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Új köztéri szoborral
gazdagodott városunk.
A szoborral együtt
maga a tér is új
elnevezést kapott,
így az egykori Arany
iskola épületében
működő egyre több
hivatal címe Szent
István tér 1. lesz.
A város augusztus
20-ai programjait
pedig a 3. oldalon
ajánljuk szíves
figyelmükbe.

LAPSZÁMUNKBÓL:

TDH
Gyorsan sokat láthat az, aki augusztus 16-án délután jó pillnatban sétál a Rákóczi út mellett: a Tour De
Hongrie kerékpáros mezőnye száguld át a városon.
5. oldal

Kelleni fog
Stein Gábor éppen 30 éve készít
fogpótlásokat az oroszlányiak számára. Szereti a várost, és nem csak
szóban mondja ezt: konkrétan
azért dolgozik, hogy többet mosolyogjunk. Szakmaszereteténél már
csak a műhelye meglepőbb.
6–7. oldal

Falunap
Ismét itt az egész napos szórakozás
kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak
és időseknek.
8. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Lesz még esély
Amikor a főnököd elküld újraélesztő-tanfolyamra, egyértelmű, hogy mire gondolsz: hogyan lehetne helyette valami fontosabb feladatot találni, hogy ne kelljen ott lenned.
Mert hát lássuk be, kissé cink ott mindenki előtt gumibabát lélegeztetni, szimuláltan bordát törni, és amúgy is, ki
tudja, hogy képes lennék-e rá éles helyzetben?!
A hangulat a helyszínen azért némileg oldódik, amikor azt
látod, hogy a szintén kirendelt kollégáid azért érdeklődnek a
téma iránt, és így fel tudod mérni hogy nagyjából kire számíthatsz, ha véletlenül mégis ilyen helyzetbe kerülnél. Jókat kérdeznek és őket is érdekli, amit te kérdezel. Nincs ciki
kérdés, hiszen mindenki csak most tanulja (kiindulási alap,
hogy a jogsiszerzésnél tanultakat már mindenki elfelejtette),
és rövid úton kiderül az is, hogy aki nem akarja a babát lesmárolni, annak nem is kell.
Maga az oktatás nem iskolai rendszerű. Nincs teszt, nincs
dolgozat, nincs véres számonkérés. Elmagyarázás van, tapasztalat-megosztás van, és gyakorlás van. Működik az ősi:
hallom-elfelejtem, látom-emlékszem, csinálom-tudom alapelv. Elhangzik a mindenkiben felmerülő kérdés, hogy mi van,
ha rosszul csinálom? A válasz brutális, de teljesen érthető:
csak az a hiba, ha nem csináljuk. Nem lehet rosszul csinálni,
mit veszíthethetnénk? Hiszen az alanyunk már úgy is…
Megtudod, hogy mennyire nem kell félni a defibrillátor használatától, és hogy mi az igazság az általános segélyhívó számmal kapcsolatban. Kialakul a bizalom az oktatóval, na. Konkrét esetet kérdezel tőle, mondjon példát, amikor sikerült. Kiderül, hogy az említett személyt ismered, tegnap éppen egyel
előtted állt a pénztárnál. Na, ez egy kicsit más megvilágításba helyezi az újraélesztő tudást. A végén megkérdezed a mentőst, hogy hányszor sikerült már a hosszú évek alatt? Mi az
esélye, hogy ilyen esetbe belefutunk civilként? A válaszon pedig egyszerűen megdöbbensz, mert a válasz: az az egy. Majd
kissé zavartan botorkálsz az autódhoz, hogy mire ez a sok
okosság, ha alig működik? Ha ő egyet tudott visszahozni, akkor neked, laikusként, vajon sikerülne?
És akkor rájössz. Hogy ez nem az ő pályájuk. Hogy mire ők
odaérnek, már régen letelt az első kritikus 5 perc. És hogy az

egésznek csak úgy van értelme, ha azonnal, a mellette álló
ember kezdi meg a segítséget. Hirtelen nagyon hasznosnak
tűnik az elmúlt másfél óra, és azonnal felértékelődnek szemedben a veled jelen lévő kollégáid. Ma jól osztottad be az
idődet.
Újraélesztő-tanfolyamok még több alkalommal indulnak a
városban, melyekre továbbra is ingyenesen lehet jelentkezni.

Gazdát keres

NELLI egy 7-8 hetes kis tünemény. Tesóival együtt dobták ki egy karton dobozban.
Ennek ellenére, ő egy igazi
embercentrikus, játékos szépség. Keresi az igazit!
facebook.com/ments.
meg.oroszlanyi
allatvedo.egyesulet/
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4000 éves sírokat találtak
Korábbi lapszámunkban írtuk, hogy
megkezdődött az Oroszlány-Tatabánya kerékpárút nyomvonalának előzetes régészeti vizsgálata. A korábbi

lyeztek el élelmet az elhunyt mellé, melyet a túlvilági léthez szántak. A kisebb
edényekből síronként 4-20 darabot is
elhelyeztek, melyek így könnyen beazonosíthatóvá teszik a korszakot. Az érintett területet újságunk megjelenésének
idejére már teljesen feltárta, a leleteket a
múzeumba szállították, ahol valószínűleg majd külön kiállítást kapnak. Az így
feltárt területen folytatódhatnak a föld-

vizsgálatok alapján kijelölt területek közül az egyik nagyon termékenynek bizonyult: tíznél is több, középső-bronzkori urnát tárt fel László János, a tatai Kuny Domokos múzeum főmuzeológusa. A régész a helyszínen elmondta, hogy a temetkezési helyet kb. 35004000 évvel ez előtt használták. Ebben
az időszakban a hamvakat tartalmazó
urnák mellé – vagy bele – kisebb, úgynevezett mészbetétes edényekben heƌ






















OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KONCERT
KÓRUSHANGVERSENY


Közreműködik:

EKLEKTA
KAMARAKÓRUS
Vezényel:

S. HALÁSZ KÁROLY

ϮϬϭϴ͘
ĂƵŐƵƐǌƚƵƐ͘ϭϵ͘
ϭϵóra
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

munkák, így mint lelőhely időben nem
hátráltatja majd az építkezést. A kerékpárút konkrét építése a közbeszerzési
eljárások után kezdődhet meg, vélhetően még az idei évben, melyet folyamatosan figyelemmel kísérünk.
A régészeti munkáról az OVTV is forgatott a helyszínen, mely anyag az adásba kerülés után megtekinthető lesz az
oroszlanyimedia.hu weboldalon is.
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Oroszlányban hajrázik a Tour de Hongrie
mezőnye!
kere sz te z ő dé s ekben rendőrök és
polgárőrök segítenek, a karavánt pedig rendőrmotorosok kísérik. A több
tucatnyi járműből
álló konvojban a világ négy kontinenséről érkező 140 kerékpáros verseng a dicsőségért, így az oroszlányi
részhajrá győzelemért is. Üdvözöljük
együtt a kerékpáros karavánt!
További részletek:
www.tdh.hu

2. SZAKASZ augusztus 16., Velence - Székesfehérvár
Magyarország legnagyobb kerékpárversenye, az idén hat napos Tour
de Hongrie nemzetközi mezőnye
2018. augusztus 16-án csütörtökön
délután 16 óra körül érkezik Oroszlányba. A rangos verseny résztvevői
– akik aznap 190 kilométert tekernek Velence és Székesfehérvár között – a Szent Borbála téren részhajrá győzelemért csatáznak majd.
A Tour de Hongrie, a Magyar Kerékpáros Körverseny 2018-ban szintet
lépett, az idén már UCI 2.1-es kategóriájú versenyre kerül sor hazánkban
– ez rangosabb mezőnnyel és magasabb díjazással jár együtt. A hatnapos versenyről élő közvetítéssel jelentkezik az M4 sportcsatorna és
minden nap egyórás összefoglalóban
számol be róla az Eurosport.
Oroszlány még nem volt helyszíne a
több mint kilenc évtizedes múlttal
rendelkező nemzeti körversenynek,
ebben az esztendőben azonban már
fontos állomás lesz a város. A népes
karaván érkezése csak rövid ideig
tartó forgalomkorlátozással jár majd.
A bringások érkezése – a versenyzők
sebességétől függően 16:00 és 16:21
közé tehető, de ha aznap éppen nagy
a harc az élbolyban, még néhány
perccel hamarabb is megérkezhetnek a leggyorsabbak, akiknek sebessége az oroszlányi részhajránál meghaladhatja az 50 kilométer/órát is.
Különleges esemény egy országúti kerékpárverseny, amelyet úgynevezett mozgó útzár biztosít: az út-

2018. augusztus 16. (csütörtök) Velence - Székesfehérvár
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2018. július 30-án (hétfő) reggeltől új lehetőség nyílik a Tatabányára busszal dolgozni járók számára. Az Oroszlány, Volán telepről
06:43-kor induló helyközi járat (érk.:
Tatabánya, aut. áll. 07:24-ra) útvonala meghosszabbodik Tatabánya,
Omega Park elnevezésű megállóhelyig (07:33). Így a Vértes Agórája–
Sárberek–Omega Plaza környéki
munkahelyek átszállás nélkül elérhetőek lesznek ezzel a busszal. Az
516-os számú járat csak munkanapokon közlekedik.

Lehet mosolyogni


Jelenleg vezet az Oroszlányi Sport
Egylet–OSE Lions a megyei Prima
Díj közönségszavazásán, de szorosan a nyomában van a bábolnai Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület. A voszkem.hu,
forrasradio.hu és kemma.hu oldalakon lehet szavazatot leadni, akár naponta is. Ez a meccs még egyáltalán nem dőlt el, mert szavazni 2018.
szeptember 10-ig lehet.

A volt Arany iskola épületében
fogják tárolni a Domanovszky
freskót, melynek megmentéséről
az előző számunkban írtunk. A
megtisztított képet több darabban
fogják leválasztani az Ady Mozi belső faláról, eközben a már károsodott
széleket is – lehetőség szerint – dokumentálni fogják.

