LAPSZÁMUNKBÓL:

Gombnyomásra
Egyre több figyelmet kapnak a városban lakó idősek, és ez így van
rendben. Mostantól azonban házhoz is hívhatják a törődést – pont
amikor a legnagyobb szükség van
rá.
4. oldal
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Például
Sok változást élt meg a távhős cég
Kontschán Jenő alatt – most azonban az ő élete változott meg.
8–9. oldal

19

Naptár
Új év, új naptár. Idén Bak Tibor
környékünk szépségeit bemutató
fényképeivel, és a megszokott kiegészítő információkkal.
6–7. oldal
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Szippantás
Változik a szennyvíz szippantás a
csatornahálózatra nem rákötött
ingatlanoknál. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók és az új szolgáltató
elérhetőségei az
5. oldalon
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Az önkormányzat által
tavaly év végén indított,
reprezentatív, Ipsos által
végzett felmérésben
szereplő összes, helyi
és országos médiatípus
közül a leginkább „Hiteles
információs forrás”-ként
legtöbben a 2840-et
jelölték meg. Továbbá a
megkérdezettek 71%a ismeri, ezen belül 72%
rendszeresen olvassa is
a lapot. Ezek az arányok
messze meghaladják
a helyben elérhető
bármely más újságét.
Nagyra értékeljük
olvasóink megtisztelő
bizalmát! A jövőben is
megteszünk mindent,
hogy hitelességünket
megtarthassuk.
Köszönjük Önöknek!
RÉGE
BBEN

A
SOH

12%
smer
i
Nem
i

Isme
ri-e,
ha

llotte má

ra2

840
h

elyi la

Nyom
tatot
ts

pról?

Általá

ban
m

ajtó
–

ilyen

gyak

ran o
lvass
a

ez t a

RITK
ÁBBA
N

lapo
t?

havi
lap 2
840

HETE
EGYS NTE
ZER

KÉTH

6%

AV O
NTA

H AV
ONT
A

Az
OROSZLÁNYI
MÉDIACENTRUM kiadványa

OROSZL ÁNY L APJA | 4. ÉVFOLYAM 44. SZÁM, 2019. JANUÁR

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Remény, új idők

Új év első reggelén – két munka között – arra ébredtem, hogy
béke honol a szívemben. Az elmúlt év energiái és eseményei
olyan mértékben hoztak szellemi fejlődést, hogy egyszerűen
már más érdekel, mint korábban. Végig kellett gondolnom,
de ami nehezebb volt, át kellett éreznem micsoda tagadásban
és megfelelési kényszerben éltem. Rohanó világunkban ismerős jelenség, hogy folyton folyvást ugyanazokat a köröket
megtéve vesződünk, teljesítjük kötelező feladatainkat, melyek
idővel nem csökkennek, inkább betemetnek. Volt egy álmom:
utaztam, meseszép helyeken szálltam meg, naplemente mellett olvastam, éreztem a bőrömön a tengerpart kellemes szellőjét. Lábnyomot hagytam a homokban, emlékeket a szívemben. Egyedül voltam. Önmagammal. Néha időt kell szánni
arra, hogy ez az álom akár képletesen is de valóra váljon, azaz
önmagunkban elmélyedve értékeljünk, alkossunk, pihenjünk
és tervezzünk. Elvesztettem sok mindent, ami talán sosem
tartozott hozzám. Talán így kellett lennie. De a tudást, amit
megosztott velem a helyzet, egyetlen könyvben sem olvastam
volna el részlet gazdagon. Ajtók zárultak be körülöttem, és
másik ajtók nyíltak. Új perspektívából láthatom emberi kapcsolataimat, saját viselkedésemet, olykor egoból történő reakcióimat. Egyszerre tiszta lett a kép és már önmagam váltam
fontossá, de csakis addig, amíg belátom: mások megmentése helyett igyekeznem kell magamat felemelnem, szeretnem!
Egyszerre elmúlt a félelem és hála költözött a szívembe. Eltűnt a magány érzete és felváltotta a saját magammal tölthető
idő. Veszteségeink tanítanak, kihozzák belőlünk azt a plusz
erőt, amit szinte nem is sejtünk. Szeretettel és bizalommal
fordulok az előttem álló évre, a feladatokra, az élmények befogadására. A tükör, amibe néztem, amolyan vidámparki tükör volt. Egyik szép, másik torz képet mutatott. Mindkettő
én vagyok. A különbség a saját látásmódom. Gyógyulnak a
sebeim, bekötözöm őket, varázs porral szórom be, amit úgy
hívnak: Szeretet. És közben a fekete éjjelt kezdi bevilágítani a nap első sugara. A remény ott él bennünk minden egyes
tragédia, fájdalom, veszteség után. Minden újabb nappal egy
teljesen tiszta lapot kapunk, amit olyan színesre festhetünk,
amilyenre csak szeretnénk. Új év, új idők, felkészültem a kihívásokra, készen állok a változásra!
És te?!
Pázmándi Anikó

Gazdát keres
Jonny gazdát keres.

Bokodon találták ezt
a szépséges, másfél
éves kandúrt. Szerető
gazdira vár, benti tartással.
Infó: 06 30 983 2554
facebook.com/ments.meg.orosz
lanyiallatvedo.egyesulet/

OVTV a Telekom TV
kínálatában is!
Több éves tárgyalás és egyeztetés eredményeként a tavalyi
év végétől a Magyar Telekom IPTV előfizetői is láthatják az
OVTV műsorát. Ráadásul nem csak helyben, de Tatabánya,
Dad, Bokod, Császár és Pusztavám településeken is elérhető.
Azaz összesen már több, mint 20.000 háztartás televíziós csatornakínálatában ott van az Oroszlányi Városi Televízió. A
képújság hirdetések visszajelzéseiből tudjuk, hogy sokan követik időről-időre az ott megjelenő lakossági, ingatlan, álláshirdetéseket valamint a városi programajánlókat is. Kövesse
adásainkat Ön is a
þtelevízióján,
þfacebook-on, az
þoroszlanyimedia.hu oldalon, vagy akár az
þOroszlányApp-ban!
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Pánikgomb a nyugalomért
Városunkban növekvő számú idős
személy él, mintegy 4500 fő körül van
a 60 év felettiek aránya. A róluk való
gondoskodás kiemelt feladatot jelent az
Önkormányzat számára. Ebben a témakörben indult az ellátási igényeiket
kutató kérdőíves felmérés, készült rámpa az OKSZIK hátsó bejáratához és a
katolikus templomhoz, de ide kapcsolódik a Szociális Szolgálat gépkocsi-beszerzése is, amely az ebéd házhozszállítást teszi megbízhatóbbá és gyorsabbá.
A fentiek folytatásaként egy új ellátási forma, az úgynevezett „jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” bevezetéséről döntött a Képviselőtestület. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a pánikgomb megnyomására elindul egy folyamat, melynek során felveszik a kapcsolatot az ellátottal, és az adott helyzetnek megfelelő intézkedés kezdődik.
Ez tehát a saját otthonukban élők számára, az önálló életvitel fenntartása
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítására alkalmas.
A jelzőgomb maga igen kis méretű, viselhető: nyakba akasztva, vagy akár
karóra-szerűen is hordható. A rendszer
technikailag a jelzőgombon kívül egy
vevőegységből áll. A vevő egy antennával felszerelt, kb. postaláda méretű doboz, mely a lakás tetszőleges pontjára
elhelyezve működőképes. A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot a
riasztókról és kivonuló szolgálatáról is
ismert Alhambra-Plussz Kft. üzemelteti, így ennek folyamatos működése és
elérhetősége biztosított.
Maga a rendszer már 2007 óta működik, jelenleg is mintegy 30-40 lakásban üzemel ilyen a városban. Tudni
kell, hogy idős korban viszonylag ma-

