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LAPSZÁMUNKBÓL:

Meseliget Óvoda
Sokak számára volt kedves hír a
falusi óvoda újra nyitása. Megnéztük, hogy néz ki a régi-új ovi a felújítás után, és hogy miként vették
birtokba az apróságok.
6. oldal

Prioritás
Dolgozik az önkormányzat a
parkolóhiány enyhítésén, hiszen
szinte mindenhol hiány van belőle.
A lakosság azonban háromból két
jelentősebbnek mondható helyen is
leszavazta a bővítést, elsőbbséget
biztosítva a zöldfelületnek.
7. oldal

Szőrmentén
Az Ürgehegyi Lovasudvarban készítettünk néhány fényképet, hogy
bebizonyítsuk: van élet a telefon
képernyőjén és a játékkonzolon kívül is. Tanulni akarást, boldog arcokat és nyugalmat találtunk.
10. oldal

A tóparton, a cellaházak között
és az egykori gyümölcsöskertben
is egyszerre folynak komoly
munkálatok Majkon. Sokan a
tópartot, vagy az éttermet féltik,
így összeszedtük az elérhető
információkat.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Egyenlő esélyek
A folyamatos járda és útfelújítási programhoz kapcsolódóan
elkészült a Munkás Szent József templomhoz vezető lépcső
felújítása és rámpa építése. A korlát nem csak a kerekesszékkel való fel-, és lejutást teszi lehetővé, de akár a gyalogosoknak is segít a közlekedésben. Múlt hónapban az innen nem
messze, az OKSZIK hátsó bejáratához épült rámpát mutattuk be. Ezzel egyidejűleg a beérkezett lakossági javaslatok, és
a Közterület-felügylet saját tapasztalatai alapján két új mozgássérült parkolóhelyet jelölnek ki, miközben kihasználat-

lanság miatt összesen 5 másik helyen megszüntetik azokat. A
megszüntetendő mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyek mindegyike lakókörnyezetben, és nem intézmények közelében van.
Végre járda vezet a temetői buszfordulótól az első bejáratig.
Ez nem csak a Mindenszentekkor volt hasznos, de hétköznapokon is használni fogják a látogatók. A vonalvezetése elsőre
talán furcsának tűnhet, ám valójában már a későbbi, az út felújításához, szélesítéséhez készült tervek alapján lett kijelölve.

Gazdát keres
CSIPERKE és
PERESZKE.

3 naposan hagyták őket
az erdőben. Szobacicának fogadhatók örökbe.
facebook.com/
ments.meg.orosz
lanyiallatvedo.
egyesulet/
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Szórakozunk?!
Az OroszlányApp októberi kérdőívei a szórakozásról szóltak: arra voltunk kíváncsiak, hogy az applikációt használók hogyan töltik, vagy éppen töltenék szabadidejüket.
Legfontosabb kérdésünk az volt: vajon milyen rendezvényen
vennének részt szívesen helyiek?
Legnépszerűbbek a könnyűzenei koncertek (54,2%) és a filmvetítés (47,8%), de szívesen vennének részt a városlakók gasztronómia rendezvényeken (33,3%), vásárokon (37,5%) is.
A könnyűzenei irányzatok közül a legnépszerűbbek a pop és
a rock, mindkettőt a lakosság közel fele (47,9%) szívesen hallgatja. A helyi „slágerlistát” a disco és techno (27,1%), valamint
a latin zene és a hip-hop (22,9%) folytatja. Sereghajtók a komoly-, az alternatív és a népzene.
Az oroszlányiak alapvetően kétfajta zenés szórakozóhelyet
hiányolnak: a fiatalabbak olyan helyet, ahol játszani (darts,
csocsó, konzol stb.) is tudnak, az idősebbek viszont a vacsorát
és a táncot kapcsolnák a zenés szórakozáshoz.

Chart	
  Title	
  

GYERMEKPROGRAMOK	
  

A Egyéni és csoportos nyelvoktatás
A Nyelvvizsga és érettségi felkészítő
tanfolyamok (angol, német)
A Korrepetálás
A Nyelvi képzés cégeknek
A Üzleti nyelv (angol, német)
A Szakfordítás
A Informatika tanfolyamok (Word,
Excel)

Elérhetőség:

BORFESZTIVÁL	
  

Tel.: 06-20/429-2606
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GASZTRONÓMIAI	
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TÁNCHÁZ	
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TERMELÉSI
OPERÁTOROKAT

SZERVEZETT	
  KIRÁNDULÁS	
  

SZÍNHÁZ	
  

Kereseti lehetőség:

Nettó 150-190.000 Ft
CAFETÉRIA: nettó 21.000 Ft/hó
ü FÉL ÉVES BÓNUSZ
ü DOLGOZÓI KEDVEZMÉNYEK
ü UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
ü AJÁNLÓI RENDSZER
ü FIZETÉSI ELŐLEG
INGYENES JÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

FILMVETÍTÉS	
  

KÖNNYŰ	
  ZENEI	
  KONCERTEK	
  

KOMOLY	
  ZENEI	
  KONCERTEK	
  
0,0%	
  

JÁRATBŐVÍTÉS: OROSZLÁNY, BOKOD, PUSZTAVÁM!

