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50. LAPSZÁMUNKBÓL:



Kupon
50. lapszámunkat néhány kuponnal
szeretnénk emlékezetessé tenni: partnereink ajánlatai könnyebbé tehetnek
egy-egy döntést az Önök számára. Ha
úgy látják, segítségükre lehet valamelyik, ragadjanak ollót bátran!.
3. oldal

Szelfi
Az
OroszlányApp
üzemeltetői nem pihennek: most játékra hívják a felhasználókat. Ha
nincs a telefonján az alkalmazás,
még most sem késő letölteni!
9. oldal

Kedvcsináló
Egy kerékpárút építése nem csak aszfaltozásból és táblák felszereléséből
áll. A projekt „szemléletformáló tevékenységének” részeként őszig minden hónapban egy-egy problémakört
mutat be a szakértős. Így azok is bátrabban pattanhatnak bringára, akik
egyébként nem tekernek rendszeresen.
10. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Nagyobb aszfaltozások jönnek
Folyamatosak a kátyúzási munkák
a város útjain. Szinte minden munkanapon, amikor az időjárás engedi, több száz kg aszfaltot hengerelnek
bele az előző napon négyszög alakúra kivágott kátyúba. Így is hetek telhetnek el, mire az egy-egy festékkel feljelölt úthibáig eljutnak. Ez a fajta javítás azonban csak a közvetlen balesetveszély elhárítására szolgál. Jelenleg
erre van lehetősége a minden más városüzemeltetési feladattal is megbízott

Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.-nek, azaz az OIH Zrt.-nek.
Most azonban két helyszínen egy átfogóbb megoldáshoz nyúlnak. A felső, kb.
6 cm-es réteg felmarását és újra aszfaltozását végzik el a Népekbarátsága és a
Haraszthegyi út egy-egy szakaszán. A
Népeken a „Kapocs” kereszteződésétől
az óvoda mellett, a Tópart utcáig mintegy 170 méter hosszan, a Haraszthegyi
úton pedig a Rákóczi úttól az első elágazásig, hozzávetőleg 80 méter hosszban.

A munkálatok – a szükséges géplánc
rendelkezésre állásától függően – július
második felében fognak zajlani. Noha
a felmart aszfaltfelület alkalmas marad a közlekedésre, illetve a munkákat
egyszere csak fél pályán fogják végezni,
az érintett lakótömbök közötti autóforgalmat és parkolást biztosan korlátozni
kell. A munkák megkezdésének pontos
idejéről, illetve a korlátozásokról a cég a
városi internetes felületeken, illetve szórólapokon fog értesítést küldeni.
Az OIH Zrt. az útfelújítási munkák zavartalansága érdekében ez úton is kéri a
lakók szíves közreműködését és türelmét!

Helyreigazítás!

Már tervezik a következő
kerékpárutat
Négy térségben, több mint 200 kilométernyi kerékpárutat terveztet
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. közel félmilliárd forintért.
A nyílt tender eredményét az ajánlatkérő NIF közölte az uniós közbeszerzési közlönyben. – vette észre a napi.
hu. Ami miatt ez számunkra fontos,
hogy a négy terület közül az egyikben nevesítve van az Oroszlány-MajkVárgesztes-Vérteskozma-CsákvárNadap új nyomvonalú kerékpárút, 36
km, más források szerint 55 kilométer

hosszban. Ezt egyébként az UTIBER
Közúti Beruházó Kft. és a Pannonway
Építő Kft. tervezheti, 118,8 millió forintért. A tervekkel kapcsolatban egyelőre annyit tudtunk meg, hogy részben
a Csákvárra vezető út mellet, a jelenleg is meglévő erdő(tűz)védelmi sávon
haladna. A tervezet jól kiegészítené a
nyár végéig átadásra kerülő OroszlányTatabánya, illetve a szintén most épülő Környe-Vértessomló kerékpáros útvonalakat. Megvalósulásával biztonságosan elkerékpározhatnánk a Velen-

Előző lapszámunkban az oroszlányi
kosárlabda történét röviden bemutató cikkünk idővonalán néhány dátumot hibásan adtunk meg. A ma már kicsinek hívott munkacsarnokot valójában 1976-ban adták át, 1988–89-ben
a Népköztársaság kupában szintén a 2.
helyre jutott a csapat, míg a szakosztály az 1990-es megszűnésekor valójában az alapszakasz 3. helyén állt. A
pontosítást köszönjük Kostyál Károlynak, a hibáért az érintettek elnézését
kérjük.

cei-tóig. A jelenlegi hír engedélyezési
szintű kerékpárút tervek elkészítéséről
szól, „hogy a forrás rendelkezésre állása után azonnal indulhasson a kivitelezésük”. Így az építés, pláne a befejezés időpontjával kapcsolatban jelenleg
még nincs információnk.

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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50 lapszám

50.

2015 májusa óta 50 hónap telt el, 50 újságot készítettünk
eddig Önöknek. Minden egyes lapszámot úgy állítottunk
össze, hogy arra gondoltunk: Önök minek örülnének? Vajon
mit szeretnének benne látni, olvasni? Sok mindent kipróbáltunk, volt amit megtartottunk és volt amit nem. Mára már
máshol nyomtatjuk, más hordja ki, más a papír is. Egyszer
talán majd a főszerkesztő is más lesz. Minden hónapban kapunk segítséget, egy-egy jó fényképet a facebookon, híreket,
ötleteket, témákat. Van, aki rendszeresen ellát információkkal, van, aki csak egyszer hív fel. Néha hivatali, máskor céges dolgozók, edzők, pedagógusok, kutyasétáltatók, kerékpárosok… az ilyen segítségek tartják életben a lelkesedést,
és így az újságot is. Mert hát legyünk őszinték: a nyomtatott
sajtónak leáldozott. Oroszlány lakosainak életkora miatt
azonban még van, aki olvas minket. Ha csak huszonévesek
laknák a várost, nem ránk lenne szükség. A nemrégiben lefolytatott közvélemény-kutatás azonban más megvilágításba helyezte a munkánkat: aki olvas, az nagy arányban szeret bennünket, és ami ma talán a legfontosabb kérdés, hiteles forrásnak tartja a 2840-et. Ez pedig mégis arra enged következtetni, hogy úgy nagyjából sikerült eltalálni, hogy minek örülnének. Legalább is többször igen, mint nem.
Most is ezen gondolatok mellett ajánljuk figyelmükbe ezeket a kuponokat: a benne szereplő cégektől nem kértünk
pénzt, csak azt, hogy adjanak valamit, aminek Önök talán
örülnének. Ha többször igen, mint nem, akkor talán jó emlék marad ez az 50 együtt töltött hónap – nyomtatott újságról lévén szó, lehet, hogy újabb 50 már nem lesz.

