Az
OROSZLÁNYI
MÉDIACENTRUM kiadványa

OROSZL ÁNY L APJA | 5. ÉVFOLYAM 49. SZÁM, 2019. JÚNIUS

LAPSZÁMUNKBÓL:

Silhouette
Nincs olyan nehezítő körülmény,
amely meggátolná őket abban, hogy
jól szerepeljenek.
9. oldalon

Távlatokban
A városi távfűtés sok változáson
ment keresztül az elmúlt években.
Most a jövőről kérdeztük a régi-új vezérigazgatót, Lázár Mózest.
4. oldal

Pajtafesztivál
Kiváló helyszín, lelkes szervezés, barátságos programok – új neve fejezi
csak ki igazán jól, miről szól a „Tájházi
Múzeumok Éjszakája”.
2. oldal

Az OSE Lions az NB I/B piros csoportjának
bajnoka lett, ezzel 29 év után ismét első
osztályú kosárlabda csapata lehet a városnak.
A néhány jól látható elem mellett nagyon sok
kevésbé látványos összetevő is kellett a közel
30 éve várt sikerhez. 6-7. oldal.

#csikkmentesoroszlany
Összefogásban nem vagyunk rosszak,
oroszlányiak. A jó cél érdekében megtenni azt a bizonyos keveset: menő.
2. oldal

Bányász Klub,
2019. jún. 28.,
péntek 
9:00–16:00
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Hamvadó cigarettavégek

(I.) Oroszlányi Pajtafesztivál
2019. június 29. – Szlovák Tájház

14:30 – Hívogató kertmuzsika – Kridlovka Szlovák Ifjúsági Fúvószenekar
15:00 – Megnyitó – a rendezvényt megnyitja Takács Tímea, az
OKSZIK igazgatója, közreműködik az Oroszlányi Bányász Népdalkör
15:30 – Bránicka Szlovák Gyermek Tánccsoport előadása és
táncháza
16:00 – Závory Zoltán festőművész tanárra emlékezünk – „beszélgetős” kiállításmegnyitó a pajtában – közreműködik a Szíjj
Irma Kamarakórus
17:00 – KaDarka Társulat műsora
18:30 – Vers, irodalom, zene – könyv és lapszámbemutató –
Jász Attila Belső angyal című könyve és az Új Forrás júniusi lapszáma – közreműködik Jász Attila, az Új Forrás főszerkesztője
és Krulik Zoltán
19:00 – Ady Endre évforduló – megzenésített versek. Előadó:
Krulik Zoltán, a Makám együttes vezetője
20:00 – Bográcsgulyás-, borkóstolás, batyukból kínálgatás –
a rendezvény BATYUS, mindenki hozhat magának s barátainak
elemózsiát, itókát – lényeg a barátkozás!
21:00 – Tóth Viktor jazz szaxofonos és Gyárfás István jazz gitáros koncertje

Mindeközben:

A Tájházban óránkénti tárlatvezetéssel látható az oroszlányi
szlovákok népi kultúráját bemutató helytörténeti-kiállítás;
Mini vásár az udvarban: Molnár Ágnes mesekönyvei, képei és
Vasadi Gábor ásványai;
Lángos, Kürtöskalács.
Szervező: Oroszlány Barátainak Köre
Támogatók: Oroszlány Város Önkormányzata, Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár, egyesületi tagok, barátok

KÜRTŐSKALÁCS

Már előzetesen is közel 350en jelezték, hogy személyesen is részt vesznek június
3-án a város csikkmentesítése érdekében meghirdetett akcióban. Az esemény
apropója az volt, hogy a
televízóból sokaknak ismerős (és egyébként magát oroszlányinak valló) Vujity Tvrtko kezdeményezését az Önkormányzat felvállalta. A településtisztításra kivétel nélkül az
összes iskola, de a OSE is tisztes csapattal érkezett június 3-án
délután a Szent Borbála térre. Rajtuk kívül persze az Örökifjak klubja, az Értelmiségi klub, valamint az Oroszlány Barátainak köre aktivistái, a Városháza, a Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, a Tekergők, a Kollégium és a
Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar képviselői is, valamint még több szervezet és egyéni önkéntesek is szedegették
a dekkeket. Az igénytelen környezet látványán kívül az eldobott cigarettacsikkek a több ezer toxikus anyagot tartalmaznak, megmérgezik a vízkészletet, s nem utolsó sorban rendkívül hosszú időbe telik, amíg lebomlanak a füstszűrőben lévő
műanyagok.
Mint arról korábban már írtunk, a márciusi erdei – szintén
önkéntes – szemétszedések megmutatták, hogy a jó cél érdekében igenis képesek összefogni a helyi lakosok. Ehhez persze
az kell, hogy az ötletgazda a „fotelt” elhagyva képes legyen a
való életben is megszervezni, levezényelni az összefogást. Az
akcióba a leginkább csak fesztiválhamutartóként ismert, zárható műanyag csikkgyűjtő forgalmazója (www.csikkm.hu) is
beszállt több száz zsebhamutartóval. Ez azért is üdvözölendő,
mert így a „#csikkmentesoroszlany” kampány nem csak egyszeri nekifutás, de egyben felmutat olyan, könnyen megvalósítható ötleteket is, amelyek hosszú távon is megoldást jelenthetnek.
A helyszínen Németh Gábor, a városüzemeltetési feladatokat
ellátó Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Jelenleg is több száz kuka van városszerte, amelyekbe csikket is lehet dobni. Az általános tisztasági feladatokon kívül nincs külön, a cigarettacsikkekre vonatkozó megbízásuk, de amint az önkormányzat anyagi
lehetőségei megengedik, hogy még több forrást biztosítson a
városüzemeltetésen belül a köztisztasági feladatokra, akkor
vannak konkrétan elképzeléseink erre a témára is.”

Születésnapra, rendezvényre,
hagyományos és töltött formában!
Akár kürtőskalács torta rendelését is
elkészítjük Önnek.
facebook:
Erdélyi Kürtős @csavartkrémes
Tel: +36 30 377 8887
2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Létesít
ményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: pa
lotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány,
Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomdaipari
Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 9100 • Fotók: Babér Zoltán, Feer Mari
ann, Juhász Attila, Nagy Csaba, Németh Ferenc, Pintér Sándor, Suta László, Szabó Imre, Szécsi Ferenc, Tóth Béla, KarMa Photo, Makovi, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KONCERT
KAMARAHANGVERSENY
Közreműködnek:

Babics Noémi

hegedű

Matus Dorottya

hegedű

Rácz Roxána

hegedű

Schrantz Máté

zongora

Zongorán kísér: S. HALÁSZ KÁROLY
Bakfark Bálint AMI Kamarazenekara





2019.
június 22.
19 óra
Kamarazenekart vezényli:
Milán Zoltánné
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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A bokodi erőmű leállásával egyidejűleg egy 3 kazános, földgázzal üzemelő fűtőmű vette át a városi távfűtés
hőtermelő szerepét. Az ehhez kapcsolódó hővásárlási szerződés 2020-ig szólt,
mely időpont mára egy fűtési szezon közelségbe került. Az NKM OSZ Zrt. vezérigazgatójával, Lázár Mózessel beszélgettünk.
: Mára igen közelinek tűnik ez
az időpont, mit lehet tudni a városi
távhőellátás jövőjéről?
L. M.: A három kazános gázfűtőmű
egy műszakilag teljesen rendben lévő, a
Vért telephelyétől telekkönyvileg is elkülönülő, új önálló cég és létesítmény,
amely hosszú távon alkalmas a szük-

EGY KÁVÉ MELLETT:

Lázár Mózes
az NKM Oroszlányi
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója

ra, miközben tovább folyik a zagytér rekultivációja. Jelenleg nincs közvetlen feladatom a Vért-tel kapcsolatban, de erős
a kötődésem és szívesen segítek bármiben, ezt említettem a cég vezetőjének is.
Egyébiránt – távfűtés tekintetében – van

Kávé: cappuccino, édesítőszerrel
séges hő megtermelésére, hiszen ennek
érdekében épült. Csoportszintű döntés
született az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő és a távhőszolgáltató egyesüléséről. A folyamat elindult, így a fűtőmű – várhatóan még az idén – beolvad
az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.be, aminek eredményeképpen a hőtermelés
és a városi hőszolgáltatás egy kézben lesz. Tehát, egy évvel a korábbi
hőszolgáltatási szerződés lejárata előtt – hos�szútávon is – biztosított
lesz az ellátás. A városba vezető tranzitvezeték
2014–15-ben újult meg,
de az elmúlt időszakban megtörtént a városi
hőközpontok
szétválasztása és modernizálása is. Ezekből látható,
hogy korszerű berendezésekkel mindenki számára megnyugtató módon biztosított
Oroszlány távhőellátása és nyitottak vagyunk az új fogyasztók fogadására a továbbiakban is.
: Mi lesz magával az erőművel?
L. M.: A Vért telephelye kiváló adottságokkal rendelkezik, jelenleg is jó állapotban van, számos tevékenységre alkalmas lehet. A korábbi – általam is
képviselt – elképzelések (biomassza fűtőmű vagy erőmű) nem valósultak meg,
holott meggyőződésem, hogy megalapozottak voltak. Az MVM, mint tulajdonos célja továbbra is az, hogy a Vért
mindenképpen a térség meghatározó szereplője maradjon, ami számunkra is fontos. A jövőre vonatkozóan több
életképes elképzelés került kidolgozás-

néhány műszaki és egyéb kapcsolatunk
a Vért-tel, és ez a jövőben meg is marad.
: Befejeződött a profiltisztítás, az
Ön által vezetett cég már városüzemeltetési és ingatlanokkal kapcsolatos feladatoktól mentesen, csak a távhővel
foglalkozik?

L. M.: Igen. 2016-ban a polgármester úr megkereste a Nemzeti Közműveket, hogy nyitott a Képviselőtestület az
Oroszlányi Szolgáltató állam felé történő értékesítésére. Mi jeleztük, hogy
profiltiszta távhőszolgáltatók megvásárlásában vagyunk érdekeltek. Ezt követően az Önkormányzat meghozta a
szükséges döntéseket és az Ön által említett tevékenységek kikerültek a cégből.
A kapcsolat azonban részben megmaradt, mert bár az ügyfeleink egyre nagyobb hányada választja az elektronikus
ügyintézést, ennek ellenére Bánki Donát úti központunkban – heti két napon
– továbbra is fogadjuk őket. Az ügyfélszolgálaton – szerződés keretében – lehetőséget és helyet biztosítunk az OIH-

nak, hogy ügyfeleit kiszolgálja és ellássa. Mi viszont nemcsak távhő tekintetében állunk a felhasználók rendelkezésére, mert az országban elsőként és eddig
egyedüliként Oroszlányban nyílt meg a
lehetősége annak, hogy ügyfeleink egy
helyen, egy cég keretén belül intézzék
távhő, villamos-energia és földgáz ügyeiket. Ezt a komfortosságot biztosítja és
kínálja a Nemzeti Közművek, személyes
ügyintézés esetén, pedig, a Bánki Donát
út 2. szám alatt. Mondhatnám megnyílt
a „rezsiablak” egy helyen.
: Ön nem először ül ebben a
székben. Hogyan látja most, 2019-ben
a városi távfűtés helyzetét?
L. M.: Én azt látom, hogy a felhasználók alapvetően elégedettek a szolgáltatással. A lakások közel 40%-a egyedi mérővel vagy költségosztóval rendelkezik, ez messze kimagaslik az országos átlagból. A lakosság és az intézmények számára az árak a 2011-es szinten
befagyasztásra kerültek, majd – három
lépésben – 20 % feletti mértékben csökkentek is, ami nagyban javítja a szolgáltatás elfogadottságát. Ez messze nem jelenti azt, hogy az NKM Oroszlányi Szolgáltató
munkatársai
hátra dőlhetnek, mert
folyamatosan sok mindent megteszünk a megbízható és magas színvonalú ellátásért, naponta kell a felmerülő nehézségeket megoldani, főleg fűtésszezon
idején. A korszerűsítés, a műszaki fejlesztés
mindig kiemelt fontosságú volt az NKM OSZ
életében és ez most sincsen másképp, rendszeresen azon dolgozunk
miképpen lehet a szolgáltatás
színvonalán
emelni, elsősorban a fogyasztók érdekében. Az elégedettséget objektív oldalról
is mérni tudjuk. Ügyfeleink kétharmada átalánydíjas karbantartási szerződést
kötött velünk a tulajdonukban lévő un.
szekunder rendszerekre és berendezésekre. Évek óta egyre többen csatlakoznak a távfűtésre az óvárosban, ráadásul a lakásokban elvégzendő fűtésszerelési munkákat rendre velünk végeztetik
el. Ezek vitathatatlan jelei a bizalomnak.
A mi gondolkodásunk középpontjában mindig az ügyfél az első, és ez valamennyi kollégám számára természetes.
Ennek a hozzáállásnak az NKM Oroszlányi Szolgáltató különösen nagy hasznát vette az idei rekord hosszúságú fűtési szezonban.
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Erőviszonyok az EP választás után

Befejeződött a szokásos tavaszi virágültetés a
város közterein. Elsősorban a Rákóczi úton, a
Szent Borbála téren és persze a „nagy” körforgalomban találkozhatunk az OIH Zrt. munkatársai által ültetett, előnevelt palántákkal.

Már nekünk is van nagyméretű városnév feliratunk. Helyszínét az indokolja, hogy a kétmillió
forintba kerülő betűket az Oroszlányi Bányász
Klub Alapítvány finanszírozta.

