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LAPSZÁMUNKBÓL:

A lélek hangjai
Anikó fiatal kora ellenére sok kényes
témában járatos. Fogadják szeretettel
bemutatkozását és első írását nálunk,
mely ez úttal a szeretet erejéről szól.
3. oldal

Madárnak nézték
Bagolyfiókákat mentettek a város közepéről, megkérdeztük, hogy vajon
egyedi esetről van-e szó, vagy ennyire tetszik nekik a sok zöld? 6. oldal

Figyelemzavar
A köztériek mellett egyre gyakrabban lépcsőházi kamerákkal is találkozhatunk. Vajon ezek valóban
hasznosak tudnak lenni, vagy az
ellenük tiltakozóknak van igaza?
7. oldal

Ökölszámok
Rendőrkapitányságunk is beszámolt
a képviselő-testületnek a tavalyi évről, néhány számot emeltünk ki beszámolójukból.
12. oldal
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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A bajban segítünk!
Gazdag volt a május az Oroszlányi
Önkormányzati Tűzoltóság számára.
Milliós adományt és csapatzászlót is
kaptak, Becker Krisztán és Szám Dávid pedig kitüntetést vehetett át.
Tavaly októberben fordult Nemes Kálmán, az Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnokhelyettese a Bridgestone
gumigyár vezetéséhez, kérve, hogy lehetőségeik szerint segítsék, támogassák
munkájukat azzal, hogy új gumik kerüljenek Renault Saurus gépjárműfecskendőjükre. Az autó 10 éves abroncsai
nak tapadása sokat vesztett hatékonyságából, s ez megnehezítette a terepen
való haladást, csökkentve a gépjármű
bevethetőségét. A kérés meghallgatásra
talált, és május 22-én Topolcsik Melinda,
a Bridgestone igazgatója ünnepélyes keretek között adta át a már felszerelt abroncsokat a lánglovagoknak, amelyek
értéke meghaladja az egymillió forintot.
Az eseményen részt vett Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő mel-

Gazdát keres
Ez a cica egy lakótelepi
pincében született esélytelenül. Még csak 4 hetes,
de néhány hét múlva egy
szuper gazdit keres, akinél
szobacicaként élheti új életét. Érdeklődni
a +36 20 481 2319 telefonszámon lehet.
facebook.com/
ments.meg.
oroszlanyi
allatvedo.
egyesulet/

lett Lazók Zoltán polgármester, a tűzoltó köztestület elnöke, Papp Péter köztestületi alelnök, valamint a tűzoltóság parancsnoki állománya.
A megye tűzoltóinak és katasztrófavédelmi dolgozóinak Szent Flórián napi
ünnepségét május 12-én tartották az
esztergomi bazilikában. Az eseményen
részt vettek a megyei önkormányzat és
a kormányhivatal képviselői, a rendvédelmi szervek és társszerveinek vezetői,
a helyi védelmi bizottságok elnökei, polgármesterek, tűzoltóparancsnokságok,
-egyesületek képviselői, az együttműködő partnerek és cégek képviselői is.
Az ünnepségen Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese köszöntötte az ünnepelteket és a meghívott vendégeket, aki
többek között szólt a katasztrófavédelem fejlesztéseiről, modernizációjáról.
A rendezvény hagyományos befejezéseként az országos, megyei és önkormányzati kitüntetések és jutalmak átadására került sor, amelynek keretében
Becker Krisztián, az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság lánglovagja vehette át az elismerést Lazók Zoltán polgármestertől.
A május eleji Szent Flórián nap alkalmával egy különleges eseményre is sor
került, ugyanis a csapat ekkor vehette át
eddigi, 16 éves tevékenysége elismeréseként azt a csapatzászlót, melyen ez a felirat olvasható: A bajban segítünk! Az
eseményen megjelent többek között
Lazók Zoltán polgármester, File Beáta
jegyző, Emődi Ferencné járási hivatalvezető és Papp Péter, a tűzoltó köztestület alelnöke is. Az átadás alkalmából
Lazók Zoltán arra emlékeztetett, hogy
a 2002. június 15-én megtartott tűzoltó egyesületi közgyűlésen alapították

meg az oroszlányi önkéntes tűzoltóságot, mint köztestületet. A város fejlődése, az ipari park létrehozása és fokozatos
fejlődése indokolttá tette, hogy Oroszlányban megfelelően működő tűzoltóság legyen, s az azóta eltelt 16 év igazolta, hogy jól döntöttek az alapítók. Bebizonyosodott, hogy ha vészhelyzet alakul ki, akkor mind településen, mind
azon kívül önzetlenül segítenek a veszély elhárításában, a káresemény felszámolásában. Hagyomány az oroszlányi lánglovagoknál, hogy titkos szavazással minden évben megválasztják
„Az év tűzoltóját”. Tavalyi teljesítménye
alapján most Szám Dávid érdemelte ki a
kitüntető címet. Az ünnepi megemlékezést az önkormányzat és a társszervek
képviselőinek koszorúzása zárta a Szent
Flórián téren felállított kopjafánál.
A zászlóátadás fényképeit megtalálják
az újság facebook oldalán:
facebook.com/h2840
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Oroszlány az új otthonom
Oroszlány utcáin akkor jártam
először, amikor
pár évvel ezelőtt egy születésnapi köszöntés kapcsán tértem a városba,
azonban nem
gondoltam volna, hogy egyszer én magam
is itt fogok élni.
Nagyon mélyen hiszek abban, hogy vannak eleve elrendelt dolgok és aminek meg
kell történnie, az szép lassan utat is tör
magának valamilyen formában. Hiszem,
hogy az életem minden egyes pillanatában ott vagyok, ahol lennem kell, bármilyen látszólagos ok vezet oda, valójában egy jól felépített úton haladva érek el.
Most itt élek, hátrahagyva Budapest utcáit, zajos éjszakáit, elidegenedett lakosait
és megannyi csodálatos emléket. Érzéseim vegyesek, de hálát adok az ott töltött
közel 22 évért és ezzel a döntéssel és az
életemben bekövetkezett hatalmas változással a nyakamban, szeretnék nektek valami szépet és valami jót adni abból a színes lencséjű szemüvegből nézve, ahogyan
én látom Oroszlány varázslatos világát!
Az eddigi tapasztalataim alapján kiválóan érzem magam, egy új fejezetet nyithatok ebben a csendes, ugyanakkor minden
igényt kielégítő városban, ahol az emberek barátságosak, segítőkészek, nyitottak
és befogadók. Szívet melengető számomra
az erkélyemről látható zöld fák sokasága,
a rendezett parkok és sokszínű kulturális élet. Mindjárt az első héten láthattam a
táncosokat, a felvonulást és megismerhettem a helyi sportokat.
Magamról röviden: 30 éves múltam, eredetileg nemzetközi kapcsolatok szakos
hallgató voltam, de polgári foglalkozásaimat tekintve főként kereskedelmi vonalon helyezkedtem el és az írás amolyan kikapcsolódás volt az életemben. Kislányként is kilógtam a sorból, sokkal inkább
foglalkoztattak a koromat meghaladó tevékenységek és főbb érdeklődési köröm
azóta is az emberi elme, a lélek és ezek
kapcsolata, a betegségek kialakulása, azok
természetes úton történő kezelése, a világban maradandó értékek teremtése. Éppen ezért teljes szívvel írok szeretetről, saját élményekről, mások tapasztalatairól és
bármiről, ami ihletet ad és amivel közelebb kerülhetünk egymáshoz mi, emberek. Új sorozatunk Lélek Hangjai címmel
erről fog szólni!
Pázmándi Anikó

