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69.
Bányásznapi programajánlót ez úttal
az újság hátoldalán találnak olvasóink.
12. oldal

(labor)Eredmény
Vérvétel magánlaborban már Oroszlányon is lehetséges, ráadásul nem is
ismeretlenre kell bízzuk magunkat.
9. oldal

Kampány közeleg
Két oldal között dőlhet el a város jövője a következő 5 évre októberben. Felsoroljuk a szemben álló jelölteket, de a
szavazás menetéről is olvashatnak.
3., 5. oldal

Utolsó fázisában a műszakilag már
teljesen kész Oroszlány–Tatabánya
kerékpárút. Az útvonal tudnivalói
ról a BringaAkadémia rovatában ol
vashatnak, a végleges átadás friss
információi pedig a kerékpárút saját
facebook oldalán érhetők el.

Elkészült
Polgárdi helyett ismét saját lerakóba
hordják az kukásautók a város szemetét – ráadásul az eddig igencsak igénybe vett járműpark is új. Cikkünkben a
már működő fejlesztések – és a közeljövő is.
8. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Megismétlik az Oroszlányi Bányászati Múzeum fejlesztésére kiírt pályázat közbeszerzését. Az évek óta húzódó projekt pénzügyi fedezete
továbbra is rendelkezésre áll, ám eddig nem sikerült vállalkozót találni a
kivitelezésre. A fejlesztés elsősorban a látogatók fogadásának körülményeit, és a külső környezetet javítaná látványosan.

Henye Péter festőművész kiállítását az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára: Fekete Péter nyitotta meg a
Vértesszentkereszti apátság romjai között. A képek alkotója második
otthonául választotta a sűrű erdőben található templomromot és 14 éve
ott élve óvja a területet.

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. Oroszlány város
területén, az Önkormányzat megbízásából 2019. évben is – az országos átlagot meghaladó mértékben – 4 alkalommal végez lomtalanítást, legközelebb az alábbi időpontokban:
• város tömbös beépítésű területein és a garázssoroknál 2019. szeptember 16., hétfő;
• Borbála egész területén 2019. szeptember 17., kedd;
• Ófalu egész területén 2019. szeptember 18., szerda;
• A lomhulladékot legkésőbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki a kukák mellé!
A lomtalanítás során NEM helyezhetők ki az alábbi hulladékok: elektro-

mos berendezések, háztartási eszközök, veszélyes hulladékok, építési
vagy bontási törmelékek, sem az autóalkatrészek. Ezeket ne keverjék
össze a háztartási hulladékkal, lommal!
A fenti a napokon lehetőség lesz a használaton kívüli elektromos készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszközök stb.) leadására
az OKÖ Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.).
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HANGVERSENY
2019. október 04-én
(péntek) 18 órakor
Közreműködik:

Plochingeni CVJM-Fúvószenekar
(NÉMETORSZÁG)

Vezényel: Reiner Nuβbaum
Helyszín:

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
nagyterme
Belépés

díjtalan!


A KNYKK értesíti a tisztelt Utazóközönséget, hogy 2019. szeptember
1-jén (vasárnap) üzemkezdettől az alábbi menetrendi módosítások
kerülnek bevezetésre az Oroszlányt is érintő autóbuszközlekedésben:
Az 1702 Győr–Kisbér–Tatabánya/Oroszlány autóbuszvonalon – a 33as számú járatot (ind.: Győr, aut. áll. 11.45-kor; érk.: Oroszlány, körforgalom 13.48-ra) Kisbér, aut. áll.-ról 7 perccel később, 12.58 helyett
13.05-kor indítjuk.
A 8403 Tatabánya–Tatabánya, Ipari Park–Kecskéd–Oroszlány autóbuszvonalon – a vonalon közlekedő járatok megállításra kerülnek az
újonnan kialakított Környe, Lotte Kft. elnevezésű megállóhelyen.
A 8560 Kisbér–Császár–Dad–Oroszlány autóbuszvonalon – új járatot
indítunk 939-es számon (ind.: Oroszlány, körforgalom 7.15-kor; érk.:
Dad, templom 7.36-ra).
Valamint új járatot indítunk 940-es számon (ind.: Dad, templom 8.05kor; érk.: Oroszlány, körforgalom 8.26-ra).