10,0%	
  

20,0%	
  

30,0%	
  

40,0%	
  

50,0%	
  

60,0%	
  

Takács Tímea, az OKSZÍK igazgatója így kommentálja az
eredményeket:
A kérdőív eredményei tulajdonképpen igazolják az eddigi tapasztalatainkat. Legnépszerűbbek a könnyűzenei rendezvényeink, azok közül is a pop és a rock zene az, amely az
egész várost képes felrázni és megtölteni a teret. A többi zenei irányzatra is van igény, de azok már inkább rétegzeneként
vannak jelen a városlakók életében, ezért csak kisebb közösségeket mozgatnak meg.
Igény van a fiatalok között is a zenei szórakozásra, őket a
Bulizóna várja az OKSZÍK aulájában, a művelődési ház és az
Enbo’s közös szervezésében. Az utóbbi években már ez a rendezvény is megmozgat 80-100-150 fiatalt, és talán részben pótolja a szórakozóhelyek hiányát a városban.

+36 20 915 5994

Székesfehérváron a VIDEOTON
területére keresünk:

GÉPKEZELŐKET
ÖSSZESZERELŐKET
OPERÁTOROKAT
ÉRDEMES JELENTKEZNIE, MERT:
Határozatlan idejű munkaszerződés
Megemelt alapbérek + bónuszok
Magas béren kívüli juttatási csomagok
INGYENES buszjáratok több irányból
Saját állományba történő belépés vár Önre

HÍVJON MOST, MEGEMELT ALAPBÉREK!

06 20 915 5994
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az információs pont kávézóval, no és az
étterem. Az étteremről azt sikerült megtudnunk, hogy noha a jelenlegi helyén
évek óta szó szerint nem sok vizet zavar, a – valójában műemléki területen
álló – épület ott biztosan nem maradhat. Információnk szerint várhatóan az
új, most épülő étterem üzemeltetését a
jelenlegi vállalkozó fogja végezni. A tóparton készülő új épületek mellett pihenőpark, játszótéri elemek és part
menti sétányok szerepelnek a tervekben. Noha az új épületek látványtervei meglehetősen modernnek hatnak, a tervező szerint az egykor itt
álló, cselédházak vonalait idézik fel.
Látható tehát, hogy a remeteség lakóival annyira összeforrott csendet
és nyugalmat a mostani terv is próbálja megőrizni a fogadóépület és
az étterem távolabb helyezésével.
A helyszínen járva kiderül, hogy
bizony mindegyik említett részen
nagy erőkkel folynak a munkák,
felvonulási konténerekkel és felhalmozott építőanyagokkal találkozunk a tóparttól egészen a
korábbi büféig bezárólag. A kastély háta mögötti kert most csupasz, az azt védő kerítés is eltűnt. Ez összevág azzal a pletykával, hogy a remeteség díszes
kapuját is az általunk ismert
helyéről az eredeti, most hátsóként ismert bejárathoz helyeznék át. És ugyan a cellaházakkal körülvett udvar jelenleg nem, de a Foresteria
2015-ben felújított épülete, és a benne lévő kiállítás
a munkálatok ideje alatt is
látogatható. A szintén elindult az ide (is) vezető kerékpárút építése, és a Bányászati Múzeum küszöbön álló felújítása a fentiekkel együtt valóban
egy olyan népszerű és látogatott Majk jövőbeli
képét rajzolja fel, amilyet
valójában mindig is
megérdemelt volna ez a
hely.

