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Szoborsors
A hagyományőrzés mindig a jövőben
válik igazán értékessé – de a jelenben
kell foglalkozni vele. Az OMBKE helyi
elnökével kávéztunk.
6–7. oldal

Útjaink
100 km út és járda van Oroszlányban,
melyekből sok a várossal egyidős.
Megnéztük, mi történik velük és mire
lehet számítani még idén.
2. oldal

Idén negyven éves
az Oroszlányi Bányászati Múzeum,
mely alkalomból
díszvilágítást kapott
a két legismertebb
látványossága Majkon,
az aknatorony
és a bányamozdony

Falunap
Idén 25. alkalommal rendezik meg az
oroszlányi szlovákok „évi rendes ünnepét”. Ismét nagy lesz a nyüzsgés 17én az Alkotmány utcában. Részletes
program:
3. oldal

Rallye
Az MNASZ Rallye3 bajnoksága ismét
ellátogat hozzánk, ám első alkalommal csap itt össze annak Északi és Déli
régiója. Rajtceremónia 17-én szombat
este, verseny 18-án vasárnap egész
nap.
9. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Mindenki megérzi – útjaink állapota
Országos probléma a közutak rossz
állapota, egyes felmérések szerint az
egyik legrosszabb helyzetben a megyénk van: itt az utak 75%-a szorulna javításra. A döbbenetes szám egyszerű okra vezethető vissza: ezeket az
utakat nem a mai forgalomra méretezték. Megyénk gazdaságilag erős, a
Budapest–Győr–Sopron vonalhoz képest kedvező földrajzi (logisztikai) helyzetben van – ez egyben erős autó és kamion forgalmat is jelent. Így a megnövekedett forgalom nem kifogás, hanem
megoldandó probléma. Oroszlányban
jelenleg egy 5 fős, egészen jól felszerelt
csapat, és szinte minden második reggel akár több teherautónyi meleg aszfalt
áll rendelkezésre a küzdelemhez. A kátyúzási munkák tehát elsősorban csak
az időjárástól függenek, de egyébként
folyamatosak. Ez legfőképpen az elsődleges balesetveszélyt jelentő „ütőkátyúk” megszüntetését jelenti. Ezen belül a problémás részt szabályos alakúra vágva, a töredezett aszfaltot eltávolítva, majd a gödröt kitisztítva töltik fel, és
hengerelik bele az aszfaltot. Így az előkészítés ugyan tovább tart, de ez a módszer viszonylag tartós megoldásnak számít. A nemrégiben, a Népekbarátsága
és Haraszthegyi utcák egy-egy szakaszán befejezett felmarás és új aszfaltréteg terítés nyilvánvalóan jobb és tartósabb megoldás. Itt a foltozás már nem
volt tovább fenntartható, ám a teljes
szélességű felújítás költségben is a sok-

szorosára rúg. Az idei két helyszín több
hónapos tervezés és előkészítés eredménye, részben ennek is köszönhető,
hogy a tervezett 5 napon belül véget is
ért a munka. Igaz, néhány csatornafedél szintbe emelése utólag történt, de
a következő hasonló munkáknál már
erre is született megoldás. Merthogy
ez a fajta burkolatjavítás (hivatalos nevén: kopó réteg csere) folytatódni fog.
Az utcákat járva nem a Táncsics Mihály út Volán-teleptől kifelé eső részének felújítása jut elsőre az ember eszébe,
de talán még sokadikra sem. Ugyanakkor ha a rajta átmenő forgalmat, és az
Noha OroszlányApp-ban még mindig
nem megoldott a visszajelzés küldés, ettől még nem vesznek el az azon keresztül beküldött panaszok. Az App „fogadói”
felületén reggelente ellenőrzik, van-e új
helyszín, és ezeket figyelembe veszik a
munkák ütemezésénél. Ez egyébként nem
csak az úthibákra igaz – tudtuk meg a városüzemeltetési feladatokkal megbízott
OIH Zrt. munkatársaitól.

ipari parki cégekből származó városi
bevételeket is figyelembe vesszük, kön�nyen belátható ennek az útvonalnak a
fontossága is. Ez a szakasz szintén felmarással és újraaszfaltozással újul meg
novemberig, beleértve a mellette futó,
35 m új járdát is. A munka tervszerűséget igazolja, hogy tavaly az OKÖ–Volántelep közötti járda épült újjá, idén

pedig a Bányászklub–Kolcsár Pékség
között a csatornafedelek süllyedéseit javították meg. Erkölcsileg és gazdaságilag is nagyon fontos, valamint rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító „Tudományos- és Technológiai”-vá
érett Ipari Park. Az idén őszre ütemezett munkával pedig nem csak a még
2016-ban megépített Wescastig érő járda, és a jócskán megszélesített Mindszenti út (Osztályzói garázssor) felőli,
hanem már ez az irány is alkalmasabb
lesz a gyalogos és gépjármű-forgalom
kiszolgálására.
A Népek barátsága út helyrehozatala azonban a másik irányba is folytatódik. A Dózsa György úti parkoló, és az
Április utca egyik felében végzett munkák után most az iskola kerítése mellett folytatódik tovább a térkövezés. Itt a
korábbi tervek szerint új parkolóhelyek
épülnek, a városunkban még nem ismert „tolatva 45 fokos” fajtából. Lapzártakor a beépítendő anyagok helyszínre
szállítása zajlott. Az útszakasz megmarad egyirányúnak.
A munkákból nem marad ki az óvárosi
rész sem, idén még a Gönczi Ferenc utcában várható igen nagy felfordulás: itt
Speciális helyzetben van a Rákóczi út–
Dózsa György utca–Kecskédi utca kátyúzás és hótolás szempontjából. Ezen
utcák üzemeltetője nem az Önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Így ezekhez a város „nem nyúlhat”, még
akkor sem, ha egyébként lenne rá szándéka, vagy lehetősége. A fenntartásba a
kátyúzás és a burkolati jelek festése is
beletartozik. A céggel a párbeszéd folyamatos, gyakran javasol különböző megoldási lehetőségeket, együttműködéseket a város, ám egy egyezetetésen kimondták: nem tudják előre, mikor érnek
erre a szakaszra.