Stein Gábor 1985-ben végzett a fogtechnikus iskolában. Rekord idő alatt,
3 év után tett mestervizsgát, mely három év benne volt 1,5 év katonaság is…
A mestervizsga és a katonaság akkoriban még jelentett valamit, és ő azóta is
a gyerekkorában megtanult, régi értékek szerint próbál dolgozni. A Népek barátsága út egyik tömbjében, egy
földszinti lakás helyén kialakított fogtechnikai laborjában jártunk.
: Milyen képzettség kell ehhez a
munkához?
S. G.: Három év, érettségihez kötött
szakma a fogtechnikusi. Pár évtizede
megy a harc, hogy főiskolának is elis-


Büféseket és árusokat keresnek a
Bányász-napra. Az elmúlt években
megszokott, sörsátras és faházas „A
szabadtéri vendéglátás és vásár”ra augusztus 21-ig jelentkezhetnek
a vállalkozók, pontos részletek az
oroszlany.hu oldalon.

Megnyílt a Fortis szálló. A korábban
Béke szállóként ismert munkásszállás hosszú csipkerózsika álma után
immár magánkézben, eredeti funkciójában, azonban a mai kor igényeinek jobban megfelelő belső elrendezéssel fogadja vendégeit. Az eredeti
állapotot tartalmazó facebook fotógalériánkat hamarosan új képekkel
egészítjük ki.

merjék, a technológia és az anatómiai
anyag is elég komoly hozzá. A szakma
az utóbbi években elég komoly átalakuláson át ment át, sok külföldi képzésen
voltunk. A jó pap is holtig tanul. Minden technológiához más anyagok, más
gépek tartoznak, amelyeket nem lehet
keverni. De főleg siettetni nem. Van
olyan fém alap, amelyet 8-szor kell kemencébe tenni, más esetben 20 mikronos vastagságokból áll össze az állandó fogpótlás váza. Legutóbb 8 hónapig

kerestünk munkatársat… 85-ben (!) az
iskola végével fix helyem volt Németországban, de én Tatabányán, a Fogtechnikai vállalatnál kezdtem dolgozni.
’91-től egyéni vállalkozóvá váltam, ’95től cégként már tanulókat is fogadtam.
Egyikőjük a mai napig kollégám…
: Mik készülnek itt valójában?
Mik most az árak?
S. G.: A munkák két csoportra oszthatók: kivehető és rögzített fogpótlásokat készítünk. A kivehető négy különböző fázisból áll, a rögzített 5 lépcsőben
készül. Ez ugyanannyi próbát is jelent a
fogászaton.
Egy kivehető fogprotézis a szakrendelőben durván 60-65 ezer forintba kerül, ebből hozzávetőlegesen 40.000 Ft
a technikai költsége. A rögzített pótlás más, ott tagonként van az ár, így ott
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végösszeg ennél jóval magasabb lesz pl.
egy körhíd esetén. A helyi nyugdíjasoknak a rendelői díjat nem kell fizetni, de
a fogtechnikai költségeket igen. Jelenleg
a TB semmit nem támogat, a közgyógy
rendszeréből is kikerültünk. De általában ez az utolsó, amire költenek az emberek. Nagyon sok problémát okoz az
elhanyagolt fogsor, sokkal többet lehet
a patikában gyógyszerre költeni, mint
amennyibe valóban kerül a szakszerű
javítás, vagy pótlás.
: Ilyen régi vállalkozóként hogyan
látja a várost?
S. G.: Oroszlány csodálatos helyen
van, közel van minden, szép a természet. Közel van Győr, Budapest, Székesfehérvár. Nálunk Oroszlányban divat az
– ami egyébként magyar mentalitás is
–, hogy elvből „ne keressen rajtam” ez,
vagy az. Hogy én nem csinálok üzletet
ennek vagy annak, nem megyek ebbe
vagy abba az étterembe. Sikk inkább
Tatabányára menni koncertre, vagy Tatán fogat csináltani. De ha baj van (a
foggal), akkor azért van, hogy itt köt ki
a probléma. Nekem ez nem jelent gondot: a gipszminta 3D szkennerből vehettem volna bármit, de az enyém maA használat közben megsérült, kivehető fogsorok javításainál nagyon
durva dolgokkal is lehet találkozni.
A kifúrt, cérnával összevart műfogsort csak a slusszdróttal összefogatott übereli – végül is, bányászváros
volnánk. A házilagos javítások nem
csak spórólásból, néha tudatlanságból is születnek. Mindez persze szöges ellentétben áll a laborban látott,
tizedmilliméteres pontossággal készített munkadarabokkal, és az ehhez szükséges elhivatottsággal.

gyar gyártmány. Jól működik, két napot
tudunk vele nyerni – és a végső termék
sokkal pontosabb.
: Ide is betört a számítógép, vagy
ez maradt inkább kézi munka?
S. G.: Az internet nekem nem akkora barátom. Tudom, hogy sok minden
ott zajlik, néha rá is nézek a fogtechnikai szakmai csoportra a facebookon, de
nem ott élek. Ezzel szemben a laborban
már digitálisan tervezünk, majd fém
3D nyomtatással készíttetjük el a vázakat, mert ez hozza a jobb eredményt.
De ezt leszámítva inkább azzal szekálnak a kollégák, hogy én még analóg vagyok. Ez néha egyébként nem baj: amikor egyetlen fog pótlását több órán keresztül, pöttyönként kell a kívánt színűre beállítani, akkor pont nem hiányoznak kéretlen tartalmak.