284 0

Idén márciusban, ünnepélyes alapkő-letétellel indult a majki kamalduli remeteség felújításának második üteme. 2,8 milliárd forintos beruházással felújítják a
műemlékegyüttes összes meghatározó
épületét és azok környezetét – mindezt a
Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében. Virág Zsolt miniszteri biztos akkori beszédében kiemelte, hogy
felújítják a némaságot fogadott szerzeteseknek otthont adó 17 cellaházat, helyreállítják
a csonka templomtornyot, megújítják a barokk rendszerű, teraszos kiképzésű díszkertet, valamint új fogadóépületet létesítenek.
Az akkori tájékoztatás szerint a beruházás
forrásaiból 1,5 milliárd forint származik európai uniós forrásból, csaknem 1,3 milliárd
forint pedig kormányzati támogatás. A fejlesztés fő célja a szerzetesi élet és a remeteség gazdálkodásának megelevenítése, bemutatása.
A birtokunkba jutott információk szerint
7 cellaházat újítanak fel teljesen, míg a többi esetében csak a tetővel és a homlokzattal foglalkoznak. A felújított remeteházak
az ottlakók életének egy-egy jellemző mozzanatát mutatják majd be. Néhányban megfogható, kipróbálható eszközökkel olyan korabeli tevékenységeket is szeretnének megidézni, mint a lúdtollal írás, a szappanfőzés, vagy a gyógynövények felhasználása. Látogathatóvá szeretnék tenni a szintén
renoválás alatt lévő templomtornyot, és az
ehhez kapcsolódóan most feltárásra kerülő
kriptát is. A templomtoronyból kipillanthatunk majd a környék erdőségeire, hasonlóan,
ahogy a Bányászati Múzeum aknatornyából
már most is megtehetjük. Az eredeti majki
harangot Ácson őrzik, és ez így is marad: az
itteni toronyban egy teljesen azonos másolatot állítanának ki. Az elenyészett teraszos
mértani keretet rekonstruálják és a tájképi kertet is megújítanák a tervek szerint, kiváló kikapcsolódásra és fotózásra alkalmas
helyet létrehozva ezzel. A tó túlsó partján
még ennél is nagyobb változás várható. Míg
eddig csupán a horgászok próbálták tartani
a rendet, és egy jelképesnek mondható
murvás beálló várt a – gátra felhajtani
nem tudó – buszokra, most egy komoly,
gyeprácsos parkoló van kialakulóban, és egy
fogadóépület is kinőtt már a földből. Ebben
kap helyet a jegypénztár, az ajándékbolt,

E

Mi épül Majkon?

05

2018. NOVEMBER

K C ÍME Z

VE

FELHÍVÁS
Nemcsak növelik a térfigyelő kamerák számát, de
a meglévők képességeit
is javítják a most folyó fejlesztés során. Az újakat
részben lakossági javaslatok alapján telepítik, illetve
a városba bevezető, eddig
kamerával nem védett útvonalakra helyezik ki.

Megkezdődött az egykori Ady mozi épületének
bontása. A sok éves hányattatás alatt menthetetlenné vált az épületről korábban már többször is
írtunk. A 755 négyzetméteres épületet az alapokig
bontják vissza.

6000. látogatóját
ajándékcsomag
gal köszöntötte a
Múzeumunk. Tóth
Károly és családja
Szigetszentmiklósról
érkezett, akik családi
programot keresve az
interneten találtak rá
a kiállítóhelyre. Az idei
évben minden eddigi
látogatói és bevételi
rekord megdőlt.

Hat helyszínen látták vendégül a Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület népviseletbe öltözött
szüreti felvonulóit. A zenekarral kísért menet a Rákóczi kultúrházban tartott bállal ért véget.

Tisztelt Lakosság!
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 265/2017. (XI. 21.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 65 év feletti,
Oroszlányi lakóhellyel rendelkező lakosok részére pneumococcus elleni védőoltást biztosít.
A pneumococcus
a leggyakoribb tüdőgyulladást okozó
baktérium,
amely nemcsak a
légutak, hanem az
egész szervezet
súlyos betegségét
okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed,
gyakran társul vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a baktérium középfül-, torok és tüdőgyulladást, súlyos esetben agyhártyagyulladást
okozhat. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb
alapbetegség mellett gyakran szerepel közvetlen halálokként az általa okozott tüdőgyulladás.
Az oltás térítésmentes!
Amennyiben Ön 65 év feletti, és részt kíván
venni a pneumococcus elleni oltási programban, kérjük 2018. november 23-ig jelentkezzen háziorvosánál.
Oroszlány Város Önkormányzata
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Meseliget Óvoda
A pozitív gondolkodás hatalma

A barátságos környezetben lévő új
intézmény szeptember közepétől telt
meg ismét zsibongással. A mintegy
320 m2-es épületrész felújítása technikailag meglehetősen átfogó volt, új villany és vízvezetékeket, burkolatokat,
konyhai-, és fürdőszobai berendezéseket építettek be. Emellett az ismert falvizesedést is kezelték, illetve hőszigetelték a padlásteret, és – a homlokzatiak kivételével – az ablakokat is kicserélték. Mindezekre szükség is volt, az
épületben működő Petőfi óvoda 2011es bezárása óta vagy üresen állt, vagy
raktárként, műhelyként funkcionált,
egyéb, óvodai funkcióhoz kapcsolódó
berendezéseit leszerelték.

Ma az óvoda – a másik négy telephelyhez hasonlóan – maximális kihasználtsággal működik. A jelenlegi
születésszámok a jövőbeni szükségességét is igazolják.
Vegyes korcsoportú „Csillag” és „Felhőcske” csoportjaiba járó gyerekekre három óvó néni (óvodapedagógus),
két pedagógiai asszisztens, két dadus (dajka) vigyáz és egy konyhásnéni
(konyhai segítő) gondoskodik élelmezésükről a 8 tagú alkalmazotti körben.
Elnevezése eltér az eddig megszokottaktól, de ez egyáltalán nem baj. Az
épület előtt elterülő Erzsébet-liget adja
magát, a mese pedig igazán csak része

egy óvodának. Különösen, hogy náluk
az irodalmi és művészeti nevelésen
van hangsúly. Ehhez kapcsolódóan a
Magyar népmese napja itt Óperenciás nap, a Képzőművészet napját pedig
Fabrikáló napokként élik meg.
Molnárné Magócs Noémi óvodavezető-helyettes ottjártunkkor elmondta, hogy a gyerekek reggelente a város
minden részéből érkeznek, sőt, többen
egyenesen más országokból hazatelepülő magyar családokból jönnek. Kiemelte, hogy a szülőkkel kiváló a kapcsolat, sok segítséget kapnak tőlük, és
stabilan lehet rájuk számítani: legyen
akár gyümölcsnap, mesekönyv gyűjtés vagy kirándulás.

