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Európai módon köszöntötte
városunk a Tour de Hongrie
áthaladó mezőnyét. Köszönet illet
minden kilátogató nézőt, akik
egy igazi különleges élménnyel
gazdagodtak. A kiemelt
időmérési pont közelében pedig
számos, erre a célra készített
installáció is várta az egyébként
nemzetközi közvetítést adó
kamerákat. A verseny rendezői
bevallották: nézőszámban és
készülődésben is igencsak
meglepte őket Oroszlány.

JÁRÁSI
LAPSZÁMUNKBÓL:

Nem osztogatnak…
Bemutatjuk, hogy mi mit tudtunk meg
az utolsó Petőfi udvari tömb felújításával kapcsolatban szárnyra kapott
híresztelések valódi hátteréről.
6–7. oldal

Zöldfelület
A Malom-tó algásodásával kapcsolatos hivatalos lakossági közleményt az
5. oldalon találják.
5. oldal

Kézből kézbe
Ismét 24 órás váltófutás lesz a városban, amelyben mindenki megtalálja
a számára kihívást jelentő vállalást.
Emellett pedig simán csak ott lenni is
jó – tessék kipróbálni!
11. oldal

Vállalás
Új sportágban vezethetik le energiájukat azok, akik eddig még nem találták meg az igazit. Amerikai foci
szakosztály indul, ahol mindenféle
testalkatnak lehet előnyös oldala.
10. oldal

Lapszámunkban bányásznapi
– összehajtogatható, zsebben tartható –
program-mellékletet is talál!

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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A testület arról határozott augusztusban, hogy még ebben az
évben meg kívánják valósítani a
Táncsics M. út 31–41. környezete
parkoló építés, Népekbarátsága u.
6–10.–Bánki D. u. közötti parkoló
bővítést, az Erkel Ferenc utca és
Katona József utca (Arany János
utca–József Attila utca) összekötő
szakaszának szilárd, pormentes
burkolattal történő ellátását. Jelenleg ezek megterveztetése van folyamatban.

Közel 11 millió forinttal kevesebbet költhet a következő két évben
villamos energiára az Önkormányzat. A független beszerzési szakértő
alkalmazása meghozta a várt eredményt: elektronikus árlejtést alkalmazva, 6 induló kereskedő között
végül majdnem 30%-kal kisebb árat
alkudtak ki. Ehhez két évre kellett
szerződni, és a mennyiségbe a közvilágításon kívül az összes városi intézmény fogyasztása is beleszámít.

Kinőtték a boxolók az alig két éve
átadott termüket. A bővítéssel nem
csak az edzések végezhetők nagyobb térben, de az egyre növekvő
számban edzésre járó lányok számára is külön öltöző készül. A bővítés lehetősége már akkoriban is felmerült, ám ennek igénye akkor még
nem volt biztosra vehető. A létszám
azonban szerencsére folyamatosan
bővül, így a tervek szerint szeptember hónapban akár már birtokba is
vehetik a szomszéd üzlethelységből
kialakított nagyobb teret.

Új kézben a szolgáltató
Oroszlány Önkormányzata az idei év során adásvételi szerződést írt alá az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. eladásáról. Mint azt a polgármester elmondta, a szolgáltatás átadásával növekedett a város ellátási biztonsága, ugyanis két év múlva lejárt volna az állami tulajdonú MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő Zrt.-vel kötött hőértékesítési szerződés, és akkor az önkormányzatnak saját forrásaiból kellett
volna megoldani a távfűtést. A város vezetője hozzátette, az adásvétel során közel
félmilliárd forinthoz jutott a település, mely összeget a fejlesztési projektek önerejéhez használják fel.
A cég új neve NKM Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. Az adásvétel során az Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
100%-os részvénycsomagja a Nemzeti Közművek tulajdonába került,
ideértve a társaság eszközeit és tudásbázisát, valamint a teljes egészében korszerűsített hőközpontokat
és a 2015-ben átadott 5 km hosszú,
földben vezetett, kiváló szigeteléssel
bíró távhő tranzitvezetéket, amely
a hőtermelőt köti össze a szolgáltatóval. A közel 50 főt foglalkoztató
társaság Oroszlányban és Bokodon
összesen 5282 háztartást és megközelítőleg 145 egyéb intézményt
lát el távhő és használati melegvíz
szolgáltatással. Az utóbbiak között
a több ezer főt foglalkoztató helyi
ipari park nemzetközi nagyvállalatai is szerepelnek.
A távhőt használó ügyfeleknek a változás kapcsán semmilyen tennivalójuk nincsen, a számlázás rendje változatlan, a banki megbízásaik tovább élnek, és még az
ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje sem változik.
MTI