gas azok száma, akik az otthon elszenvedett, háztartási baleset késői ellátása miatt szorulnak hosszabb gondozásra. A jelzőrendszer elsősorban az ilyen
esetek után gyors ellátásban segíthet.

A rendszer költségei:
A jelzőrendszer kiépítése bruttó
62.826 Ft-ba kerül, és az ellátásért
további napi 100 Ft (de legfeljebb
az igénylő havi jövedelmének 2%át) kell fizetni. Ha valakinek segítségére lenne a szolgáltatás, de úgy
érzi, hogy nem tudja megfizetni, az
kérhet támogatást a vásárlásához a
Polgármesteri Hivatal Hatósági osztályának Szociális csoportjánál. Az
ő elérhetőségeikről a város honlapja ad pontos tájékoztatást a www.
oroszlany.hu/hivatalok/hatosagiosztaly címen. Itt egyébként a szükséges nyomtatványok, és a kitöltésükhöz szükséges információk is
megtalálhatók. A támogatásra állami hozzájárulás nincs, az arra jogosultak számára megítélt összeget az
önkormányzat saját maga fizeti.

Riasztás esetén a diszpécser minden adatot lát egy adatlapon, beleértve az ismert betegségeket, vércsoportot, gyógyszereket és egyéb fontos tudnivalókat, például, hogy esetleg kerekesszéket, járókeretet használ-e, vagy
más, a helyzetnek megfelelő reagáláshoz szükséges információkat. Így a
gomb megnyomása esetén munkatársuk a megfelelő információk birtokában, a hivatalosan vállalt 15 perc helyett
a gyakorlatban 5-8 percen belül a lakás-

ban van, (kulccsal rendelkezik) és tud
intézkedni a helyszínen talált körülmények alapján.
A rendszert gyakran a gyerekek vagy
unokák rendelik meg a szülők, nagyszülők számára, hiszen a mai rohanó
világban kevés az az idő, amit velük
tudnak tölteni. Ezért nem csak külföldi munkavégzés, de akár három szakos munkarend esetén is nagyfokú biztonságot ad. Fontos, hogy ahol kiépítésre kerül a rendszer, ott a család beszélje át, hogy a rendszer működését minden családtag ismerje és értse.
Idős korban gyakori az elhalálozástól,
illetve az azt követő, megtalálásig tartó időszaktól való félelem is. Az eddigi működés legfontosabb tapasztalata
az, hogy a gomb megléte nagyfokú biztonságérzetet ad a viselőjének. Ez a biztonságérzet pedig beépül a mindennapi
gondolkodásukba, ami így aztán az általános állapotukat is javítja. Szita Attila a cég képviseletében lapunknak elmondta, hogy több esetben tartott már
előadást a jelzőrendszer népszerűsítése
érdekében. Ezen alkalmakon az érintettek nagy örömmel fogadták a lehetőséget, de többnyire ott hallottak róla
először. Ezért nagyon jó kezdeményezésnek tartja, hogy az Önkormányzat
100%-ban támogatta az ügyet. Emellett
nagy előre lepésnek, és példaértékűnek
nevezte a rendszer bevezetését.
A rendszer szakmai felügyeletét a Szociális Szolgálat látja el. Aki úgy érzi,
hogy szüksége lenne egy ilyen lehetőségre, az Időseket ellátó Gondozási egységben (Oroszlány, Hunyadi János út 7.) Lackovics Irénnél vagy Ságiné
Kincses Ágnesnél kell jelentkezzen a folyamat (adminisztráció, rászorultsági
vizsgálat) elindításához. Telefonszámuk: 34/560-070 és 121 vagy 122-es
mellék.
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Tisztelt Lakosság!

Majki bányászati múzeumunk inspirálta ezt az
ógyallai játszóteret Szlovákiában. Kedves gesztus
akkor is, ha a tábla egyébként sokat segít az azonosításban.

A külső és belső kennelek után az ebrendészeti
telep udvara is megújulhatott. A járdákat és az udvar burkolatát az OIH Zrt. munkatársai készítették.

Két új autót kapott a Szociális Szolgálat. Az újkori
Daciák feladata elsősorban az ebédhordás, de az
ésszerű beszerzésnek köszönhetően a Szolgálat
más szerteágazó feladataihoz is hasznosak lesznek.

Ezúton tájékoztatom, hogy Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2018. (XI.
29.) számú önkormányzati rendeletével módosította a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 15/2016. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet).
A módosítás értelmében a 2019. január 1. napját követően Oroszlány város egész közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás („szennyvíz szippantás”) teljesítését kizárólagos
joggal a Hazai Kommunális Kft. (székhelye: 2458
Kulcs, Rózsahegyi utca 10.) látja el.
A közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás az alábbi
elérhetőségen igényelhető:
Hazai Kommunális Kft.
telefon: +36/20 805-90-09
A Rendelet értelmében a közszolgáltatási díj két
tényezős díjként kerül megállapításra, mely alapdíjból és ürítési díjból áll. A féléves díjfizetési időszakra meghatározott alapdíj üzemeltetési költségeket és
a rendelkezésre állás díját, az ürítési díjtétel pedig a
begyűjtés, a szállítás és az ártalmatlanítás díját tartalmazza.
A közszolgáltatás díja a Rendelet 1. melléklete alapján az alábbiak szerint változik.
2019. január 1. napját követően fizetendő alapdíj egységesen 2000 Ft/félév + 27% ÁFA, mindösszesen bruttó 2.540 Ft/félév. Az ingatlan tulajdonosa
a közszolgáltatási alapdíjat féléves rendszerességgel köteles megfizetni, a közszolgáltató által kiállított
számla alapján.
Az ürítés lakossági díja 4500 Ft/m3 + 27% ÁFA,
azaz bruttó 5.715 Ft/m3, míg az ürítési díj nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén 7000
Ft/m3 + áfa, azaz bruttó 8.890 Ft. Az ürítési díjat
az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételét követően a Közszolgáltató által kiállított számla ellenében köteles megfizetni. A díj megfizetésének
módját, határidejét a számla tartalmazza.
A közszolgáltatási alapdíjat a csatornahálózattal
való ellátottságtól függetlenül, minden olyan ingatlan után meg kell fizetni, amely ingatlan közüzemi
ivóvízzel ellátott és az ingatlanon csatornahálózatba
nem vezetett kommunális szennyvíz keletkezik. Ennek megfelelően, amennyiben egy ingatlanon a közüzemi vízfelhasználás módjából adódóan (öntözés)
szennyvíz nem keletkezik, úgy az ingatlan tulajdonosa mentesül az alapdíj fizetési kötelezettség alól.
Kérem szépen tájékoztatásunk tudomásul vételét és
betartását.
Oroszlány, 2018. december 19.