Noha az előzetes szakmai anyagok a számos lehetőség közül elsőként vetették el
a régi ovi felújításának ötletét annak alkalmatlansága miatt, végül mégis ez valósult
meg. Hiába írta ki az önkormányzat meglehetősen későn a felújítási munkák ajánlatkérését: a munka mértékéhez képest durván szűkre szabott, két és fél hónapos
határidőt mindössze egyetlen hét csúszással, szeptember 10-re teljesítették a kivitelezők. Most, hogy a kész tornaszobában még felszerelésre vár egy-két eszköz,
és az udvar is a tavaszi zöld fűvel lesz majd teljes, az ottaniak azt mondják: ez egy
nagyon jó időszak, mert minden nap bővülnek,
szépülnek valamivel.
A pedagógiai terveiknek megfelelően pályázat
útján október 1-től elnyerték a „Boldog Óvoda”
címet. Ennek a programnak a fókuszában az áll,
hogy „az élet minden területén segít, nemcsak
a tanulásban. A lényege, hogy a program által
optimista, magabiztos és kitartó óvodásokká
váljanak, akik megoldandó feladatként kezelik
a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet
szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog,
határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté váljanak”. Az elképzelés szerint
a pozitív pszichológia elemeinek alkalmazása
magabiztosabbá teszi a gyerekeket – amit ilyen
óvónői hozzáállás mellett könnyen el is hihetünk.
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Fűre parkolót tilos?
Míg 2012-ben 2127 parkoló, 2606 garázs jutott a városban
bejegyzett 6500 gépjárműre, addig – 2017-ben már 7611,
napjainkban pedig közelíti a 7800-at – mára már mintegy
1300 járművel több fut az utakon. A 2014 júniusában elfogadott parkoló koncepció fejlesztési igényeit szem előtt tartva,
a 2015–2018. közötti időszakban 451 db parkolóhely létesült,
mintegy 28 helyszínen, így jelenleg 2578 db van belőle Oroszlányban, de az önkormányzat folyamatosan keresi a bővítési
lehetőségeket.
Három helyszínen, közel százat tartalmaznak a tervek, de
ezek megvalósítása előtt az illetékesek mindenképpen konzultálni akartak az érintettekkel, ezért is hívtak össze három
lakossági fórumot október 17-én délután, ahol Rajnai Gábor
alpolgármester, File Beáta jegyző, Bartalus László, a beruházási és településüzemeltetési osztály vezetője és Sólyom Jöran
szakbizottsági elnök tájékoztatta a tervekről a területek lakóit.

je elmondta: saját keretéből ajánlott fel 3 millió forintot, hogy
megoldódjon a terület parkolási gondja, mivel azonban ezt
láthatóan ellenzi a lakók többsége, más célra fordítja az összeget. (Rajnai a rendelkezésére álló összeg nagy részét a tavalyi
évben is a környék parkolóhelyeinek létrehozásához használta fel.) Ez a projekt tehát a polgárok akaratának megfelelően
törölve lett.
Hasonló eredménnyel zárul az utolsó, estébe nyúló fórum is.
A tervek szerint 11 millió forintból 26 parkoló lett volna kialakítva a Táncsics Mihály út 39–41. sz. lakótömb mellett. A
szakemberek 3 javaslatot is megfogalmaztak az elhelyezésre,
ebből választotta ki a szakbizottság a legköltséghatékonyabbat, amire viszont az ott lakó 88 érintett ingatlantulajdonosból 46 mondott nemet, így meghiúsult az a beruházás is.