A MÁV Start Zrt. tájékoztatása
szerint szeptember 6–9. között
módosított menetrend szerint
közlekednek, egyes esetekben
pótlóbuszokat indítanak. A pontos
részletekről az utasok az interneten
tájékozódhatnak.
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Nem szomorú az ősz
Szeptember közeledtével mindig valaminek az elmúlása
és egyben valami újnak a kezdete jut eszembe. Az iskolakezdéssel egyidejűleg diákok, gyerekek milliói ülnek be vagy
vissza a padokba, teszik meg első lépéseiket óvodába, iskolába, felsőoktatási intézménybe. Az ősz lezárása egy csodás, három hónapos, balzsamos éjszakákkal teli nyárnak, üdülésnek, aktív pihenésnek. Egyre rövidebbek a nappalok és hűvösebbek az éjjelek, de még ránk kacsint a nap és utolsó sugaraival megidézi bennünk a kellemes emlékeket. A szeptember köthető még az aratáshoz, a begyűjtéshez, ahogyan a szűz
csillagkép lánya is jelzi, kalásszal a kezében. Itt az ideje betakarítani mindazt, aminek magjait elvetettük és az előző hónapokat követően még van lehetőségünk újabb terveket szőni, a hozzájuk vezető útra lépni. Érdekessége még ennek a hónapnak a rengeteg – különböző országokban ünnepelt – világnap. Ilyen pl. számos országban a függetlenség vagy felszabadulás világnapja, huszadikán a Gyermekek Világnapja az UNICEF jóvoltából. Jut még más napokra Magyar Dráma Ünnepe, Európai Örökség Napja és ami talán minket
még jobban érint: Szeptember első vasárnapja a Bányász Nap.
Említik még a kilencedik hónapot Földanya havának, ami –
azt hiszem az általam is kifejtett okokból – utal a teremtés és
szimbolikus elemként a haszon lefölözése folyamatára. Mint
láthatjuk is, ez a hónap valóban kiemelkedően termékeny világviszonylatokban, éppen ezért bízom benne, hogy ami ez
idáig netán elhervadt bennünk, az újra erőre kap, keményebben dolgozunk az álmainkért, vágyainkért, a hűvösebb napok több lehetőséget adnak majd a meghittebb hangulatú beszélgetésekhez. Oroszlány diákjainak többsége nem várja az
iskolakezdést, mert nehezek a táskák és állításuk szerint sok
a tananyag. De azt is elmondták, hogy a már megszokott barátokat és osztálytársakat azért jó érzés lesz újra látni. Sokaknak a nyár félig munkával telt, gyakorlaton vettek részt, így
már tapasztaltabban térnek vissza a megszokott kerékvágásba. A felnőttek számára is tartogat némi izgalmat a hónap,
meghosszabbított akció keretében még nem késő csatlakozni a fűtés korszerűsítésre, a beiskoláztatás is komoly feladatokkal terheli a szülőket és vannak fiatalok, akik már nem is a
városban folytatják tanulmányaikat. Mindenkinek változást,
fejlődést hoz ez a 30 nap illetve az utolsó pár hónap. Én azzal
nyitnám a szeptembert, hogy minden kis és nagy embernek
kívánok sikerekkel teli tanévet, jó munkát és kitartást, rengeteg boldogságot!
Pázmándi Anikó
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Városi elismerések nemzeti ünnepünkön
Hagyomány, hogy Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az augusztus 20-i elismeréseket minden évben azoknak ítélik
oda, akik a közéletben, a tudomány,
a gazdaság, a kultúra, a sport, vagy
az élet egyéb területén kimagasló és
tartós tevékenységükkel hozzájárultak Oroszlány hírnevének, elismertségének gyarapításához. Röviden bemutatjuk
az idei kitüntetetteket.
• Dr. Vas Teréz részére, az
oroszlányi egészségügyi ellátás színvonalának emelése, a
betegellátás során végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. „Oroszlányért” vésetű
aranygyűrű
Dr. Vas Teréz 1987 óta dolgozik neurológusként és pszichiáter szakorvosként városunkban a Szakorvosi és
Ápolási Intézetben. Kiemelkedő teljesítménnyel, empátiával fordul betegei
felé. Kitartása, évtizedes munkásságba vetett hite, szakmai alázata megkérdőjelezhetetlen. Vezetői megbecsülik, a betegek hálásan említik nevét. A
családi-magán életét a hivatásnak rendeli alá, munkásságával példát mutat
a fiatalabb orvos generációnak.
• Kontschán Jenő részére, az oroszlányi távhőellátás színvonalának
emeléséért végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. „Oroszlányért”
vésetű aranygyűrű
Az idei évben olyan kiváló és elkötelezett vezető távozik az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. éléről. Elévülhetetlen érdemeket szerzett az oroszlányi távhőszolgáltatás fejlesztésében, a városi beruházások szervezésében, a környezettudatos szemlélet terjesztésében. Kiváló szervező és irányító
munkával részt vett a város fejlődését is szolgáló beruházások végrehajtásában. Adományokkal, támogatásokkal folyamatosan segítette a városban működő civil
szervezetek munkáját, rendezvényeit. Szakmai munkája példaértékű, követendő.
• Bíró Józsefné részére, az oroszlányi szlovák hagyományok ápolása, sokrétű közösségi és kulturális
munkája elismeréseként „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományoz
Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat munkájában 22
éve vesz részt. Hosszú évek óta tagja

a Falu-Hagyományőrző és Kulturális
Egyesületnek. Családjával együtt sokat dolgozik Oroszlány „falu település-részében” található értékeink megőrzéséért, a több mint 300 éves oroszlányi szlovák hagyományok és nyelv
fennmaradásáért. Megalakította és

vezeti a gyermekek „Branicska” (jelentése: kalácska) nevű tánc- és hagyományápoló csoportot. Tevékenységét példaképe Varga Istvánné, Mariska néni szellemében, az ő utódaként
végzi. 2000. óta tagja a Vöröskereszt
oroszlányi szervezetének is. A gyermekekkel, fiatalokkal végzett szeretetteljes foglalkozása a jövőt szolgálja
és városunk jó hírét juttatja el az egész
országba és határon túl is.
• Dr. Radics Ágnes részére, Oroszlányban évtizedek óta végzett fogorvosi munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként. „Oroszlányért”
kitüntető díszoklevél
Kiemelkedő teljesítménnyel, 1995 óta
dolgozik a fogászati szakellátásban az
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben. A betegek bizalommal fordulnak hozzá, vezetői a legnagyobb
elismeréssel szólnak tevékenységéről.