Több millió forintnyi szakfelszerelés került Tűzoltóságunk eszközparkjába egy pályázatnak köszönhetően. Egyebek mellett légzőkészülékek, bevetési csizmák, mászóövek, mentőkötelek és persze
tömlők is.

Tisztelettel:
Lazók Zoltán
polgármester
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18 p Piroska
26 szo Vanda, Paula
1 k Újév, Fruzsina 9 sze Marcell
19 szo Sára, Márió
10 cs Melánia
27 v Angelika
2 sze Ábel
20 v Fábián,
11 p Ágota
28 h Károly, Karola
3 cs Genovéva,
12 szo Ernő
29 k Adél, Valér
Benjamin
Sebestyén
13 v Veronika
30 sze Martina, Gerda
4 p Titusz, Leona
21 h Ágnes
14 h Bódog
31 cs Marcella, János
5 szo Simon
22 k Vince, Artúr
15 k Lóránt, Loránd 23*sze Zelma, Rajmund
6 v Boldizsár
7 h Attila, Ramóna 16 sze Gusztáv
24 cs Timót
17*cs Antal, Antónia 25 p Pál, Henrik
8 k Gyöngyvér
* FIGYELEM: A januári zöldhulladék szállítás alkalmával, KIZÁRÓLAG a fenyőfákat szállítjuk el!

■

■
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Nagypéntek,
Emma, Malvin
20 szo Tivadar
21 v Húsvét, Konrád
22 h Húsvét,
Csilla, Noémi
23 k Béla, Hella
24 sze György
25 cs Márk, Ányos

26
27
28
29
30

Frigyes, Kamill
Emília, Varsány
Illés, Margaréta
Dániel, Daniella
Magdolna, Léna
Lenke, Laborc
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó

27
28
29
30
31

Hugó, Agád
Áron, Tünde
Buda, Richárd
Izidor, Kerény
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes, Valter
Erhard, Csoma

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zsolt, Ezékiel
Leó, Szaniszló
Gyula, Sebő
Ida, Márton
Tibor, Bende
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf, Izidóra
Andrea, Ilma

19 p

■
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cs

Tihamér,
Annamária
2 k Ottó, Sarolt
3 sze Kornél, Soma
4 cs Ulrik, Berta
5 p Emese, Sarolta
6 szo Csaba
7 v Apollónia
8 h Ellák, Eperke
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11
12
13
14
15
16
17
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Lukrécia
Amália, Ulrika
Nóra, Lili
Izabella, Dalma
Jenő, Indra
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter, Irma
Endre, Elek

18
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21
22
23
24
25
26
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Malvin, Teréz
Petra, Örs
Helga, Ilián
Ferenc, Auróra
Aurél, Galina
Brúnó, Renáta
Amália, Bekény
Koppány
Dénes, Ábris

■
■

10 cs
11 p
12 szo
13 v
14 h
15 k
16 sze
17 cs
18 p

■

Gedeon, Hajna
Brigitta, Gitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz, Tekla
Gál, Lehel
Hedvig, Mályva
Lukács, Ambrus

■
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23
24
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26
27
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p
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v
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k
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Nándor, Lora
28 h
Vendel, Iringó
29 k
Orsolya
30 sze
Előd, Korinna
31 cs
nemz. ünn., Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina

Ervin, Ervina
Zita, Mariann
Valéria
Péter, Katerina
Katalin, Kitti
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S
A
U
G
U
S
Z
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U
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Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár, Ignác

Simon, Szimonetta
Nárcisz, Zénó
Alfonz, Kolos
Farkas, Cseke
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Ignác, Brigitta
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex

1 sze Munka ünn.,
Fülöp, Jakab
2 cs Zsigmond
3 p Tímea, Irma
4 szo Mónika, Flórián
5 v Györgyi
6 h Ivett, Florida
7 k Gizella
8 sze Mihály, Stella

■

1
2
3
4

Boglárka
Lehel, Alfonz
Hermina, Lídia
Domonkos,
Dominika
5 h Krisztina
6 k Berta, Bettina
7 sze Ibolya
8 cs László
cs
p
szo
v

1 p

Mindenszentek,
Marianna
2 szo Achilles, Aténa
3 v Győző, Márton
4 h Károly, Karola
5 k Imre, Zakariás
6 sze Lénárd
7 cs Rezső, Szulamit
8 p Zsombor

■

10 v
11 h

Elvira
Bertold,
Marietta
12 k Lívia, Lídia
13 sze Ella, Linda
14 cs Bálint, Valentin
15 p Kolos,
Georgina
16 szo Júlianna, Lilla

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza

26 k
27 s
28 c

■
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p
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v
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Gergely
Ármin, Pálma
Ferenc
12 v Pongrác
13 h Szervác, Imola
14 k Bonifác
15 sze Zsófia, Szonja
16 cs Mózes, Botond
17 p Paszkál

18
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21
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24
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26

szo
v
h
k
sze
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p
szo
v

Erik, Alexandra
Ivó, Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia, Rita
Dezső, Dés
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin

27
28
29
30
31

h
k
s
c
p

9 p Emőd, Román
10 szo Lőrinc, Blanka
11 v Zsuzsanna,
Tiborc
12 h Klára, Dina
13 k Ipoly, Ince
14 sze Marcell
15 cs Mária, Alfréd
16 p Ábrahám

17
18
19
20

Jácint, Réka
Ilona, Elena
Huba, Bernát
nemz. ünn.,
István, Vajk
21 sze Sámuel, Hajna
22 cs Menyhért,
Mirjam
23 p Bence, Minerva

24
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26
27
28
29
30
31

s
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s
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p
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10 p
■
11 szo