Minden
bizon�nyal elégedettséggel vették tudomásul a Népek barátsága u. 6–10. és a környék lakói, hogy hamarosan megkezdődik annak a 44 parkolónak a kialakítása, amelyek enyhítenek az ottani gondokon,
ugyanis mindössze ketten jelentek meg a fórumon. Ez a gyakorlatban a Kapocs műszaki szaküzlet utcájában, a meglévő
parkoló bővítését jelenti a Bánki Donát utca felé, az egykori HBH étterem (jelenleg szálló) irányába, egy csoport bokor
helyére. A 12 milliós fejlesztés várhatóan karácsonyra készül
el és térkőburkolatot kap.
Következett az Irinyi utcai tömbök közé tervezett
beállóhelyeket ismertető fejezet, amire megtelt a hivatal
nagyterme. A lakók egy aláírásgyűjtő ívet adtak át az illetékeseknek, amit megismerve Rajnai Gábor, a körzet képviselő-

Az Irínyi utcában egyértelműen egy, a két tömb között
lévő zöldterületet kellett volna beáldozni a hiányzó parkolóhelyekért. Ellenben a Táncsics úti tízesek között egy nem
túl nagy, nem is túl szép területen, egy játszótérnek nehezen
mondható homokozót és néhány padot veszítettek volna az
ott lakók, cserébe egy már igen sok éve fennálló, egyre növekvő parkolóhiány enyhítésért cserébe. A tiltakozásuk ezért
minimum meglepő, ugyanakkor örömteli is. A város sok
hektárnyi zöldfelülete eszerint nem csak a fenntartáshoz kíván költséghelyen, de a városlakók fejében is jelen van. Esetenként pedig még előrébb is, mint a kényelem. A városkép
szempontjából ez mindenképpen jó hír, ugyanakkor a fejlődés – jelen esetben az autók számának növekedése – sosem
megy áldozatok nélkül. Fákat kell kivágni, zöldterületből el
kell venni a jövőben is, hiszen másfelé nem lehet terjeszkedni
a parkolóhelyekkel. Ugyanakkor ezeket a szempontokat nyilván nagyobb súllyal kell figyelembe venni a tervezésnél.
Ha újságunkhoz eljuttatja ésszerű javaslatát, hogy hol
tudna elképzelni parkolóhelyet – akár a fenti helyszíneken, akár máshol a városban – akkor mi eljuttatjuk az Önkormányzathoz. A rajzoláshoz jó segítség a Google térképe, a javaslatok beküldéséhez bátran használják az újság
facebook oldalát!
Írásunkban az oroszlany.hu-n megjelenteket is felhasználtuk.
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Lomtalanítás lesz idén utoljára november 20-án a városban,
21-én Borbálán és 22-én az Ófaluban. Az elektronikai hulladékot
ismét a OKÖ Zrt. telephelyén kell
leadni.

November 30-cal véget ér az
őszi avarégetési időszak. Aki
ezen időpont után is ragaszkodik
a égetéshez a komposztálás helyett, annak március 1-ig várnia
kell a füstöléssel.

Saját facebook oldala indult az
Oroszlány–Tatabánya kerékpárútnak. Az oldal készítői az útvonalra és az építés előrehaladására
vonatkozó információkat is ígérnek.

Néhány hete már nem csak a
DIGI előfizetői nézhetik az OVTV
adását, de a Telekom előfizetői
csomagjaiban is megtalálható
a 263. programhelyen. Emellett
persze az interneten is követhető
az adás az oroszlanyimedia.hu oldalon, valamint az OVTV facebook
csatornáján is élőben. Természetesen a mobiltelefonra ingyenesen
letölthető Oroszlány APP-ban is
állandóan elérhető a műsor.

Folyamatos a fluktuáció a polgárőreink között, ezért nagy előrelépés, hogy tavalyról sikerült
a taglétszámot megőrizni. Csekély, de aktív létszámmal, 28 fővel
erősítik a közrendet, a közbiztonságot és bűnmegelőzést.

Sok a bizonytalanság a lakossági kutak bejelentési kötelezettségével kapcsolatban. Sokan a
kút mélységét, vagy a létrehozásának idejét tartják olyan szempontnak, amelyek mentesítenék
a bejelentés alól. Amennyiben készül helyben hivatalos jogi állásfoglalás, úgy azt természetesen
közreadjuk majd.

Felhívás
ADVENTI VÁSÁRRA
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy az Oroszlányi Polgármesteri
Hivatal adventi vásárt szervez, kapcsolódva az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtár által szervezett
kulturális programokhoz.
A vásár időpontja: 2018. december 2.–
2018. december 23. közötti időszakban
minden péntek, szombat és vasárnap.
(Az engedélyezés feltétele, hogy a jelzett, hétvégi napokon az árusítás működjön, amely nem zárja ki a hétköznapi nyitva tartást.)
A vásár helyszíne: Oroszlány, Szent
Borbála tér, valamint az Oroszlányi
Polgármesteri Hivatal parkolója az önkormányzat által felállított faházakban, kapcsolódva az adventi kulturális
programokhoz.
Az árusításhoz közterület használati
engedély beszerzése szükséges. Az engedély kiadásának és az árusítás feltételeiről bővebb információ Lóczi Krisztián közterület-felügyelői csoportvezetőtől kérhető a 06-20/537-7827es telefonszámon, valamint a loczi.
krisztian@oroszlany.hu email címen.
Jelentkezési határidő: 2018. november 23.
A faházak száma, valamint az adventi vásár területének mérete korlátozott,
ezért az engedély iránti kérelmek elbírálása és az engedélyek kiadása beérkezési sorrend szerint történik.