Szakmai elkötelezettsége, lelkiismeretes munkája példaértékű, mely irányt
mutat a jövő fogorvosainak. A város
lakói, sok hálás beteg mond köszönetet Dr. Radics Ágnesnek.
• Nádas Éva részére az oroszlányi fekvőbeteg betegellátás kivá-

ló megszervezéséért, és az Oroszlányi Ápolási Intézet vezetőjeként végzett kiváló munkája elismeréseként.
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél
1982 óta dolgozik az oroszlányi betegellátásban. Kiemelkedő szakmai munkáját dicséri a fekvőbeteg ellátást biztosító Ápolási Intézet
kialakítása, ahol krónikus betegellátás folyik. Korszerű, modern környezetben, folyamatos
egészségügyi ellátás biztosításával, 0-24 órában gondoskodnak
a magatehetetlen, idős betegek
ápolásáról. Vezetőként folyamatosan arra törekszik, hogy az
intézetben elhelyezésre kerülők
„emberséges” és lehető legjobb
szakmai színvonalú ellátást kapják.
• Dr. Czinszki László részére Oroszlányban végzett szakorvosi munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként „Oroszlányért” kitüntető
díszoklevél
1998. óta dolgozik az oroszlányi betegellátásban, korábban háziorvosként,
majd 2006-óta az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben. Doktor úr
munkáját lelkiismeretesen, a betegellátás minőségének folyamatos fejlesztésével végzi, amely tevékenységével
kivívta a kollégák és betegek tiszteletét
egyaránt. A szakma szeretete, elkötelezettsége, sportos életmódja példaértékű a fiatal orvosoknak, egészségügyi
dolgozóknak.
• Dr. Antal József és Antal Melinda,
az Oroszlányban végzett felnőtt háziorvosi tevékenység elismeréseként
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevél
A „legjobb háziorvosi rendelőt”
működtetik Oroszlányban, mert
a legnagyobb gondossággal, szakmai alapossággal és kiváló orvosbeteg kapcsolat kialakításával kezelik betegeiket. Az elmúlt időszakban pályázatokkal, jelentős
önrész ráfordításával fejlesztették a háziorvosi rendelőt. Kiváló
szakmai munkájukkal, évi közel
10 ezer eset ellátásával jelentősen
csökkentik a szakrendelő leterheltségét, munkájuk során segítik az
oroszlányi lakosokat a betegségük miatti kiszolgáltatott helyzetükben.
A kiemelkedő városi személyiségekről részletesebben az OVTV számol be
Önöknek.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Malom-tó vízminőségével kapcsolatban

Oroszlány Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Labanc-patak alsó részén fekvő Malom-tóban – az ország sok más településén lévő állóvizekben kialakult helyzethez hasonlóan – a feleslegben lévő növényi tápanyagok, a magas nyári vízhőmérséklet, az alacsony vízmozgás és
csekély mértékű friss víz utánpótlás hatására a különböző algafajok mennyisége a tó sekély vízében jelentősen megnőtt (algavirágzás). Az algavirágzás lényegében egy természetes folyamat, és
akkor játszódik le amikor az egyes algafajok szaporodásához kedvező, fentebb is említett körülmények együttesen állnak fenn. Ebből eredően a probléma megoldása is csak úgy lehetséges,
hogy az algavirágzás bekövetkeztéhez
feltételek közül azokba, amelyekre hatással tudunk lenni, megpróbáljunk a
lehető leghatékonyabban, de az élővilág
érdekeit szem előtt tartva beavatkozni.
Az Önkormányzat a Malom-tó vízminőségének javítása érdekében felvette a kapcsolatot a tavat üzemeltető V
 ARIKONT Kft. szakembereivel, a
TÁV-HAL Horgászegyesülettel, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (továbbiakban: Hatóság), mint illetékes
vízügyi hatósággal is.
Az algák gyérítésére felmerült megoldási javaslatként a klórmésszel (kalciumhipoklorit) történő kezelés lehetősége,
mellyel kapcsolatban kollégáim kikérték a vízügyi hatóság véleményét is. A
vegyszerrel történő algairtás veszélyeztetheti a tó élővilágát, helytelen kijuttatás esetén a halállomány pusztulását is
okozhatja. Mindezeken felül az algavirágzást csak rövid időre szünteti meg,
a víz letisztulását követően az algák újbóli elszaporodása várható. Fenti okok-

ból az algavirágzás megfékezése érdekében felkértem mind kollégáimat, mind
a TÁV-HAL Horgászegyesület elnökét
olyan megoldások keresésére, amelyek a
tóban élő egyéb szervezeteket nem károsítják. A vízügyi hatóság hivatalos állásfoglalásáig a tó vizének klórmésszel
vagy bármilyen egyéb algaölő szerrel
való kezelését az élővizek védelme érdekében jelenleg Oroszlány Város Önkormányzata nem tervezi.
Mind a Malom-tó üzemeltetőjével,
mind a horgászegyesület szakmai véleményével egyetértve, az Önkormányzat
célul tűzte ki, hogy a tóba kerülő szerves anyag mennyiségét a lehető legjelentősebb mértékben csökkenteni kell.
Ehhez kapcsolódva a horgászegyesület
tagjai is – ebben az időszakban – mellőzni fogják az etetőanyag használatát.
Szintén hozzájárulhat a probléma kialakulásához és fennmaradásához, a tó
környékén élő vízi madarak lakosság általi túlzott etetése is, ami egyrészt a madarak által el nem fogyasztott táplálék bomlásából, másrészt az elszaporodó madarak ürülékéből kerül a tó vizébe. Természetesen – a tó partján sajnos
rendszeressé vált – szemetelés is káros
hatással lehet a vízminőségre. A Malom-tó vizének tisztasága, valamint a tó
környezetének jó állapota közös érdekünk, ezért kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a tó környékén a vízi madarak etetését az őszi hűvösebb és csapadékosabb időjárás beálltáig szíveskedjenek mellőzni. Kérésem betartását mind
a Horgászegyesület tagjai, mind Oroszlány Város Közterület-felügyelete ellenőrizni fogja!
Szintén a tóba kerülő szerves anyag
mennyiségének csökkentése érdekében a horgászegyesület tagsága a
VARIKONT Kft.-vel karöltve rendsze-