50.
50.

50.
50. 

50.
50.

50.
50. 

50.
50. 50.

50.

50.

Eredeti olasz kÁvÉ vagy hÚ´sÍtÓ´ limonÁdÉ
(min. 2 fÓ´s EBÉD VAgy vacsora esetÉn)
minden kedves vendÉgÜnknek !

V8ETTEREMOROSZLANY

Kapocs műszaki szaküzlet

50.
50. 

Oroszlány,
Népekbarátsága u. 6.

50 kedvezmény

Konténer rendelés esetén 30% a szállítási díjból.
+36 34 560 025
50.
50.

OIH Zrt., Bánki Donát út 2/J

Vásárolt múzeumi
belépő mellé
ingyenes kisvonat
és kilátó jegy

5
50. 0.
50. 50.

% minden kifutó festékre a Kapocsban 
Oroszlány, Bánki Donát út 2/J szám alatt
zárt, kamerával megfigyelt parkolóban

50.
50. 

éves bérlet esetén 2 havi kedvezménnyel
a jelentkezések sorrendjében, korlátozott számban
+36 34 560 025

banyaszatimuzeum.hu
50.
50.
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ASZÓDIVILL KFT.

Minden nálunk vásárolt

50%

csillárt ingyen

kedvezmény
a választott
belépőjegyből

felszerelünk
50.

50.
50. 

Oroszlány, Fürst Sándor utca 25.

Csobbanó Uszoda,

Oroszlány, Szent Borbála tér 3.

5
50. 0.

50.
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Z

A valóságot játszották el




















OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

KONCERT
MOZART,TELEMANN, HAYDN, ALBINONI, VITALI
műveiből
Közreműködnek:

Lovas Márta (Franciaország)
hegedű

Misun Kim-Antensteiner (Németország)
zongora-orgona

Gunther Antensteiner (Németország)
zongora-orgona

2019.
július 20.
19 óra
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

Ingyenes Családi Program
Július 13. Szombat, 10-17 óráig

Oroszlány, Malom-tópart (Népekb. utca)

Hatalmas légvárak Játszóház
Népi körhinta Ügyességi játékok
Szervező:
w w w. o r o s z l a n y i b a p t i s t a . o r g
Figyelem: A park csak szülői felügyelettel, saját felelősségre, helyszíni regisztráció és a
házirend elfogadása után vehető igénybe! A légvárak használatához zokni viselete szükséges!

Sok politikus számára kötelező lenne
A Szociopoly interaktív színházi társasjátékban a nézők
pillanatok alatt lettek a családok tagjai, kerültek érzelmektől nem mentes, sokszor váratlan élethelyzetekbe.
Minden családnak két felnőtt, egy csecsemőkorú és egy
iskolás gyermek egy hónapjának napjait kellett megélnie, problémáit megoldania a játék során.
A játék során olyan váratlan helyzetekbe kerültek a családok, mint hogy a csecsemőnek tápszert kellett vennie,
az iskolás gyermeknek cipő kellett, mert a hiánya miatt nem ment iskolába. Voltak élethelyzetek, amelyeket
akkor is meg kellett oldaniuk, ha valamelyik fontos kiadást nem tudtak fedezni. Hiszen, ha pl. nem váltják ki
a gyógyszert, akkor nem tudnak alkalmi munkát vállalni, vagy ha a gyerek nem megy iskolába, kiesik a családi pótlék a bevételek közül. A családok között volt, amelyik csak a segélyekből és a családtámogatásokból élt, volt
olyan szerencsés, amelyikben közmunkához jutott a családfő, voltak családok, akik alkalmi munkával egészítették
ki a támogatásokat. A játék alatt 30 nap számtalan váratlan helyzetét kellett megoldania a családoknak, akik döntéseiket közösen hozták meg. Bass László szociológus, az
Elte Társadalomtudományi Karának oktatója érzékenyen
és nagy szaktudással vezette be a jelenlevőket a falu
szegénysorban lévő lakói mindennapi élethelyzetébe.
Az előadásban Herczeg Tamás, Hay Anna, Jaskó Bálint,
Vándor Veronika budapesti színészek tették fordulatossá
az eseményeket, hoztak elő szituációkat.
A programot szervező Oroszlányi Szegényeket Támogató
Alapítvány alapvető feladatának tekinti a helyi társadalom
tagjainak érzékenyítését, a nehéz élethelyzetbe került személyek problémái iránti fogékonyság fejlesztését. – mondta az alapítvány vezetője, Deák Sándorné, aki a továbbiakban hozzátette: Sokan el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehet a periférián lebegni, amikor nem tudjuk
eldönteni, hogy ételt tegyünk az asztalra, vagy a nagy fagyok miatt a gázszámla befizetése élvezzen prioritást. Az
előadás kaput nyit, hogy két órára kipróbáljuk, milyen
is a mélyszegénységben „élni”, milyen élethelyzetekben
kell döntéseket hozni. Az előadásra a nehéz sorban élőkkel kapcsolatban álló hivatalokban, egészségügyben, szociális ellátásban, oktatásban, rendőrségen dolgozókat és
a civilszervezetek tagjait hívtuk meg. A következőkben a
társasjátékkal önkénteseinkkel keressük meg az iskolákat.
Szeretnénk elérni, hogy a jobb helyzetben lévő gyermekek
szolidárisabbak, elfogadóbbak legyenek a peremen élő
társaikkal szemben.
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Indul a kampány

Megvan az első két
polgármester-jelölt

Nem először tér vissza hozzánk a Streetball
fesztivál, nyolcadik alkalommal lepték el palánkok a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok körülötti parkolókat. Most először fogadtuk a rendezvényt NB1-es kosárcsapat városaként.