Élelmiszergyűjtés egész
hétvégén

Majdnem fél tonna tartós élelmiszert
adtak össze a két Spar, a Tesco és a
Penny Market vásárlói októberben, a
szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából rendezett gyűjtésen. Ez
a mennyiség 141 kg-mal haladta meg a
tavalyi évi hasonló gyűjtést – tájékoztatott Baráth Domonkos. A következő adománygyűjtő alkalom november
utolsó hétvégéjén lesz (nov. 23., 24., 25.),
akkor a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett, immár hagyományos gyűjtésben veszünk majd részt,
mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közreműködő szervezete. Ez utóbbi akció országos jelentőségű, összesen
206 áruház vagyis a Tesco Globál Áruházak Zrt. egységein kívül részt vesznek
benne a Metro, az ALDI és az Auchan
áruházláncok magyarországi egységei
is. Mivel jól ismerjük a nehéz helyzetben lévő családokat, minden adományt
a legmegfelelőbb helyre tudjuk eljuttatni. A tartós élelmiszerek igazi segítséget
jelentenek számunkra. Ha a nap végén
többször is kell forduljunk a járműveinkkel, hogy a teljes mennyiséget el tud-
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juk szállítani, az valóban sikeres gyűjtést jelent – mondta el az esemény apró
részleteit az Önkormányzati Szociális
Szolgálat Intézményvezetője.

Betalált a Fehérvár
Vegyesen telt az október a tekéseink
számára. Október elején itthon vívták a bajnokság 5. fordulójának küzdelmeit, mindaddig veretlenül, négy
fordulóból kettőt idegenben, kettőt
hazai pályán megnyerve meneteltek.
A Chudik Lajos Sporttelepen a KÖFÉM ellen játszott viadalban bár az ifik
4:0-ra nyertek, a felnőttek 7:1-re vereséget szenvedtek, a népes és lelkes szurkolótábor buzdítása ellenére is. A tabella második helyét azonban még így,
az idei szezon egyetlen veresége után is
a magukénak tudhatták. Jelenleg a három legerősebb csapat fej-fej mellett áll
az összesítésben. Egy hétre rá már szépítettek ugyanitt: a Zalaszentgrót csa-

Judo érmek külföldről is
Októberben újabb érmeket szereztek
az Oroszlányi Judo Club versenyzői.
Október 7-én, Tatabányán 46 egyesület
480 indulójával szinte országos szintű megmérettetésre került sor. Itt nagyon nehezen lehetett a dobogó közelébe kerülni, hosszú küzdelmek után
ez csak 3 oroszlányi versenyzőnek sikerült: Gyurkovszky Szilárd aranyérmet,
Csontos Patrícia, Pinke Zsófia bronzérmet szereztek.
Október 13-án, szombaton 25 egyesület 252 indulóval már a szlovákiai
Gútán vettek részt nemzetközi verse-

nyen kisebb csapattal. Itt is ugyanaz a
három versenyző tudott dobogóra állni: második helyet Csontos Patrícia és
Gyurkovszky Szilárd, harmadik helyet
Pinke Zsófia ért el.
Zalaegerszegen rendezték a Diák „A”
korcsoportosok (2006) Országos Bajnokságát. Az ország minden egyesülete jelen volt az év legfontosabb versenyén. Az Oroszlányi Judo Club 3 főt
nevezett – mindhárman a negyeddöntőben kerültek vigaszágra, és küzdhettek a bronzéremért. Áncsák Kittinek
és Gyurkovszky Szilárdnak sikerült is,
míg Müller Olivér az V. helyen zárta a
versenyt. Edzőik: Végh Tibor, Polovicz
József
Izsáki Erika

CSULÓ–BALU
Emlékverseny
Tata, Öreg tó. A Footour Se Atlétikai szakosztálya, a Hódy Sport-Tata Kajak-Kenu Szakosztálya, Tata város Rendőrkapitánysága és az Eötvös
József Gimnázium szervezésében október 14-én rendezték a XVII. Csuló–
folytatás a 11. oldalon
pata ellen az ifik és a felnőttek egyaránt
fölényes győzelmet arattak. Karácsony
László szakosztály-vezető elmondta,
hogy könnyű mérkőzések nincsenek,
csak könnyebbnek ígérkezőkről lehet
szó. A bajnokság rövid szünet után egy
nagyobb rangadóval Bábolnán folytatódik majd.
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Lovassá tesznek