A lélek hangjai
Szeretet… Szeretet. Morzsolgatom a
kifejezést és eszembe jutnak az irodalom órák. Kedvelem a magyar nyelvet, mert játékos és számos szó létezik egy érzés vagy gondolat kifejezésére. Boncolgassuk egy kicsit a fogalmat! A szeretet etet, vagyis táplál, oltalmat ad az elhagyatottnak, életerőt
a gyengélkedőnek, fejlődést a gyermeknek, kiegyensúlyozottságot mindenkinek. A szeretet maga az élet,
enélkül lelkünk úgy sorvad el, ahogy
a testünk levegő nélkül elhal. Mégis
miért létezik akkor gyűlölet?! A gyűlölet öl, vagyis kivégez, szépen lassan
felőröl, de hiszem, hogy nem létezik
gyűlölet, helyette a szeretet ellenpólusa a félelem. Félünk az ismeretlentől és a csalódástól. Rettegünk a másik nemtől, az öregedéstől és még soksok dologtól. Hibáink többsége abból
ered, hogy félelmünk táplálta zavarodottságunk helytelen cselekményt
szül. Amíg félünk, nem tudunk szeretni, ha szeretünk soha többé nem
félünk. Mert az érzések a legtisztább
utat mutatják meg nekünk.
Csodálatos érzés kapni, de a legjobb
mégis adni, elfogadóvá válni és megérteni, hogy a bennünk lévő gyengédség és érzelem csodákra képes.
Ugyanakkor rendkívül fontos tudatosan elkülöníteni a valós érzelmeket és
például egy kapcsolatban egészséges
határok között működő adok-kapok
egyensúlyát és a szeretet álarca mögé
bújtatott leigázást. Manapság sokan
esünk olyan hibába, hogy összekeverjük az egymáshoz csiszolódás természetes jellegét önmagunk feladásával

a másikért. Ezek az esetek sosem tiszta szeretetről, hanem a másik birtoklásáról szólnak. Nem okolható egyik
fél sem kizárólagosan. Van egy adó és
vevő, mindketten a bennük feldolgozatlan állapotban hagyott sebeikkel
akarnak valakihez tartozni, de öntudat és önbecsülés hiányában kön�nyedén borul a látszatra megfelelőnek tűnő párosítás. Nagyon fontosnak tartom és saját felelősségemnek,
hogy megtanuljam önmagam hibáit elfogadni, - amit lehet- megjavítani és önfejlesztéssel kizárni az esetleges emberi vagy párkapcsolati síkon
történő összetűzéseket. Szerencsére
Oroszlányban is van lehetőség informálódni és kineziológus vagy coach
tanácsát kérni. Zárásként egy saját és
kellően személyes történetet osztanék
meg veletek:
Emlékeim között szerepel valaki, aki
egy nap kórházba került. A teste viseltes volt, csövek lógtak ki belőle és
az orvosok közel másfél hét alatt lemondtak róla. Nem volt magánál,
csak szunnyadozott, észrevétlenül levegőért kapkodva. Minden egyes nap
ültem az ágyánál és fogtam a kezét,
közben halkan beszéltem hozzá. Elmeséltem neki, hogy milyen kint az
idő, hány gyereket láttam a parkban
befelé jövet, milyen finom volt a fagylalt a sarki cukrászdában… És a legfontosabbat: Hogy szeretem, mindennél jobban. A legszomorúbb pillanat az volt, amikor az orvos félrehívott, leültetett és kimért hangon
közölte, nem látja sok esélyét a felépülésnek. Zokogtam és a könnyeimet nyelve tértem vissza a kórterembe. De nem féltem, szerettem. Reméltem és hittem. Pár
napon belül valami történt! Magához tért a beteg és jobban is
lett. Hihetetlen volt, de igaz, beszélt hozzám és mosolygott rám.
Csoda történt, nem tudtam másra gondolni, mire azt felelte, ez
nem csoda volt, hanem a szeretet gyógyító ereje! Ugyanis
amíg bárki más azt hitte, hogy
semmit sem érzékel, elmondása szerint végig érezte, hogy fogom a kezét és hallotta a hangom, ahogyan mesélek neki.
A szeretet győzött és így újra láthattam az édesanyámat. Szeretet
nélkül élni nem, csak haldokolni lehet…
Pázmándi Anikó
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Épül a streetball pálya

A focipálya felé
folytatódik a járdafelújítás

Az építtető az építési tevékenységet az Étv. szerint végezhet a szükséges kiviteli tervek birtokában.
Földszinti padlóvonal Bf.: 195,50m
Építtető:

Építkezés helyszíne:

Építészet:

Oroszlányi Sport Egylet

2840 Oroszlány
Szent Borbála tér 2.
Hrsz.: 878/ 21

Szöllősy Péter
+36 30 528 8194
H-2840 Oroszlány, Erdész u. 20.
svcad@bdsgn.hu

2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 2.