Szintén virágültetéssel végződött, de támfalat
is javítottak, vízelvezetést is építettek a Fürst
Sándor út 2-4. számú lépcsőház lakói. Példamutatásukat nem akartuk szó nélkül hagyni.

Összetartó kis csapat gondoskodik a sportcsarnok rendben tartásáról. Úgy gondolták,
munkájuk nem ér véget az ajtónál, így összehoztak egy vendégváró kis virágoskertet is.

A Tájházban rendezett Pajtafesztivál nagy számú kulturális csemegéinek sorát Tóth Viktor
szaxofonos és Gyárfás István jazz gitáros koncertje zárta.

Ismét indul a polgármesteri címért
Lazók Zoltán, a város jelenlegi polgármestere. Ezt az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület jelentette be az egyesület és a támogató pártok képviselői sajtótájékoztatóján június
végén. A nyolc egyéni körzetben is közös jelöltek lesznek. A szövetségben a
civil egyesületen kívül a DK, a Jobbik,
az LMP, a Momentum és az MSZP vesz
részt.
A Fidesz pedig Molnár Istvánt indítja
Oroszlány város polgármesteri címéért – jelentette be országgyűlési képviselőnk saját facebook oldalán június 8-án. „Moles”, ahogyan sokan a városban ismerik, politikai területen „szűz
kézként” indul a polgármesteri címért.
A kormánypárt várhatón most is indít
minden egyéni választókörzetben jelölteket.
A nyolc oroszlányi választókerület és a
listás helyek tekintetében egyik szervezet sem adott még meg konkrét névsort.
Az önkormányzati választásokat vélhetően ez év október közepe felé rendezik meg.
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Új tetőt kap a Borbálai Ovi Segítsünk a Meseligetnek!
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A Meseliget Óvoda (Oroszlány Város Óvodái) a TESCO „Ön
választ, mi segítünk” pályázatán „Alkoss szabadon a szabadban! (Kültéri rajzfal a Meseliget óvodásainak)” elnevezéssel
nyújtotta be projektjét, amely most eljutott a szavazási szakaszig.
A Meseliget Óvoda
nevelési gyakorlatának egyik alappillére az esztétikai nevelés. A kültéri alkotófal létrehozásával szeretnénk a gyermekek
számára lehetőséget
biztosítani a szabadban való alkotásra, a rajzolás örömének
megélésére az udvarunkon is. Fejlődne kézügyességük és az
esztétikus környezet létrehozásában is aktív szereplők lehetnének óvodásaink. Mindezek mellett szépülne óvodánk udvara, mivel az alkotó falat a tárolóhelységünkre álmodtuk
meg. Így az óvoda tárolóhelysége új funkciót kapna, egyedülálló lehetne városi szinten a kültéri alkotófal megléte.
A szabadban való alkotással, újfajta ingerek érnék a gyermekeket, lehetőség nyílna a nagymozgások gyakorlása mellett
az udvaron alkotásokat elkészíteni porkrétával vagy krétafilccel.
A szavazás menete:
A Tesco vásárlói 2019. június 17. és július 14. között minden
vásárlás után 1 darab zsetont kapnak, amit az áruházakban
kihelyezett zsetongyűjtő pontokon dobhatnak be a kiválasztott és támogatott szervezet és pályázati program mellé.
Kérjük a 2840 kedves olvasóit, támogassák a Kültéri rajzfal
megvalósítását szavazataikkal!
A MÉRETEK A HELYSZÍNEN
ELLENŐRIZENDŐK!
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Kullancs elleni oltás
az ovisoknak
Az idei városi egészségügyi
programba belekerült a hivatalosan „a kullancs által
terjesztett betegségek elleni”-nek hívott védőoltás is. A
képviselő-testületi határozat
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H-2800 Tatabánya Réti út 172.
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Megkezdődött a Borbálai Óvoda felújítása. A gyerekek
az utolsó hetekben már más városi óvodák csoportjaiba
jártak, de a munka zöme a nyári szünetre van időzítve. Az
elsősorban tető-, és nyílászárócserét jelentő beruházás időszerű volt, hiszen nagyjából ez az utolsó óvoda, amelyben
az utóbbi években nem történt valamilyen nagyobb felújítás. A most lecserélendő tető amellett, hogy a borítása megváltozik és jelentős hőszigetelő réteget kap (25 cm üveggyapot
a padlásfödémre), más alakú is lesz. Az eddigi jellegzetes ferde vonalait aszimmetrikus nyeregtető váltja fel (képünkön).
A tető átépítésével egyidejűleg a csoportszobák között új fedett teraszok is készülnek, illetve a nem használt kéményt is
megszüntetik. Emellett az épület külső szigetelése is megvalósul, a meglevő téglafalakra 16 cm, az átlagosnál jobb hőszigetelő képességű táblák kerülnek fel. Az összes kültéri ajtót és ablakot modern, sok kamrás, műanyag szerkezetű, három rétegű üveggel ellátott – azaz a fallal és a tetővel összhangban lévő hőszigetelő képességű – nyílásszárókra cserélik. Ezt a munkát pedig belső fal-, és ajtófestések egészítik ki.
A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás során az önkormányzat a Sárrét-Plast Vagyonkezelő Zrt.-vel (Sárbogárd) kötött
vállalkozási szerződést. Az óvoda többi részének felújítására szintén léteznek elképzelések, melynek a felsorolt munkák
az első lépései. Az idei évben ezekre van fedezet, pontosítva:
145 000 000 forint.
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alapján korábban
felmérés készült a
3-4-5 éves gyermekek szüleinek körében a kullancs elleni
védőoltás igényéről. A beérkezett nyilatkozatok szerint a szülők mintegy 300
gyermek részére kérik azt. A gyermekek
részére készült vakcina ára kb. 5800 Ft,
és az első oltási évben 2 alkalom szükséges. Így az a védőoltások összesen mintegy 3,5 millió forintba kerülnek. Az ehhez szükséges összeg pedig két részből