A várost Borbáláról a Bokodi-tó felé
elhagyva erősen megváltozott a látkép, mióta a távhővezeték bekerült
a föld alá. Ez a – ma még Kecskédhez tartozó – útvonal egyre forgalmasabb a tóparton lakók, és a „Lebegő
falut” keresők miatt is. Ennek az útnak a mentén, Ürgehegyen, még mielőtt Dózsa György útból Kagyló utcává válna, találunk egy lovasudvart,
melyet egy pár üzemeltet. Kurdi Fanni
2010 óta, Horváth Jusztin 2005 óta fog-

következőnek. A vegyes életkorú fiatalok lóhoz szoktatását a pónik segítik,
ám a kisebb lovak egyáltalán nem másodlagosak az Ürgehegyi Lovas
udvar
számára. Pónilovaglásban ugyan
úgy
van szövetség, és szerveznek megmérettetéseket díjlovaglásban, díjugratásban,
mint a lovassport többi ágában. Az alacsonyabb lovakkal való gyakorlás teljes
mértékben megfeleltethető a lovassport
utánpótlás-nevelésének. Ezeken rutint
tudnak szerezni a versenyzés menetében: a gyakorolható a pályalovaglás, az
akadályok egymás utáni teljesítése, és
persze a felkészülés, szabályismeret is.
Mindezt természetesen kisebb pályán
és alacsonyabb akadályokkal. Az új jelentkezők számára a lovasudvar biztosítja a szükséges felszerelést, a kötelező kobak mellett eleinte egy nem túl bő
ruházat és akár egy átlagos, zárt cipő is
megfelelhet. A gyakorlat egyébként azt
mutatja, hogy a többség rövid idő után
vásárol sajátot, ahogy megerősödik az
elkötelezettség a sport iránt. A lovagolni
vágyóknak több lehetőségük van: óradíjat fizethetnek, bérletet vásárolhatnak, vagy akár egyesületi tagságot válthatnak. A hangulat a természetközeli
sportoknál megszokott módon barátsá-

gos, családias. Nagy és kis lovak, kutyák
és macskák, átlagos iskolások és fogyatékkal élők is egyaránt jól érzik magukat az itt töltött idő alatt. Nekifogni, bejutni hozzájuk nem nehéz, általában az
Egyesület facebook oldalán, vagy az ott

Cukrot neki?

lalkozik lovas oktatással, mindketten tizenéves koruk óta lovagolnak. A közelmúltban bejegyzett egyesületük jelenleg
13 lovat gondoz. Elsősorban sportlovakat: magyar félvéreket és pónikat találunk náluk. Ottjártunkkor folyamatosan, több fiatal is tanult, gyakorolt az állatokon, hogy az ápolás, le-, és felszerelés után átadhassák a szárat az utánuk

Míg korábban elterjedt szokás volt
kockacukrot adni az állatnak, a lovakat valójában ismerők már régóta
répával, almával és például din�nyehéjjal kedveskednek nekik. De
ahogy a kutyáknál is külön műfajjá
fejlődött ki a jutalomfalat, úgy a lovak számára is kapható már lucernából és más növény alapanyagból, különböző ízesítésekkel készülő csemege is. Ez persze nem kötelező, de a fiatal lovasok általában
szeretik vele megköszönni a közös
munkát.

megtalálható telefonszámon lehet felvenni velük a kapcsolatot.
Az OVTV által készített, a lovasudvart
és az ottani életet bemutató riportot
„Nyerítő boldogság” címen megtalálják
az oroszlanyimedia.hu oldalon.
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VI. Balu Emlékversenyt a tatai Öregtó körül. Gyermekeknek 10 éves korig 2,0 km, nőknek 7,1 km, míg a férfiaknak 14,2 km az emlékverseny távja.
A versenyre kétszázötven fő nevezett.
Szokás szerint a Vértesi Erőmű S. E.
kajakszakosztálya is részt vett a versenyen, idén húsz fővel.
Eredményeik: utánpótlás korban –
1. Schlága Dorina, Bacsány Krisztina,
2. Menkó Lili, Pordán Petra, 5. Becker
Krisztián, 7. Sáhó Bence, 8. Vlaszács Vivien, 9. Radványi Rita, 10. Gábor Anna,
15. Király Dominik, 18. Komor Dávid,
19. Hegedüs Norbert. Felnőtt korban:
4. Mészáros László, 12. Danis Szilvia, 13.
Sonn Béla. Indultak még picur korosztályban, eredményüket nem jegyezték:
Becker Norina, Vlaszács Liza, Bacsányi
Viktória, Nagy Mirtill, Nagy Martina.
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nyen, a lehető legtöbbet tudták kihozni magukból. Az Országos Bajnokságra szinte mindenki kvalifikált: így
Balaton
világoson 11 lovassal és 7 lóval tudtunk megjelenni. A három nap
alatt rengeteg izgalmat és feszültséget
éltek át lovasaink, de mindezek ellenére megfelelően tudták hozni azt szin-

zéssel és élménnyel tértünk haza, két
napon bajnokok avatására is sor került. Minden nap hoztak a gyermekek
kupákat, érmeket és szalagokat, amivel
bővíthették gyűjteményüket szobájukban és dicsekedhettek az iskolában a
remek eredményükkel. A Lovasiskolák
Versenyén, idén az 50 egyesületből az