a szennyvíz-gerinc vezeték éppen az
út alatt húzódik, amelynek tervezett,
azaz a csőtörést megelőzendően végrehajtandó cseréje után fog új aszfaltburkolatot kapni a teljes utca. A két feladat összeghangolása szintén hosszabb
egyeztetés eredménye.
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: 9000 • 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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A Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és
az Oroszlányi Szlovák Önkormányzat szervezésében

25. FALUNAP
2019. AUGUSZTUS 17-18.
AUGUSZTUS 17. – SZOMBAT
TÁJHÁZ (Udvar, pajta, kamra)
 8.00 - 12.00 Főzőverseny, közben zenél a
Krídlovka együttes
 11.00 50 éves a Szlovák Klub kiállítás
 12.00 - 13.00 „A legszebb konyhakertek
Magyarország” oroszlányi eredményhirdetése
Oroszlány és Térsége Civil Szervezet
Egyesületének szervezésében
 13.00 - 14.00 Eredményhirdetések
és jutalomátadás (a legszebb zöldség-,
gyümölcs-, virágkiállítás, főzőverseny)
 18.00 Szlovák zenés est
EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZETI TEREM
 14.00 Az Egyesület negyedszázada kiállítás
Megnyitja: Kis Imréné

MESELIGET ÓVODA
 15.00 - 18.00 gyermekprogramok, lovas
kocsikázás, szöszmötölő (Oroszlány
Város Óvodái és Ida Virágbolt
támogatásával)
FELVONULÁS
 15.00 Fellépő csoportok felvonulása a
Tájháztól a Topolya-ligetig (koszorúzás)
- Erzsébet liget színpad
II. RÁKÓCZI FERENC KULTÚRHÁZ
 17.30 Emléktábla koszorúzás –
Varga Istvánné, Mariska néni tiszteletére

SZÍNPADON
15.30 - 15.45 KÖSZÖNTÖK:
Lazók Zoltán polgármester, valamint az
Országos Szlovák Önkormányzat képviselője
 15.45 - 17.15 NEMZETISÉGI, NÉPI EGYÜTTESEK

- Krídlovka együttes
- Bakonycsernye vegyeskórus
- Kýčer folklór együttes - Myjava
- Branička néptánc csoport
- Vértes-Gerecse vegyes énekkar
- Praslica folklór együttes - Kozárovc
 17.15 - 17.30 DÍJÁTADÁS

„Za Oroslánsku Kultúru”

 18.00 - 18.45
 18.50 - 19.30
 19.30 - 20.30
 20.30 - 01.00

GREGOR BERNADETT ÉS
CSENGERI ATTILA
SILHOUETTE
balettcsoport
FALUNAPI TOMBOLA
UTCABÁL DJ-VEL

AUGUSZTUS 18. vasárnap
 10.00 szlovák-magyar nyelvű istentisztelet

az evangélikus templomban
– Nobik Erzsébet
szarvasi lelkészasszony
közreműködésével

Kirakodóvásár, tombola

ÖNNEK CÍMEZV
•

2840
Gyönyörűséges macska banda vár szuper
gazdikra! Ők azok, akiket egy koszos dobozban raktak ki betegen, bolhásan. Ma már
szuperül vannak mindannyian, csak a gazdik
hiányoznak az életünkből. Benti tartással és
ivartalanítási feltétellel gazdisodhatnak, ez
nagyon fontos! Infó: 06 20 481 2319

ÖNNEK CÍMEZVE

Gazdát keresnek
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Csikkmentes 2.0
Komolyan vette a csikkmentesítést az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. A közterületi hulladékgyűjtés rendszerének felülvizsgálata folyamatos. A kézi, motoros lombszívók száma is nőtt, mely hatékonyan
szippantja fel egyebek mellett a csikkeket is. A változás azonban nem csak a
módszerekben, de a fejekben is szükséges. Ehhez járul hozzá az a 2000 zsebhamutartó, mely a cég logója mellett a hitvallásukat, a „Szeretjük–Gondozzuk–Fejlesztjük” feliratot is viseli. A hivatalosan „eloltott csikk tárolására
szolgáló gyűjtőedény” a Vuity Tvrtko-féle akcióban tűnt fel először, és olyan
jól beleillett a célkitűzésbe, hogy rövid mérlegelés után ma már az uszodában vagy strandbelépő mellé, a Bányászati Múzeumban, illetve egyes dohányboltokban is hozzá lehet jutni. Az is előfordulhat, hogy a közterület-felügyelők nyújtják át az utcán – ez esetben kicsit máshogy is hangozhatnak a
használatához adott tanácsok.
Az első tapasztalatok pozitívak: a termék maga még sokak számára ismeretlen, ám amint kiderül a funkciója, a dohányosok többsége felderült arccal fogadja, és őszinte örömmel teszi zsebre. Szagmentessége miatt akár egy
kézitáskában is helye van. Kényelmesebb is, hiszen nem kell minden egyes
csikkel kukát keresni, elég egyszer, mondjuk este kiüríteni.
A fesztiválhamutartóként is ismert eszköz nem véletlenül emlékeztet PET
palackra. Ezek valóban az üdítős és ásványvizes palackok nyersanyagai,
mind ilyennek indul, és később nyerik el egyedi formájukat. Csikktartó
azonban csak azokból készül, amit a palackozó üzem valamiért nem vesz át
(szín- vagy mérethiba, gyártás eleji darabok stb.). Így ahelyett, hogy a szemétbe kerülnének, a zsebünkben kapnak még egy életet. Így noha valóban
műanyagból vannak, de még egy életciklust teljesíteni tudnak. Az újdonság
élettartamával kapcsolatban nincsen még tapasztalat, de szinte biztos, hogy
akár évekig is szolgálhat.
Most már csak a kukába dobott csikkek között még használhatót bogarászókra kellene megoldást találni, akik a válogatást legtöbbször azzal kezdik,
hogy kiborítják a földre a kukák csikktartóját.
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Bekeríthetik a Rosenberg úti kis játszóteret is
a közeljövőben. Ez az az egyik utolsó, amelyiknek nincs „éjszakai zárvatartása”.
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Intézze önkormányzati
ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Már teherbicikli is segíti a városi létesítmények karbantartását. A magyar gyártású,
tárcsafékes, agyváltós Cargo
Bike beszerzése egyben a kerékpárút karbantartására való
felkészülést is jelenti.