áll össze. A bárányhimlő elleni védőoltásra az az egészségügyi prevenciós
program keretében
tervezett összeg felszabadul, hiszen ezt
a feladatot az állam 2019 szeptemberétől átvállalta. Ezen felül Dr. Mátics István is felajánlotta a képviselői keretének
nagy részét erre a célra. A kullancs elleni védőoltás programja 2019. szeptember 1-jétől indulna.
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Létezik ez?

Helyijárat a vasútállomásig

Az újságban többször említett márciusi szemétszedési
akciók széles körben népszerűek voltak. Minden korábbinál több embert megmozgatott, és bizony a megtisztítás
észrevehető az adott erdőrészeken, útszéleken. Az ilyen
szemétszedés, ha elengedjük azt, hogy mások után kell ös�szeszedni, bizony jó buli: egy célért dolgozik sok ember, saját elhatározásból, és mindenki ugyanannyit keres vele:
semmit. Itt ugyanaz a kesztyű jut az operátornak, a csoport
vezetőnek és az irodistáknak. A vezérigazgató tartja a zsák
száját a raktárosnak, és az úszómester a pénztárossal együtt
dobja a konténerbe. Jó érzésű, ténylegesen tenni képes emberek dolgoztak egy célért, ami lássuk be, menő dolog.
Majd jött Vuity Tvrtko – persze sapkában –, és szinte belerángatta a teljes hivatali gépezetet a csikkszedő akcióba. Itt
az apró méret miatt nem konténerekben, hanem kukákban
mérték a mennyiséget, de a 32 000 db csikk azért elég beszédes a maga 100 kilójával. Persze a lényeg ebben a szemlélet
formálás volt, a résztvevők többsége valamelyik iskolából
érkezett, de nagyon sok felnőtt – köztük számos önállóan
érkező önkéntes is felvette a gumikesztyűt. Csikket eldobálni kb. azóta szokás, amióta a cigaretta létezik. Ha leszűkítjük saját kis városunkra, akkor kb. azóta vannak jelen nagy
mennyiégben a csikkek, amióta Oroszlány várossá nőtte ki
magát. Az elmúlt több, mint 60 év berögződéseit pedig nyilván nem lehet egy 4-5 órás akcióval semmissé tenni. Nem
valószínű, hogy akire másnaptól rászólnak az eldobott csikkért, az egyáltalán érteni fogja, hogy mit akarnak tőle. De
ettől az ügy még jó, és ha a város komolyan veszi a témát –
és tud is rá áldozni – értelmes helyekre kihelyezett gyűjtőkkel, ügyes figyelemfelhívással, megfelelő médiatámogatással
bizony lehet sikereket elérni.
És hogy miért merem ezt gondolni? Mert ezt látom. A
kakitündéres táblákban nem az a lényeg, hogy valójában létezik-e vagy sem. (Szerintem amúgy nem, ez még varázspálcával is elég xar meló lenne.) Az sem igazán számít, hogy
hány zacskó fogy. A lényeg, hogy mind több és több kutyást
látni hajolgatni, és egyre kevésbé elfogadott bármilyen kifogással hátra hagyni a cuccost. Ja igen, nemrégiben plusz hárommal bővült a zacskóadagolók száma – mert használják.
És most itt az újabb ötlet, ültessünk fát! Alulról, lakossági kezdeményezésként, a kerékpárút kapcsán. A klasszikus
gondolat persze a facebookon, a gép előtt ülve nyilván azonnal sok kedvelőt szerzett. Csakhogy most városüzemeltető cégnél is. Tőlük tudom, hogy a háttérben elindult már
a szervezés, a helyszínkeresés, a számolgatás. Náluk adottak az eszközök, és a kertészmérnök szakember is. Nyáron,
a kánikulában az álmoskönyv szerint sem jó csemetét ültetni, de az őszig hátra lévő pár hónap talán hoz még néhány
új csatlakozót. Így azt még nem lehet tudni, hogy öt, tizenöt vagy ötven fa lesz belőle, csak azt, hogy valami megint elindult.
Az oroszlányiak egy része tehát valahogy jól veszi ezeket a
dolgokat, és hajlanak a jóra. Persze ők sem ehhez vannak
szokva, így még kell, aki alkalmanként megmutatja nekik
az utat, hogy tessék, erre is lehet menni! De egyre többen
vannak, és ha a szándék a megfelelő pillanatban van elültetve, és gondozzák, locsolják, akkor néhány éven belül elkezd terebélyesedni. Szóval bátran tessék figyelni ezeket az
„őrültségeket” és részt venni abban, amit leginkább szimpatikus.
Vagy tévedek, és tényleg létezik a kakitündér.