Építtető:

Tartószerkezet:

Idén májusban elkezdődött az új csarnok mellé tervezett Streetball pálya építése. A két palánkos pálya köré kerítés, a
lakóházak felé pedig zajvédő fal is épül.
Többek között a környező sétány helyreállítása is szerepel a tervekben. A zárható, éjszakára megvilágítható szabadtéri létesítmény modern EPDM sportburkolatot kap. A nyilván hasznos ivócsap mellé a nézők számára padok és
kukák is kerülnek majd. A pályán bárki
kosarazhat majd. Az állagmegóvás miatt a belépés a pálya-rendszabályok szerint fog majd történni, így pl. diákiga-
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Tartószerkezet:

Rajz:

Munka megnevezése:

Streetball pálya
kialakí tás

Lépték:

Dátum:

1:1

Látványterv

Rajzszám:

2017. 04. 12.

E-03

Terv típus:

Koncepció terv

zolványt érdemes lehet majd a zsebben
tartani.
—
Idén június 30-án szombaton már hetedik alkalommal fog helyt adni városunk a Streetball Challange rendezvénysorozatnak, melyre a tavalyi évben 96
csapat nevezett. Az országos programsorozat immár több mint 25 éve rendezik Magyarországon. Egy héttel később, szintén a szabadtéri kosárlabdának adunk helyszínt: július 7-énE-03
a B33as diákolimpiai döntőt rendezik a kosarasok.
Az építtető az építési tevékenységet az Étv. szerint végezhet a szükséges kiviteli tervek birtokában.
Földszinti padlóvonal Bf.: 195,50m

Munka megnevezése:

Streetball pálya
kialakí tás

Rajz:

Lépték:

Látványterv

1:1

Dátum:

2017. 04. 12.

Terv típus:

Koncepció terv

Rajzszám:

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VFKB) javaslatára módosult a település rossz műszaki állapotban lévő, belterületi járdái, járdaszakaszai helyreállításának ütemezése, melynek során az eredetileg – 2016. áprilisában – elfogadott ütemterv szerint a „a
Táncsics Mihály út 59. szám és Chudik
Lajos Sporttelep közötti, jobboldali járda” újul meg az idei évben.
A járdaszakasz rossz műszaki állapota
már a gyalogos közlekedés biztonságát
is veszélyezteti, ezért felújítása nem halasztható tovább. A felújítással érintett
járdaszakasz hossza közel 500 méter.
Az átépítendő járdaszakasz hosszak a
következők:
OKÖ telephely – Kata Panzió
178 m
Kata Panzió – Vízmű telephely
85 m
Labanc-patak hídja – KNyKK
ZRt. telephely
135 m
KNyKK ZRt. telephely – Chudik Lajos
Sporttelep (szemk. oldal)
87 m
Az
aszfaltozást megelőzően
a
régit
teljesen elbontják majd. Az
átlagosan 1,5
méter széles szakaszok
kétoldali kerti
szegél�lyel épülnek
meg. (Ez például a Dózsa György
úti járdáknál nem mindenhol készült
el.) Az ingatlanok kocsibejáróinál az útszegélyt sülyeszteni fogják az akadálymentesítés biztosítása érdekében. Az új
járda mellett 300 m2 felületen füvesítés
is lesz. Hermann Istvánné, mint a fenti
járdafelújítással érintett választási szavazókör települési képviselője felajánlotta erre a fejlesztési célra önálló képviselői keretének rendelkezésre álló részét. Ezen felül azonban a városi költségvetésből még további kiegészítés is
szükséges volt.
A tervek szerint az ez után következő szakasz a Népekbarátsága utca Dózsa György utca – Tópart utca közötti,
mindkét oldalának járdái lesznek – vélhetően 2019-ben. A mostani a 10. elem
lesz, ezt követően további hat szakasz
van hátra a 2016–2019-es évekre szóló,
ütemezett járdafelújítási programból.

05

2018. JÚNIUS

„…tízemeletes kivételével.”
Katonka Antalné Ildikó kezeli azt az
épületet, melyet egyelőre az egyetlen
hőszigetelt tízemeletesként ismerünk a
városban. Az épületet külsőleg is szebbé tevő 48 millió forintos beruházás két
éve történt. A téma aktualitását pont
ez adja: most vannak összehasonlítható fűtési időszakok a fűtési igényt csökkentő munkák előttről és utánról. Közben persze arra is kerestük a választ,
hogy miért ez az egyetlen ilyen tízemeletes, azaz miben más, mint a többi?
Katonkáné 18 éve intézi a ház ügyeit.

Néha már azt mondják, túl sok is az
adat. Mindezek ellenére a közgyűlésen
legtöbbször csak 20-25 család képviselője szokott megjelenni, ha ez a szavazatarány nem elég, írásban kérem a véleményüket.
A fűtési költségmegosztók felszerelésének például háromszor kellett nekifutni, 1-2 év szünettel, mire sikerült meggyőzni a többséget, mindenkinek jobb
lesz. De jó döntésnek bizonyult, ettől is
észrevehetően csökkentek a fűtési költségek. Ennek már több, mint 10 éve.
A fűtési igény grafikonján látható a különbségek
számszerűen: a fűtési hő felhasználás a korábbi 5860 %-ára esett vissza. A téli legmagasabb igények
jóval alacsonyabban alakulnak, ahogy az átmeneti
időszakok közötti nyári, fűtés nélküli időszak is hos�szabb lett. Ehhez persze szükséges a már korábban
kialakított egyedi, lakásonkénti szabályozhatóság is.
Mivel a különböző állami és önkormányzati hozzájárulások miatt a társasháznak „csak” 14 milliót kellett állnia a teljes, 48 milliós szigetelésből, így ha
pusztán a számokat nézzük, 10 éven belül megtérülhet a beruházás. A külső hőburok azonban nem csak
a meleget tartja bent, az lakások értéke is nőtt. A lakást keresők „tízemeletes kivételével” szokásos kitétele itt sokkal kevésbé érvényesül. A lakások itt jelenleg 8-10 millió forint nagyságrendben keltek el –
már ha van éppen elköltöző, de egy éve nincs eladó
lakás a házban.