Az 501-es Légió Magyarországi Helyőrsége, azaz a Star
Wars kultusz hazai, hivatalos jelmezesei is segítették az
Aranyhaj alapítvány rendezvényét a Gárdonyi Sportcentrumban. Hasonló, nem mindennapi
képekért keressék fel újságunk
facebook oldalát.

Újabb eszköz, egy motoros kefe érkezett a városüzemeltető OIH Zrt.-hez. A szegélyek és térköves burkolatok gyommentesítésére alkalmas
gép több ember, egyre nehezebben elérhető
kézi munkáját váltja ki.

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Ma már
minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján.
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy
pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása,
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen
megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első
lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági
és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett,
gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu
weboldalon érhető el.
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Bariczáné Szabó Szilvia két fiú édesanyja és háromszoros nagymama. Bányamérnök és környezetvédelmi mérnök, de szakmaspecifikusan geológus
mérnöknek vallja magát. A gyermekkorát Oroszlányban töltötte, és bár néhány évre Miskolcra került az egyetemre, férjével ismét a szülővárosában
alapított családot. Évtizedekig munkája is a városhoz kötötte. Az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Oroszlányi Szervezetének az elnöke.
: Mióta elnök a helyi szervezetnél?
B. Sz. Sz.: Második ciklusban töltöm
be az elnöki funkciót a helyi OMBKE
szervezetnél. Korábban évekig titkárként dolgoztam a vezetőségben. Saját
vállalkozásom mellett más társadalmi
tisztségeket is betöltök, a Mérnöki Kamara Minősítő bizottságában és a szakmai lapunk szerkesztő bizottságában is
dolgozom. Szeretek tenni-venni, jönnimenni.
: Hogyan képzelje el az egyesületet az, aki esetleg nem ismeri?
B. Sz. Sz.: Az OMBKE egy nagy múltú, nagyhírű, országos egyesület, Pécstől Miskolcig vannak szervezetei. Tudomásom szerint nőként elsőként tölthetek be egy helyi szervezet élén elnöki tisztséget. A magam részéről a szakmai és a magánéletemben is a „Selmeci
hármas egység” szellemiségét elfogadva
élek. Szakmaszeretet–Hazaszeretet–Barátság. Nekem ez tetszik, így érzem jól
magam. Az, hogy elnök vagyok, az egy
választott funkció, a tagság bizalma kellett és kell ahhoz, hogy betölthessem.
Igyekszem jól csinálni, de persze nekem
is vannak elveim, szokásaim és korlátaim. Az biztos, hogy mindig a jó szándék
vezet és az, hogy az egyesületi tagok éle-
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Bariczáné
Szabó Szilvia
Az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület Oroszlányi
Szervezetének elnöke
tébe örömet, színt, eseményt vigyek. Attól sem riadok vissza, hogy saját készítésű ajándékkal, vagy meleg szendviccsel,
kávéval meglepjem őket – elnökként.
Főleg idős tagtársaink vannak és átérzem, hogy az ő életükben milyen fontosak ezek a történések, ezek az apró figyelmességek. Az egyesületünk nyitott,
de nyilván
való
an elsősorban bányászati kötődéssel rendelkezők vannak,
vagy lépnek a sorainkba. Sajnos az idősödő tagság miatt minden évben többen mennek el közülünk, mint ahányan
csatlakoznak hozzánk. Most száz fő körüli tagot számlálunk. Igazán nagyra
értékelem azt, ha valaki megkeres minket, hogy jönne… Van e-mail címünk:
oroszlanyombke@gmail.com.
: Milyen forrásokból működnek,
hogy néz ki az egyesületi élet?
B. Sz. Sz.: Az egyesületi élet a bányászati hagyományápolás köré szerveződik. Ez a valóságban azt jelenti, hogy
évente 8-9 programot szervezünk, megközelítően havi gyakorisággal, amiken
foglalkozunk a szakmaisággal és a hagyományápolással, de elsősorban a sza-