Oroszlány Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával már közlekednek munkanapokon a vasúti menetrendhez alkalmazkodó 3-as számú helyijáratok. Ezek a Tatabánya–Budapest felé induló vonatokhoz, illetve az onnan
érkező vonatoktól kényelmes eljutási lehetőséget kínálnak
a város távolabbi területein (Körforgalom, Alkotmány út,
Gimnázium, Korányi F. utca környéke) lakóknak. Az autóbuszjáratok indulási ideje a Volán teleptől a vasútállomásra:
8.25, 9.25, 15.25, 16.25 (amelyek az Oroszlányból 8.48-kor, 9.48kor, 15.48-kor és 16.48-kor induló vonatokhoz csatlakoznak).
A Vasútállomástól a Volán telepre: 9.10, 10.10, 15.10, 16.10, 17.10
(amelyek az Oroszlányba 9.07-kor, 10.07-kor, 15.07-kor, 16.07kor és 17.07-kor érkező vonatokhoz csatlakoznak).
Az autóbuszjáratok a vasútállomáson a kaviccsal felszórt autóparkoló bejáratánál állnak meg, menetrendjük minden
közbenső megállóban olvasható.

Gazdát keres
Ezt a fiatal, szuka, mudi jellegű
kutyát chip és nyakörv nélkül
találták az út szélén. Új gazdája
„érkezéséig” kézenfekvő okból a
PACSI nevet kapta. Jelenleg
az ebtelepen várja gazdáját.
Emberre nem veszélyes, sőt…
Infó:
06 20 378 3364
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További két évig a Hunyadi iskolában próbálhat a HéBé. A képviselő-testület által jóváhagyott
bérlet-hosszabbítás továbbra is
ingyenes marad.

A hónap közepéig kiürül a Petőfi
Udvar utolsó leromlott tömbje,
a 4-es és 5-ös számú lépcsőház,
miután minden ott lakó családdal
sikerült megállapodni csereingatlan, vagy lelépési pénz ellenében.

Szakemberek sikeresnek nyilvánították a városi platánfák 2017es poloskák elleni oltását, így
mára tünetmentes és egészséges
a főként a Rákóczi úton található
több, mint 400 példány.

Elkészült a korábban megteltnek nyilvánított oroszlányi hulladéklerakó (depónia) bővítése.
Az előkezelő részleggel is bővült
létesítményt későbbi lapszámunkban részletesen is bemutatjuk. A
projekt keretében -még idén- a
gyűjtést végző gépkocsipark is
újakra cserélődik.

Környe polgármestere átadta az elkerülő útért gyűjtött
aláírásokat az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárságának. Az ügyben így
megkezdődött a szakmai egyeztetés, melyben remélhetőleg -egyszer- Oroszlányt is érintő elkerülő
út terve születik meg.

Havasi László 52 óra 39 perces
idővel teljesítette a 200 km hos�szú 7400 m szintet tartalmazó
Kazinczy 200 teljesítménytúrát!
Információink szerint ő az első, aki
oroszlányiként ilyen távot teljesített gyalog.

Miből lesz a fesztiválbelépő?
Erre érdemes odafigyelni a diákmunka során

Mire kell figyelnie a diákoknak a nyári munka elvállalásánál? A Prohuman
Diákmunka az ország legjelentősebb
munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó
vállalataként szeretné felhívni a figyelmet a diákmunkával kapcsolatos fontos tudnivalókra. „Az országos statisztikák szerint tavaly körülbelül 300 ezer
15 és 24 év között fiatal dolgozott nyáron, csak a Prohuman Diákmunkán keresztül több mint 6000 diák talált munkát, idén pedig további 20%-os növekedést várunk. Egyre keresettebb a diák
munka, a nyár szezonális hatása pedig
még tovább növeli a fiatalok számát a
munkaerőpiacon. Az a tapasztalatunk,
hogy azok a diákok, akik évközben heti
20-25 órát dolgoznak, nyáron akár 40-48

órát is munkával töltenek. Így azt mondhatjuk, hogy a 3 nyári hónap alatt annyit
dolgoznak a diákjaink, mint 6 nem nyári hónapban” – mondta el Juhász Csongor, az évente több mint 20 ezer munkavállalót kiközvetítő Prohuman vezetője. A szakember szerint a fiatalok, a
munkaadók és a nemzetgazdaság számára is több szempontból hasznos a
diákmunka, azonban érdemes tisztában
lenni a legalapvetőbb szabályokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel. „A diákok bizonyos területeken tartalékot is jelentenek az általános hazai munkaerő
hiány orvoslására, illetve a nyári szabadságolás ideje alatt sok esetben szezonálisan helyettesítik az állandó állományt” –
tette hozzá.

Jogszabályi keretek: tavaly óta nem volt változás
Tavaly óta nem változott a diákmunka
jogi szabályozása. Diákként továbbra is
csak iskolaszövetkezeten keresztül lehet
dolgozni. Diáknak számít ilyen szempontból az, aki nappali tagozatos képzésben vesz részt, aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és nem töltötte be még a 25. életévét. Már 15 éves
kortól lehet munkát vállalni a nyári szü-

netben, 16 évesen már iskolaidő alatt is,
de csak maximum 8 órát napközben. 18
éves kor alatt szülői engedély szükséges.
A szerződést természetesen írásba kell
foglalni, és szükséges a bérről is megállapodni, amely nem lehet kevesebb a mindenkori minimálbérnél, ami 2019-ben
bruttó 857 Ft/óra. A diákoknak a bruttó
bérükből 15% SZJA-t kell fizetniük.

Izgalmas munkák a nyaralóhelyeken
Nem csak a négy fal között lehet dolgozni: keresnek vízimentőt a Balatonhoz,
úszómestert és csúszdafelügyelőt strandokon vagy erdei vasúton jegyet kezelő kalauzt. Ugyanígy a nyári fesztiválok

is sok diákmunkát kínálnak. A multinacionális cégeknél a diákokat legtöbbször mérnöki, adminisztratív, IT és call
centeres, idegennyelv-ismeretet igénylő
munkakörökben várják.