Színt is kapott a Gárdonyi Sportcentrum tornaterme, emellett persze új ablakokat és 20 centis
szigetelést is. A beton paneles épület komfortja
és üzemeltetési költségei sokat javulnak így.

A mentők napja alkalmából tárt kapukkal várták
az érdeklődőket pénteken az oroszlányi mentőállomáson. A legkisebbeket a szirénázó szolgálati autó kötötte le, míg a nagyobbak érdeklődve hallgatták a felszerelések és a defibrillátor
használatáról szóló beszámolót.

Az Európai Parlament magyar tagjainak választásán a Fidesz–KDNP 13, a Demokratikus Koalíció
4, a Momentum Mozgalom 2, az MSZP–Párbeszéd
és a Jobbik 1-1 mandátumot szerzett – ismertette a
választás előzetes eredményét a Nemzeti Választási Iroda elnöke a szavazás napjának estéjén tartott
sajtótájékoztatóján.
Az adatokban nem szerepelt az a körülbelül hatvanezer külképviseleti és levélszavazat, amely várhatóan
nem befolyásolja a választás eredményét.
A Fidesz–KDNP 1 777 757 voksot kapott (52,14 százalék), a DK 554 286-ot (16,26 százalék), a Momentum
Mozgalom 338 314-et (9,92 százalék), az MSZP–Párbeszéd 227 786-ot (6,68 százalék), a Jobbik 219 539
szavazatot (6,44 százalék) kapott. Nem érte el az ötszázalékos küszöböt a Mi Hazánk Mozgalom (113 529
voks, 3,33 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt
(89 635 voks, 2,63 százalék), az LMP (74 554 voks,
2,19 százalék) és a Magyar Munkáspárt (14 385 voks,
0,42 százalék).
Megyénkben a Fidesz-KDNP (50,08%), DK (19,65%),
Momentum (8,56%), Jobbik (7,34%), MSZP-Párbeszéd
(5,59) az élmezőny sorrendje.
Oroszlányban 14970 fő szavazhatott, akik közül
5434-en jelentek meg a szavazókörben, ez 36,30%os részvételi arány. A városban az élmezőny így
alakult: Fidesz–KDNP (44,11%), DK (26,04%), Jobbik (7,50%), MSZP-Párbeszéd (7,14%), Momentum
(7,01%).
Érdekesség, hogy a Fidesz Vas megyében érte el a
legnagyobb arányú győzelmét 61 százalékkal, és Budapesten szerepelt a legrosszabbul, ott 41,17 százalékot szerzett. (Az országos átlag: 52,26 százalék.) A
DK Budapesten és Komárom-Esztergom megyében
is 19% fölött végzett, Vasban csak 13%-ot kapott. (Az
országos átlag: 16,21 százalék.)
MTI–HVG–valasztas.hu
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Oroszlánok a barlangban
Oroszlány, amióta csak város, két dologról híres: a bányáról és a kosárlabdáról. A bányának mára kiváló múzeuma
mellett már csak nyomai és hagyományai maradtak, a kosár
azonban ismét szárnyal. A ’80-as évek végén az első osztályban bajnoki második, és harmadik helyezést is magukénak
tudható oroszlányi hívek ismét a legmagasabb osztályban
drukkolhatnak kedvenceiknek. Közel 30 év munkája kellett
tehát a mostani feljutáshoz, noha kétségtelen, hogy a folyamat az utolsó 5 évben felgyorsult.

A mostani siker szép példája annak,
hogy ha valaki kellően elhivatott egy
cél érdekében és kap lehetőséget a
bizonyításra (de legalábbis nem hátráltatják), akkor csodákra képes, még
akkor is, ha eleinte csak ő hisz benne
egyedül. Beck Ferencnek volt egy víziója, lelkesedésével, hitével, elhivatottságával és elszánt segítőivel az elmúlt években az OSE ügye mellé állították az Önkormányzatot és a kosárlabda szövetséget is. A csapat értékét
pedig nem csak pénzben lehet mérni,
a város ismertségéhez is nagyon sokat
tesz hozzá: nem kétséges, hogy sokak
térképére éppen egy ilyen esemény
miatt kerül fel település. Igaz ez akkor
is, ha egyébként még nincs is olyan városmarketing koncepció, amelybe ez
beleillene.

ton sem volt túl rózsás a
helyzet, a szerény anyagi
lehetőségek miatt két korosztályban mindösszesen
kb. 30 igazolt játékosa volt
az egyesületnek.
2010-től megindult az
utánpótlásrendszer újjáépítése, az egylet hatalmas
energiát fektetett a men�nyiségi és minőségi fejlesztésbe. Az erőfeszítéseket elismerve, és az első
eredményeket látva az
Önkormányzat egyre nagyobb szerepet vállalt az
egyesület anyagi hátterének biztosításában, emellett a TAO nyújtotta lehetőségek adták az egyre bővülő utánpótlásképzés másik anyagi pillérét. 9 év alatt a két utánpótlás csapatból a 2018/2019-es szezonra több mint
húsz csapat lett, emellett 2013-ban elindult az ovikosár is, és az OSE utánpótlásrendszerének keretein belül a város
mindkét általános iskolájában folyik a
kosárlabdapalánták képzése.
Az utánpótlás rendszer felpörgetése után – némi késéssel – a felnőtt csapat felturbózása is megkezdődött, a
2008 óta tartó lejtmenet 2013-ban
váltott át hegymenetbe. Ennek

1958 OB
SK
Ko
1958/59 els
sá
ő
rla
sz
b
ez
on da S
1967 elő
za
sz
ko
ör
sz
a
zN
tá
1973 m
eg
ly
B
ép
m
I
-b
eg
ül
e
al
1978/79 ism
a„
n
ak
ki
ét
ul
s”
fe
ás
s
l
a
p
j
N
ut
1987/88 B
or
az
tc
I3
sa
N
.
r
B
1988/89 NB hely
I-b nok
,
(tu
e
M
I2
ag
la
.h
jd
y
ely
1989/1990 NB
ar
on
,
N
M
ké
Ia
é
p
ag
pp
la
kö
p
y
en
1990 jú
ar
sz
zt
ni
ár
ak
m
N
us
un
s
é
as
5.
z 2 pkö asá
ka
gk
–
1993/1994 NB
zt
cs
.h
O
á
ar
u
e
S
II
r
p
l
E
s
no
y,
a3
as
cs
L
a
k)
ág
io
op
.h
rá
1994/1995 N
n