: Hogyan lesz valakiből – lakóként – társasház-kezelő? Mivel foglalkozott korábban?
K. A. I.: A Kontaktában voltam termelésirányító. Ez a cég az első között
volt, ami megszűnt akkoriban. Ez után
bababoltot üzemeltettem itt, a ház aljában. Tehát a szervezés, a dolgok intézés
mindig megvolt. Ezt a részét most is
szeretem. Ha pedig olyan feladat van,
amit már fizikailag nem tudok ellátni,
akkor találok valakit a házban, aki segít.
: Hogyan lehet a jó irányba terelni 60 különböző lakástulajdonost
úgy, hogy a fontos döntésekben meglegyen a többség? Gyakrabban tart
közgyűlést?
K. A. I.: A kritikus kérdésekben már
jóval a közgyűlés előtt tájékoztatom
a tulajdonosokat. Például bedobom
a postaládákba az előzetesen elérhető információkat, hogy legyen idő tájékozódni. Az e-mail is működik, a lakások többségét ezen az úton is el tudom érni, és használom is. De van külön postaládája a társasháznak is, írásban is működik az oda-vissza kommunikáció, ha valakinek ez kedvesebb.

: Praktikus a nagy házszám a falon, ez kinek jutott eszébe?
K. A. I.: Na vajon kinek…? Bár én
már oroszlányinak mondom magam, a
családom miatt még sokszor járok Budapesten. Ott ez már teljesen természetes dolog, nálunk még nem. Volt szó arról is, hogy egy kosaras sziluettje is felkerül, de ezt elvetettük. A festés, sablon
készítés költségét is megspóroltuk, ez az
egyik oka. A másik, hogy mi mindenkire büszkék vagyunk: a kosarasokra
éppúgy, mint a táncosokra vagy a kajakosokra, a küzdősportolókra…
: Nem keresték még meg, hogy
képviseljen más társasházat is?
K. A. I.: Minden évben megkeresnek!
De én nem szeretnék. Én ebben a házban élek, a gyermekem is itt él, én csak
ezt akarom csinálni. Nem szeretnék
másik házat is vinni, és nem is tudnám
így csinálni. 60 családnak tudok készíteni részletes tájékoztatót, 400-nak
nem. Ha bármi gond van, én is azonnal látom, tudok intézkedni nagyon
rövid idő alatt, más épületekből szólni kéne emiatt. Higgye el, egy tömbbel
is van éppen elég probléma. Nagyon jó
a viszonyom a társasház-kezelő vállal-

kozókkal, gyakran beszélünk, kérdezhetek tőlük, ha nem vagyok biztos valamiben. Sőt, szívesen vittek volna magukkal képzésre, hogy vállalhassak
más házakat is. Én nem akartam.
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TSZC Hamvas Béla Szakképző
Iskola ballagásán két osztály huszonöt diákja végzett idén tavas�szal, a Hamvas Béla Gimnázium
ballagásán pedig összesen hatvankilenc érettségiző diák ballagott
el.


Véget ért a kerti tűzgyújtási időszak, legközelebb szeptemberben gyújthatják meg a zöldhulladékot a kerttulajdonosok.


Baglyok a tömbök között
Májusban erdei fülesbagoly fiókát találtak a hajléktalan szálló környékén.
Lakossági segítséggel sikerült biztonságba helyezni az 50.000 Ft természetvédelmi értékű madarat. Másnap pedig követte őt a testvére. Mindkét állat Szalai Gáborhoz a ProVértes alapítvány természetvédelmi munkatársához került, vele beszélgettünk az esetről. Ő egyébként Borbálai óvoda rendszeres vendége, ahol a „Madárdalos
ovi” programban működnek együtt
évek óta.

Meseliget Óvoda lesz a falusi ovi
új neve, mely újra nyitása után két
csoportban összesen 50 gyereket
tud majd fogadni. Ehhez jelenleg
a tervezési munkák folynak.


Szabaduló szoba kialakítását
kezdte meg a Tata és Környéke
Turisztikai Egyesület a Bányászati
Múzeum területén. Az egyre népszerűbb, logikai feladatokra épülő programra várhatóan az iskolai
időszak végétől lehet majd időpontot foglalni.


Kéményt robbantottak május 29én hétfő délelőtt Borbála szélén.
Az 1976-ban épült, 30 méter magas építmény 10 órakor feküdt el
végleg. A bontás egy bányavállalathoz tartozó ingatlan felújításához
kapcsolódik, az egykori Építészeti
üzem irodaépületéből szeretnének
szálláshelyet létesíteni.


Az ATV Hazahúzó című műsorában május 8-án került adásba az
a 45 perces rész, melyben Oroszlány nevezetességeit mutatták
be. A Majkot, a várost, a Tájházat
és persze a Bányászati Múzeumot
is átfogó műsor elérhető az atv.hu
oldalon


Híreinkről részletesebben tájékozódhat az oroszlanyimedia.hu
weboldalon.

: Hogyan találták a fiókákat?
SZ. G.: Az elsőnél egy ott lakó segített, telefonon jelentette, hogy egy varjú csipkedi a röpképtelen fiókát. Ez este
történt, jelzésére a közterület-felügyelők
segítettek a mentésben. A második esetben pedig a Szociális Szolgálat dolgozói
szóltak. Mindkét esetben
Omáscsik Orsolya (Ments
Meg Állatvédő Egyesület)
segített az állatok beszállításában, vele sok éve dolgozunk együtt hasonló esetekben.
: Ezek valamiért kiestek a fészkükből?
SZ. G.: Nem
feltétlenül
csak kiestek. Egyes fajoknál a fiókák lába hamarabb
fejlődik, mint a szárnyuk,
az erdei fülesbagoly is ilyen.
Elmászkálnak az ágakon,
persze le is eshetnek róluk. Van, hogy
50-100 méterre is eljutnak a fészektől.
Ez egyébként normális, közben hanggal
tartják a kapcsolatot a szüleikkel, akik
végig etetik őket. Lakott területen a kutyák, macskák, de az emberek, és hát
a forgalom is veszélyt jelentene rájuk,
ezért a túlélési esélyeik úgy voltak jobbak, ha begyűjtöttük őket.
: Mennyi idősek és mi lesz most a
sorsuk?