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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Bemutatták az önkormányzati
választás jelöltjeit

Molnár István a Fidesz–KDNP színeiben, Lazók Zoltán öt párt támogatásával
indul az oroszlányi önkormányzati választáson
Ismertette polgármester- és képviselőjelöltjeit a Fidesz–
KDNP helyi szervezete augusztus 8-án az október 13-i helyhatósági választásra készülve a Bányász Klub és Rendezvényházban. Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési
képviselője elmondta: a pártszövetség a 17 évig a Márkushegyi
bányában dolgozott 40 éves mérnököt, Molnár Istvánt indítja a polgármesteri székért az őszi önkormányzati választáson.
Az első választókörzetben Vargáné Vojnár Katalin tapasztalt
helyi politikus és iskolaigazgató indul. A 2.-ban Túri Bernadett, aki az idén először kíván aktívabban részt venni Oroszlány közéletében. A 3. választási körzetben Veilandics Béla
kapott bizalmat, aki az ipari park fejlesztésének aktív részese
volt. Papp Péter, aki jelenleg is a pénzügyi bizottság elnöke a
4.-ben gyűjti a szavazatokat, míg az 5. körzetben Greskó Béla,
aki először indul helyi választáson. A 6. körzet Hartmann Józsefé, a város egyik aktív közszereplőjéé, míg a 7.-ben egy fiatal képviselőt jelöltek, dr. Molnár Dániel személyében. A 8.
körzetben a városfejlesztésben már tapasztalt politikusnak
számító Gyuga Mihály várja a voksokat.

Nemrég ugyancsak sajtótájékoztatón számolt be róla
Lazók Zoltán jelenlegi polgármester, hogy újraindul
az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület színeiben.
Lazók Zoltán és csapata az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre
egyesület színeiben indul, mely csoportosulás jelöltjeit a
Momentum, a DK, a Jobbik, az MSzP, és az LMP is támogatja.
Az első választókörzetben Szlezák János a jelöltjük, korábbi klubvezetője a Falu Hagyományőrző és Kulturális Egyesületnek. A 2. választókörzet Székely Antalé, aki korábban
polgármesterként és alpolgármesterként is dolgozott. A 3-as
számú körzetben Hermann Istvánné indul, aki a városfejlesztési és a szociális bizottság tagja. A 4.-ben a volt jobbikos
Szabó Mihály gyűjti a szavazatokat, míg az 5.-ben Rajnai Gábor egykori polgármester, jelenlegi alpolgármester. A városi
távhőszolgáltatásból ismert Kontschán Flórián Jenőre lehet
szavazni a 6. számú körzetben, míg a 7.-ben Sólyom Jöran indul, aki a városfejlesztési bizottság elnöke. A 8.-ban a közbeszerzési munkacsoport egyik tagja, Szanyi Gábor indul.

Amennyiben tudomást szerzünk esetleges újabb jelöltekről, akkor tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat.

Díszpolgárt köszöntöttek
nemzeti ünnepünkön
1992-ben döntött úgy Oroszlány város képviselő-testülete,
hogy augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, kitüntetéseket adományoz azoknak, akik személyes példamutatásukkal, a településért végzett munkájukkal, a város életében a
közösség javára kifejtett kimagaslóan és tartósan eredményes tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy Oroszlány dinamikusan és töretlenül fejlődjön. 2019-ben Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlány Város Díszpolgára” címet adományozott: magister Jozef
Belický részére, az oroszlányi szlovák hagyományok ápolása, a szlovák hagyományőrző kultúra fejlődése érdekében tett
erőfeszítései elismeréseként. Jozef Belický szlovákiai testvérvárosunk, Vágsellye polgármestere. több éves együttműködést építő munkáját elismerve a Képviselő-testület Díszpolgári címmel jutalmazza.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet adományozott:
Ackermann Józsefné részére az oroszlányi Foltvarró Klub
megalapítása és fenntartása, valamint a civil szervezetekben
a város érdekében kifejtett tevékenysége, kiváló munkája elismeréseként.