Az OBSK kosárlabda szakosztályának
bajnokság közbeni megszűnését követően 1990. június 5-én a kosárlabda helyi szerelmesei – élükön az OBSK
utánpótlásában játszó gyerekek szüleivel
–, megalakították az Oroszlányi Sport
Egyesületet. Az új egyesület felnőtt csapata azonnal be is nevezett az NB II-be, a
kosárlabda harmadik osztályába. A csapat az OBSK egy-két felnőtt játékosa és
a volt ificsapat tagjaival kezdte meg szereplését, és az első évben a 8. helyen végzett. A negyedik NB II-es szezonjában
az OSE megszerezte első csoportbajnoki címét, majd rá egy évre az NB II országos döntőjét megnyerve kiharcolta az
NB I/B-be jutást, de az akkori gazdasági
helyzetben NB I/B-ről Oroszlányban szó
sem lehetett. Bár a következő években
még 3 csoportbajnoki címet begyűjtött
az egyesület, az NB II országos döntőjébe jutásra és annak megnyerésére még 19
évet várni kellett. De addig elég jelentős
dolgok történtek…
2004-ben csődbe jutott az Oroszlányi
Sport Egyesület. A romokon létrejött
Oroszlányi Sportegylet elnöke az OSE
nemrégiben visszavonult játékosa Beck

Ferenc lett. A következő 5 évben
a még mindig az
OBSK-ban nevelkedett játékosok
adták a csapat gerincét, 2006-ban,
és 2008-ban még
két csoportbajnoki címet ünnepelhettek,
de az évtized végére a kulcsjátékosok fokozatosan kiöregedtek, visszavonultak,
és a következő években az előző 20 évhez
képest egészen 2013-ig évről-évre egyre
gyengébben szerepelt. Utánpótlás fron-

OBSK
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A döntőben tovább hengerelt az OSE,
a Veszprém pályaelőnye mit sem ért,
16 ponttal nyert a királynék városában,
a hazai meccsen pedig már az első negyedben látszott, hogy ezen az estén
Oroszlányban bajnokot avatnak. Volt
amikor már 35 ponttal is vezetett a csapatunk, a lefújás pillanatában pedig 29
pontos különbséget mutatott az eredményjelző. Ezt követően óriási ünneplés
kezdődött, hiszen beteljesült egy 29 éve
várt álom, amely talán gyógyírt nyújthat
a 29 évvel ezelőtt történtekre.
És az egylet vezetői, munkatársai, edzői
és játékosai mellett nem mehetünk el
szó nélkül a szurkolótábor mellett sem,
akik a legkilátástalanabb években is ki
tar
tottak szeretett csapatuk mellett és
akikről az ország egyik legolvasottabb
online hírportálja így írt a bajnoki döntőt követően: „Ilyen legyűrhetetlen szenvedéllyel ritkán találkozni a magyar lelátókon.”, „… a csapat pedig hosszú idő
után visszaverekedte magát a legfelsőbb
osztályba. A szurkolóik már eddig is oda
tartoztak.”
A döntő visszavágójára a nagy csarnok kicsi lett, 1400 fős kapacitása kevésnek bizonyult. A jövőbeli meccseknél
már nagyobb szerepet kap majd a
jegyelővétel, és a bérleteknek is nagyobb
jelentősége lesz. A jövővel kapcsolatban pedig nincsenek igazi kérdések, aki
nem tudná, hogy mi következik, az elég
ha feltekint a B közép elé kifeszített molinóra, amin a minden meccs végén feldübörgő P.Mobil dal refrénje szerepel:
„Menj az úton, menj tovább!”

B

I/A
-b
a

A döntőről és az ünneplésről összefoglalót, riportokat, az országos sajtómegjelenéseket, gyűjtéseket a www.
oroszlányimedia.hu oldalon a Sport
címke alatt találhatnak.
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rezték meg. A felnőtt csapat pedig ezen
a szinten szokatlanul nagy érdeklődés,
és országos sajtóvisszhang mellett megnyerte a másodosztályú bajnokságot. Pedig szezon közben még nem úgy tűnt,
hogy ez a szezon hozza el az oly régóta
várt sikert. Októberben a csapat a harmadosztályú Pápa ellen kiesett a Hepp
Kupából, és a bajnokságban nyújtott teljesítménye sem volt túl meggyőző. Az
alapcélt, a rájátszásba jutást azért természetesen gond nélkül sikerült teljesíteni,
hiszen az OSE 21 győzelem és 5 vereség
mellett a harmadik helyen zárta az alapszakaszt. A rájátszás előtt a játékosok és a
vezetők megbeszélésén elhangzott, hogy
a rájátszást 6:0-s söpréssel fogja a Lions
megnyerni, de rajtuk kívül erre túl nagy
összegben kevesen fogadtak volna.
A rájátszás első körében a négy közé
jutásért a legnagyobb múltú magyar
kosáregylet, a harmincháromszoros magyar bajnok Bp. Honvéd SE következett.
Az alapszakasz hatodik helyezettjét két
nehéz mérkőzésen 2:0-s győzelemmel
búcsúztattuk.
A döntőbe jutásért annak a MAFC-nak
a testén kellett túljutni, aki az alapszakaszban oda-vissza legyőzte a mieinket.
Az elődöntő budapesti odavágóján úgy
tűnt, harmadszor is gond nélkül megteszik ezt, hiszen 6,5 perccel a mérkőzés
vége előtt még 17 ponttal vezettek, ekkor
azonban valami átszakadt az OSE csapatánál, mert 5 perc alatt eltüntették ezt a
tetemes különbséget, és
végül hosszabbításban
elvették a MAFC pályaelőnyét. A visszavágón már az első perctől
ellentmondást nem tűrően játszott a Lions, és
magabiztosan harcolta
ki a döntőbe jutást.
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e
redményeként az OSE Lions a
2013/2014-es szezonban bejutott az
NB II-es final fourba, és a Sopronban
megrendezett háromnapos döntőt megnyerve feljutott az NB I/B-be.
A csapat az első NB I/B-s szezonjában a
13. helyen végzett. Második B csoportos
évében nem kis meglepetésre egyenesen
a döntőbe jutott, de a Vasason végül nem
sikerült felülkerekednie. A 2016-os év az
ezüstérmen túl is korszakos jelentőségű
volt az oroszlányi kosárlabda életében.
Nyár végére elkészült az
új sportcsarnok, ami megnyitotta az utat a további
fejlődés előtt.
A 2016/2017-es és a
2017/2018-as szezonban
az OSE Lions egyaránt a
bronzérmet szerezte meg,
és mindkét említett szezonban bejutott a Hepp
kupa négyes döntőjébe.
Előbb a győri döntőben 4.
lett, majd a 2018. februárjában Debrecenben megrendezett döntőben több
mint 200 oroszlányi szurkoló ünnepelhette a kupagyőzelmet.
Végül eljött az OSE eddigi
életében több szempontból is legsikeresebb év.
2019-ben z OSE U11-es csapata regionális
bajnok lett, az U14/A csapat pedig bejutott az országos bajnokság nyolcas döntőjébe. Ekkora utánpótlás sikerre utoljára több mint 30 éve, még az OBSK idejében volt példa. A debreceni döntőben a fiatalok végül a 6. helyet sze-
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A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatja a
horgászokat, hogy 2019. május 31én véget ér számos halfaj ez évi fajlagos tilalmi ideje. Így ismét ki lehet
fogni a pontyot, gardát, domolykót,
jászkeszeget, valamint a szilvaorrú
keszeget, a paducot és a márnát. Az
említett halfajok fogási tilalmának feloldását követően, június 1-jétől már
csak három halfaj egyedeit védi a fajlagos tilalmi idő. A kősüllő 2019-ben
már június 29-től fogható. A compó
június 14-én éjfélig nem fogható ki, és
ugyanaddig tart a harcsa 100 cm-nél
kisebb testhosszú egyedeire vonatkozó tilalom is.