SZ. G.: A bagolyfiókákat úgy három
hetesen találtuk. Ez azt jelenti, hogy kb.
még egy hónapos etetés, nevelés vár rájuk a szabadon engedés előtt. Ezt az
időt erősödéssel töltik: miután az ös�szes szükséges tolluk kifejlődött, zárt
madárröptében tanulnak meg repülni.
Ha sérülés (pl. szárnytörés) merül fel,
akkor azt elsőként megvizsgáltatjuk, és
csak ezt követően kerül a védelmünkbe. Az első napokban csipesszel kaptak enni, aztán megbékéltek az új helyzetükkel, és maguktól esznek. Teljesen
rendben vannak.
: Visszahozzák őket Oroszlányba, vagy a Vértesben engedik el őket?
SZ. G.: Rövidesen meg is fogjuk
vizsgálni a helyszínt. Ha olyan a
környezet mely kedvező a számukra, tehetünk ki mesterséges odút, költőládát. Bárhogy is
lesz, a két fiókának nem fog hiányozni a város: felnőtt korukban
a szüleik amúgy is elűznék őket,
ha nem keresnek másik vadászterületet.
: Tehát akkor most baglyok
költenek a város belsejében?
SZ. G.: Az ember nem zavarja kimondottan a baglyot: az ágakon 10-20 méter magasan ülnek, gyakran nem is látni őket, vadászni pedig éjszaka szoktak.
A környéken viszonylag kevés adat van
erről a fajról, így ennek az esetnek tulajdonképpen örültünk. Ha most egy
pár költött itt, jövőre
többen lesznek. Néhány éven belül 8-10
fős, stabil állományra lehet számítani.
: Hasonló esetben – akár más madárral – mi a helyes
teendő?
SZ. G.: Aki észrevesz egy fiókát, azt
általában
valamilyen szinten érdekli a téma, és segíteni szeretne. Elméletileg van olyan eset, amikor nem kell
bántani, pl. háziállat-mentes zárt kertben, vagy a természetben, de ez ritka.
Közterületen inkább mindig menteni
kell. Egy papírdoboz tökéletes erre a célra: legyen rajta levegőző lyuk, és ne tegyük a napra. Ebben egész biztosan kibírja azt az időt, amíg át tudjuk venni,
és nekik is nyugodtabb hely egy rácsos
macskahordozóhoz képest.
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Belső szem
Előző lapszámunkban a közterületi kamerarendszerről írtunk, most
ugyanezt a kérdést egy közelebbről,
a közvetlen lakókörnyezetünk szempontjából vizsgáltunk meg. A lépcsőházi kamerák kérdése legtöbbször
megosztja a lakókat, ugyanakkor ahol
már használják, többnyire nyugalmasabb az élet. Írásunk összeállításához
használók és telepítést végzők véleményeit is felhasználtuk.

A kamerás megfigyelést néhányan elintézik annyival, hogy aki rosszat
akar, az kapucniban és napszemüvegben úgyis megteszi. Ez igaz, ám akkor
az már egy előre kitervelt cselekmény
lesz. A biztonsági kamerák viszont a
spontán indíttatású, újság-, villanykörte-, virág és kerékpárlopások, az odapiszkítás ellen hatékony. Ezek pont a
számonkérés teljes hiánya miatt léteznek. Kamera, vagy az – egyébként kötelező – kitáblázás láttán a potenciális elkövetők magatartása megváltozik,
vagy eleve nem is mennek be a védett
lépcsőházba. Ismert városi eset, hogy
egy 60 lakásos tömbben egy nagyobb
kerékpárlopás után szerelték fel rendszert, ám az azóta eltelt két évben szinte nem is volt miért visszanézzék a felvételt.

Ha már a régi, legendás lépcsőházon belüli bizalom nincsen meg, hiányzik a korábban meglévő egymásra odafigyelés – de igény még lenne
rá –, akkor némi technikai segítség bizony szükséges lehet. Lépcsőházaknál a ki- és belépési pontokat kell védeni, ez sok esetben egy vagy két ajtó.
Ide olyan kamera kell, amelynek képén jól felismerhető a belépő személy.
A mai eszközök ezt gond nélkül teljesítik, lépcsőházi körülmények között
nappal és éjszaka egyaránt. Ha árat
kéne meghatározni, azt mondanám:
lakásokra szétosztva kb. egy havi közös költség a teljes rendszer kiépítése.
Azaz a telepítés költségét a legtöbb
társasház megengedhetné magának.
Ez egy olyan szolgáltatás, amely az
ott lakók biztonsági komfortérzetét is
növeli, egyben valós visszatartó erőt
jelent.
Szita Attila, Alhambra Kft.

Egy munkahelyen, ha valaki tiltakozik
a munkaadó által telepítendő kamerák
ellen, az minimum kérdéseket vet fel. A

lépcsőházak esetén sincsen ez másképpen. A kamera képét egyébként a lépcsőházban nem látni sehol: kizárólag a
telepítést végző cég fér hozzá a felvételekhez, szigorú szabályok szerint. Ezek
hasonlóak a közterületi kamerarendszer üzemeltetésének szabályaihoz: csak
a megfelelő minősítésű munkatárs kezelheti a rendszert, miközben más nem
is tartózkodhat a helységben. Ha valamilyen incidens történik, írásban kell
jelezni a feléjük a hozzávetőleges időintervallumot. Ez alapján keresik ki az
adott időszakot és a történéseket. De
még ezt a konkrét időszakot sem nézhetik meg a lakók: a kezelő tudja informálni a társasház képviselőjét a látottakról (adott esetben akár ez is elegendő
lehet), vagy kérésükre a nyomozó hatóság részére átadhatja. Tehát a „senki ne
nézegesse, hogy én mikor megyek haza/
hozzám ki jön be” kezdetű kifogások
valójában teljesen alaptalanok: a felvételeket többnyire soha, senki nem nézi
meg. Kizárólag akkor, ha szabálysértés,
vagy bűncselekmény gyanúja merül fel.
A társasházi törvény 15 nap után írja elő
a felvételek törlését, de pl. a május 25-én
életbe lépett GDPR rendelkezések betartásáért is a rendszer üzemeltetője, és
a nem társasház felel.

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
A közös tulajdonnal kapcsolatos jogok és kötelezettségek
25. § * (1) * A közös tulajdonban álló épületrészek,
helyiségek és területek megfigyelését szolgáló, zárt
rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) létesítéséről és üzemeltetéséről a
közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többségével rendelkező tulajdonostársak igenlő szavazatával dönthet. Ebben az
esetben a szervezeti-működési szabályzatnak tartalmaznia kell a kamerarendszer üzemeltetéséhez
szükséges – az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban megállapított – adatkezelési szabályokat.