: Kiknek készít munkákat, kik az
ügyfelei?
S. G.: A rendelést a fogorvos veszi fel,
mi nem vagyunk kapcsolatban a pacienssel. Mi készítjük a szakmunkát, de
az orvos helyezi fel. Négy oroszlányi
fogorvosból háromnak (Dr. Radics Ágnes, Dr. Magyar Zoltán és Dr. Orbán
Gábor), illetve jelenleg egy kecskédi orvosnak (Dr. Farkas Emília) készítjük a
munkáit. Ez mindig is így volt, helyben
dolgoztam. Így amennyiben az utóbbi évtizedekben fogpótlást készíttetett
a Szakrendelőben, úgy nagy valószínűséggel az itt készült.
: Egy szép, rendezett környezetben
vagyunk, sok célgéppel. Nem ilyennek
képzelnénk egy műhelyt, ahol gipszet
csiszolnak és kerámiát égetnek.
S. G.: A labor most az eddigi munkákból állt össze, pályázatra nem voltunk jogosultak. Amink van, az önerőből készült. Hónapokon keresztül terveztük, rajzoltunk a falra, mértünk rengetegszer. Most minden jól ki
van találva, kézre áll, és egészen otthonos is lett, azt hiszem. A munkáltató azért törekedjen erre is. Akik
több labort látogatnak, anyagot hoznak, azok szerint is az ország egyik
legszebb laborja. Amit most szépnek lát, abban pont 6 éve dolgozunk.
Jelenleg hárman dolgozunk, és ősztől
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jön a lányom is ide. Kis labornak, kis
vállalkozásnak számítunk. Nagyobb laborokban mindenki egy szakterülethez
ért inkább, itt mi minden részéhez kell
értsünk. 16 éve járok mestervizsgáztatni Sopron, Mosonmagyaróvár környékén – ami fogászat mekkája nálunk –,
nos ott láttam olyan mestervizsgának
szánt munkákat, amilyet mi biztosan
nem adnánk ki a kezünkből.
: Család?
S. G.: Két gyerekem van, 21 éves a lányom, ő is fogtechnikus, ősztől csatlakozik hozzánk. Fiam vendéglátós, 25
éves. Az elején nehezen viselték a vállalkozást, mert alig láttak. Szerencsére a
lépcsőház aljában volt a műhely, így, ha
mentek valahova, akkor találkoztunk…
A párom sokat segített ebben az időszakban, az első 10 évben biztos lehettem benne, hogy a srácok rendben vannak. Nagyon sokat köszönhetek neki

ezért is. A TB-támogatás idejében még
az adminisztrációban is segített.
: Lehet-e tervezni a jövőt?
S. G.: A gipszmintát rövid időn belül helyettesíteni tudja az oral szkenner,
de most még teljesen nem. Abban rengeteg lehetőség van, el lehetne menteni mindenkinek az ép fogait 20-30 éves
kora között, és ha pótlásra lesz szüksége, ugyanúgy nézne ki, mint a saját eredetije. Személyre szabott, horkolás elleni készséget, vagy sportolói fogvédőt is
készíthetnénk. Ezekhez majdnem mindenünk már most is megvan. Ebben a
szakmában nem az a lényeg, hogy egyik
napról a másikra elkészüljön, hanem,
hogy jó legyen. Ha valaki azzal köszön
rám, hogy olyan a foga, mint a sajátja,
az a legnagyobb elismerés a számomra.
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A Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és
A
és Kulturálisszervezésében
Egyesület és
az Falu-Hagyományőrző
Oroszlányi Szlovák Önkormányzat
az Oroszlányi Szlovák Önkormányzat szervezésében

24.
24. FALUNAP
FALUNAP

2018.
2018. AUGUSZTUS
AUGUSZTUS 11-12.
11-12.
AUGUSZTUS
AUGUSZTUS 11.
11. –
– SZOMBAT
SZOMBAT

TÁJHÁZ (Udvar, pajta, kamra)
TÁJHÁZ (Udvar, pajta, kamra)
! 8.00-12.00 Főzőverseny, közben zenél a
! 8.00-12.00
Főzőverseny, közben zenél a
Krídlovka együttes
Krídlovka
együttes
! 11.00
Magyarországi
szlovákok esküvői
! 11.00
Magyarországi
szlovákok esküvői
öltözete kiállítás
öltözete kiállítás
! 12.00-13.00
„A legszebb konyhakertek
! 12.00-13.00
„A legszebb
Magyarország”
oroszlányikonyhakertek
Magyarország”
oroszlányi
eredményhirdetése
Oroszlány és Térsége
eredményhirdetése
Oroszlány és Térsége
Civil Szervezet Egyesületének
Civil
Szervezet Egyesületének
szervezésében
szervezésébenEredményhirdetések és
! 13.00-14.00
! 13.00-14.00
és
jutalomátadásEredményhirdetések
/a legszebb zöldség-,
jutalomátadás
/a legszebbfőzőverseny/
zöldség-,
gyümölcs-, virágkiállítás,
gyümölcs-,
virágkiállítás,
18.00
Szlovák
zenés est főzőverseny/
18.00 Szlovák zenés est