A Volánbusz Zrt. az 1257 Budapest–
Tatabánya–Kisbér autóbusz-vonal
munkanapokon közlekedő járat
párjának (5:15 Kisbér–Budapest,
valamint 17:35 Budapest–Kisbér) le
állítását tervezi 2019. június 15-től.
A vasárnapi, fővárosba történő vis�szautazást kiszolgáló járatok közlekedtetése nem változik.


Az önkormányzat a Borbála-telepi
Óvoda felújításának első szakaszához 30 millió forint összegű pótlólagos anyagi fedezetet biztosít, mert
az óvoda felújításának első szakaszára a becsült bruttó 39 és félmillió forint helyett, a legalacsonyabb árajánlat is több mint 58 és félmillió forintra
érkezett.


Litániákat tartanak a harangjait
visszakapott Falusi Kápolnában,
szeretettel várják a Szűzanya tisztelőit 17 órakor az alábbi napokon: június
9., július 14., augusztus 11., szeptember 8., október 13.


Szigorodnak a Meteorológiai Szolgálat által használt veszélyjelzések.
A
citromsárga-naranccsárga-piros
osztályozás fokozatai jól követhetők:
Az új rendszerben már a legegyszerűbb, dörgéssel járó zivatarra is figyelmeztetéssel hívják fel a figyelmet,
a középső jelenti a klasszikus vihart,
akár jéggel és ágak letörésével, míg
a legkomolyabb jelzés már tetők letépését, több fa, villanyoszlop kidőlését
is jelentheti.

Nehézfém korongok
Kiváló formában vannak súlyemelőink, az év feléhez érve röviden összefoglaljuk idei eredményeiket.
Februárban heten vettek részt
Likerecz Attila és Bagócs János
tanítványai közül a BKV Előre csarnokában megrendezett Baczakó
súlyemelő emlékversenyen. A fiatalok hat arany és egy ezüstéremmel térek haza, szereplésük értékét pedig igencsak megemeli, hogy sorra döntögették az országos rekordokat. Szalai Lili a 64 kg-os serdülő korcsoportban remekelt, ahol lökésben és szakításban is minden kísérlete újabb csúcs volt,
így mától 147 kg ebben a kategóriában
az új országos összetett rekord. Eszenyi
Fanni a 49 kg-os súlycsoportban lökött
63-kg-ot, ami új országos serdülő csúcs,
de Bimbó Brendon, Talabér Szonja, Huber Bence és Mikhel Eszter is a dobogó
legfelső fokán végzett, míg a felnőttek
között induló Kalamár Krisztián ezüstéremmel térhetett haza a fővárosból.
Márciusban ismét ragyogóan szerepeltek tanítványai a tatabányai területi versenyen. A rendezők mellett kisbéri, győri, fővárosi sportolók is dobogóra álltak
az oroszlányiak társaságában a megmérettetésen, amin városunkat tízen képviselték. Közülük 8-an aranyéremmel,
ketten bronzzal térhettek haza. Jó formában voltak a fiatalok, nyolcan tudtak
javítani eddigi eredményeiken, de ki kell
emelni Kalamár Krisztiánt, aki 135 kilót
lökött, valamint 115-öt szakított, 15 kilóval megjavítva ezzel eddigi legjobbját.
Áprilisban kilenc fiatalt nevezett be
a versenybe a Városi Súlyemelő és
Erőemelő Egyesület Budapesten. Közülük heten aranyéremmel tértek
haza a kétnapos iskolás bajnokságról. Bagócs János külön is kiemelte
Szalai Lili teljesítményét, aki a 64
kg-os súlycsoportban saját országos
rekordját megjavítva, 81 kilogrammos
lökésteljesítménnyel végzett az élen.

További aranyérmet szereztek: Bimbó
Brendon, Huber Bence, Lucz Levente,
Mikhel Eszter, Oláh Natália és Talabér
Szonja.
Májusban Zalaegerszegen három versenyt is rendeztek két nap alatt a hétvégén, amire népes küldöttséggel utazott
az oroszlányi súlyemelő csapat. Likerecz
Attila és Bagócs János tanítványai
parádésan szerepeltek, hiszen majd
mindenki nyert súlycsoportjában, s
akik nem, azok sem adták alább az
ezüstéremnél. Szombaton az országos
csapatbajnokságon Szalai Lili szerepelt
a legjobban, három országos serdülőcsúcsot is megdöntve, de az ötfős csapat többi tagja (Bimbó Brendon, Huber
Bence, Lucz Levente és Kalamár Krisztián) is odatette magát, amivel országos
összesítésben a 4. helyen végeztek. Teljesítményük értékét növeli, hogy tavaly
az együttes a legjobb nyolc közé sem jutott. Vasárnap délelőtt aztán a Göcsej
Kupán hullottak az aranyak az oroszlányiak nyakába: Mikhel Eszter, Oláh Natália, Bimbó Brendon, Lucz Levente állhatott a dobogó legfelső fokára, Huber
Bence pedig ezüstérmes lett. Vasárnap
délután végül a legfiatalabbak álltak a
dobogóra a területi minősítőversenyen.
A kilenc éves Mikhel Panka mellett, a
12 éves Ehrlich Panka, Molnár Boglárka,
Mikite Dániel nyakába is aranymedál
került, Varga Attila pedig az ezüstig
jutott. Többüknek egyébként ez volt az
első hivatalos nagyversenye.
Szintén májusban Kisbér adott otthont a
súlyemelő tini országos bajnokság nyugati csoportküzdelmeinek. A 8-12
éves sportolópalánták öten utaztak a megmérettetésre Likerecz Attila és Bagócs János tanítványai
közül. Mikhel Panka, Ehrlich Panka és Eszenyi Fanni nemcsak megnyerte súlycsoportját, de a legjobb
teljesítményt elismerő különdíjakat is bezsebelték, míg a szintén
aranyérmes Mikhel Eszter sorra
javítja egyéni csúcsait, most 15 kgal. A szintén induló Sikos Dávid
ezüstéremmel térhetett haza.
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Aranyérem
az orosz erdőkből is
Az oroszlányi Búr Zoltán nyerte a
XXI. Szarvasbőgő Európa Bajnokságot. A versenyen az első, második és
negyedik helyezett is a magyarok közül került ki, bebiztosítva ezzel a csapatverseny aranyérmét is. Fehérorosz-