badidőnk hasznos és örömteli együtt
történő eltöltése a cél. Nagy öröm számomra, hogy van egy 94 éves tagunk,
Eckl Pista bácsi, aki a mai napig minden programunkra eljön. Szeretem azt
az élményt, mikor egy régi kolléga hos�szú évek kihagyása után megjelenik valamelyik programunkon és látom az
őszinte örömét és rácsodálkozását, hogy
milyen jó is „együtt lenni”. A legfontosabb az, hogy a programjaink időt és teret biztosítanak a baráti-szakmai beszélgetésekhez és a nosztalgiázáshoz.
: Nem beszélt még a finanszírozottságról, az egyesületük anyagi forrásairól.
B. Sz. Sz.: Az egyesületünk hosszú évtizedekig az Oroszlányi Szénbányák, később a VÉRt. védőszárnyai alatt működött. Ez tárgyi segítségek mellett, biztos
anyagi támogatottságot jelentett. Persze a minket körülvevő világ és a szereplői is változnak… Az oroszlányi szénbányászat megszűnésével párhuzamosan a
támogatottságunk is elveszett. Néhány
évig minimális pénzügyi forrásból –
Oroszlány várostól és a Mérnöki Kamarától kapott támogatásokból – működtünk. Én ezt az útkeresés időszakaként
aposztrofálom, de be kellett látnom,
hogy hosszútávon ez nem tartható.
: Nemrégiben létrehoztak egy alapítványt, ezzel mi a céljuk?
B. Sz. Sz.: Az alapítvány létrehozásának a szükségessége már szinte a körmünkre égett. Elnökként személy szerint is nagyon éreztem a felelősséget annak a megoldásában, hogy az egyesület
további működése anyagilag is biztosított legyen, sok egyéb megoldást is számításba vettünk. Rögös útra léptünk,
ezt tudom, de szerencsére igazán kiváló emberek, kiváló tagtársak állnak mellettem, illetve az alapítvány mellett, így
optimistán nézünk a jövő elé. Az alapítvány, teljes nevén „Az oroszlányi szénmedence bányászati hagyományaiért” alapítvány már bejegyzésre került.
Mindamellett, hogy az egyesületi programokhoz, amik minden esetben szakmaiak és a hagyományápolást is szolgálják, számítunk az alapítvány anyagi támogatására, lehetőséget látok nagyobb,
Oroszlány várossal, a Bányász Szakszervezettel, vagy akár az Oroszlányi Bányászati Múzeummal közös rendezvények lebonyolítására is.
: Az alapítvány székhelye az
Oroszlányi Bányászati Múzeum. Erre
a helyszínre is nagyobb hangsúly kerül
a működés során?
B. Sz. Sz.: Eddig is számos rendezvényünk színhelyéül választottuk és szakmai együttműködés is van közöttünk.
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Szimbólikusnak érzem, hogy az alapítvány ide került bejegyzésre. Az idei évben pedig különös jelentőséggel bír az
OMBKE és az Oroszlányi Bányászati Múzeum kapcsolata. Mindketten kerek évfordulót
ünneplünk: szeptember végén egy nagy
közös
rendezvényen fogunk
megemlékezni arról, hogy a
múzeum 40, az
egyesületünk
pedig éppen 60
éves.
: Mi
lehet a következő
nagy feladat az
egyesület számára?
B. Sz. Sz.: A
közelgő
Bányásznap mellett, most mindenképpen
a
már
említett
szeptember végi
nagy rendezvényre
fókuszálunk. A Bányásznap
alkalmával szeretném, ha az
egyesületünk tagjai részesei lehetnének és lennének a
majki rendezvényeknek.
Van egy elvarratlan szál is, amiben személyes felelősséget is érzek, hogy elrendezzem: a márkushegyi szent Borbála
szobor sorsa. Mivel Márkushegyen az
aktív bányászati tevékenység megszűnt,
ezért a szobrot a közeli jövőben Majkon,
a Múzeumban szeretnénk elhelyezni. Tehát nem ajándékot kérünk, hanem megköszönve a szobor eddigi ottlétét, azt méltó, mindenki számára látogatható helyen szeretnénk elhelyezni.
Erről néhány hónapja már írtam levelet

a VÉRt. vezérigazgatójának dr. Magyari Józsefnek és szóban kértem a törzskari igazgató Forisek István segítségét, bányamérnökként az emberi-szakmai
támogatásában bízva. Választ még nem kaptam.
Csak halkan jegyzem
meg, hogy fantasztikus és számomra igazán szívet
melengető lenne, ha a szobor
áthelyezés éppen az idei Bányásznapra eshetne…
: Miért érzek a szavaiban
különös aggódást a szoborért?
B. Sz. Sz.: Tudom, hogy más
elképzelés is van
a szobor jövőjét
illetőleg. Egy tatabányai gazdálkodó szervezet
örömmel venné,
ha hozzá kerülne. Ez számomra egyszerűen
elképzelhetetlen.
Nem is értem,
hogy miért és hogyan
merült fel és úgy gondolom, hogy ez a
tatabányai cég lesz olyan korrekt és bányászati hagyománytisztelő, hogy nem
is fogadhatja el ezt a szobrot sem ajándékként, sem pedig semmilyen gesztusként.
: Akkor most valami olyanért
„harcol”, ami egyébként is az önöké?
B. Sz. Sz.: Nem harcolok, kérek. Bízom benne, hogy a VÉRt. is megismerve és megértve a szoborral kapcsolatos
törekvésünket, az OMBKE segítségére
lesz a majki elhelyezésben. Harc nélkül,
emberségből.

A Márkushegyi Bányaüzem felolvasójában állt egy Szent Borbála szobor.
Ez két márkushegyi kolléga alkotása. Egyikük a fém öntőformát készítette
el, a másikuk pedig a gipszöntvényt és annak finom munkálatait végezte el.
A befoglaló odvas fát a Vértesi Erdőgazdaság adományozta a szoborhoz az
akkori OMBKE elnök, Juhász József kérésére. A szoboravató ünnepséget
az OMBKE rendezte, ahol a szobor egyházi áldást kapott. Erről az OMBKE
szakmai folyóirata a Bányászati és Kohászati Lapok (BKL) akkoriban cikket is közölt. Ez a szobor nem egy műtárgy, nem képvisel konkrét értéket,
inkább emblematikus az oroszlányi bányászok számára, akik évtizedekig
úgy szálltak le a Márkushegyi bányába, hogy a munkabeosztást ennek a
Szent Borbála szobornak a figyelő tekintete kísérte. A szobor az oroszlányi
bányászoké. De ha ez jogilag megfoghatatlan, akkor úgy is fogalmazhatok,
hogy az OMBKE-é.

Megszűnt a falu és a vasútállomás között közlekedő 3-as
számú helyi buszjárat augusztus 1-től, mivel a három hónapos próbaidőszak alatt nem
vált népszerűvé – közölte honlapján a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt.

„Bányászvárosból munkásváros: Oroszlány így élte túl a
rendszerváltást” címmel jelent
meg egy egészen objektív írás
városunkról a hvg.hu-n augusztus 1-én. Szlavkovits Rita
sok aktuális fényképpel illusztrált helyszíni riportjának létrejöttét Illés Róbert segítette.