Hosszú távú karriercélokat is támogat a diákmunka
Egyre többen gondolkoznak már előre
is, és a hosszabb távú karrierjüket szem
előtt tartva kezdnek el dolgozni a diákéveik alatt. Előnyt jelent egy interjún,
ha a diploma mellett már némi tapasz-

talata is van egy fiatalnak, mire kikerül
a munkaerőpiacra. Arról nem is beszélve, hogy a kötelező szakmai gyakorlat is
megszerezhető a diákmunka során.

Így érdemes nekiállni a nyári munkakeresésnek
Az interneten keresztül lehet a leggyorsabban utánanézni a diákmunka lehetőségeknek. A megbízható iskolaszövetkezetek portáljain általában lehet több szempont szerint is könnyen keresni,
terület, nyelvtudás, földrajzi elhelyezkedés és tapasztalat alapján listázni álláslehetőségeket. Regisztráció után be lehet állítani,
hogy értesítést kapjon az érdeklődő a kedvenc állás típusairól.
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Játssz az Oroszlány Apppal, ismerd meg a várost
és nyerj havonta!
Mire lesz szükséged a játékhoz?
• Ha még nem tetted, mindenképpen
töltsd le az Oroszlány App-ot, megteheted a Google Play vagy az App
Store áruházakból, majd regisztrálj!
Enélkül nem tudsz játszani.
• A beküldéshez szükséged lesz internet kapcsolatra.
A játék menete:
• Lépj be az Applikációba!
• Nyisd meg az Okostérképet és ott
válaszd Szűrés lehetőségét!
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• A probléma típusánál válaszd a JÁTÉK kategóriát, a probléma leírásánál
pedig add meg neved és telefonszámodat, hogy ha nyersz, értesíteni tudjunk!
• Kattints a Küldés gombra.
Havonta egy alkalommal sorsolunk.
Ha a beállításoknál bekapcsolod az
értesítések fogadását, akkor azonnal kapsz információt. A játékhoz
(fotó beküldéséhez) internet kapcsolat szükséges. A nyerteseket e-mailen
vagy telefonon értesítjük.

Városmarketing
Gyémánt-díjas Oroszlány!
A Magyar Marketing Szövetség idén
is meghirdette Városmarketing díj
pályázatát, amelyen a települések
előző évi marketingkommunikációját értékelték különböző kategóriákban. A városmarketing díjátadóra június 5-én a MediapiacON konferencián került sor. Idén 123 pályázati anyag
érkezett be a Szövetséghez, amelyek
közül, az OROSZLÁNY APPLIKÁCIÓ a „belső kommunikációs megoldások és tartalom” kategóriában Gyémánt minősítést szerzett. A zsűri a
díjjal a színvonalas városmarketing
tevékenységet értékelte, a díjhoz jár
egy éves védjegyhasználat is. Köszönjük azoknak, akik már letöltötték és
használják az App-ot, mert az ő használati szokásaik és véleményük alapján tudjuk azt folyamatosan fejleszteni, és ösztönzünk mindenkit, aki
eddig még nem tette, hogy kövesse a példát, megéri egy gyémántdíjas
közösséghez tartozni!

• A szűrés kategóriái közül válaszd ki
a Játékot!
• A megjelenő játékhelyek közül válaszd ki az aktuálisat, vagy a soron
következőt, amit még nem oldottál
meg!
• Kerekedj fel és keresd meg a térképen jelölt helyet a városban!
• A helyszínen ismét lépj be az Appba és a Problématérkép menüpontnál
(mintha egy problémát küldenél be)
küldj egy képet, amit a helyszínen készítesz.
• Ehhez válaszd a jobb felső sarokban a nyilat ( ), amivel új problémát tudsz beküldeni, majd készítsd el
a szelfit úgy, hogy a megjelölt helyszín
(pl. szobor, tárgy, útszakasz stb.) és Te
is jól látszódjatok!
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Még több
térfigyelő kamera

Kerékpáros kisokos – Hogyan öltözködjünk nyáron?
Egy jó bringázáshoz nemcsak jó bringára van szükség, hanem megfelelő öltözetre is. Nem mindegy persze,
mire használjuk a kerékpárt: mindennapi közlekedésre, szabadidő eltöltésére, vagy éppen komolyabb
sporttevékenységre. Vannak természetesen alapszabályok, amiket érdemes betartani, bármilyen céllal is üljön valaki a nyeregbe. Mindenképpen olyan ruhát kell választani, amiben kényelmes a bringázás, nem akadályozza viselőjét a tekerésben, le- és
felszállásban.
Ha a lábbelire gondolunk, ügyelni kell
arra, hogy ne legyen túl hosszú a cipőfűző: bekaphatja a lánc, feltekeredhet
a hajtókarra. Papucsban nem túl kényelmes a tekerés, és még ki is csúszhat
belőle a lábunk, még a közeli strandra guruláshoz is érdemes cipőt húzni.
Ugyanez igaz a rövidebb-hosszabb túrákra is, cipőt húzva pattanjunk bringára. Aki sokat teker, annak megfontolandó egy kerékpáros cipő, és egy hozzá tartozó pedál beszerzése is.
Legalább ennyire kényes kérdés a nadrág kiválasztása is. Tulajdonképpen
bármilyen nadrágban fel lehet ülni
a bringára, ha rövidebb távot szeretne valaki megtenni, például városban
közlekedve. Ha azonban több időt szeretnénk megtenni, nagyobb távot megtéve, akkor érdemes beruházni egy ke-