resen végzi a tó partján elburjánzott növényzet gyérítését és konténerrel való
elszállíttatását, ugyanis a lehulló növényi részek is jelentősen hozzájárulnak a
tó nagymértékű szerves anyag terheléséhez. A kutyapiszok horgászhelyekről
való eltávolítása is a horgásztagokra hárul, ezért kérem a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy a sétáltatás során „keletkező” kutyapiszkot szedjék fel és a
legközelebbi gyűjtőbe helyezzék el!
A víz minőségét javíthatja a tó vízének
átkeverése, mechanikus levegőztetése
is, mint például a víz forgatása szivat�tyúval, motoros vízi sportok – jet-ski,
motorcsónak átmeneti engedélyezése, vagy akár a kajak-kenu sport aktívabb művelése is, ezért az Önkormányzat a vízminőség javítása érdekében az
elmúlt napokban ideiglenes jelleggel engedélyezte 2 db jet-ski használatát a tavon annak érdekében, hogy a járművek
a tó vizét átmozgassák. Úgy tűnik, hogy
az eddigi, napi egyszeri beavatkozás a
kívánt hatást teljes mértékben ugyan
nem érte el, de rövid távon szemmel látható a vízminőség javulás.
Mindezek mellett biztosíthatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a későbbiekre nézve meg fogunk vizsgálni minden olyan
beavatkozási és szabályozási lehetőséget
(vízutánpótlás növelése, szerves anyag
terhelés csökkenetése, víz mechanikus levegőztetése), amelyek a problémát nem csak tünetileg kezelik, hanem
lehetőség szerint mérsékelik, vagy akár
meg is szüntetik, illetve a jövőben megakadályozzák a hasonló helyzetek kialakulását.
Tisztelettel kérem szépen a fenti tájékoztatásom elfogadását és az abban foglaltak maradéktalan betartását.
Oroszlány, 2018. augusztus 15.
Tisztelettel: Lazók Zoltán
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Dűlőre jutottak

Sok indulatot gerjesztett a Petőfi udvar utolsó épületének felújításáról szól
közlemény, mely helyi és megyei felületeken egyaránt megjelent. „Felszámolják a Német- és Nyíres-dűlő telepeit – Az itt élő családoknak új, jobb helyet biztosítanak az önkormányzati tulajdonú oroszlányi bérlakásokban.” Állítás olyan részigazságokat tartalmazott,
nem tárta fel teljes egészében, hogy a
már elnyert, folyamatban lévő pályázat

pontosan milyen tevékenységekre terjed ki. Noha a megvalósítás még kicsit
odébb van, a pályázatban résztvevőktől
próbáltunk információkhoz jutni, illetve minél több részletet kideríteni.
A korábban a sajtóban megjelentek ellenére sem az Önkormányzat, sem az általa működtetett Szociális Szolgálatnak
nem célja felszámolni a Német- és Nyíres dűlő „telepeit”, nem tervezik az ott
élő családokat áttelepíteni a tömbházas
területekre. Ilyesmire sem erkölcsileg,
sem fizikailag nincs lehetőség. Folyamatosan vannak azonban törekvések arra,
hogy a kialakult helyzeten, az adott családok életkörülményein – és jövőbeli kilátásain javítsanak. Számos más, már
folyamatban lévő projekt és intézkedés
mellett ennek eszköze a „Lakhatási feltételek és a környezet állapotának javítása Oroszlányban” című is. Ennek kereti között – az oroszlany.hu oldalon
megjelent sajtóközleményt idézve – azt
látjuk, hogy az óvárosban a Petőfi-udvar 4–5. számú tömb felújítása, környezetének rehabilitációja, valamint a hozzá kapcsolódó útszakaszok (Gönczi Ferenc u., Fürst Sándor u.) fejlesztése tartozik ide. Ugyanitt tisztán olvasható a
félreértést tisztázó mondat, mely szerint
lépcsőházanként kettő, azaz összesen 4
szociális bérlakás kialakítását támogatja a pályázat – valamint az, hogy a többi
lakás kiadásánál a középső már felújításon átesett tömb átadásához hasonló eljárás várható. Tehát a gyakorlatban ez a
tömb teljes felújítását, és önkormányzati

bérlakásként való kiadását jelenti, mint
eddig – a 2-2 lakás esetében pedig a Szociális Szolgálat jelöli ki majd a lakókat.
Ők pedig mindenkinél jobban ismerik
a szóba jöhető családok körülményeit,
akik felkészítése folyamatos. Mármint,
ha egyáltalán lesznek annyian. A Szolgálat ugyanis csak azon családok közül
választhat négyet, akik szeretnének beköltözni, ám jelen állás szerint nagyon
kevesen vannak, akik hátra hagynák a
viszonylagos szabadságot jelentő, kiskertből kialakított lakóhelyüket. Esély
azért van rá, hiszen a mostani projekt és
egy korábban megkezdett is szigorúan
egymásra épülő tevékenységek (lásd keretes írásunk).
Hogy a Petőfi udvari tömbök felújítása szükséges, azt nem vitatja senki. Ebben a támogatásban azonban úgy tűnik, több is van: a tervek szerint a közvetlen környezetre is jutna pénz. Ezzel kapcsolatban olyan, szintén régóta
húzódó dolgok kerültek szóba, mint a
környező gyalogos útvonalak felújítása (reméljük, nem a 50-es években ké-
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szült tervek alapján, hanem a ma kijárt
útvonalak szerint), a zöldfelületek rendbetétele a vízelvezetés felülvizsgálatával
együtt (vagyis a sártengerek megszüntetése, a „Sárga tömb” helyének parkosítása), valamint még az egykori borozó
épületének felújítása is. Ez utóbbi hasznosítását az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen képze-