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, alapításának
108. évfordulójának alkalmából augusztus 25-én vasárnap, 11 órakor tartja szokásos
koszorúzását a Szent Flórián
téren.

Ismét pályázatot nyert az Önkormányzati Tűzoltóságunk,
ezúttal 3.7 millió forint értékben nyertek bevetési ruhát, sisakot és más eszközöket. Várhatóan az ősz folyamán kapják
meg ezeket.

Július közepe óta folynak a
munkák a Borbálai óvodában.
A tervek szerint a november
elejéig tartó beruházás során a
tetőcsere mellett sor kerül a villany- és fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint az óvoda külső szigetelésére is.
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Négy terjesztővel kevesebb

A rendőrök négy oroszlányi lakost gyanúsítanak kábítószer-kereskedelem bűntette elkövetésével. Kábítószer-kereskedelem bűntette gyanúja miatt vettek őrizetbe
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói három férfit és egy
nőt 2019. július 30-án. A gyanú szerint mind a négyen kábítószernek minősülő anya-

got adtak el Oroszlányon és a környező
településeken. A Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő
Osztály nyomozói, a Tatai, Tatabányai,
Komáromi és az Oroszlányi Rendőrkapitányság nyomozói az összehangolt akció keretén belül a kutatások során a gyanúsítottak lakó- és tartózkodási helyén kábítószergyanús anyagot, közel két és fél millió forint készpénzt, mérlegeket, és dohányőrlőket foglaltak le. Az anyagok hatóanyag-tartalmát igazságügyi szakértő állapítja meg.
A rendőrség további 6 főt állított elő, akik ellen kábítószer birtoklása vétség miatt indult büntetőeljárás. Kábítószer-kereskedelem bűntett elkövetése miatt a 31 éves, a 32
éves és a 47 éves férfi, valamint a 33 éves nő letartóztatását a rendőrség kezdeményezte a Tatabányai Járási Ügyészségen. Az ügyészség indítványt tett a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelésére, amit az illetékes bíróság augusztus 1-jén elrendelt.

50 millió felett sikkasztott
Három évet kaphat a könyvelő

A Tatabányai Járási Ügyészség jelentős
értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és huszonhat rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt vádiratot nyújtott be egy nővel szemben, aki az önkormányzati tűzoltóság könyvelőjeként egyrészt az állami költségvetésnek több, mint negyvenmillió forint vagyoni hátrányt okozott,
másrészt az önkormányzati tűzoltóság
bankszámlájáról több, mint tizenegymillió forintot tulajdonított el.
A beosztott tűzoltók találtak először eltéréseket a munkabérükkel kapcsolatos
bevallásokban, még 2017 elején, amikor
az Ügyfélkapun keresztül hívták le azokat. Az innen elindult ellenőrzések vezettek az idén augusztusi vádemeléshez.
Az ügyészség sajtóközleményét össze
gezve az látható, hogy a könyvelő 2015
decemberéig huszonhat munkavállaló adó- és járulékai vonatkozásában alacsonyabb összegű munkabér kifizetéséről szóló adóbevallásokat nyújtott be
az adóhatósághoz. A valótlan adatokkal

40.765.397 Ft bevallását mulasztotta el, és
csökkentette ily módon az állami adó- és
járulékbevételt – miközben a dolgozóktól az eredeti összeget vonták le. Ezen
felül a vádlott az önkormányzati tűzoltóság bankszámlájáról 2017. június végéig összesen 11.445.602 Ft-ot vett fel a rábízott bankkártya használatával úgy, hogy
aztán a felvett pénzt eltulajdonította. Az
ilyen jellegű lopások egyébként nem gyakoriak, hiszen az összegek számos nyilvántartásban jól követhetők, és egy-egy
ellenőrzésnél könnyen kibukik – ahogy
jelen esetben is történt.
Az ügyészség a vádiratban indítványt
tett arra, hogy a Tatabányai Járásbíróság
a vádlottat végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, amennyiben a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri, úgy a szabadságvesztés mértékét 3 évben határozza meg. Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság dolgozói továbbra is elhivatottan végzik feladatukat, szakmai munkájukkal
kapcsolatban kétség nem merült
fel.