■

■
■
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Tivadar
Réka, Leó
Márton, Tódor
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz, Vanda
Albert, Lipót
Ödön, Margit
Hortenzia, Gergő

szo
v
h
k

18 h
■
19 k

■

27 s
Jenő, Pető
Erzsébet, Zsóka 28 c
29 p
20 sze Jolán, Zolta
30 s
21 cs Olivér, Iliász
22 p Cecília, Filemon
23 szo Kelemen, Klementina
24 v Emma, Flóra
25 h Katalin, Katinka
26 k Virág, Konrád
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k Edina
sze Ákos, Bátor
cs Elemér,
Antónia
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Albin, Csepke
Lujza, Axel
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán, Julián
Franciska, Fanni

10
11
12
13
14
15

v
h
k
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p

Ildikó, Emil
Szilárd
Gergely
Krisztián, Ajtony
Matild, Tilda
nemz. ünn.,
Kristóf
16 szo Henrietta
17 v Gertrúd, Patrik

18 h
19 k
20 sze
21 cs
22 p
23 szo
24 v
25 h
26 k

■

Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Írisz
Emánuel

27
28
29
30
31

sze
cs
p
szo
v

Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán, Izodor
Árpád, Benő

Tájékoztató a szelektív
hulladékszállítás 2019. évi
rendjéről
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2019-ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta
két alkalommal van lehetősége az újrahasznosítható, illetve évente
10 alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre
meghirdetett (a naptárban feltüntetett) szállítási napokon.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6
óráig áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Hella, Agrippa
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla

Bertalan, Detre
Lajos, Patrícia
Izsó, Natália
Gáspár, Gazsó
Ágoston, Mózes
Beatrix, Erna
Rózsa, Félix
Erika, Bella

J
Ú
N
I
U
S
S
Z
E
P
T
E
M
B
E
R

1
2
3
4
5
6
7
8

szo
v
h
k
sze
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p
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Tünde, Jusztin
Kármen, Anita
Klotild, Bercel
Bulcsú, Kerény
Fatime, Bonifác
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd, Helga

1
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3
4
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6
7
8
9
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v
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Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda, Csobán
Rozália, Mór
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina, Dusán
Mária, Adrienn
Ádám, Pető

■

■

9 v

Pünkösd,
Félix, Előd
10 h Pünkösd,
Margit, Gréta
11 k Barnabás
12 sze Villő, Cinella
13 cs Antal, Anett
14 p Vazul, Herta
15 szo Jolán, Vid
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p
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v
h
k
sze

Nikolett, Hunor
Teodóra, Jácint
Mária, Irma
Kornél, Móric
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit, Ciprián
Zsófia, Robin
Diána, Metód

16
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20
21
22
23
24
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Jusztin, Ajtony
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás, Zorka
Rafael, Özséb
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván, Bajnok

19
20
21
22
23
24
25
26
27
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v
h
k
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28 szo Vencel, Bernát
Vilhelmina
Friderika, Frida 29 v Mihály, Mikes
30 h Jeromos, Becse
Máté, Mirella
Móric, Írisz
Tekla, Líviusz
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert, Döme

■

25
26
27
28
29
30

■

k
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p
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Vilmos, Viola
János, Pál
László, Sámson
Levente, Irén
Péter, Pál
Pál, Bese

Csomagolási hulladék:
• Műanyag (pl. Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, konzerves)
• Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok
(pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
• Fém- és aludobozok (sörös, üdítős, konzerves)
FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé
üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.
Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2019. évben is minden településen biztosítja az üveghulladék elkülönített gyűjtését hulladékgyűjtő szigeten, illetve
üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.
Komposztálható hulladékok gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák
max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és men�nyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki,
hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.
GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2019‑BEN IS!
Naptári jelölések:
Tömbös beépítés
Falu/Borbála

Vertikál Zrt.
■ Komposztálható zöldhulladék
■ Komposztálható zöldhulladék
■ Újrahasznosítható csomagolási hulladék

Munkanap áthelyezés

Virgil, Virgínia
Stefánia, Jakab
Taksony, Ilma
András, Andor
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Fotók: Bak Tibor
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Elza, Blanka
Melinda, Vivien
Ferenc, Olívia
Borbála, Barbara
Vilma, Bacsó
Miklós, Miksa
Ambrus
Mária, Emőke
Natália, Gina
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15
16
17
18

■
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k
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Judit, Loretta
Árpád, Daniló
Gabriella
Luca, Ottília
Szilárda
Valér, Detre
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta

19 cs
20 p
21 szo
22 v
23 h
24 k
25 sze
26 cs

19

Viola, Dárió
27
Teofil, Ignác
Tamás, Izidor
28
Anikó, Zénó
Viktória
29
Ádám, Éva
Karácsony,
30
Eugénia
Karácsony, István 31

■

János,
Lázár
szo Kamilla,
Tódor
v Tamás,
Tamara
h Dávid,
Hunor
k Szilveszter

p

OROSZLÁNYI
MÉDIACENTRUM

3 munkanap áthelyezéssel kell tervezni a frissen megjelent PM rendelet alapján. Az év elejei hosszú hétvégével és az extra hosszú karácsonyi pihenővel együtt így összesen hét hosszú víkenddel lehet
számolni 2019-ben.
A 2019. évi munkarend a következőképpen alakul a PM rendelete
és a már tavaly közzétett rendelet alapján. Ünnepnapok, illetve pihenőnapok a hozzájuk tartozó áthelyezett munkanapokkal:
• január 1., kedd, újév, pihenőnap (4 napos hétvége)
• március 15., péntek, nemzeti ünnep, pihenőnap (3 napos hétvége)
• április 19., péntek, nagypéntek, pihenőnap
• április 22., hétfő, húsvét, pihenőnap (4 napos hétvége)
• május 1., szerda, a munka ünnepe, pihenőnap
• június 10., hétfő, pünkösd, pihenőnap (3 napos hétvége)
• augusztus 10., szombat, munkanap
• augusztus 19., hétfő, pihenőnap
• augusztus 20., kedd, az államalapítás ünnepe, pihenőnap (4 napos hétvége)
• október 23., szerda, az 56-os forradalom ünnepe, pihenőnap
• november 1., péntek, mindenszentek, pihenőnap (3 napos hétvége)
• december 7., szombat, munkanap
• december 14., szombat, munkanap
• december 24., kedd, szenteste, pihenőnap
• december 25–26., szerda, csütörtök, karácsony
• december 27., péntek, pihenőnap (6 napos „hétvége”)
Három-három négy- és háromnapos hétvégét és az extra pihenőnapokkal egy 6 napos karácsonyi hosszú pihenőt hoz majd 2019,
cserébe az előre ledolgozandó 3 szombati munkanapért.
Naptári jelölés:

Áthelyezett munka- illetve pihenőnap

08

2019. JANUÁR

HosszúTÁV
Egy időben szinte minden háztartásba küldött számlát az OSZ Zrt. Ezzel egyidejűleg sokszor a multinacionális cégeket is felülmúlva támogatott
sportegyesületeket, eseményeket és városi ügyeket. Kontschán Jenő vezérigazgató neve nem csak helyben, de a távhős szakmában is összeforrt a szakmai
tekintéllyel. Kollégái következetes, precíz, köztiszteletben álló embernek írták
le, akinél nagy elismerés volt, ha valakit a bizalmába fogadott. Egykori munkatársai kivétel nélkül nagy tisztelettel
említik, volt olyan munkatársa, aki több
évet élt le beosztottjaként, mint a cégen
kívül… A szeptemberben nyugdíjba vonult, nehezen barátkozó vezérigazgatóval beszélgetésünk is inkább a szakma,
mint a magánélet felé terelődött, de néhány dolgot azért sikerült megtudnunk
róla.
: A televízióban a horgászatot említette, mint amivel nyugdíj mellett
szeretne foglalkozni. Mi volt a legnagyobb fogás szeptember óta?
K. J.: Való igaz, hogy 44 és fél év munkaviszony után a nyugdíjasnak új szokásokat kell felvenni, ebből az egyik valóban a horgászat. Ebben már volt is sikerélményeim, nem feleslegesen volt a horog összevizezve: az elmúlt hónapokban:
két 3,5 kg-os ponty az eddigi legnagyobb
fogásom a somlói tavakon. Erős kezdő vagyok, de van jó tanítóm, aki segít
a praktikákat megismerni, idővel menni
fog egyedül is.
: Eltelt már néhány hónap a nyugdíjazása óta, több idő jut a családra.
Hányan várják otthon, akikkel most
több időt tölthet? És jellemzően mivel
telik ez az idő?
K. J.: Feleségemmel ketten élünk, két
fiam már felnőtt, családos emberek,
egyikőjük oroszlányi, míg a másik Budapesten él. Egy kisfiú és kislány unokám van. A feleségem három fia is felnőtt, ott három unoka van, már ők sem
Oroszlányban élnek. A közös programjainkat ma már csak a feleségem munkaidejéhez kell igazítanunk.
Egyelőre még a régi életem rendezésével telik az idő, az iratok, a számítógép
tartalmának rendezésével, selejtezésével. Az eddig a ház körül elmaradt teendők hiánypótlása is zajlik. A következő nagyobb falat a két doboznyi fénykép
rendezése lesz. Olvasni és filmet nézni
is szeretek. Készültem arra is, hogy lesz
időm a régi hobbim felelevenítésére, a
fa modellek, elsősorban hajók készítésére. Ehhez a család segítségével már szin-

tén gyűlt össze elég sok anyag. Ez megint
egy olyan időtöltés, aminek a fogásait, a
csínját-bínját meg kell tanulni. Ha olyat
szeretnék létrehozni, amit másnak is
meg lehet mutatni, akkor sok idő és türelem szükséges hozzá. Ez persze alapvetően a téli időtöltés: utazni is nagyon szeretünk, bel- és külföldön egyaránt. Természetesen még nem jutottunk el mindenhova, hiszen nem is lehet mindenhova eljutni, így vannak meglátogatásra
váró helyek.
: Lényegében ez volt az egyetlen
munkahelye, még ha többször át is alakította maga körül. Mielőtt dolgozni
kezdett volna, mindig itt akart dolgozni? Hiszen szerette a szakmáját, ezt a
kollégáitól is tudjuk.
K. J.: Hogy mindig itt akartam dolgozni, ez nem lenne így igaz. A gépipari
szak után én úgy képzeltem el, hogy egy
gyárban fogok dolgozni, mint gépész
üzemmérnök. Annak idején nem igazán találtam helyet a környéken, és így
kerültem az akkor még Komtávhő vállalatnak hívott céghez. Hogy szerettem-e?
Imádtam. Ha valaki nem szereti a szakmáját, akkor is lehet jól csinálni, de nem
ugyanaz, és nem összehasonlítható azzal, ha azt csinálja, amit szeret, és abban
ér el eredményeket.
: Szándékos-e hogy éppen minden
szinte minden új a cégben, amikor átadja az államnak? Volt munkatársai
azt beszélik, hogy jól adta át a céget.

K. J.: Nem volt benne semmi ilyen
szándék. A fejlesztés folyamatos volt,
nem az átadáshoz köthető. Én szeretem,
ha rendben vannak a dolgok körülöttem,
mindenfajta szempontból. E tekintetben
nyugodt vagyok. Mindig a lehető legjobb
állapotban volt, vagyis bármelyik időpillanatban átadható lett volna a cég.
: Hogyan látja a városi távfűtés jövőjét? Lesz valaha valami az erőműből,
vagy marad a gáz, ahogy most is van?
K. J.: A Vértesi Erőmű jövőjét nem látom pozitívan. Egy régi erőmű konzerválásában kevés a bizodalmam. A telephely, az infrastruktúra értékes, de a berendezései nem, és – bár az információk
fő sodrában már nem vagyok benne egy
fél éve – nincs nyoma a fejlesztésnek.
Más a helyzet az Erőműfejlesztő Zrt.-vel,
amely most a hőenergiát biztosítja a városnak. A faaprítékos átalakítás sokáig, hosszú távon szolgálta volna a várost,
mintegy 5-6 milliárd forintos beruházás
után. Ezzel szemben 1-2 milliárd volt a
gázfűtőmű. Tehát itt egy gazdasági döntés született az ellátás biztosítására. A jelenleg 2020-ig kötött szerződés információim szerint 2021-ig kitolódhat. A fűtőmű egészen új, még akár több évtizedig működhet, az új távvezeték vesztesége kicsi. A gáz ára most nem túl rossz, és
ameddig ez így is marad, én nem várok
érdemi változást.
: Mit csinálna másképpen így utólag?
K. J.: Azon a szakterületen, amit távhőszolgáltatásnak hívnak, semmit sem
csinálnék másképpen. Ezt az utat jónak
tartottam, és jónak tartom most is. Erről másnak lehet más a véleménye, de
ez nem baj, a vélemény szabad, a kritika szabad. Az egyedi mérést bár elsők
között vezettük be az országban, a már
régebben a rendszerre kapcsolt lakásokban (pl. a panelekben) nagy áttörést nem
tudtunk vele elérni.