(2) A közös képviselő vagy az intézőbizottság által
kötött szerződés alapján a kamerarendszer üzemeltetője a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
törvényben meghatározott személy lehet.
(4) A kamerarendszer nem irányulhat a külön tulaj-

donban álló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiség bejáratára vagy más nyílászárójára akkor
sem, ha az a közös tulajdonban álló épületen, épületrészen vagy területen van elhelyezve. A kamerarendszer nem helyezhető el a közös tulajdonban és
a tulajdonostársak közös használatában álló olyan
helyiségben sem, amelyben a megfigyelés – a helyiség rendeltetéséből fakadóan – az emberi méltóságot sértheti (pl. öltöző, illemhely).
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Amikor minden életre kél

Múzeumok Éjszakája Oroszlányban
Szlovák Tájház, 2018. júniu 30. 15:30–2018. július 1. 01:00
14:30 Hívogató kertmuzsika – közreműködik a Kridlovka ifjúsági fúvószenekar
15:00 Köszöntőt mond, és a rendezvényt megnyitja Lazók Zoltán polgármester
A Pajtában kiállítók:
Oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium diákjai
Maria Liskova festőművész – Sala (Vágselye) Szlovákia
Molnár Ágnes képzőművész, könyvillusztrátor
Anu Paflitschek képzőművész – Plochingen, Németország
A rendezvény alatt, a tájházban óránkénti tárlatvezetéssel látható az oroszlányi szlovákok népi
kultúráját bemutató helytörténeti-kiállítás. A belépés díjtalan!
Dalok, mesék, versek, különleges könyvbemutatók, koncertek, előadások:
15:00: Vers – Ürmös Lászlóné; 15:10: Szíj Irma kamarakórus; 15:20: A középiskolások
képeiről Eichardt János; 15:25: Bányász Népdalkör; 15:40: Meséken keresztül – irodalmi
és képzőművészeti mindent bele Molnár Ágnessel, Molnár Ágnes: Csiporka, Márti mesék –
könyvbemutató; 16:20: Brányicska – szlovák nemzetiségi gyermek tánccsoport; 16:40: Anu
Paflitschek képeiről Annette Krämer-Schmid; 16:45: Birgit Knapp és Robert Paflitschek
plochingeni harmonikaművészek előadása; 17:05: Maria Lisková festményeiről Róbert
Andráši; 17:10: KaDarka Társulat – Dallos Zoltán, Torzsa Gabi, Schäffer László előadása;
18:00: Jász Attila: Boldog temető; emlékezés Amrita Sher-Gil indiai-magyar festőnőre – egy
különleges könyv, különleges bemutatója – közreműködik Danis Lídia színművésznő és
Horváth Sándor (steel drum) zenész; 19:00: Egy mese – Cservenák Erzsébet; 19:05: Kovács
Gáborján: Ószirmi kódex; mesék – könyvbemutató és a Bran együttes koncertje
20:30–22:00 SZÜNET – kürtöskalács, bográcsozás, étel-, borkóstolás, ejtőzés a füvön,
szalonnasütés – közben bordalok a Bányász Népdalkörtől!
22:00–24:00 Egy meglepetés koncert a kitartó vendégeknek
A bemutatott könyvekből vásár; kézműves foglalkozás; ásványvásár a pajta előtt!
A rendezvény BATYUS, mindenki hozhat magának (és másnak is) elemózsiát, itókát, sütnivaló
szalonnát!
Szervezők:
Oroszlány Barátainak Köre, Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár, Oroszlányi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat
Fő támogató:
Oroszlány Város Önkormányzata
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

június30.
2018.
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Oroszlány Város Önkormányzatának

FELHÍVÁSA

Városi kollégiumunk 50 diákja juthatott fel a víztorony tetejére, egy korábbi, Rajnai Gábor alpolgármesterhez intézett kérésük alapján. Ha kíváncsi,
mit rejt belül városunk jelképe, fotóalbumunkat
megtalálja az újság facebook oldalán.

Menthetetlen, életveszélyesre romlott állapotú
épületet bontottak le a Bányászati Múzeumban. A
szomszédos épületekre viszont felújítás vár, a kiállítás a munkák ideje alatt is várja látogatóit.

Felújítás indul pályázati forrásból a Családok Átmeneti Otthonában. A Fürst Sándor utcai épület
teljes megújulásáig a lakókat egyedi lakásokban
vagy szállón helyezik el.

Önkormányzati kitüntetések
adományozásához.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 24/2012. (XI.15.) önkormányzati
rendeletében rendelkezett kitüntetések
alapításáról. A rendelet 4. § (1)-(3), valamint az
(5)-(6) bekezdése alapján
1 db „Oroszlány Város Díszpolgára”
kitüntetést,
2 db „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű
kitüntetést,
5 db „OROSZLÁNYÉRT” kitüntető
díszoklevelet
adományozhat a képviselő-testület.
„(1) A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és
sportéletének fellendítése, az oktatás, közigazgatás és az
egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében
huzamosabb időn át végzett tevékenységek elismerésére a
képviselő-testület „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapított.
(2) Az „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetés annak a személynek, az „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevél kitüntetés annak a személynek, vagy közösségnek adományozható, akik, amelyek a város fejlődésének érdekében több éven át tartó, kimagasló társadalmi, közéleti, tudományos, oktatói, közigazgatási, gazdasági, művészeti, egészségügyi, vagy sporttevékenységet fejtettek ki.
(3) „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével
mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
„(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott kitüntetések az
Oroszlányban élő - kivételesen nem a városban lakó, vagy a
városból elszármazott - magyar állampolgár személyek részére adományozhatók.
(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó külföldi személy is megkaphatja a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kitüntetéseket, de ebben az esetben pénzdíj nem adományozható.”
Felhívjuk a városban működő pártok, civil és sportszervezetek, közösségek tagjait, a város lakosságát, a települési képviselőket, hogy a kitüntetettek személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslataikat zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” megjelöléssel

2018. június 15. (péntek)
Hat új gumival gazdagodott Tűzoltóságunk, a
Bridgestone jóvoltából. A milliós nagyságrendű
ajándékot a régebbi autójukra szerelték fel.

napjáig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára
(Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., II. emelet 66. szoba), vagy elektronikus formában küldjék meg a jegyzo@oroszlany.hu email címre.
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Judosok a diákolimpián
Az Oroszlányi Judo Club versenyzői Diák „A” Diák „B” Országos Diákolimpián vettek részt Zalaegerszegen. OJC 5 főt nevezett, ketten éremmel
zárták a megmérettetést. Végh Tibor és
Polovicz József tanítványai közül Áncsák
Kitti és Müller Olivér bronzéremmel
térhetett haza az országos megmérettetésről. Gyurkovszky Szilárd téves bírói ítélet miatt lemaradt a dobogóról, így
oklevelet vehetett át az V. helyezésért.