Újabb terv
a kajakházra
Mivel a régi kajakház toldozgatása
nem reális alternatíva, mindenképpen
újat kellene felépíteni, s erre az önkormányzat rendelkezik megfelelő területtel a jelenlegi mellett – mondta el
korábban Lazók Zoltán polgármester,
aki hangsúlyozta: elkötelezett abban
a képviselő-testület, hogy lehetőségeihez mérten támogassa Oroszlányban
a sportot.
Azóta a megoldás egyre közelebb van,
hiszen az elmúlt években megszületett
az együttműködés a három vízi szakág (Vért SE, Vidra Sport Kft., Lehetőség SE) között. Az ügy szempontjából
nem a szakosztály neve, formája a döntő, hanem hogy létező összefogás legyen köztük. Így persze az az egy kajakház olyan kell legyen, ami a jelenlegi 130-ról a duplájára emelkedő igénybe
vevőket is kiszolgálja. Ami biztos: minden fél érdekelt a jelenlegi áldatlan állapotok megszüntetésében, azonban a
megoldás módjában, a nagyságrendekben és a beruházás finanszírozásában
még vannak fehér foltok. Doma Gergő erről szólva még 2017-ben kifejtette:
a Magyar Kajak-kenu Szövetség 30 millió forinttal tudja támogatni a projektet,
ennek azonban feltétele egy olyan fejlesztési koncepció, amely tartalmazza
a sportszakmai célokat, a jövőbeni működés feltételeit, a későbbi finanszírozás módját. A támogatás fejében pedig
15 évig célhoz kötötten kell használni az
objektumot. Alaphangon is 100 milliókról esett szó, aminek forrása nem volt
biztosított, ezért további tárgyalásokra volt szükség az álláspontok közelítéséhez. Ennek egyik eszköze lehet a júliusban bemutatott terv, mely a rendelkezésre álló források figyelembevételével
első és második fázisra bontja az építést.
Ez esetben a jelenlegi faház – átmenetileg – a tárolást szolgálná, míg az öltözők
és irodák az új épületben kapnának helyet. Ismét egy lépéssel előrébb kerültünk tehát ahhoz, hogy a focisták, kosarasok, ökölvívók, karatésok, judosok,
súlyemelők után a kajakosaink is méltó
körülményeket kapjanak.
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Országos autósport eseménnyé vált az Oroszlány Rallye
Az egész országból érkeznek csapatok a város nevét viselő vándorkupáért, hiszen idén először Oroszlányban csapnak össze a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség Rallye3 bajnokságának Északi- és Déli régiójának
versenyzői. Azaz a Miskolc–Salgótarján környékéről érkező hegyi menők a
Mecsek szerpentinjein felnőtt versenyzők ellen koptatják majd a Pusztavámra tartó bányautunk karnyarjait. Velük egy mezőnyben indulnak azok az
oroszlányi párosok (sofőr és navigátor
is ül minden autóban), akik minden
fűszálat személyesen ismernek az útvonalon. A helyiek közül többen új, a
megszokottnál komolyabb versenyautókkal emelik a tétet, így már szombati, Fő tér előtt tartandó rajtceremónián
is érdemes lesz nézelődni (az igazán fanatikus rajongóknak pedig már szombat délelőtt, a Bányászati Múzemban,
a gépátvételen is). A szombati nap tehát az átvételekkel telik majd, majd
este 7 órától a megszokott rajtceremóniához sorakozik fel a mezőny. Vasárnap a BorgWarner parkolója ad helyet a szervízparknak, és reggel 7-től
az Oroszlány–Pusztavám gyorsasági szakaszt teljesítik majd oda-vissza,
mindösszesen 6 alkalommal. Az ünnepélyes díjkiosztó vasárnap este, az
OKSZIK kiállítótermében lesz.
A versenyről további információk elérhetők az esemény facebook oldalán,

Karatés hírek
Rendhagyó edzésnek adott helyszínt
a Duna Residence Dunaszentmiklóson. A Tatai Kölyöksárkányok és
az Oroszlányi Raion Dojo kistigrisei
összekötötték a kellemest a hasznossal. Mondhatnánk azt is, hogy kettő
az egyben. Edzés és wellness. A hotel
vendégei egy könnyed játékos edzést
nézhettek végig. Mi pedig cserébe egy
kis lubickolást kaptunk.

a www.duen.hu oldalon, vagy a rendezővel készült interjúért keressék fel az
oroszlanyimedia.hu weboldalunkat!
Augusztus 17-én, szombaton 18:00 és
kb. 21:00 óra között a Rákóczi út Polgármesteri Hivatal és az OTP közötti szakaszát zárják le a rajtceremónia miatt. Kerülni a Bánki Donát úton, vagy a falu felé
lehet. Ugyanebben az idősávban a Szakrendelő–OTP között, időszakosan, konvojban 10-15 versenyautó közlekedhet.
A versenyautók sorát elöl-hátul egyértelműen megjelölt felvezető autók kísérik, a körforgalmat ezen a rövid időszakokra rendőrök és a polgárőrök zárják.
Augusztus 18-án, vasárnap az Oroszlány–Pusztavám útszakaszon folyik a
verseny, ez a közúti forgalom elől teljesen le lesz zárva. A lezárás az ingatlantulajdonosokra és a horgászokra egyaránt érvényes, bár ők nyilván ismernek minden egyéb (föld)utat is. A zárás reggel 6 órától vélhetően délután
18-19 óráig tart. Az útvonalon a versenyt megelőző napon, 17-én szombaton a szokásosnál erősebb forgalomra
kell számítani. A szervízparknak ismét a
BorgWarner parkolója ad otthont, innen
a Bányamentő állomásig szintén felvezetéssel közlekednek majd a versenyautók, de ez forgalomkorlátozással nem
jár.

Kalandozó gyerektábor. Rólunk írták: „Kissé megkésve, mégis szeretném megköszönni hétfői vendéglátóinknak azt a figyelmet, amit ránk
szántak a Kalandozó Táborunk első
napján. Azt a fajta fegyelmezett szeretetet kaptuk, amit manapság ritka
kincsként emlegetünk.
Betekintést nyerhettünk a karate rejtett titkaiba, amitől csak még érdekesebbé vált számunkra ez az életforma. A gyerekek élvezettel vették az
újabb feladatokat, véletlenül sem akadályként megélve. Megtornáztattuk
a jobb- és bal agyféltekénket, nevettünk, izzadtunk és meghallgattuk a
szívünk dobbanását.

(folytatás a 10. oldalon)
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Gyalogos a kerékpárúton? Kerékpáros a járdán?
Sok tévhit él a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésére vonatkozó szabályokkal kapcsolatban, így
az Által-ér menti kerékpárút Tatabányára vezető szakaszának közelgő
átadása jó alkalom arra, hogy tisztázzunk egy-két fontos szabályt ezek
közül.
Kezdjük a kerékpárosokkal: a bringával közlekedők alapvetően nem közlekedhetnek szabályosan a járdán,
két kivételes esettől eltekintve. Egyfelől ha az úttest kerékpáros közlekedésre alkalmatlan (például csőtörés miatt
teljes szélességében járhatatlan, azaz
nem a rossz minőségű, kátyús aszfalt, vagy a sűrű forgalom teszi alkalmatlanná), szabad használni a járdát,
másfelől 12 éven aluli gyermek főútvonalon nem tekerhet az úttesten, csak
a járdán. Mindkét esetben legfeljebb
10 km/h sebességgel szabad haladni,
ügyelve a gyalogosokra.
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig
járda nincs, a leállósávon, az útpadkán
vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
Azaz van olyan eset, amikor kifejezetten kötelező a kerékpárúton sétálni. A
gyalog- és kerékpárúton természetesen mindkét közlekedőnek helye van,
azonban a gyalogos a kerékpáros for-

galmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti, a kerékpáros pedig legfeljebb 20 km/h sebességgel gurulhat.
Az oroszlányi Rákóczi út érdekes öszvérnek tekinthető: ránézésre gyalogés kerékpárút, azonban nagy része a
járdára kijelölt kerékpárút. Itt talán a
szokásosnál is fontosabb az odafigyelés a másik közlekedőre, főleg azokon
a helyeken, ahol szűkös területen kell
egymás mellett elférnie gyalogosnak
és bringásnak.
Segédmotoros kerékpárral (mopeddel, robogóval) közlekedők is gyakran feltűnnek a kerékpárúton, azonban ezt szabályosan csak lakott területen kívül tehetik meg, ott is legfeljebb 30 km/h sebességgel haladva.
Görkorcsolyával gurulókat is gyakran
látni a bringásoknak kijelölt felületeken, azonban jó tudni, hogy a görkoris
éppúgy gyalogosnak számít, mint aki
babakocsit (vagy éppen talicskát) tol,
azaz a gyalogosokra vonatkozó szabályokat kell betartania. Ugyanitt érdemes megemlíteni a motoros kerekes�székkel közlekedőket is: ha legfeljebb
10 km/h sebességre képes eszközzel
közlekednek, gyalogosnak tekintendők ők is – figyeljünk oda rájuk!
Abelovszky Tamás

(folytatás a 9. oldalról)
Végtelenül hosszú utat jártak be, amit
egy percig sem bánnak, hiszen mára
egy csodálatos edzőteremben várják
minden nap a sportolni vágyókat. Nem
titkolt céljuk, elérni a 100 fős tagságot.
Mindenkit arra bíztatok, hogy keresse fel őket! Ők az Oroszlányi Karatésok
vagy más néven: Raion Dojo Oroszlány.
Köszönöm nekik: Molnár Tímea”
A hónap elején került megrendezésre a megyei karate találkozó, de most
a szórakozásé és a kikapcsolódásé volt
a főszerep. Természetesen a versenyzés
most sem maradhatott el: sorversenyek,
horgász-, főző-, és célba lövő versenyen
mértük össze az erőnket és tudásunkat. Ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat és ez volt az a verseny ahol mindenki győztes lett.

Wukf World Championships 2019 Pozsonyban került megrendezésre 2019.
június 20–23-án.

A versenyen 42 országból 2400 induló
vett részt. Hazánkat a Tatai Kölyöksárkány és az Oroszlány Raion Dojo, 10 fővel képviselte. Az erős mezőnyben sajnos dobogós helyezést nem sikerült elérni. Most volt igaz a mondás „a részvétel a fontos nem a győzelem.
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Június utolsó hetén a nagyok Pilismaróton edzőtáboroztak. Napi három
edzés és az utolsó nap vizsga.
Az otthon maradtak is intenzíven készültek a hétvégi vizsgára.

már évek óta részt vesz az Ultra Rába,
valamint más hosszú távú túrákon, versenyeken, hol egyes, hol kettes kajakkal.
A legutóbbi ilyen teljesítménye az Ultra
Rába volt. A szintidőt harminchat órában határozták meg a szervezők. A távot szerették volna mintegy tíz kilométerrel megnövelni, de sajnos az alacsony
vízállás miatt ez idén nem volt lehetséges. Ezen kívül az alacsony vízállás több
veszélyt is rejtett magában: több fatörzs
meredezett ki a vízből, a partszakaszok
is veszélyesebbek voltak, így a kikötéssel is meggyűlt a sportolók baja. Molnár
Csaba párjával nagyon eredményesen
teljesítette a versenyt, hisz szintidőn belül, harminc óra ötvenkilenc perc alatt
tették meg a távot.

Súlyemelő aranyak
2019. július 10. Ismét bizonyítottak
Likerecz Attila és Bagócs János tanítványai hétvégén, akik a Kisbér Kupán
és a területi versenyen léptek a súlyemelő dobogóra. A kiemelt minősítésű megmérettetésen a serdülök között
Mikhel Eszter és Eszenyi Fanni is a dobogó legfelső fokára állhatott, utóbbi
pedig lökésben új országos csúcsot döntött 67 kilogrammal, így a különdíjat is
bezsebelhette.

Szépen csillog az ezüst

Magas szint,
alacsony vízben
V. Ultra Rába. Győr, 2019. július 15–
16. Az Ultra Rába 225 nonstop kajakos-kenus teljesítménytúra, a kb. 225
km-es hosszával, vagy a 100 mérföldes
SUP (álló szörf) feladatként a Rába folyó technikai kihívásaival, az éjszakai
szakasz különlegességével egy igazán
komoly és nehéz teljesítménytúra és
verseny.
Fejben, lélekben, erőnlétben, állóképességben egyaránt komoly felkészülést igényel azoktól a kajakosoktól, kenusoktól és állva evezősöktől, akik vállalják ezt a kihívást, szeretnék jobban
megismerni magukat, feszegetni a saját határaikat, akik egyben eveznek le a
Rába folyó 100 mérföldes vagy éppen a
teljes magyar szakaszán. A Vértesi Erőmű S. E. masters kajakosa Molnár Csaba

Második helyen zárt az OBSK Oroszlány a labdarúgó megyei I. osztályban.
Sebestyén Ferenc vezetőedző elégedetten értékelte a csapat szereplését – adta
hírül a kemma.hu.
Az edzőváltáson átesett gárda igen szűk
létszámmal kezdte az őszt, mégis remekül sikerült: a Tatabánya legyőzése után sokáig vezették a tabellát, ám a
Vértessomló elleni meglepő vereség miatt mégis a kék-fehérek töltötték az élen
a téli szünetet. A pihenő alatt aztán sok

Hasonlóan szerepelt Huber Bence a fiúknál, de nem adta alább a junioroknál
Talabér Szonja és Oláh Natália sem. A
felnőtt kategóriában Kalamár Krisztián
15 kilóval javította meg eddigi legjobbját, amivel szintén aranyérmes lett.
A területi versenyen a 9 éves Mikhel
Panka ismét bizonyította tehetségét, elhozva a különdíjat, az augusztusi, kanadai masters világbajnokságra készülő Dobó Lajos pedig a 73 kilós súlycsoportban bizonyította jó formáját a győzelemmel.