lik el, mely így közösségi helyiségként
szolgálna. Alkalmassá válna napközbeni, iskolaidőben délutáni foglakozások,
korrepetálások megtartására, célt adhatna a fiatalok egy-egy napjának. Elhelyezkedése a Fürst Sándor úti Szociális Szolgálat épületéhez, és a dűlőben létesült közösségi házhoz hasonlóan ideális, felújítása pedig tökéletesen beleillik a környék teljesebb körű, háztömb
felújításon túlmutató rehabilitációjába.
A terület rendbehozásával együtt járna
annak bekamerázása is, amit a pályázat „térfigyelő kamerarendszer bővítéseként” említ. Ez nyilvánvalóan szükséges, elég csak a mindkét felújított épület már megsemmisített ereszcsatornáira gondolni.
Ezek mellett szóba került, hogy a környék szebbé tétele kiterjedjen a Gönczi Ferenc, Fürst Sándor utcákra is, ez
azonban a nyilvánvaló költségnöveke-

Kapu
A dűlőkben élők életkörülményeinek javítására hivatott, szegregáció elleni projekt
évek óta működik. Ennek része ott helyben, a város által megvásárolt kiskert és
ház, amely Csillag Szolgáltató Pontként
működik, és az utak, közvilágítás javítására szóló fejlesztések, a kiskertek művelésére tanító mezőgazdasági alapokat nyújtó képzés egyaránt. Időnként meg-meg jelenik egy országos televízió stábja bemutatni, vagy más városok szociális szolgálatainak küldöttsége tanulmányozni az
egyébként jónak és működőképesnek bizonyult módszereket. A Szolgálat ezeket a
tevékenységeket – nagyon helyesen – oda
mintegy kitelepülve végzi, saját (lakó)környezetükből nem kiszakítva az érintetteket.
Legutóbb például a Legszebb konyhakertek helyi versenyében a közösségi kategória első helyét hozták el. De volt már példa
arra is, hogy egy kis traktor beszerzésén
kedvet kapva, többen végeztek el gépkezelői tanfolyamot. Egy-egy szakmához szükséges képességekkel, tanfolyami végzettséggel felruházva pedig már megváltozik
egy alany munkaerő-piaci értéke. A projekt
neve több, mint találó, hiszen az adott élethelyzetből egy-egy személy, vagy család
számára valóban kaput nyitnak egy jobb
élet, a munka, a közösség, vagy akár a
tömbházban lakás irányába. A kaput azonban csak kinyitni tudják, átlépni már mindenkinek saját magának kell rajta.

dés miatt – ebben a projektben – kevésbé valószínű.
És hogy mennyire tervszerű az óváros,
azaz hivatalos néven a „leromlott, szeg-
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regációval fenyegető városi területek további leszakadásának megállítása”, arra
jó példa a Szociális Szolgálat épületének
felújítása. Az épület teljes felújításához
a korábbi években megnyert 88 millió
forint időközben kevésnek bizonyult,
ám a város vállalta, hogy a szükséges 75
millió forintot saját forrásból hozzáteszi. Az épületet bejárva a teljes felújítás
szükségessége egyébként nem lehet kérdéses. Az átalakítással is járó renováció
ideje alatt a földszinten működő Önkormányzati Szociális Szolgálat működését a Polgármesteri Hivatal földszintjére teszi át, az emeleten működő Családok Átmenet Otthonának lakói pedig a
korábban Béke néven ismert, időközben
újranyitott Fortis Szállóban kapnak elhelyezést. Az érdemi munkák várhatóan 2019 januárjában indulnak meg, és
elméletben az év júniusában be is kéne
fejeződniük.
A projekt címe: KAPU – Az oroszlányi szegregációs folyamatok kezelése. Azonosítószáma: TOP-5.2.1-15-KO
1-2016-00001. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében az Eu
ró
pai
Unió támogatásával valósult meg.
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A Falu- Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület megalakulásában és újjászületésében családjával, édesanyjával pótolhatatlan munkát
végzett Több évig vezetőségi
tagként, az ifjúsági klub vezetőjeként egy-egy rendezvény főszervezőjeként példamutató aktivitással tevékenykedett. Szlovák ősei
emlékét őrzi, fontos számára a szlovák hagyományok ápolása. Napjainkban is bekapcsolódik
a májfaállítás, döntés és
szüreti felvonulás prog
ramjaiba, melyekbe lehetőségei szerint fiát is
bevonja.
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Mind a Szlovák Önkormányzat, mind
a Falu- Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület munkájához rendszeresen kapcsolódik a szlovák hagyományok ápolásában, őrzésében. Gazdagítja és emeli a
rendezvények színvonalát, különösen a
kétnyelvű szlovák-magyar istentiszteletek tartásával, a régi temetőkerti megem-

A falunapon készült további fényképeket megtalálja
az
újságunk
facebook oldalán, illetve az http://www.
oroszla ny.hu /fotota r
oldalon is.
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Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet
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A Falu- Hagyományőrző és Kulturális
Egyesületnek alakulása óta tagja és aktív résztvevője a közösségi programoknak. Ezen a közösségi munkán keresztül ismerte, szerette meg a szlovák hagyományőrző tevékenységet. A programok
legnehezebb, fizikai feladataiban mindig
lehet rá számítani, szinte nélkülözhetetlen a májfaállítás, döntés és szüreti felvonulás előkészületeiben, feladataiban. Példamutató, elismerésre méltó a szerepvállalása.