Beértek az ökölvívóink?
Május utolsó napjaiban ötödik alkalommal rendezték meg a Forrás Rádió
Ökölvívó Gálát Tatabányán, ahol közép- és Nyugat-Dunántúl legjobb fiatal bokszolói léptek szorítóba. A Vértes Agorája parkolójában kora délután
kezdődtek az összecsapások, amelyeken
nemcsak kezdő öklözőket láthattunk.
A Rácz Krisztofer 60 kg-ban, és Burai
Henrietta 42 kg-ban aranyérmet szereztek.

Szintén múlt hónap végén rendezték a
bulgáriai Albena városában, a festői Fekete-tenger partján a serdülőknek kiírt
Európa-bajnokságot. A 24 ország részvétele mellett megtartott eseményen a
magyarok kiváló teljesítménnyel, küzdeni akarással és elszántsággal összesen
13 érmet szereztek. Városunkat Konkoly
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Lorenzó képviselte, aki 46 kg-ban 3. helyezést ért el.

Közben Németországban, a Fekete-erdő
kupán Ángyán József is bronzérmes lett.
Ez azt jelenti, hogy az Ifjúsági Olimpia résztvevője is lehet, amit októberben Buenos Airesben rendeznek meg.
A küzdelméről így írt a sportmindig.hu:
„56 kg-ban Ángyán József ellenfele egy
rendkívül rutinos ír versenyző volt. Az
ír kegyetlenül letámadta Ángyánt, aki
nem riadt meg ettől, bátran felvállalta a
nyílt verekedést. Nagyon szoros volt a két
fiú között ez a gladiátor harc. De aztán
mindent összezavart, hogy a vezetőbíró,
nehezen magyarázható okból számolt a
magyar versenyzőre, akit pedig ott nem
is ért érdemi ütés. Ez a magyar fiút fejben teljesen össze is zavarta. Sajnos nem
tudta a sarok se felrázni ebből az állapotából, és a második menetben a passzivitása miatt, nagyon nagy ütéseket kapott be, ami okán sajnos idő előtt be is
kellett fejezni ezt az összecsapást. Ángyán itt nem mutatta meg igazából amit
tud, de tudjuk, hogy nagyon tehetséges,
jó bunyósról van szó és elismerés jár neki
azért is, hogy a veresége ellenére, bronzérmet tudott szerezni a magyar csapatnak.”

Légvárakat győztek le
Idén június 2-án a Dunakeszi Repülőtér adott otthont a Crazy5K nevű speciális akadályfutó versenynek. A sok
sportszerető városlakó közül egy kisebb csoport benevezett egy őrült futóversenyre, amelynek célja nem az

volt, amely a legtöbb futóversenynek,
hogy minél rövidebb idő alatt teljesítsd
a távot, hanem az, hogy egy kicsit újra
gyermek lehess, és miközben egy nyílt
terepen, 30 fokban, tűző napsütésben
lefutod az 5 km-t, 10 óriás ugrálóváron
verekedd keresztül magad. A jókedvű,
sportos kis csapat összefogott, közösen beneveztek és kivétel nélkül teljesítették a kihívást. Azért zárójelben megjegyzem azoknak, akik rálegyintenek,
hogy „Á! Ez csak 5 km!”, hogy bizony a
10 ugrálóváron átjutni a forróságban, a
futástól már tikkadtan, nem volt olyan
egyszerű! Aki nem hiszi, jövőre próbálja
ki! Hajrá Oroszlány!
Péter Melitta

Biztos harmadik helyen
Egyetlen meccsük maradt hátra az
Oroszlány focistáinak, miután 2:1-re legyőzték Nagyigmánd csapatát. A bajnokság 29. fordulóját hazai pályán játszották a Chudik Lajos Sporttelepen június 3-án, vasárnap. A lendületes kezdés ellenére mindkét gólunkat a második félidőben szerzeték meg. A mi-

eink helyzetekben gazdag játékát a
nagyigmándiak kapusa legtöbbször hárítani tudta, de két hibája is elég volt a
végső győzelemhez. Ezzel a bajnokság
harmadik helyét már bebiztosították focistáink, ennél jobb helyezést az utolsó
megmérettetésen vívhatnak majd ki.
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Kupagyőzelem után bajnoki bronz

Úgy tűnt, mindkét csapat túl tudott
lenni a csalódottságon, egy nagyon
motivált Veszprémet láthatott a közönség az első perctől a parketten.
Küzdöttek, harcoltak minden kosárért, labdáért, de nem maradt le az
OSE sem, nagy tempót diktált a két
gárda.
Jobban kezdtek a hazaiak, öt perc játék után hat pontos hátrányba kerültek az oroszlánok. A negyed második
felére már megtalálták a „góllövő cipőket”, egálra hozták az első etapot.
A folytatásban, a félidőt jelző dudaszó
pillanatában 35:42-t mutatott az eredményjelző.
Fordulás után tovább nyílt az olló,
Kiss Kornél, majd Kiss Ádám pillanatai következtek, 16 pontos előnye
is volt már városunk együttesének. A
záró játékrész utolsó perceiben nagy
hajrába kezdett a hazai gárda, minden mindegy alapon elkezdtek tüzelni és be is akadtak az addig nem jellemző triplák, látótávolságon belülre kerültek két perccel a lefújás előtt,
de mindez nem volt elég, Oroszlányba
került a bronz.