SZÍNPADON
SZÍNPADON

! 15.30-15.45 köszöntök:
! 15.30-15.45
köszöntök:
Lazók Zoltán
polgármester, valamint az

Lazók Zoltán
polgármester,
valamint
az
Országos
Szlovák
Önkormányzat
képviselője
Országos Szlovák
Önkormányzat
képviselője
! 15.45-17.15
nemzetiségi,
népi együttesek
! 15.45-17.15
népi együttesek
! Kridlovkanemzetiségi,
együttes
! Kridlovka
együttescsoport
Branička néptánc
! Vértes-Gerecse
Branička néptánc
csoport
énekkar
! Vértes-Gerecse
énekkar
Duo senior - Vágselye
! Duo
senior
- Vágselye
Konopa
vegyes
énekkar - Kozárovce
! Šaľan
Konopa
vegyes
énekkar– -Vágsellye
Kozárovce
folklór
együttes
! Šaľan folklór
együttes
– Vágsellye
! 17.15-17.30
Díjátadás
„Za
Oroslánsku
! 17.15-17.30 Díjátadás „Za
Oroslánsku
Kultúru”
Kultúru”

Evangélikus gyülekezeti terem
gyülekezeti
terem
!Evangélikus
14.00 Keresztény
kultúrtörténeti
! 14.00
Keresztény
kultúrtörténeti
emlékek
a Vértesben
- Megnyitja:
emlékek
a
Vértesben
- Megnyitja:
Vértesi Erdő Zrt. képviselője
Vértesi Erdő Zrt. képviselője
Erzsébet liget
liget gyermekprogramok,
!Erzsébet
15.00-18.00
! 15.00-18.00
gyermekprogramok,
lovas kocsikázás,
szöszmötölő
lovas
kocsikázás,
/Oroszlány
Város szöszmötölő
Óvodái és Ida
/Oroszlánytámogatásával/
Város Óvodái és Ida
Virágbolt
Virágbolt támogatásával/
Felvonulás
!Felvonulás
15.00 Fellépő csoportok felvonulása a
! 15.00
Fellépő
csoportok felvonulása a
Tájháztól
a Topolya-ligetig
Tájháztól
a Topolya-ligetig
(koszorúzás)
- Erzsébet liget színpad
(koszorúzás) - Erzsébet liget színpad
II. Rákóczi Ferenc Kultúrház
Rákóczi
Ferenc Kultúrház
!II. 17.30
Emléktábla
koszorúzás – Varga
! 17.30
Emléktábla
koszorúzás
– Varga
Istvánné,
Mariska néni
tiszteletére
Istvánné, Mariska néni tiszteletére

! 18.00-18.30
18.00-18.30
! 18.45-19.15

! 18.45-19.15

! 19.00- 20.30

! 19.0020.30- 20.30
01.00
! 20.30- 01.00

DÉTÁR ENIKŐ
DÉTÁR ENIKŐbalett
SILHOUETTE
SILHOUETTE
balett
csoport
csoport
FALUNAPI
TOMBOLA
FALUNAPI
TOMBOLA
Utcabál
Utcabál

AUGUSZTUS 12. vasárnap
AUGUSZTUS
12.nyelvű
vasárnap
! 10.00 szlovák-magyar
istentisztelet
! az
10.00
szlovák-magyar
nyelvű istentisztelet
evangélikus
templomban

az
evangélikus
templomban
– Nobik
Erzsébet
– Nobik lelkészasszony
Erzsébet
szarvasi
szarvasi lelkészasszony

Kirakodóvásár, tombola
Kirakodóvásár, tombola
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Járdafelbontás
a piac mellett
Új tábla került ki a Tópart lakópark parkolójához. A terület
eddig is a lakók számára volt
fenntartva, most azonban nagyobb érvényt szeretnének
szerezni ennek.

A városi szennyvízhálózat ütemezett felújításipótlási feladatainak keretében egyes szakaszokon a csővezeték cseréjére is sor kerül. Az ilyen,
nagyobb földmunkával járó feladatok biztosítják
a szennyvízrendszer folyamatos működését, va-

A Szakrendelő tetőfelújítása miatt a hátsó bejárat
várhatóan augusztus 15-ig, majd ezt követően 31ig a főbejárat lesz lezárva. A betegellátás eközben
zavartalanul folyik.

Havonta két alkalommal is számíthatnak a rászorulók a helyi Vöröskereszt ruhaosztására – a Bányász Klubhoz elsősorban a nagycsaládosokat és
egyéb rászoruló oroszlányiakat várnak.