2019. JANUÁR
A számlatartozások csökkentéséhez
szükséges önkormányzati rendelet változtatását éveken keresztül nem tudtam
keresztülvinni. Ez egy szakmailag helyes, jogos, de valószínűleg népszerűtlen
intézkedés lett volna. Például az ivóvíz
számlázására más szabályok vonatkoznak, mint a melegvíz ellátáshoz szükséges ivóvízre, noha mindkettő közmű
szolgáltatás, számunkra hátrányosak a
feltételek.
Az oroszlányi távhő az elmúlt évtizedekben a szektor egyik példaértékű műszaki állapotú rendszerévé fejlődött, amely magán viseli Jenő közreműködésének, vezetésének, valamint az által képviselt szakmai irányvonalnak és
az állandóságának a lenyomatát. (Orbán Tibor, elnök, Magyar
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége)
Egy kifejezetten gondos, prezcíz
és alkalmas vezető irányította a
szervezetet az elmúlt években, aki
nem más, mint Kontschán Jenő.
(Lázár Mózes, távhőszolgáltatási
igazgató, Nemzeti Közművek)
A 9 éven át követhettem tevékenységét vezérigazgatóként – ez
idő alatt közösek voltak a sikereink, amelyek életem meghatározó szakmai és emberi szakaszát
jelentették és jelentik a mai napig. (Lazók Zoltán, polgármester,
Oroszlány)

Az óvárosi rész távfűtéssel való ellátása nagy eredmény. Budapesten ezt a folyamatot éppen most kezdi a Főtáv a belváros távhőellátásával – jártak is nálunk
a bővítés, és a Távfűtésért közalapítvány
működésével kapcsolatban – hogy mi
ezt hogyan csináltuk. A lakossági ügyfeleink 20%-kal bővültek, és ez ebben a
szektorban nagyon nagy szám. Az ipari park ellátása is hasonlóan nagy dolog. Nem hiszem, hogy van az országban
másik ipari park, ahol ekkora arányú
lenne a távhőellátottság. Ez az előrelátó
ipari parki koncepciónknak köszönhető.
Nem hagyott itt bennünket még egyetlen ipari fogyasztónk sem.
: Volt egy időszak, amikor Lazók
Zoltán, a jelenlegi polgármester vezette az OSZ Zrt.-t, egy olyan pozícióban,
amelyre Ön is pályázott. Ez hogyan hatott akkor, és a későbbi kapcsolatukra?
K. J.: Háromból háromszor kaptam
meg az ügyvezető igazgatói kinevezést
– negyedikre akadt kihívóm, és a kép-

viselőtestület akkor őt választotta. Nem
azt mondom, hogy örültem neki, de persze elfogadtam ezt. Akkor egy évig megbízással, külső szakértőként dolgoztam. Rövid idő alatt kiderülhetett számára, hogy nem ellenségek vagyunk, és
tudunk együtt dolgozni. Ezután ismét
munkát ajánlott nekem, és beruházási igazgató lettem. Én elfogadtam, hogy
kellett ez az egy év, amíg kiderült, hogy
egyformák-e az elképzeléseink, és tudunk együtt dolgozni. Ennek szerencsére volt is sok eredménye.
: Ez az íróasztal, ahol beszélgetünk, nemrégen még az OSZ Zrt.-é volt,
ma az OIH Zrt.-é. Ön szerint jó irányba halad a város ezzel a „Stadtwerke”
városüzemeltetési koncepcióval?
K. J.: Ez az irány 2000-ben lett meghatározva, amikor az akkori Távhő Kft.hez került a szennyvíz szolgáltatás, majd
2001-ben a bérlakás üzemeltetés, és az
önkormányzati intézmények egy részének üzemeltetése.
Nem lehet véletlen, hogy a nagyobb városok üzemeltetése is ebben a formában
zajlik. Ebben nem az átcsoportosítás, hanem a szinergia a lényeg. Racionálisabban működtethető, ha közös az irányítás, a könyvelési-pénzügyi háttér és persze a gondolkodás, mint egy több tagból álló, különálló cégek csoportja. Ezzel
az önkormányzatnak is kisebb a feladata, hiszen egy társaságot kell működtetnie és ellenőriznie, mint több kisebbet.
Az állam jelenleg pont ezek a szempontok alapján szervezi át a szolgáltatásokat,
melynek az eredményét még csak részben ismerjük.
Az elmúlt évek alatt a gazdasági körülmények és a szabályozás jelentősen meg-
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változott. A holding szerűen működő
OSZ Zrt. nem volt veszteséges soha, bárki is volt a cég vezetője, és akkor sem, ha
számos másik feladatot is ellátott a távhőszolgáltatáson felül. Ez köszönhető a
hozzáértő munkatársaknak is.
: Egy elég egyértelmű életpályát
láthatunk, városra szóló megoldásokkal. Számíthatunk Önre a városi közéletben a jövőben, bármilyen minőségben?
K. J.: A szakmán belül továbbra is fordulhatnak hozzám a kollégák, és ez nem
egy fizetséggel járó vállalás, túl sokat tettem én már a városi távfűtésért, hogy ez
ne lenne kötelességem. Egyelőre élvezem
a nyugdíjas létet, de lehet eljön az az idő
is, amikor ezt majd túl lötyögősnek érzem majd. Most még nem itt tartunk,
most a szabadságot élem meg. A várost persze jól ismerem, valamilyen formában az életében majd szeretnék részt
venni, hiszen mindig is emberek között
dolgoztam. Ha lesz olyan feladat, vagy
ügy, amit tudok segíteni azzal a tudással,
amim van, biztosan nem utasítom majd
el. De konkrét elképzelésem, pláne tervem erre nincsen.
Jól zárult a szakmai pályafutásom, szakmai elismeréseket, és több városi elismerést kaptam, a cégtől való távozásom
számomra rendkívül meghatóra sikeredett. Ez egy meglepetés búcsúebéddel
záródott, a kollégák úgy gondolták, hogy
erre érdemes időt szakítani.
Az OVTV interjúja Kontschán Flórián
Jenővel a „Mi vagyunk Oroszlány” sorozatban található meg, és bármikor vis�szanézhető az oroszlanyimedia.hu oldalon.
A cikk fotóit Tóth Béla készítette
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„Kelts hullámokat!”
Egy Erasmus+ mobilitás program izgalmai.
Középiskolás diákokat tanítok. A mindennapok rutinja sokszor fárasztó, meglepetés nélküli, kiszámítható – néha kell
egy kis változtatás, egy kis kreativitás, valami más, mint ami szokott lenni. Ezzel
találkoztam 2017 októberében, amikor
kolléganőm, Szamper Aranka felvette az
ötletet, hogy írjunk egy mobilitási pályázatot, mert ezzel külföldi tanulmányutat
lehet nyerni, 1-2 hétig szakmódszertant,
nyelvet tanulni – ellátással, szállással, teljes költségtérítéssel. Amit tanultunk, azzal pedig hullámokat lehet kelteni az iskolai hétköznapokban, valami mást csinálni, mint amit addig.
Hogy van ez? Mindent fizetnek? Utazást,
szállást, ellátást, tandíjat? Külföldre? De
nem is beszélek jól idegen nyelveket! Vajon milyen pályázatot kell írni és hogyan?
Repüljek Máltára egyedül? A levegőben?