tet, ami egy ilyen kaliberű versenyhez
illik. Minden nap szép eredményekkel
és jó hangulattal zárult. Ezt a szülőknek is köszönhettük, a rengeteg támogatásuk és segítségük miatt, amivel a
gyermekek és edzők lelkében is tudtak
támaszt nyújtani a fölmerült nehézségek között is. A reggeltől estig tartó versenynapokon a szurkolás mellett
az ügyes szülőknek arra is volt idejük
és erejük, hogy finom, laktató ebéddel
lássanak el mindenkit. Számos helye-

előkelő 8. helyen végzett az Ürgehegyi
LSE. Edzők: Horváth Jusztin és Kurdi
Fanni.
Bajnokságok eredményei: Előkezdő
Díjlovagló Bajnokság – 1. Pallós Petra–Manó; 8. Illényi Kristóf–Virág. PK1,
Díjugrató Stílusbajnokság – 2. Szondi Roxána–Manó; 3. Elefánthy-Tarnay
Viktória–Caldor. Kezdő Díjugrató
Bajnokság – 2. Szondi Roxána–Manó;
4. Horváth Virág Hanna–Csillag.
Kurdi Fanni

Az oroszlányi
Ürgehegyi LSE sikerei
Balatonvilágoson
Még szeptemberben rendezték a Magyar Póni Klub Szövetség Országos
Bajnokságát, mely a fiatal lovasoknak
és az utánpótlásnak ad lehetőséget,
országos szinten megmérettetni egymással. Mint minden évben, most is az
Ürgehegyi LSE színeiben versenyeztek
fiatal lovasaink. A legkisebbek futószáras versenyszámokban, a többiek díjlovaglásban és díjugratásban mutathatták meg tehetségüket, és az egész éves
szorgalmas munkájuk gyümölcsét.
Idén Egyesületünk 14 lovassal versenyzett a szezonban, akik minden verse-
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Van, hogy összeomlik minden és káosz lesz. Csupa törmelék hever körülöttünk. De a romokból építeni lehet valami
szebbet és jobbat. A fény az alagút végén a hit. Az igazi munka a szeretet, a kitartás magad és a döntésed mellett. Önazonosság, elhivatottság magaddal, egy eszmével vagy emberrel
szemben.
Közeledik az év utolsó két hónapja. Álljunk meg és gondoljuk
végig, hogy elértük e az álmainkat és vágyainkat, szerettünk
e eléggé az évben, vagy csak ordibálva, ingerülten, acsarkodva végig rohantuk. Jó ideje hálanaplót vezetek, ezekhez nem
feltétlenül kell mélyen a pénztárcába nyúlni, az ügyesebbek
otthon gyárthatnak maguknak színes rajzokkal kiegészítve vagy akár tölthetnek le a neten elérhető sablonokat és kinyomtatva, színezve máris kész a virágokba és fénybe borított
könyvecske. Minden egyes nap célszerű felírni minden aprónak tűnő dolgot, amiért hálásak vagyunk, amiben hiszünk!
Bármikor – ha jókedvünk elillan – lapozzuk fel és tüstént
szembesülünk vele, hogy mennyi minden van az életünkben,
amit alapjában véve természetesnek gondoltunk ezelőtt és talán új értelmet nyer az a gondolat, hogy a valódi értékek nem
járnak alanyi jogon, hanem azokért kell igazán megdolgozni!
Ilyen a szeretet, törődés, gondoskodni magunkról és másokról, gyengédséggel és türelemmel kezelni a számunkra fontos
embereket. Igazi munka kitartani akkor is, ha mindenki értetlenül áll melletted, de te hiszel valamiben, egy álmodban,
egy célban. Borzasztó nehéz megtalálni az egyensúlyt a pénzkeresés és a magánélet között, hiszen a legnagyobb munka
házon belül van és minden más azután kell következik!
Sokak számára fájó emlékekkel indul a november hónap, a
mindenszentek és halottak napja eszünkbe juttatja az elmúlást, a szeretett személyek elvesztését. Ugyanakkor az áldott
ünnep előszeleként is említhetjük, hiszen Advent, vagyis a
Karácsony előtti visszaszámlálás első napjai november végére esnek, ezzel lezárva azt és felkészítve minket az utolsó négy
hétre, a teljes lecsendesedésre, ráhangolódásra, melynek minősége rajtunk múlik. Hiszen a meleg szívek számára minden egyes nap áldott és békés.
Igazi munka tehát az utolsó két hónapunkban lassítani, ös�szegezni, felkészülni az év és vele együtt minden tapasztalásunk tiszteletteljes elengedésére és a szeretet gyakorlására.
Ahogyan a természet takarót terített a földre és minden aludni készül, úgy mi magunk is átformálódunk, visszaszámlálunk és készülünk egy megélt év elhagyására és egy új lehetőségekkel teli év fogadására.
Hálanaplóra fel! Csodákban gazdag hónapot kívánok!
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.

Korsós Szabina hálanaplójának ingyenesen elérhető lapjait a
linken találjátok meg!
http://szabinakorsos.hu/letoltheto-anyagok/

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