országban 13 ország 39 versenyzője mérte össze tudását a nagyközönség számára kevésbé ismert versenyszámban. A szarvasbika hangjának utánzása egy speciálisan képzett torokhang,
amely nagyon igénybe veszi a torkot, és
sok gyakorlást kíván. Az elsajátításának
legjobb módja, hogy sok időt kell tölteni
az erdőben bőgéskor. Az EB mezőnyét
minden évben 10-15 hazai versenyzőből
válogatják ki a FeHoVa versenyén.
Búr Zoltán kisfiú korától a vadászversenyek látogatója, mostani helyezés több,
mint 5 év munka eredménye. A hazai versenyzők a Vadászati Kulturális
Egyesület jóvoltából jutottak ki a megmérettetésre, elért eredményük a szervezet eddigi legnagyobb sikere.
A fiatalember újságunknak elmondta,
hogy az értékelés során a zsűri szaktudásán kívül sok múlik az indulók sorrendjén, számán is. A rendezők nagyon
vendégszeretők voltak, a helyszínhez
mintegy 3 órás autót vezetett – végig
csodálatos erdőségben. A versengést így
teljes nyugalomban, minden külső zavaró körülménytől mentesen tarthatták
meg. A jövő évi EB-t Lengyelországban
tartják, a 2021-es viadalt pedig már Magyarországon.

Nem nyaralni mentek
Már a Nagykanizsai selejtező után tudni lehetett, hogy az idei világbajnokság többszempontból is más lesz, mint
az eddigiek. A Silhouette együttes táncainak nagy részét a zsűri az „A” ligába, azaz a profik közé sorolta. Ráadásul
a végzős középiskolások, az érettségire való felkészülés miatt csak a jól sikerült írásbeli vizsgák után merték vállalni
a megmérettetést, ehhez azonban a helyszínen, a horvátországi Porecben kellett
kivívni a döntőbe jutást. Csáky Mária tanítványai ilyen előzmények után vágtak
bele a nagy túrába. A világbajnokságon
22 nemzet tízezernél is több táncosa ver-

kus balett versenyben sikerült megszerezniük a negyedik helyet az Esmeralda
című darabbal.
A profi, azaz az „A” ligában három darabbal versenyeztek a Silhouettesek. Junior korosztályban a Burok című darab
hatodik, míg a Hangok a negyedik helyen végzett. Talán az is mutatja a világbajnokság színvonalát, hogy milyen nívós előadások voltak, hogy a Magyarországon első és legjobb koreográfiát nyert
darab lecsúszott a dobogóról. Az „A” liga
fénypontja, a felnőttek szereplése volt.
Talán most voltak utoljára együtt a végzős középiskolások színpadon és ennek

sengett a helyezésekért, a dicsőségért. Az
isztriai kis település egy hétre valóban a
tánc fellegvára lett. A rendezvény a verseny, a szakmai kihívás mellett a továbbképzésekről is szól. Neves táncosok tartottak bemutatókat, ahol újabb és újabb
mozdulatokat, praktikákat leshettek el
az érdeklődők.
Az oroszlányi táncosoknak a Nagykanizsán kvalifikált táncok mellett még három darabbal sikerült a döntőbe táncolniuk magukat. A selejtezők után az első
nap a legkisebbek léptek színpadra az
Együtt, című moderntánccal, de az eredményükre egy napot várni kellett. Annál nagyobb volt az öröm, amikor az első
helyért járó díjat a magasba emelhették.
Csáky Mária tanítványai, jó részt modern, illetve kortárstáncban indultak
a versenyen, de ahogy mesterük vallja, minden a klasszikus balett alapjaira
épül, így külön öröm, hogy a nagy létszámú és rendkívül színvonalas klasszi-

tudatában táncolták el a Párhuzamos
horizontok, című darabot, amellyel a dobogó második fokára állhattak.
Csáky Mária így értékelt a verseny után:
„Nagyon boldog vagyok, hogy a gyerekek itt lehettek és megmutathatták tudásukat. Fontos szakmai tapasztalatot szereztünk mindnyájan. Azzal, hogy a profik közé sorolták a táncaink nagy részét,
ezzel még nagyobb ösztönzést kaptunk,
arra, hogy mind többet és többet fejlődjünk. Bízom benne, hogy az a sok támogató, aki mellénk állt ugyanolyan büszke
ránk, mint ahogy én a tanítványaimra.
Nagyon szép zárása volt ez a világbajnokság az idei esztendőnek. Abban meg csak
bízom, hogy itthon megoldódik a terem
gondunk, mert nagy terem hiányában a
gyerekek nehezen találják fel magukat a
verseny 14x14 méteres színpadán.”
Mezei Péter
fotó: Vári Szilvia
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Ötödik éve a legjobbak
Május 24–26-án, Mosonmagyaróváron
rendezték a XIX. Magyar Mazsorett
Bajnokságot. A versenyévad legjelentősebb megmérettetésén a Hébé Művészeti Iskola ismét kiválóan teljesített: a 14

benevezett produkció 10 Magyar Bajnoki címet, 3 ezüstérmet és egy ötödik helyezést hozott nekik, Pán Péter című koreográfiájuk pedig különdíjat érdemelt.
Ezzel sorozatban ötödik éve ismét az or-

szágban a legeredményesebb csapat a
Hébé Művészeti Iskoláé. A bajnokságon
elért eredményeik alapján az Európa Bajnokságra is kvalifikációt nyertek, melyet
idén Győrben rendez az IAM Nemzetközi Mazsorettsport Szövetség augusztus 15-18-án.
Hanzli Éva