77.000 km

minden megváltozott: a keret ugyan
bővebb lett, több tehetséges, fiatal játékos került Sebestyén Ferenc keze alá,
azonban elveszítették kulcsemberüket,
Kiprich Dánielt, aki 23 góljával vezette
a góllövőlistát. A tavasszal aztán rögtön
vereséggel nyitott a csapat a Tatabánya
ellen, innen pedig mintha kissé csökkent volna a motiváció, és egy-két vereség becsúszott. A második hely aztán
nem volt igazán veszélyben, köszönhető
ez a parádés ősznek. Végül 19 győzelemmel, 3 döntetlennel és 4 vereséggel zárt
az Oroszlány. A csapat legeredményesebb játékosa így is Kiprich Dániel lett,
aki csak fél évet szerepelt Oroszlányban.
– A célkitűzés a dobogó megszerzése
volt – kezdte értékelését a kemma.hunak Sebestyén Ferenc, a klub vezetőedzője. Hozzátette: ez szerencsére megvalósult, főleg az őszi szezon volt extra.

1000. indulóként teljesítette júliusban Papp Dénes a 77 km-es VérKört. A
sportcsarnoktól induló, és oda érkező,
QR kódok beolvasásával követtett ún.
instant túra 2014-ben, az első ilyen lehetőségként indult az országban. Az 1600
méter szintkülönbséget is magába foglaló útvonal gyalogos teljesítési szintideje 7 óra. Az 5 éve működő útvonal egyre népszerűbb, több más szaklap mellett
legutóbb a Forbes magazin júliusi számában jelent meg róla írás. A jubileumi alkalom az 1958-as születésű, székesfehérvári Papp Dénes számára 9. teljesítést jelentette – ezúttal kísérője is akadt
a szintén onnan érkező Márkusné Jutka
személyében.
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Két élet
Az egyikben dolgoztam, majd hazamentem, programokat csináltam, nevettem a sarki bolt eladójára, bezsebeltem a bókokat,
vidám voltam, néhol szomorú. Olykor esetlen de reményekkel
töltve, hittel tettem a dolgom. Aztán folyton hiányoztál. Azt
az energia szintet – amit ezekben a pillanatokban újra vissza
tudtam nyerni – valamilyen oknál fogva veled is meg akartam
osztani. Visszamentem hozzád. A hiány érzete, a párnán lévő
illat emlékeket szőtt a fejembe rólad és rólam. Te tanítottàl meg
elmélyülni önmagamban és kitárni a lelkem, mikor a testem
adom. Megmutattad a gyönyör számos fokát. Erőt adtál az önmagamba vetett hit növelésében. Sokat nevettünk. Sokat veszekedtünk. Hibáztattunk, gyötörtünk. Kínlódtunk. Mikor egy
tiszta pillanatban megláttam ennek a mérgező életnek a romjait, minél távolabb kerültem tőled, annál nyugodtabb lettem.
És kezdődött ismét a másik élet. Összeszedtem magam és újra
ragyogtam. Teltek a napok és minden korábbi vétség eredményét korrigáltam. Ismét erőm lett. Újra többlet energia kísért.
Megint nevettem. A sarki boltos után más is mosolygott már
rám. Nem értettem. A te szemedben nem látom azt, hogy szép
lennék és igazi nő. A közeledben picire megyek össze. Még a tér
is szűkössé válik. Hogy történhet? Egyik életből nincs lépés a
másikba? A két szoba nem tud egybenyílni? Az egyikben van
az élet, a pezsgés, a nehézségek, örömök, barátok, programok.
A másikban vagy te és semmi más. Sokszor elfogadtam volna,
hogy csak te legyél. Ha mindezt ketten is megéljük. De nekem
választanom kellett. Kiszívtuk egymásból az életet, mint ahogyan az éj leple alatt suhanó élősködő. Mint egy alsó kategóriás film. Szépen indul, talán a szereplők is jók de végül gyengék
a poénok és nincs megfelelő befejezés. Mert két választás van:
vagy fájdalmat okozok magamnak és benne maradok vagy fájdalmat okozok mindkettőnknek, de van még esélyünk újra
boldognak lenni.
Az örök kérdés pedig a következő: Lesz e a két életemből egy…
Döntések, melyekre végül rájövünk, hogy jók voltak-e. De ez
egy csapda. Az egész világ egy illúzió és az elme játéka. Végül
felismered, hogy a másikban látott vad a te erőtlen részed ellenpólusa és ugyanígy fordítva. Fel fogod ismerni, hogy a másik
szemébe nézve meglátod önmagad. Ahogyan változol, emeled magaddal a másikat és végül a spektrum két szélsősége kiegyenlítődik. Ő szelidülni fog, te pedig jobban kiállsz magadért. Őt belevezeted az életbe, ő pedig kiszed téged a mindennapok túlhajszoltságából. Te meggyógyítod őt, ő pedig megtanít téged használni az erőd. Évek alatt eljutsz odáig, hogy a két
életből egy lesz. ÖNMAGAD leszel. Egy másik ember részeként.
Pázmándi Anikó
Elindult a weboldalam, ha tetszett az írásom, itt megtalálod a
többit is: pazmandi-aniko-belso-ut.webnode.hu

