltam a sötétebb oldalt.
A napokban történt, hogy a Szent
Borbála Kórház sürgősségén kötöttünk ki a Mamával, akinek alhasi
fájdalmai voltak. Három órakor adtuk át a háziorvostól kapott papírt
egy kedves hölgynek, aki egy kockányi ablak mögött ücsörgött és
félóránként elhúzva azt kikukkantott a várakozó tömegre.
Öt perc múlva szólították a Mamát,
aki aztán el is tűnt egy ajtó mögötti titokzatos helyen, ami valamiféle fekete lyuk lehetett, mert onnan
kiút nem volt, hiszen csak nyelte
és nem ontotta a betegeket.
Öt órakor még türelmesen vártunk,
hiszen láttuk a tájékoztató táblát a
falon, mely szerint az állapot súlyosságától függően kezdik ellátni a betegeket. Nulla perc és két
óra közötti intervallumot lőttek be,
hát ötkor már reménykedni kezdtünk, hogy a mi betegünk is biztosan jó kezekben van. Tényleg csak
reménykedni tudtunk, hiszen akit
beszippantott a fekete lyuk, arról
semmiféle információval nem szolgáltak.
Újabb két óra elteltével már köröm
rágva ücsörögtünk arra gondolva,
hogy piszok nagy lehet a baj, mert
senki nem mond semmit, az pedig
csak rosszat jelenthet, márpedig
akkor intézkedni kell. Gondolatban
már a pesti ismerősökkel is felvettük a kapcsolatot, akik majd segítenek eligazodni a zsizsgő fővárosi
kórházak sűrűjében, hiszen mindenki odamegy, aki gyógyulni akar.
A fejben szervezkedést gyors jövés-menés törte meg. Műszakcse-

re, majd ismét csönd! A délutáni
„garnitúrából” már csak mi díszelegtünk a kényelmes műbőr fotelokban és számoltuk a másodperceket, perceket, órákat és vártuk a
megváltást, de az nem akart jönni.
Hét órával a megérkezésünk után
már komolyan aggódva, bátortalanul (hogy nehogy megzavarjunk
valamiféle vizsgálatot) felhívtuk
a Mamát, aki közölte, hogy nem
olyan jó a fekete lyukban, de még
életben van, bár már nagyon szédül, hiszen egész nap nem evett és
nem ivott, ami, ha nagyon gyakorlatias akarok lenni, valahol szerencse is volt, hiszen a dolgát sem végezhette el, míg odabenn várta a
szebb jövőt.
Este fél tízre már kívülről fújtuk az
információs táblák szövegét, megtöltöttük a kávéautomatát apróval,
kipróbáltunk minden ülőalkalmatosságot, jó egészséget kívántunk
minden távozónak, megtanultuk,
hogyan kell rögzíteni a törött kezet
és mi a teendő, ha valaki rosszul
lesz. Megszámoltuk a sürgősségi osztály minden fellelhető sarkát
(legalább negyvenszer), a járólapok számával is tisztában voltunk,
sőt, néhány horrorsztorival is gazdagabbak lettünk a többi várakozó
jóvoltából. A betegünket négyszer
hittük gyógyíthatatlannak és ötször temettük el gondolatban. Mikor már épp bőgni kezdtünk volna a tehetetlenség miatt, kinyílt az
ajtó és a fekete lyuk visszaadta nekünk Őt. Kezében egy rakás papírral, tíz órakor útjára bocsátották
azzal, hogy menjen vissza a háziorvosához.
Hét óra alatt sikerült csinálniuk egy
hasi ultrahangot, egy hasi röntgent, egy vérképet és egy EKG-t.
Köszönjük, a Mama azóta jobban
van. Remélem, hogy Ő és mindenki más mielőbb meggyógyul, én
pedig, felveszem a kedvenc mondásaim közé nagyanyám szavait,
hátha meghallja az Isten. Bár nem
felejtem a régi szép torokgyuszikat,
az anya selyemkendőjét és a szomorúságűző csokikat, de a mai valóság sajnos felülírja a múltat, úgyhogy eljött az ideje, hogy kimondjam: csak beteg ne legyen az ember!
– anna –
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FEDEZZE FEL KIBŐVÜLT
CROSSOVER-PALETTÁNKAT!
MOKKA X
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4 450 000 Ft-tól

3 999 000 Ft-tól

• 30%-kal élénkebb, intelligens LED-fényszórók1
• Ráfutásos ütközésre gyelmeztető rendszer
• Intelligens összkerékhajtás
•
csatlakozási és szervizasszisztens2

• Visszagurulás-gátló
• 7”-os színes érintőképernyő
•
automatikus baleseti riasztás2

5 750 000 Ft-tól
• 360 fokos tolatókamera
• Adaptív LED-fényszórók
• Hát- és gerincbarát AGR ülések ergonómiai
tanúsítvánnyal3

1
Az Opel hagyományos halogén fényszóróihoz képest. 2Az OnStar opcionális felszereltség. A szolgáltatás aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott ók szükséges. A próbaidőszak után a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges. 3A felsorolt kiegészítők opcionális felszereltségek.
Kombinált használat esetén az új Opel Mokka X átlagfogyasztása: 3,9-7,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-155 g/km, az új Opel Crossland X átlagfogyasztása 5,2-5,1 l/100km, CO2-kibocsátása 116-114 g/km, az új Opel Grandland X átlagfogyasztása 4,0 – 5,5 l/100 km, CO2-kibocsátása 104–127 g/km a jelenleg hatályos szabályozás (715/2007/ EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok kizárólag a többi
gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen
látható autók illusztrációk és opcionális kiegészítőkkel vannak felszerelve.
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