Titkos a Hunyadisok
helyezése

Az iskola harmadik alkalommal indult
a TV2 „Nagy Vagy!” című vízi vetélkedőjén, melyen az első évben győztesek,
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a másodikban 3. és 4. helyezettek lettek.
A versenyre 6+2 fős csapattal lehet nevezni, melyben 4 alsó tagozatos, 2 felső
tagozatos diák, 1 felnőtt férfi és 1 felnőtt
nő van. Hozzájuk a versenyen csatlakozik még egy tag, egy közismert személy:
sportoló, riporter, vagy színész.
Az oroszlányi csapat tagjai: Durai Roland, Balázs Mirabella, Józsi-Tóth Petra és Hideg Hunor alsó tagozatos tanulók, Péterfi Liza és Mester Ákos felső tagozatos tanulók, Balázs Gyula édesapa és
Lovrity Ingrid testnevelőtanár.
A versenyt a szokásos helyszínen, a kecskeméti uszodában rendezték, ahova az
ország minden tájáról érkeztek indulók.
Az edzéseket az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. biztosította azzal, hogy ingyenes uszodahasználatot
biztosított. A felkészítők: Kertész Zsolt és
Lovrity Ingrid testnevelők voltak. A 18
csapat 3 csoportban mérte össze ügyességét és a Hungarikumokról szerzett
tudását. A feladatok között volt, amikor tutajon állva kellett elhúzni a másik csapat ellenkező irányba evező tutaját, égő gyertyát kellett vízipisztollyal eloltani, vagy a víz felületéről szákkal ös�szeszedett puzzle darabokból Magyarország térképét összerakni. Valamennyi
feladathoz a jó úszástechnika, az evezésben való jártasság, és elsősorban a kiváló
csapatmunka elengedhetetlen volt.
A TV2 kifejezett kérésére nem közölhetjük az eredményt, de az iskolában an�nyit elárultak, hogy érdemes lesz nézni
a tévében a versenyt (június 16-án, majd
a döntő adásait június 23-án és 30-án),
mert büszkék lehetünk majd rájuk!
Képünkön a csapat, az okleveleken kitakarás rejti az elért helyezésüket.

„Út a tudományhoz”
2016 után ismét pályáztak és nyertek
a Hamvas Béla Gimnázium diákjai az
„Út a tudományhoz” című diákkutatást támogató ösztöndíjprogramban.
Ennek keretén belül a Bokodi-tó élővi-

lágát kutatják, Eichardt János útmutatása alapján. Tevékenységüket hivatásos
kutatók is támogatják: Dr. Kutasi Csaba, entomológus, a Bakonyi Természettudományi Múzeumból és Dr. Szinetár
Csaba, egyetemi tanár a NyugatMagyaroroszági Egyetemről.
A mai világunkban egyre fontosabb szerepet kapnak a vizes élőhelyek, hiszen
ezek megőrzésével számos élőlénynek
adunk esélyt a fennmaradásra. Az egyik
ilyen lehetőség a tavak esetében a nádasok jelenléte, melyekben elsősorban a
vízhez kötött fajok maradnak fenn és találnak fészkelő vagy búvóhelyet. Ehhez
a Bokodi-tó „lebegő falu” házai között
megbúvó, kisebb-nagyobb öblök nyújtanak segítséget, ahol a nádasok, füzesek
és nyárfások védelmében az állatok menedéket kapnak. Itt kezdték el a diákok
a tó, és annak élővilágának vizsgálatait.
A kutatásokat már tavaly ősszel terepbejárásokkal és terepi felvételezésekkel
kezdték, míg idén ezt már kéthetes lebontásban vízminőség-mérésekkel és az
élővilágot célzó vizsgálatokkal egészítették ki. A Bokodi-tó partján található nádas-füzes vagy néhol nyárfás élőhelyeit
vették górcső alá a fiatalok, néhol a horgászokkal beszélgetve kaptak az élővilággal kapcsolatos információkat, adatokat. Mivel a tó életközösségéről alig vannak ismereteink, ezért egy átfogó, egy
éven keresztül történő vizsgálatsorozat
adhat képet a tó élővilágáról.
Minderről június 7-én, 15 órakor egy előzetes ismertető-tájékoztató bemutatót
adnak a diákok a Hamvas Béla Gimnáziumban, amelyre minden érdeklődőt,
horgászt és természetkedvelőt szeretettel
várnak a fiatal kutatók.

Ippon Zeltwegben is
Május 11–12-én az Oroszlányi Judo
Club versenyzői Ausztriában jártak,
Zeltwegben – ahová 20 éves barátság
köti őket. Az egyre nagyobb 2 napos
nemzetközi versenyen az indulók száma az idén elérte a közel 1000 főt. A hazai osztrák klubok mellett magyar, szlovák, francia, olasz, cseh, szlovén, román,
izrael, horvát nemzetek érkeztek az egy-
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7. Tokai Tamás; Masters – K1 Női Masters 10 km 35-39, döntő: 1. Dr. Simon Csilla; K2 Vegyes Masters 10 km 35-39, döntő: 1. Dr. Simon Csilla–Nagy Viktor.

re rangosabb versenyre, az oroszlányiak 6 fővel neveztek. A kimagaslóan erős
mezőnyben 2 fő állhatott a dobogóra:
Áncsák Kitti Bettina nem talált legyőzőre, és a dobogó legmagasabb fokára állhatott, míg Krüpl Georgina bronzérmet
vehetett át az eredményhirdetésen. A
győzteseket az érem mellett kupával is
díjazták. Pontszerző helyen végzett még
Gyurkovszky Szilárd és Wertheim Dominik is. Képünkön az oroszlányi csapat,
középen a vendéglátójuk.
Izsáki Erika

Országos Maraton
Bajnokság, Győr

Kajak. Mint már évtizedek óta, ebben az évben is a Mosoni-Dunán került
megrendezésre a Graboplast Országos
Maraton Bajnokság minden korosztályban. Idén minden idők legnépesebb mezőnye gyűlt össze. A gyermek, a kölyök,
a serdülő, az ifjúsági és a felnőtt korosztályt is beleszámítva közel 2000 induló volt, amihez még 400 masters csatlakozott a győri eseményen. Nagyon szépen megtöltötték az egyesületek a partot
és a vízfelületet egyaránt. Mivel sok volt
a résztvevő, nagyobb volt a kihívás is a
versenyzőknek is, így remek futamokat
láthattunk. Az időjárás ideális volt, és a
győriek is kitettek magukért, ami a szervezést illeti. „Nagyon köszönjük a kluboknak, hogy ennyi gyereket elhoztak az
OB-re” – mondta elégedetten Boros Gergely szakmai igazgató. A Vértesi Erőmű
Sportegyesület kajakszakosztálya húsz
utánpótlás
korú és öt szabad
idős, illetve masters versenyzőt nevezett, akik az
alábbi eredményeket érték el:

Utánpótlás – K1 Férfi Serdülő U15, 15 km
döntő (26 induló): 10 . Kerek Tamás István; MK1 Férfi Gyermek U12, 5 km döntő (11 induló): 7. Komor László Dávid;
MK2 Női Gyermek U12, 5 km döntő (14
induló): 9. Bacsányi Krisztina–Mayer
Maja; MK2 Női Gyermek U10-U11, 5 km
döntő (8 induló): 5. Becker Norina Adrienn–Leskó Vivien; Szabadidős és Egyetemi K1 Férfi, 10 km döntő (18 induló):

4. korcsoportos
Kosárlabda Diákolimpia
Országos Elődöntő
Május végén nálunk rendezték a
2018/19. évi Kosárlabda Diákolimpia
4. korcsoportjának (2004–2005-ben
születettek) Országos Elődöntőjét. Az
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola a Komárom-Esztergom megyei
döntő megnyerésével vívta ki a jogot a
részvételre. A versenyen rajtunk kívül