Schäffer Mihály

284 0

Korán János

lékezésekkel. A falusi közösség
fontos lelki irányítója a szlovák
ősökre való visszaemlékezésekkel, a szlovák nyelv ápolásával,
valamint a falusi értékek felmutatásával.

•

A Szlovák Klub egyik legaktívabb tagja
már több mint 10 éve. Rendszeres résztvevője a hagyományőrző rendezvényeknek.
Ezeken keresztül ismerte meg és ápolja az
oroszlányi szlovák hagyományokat, különösen az étkezési, életvételi szokásokat.
Családi, baráti környezetében ezeket tiszteletreméltóan, példamutatóan terjeszti.
Örömmel viseli rendezvények alkalmával
a szlovák ünnepi ruházatot. Mindezeket
szlovák származás, kötődés nélkül elkötelezetten és természetes odaadással teszi.

ÖNNE K

A díjazottak:
Csikos Lajosné Erzsike

E

ramok szervezésében és azok megvalósításában, nem egyszer anyagilag is
támogatva egy-egy rendezvényt. A
díj olyan erkölcsi elismerés, amelyet
díszoklevél és Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész Topolyaemlékkút alkotásának kicsinyített
mása tanúsít, valamint a kitüntetettek nevét a kút mellett tavaly felállított emlékkapun is megörökítik. Az
idei évben Csikos Lajosné (Erzsike),
Korán János, az Oroszlányi Evangélikus Gyülekezet és Schäffer Mihály vehette át az elismerést.

C ÍME Z V

Több mint egy évtizede alapította a Za
Oroslánsku Kultúru (Oroszlány kultúrájáért) díjat a Falu- Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület, amit minden évben a Falunap programjainak keretében
nyújtanak át az azt kiérdemlő személyeknek, csoportoknak, együtteseknek,
családoknak. Mint azt az egyik főszervező, Vargáné Vojnár Katalin települési képviselő megfogalmazta: olyan személyeknek jut a kitüntető cím, akik eddigi életük során folyamatosan segítették a faluközösség és a szlovák nemzetiség hagyományainak ápolását. Részt vettek a prog-

E

Elismerések Oroszlány
kultúrájáért
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Nem elérhetetlen többé a megépült Streetball pálya. A helyet az OIH Zrt. működteti, játszani 9–19
óráig lehet, a kulcsot az uszodában kell kikérni.

Rámpa épülhet a római katolikus templom lépcsője mellé, amit egyben fel is újítanak. A rámpa térkőből készül majd, és korláttal is ellátják. A munkát szeptemberben szeretnék is befejezni.

Elköltözött augusztus 1-től a KEM Oroszlányi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi, valamint Igazságügyi Osztálya is. Új helyük a Kormányablak
feletti szinten, az egykori Arany iskola épületében
van.

Zebra létesül az ipari parkban, a Mindszenti utca–
Mester utca kereszteződésénél. Az átkelőhely kiépítése – közvilágítással együtt decemberig kell
megtörténjen.

Több éves munkával Busa János nyugalmazott tűzoltó ezredes Oroszlány
tűzvédelmének és tűzoltóságának történetét foglalta írásba most megjelent
Busa János
könyvében. A két köOroszlány �özség,
tetnyi história a kezOroszlány �áros
detektől a legutóbbi,
tű�védelmének
modern fecskendő
és az
átadásáig
foglalja
Oroszlányi �űzoltóság
össze lánglovagja�örténete
ink történelmét. A
könyv dedikálással

egybekötött bemutatóját
augusztus
I.
26-án vasárnap tartották – stílusosan
az egykori tűzoltószertár helyén – a
Szent Flórián téren, az önkéntes tűzoltóság alapításának 107. évfordulójára
rendezett baráti megemlékezésen.
Busa János • Oroszlány �özség, Oroszlány �áros tű�védelmének és az Oroszlányi �űzoltóság �örténete • I.

K C ÍME Z
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Lánglovagok –
könyvben is
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A medve nem játék!
Új sportegyesület kérte bejegyzését oroszlányi székhellyel,
az Oroszlányiak Városi Sport Klubja. Rövidesen több szakosztálya is alakul, de az alap az amerikai football lesz. Szabó
Mihályt, az egyesület egyik alapító tagját kérdeztük az elsőre
kicsit talán meghökkentő választásról.
: Vannak előzményei ennek a sportágnak a városban?
Sz. M.: Az amerikai foci nem teljesen szűz terület városunkban. Sok évvel ez előtt volt már egy próbálkozás Oroszlány
Moles (Vakondok)
néven. Mi jelenleg
lelkesedésből álltunk össze, és saját
zsebből vásároltuk
meg az induláshoz
szükséges felszereléseket.
: Mi lesz a
neve a csapatnak,
és kikkel indul a
szakosztály?
Sz. M.: Oroszlány
Bears-nek hívnak
minket.
Markos
gyerekekre a bányában is szükség volt, de ettől függetlenül
is sok helyen, sok szakmában előny az efféle határozottság.
Amúgy ez a sport nem csak nagydarab embereket kíván: egy
40 kilós gyors elkapó is tökéletesen tud érvényesülni. A bears
végül nem lett tipikusan bányász név, de a színválasztásban
azért megmaradtunk a piros-feketénél. A szakosztály vezetője egy aktív játékos, Varga Tamás lesz. Az ő személye, elhivatottsága megfelelő hátteret ad a szakosztálynak. Egy Aréna
futballhoz való, teremfocis csapatunk máris összejött, ez egy
7-7 fő elleni játék. Ez a terem miatt inkább téli műfaj.
: Van már néhány egyesület a városban, ezeken belül
nem lehetett volna megoldani a szakosztályt?
Sz. M.: Azért teljesen új, mert a jelenleg működő egyesületekbe nem akartunk betagozódni, kicsit mások az elképzeléseink. Egy új egyesület egy évig semmilyen önkormányzati vagy állami támogatást nem igényelhet: tiszta lappal,
új szemlélettel kívánunk indulni. Ez a hozzáállás sokaknak
szimpatikus is. A sporthoz értő szakemberek válláról szeretnénk levenni a gazdasági kérdéseket, a gazdaságisokról pedig
a sportszakmai kérdéseket. Ez a szétválasztás biztosan hatékonyabb működést eredményez majd.
: Van alkalmas pálya Oroszlányban?
Sz. M.: A műfüves pályáink erre tökéletesen alkalmasak. Mi
elsősorban az utánpótlásban gondolkodunk, így egy kézilabda méretű pálya elég.