Vavra András: „Azt gondolom, végig
uraltuk a párharcot, leszámítva a mai
meccs utolsó öt percét. Sajnos ott többet pumpáltuk a labdát a kelleténél, az
ezekből szerzett labdákkal pedig jól
éltek a hazaiak és volt pár szerencsés
triplájuk is a végén, de azt is be kell
tudni dobni. Maximális erőbedobással készültek, ezért is értékes ez a mai
győzelem. Hosszú szezon volt, rossz
érzés, hogy egy öt perces rövidzárlat
rányomja a bélyegét a szezonunkra,
de ilyen a sport. Köszönöm a srácoknak az éves munkát, becsületesen dolgoztak mindvégig, sok energiát fektettünk ebbe az évbe. Köszönöm a szakmai stábnak is. Külön köszönet Fodor
Péternek és Beck Ferencnek, akik mindenben segítették és támogatták a csapatot egész szezon alatt, illetve a „háttérstábnak”, akik szintén sokat tettek azért, hogy a csapat, az egyesület
minél jobban működjön. És végül, de
nem utolsó sorban köszönjük szurkolóink és a város éves támogatását, sokat jelentenek a csapatnak. Köszönjük!”
HOYA-PE Veszprém–OSE Lions
79:81 (17:17; 18;25; 18;24; 26:15)
Helyszín: Veszprém (350 néző)
Vezette: Jakab, Menyhárt, Pécsi
OSE: Madár 5/3, Illés 11/3, Zsíros 19/3,
Spagnolo 6, Kovács 11/3
Csere: Kiss K. 10/6, Sömenek 7/3,
Kiss Á. 9, Bödör 3
Jók: Illés, Zsíros, Kovács
Edző: Vavra András
Másodedző: Mócsai Milán
forrás: oroszlany.hu
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Eddig legjobb bajnok
ságuk – bajnokságot
nyertek az ifjúsági tekések
22. mérkőzés után minden korábbinál
jobb eredménnyel zárta a 2017–2018-as
bajnokságot az Oroszlányi Szabadidő
Egyesület Teke szakosztálya – mondta el Médiacentrumunknak Karácsony
László szakosztályvezető. Az eredmények tekintetében már tét nélküli volt a
május eleji, Cegléd elleni mérkőzés. Ez

így a visszavágó szerepét töltötte be, mivel korábban Ceglédtől – az ellenfélnek
hazai pályán – egyszer már kikaptak.
Az eddigi legjobb eredmény pedig az
volt, hogy 17 győzelem, 1 döntetlen és 3
vereség után bajnokság második helyén
végeztek az oroszlányi tekések. A legjobb eredményhez hozzátartozik, hogy
a mindig külön értékelt ifjúságiak pedig meg is nyerték a ezt a bajnokságot.
Idén még a Magyar Kupa mérkőzései
várnak a szakosztály tagjaira, mely az
elért eredményektől függően még néhány találkozót biztosan jelent majd. Ez
után egy jól megérdemelt nyári szünet
következik majd számukra.
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Szégyen a futás, vagy
hasznos?
A város szélén gyakran látok futókat. Autóból is messziről
megismerni őket, többnyire van rajtuk rikító szín, és a fejpánt
sem mindennapi viselet. Nagy tisztelettel adom meg nekik az
oldaltávolságot, és ha találkozik a tekintetünk,
bíztatóan intek nekik:
Hajrá, nyomjad, ha már
én nem vettem rá magam
ma sem… Igen, a tisztelet
a jó szó, mert a futáshoz
nem kell pénz, csak elhatározás, kitartás, akarat.
Jó, gondolom van motivációjuk, pl. nem akarnak
otthon mosogatni vagy
stresszes a munkahelyük. És akik nem tudnak
horgászni, azok ide menekülnek. Nem is beszélve a VérKör-ről,
meg a többi felfoghatatlan hosszúságú, szintidőre teljesítendő
távolságokról. Aki azon indul, azt talán még verik is otthon?
Ha én futni kezdenék, valami kis távolsággal indulnék. Civil, utcai ruhában, sportcipőben, hogy ne derüljön ki a szándék, hiszen a táv java részét nyilván csak ellazsálom. Valamilyen magába visszatérő távot választanék, ahol le tudom mérni, hogy mennyit bírok futva belőle, és hogy mikor van meg az egy teljes kör, aztán majd a következő. Valami olyan, mint az általános iskolában volt az udvar körüli futás. Talán azt kellett volna komolyabban venni?
Ha mondjuk lenne egy körpálya a Haraszt-hegyen. Olyan köves sétányféle, ami most is van. Csak nem fel-le, hanem körbe, mondjuk alul egy, meg középen egy. Egy szintben, hogy
a magamfajtának is legyen esélye visszajutni az elejére úgy,
hogy még nem köpöm ki a tüdőmet. Én tudom, hogy amikor
tervezték, a kocogás még a hanyatló nyugat ópiumának számított, nade mikor volt már az kérem? Zöldben lenne, nincsenek autók, városból elérhető, és talán még a gimisek testnevelés-óráit is feldobná egy kicsit. Na, egy ilyen helyen talán
nekiállnék a dolognak. Mondom, talán. De pad azért legyen!
Úgy képzelem, hogy a titkos felkészülés után, amikor már
megy az egy kör futva, meg aztán – sokkal később – a több
kör, akkor kiszámolnám, hogy hány körnek felel meg Majk
meg vissza. Vennék fel egy élénk színű pólót, valamilyen rövidnadrágot, meg karpántot a lakáskulcsnak. Fülhallgatót azt
nem, mert elsőre biztosan félnék az autósoktól.
-panna-

Megbízhatóságra vágyik?

OPEL ASTRA SEDAN
 1.6-os, négyhengeres szívómotorral
• 6 év garanciával*

akár 3 950 000 Ft-tól!
Kombinált használat esetén az Opel Astra Sedan 1.6 átlagfogyasztása (vegyes) 6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása 158 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, útviszonyok és vezetési stílus nagymértékben befolyásolnak. A képen látható autó illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve. *Kiterjesztett garancia, a paramétereiről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A tájékoztatás nem teljes
körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A változtatás jogát fenntartjuk.

OPEL TATABÁNYA
2800 Tatabánya, Győri u. 37. Telefon: 34/511-919
info@opeltatabanya.hu, www.opeltatabanya.hu