U N AT K O Z O L ,
N EM TUDSZ MIT
CSINÁLNI?
Gyere Karatézni!
Csupán egy havi díjért
idén végig edzheted
a nyarat. Ne légy lusta!
Gyere, próbáld ki,
szerezz új barátokat!
Mozogj, légy egészségesebb!
Edzések a volt Arany János
Iskola tornatermében.
Kedd 18 óra, csütörtök
18 óra, péntek 19 óra
Keress minket a facebookon:
Raion Dojo Oroszlany

a Győr-Sopron megyei bajnok a Soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium (előző évi országos bajnok), Vas megyéből
a Szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola, valamint a Budapesti Eötvös
József Gimnázium csapata vett részt. A
Hunyadisok az első mérkőzésen legyőzték szombathelyi csapatot, majd a döntőben ugyanezt tették a budapesti csapattal
is. Ezzel a sikerrel a Hunyadisok mindhárom kosárlabdában kiírt Diákolimpián (3. és 4. korcsoport + B33) az ország
legjobb nyolc iskolája közé került, amit
az ország egyetlen iskolája sem mondhat el magáról. A fiúk a 4. korcsoportos
Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntőjén Egerben képviselhetik iskolájukat.
A csapat tagjai: Árva-File Balázs, Baliga Ákos, Czermann Máté, Hegedűs Milán, Kulcsár Ambrus, Mester Ákos, Németh Máté, Pap Levente, Polónyi Ákos,
Szabadfi Márk, Szűr Balázs, Ungvárai
Zsombor. Edző: Gurszky Géza.

Gazdát keres
ÖCSI egy hat hetes kisfiú, aki nagyjából spániel

méretűre fog megnőni, miközben mindenki arcára
mosolyt csal. Első oltásán túl van, teljesen
egészséges. Chipelve, ivartalanítási kötelezettséggel
fogadható örökbe. Infó: 06 20 378 3364
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Hamis nyár

Ahogyan a nyárba csúszunk bele szépen lassan és az időjárás viszontagságos körülményeit figyelem, egyszerre átvitt értelmezést kap minden. Költők és írók kedvenc epizodikus váltakozása az évszakok elmúlása és az újak kezdete,
mint az életünk különböző szakaszai is. nemrég beszéltem a
szomszédommal, aki úgy fogalmazta meg, hogy Oroszlányban már három hete esik és nem normális az idő, csakúgy,
mint az emberek. És valóban így van. Elég kinéznem az ablakon és egyszerre azt látom és érzem, hogy semmi sem a
régi, semmi sem megszokott, a világunk fenekestül fel van
fordulva és mi magunk is. Semmi és senki sem stabil, bármennyire próbáljuk leplezni. Ma már nem az a kérdés, hogy
kinek van valamilyen baja, hanem az, hogy két problémás
ember találkozása pozitív előjelű társulás vagy romboló hatást gyakorol. Illúziókat kergetünk arról, hogy legyünk valakik, hogy minél több és több pénzünk legyen, aztán közben az élet elmegy mellettünk. A gazdag nem biztos, hogy
egészséges vagy boldog, akit szeretnek egyáltalán nem garantált, hogy vagyonos, az egészséges lehet gazdag, de magányos, a beteg a halálos ágyán több látogatót fogad, mint
a színes életet élő szingli. Semmi sem garantálja, hogy a lepel fellibbenése szépséges dolgokat hoz minden pillanatban.
Idővel az ember rájön, hogy fél karját adná egy nyugodt,
harmonikus környezetért, egy szerető és őszinte társért,
mert a nő számára a legcsodásabb dolog lehet egy igazi férfi
védelmező ölelése és törődése, ragyogtatása. A férfi számára pedig elengedhetetlen a nő gyengédsége, háttérországa,
amiben kiteljesedhet. És ahogyan nézek ki az ablakon, elgondolkodom rajta, vajon hányszor rontottam el életemben
ennek az esélyét… Hamis világ hamis bálványai közt imádva lenni önmagában a legnagyobb hazugság. Igaz szeretetben élni és azért megküzdeni valódi kihívás, de mindennél
jobban megéri.
Elképzelem magam gyógyultan, hátrahagyva minden fájdalmat és szégyent. Hófehér lapot kapva az élettől. Soha
többé nem állni önmagam boldogságának útjába. Hogy tudom mit jelent őszintén szeretni és bízni egy társban. Elképzelem magam, hogy meg tudom tenni, meg tudom fejlődni.
Elképzelem, hogy a szeretet maga az életem…
Addig is a szakadó esőben bőrig ázva, az esőcseppekben érzem a legördülő könnycseppjeimet is és bízva tekintek az
égre, ahol kisüt majd a nap. Addig is letörlöm az eddigi út
porát és teljes szívvel gondolok bármely férfira, kinek egykor oldalán álltam. Őszintén bocsánatot kérni, mert nem
tudtam, hogyan szeressek.
És TE?
Pázmándi Anikó

Kevesebb bűncselekmény
60%-kal csökkent a bűncselekmények száma városunkban 2009 óta – kezdte
beszámolóját Kiss Sándor rendőr alezredes, az Oroszlányi Rendőrkapitányság
vezetője. A májusi képviselőtestület előtt tartott éves, rendes beszámolójából
egyebek mellett azt is megtudhattuk, hogy az általános eredményességi mutatójuk 77% körül van.
A testületnek benyújtott összefoglalója alapján a 2017-2018. évek viszonylatában elmondható, hogy a lopások, betörések, autólopások és egyéb közterületen
elkövetett bűncselekmények száma egyaránt csökkent. A garázdaságok száma emelkedett 7-ről 14-re, igaz, szinte az összes elkövető megkerült azonnal.
A kábítószerrel kapcsolatban indított ügyek száma továbbra is alacsony, noha
– még ha csak mutatóba is, de – megjelent a jellemzően ide kapcsolható rablás-kifosztás is. Ugyan nem okoz meglepetést, de kimondható, hogy „az illegális migráció nem volt jellemző.”
A közlekedők biztonsága érdekében – országosan – 2018. második felétől nem
a korábban ismert módon, előre beharangozott helyszíneken mérik a sebességet rendőrautókból, hanem az eddigiekhez képest rejtetten, jelzés nélküli, „civil” autókban állítják fel a traffipaxokat. A közlekedési balesetek száma szintén
csökkent 2017-hez viszonyítva, a vezető baleseti ok pedig nem az ittasság, hanem az írott szabályok (azon belül is a sebességhatár, elsőbbségadás, kanyarodási szabályok) megsértése. Jellemző baleseti gócpont a városban nincsen, de
a kerékpárosok szintén nagy arányban okozói a baleseteknek, így őket kiemelten ellenőrizték.