44 évesen kezdjek világot járni? Egyedüli magyarként hogy fogom én ezt túlélni
Máltán? Ráadásul folyamatos gyógyszeres kezelésre szorulok. Nem lesz ebből baj?
Nem lett. Iskolánk négy tanára Ari vezényletével megírta a pályázatot, mindenki hozzátette azt, amihez értett. Kerestünk a kínálatból egyénre szabott tanfolyamokat, kiválasztottuk a szállást és az
ellátást, és miután pozitív elbírálásban részesült pályázatunk, megvettük a repülőjegyeket.
Málta, York, Firenze, Berlin – ezek a helyszínek lettek célállomásaink. Az egész
projekt lebonyolításában rengeteg segítséget kaptunk a Tempus Közalapítványtól,
a külföldi képző intézményektől, az előfinanszírozás tekintetében a Tatabányai
Tankerületi Központtól, a repülőtársaságtól, a biztosítóktól, én még a háziorvosomtól is. Nem kellett ehhez más, csak bátorság és hit, hogy képesek vagyunk megcsinálni.
Azóta világot láttunk. 2018 nyarán és
őszén nyelvet tanultunk, nyelvtudásunkat gyarapítottuk, valamint az élmény
pedagógia, IKT technika és szakmódszertan új elemeit fedezhettük fel. Ismerkedtünk, beszélgettünk, kapcsolatot építettünk és közben szórakozhattunk, nyaralhattunk is. A tanfolyamokat lebonyolító
iskolák, a szállásadók, a szervezők mind
profik, segítőkészek és kedvesek voltak.
Mindenki élményekben gazdagon tért

haza. A 2018–19-es tanévben tanóráinkon
alkalmazzuk a tanfolyamokon megszerzett ismereteket, törekszünk új tudásunkat megosztani kollégáinkkal és a térségi
iskolák pedagógusaival is.
Elhatároztuk, hogy újra megpróbáljuk, és
újabb kollégákat is bevonunk a pályázati projektbe. Hátha 2019-ben is láthatunk
világot. Például Dublint…
Póczos Tamás
Hamvas Béla Gimnázium,
Oroszlány
A Hamvas Béla Gimnázium Erasmus+
tanári mobilitási programját az Európai
Bizottság támogatta. A cikkben megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az
Európai Bizottság nézeteit.

Újévi koncert
Pillanatok alatt elfogytak a jegyek a
Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar hagyományos újévi koncertjére,
de azok sem maradtak élmény nélkül,
akik nem lehettek jelen a szombati eseményen. A legnagyobb videomegosztó
csatornán élőben követhette minden érdeklődő Oroszlány ez évi első kulturális eseményét – erre hívta fel a figyelmet Grósz Marcella Mária, az est háziasszonya, aki elmondta: az együttest
egy éve dirigáló Román Géza arra törekedett a felkészülés során, hogy a tipikusan fúvószenekarra komponált művek
mellett a repertoárban megjelenjenek a
klasszikus, népszerű zeneművek is. Ennek megfelelően Strauss Cigánybárójának részletével kezdődött az est, majd
Lazók Zoltán lépett
a mikrofonhoz és
mondott rövid beszédet. Az együttest
méltatta köszöntőjében Czunyiné
Bertalan Judit országgyűlési képviselő
is, aki pezsgős koccintással kíván sok sikert az idei évre a zenekar tagjainak és a
jelenlévőknek. A több mint kétórás műsorban az ismert fúvós klasszikusok mellett az új repertoár darabjai is elhangzottak, s mint az már szintén hagyomány,

egy meglepetésszám vastapsra késztette a közönséget. A Queen rockegyüttes
Bohemian Rhapsody című klasszikusát
interpretálta az együttes Bartha Egon fia
tal gitártehetség vendégjátékával.
A teljes koncert megtekinthető az együttes Youtube csatornáján!

Ünnepeltek a szlovákok
Az oroszlányi szlovákok napja istentisztelettel vette kezdetét az evangélikus templomban, majd délután a Rákóczi kultúrotthonban folytatódott
a program, ahol a nemzetiségi önkormányzat elnöke, Szabó Istvánné
(Betka) köszöntötte a megjelent vendégeket, akik mindkét nyelven elénekelték a magyarországi szlovákok himnuszát. Az elnökasszony külön is üdvözölte
a helyi szlovákok 80 év feletti asszonyait,
és beszédében hangsúlyozta: – a mi generációnk önöktől örökölte ezt a települést, amely az önök élete során vált kis faluból várossá. Önök voltak, akik kemény
munkával tették ilyenné, építettek benne
hajlékot, nevelték a következő generáci-

ót, s amikor eljött az idő, nekünk adták
azt a stafétabotot, melyet önök is szüleiktől vettek át.
Az eseményen Lazók Zoltán is méltatta
a nemzetiségi közösség szerepét Oroszlány közéletében: – önkormányzatunk a
múltban és a jelenben is elismeri a szlovák nemzetiség, a szlovák önkormányzat munkáját, és értékeli, támogatja azt.
Betka, Ocskai Simon, Kis Imréné és segítőik hosszú évek óta szervezik, rendezik a különböző eseményeket, több alkalommal a falu hagyományőrzőivel kar-
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öltve, s a programok színvonala is jelzi:
jó, tartalmas munkát végez a szlovák közösség. Betkáról külön is szólnom kell,
hiszen több évtizedes munkásságáért a
közelmúltban rangos kitüntetést vehetett át, amihez ez alkalommal is gratulálok – mondta a polgármester.
A nemzetiségi ünnepen ott volt Jozef
Meyer kozárovcei és Oliver Berecz
tarnóci településvezető is, a kulturális
műsorban pedig fellépett az oroszlányi
Kridlovka zenekar, valamint a Bránicska
gyermektánccsoport, vendégként pedig
a kozarovcei „Neked énekelek” egyházi
kórus.

Villanyoson nem ihat!
A tatabányai járőrök 2018. december
2-án 9 órakor Tatabányán, a Rába utca
és a Tisza utca kereszteződésében ellenőriztek egy elektromos – pedál nélküli – kerékpárral közlekedő férfit, aki
kacsázva közlekedett az úttesten. A 35
éves férfi elmondta, hogy mielőtt útnak
indult fogyasztott alkoholt. A vele szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív

értéket mutatott. Az elektromos kerékpár vezetőjét a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították és vele szemben
büntető feljelentést tettek.
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét,
hogy amennyiben a járművezető elektromos kerékpárral közlekedik – olyannal, amelyiknek a motorja a 300 W-ot
nem haladja meg és a motor rásegít a
hajtásra, (vagy nem hajtja és csak a motor dolgozik) – akkor annak vezetője elköveti (elkövetheti) az ittas járművezetés bűncselekményét. Úgy járnak el vele

szemben, mintha gépjárművet vezetett
volna és büntetőeljárás keretében folytatják le a szükséges eljárást. Ezen esetben
azonban a járművezető a vezetéstől nem
tiltható el, mivel olyan járművet vezetett,
mely nem engedélyhez kötött.
Ha a kerékpárt robbanó motor hajtja a motor teljesítményétől függetlenül,
az segédmotor-kerékpárnak minősül,
amennyiben a motor hengerűrtartalma nem nagyobb 50 cm3-nél vagy elektromos motor esetén a legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4
KW.