: Hogyan, és főleg mikortól lehet valaki amerikai focista Oroszlányban?
Sz. M.: Elsőként a facebook oldalunkat ajánljuk, mint információforrás. A bányásznapon már csilletoló csapatként indulunk. Ott lesznek szórólapjaink, remélhetőleg eljutunk minél több személyhez. Az első edzésünket szeptember 15-én
15 órakor, a Gárdonyi műfüves pályáján tartjuk. Oda is várunk minden érdeklődőt 9-99 éves korig, akár csak ki akarja próbálni, akár már teljes komolysággal szeretne csatlakozni – vagy akár csak megnézne egy ilyet. Ha az életkort nézzük, akkor 9-17 éves kor között a Flag foci, a testi kontakt
nélküli variáció működik. Itt egy övre csatolt szalagot viselnek, ennek letépése helyettesíti a testi kontaktot. Így sérülésveszély nélkül, akár fiúk, lányok együtt is játszhatják.
Edzőkkel, iskolákkal szintén felvesszük a kapcsolatot. A
sportágat szerető edzőket hoznánk, tehát a képzésben viszont
már nem az amatőr vonalat képviseljük. Sok figyelmet fogunk fordítani a videós elemzésekre is.
: Mi a vonzó ebben a hagyományos, európai focihoz
képest?
Sz. M.: Komoly szabályismeret szükséges hozzá, és taktika, hiszen minden azon múlik, hogy tudjuk előre, hogy az
ellenfél mit fog lépni? Így az elmélet képzés
sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint
más sportágaknál. Közös meccsnézéseket is szeretnénk tartani, az NFL-t
közvetíti a TV. Ez a szabályok, taktika
megismerésére nagyon jó alkalom, amellett, hogy a persze együtt is vagyunk ilyenkor.
: Milyen háttere van ennek Magyarországon, van-e
bajnokság, feljutás?
Sz. M.: A Magyarországi Amerikai Futballcsapatok Ligája 2005-ben alakult, és azóta rendez bajnokságokat
Hungarian Bowl néven. 43, illetve most már velünk együtt
44 magyar csapat van. Felnőtt szinten profi liga van, 8 csapattal, ahol – a kosárlabdából is ismert módon – légiósok
is vannak. Ők szükségesek, hozzák az amerikai taktikát,
kultúrát a sportba. U17 Flag-ben Tatabánya
már nyert országos bajnokságot, tehát az
út ki van jelölve, és járható is.
: Végezetül pedig: pomponlányok
lesznek? Saját csapatot szervez az egyesület, vagy felkérik a meglévő csoportokat?
Sz. M.: Jelenleg nem ez a legfontosabb, de ha lesz mérkőzés,
mondjuk egy barátságos mérkőzés a korosztályok szerint, akkor
meg fogjuk hívni őket. Bár már
ott tartanánk.

vevő
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15 perc: hírnév
A résztvevők köre lényegében teljesen
nyitott. Egyszeri próbálkozók, focisták
és bírók, sportemberek vagy gyakori túrázók éppen úgy akadnak köztük, mit
buliból hazatérő fiatalok, vagy akár ráérő hajléktalan. A szervezők este szükség esetén kivilágított kerékpáros kíséretet is adnak annak, aki félne a sötétben nekivágni az egyébként egyáltalán
nem teljesíthetetlen távnak. Az útvonal
szándékosan a városban van kijelölve,
ezzel is erősítendő a közösséget, az ös�szetartozást. A pálya végig járdán vezet,
jelölésekkel és kilométerenként táblákkal ellátva. A közösségi sporteseményt
rossz idő esetén is megtartják, ez korábban sem jelentett gondot. Frissítést, ellátást a rajtban/célban – ami egyben a versenyközpont is – biztosítanak, ez idén is
a Polgármesteri Hivatal aulája. A korábbi évek tapasztalata azt mutatja: néhá-

32. NEMZETKÖZI
BÁNYÁSZ KUPA
A verseny rendezője:

Oroszlányi
Judo Club
A verseny helye:
Sportcsarnok
(Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)
A verseny ideje:
2018. szept. 1.
szombat
Mérlegelés:
09.00-tól 10.00-ig
A verseny kezdete:
10.30- kor
Lebonyolítás:
3 tatamin
A résztvevők:
• LÁNYOK
U11 (2008)
2 perc; Osaikomi; -27, -30,
-33, -36, -40, -45, +45 kg
U13 (2007/2006)
2 perc; Oasikomi –
nincs Kansetsuwaza!; -32, -35, -38, -41,
-45, -50, -56, + 56 kg
U15 (2005/2004)
3 perc; Oasikomi,
Kansetsuwaza, Shimewaza; -36, -40, -44,
-48, -52, -57, -63, +63 kg
• FIÚK
U11 (2008) 2 perc; Osaikomi; -27, -30, -3
3, -36, -39, -42, -45, -50, -55, + 55 kg
U13 (2007/2006)
2 perc; Osaikomi,
– nincs Kansetsuwaza!; -32, -35, -38,
-41, -45, -50, -55, -60, -66, + 66 kg
U15 (2005/2004)
3perc; Osaikomi,
Kansetshuwa za, Shimewaza; -36,
- 40, - 45, -50, -55, - 60, - 66, -73, -81,
+81 kg