rékpáros nadrágba. A bringás nadrág
annyival tud többet, mint egy átlagos
nadrág, hogy van benne egy szivacsból
készült betét, ami azokat a kényesebb
testrészeket védi, amelyekkel ránehezedik a bringás a nyeregre. Elsőre furcsa érzés ilyet viselni, de az eredmény
garantált, később kezd el fájni a bringás ülepe, mint egy átlagos nadrágban.
Az sem véletlen, hogy lehet kerékpáros mezeket is kapni, és ezek éppúgy az
ember testéhez tapadnak, mint a bringás nadrágok. Így biztosan elkerülhető, hogy valamilyen bogár kerüljön a
ruha alá, ráadásul a bringás mez hátán
zsebek is vannak, amiben elfér a telefon, egy-egy müzliszelet, egy pénztárca, stb.
Túrára indulva nem árt eltenni egy
széldzsekit, vagy esőkabátot, hiszen
bármikor előfordulhat, hogy a reggeli
napsütést délutánra felváltja egy zápor,
zivatar, esetleg felhőszakadás, akár tízfokos lehűlést és erős, viharos szelet
hozva magával. Ha nincs csomagtartó és kerékpáros táska a bringán, akkor
egy kényelmes hátizsák a jó megoldás
arra, hogy a kiegészítőket magunkkal
vigyük.
Összefoglalva: a legfontosabb szempont bringázás esetén az, hogy az öltözék kényelmes legyen, ne akadályozzon a tekerésben. Egy jó bringával,
megfelelő öltözetben élmény a tekerés!

Tovább bővül a város térfigyelő
kamerarendszere. A jelenlegi 32 helyszínen felszerelt 46 kamera most további hárommal egészül ki, illetve egy
meglévőt átszerelnek, hogy más látószöget adjon. Egy új oszlopot telepítenek a Pusztavámi út becsatlakozásához (egykori Bányamentő-állomás
környéke). Ez a kamerapár a meglévő néhányhoz hasonlóan rendszám
felismerő funkciót is tudni fog, hiszen ez a helyszín is a városba be-, illetve kivezető útvonal. A korábbi beruházásnak köszönhető rendszámfelismerő szoftver jól működik, számos
ismert és talán annál is több nem nyilvános ügyben volt már a hatóságok segítségére. A Dózsa György út–Népek
Barátsága út kereszteződése is teljesen
új helyszín lesz, ez ma már szintén jelentős forgalmat bonyolító elágazás.
A Rákóczi és a Takács Imre út, vagyis a Penny melletti „kis” körforgalmat
megint csak indokoltnak tartják külön figyelni. Az autósok nagy százalékának okoz gondot az ott érvényes áthaladási szabályok ismerete, betartása, így például a koccanással járó vitás
esetekben jól fog jönni egy visszanézhető felvétel a rendőrség szakértőjének számára. Sokan túl kicsinek tartják – az országban egyébként elsőként
– műanyag elemekből kiépített kört,
ám ha KRESZ-ben leírtakra hagyatkozunk, akkor az áthaladási elsőbbség szabályozására kétségkívül alkalmas. A negyedik érintett helyszín pedig a Táncsics Mihály út–Fürst Sándor
sarka. Itt korábban a tízemeletes tetején építettek ki egy forgatható kamerát, mely megmarad ezen a helyszínen,
de máshol fogják rögzíteni. Sajnálatos
módon itt több elütés is történt az elmúlt években. A Táncsics úton kátyúzás és a csatornafedelek rendbetétele részben megtörtént, ugyanakkor a
forgalom szabályozása nem változott
lényegesen. Így a mai napig gyakran
alakulnak ki veszélyes helyzetek, hiszen több zebra, óvoda, iskola, rendelő, gyógyszertár és boltok találhatók
itt, ezért gyakran várakozó autók is
vannak.
Ahogy arról korábban többször írtunk, a kamerarendszer monitorszobájába még a hivatali dolgozók közül is csak az arra feljogosított néhány
személy léphet be. A rögzített felvételeket akkor nézik vissza, ha valamilyen esemény miatt szükséges, vagy
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ha a rendőrség kéri azt. Tehát az új kamerák felszerelés is csak azok számára
okoz kellemetlenséget, akiknek valamilyen okból számonkéréstől kell tartaniuk.

„Bonis Bona – A nemzet
tehetségeiért” díjat
kapott Huma Erzsébet
2019. június 6-án adták át a „Bonis
Bona – A nemzet tehetségeiért” díjakat Budapesten, a Hagyományok Házában tartott Tehetséggálán. A díjra olyan tehetséggondozásban kimagasló munkát végző szakembereket és
szervezeteket lehetett jelölni, akik tevékenységükkel nagymértékben hozzájárulnak a tehetséggondozás hosszú,
komplex folyamatához.
Az idei díjazottak között volt Huma
Erzsébet, az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola matematika-informatika szakos tanára is.
Huma Erzsébet 1991. óta dolgozik az
iskolában. Meghatározó egyénisége a tehetséggondozó munkának. Folyamatosan magas színvonalú oktatómunkát végez, ennek eredményeképpen tanítványai minden évben kimagasló sikereket érnek el matematikából és informatikából a szaktárgyi tanulmányi versenyeken. Több ízben
„Legeredményesebb felkészítő tanár”
elismerést kapott a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a Bolyai Matematika Csapatversenyen.
Tantárgyait a legkorszerűbb eszközök
és módszerek alkalmazásával szeretteti meg a gyerekekkel, partnerként támogatja őket, inspirálja az eltérő megoldásokat és az egymástól való tanulást. Élenjár a távoktatásban, saját online tudás
bázist fejlesztett, ahol igényeik szerint válogathatnak a tartalmak, videók, tesztek között a diákok.
A közösségformálásra éppúgy gondot
fordít, mint az egyéniségek fejlesztésére. Következetes, magas követelményeket támasztó, ugyanakkor türelmes és empatikus pedagógus.