Elkészült a „Bányászok” megtisztítása és az
újrapatinázásuk. Szeptemberre a kőtalapzatuk is
szebbé válik, hiszen számos eseményen fognak
szerepelni a következő hetekben.

lamint lehetőséget adnak arra, hogy a megváltozott igényekhez igazítsák annak kapacitását.
A most sorra kerülő szakasz közvetlenül a piactér
mellett halad: a munkálatok idejére a piac melletti járdát felbontják, így az a gyalogos forgalom elől
teljesen le lesz zárva. A munkaterület gyalogosan a
piac másik oldalán, a gyalogos kishídon kerülhető el.
A munkálatok augusztus elejétől várhatóan szeptember végéig tartanak majd, a dátumokról a kivitelező az OVTV adásában, annak képújságában, és az
oroszlanyimedia.hu oldalon is ad majd tájékoztatást.
A kivitelezést végző Létesítményeket Üzemeltető
Nonprofit Kft. a közlekedők türelmét és megértését
kéri.
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Mindent a nemzet
egységéért
Nagy Csaba, a Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezetének és Milleni
umi Alapítványának elnöke köszön
tötte a meghívottakat szombat délután a majki kastély Foresteria dísz
termében a XXIII. alkalommal meg
rendezett Rákóczi napon.

A vendégek között ott volt Szili Katalin, a határon túli autonómiaügyekben
közreműködő miniszterelnöki megbízott, Lazók Zoltán polgármester, Török Alfréd, a CSEMADOK lévai alapszervezetének elnöke és Vaslabán Csaba balatonkeresztúri plébános.
Az ünnepi esemény szónokaként Szili Katalin emlékeztetett, hogy a Párizs
környéki Grosbois falucska (ma Yerres)
kamalduli kolostorának volt lakója II.
Rákóczi Ferenc 1715-1717 között. A kolostor magányában talált megnyugvást
a hányatott sorsú fejedelem zaklatott
lelke a nyolc éven át tartó szabadságharcot követően, s végakarata szerint
szívét a kolostorban temették el. Életének legfőbb üzenete az erkölcsi nagyság tiszteletben tartása, a lelki tisztaság
megőrzésének fontossága, és az, hogy
mindent meg kívánt tenni a nemzet
nyugalmáért, egységéért.
Mint mondta, a magyar történelem leghosszabb szabadságharcát vezető Rákóczinak egy független, önálló ország
felépítése volt a célja, aminek eléréséhez
a nemzeti egység megteremtését akarta
megvalósítani a Kárpát-medence népeivel közösen. „Nem tűrhetők az országban olyanok, akik hazai kenyeret esznek, és az ellenség parancsát követik”
– idézte a miniszteri megbízott a fejedelmet.
Lazók Zoltán a Rákóczi megemlékezésekkel kapcsolatosan bejelentette: A
Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete és a város képviselői 2009-ben utaztak első alkalommal Franciaországba, hogy a párizsi Magyarház Egyesület és Yerres városának meghívására
részt vegyenek a II. Rákóczi Ferenc

emlékére megrendezett emléknapon
Csáky József szobrász alkotásánál,
amit a franciaországi magyar kolónia
adományaiból
1937-ben
avattak
fel. Azóta minden évben részt vett
küldöttségünk ezen a rendezvényen,
s a kapcsolat idén elérkezett ahhoz
a ponthoz, hogy magasabb szintre
emeljük.
Ebben
elévülhetetlen
érdemeket szerzett Szinyei Melinda, a
Magyarház Egyesület elnöke, akit ma is
köszönthetünk körünkben, s aki Yerres
városának felkérő dokumentumaival
érkezett hozzánk. Bízom abban, hogy
jövőre már arról számolhatok be, hogy
Yerres és Oroszlány hivatalosan is felvette egymással a testvérvárosi kapcsolatokat, elmélyítve azt az elkötelezettséget, amivel mindkét település ápolja és
őrzi II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékét – mondta a városvezető.
Az ünnepség zárásaként a jelenlévő
szervezetek és vendégek elhelyezték
a tisztelet és emlékezet koszorúit a
Rákóczi emléktábláknál.

Gyarapodnak a
lánglovagok

Közel 3,8 millió forintot nyert pályázaton eszközfejlesztésre az oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság – közölte szerdán a katasztrófavédelem. Az idei évben először írták
ki az önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztését célzó pályázatot, amelynek elbírálását követően ötvenkilenc

szervezet jutott összesen kétszázhuszonöt millió forint támogatáshoz.
Az ötvenkilenc önkormányzati tűzoltóság a rendelkezésre álló forrást a kötelezően előírt tűzoltóvédő- és tűzoltó
technikai eszközökre, valamint a készenlétben tartott gépjárműfecskendő
vagy már meglévő technikai eszköz felújítására fordíthatja.
A bíráló bizottság támogatásra vonatkozó javaslatait az országos katasztrófavédelmi főigazgató jóváhagyta, így
idén az önkormányzati tűzoltóságok
csaknem százhatvankilenc millió forintért védő- és tűzoltótechnikai eszközöket vehetnek át, harminchat millió

forint értékben pedig maguk szerezhetnek be egyéb eszközöket.

Színesek és hangosak
Idén ismét megrendezik a Bányásznapi Oroszlány Rallye-t. a Magyar
Nemzeti Autósport Szövetség által kiírt Magyar Amatőr Rallye Bajnokság
(MARB) 7. futama most egyben a Déli
régiójának 5. futama is lesz.