Salgótarjánban az
Oroszlányi Medvék

A Salgótarjáni Városi Sportcsarnokban december 8-án, szombaton negyedik alkalommal rendezték meg a jótékonysági amerikai football tornát,
a Charity Bowlt, melyen először lépett pályára a szeptemberben alakult
Oroszlány Bears.
A mindössze három hónapja alakult
oroszlányi csapat felfokozott izgalommal
és várakozásokkal telve érkezett a nógrádi megyeszékhelyre. A nyolc csapatos
tornán rangos mezőny gyűlt össze, hiszen a Bears-en kívül a hazai tojáslabda
élet másodvonalának színe-java képviseltette magát. Az oroszlányiak a Miskolc
Lions ellen mutatkoztak be és a kezdeti
megilletődöttség (félidő 0:16) után, a második játékrészben egyre több szép játékot bemutatva 8:16-os vereséggel ugyan,
de emelt fővel hagyhatták el a játékteret. A második mérkőzésen a Debrecen Gladiators várt a medvékre, akik az
első meccshez hasonlóan 0:16-os félidőt
produkáltak, az egyébként kiegyenlítettebb párharcban. Második félidő, ha soványan is de behúzva, kétes játékvezetők
által visszafújt touchdownnal. 2:16-os vereség, de reményt keltő produkcióval. A
csapat ezen a mérkőzésen elvesztette Virágh Kornél irányítót, innen is gyors felépülést kívánunk. A torna legnehezebb
megmérettetése a Bp. Expendables következett, ahol az ellenfél szerzett vezetést, de a közönség általános döbbenetére
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a Bears szinte azonnal egyenlített. Nem
túlzás azt állítani, hogy tombolt az aréna, zúgott az „O-rosz-lány” rigmus teli
torokból, de a nagyobb játéktudás és rutin ellen csak ideiglenesen segített a szurkolók fantasztikus támogatása, hiszen a
második félidőre nem okozott különösebb nehézséget a későbbi győztes címvédőnek a vége: 7:48. Az oroszlányi csapat a közönség szeretetét és az ellenfelek
tiszteletét maximálisan kivívva, komoly
tapasztalatokat szerezve térhetett haza,
több jövő évi meghívással a tarsolyában!

Nyílt Shito-ryu Világ Kupa
A december 6-án, szombaton lebonyolított Világ Kupán komoly mezőnyöket
és jó színvonalat láthatott közönsége,
amely gyakorlatilag megtöltötte a Budaörsi Városi Sportcsarnokot. A résztvevők között voltak, akik távoli helyekről

– például az Egyesült Államokból vagy
Indiából – érkeztek hazánkba. A Bajnokságon az oroszlányi karatésok is részt
vettek, és szépen helyt álltak: Pénter Gábor mesterünk 1. helyezést, míg Bazsánt
Csaba 2. helyezést ért el. A Nyílt Shitoryu Világ Kupa alkalmával több rendezvényt is tartottak. Míg a shito-ryu karate stílus rangos versenyén tíz ország 52
egyesületének 750 versenyzője lépett tatamira, addig a kapcsolódó szemináriumokra több százan voltak kíváncsiak, a
Hayashi-ha Shito-ryus danvizsgán pedig
négy országból húszan vettek részt.
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Kakitündér
Feldúltan lépett be egyik kollégánk az irodába reggel. Rá
nem jellemző módon, pirosló arccal puffogott. – Mi történt
veled – kérdeztük mindannyian, szinte egyszerre? – Ordibáltam egy emberrel a teniszpályánál. – Miért? – Letépte az ös�szes kutyakakis zacskót, és elrakta zsebre. – És miért kiabáltál vele? – Mert mondtam neki, hogy szégyellje magát, és erre
úgy csinált, mintha nem értené, miről van szó. Próbálta bizonygatni, hogy ez így szerinte rendben van. És ezen nagyon
felhúztam magam.
Elgondolkodtató volt, hogy valóban, mennyire másként értelmezzük a kutyatartást. Miközben egyre gyakrabban és gyakrabban látni hajolgató, pórázt fogó gazdikat, és egyre több automata pórázon látni a hengeres zacskótartót, még mindig
vannak, akik nem vesznek tudomás arról, hogy városban rajtuk kívül más emberek is élnek. Pedig a kutyakakit nem ös�szeszedni: nettó bunkóság. Magam, kutyatartóként évek óta
külön gyűjtöm a pékségből kapott zacskókat, tetszőleges nadrág és kabátzsebemből tudok elővenni nejlontasakot, az autó
ajtózsebében, de találtam már a biciklinyergem alá hajtogatva is. Hiszen nyilván mindig akkor kell, amikor nincs, de legalábbis azt jegyzi meg az ember. Volt már, hogy igazi őszi falevelet használtam, de más kutyástól kérni sem kellemetlen.
Láttam elszánt nyugdíjas nénit, aki direkt ezért, otthonról
hozott reklámújsággal kezelte a kérdést, sikeresen. Költséghatékony megoldás, nyilván neki ennyi is számít. Tehát mi, igazi kutyások nem dilemmázunk ezen, és a legtöbbször fel is
vagyunk készülve. De néha bizony megesik, hogy mégsem.
Az ilyen esetekre – meg persze a nem igazi kutyások, a kényszerből sétáltatók, a nemazenyémakutyaéncsaklehoztamok, azaz az összeszedést csak látásból ismerő (hangsúlyozottan) kisebbség – nevelésére állíttatta az önkormányzat a
kakitündér táblákat és a jópofa zacskóadagolókat. Hogy akinél – bármilyen okból – nincs zacskó, nos, annak is legyen
mihez nyúlnia. El kell ismerni, hogy ez egy jó ötlet a részükről, sőt, mintha ezek a kutyával kapcsolatos dolgok, az átlagosnál jobban mennék a hivatalnak. Ezzel a gesztussal visszaélni azonban – és pofánvágni az összes zacskót egyszerre még
akkor sem illendő, ha egyébként valóban nem tiltja semmi.
Néhány héttel később, ebédnél éppen arról beszélgettünk,
hogy bizony, még mindig sok helyre kellene kuka a városban,
mert használják. Erre a zacskók feltöltésével megbízott másik
kolléga a fenti történetről mit sem tudva újságolta, hogy már
van egy zacskóadagoló a nyolcból, ahol nem fogy el egyik
hétről a másikra az összes. – Nahát – kérdeztük csodálkozva,
és melyik lenne az? – A teniszpályáknál lévő – mondta.