Szervezője a Bolyai versenyeknek, irányítja a Tehetség munkaközösséget,
tehetségméréseket végez, tehetségtábort szervez. E munkája nagyban hozzájárult, hogy 2018-ban Akkreditált
Kiváló Tehetségpont minősítést kapott az intézmény.
Az elismeréshez gratulálunk!

Elemükben a Vidrák

Június első napjaiban Orfűre utaztak kajakpólósaink. És mivel a népszerű ottani zenei fesztivált csak pár
héttel később tartották, összecsaptak a
többi odaérkezett csapattal. A küzdelem végén az U21-es válogatottjuk, va-

lamint a felnőtt csapatuk is győztesen
állhatott a dobogóra.
Az ezt követő megmérettetésért már
Lengyelországig kellett utazniuk, ahol
a vegyes életkorú csapatuk a felnőttek
között tudott indulni. Így az ott meg-

szerzett 3. helyért kapott érem (képünkön) is szépen csillog a számukra.

Európa Kupán
a Judo Club
– ősszel folytatják
Az Oroszlányi Judo Club legsikeresebb versenyzője, Áncsák Kitti Bettina a Győrben megrendezett Serdülő Európa Kupán vehetett részt június első hétvégéjén. A magyar élvonal
mellett horvát, német, román, szlovén,
cseh, azeri versenyzők léptek még tatamira. Kitti remek versenyzéssel a
bronzéremért küzdhetett, ahol sajnos
román ellenfelét nem tudta legyőzni,
de így is az értékes V. helyet szerezte
meg. Végh Tibor vezető edző elégedett
tanítványa szereplésével, mivel ez volt
az első Európa Kupa versenye. Ezt követően a július közepi hétvégén Ajkára utazott a Club, ahol Judo Fesztivált

szerveztek a hazaiak. A családias, baráti hangulatú eseményen jórészt 10
éves kor alattiak és kezdő versenyzők
indultak. Az OJC 4 versenyzőt indított, mindegyikük érmes helyen végzett: ARANY – Áncsák Kiara Manna, Müller Krisztián; EZÜST – Kakas
László; BRONZ – Rózsa Lili.
Ezzel a versennyel a tavaszi versenyidőszak lezárult az OJC versenyzői
számára. Az őszi szezont egy hazai
rendezésű versennyel kezdik, a hagyományos Nemzetközi Bányász Kupa
megrendezésével.
Izsáki Erika
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Változás

Beköszönt a nyár. A meleg nappalokkal, a fényes éjszakákkal és a hideg limonádékkal együtt a szívünk is megtelik élettel. Óhatatlanul kitárjuk a karjainkat és keblünkre öleljük a
világot. Egy éve jelent meg az első kis hasábom az újságban.
Idegenként tértem ebbe a városba és tele voltam félelmekkel
magamat, valamint az egész életemet, a párkapcsolatomat tekintve. Egy év hatalmas idő… Mint már korábbi cikkemben
írtam is, az időt pótolni nem lehet, ha elszalasztjuk a lehetőséget a boldogságra, a szépségre és a szeretetre, az többé nem
jön vissza.
A változás azonban sokszor gyötrelmesnek indul és felforgatja a belsőnket. Amikor ez elkezdődik, szinte nyúzzák a bőrünket, de hosszútávon olyan érzés, mintha egy báb-állapotból fejlődnénk csodaszép és szabad pillangókká.
Amikor megérezzük azt, hogy a boldogság önálló döntésünk
és az életünk kormányzásának együttese, akkor rájövünk,
hogy semmi sem tarthat vissza minket, csakis a saját egonk.
Az életet élvezni kell és elfogadni, a harcot pedig meghagyni a negatív embereknek! Az élet pedig nem más, mint minden áldott nap hittel és szeretettel felkelni, a legszebb és legtöbb dolgot kihozni magunkból, nem mások elvárásai szerint, hanem belső lényünkből fakadó vegytiszta Énünkkel.
Gondoljunk bele, mik azok a tulajdonságok, amelyek belőlünk árasztva többé tehetik a világot is? Ez az, ami pontosan
szükséges minden ember személyiségéből!
Negatív emberek fegyverei az állandó panaszkodás, a kritizálás, mások örömének lebecsülése, agresszió, felületesség és
még sok más.
Az élet nem arról szól, hogy minden mindegyik pillanatban
kifogástalan, hanem arról, hogy ezekkel a helyzetekkel együtt
önmagunk felszabadítása megtörténik, azaz könnyedén kezeljük a mindennapjainkat! Ezt pedig csak az teheti meg, aki
békében van önmagával és dolgozik a boldogságáért! A legnagyobb erényünk, ha felismerjük, hogy egy adott helyzetből
hogyan tudjuk a probléma megoldásaként tanulásra transzformálni a dolgokat. Egyszerűen mindenből ki kell hozni a
legjobbat és a legrosszabb állapotot pedig inverzére változtatni. Ha bántanak, ne azt nézd, ki és miért teszi, hanem azt,
hogy te mit tehetsz, hogy az adott dolog ne bántson! Ha boldogtalan vagy, ne a másikat akard magadhoz idomítani, hanem változz te magad és – ha dolgotok van egymással – ő is
változni fog, ha nem, akkor engedd el!
Minden rajtunk múlik. A szenvedés egy beleragadt és általunk fenntartott állapot.
A változás a kezedben van! Éled az életet vagy csak túléled?!
Változni annyit tesz, mint minden egyes nappal meghaladni
önmagunkat. Az én változásom az elfogadásban rejlik, mivel
egész eddigi életemben mások elgondolásai szerint igyekeztem élni, megfeledkezve saját, belső hangomról. Most én vagyok a forgatókönyvíró és nagyon élvezem azt, hogy bármit
elérhetek, amit csak szeretnék!
Pázmándi Anikó