Az OSE KÓSZÁK idén is megrendezik a már hagyományosnak mondható 24 órás váltófutást. Szeptember 8-án
(szombaton) 9 órától várják azokat az
amatőr és profi futókat, akik le tudnak
futni minimum 3 kilométert, vagy annak többszörösét egy városban kijelölt
körpályán. A szervezők mindenkit szívesen fogadnak, aki vállalja a megmérettetést. Az alulról szerveződött, civil
kezdeményezés célja a sport, futás népszerűsítése, megszerettetése a városlakókkal.
Tavaly, a nem túl kedvező időjárás
ellenére 193 futó összesen 1555
km-t teljesített. A résztvevői szá2015
2016
2017
mokat évről évre sikerült növelni,
216
389
505
és ez a célunk idén is. Gyere el Te
95
152
193
is, közösen biztos sikerülni fog! A
665
1198
1555
versennyel kapcsolatos bővebb
információ megtalálható a honlapon: www.verkor.hu/24

tő. Természetesen van leggyorsabb idő
is, amiből az első tízet jegyzik – ám ez
itt elsősorban csak statisztikai adat. Az
egész rendezvényen a részvétel a legfontosabb: hiszen annak is jegyzik a nevét,
aki csak egy kört fut le, és annak nyilván az az egy kör számít nagy dolognak… Vasárnap reggel aztán a legkitartóbbak együtt vágnak neki még egyszer
a 3080 méteres távnak, hogy rákerülhessenek a záró csoportképre.
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A verseny díjazása:
I.–III. helyezett
érem díjazásban részesül
Pontverseny számítása:
A csapat által megszerzet t aranyérmek száma dönt, egyenlőség esetén az ezüstérmek, továbbá a bronzérmek sz áma. (Súlycsoportonként 3 induló szükséges a pontszámításhoz.)
A nevezési díj:
1.800 Ft/fő
Indulási feltétel:
MJSZ tagsági
igazolvány, vagy Diák igazolvány
Belépő díj:
200 Ft (csapatonként
2 fő ingyenes)
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A helyszínen BÜFÉ üzemel
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Információ:

nyan abból csinálnak presztízskérdést,
hogy az egyébként egyszerű – talán éppen ezért hagyományosan jól működő
– honlapon vastagítva (5 körtől), esetleg
pirosan (10 körtől) jelenik meg a nevük.
Mivel itt alapvetően testmozgásról van
szó, ez a törekvés eléggé el nem ítélhe-
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Izsáki Erika
06/30/298 04 10
oroszlanyijudoclub@gmail.com
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Tour de Hongrie
Ezt a kerékpáros versenyt – kihagyásokkal – 1925 óta rendezik meg Magyarországon. A jelenlegi szervezőcsapat immár több éve gondozza a viadalt. Idén vettek egy nagy levegőt, léptek egy szintet, vállalták a 195 országra kiterjedő közvetítést számos TV csatornán keresztül. Meg is érkeztek a
nagy nemzetközi csapatok, akiket pont ezekből a közvetítésekből már ismerhettünk. A Tour de Hongrie szervezői elhivatott, sőt, megszállott bringások. Volt versenyző vezette a
mikrobuszokat, vagy kezelte a hangosítást. Egyébként ingyen
dolgozott, aki a színpadot állította, és az sem kapott külön díjazást, aki a kordonokat hozta. Talán ettől is működött olyan
olajozottan az egész.
Egy ilyen verseny messze túlmutat a kerékpározáson: jó megjelenés a szponzoroknak, lehet vele reklámozni azt a másfél
métert, amivel a közúton a kerékpárosokat illik kikerülni, de
éppen úgy szolgál az útvonallal érintett városok ismertté tételére is. A Bányász Koncert és Fesztivál Fúvószenekarunkat
talán még sosem látták ennyien egyszerre fellépni. És ha nem
is került ki mindegyik installáció az összes képernyőre, azért
a reakciókból lehetett tudni, hogy bizony a versenyzők közül sokan észrevették. Ahogy a rengeteg nézőt is. Csak éppen
nem számítottak rá, pont itt nálunk. És mit gondolnak, a fő
téri virágágyások köré épített kerékpár vajon milyen költséggel járt? Csupán némi elhivatottság és együttműködés kellett hozzá. Ezzel a rendezvénnyel Oroszlány bebizonyította,
hogy benne is van elhivatottság, és ha akar, tud jól működni:
Oroszlány is szintet lépett.
A lezárás, bár valóban kettészelte a várost, korántsem tartott
olyan sokáig, mint ígérték. Sok-sok rendőr, polgárőr és közterület-felügyelő végezte a dolgát, és végül nem is volt semmi fennakadás. És bár valóban, az áthaladás nem tartott túl
sokáig, a versenyszellem, a kitartás, az egy egész héten át tartó tekerés, mint sportteljesítmény sokakat megérintett. Egy
igazi, és igazán hasznos kerékpárút építésének küszöbén álló,
egy parkolóhelyben most már mindig szűkölködő, egyébként
pedig kerékpárral bejárható városban talán nem is jöhetett
volna jobbkor egy ilyen élmény. Másnap, 17-én reggel, a városban az amúgy is kerékpárral közlekedők egy kicsit máshogyan, valahogy nagyobb összetartozást érezve néztek egymásra.
És egy kicsit mintha többen is lettek volna.

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