Augusztus 18-án a régi buszpályaudvart
veszik birtokba a versenyautók, hogy
aztán a napközben egyesével megjelenjenek a Bányászati Múzeumnál tartott technikai átvételen. Szombaton
este 7 órakor a már megszokott helyen,
a Szent Borbála tér előtt mutatkoznak
be egyesével a versenyzőpárosok. Így a
Rákóczi út ezen szakasza erre a várhatóan másfél-két órás időtartamra le lesz
zárva szombat este. Ezen az ünnepélyes
rajtceremónián idén szerepet kap a város újra üzemképessé tett GAZ-66-os
bányamentő autója is.
Vasárnap a jól bevált Oroszlány–
Puszta
vám útvonalon fognak az „óra
ellen” autózni reggel hét órától délután
ötig. Itt a pecások reggel 6-tól számíthatnak útlezárásra. A versenynapon a
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szervízpark a BorgWarner parkolójában lesz a Mindszenti út mellett, azaz
sok tekintetben a korábbi években megismert forgatókönyv szerint zajlik majd
az autóverseny. A pálya útvonala országszerte ismert és elismert, idén is
közel 80 indulóra számít a rendező. A
rallyesport városunkban hagyományosan erős, gyakran a mezőny több, mint
10%-át a helyiek adják. Az idén harmadszorra nyeri el valaki az „Oroszlány Város Vándorserlegé”-t, mely az országban egyedülálló módon, helyben gyártott autóalkatrészekből áll össze, és hagyományosan az itteni cégek autósport
felé nyújtott támogatását fejezi ki.

Összerázódtak
a Vöröskeresztesek

19 fővel Csákberényben a Vadászati és
Erdészeti Múzeumot látogattuk meg.
A Vértesi Panoráma Tanösvény 4,5 kmét majdnem mindenki megtette, aki ott

maradt, az szalonnát süthetett. A gyönyörű kilátás megtekintése után buszra
szálltunk, és a következő állomásunk
a Csókakői vár volt. Kis pihenő után a

bátrabbak elindultak a vár „meghódítására”. Ezután a Sandokan kisvendéglőben kávé és üdítő elfogyasztása után
hazaindultunk.
Tyukodi József,
a Vöröskereszt helyi koordinátora

Simon Fiala Emlékverseny
Békésszentandrás 2018. jún. 30.–júl. 1.
A már több évtizedes hagyományokkal rendelkező emlékverseny napjainkig nagyon színvonalas versennyé nőtte ki magát. Huszonnyolc szakosztály nevezett, köztük nagy múltú, élvonalbeliek is, mint a Budapesti Honvéd, MTK, Szeged. Nagynevű versenyző, Solti László maraton világbajnok is
rajthoz állt. A két napos versenyen százharminchárom futamot indítottak. A
pontversenyben a pálmát a Szeged vitte
el a KSI és a Tolna előtt. A VÉRT S. E. a
tizenharmadik lett.
A VÉRT S. E. versenyzői a következő
pontszerző eredményeket érték el:
K-1 serdülő fiú U16 2000 m: 8. Tóth Levente; NK-1 serdülő leány U15-U16 2000
m: 9. Pordán Petra; NMK-1 kölyök leány
U13 2000 m: 8. Vlaszács Vivien; NK-1
kölyök leány U13 2000 m: 5. Radványi
Rita; NK-1 kölyök leány U14 2000 m:
4. Schlága Dorina, 7. Menkó Lili; MK-1
gyermek fiú U10 2000 m: 7. Szlobodnik
Dániel; NMK-2 gyermek leány U10-U11
2000 m: 6. Csámpai Martina – Becker Norina; U10 NMK-1 gyermek leány U11 2000 m: 2. Bacsányi Krisztina; K-4 ffi felnőtt 200 m: 2. Tóth Levente – Juhász Jácint – Németh Dávid – Kozák Sándor; K-1 ffi felnőtt 1000 m: 3. Juhász Jácint, 8. Király Dominik; K-1 ffi
ifjúsági U17-U18 1000 m: 3. Tokai Tamás; NK-2 kölyök leány U14 1000 m: 3.
Menkó Lili – Schlága Dorina; K-1 ffi felnőtt 500 m: 4. Juhász Jácint; K-1 ffi ifjúsági U17-U18 500 m: 7. Tokai Tamás;
K-2 ffi felnőtt 500 m: 4. Kozák Sándor – Juhász Jácint; K-2 serdülő fiú U16
500 m: 6. Tóth Levente – Becker Krisztián; NK-2 serdülő leány U15 500 m: 5.
Menkó Lili – Schlága Dorina; K1 ffi felnőtt 10000 m: 8. Juhász Jácint. (Rövidítések: NMK – női mini kajak, NK – női
keskeny kajak, MK – férfi mini kajak, K
– férfi keskeny kajak.)

Színvonalas nemzetközi
kajakpóló torna

Nagymaros, jún. 30.–júl. 1. Nyolcadik
alkalommal rendezték meg a nemzetközi kajakpóló kupát, és először adott
otthont Nagymaros a kajakpóló országos bajnokságnak. A bajnoki címért 12

11
csapat küzdött meg a három kategóriá
ban: gyerek, U21 és felnőtt korosztályban. A nemzetközi és a magyar bajnoki találkozók összevonva kerültek lebonyolításra, de a végeredmény különkülön lett kihirdetve. Az érmek többségét is a Nagymaros nyerte, amely
minden korosztályban indított csapatot, de a felnőtt magyar bajnoki címet a
Vidra1 (Oroszlány) vihette haza.
Tímár István, a Vidra SE vezetőedzője:
„Sajnos kevés csapat vett részt a versenyen, de annál kiélezettebb küzdelmeket láttunk. A lengyel Kaniow csapat is
felpezsdítette és színesítette a mezőnyt.
Most, hogy már így benne vagyunk
a szezonban, és túl vagyunk néhány
nemzetközi versenyen, igazán elégedett voltam a csapatom hétvégi teljesítményével. Gratulálunk a Nagymarosi
Kajakpóló SE-nek is a nagyszerű szervezésért és a jó meccsekért!”
Ádám Krisztián, a rendezvény szervezője, aki egyben a Nagymaros Kajakpóló SE edzője is: „Szeretnék gratulálni
a csapataimnak, nagyon szép meccseket láthattunk, büszke vagyok rájuk.
Különösen a gyerek csapatokra, amelyek láthatóan sokat fejlődtek az előző
évhez képest.”
Patyi Melinda szakágvezető: „Nagyon
színvonalas volt az összes döntő, még
a gyerekek mérkőzése is igazán pörgős
és látványos volt. Gratulálok minden
résztvevő csapatnak! Haladunk tovább
az idei úton, azaz minél több nemzetközi tornára visszük a csapatokat, így
nem pihenhet senki, hiszen a Nagymaros és a Vidra is részt vesz majd a jövő
heti, udinei nemzetközi tornán.”
Nagymarosi nemzetközi kupa: 1. Vidra 1; 2. Nagymaros; 3. Kainow U21; 4.
Vidra U21 (Ob 1. hely); 5. Nagymaros U16 (Ob 1. hely); 6. Kainow leány;
7. Vidra 2 (Ob felnőtt 3. hely); 8. Nagymaros leány (Ob 1. hely).
Gyerek: 1. Nagymaros-Hippók; 2.
Nagy
maros-Dínók; 3. NagymarosFaligekkók.
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Összefogás

Újonnan a városba érkező lakóként fogalmam sem volt
róla, hogy a helyiek mennyire nem kedvelik a Petőfi utca
környékét. Ideérkezésemet követően szembesültem vele,
hogy rossz döntésnek, végzetes hibának tartották többen.
Én másképp látom! Lehet, hogy álomvilágban élek és túl rózsaszín bennem minden, de életem során folyton szerencsésnek éreztem magam minden traumám ellenére. Történt
ugyanis épp itt, a Petőfiben, hogy az általam örökbefogadott
cicám halál közeli állapotba került. Sem a Facebook, sem csoportok, sem az a két ismerős nem segített, akik ebben a városban élnek. Azonban elég volt lemennem a sarki italozóig
és beszélgetnem, segítséget kérnem. A csapos hölgy azonnal
adott egy telefonszámot és egy órával később már a Tatán lévő
állatkórházban voltunk, vasárnap reggel! Ez csak egy példa
abból, hogy az emberek egymás közti kommunikációja és az
összefogás milyen nagy jelentőséggel bír. Azóta lett egy egészséges és élettel teli cicám, egy kedves segítségem, ha vásárolni
szeretnék és nincs kedvem cipekedni, a sarkon található egy
csodálatos fodrász, aki jól is dolgozik és emellett kiváló ember. Sokakkal egymásra köszönünk és befogadtak a közvetlen
környezetemben. Költözésem óta körülbelül kettő és fél hónap telt el és már rengeteg dolgot tudok a városról, egyre több
ismerős arcot látok és még a Bányász Klub programjai közé is
lesz lehetőség betűzni egy prevenciós foglalkozást.
Amikor „az utca emberével” beszélgettem, hosszú évek tapasztalatai alapján sokan mondták, hogy ennek a városnak
egyetlen nagy problémája van és ez pont az összefogás hiánya. Egy ideje – állítják a vérbeli helyiek – inkább a széthúzás
vált jellemzővé, mintsem egymás megsegítése. Én ettől függetlenül a kedves élményeim hatására még elszántabban követem azt a gondolatot, hogy az ember adjon magából a lehető legtöbbet, vagyis a benne lévő jóból és akkor azok az emberek és lehetőségek fogják megtalálni, akik és amelyek szintén építő jelleggel hatnak rá. Már nem érzem magam kívülállónak, kezdem megszokni, hogy Oroszlány az én csodás városom. Számomra az ítélkezés egyébként sem volt opció, utolsó budapesti címem a hírhedt Kálvária tér volt, a legtöbb ember számára kifejezetten taszító és negatív véleményeket gerjesztő területnek számít, ám én úgy tekintettem erre is, mint
egy újabb állomásra az életemben. Ahogyan jelenleg a kevésbé kedvelt Petőfi utca is azzá vált.
Ítélkezni könnyű, de félelem helyett szeretettel lépj az életbe!!!
Pázmándi Anikó

MOKKA

CROSSLAND

GRANDLAND

FEDEZZE FEL KIBŐVÜLT
CROSSOVER-PALETTÁNKAT!
MOKKA X

CROSSLAND X

GRANDLAND X

már

már

már

4 650 000 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

5 825 000 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.

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