Izsáki Erika részére, Oroszlányban a judo sport érdekében 25
éven át végzett kitartó munkája elismeréseként.
Nagy Attila részére az oroszlányban 40 éve, az egészségügy
területén végzett kiváló munkája elismeréseként. Nagy Attila 40 éve dolgozik az oroszlányi mentőállomáson, 20 éve vezető beosztásban.
Suvada Csaba részére az Oroszlányban 20 éven át végzett hagyományőrző és kulturális tevékenysége elismeréseként.
A kitüntetettek részletes méltatása megtalálható – azonos
címmel – az oroszlany.hu weboldalon.
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Jubileumi Falunap
Hagyományosan a Krídlovka ifjúsági zenekar zenéjével vette kezdetét szombaton a
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület, valamint a Szlovák Önkormányzat által szervezett 25. Falunap programsorozata. Negyedszázad munkáját bemutató kiállítás nyílt az Evangélikus Egyház gyülekezeti termében a 25. Falunapon, de színpadra lépett Gregor Bernadett is.
A Tájházban sorra állították fel bográcsaikat a főzőverseny csapatai, a pajtában szemgyönyörködtető termékbemutatót rendeztek be a kertészkedők, és ott kapott helyet az
idén 50 éves jubileumát ünneplő Szlovák Klub kiállítása is. Az eseményen értékelték a
főzőversenyt, valamint a termény és virágkiállítást is.
Ismerős arcokat kerestek és találtak a látogatók azokon a fotókon, melyek a FaluHagyományőrző és Kulturális Egyesület elmúlt 25 évét igyekeztek bemutatni. A Májfadöntések, a Szüreti mulatságok, a Lovas és sportnapok és az Oroszlányi Lakodalmas
legszebb pillanatait megörökítő, közel 200 fénykép mellett különféle kiállítási tárgyak
gazdagították a tárlatot, melyet Kis Imréné nyitott meg a nagyközönség számára.
A Falu-hagyományőrző és Kulturális Egyesület 2004-ben Varga Istvánné, Mariska néni
emlékére és Oroszlány várossá nyilvánításának 50. éve alkalmából, a szlovák kultúra és
hagyományok ápolásáért Za Oroslansku Kultúru díjat alapított. Ezúttal a Bíró és Richter
házaspár mellett Friedrich Anna és Jókai János vehették át az eddigi munkájukért járó
elismerést. Természetesen a díjazottak dísztáblája a jövőben felkerül a Topolya-ligetben
felállított, Budai Imre fafaragó keze munkáját dicsérő emlékműre.
A szervezők a jubileumi ünnepen sem feledkeztek meg Varga Istvánné, Mariska néniről,
aki generációkat vezetett be a szlovák kulturális hagyományok ápolásába. Sokan gyűltek
össze a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház mellett szombat délután, hogy egy szál virággal és
koszorúkkal, leróják kegyeletüket a Tájház volt gondnoka és a város díszpolgára tiszteletére kihelyezett emléktáblánál, ahol Kristyák József, saját gyermekkori élményeit felidézve szólt meghatottan mindenki Mariska nénijéről.
Az önfeledt szórakozásé volt ezután a főszerep, hiszen a népszerű Silhouette
balettcsoport előadásán túl, ezúttal Gregor Bernadett izzította fel a hamvadó cigarettavég mellett a jó dalokra éhes oroszlányi közönséget is. A szombat este utcabállal, a 25.
Falunap pedig vasárnap délelőtt, szlovák-magyar nyelvű ünnepi istentisztelettel ért véget, Nobik Erzsébet szarvasi lelkészasszony közreműködésével.
A nap eseményeinek részletesebb bemutatását megtalálják az oroszlany.hu oldalon, a
hétvégén készül többszáz képet pedig ugyanitt, a fotógalériban tekinthetik meg.

„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb
konyhakertjei
Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete szervezésében ismét megrendezték a legszebb konyhakertek versenyét. Számos kategóriában nevezhettek kerttulajdonosok az oroszlányi fordulóra. Az eredményhirdetésre szokás szerint a falunapon
került sor. Valamennyi kerttulajdonos és résztvevő az országos program oklevelét és a
városi programot támogatók, segítők ajándékait kapja. A nehéz döntéssel született helyezések:
• Balkon kategória: Kenedi Zsuzsanna és családja, Haraszthegyi u. 3. em, Csoda 4 m²en, koktélparadicsom, fűszernövény, virág, fiatalok
• Mini 50 m²-ig: Gibicz Ferencné, Marika néni, Sallai u., különdíjas, 81 éves
• Normál 50 m² felett: Somlói József és felesége, Jolika
• Zártkert 1: zöldséges: Szabó István és neje, Betka, Bokodi tópart, Süllő u.
• Zártkert 2: gyümölcsös: Kis József és neje, Ani, Majk – Madárhegy
• Zártkert 3: vegyes: Kozma Gizella, Nyíres dűlő díszkertben konyhakert, gyűmölcsfák
stb.
• Közösségi, intézményi: Önkormányzati Szociális Szolgálat Csillag Szolgáltató Pont,
Nyíres dűlő, Baráth Domonkos intézményvezető
Elekes Lászlóné, OTSZE elnökség tagja

Bányászok
Lent a föld mélyén, ott, hol oly sok a szén
Bányászok fejtik – vágják a szenet,
Télire legyen tüzelő az
Ország népének.
Berregve rikácsol a réselő,
Ahol van szén – van erő.
Van erő – van energia,
S így nem fázik a nép fia.
S közben otthon a meleg kandallónál
Arra gondolnak – miként
múlt el a meleg nyár.
S ezt követi a zord – hideg tél,
Mely a bányászoknak is oly nehéz.
Dolgoztak szakadatlan
egyfolytában
S nem kérdezte őket senki:
Fáradtak?
S mikor nem volt: zsír, szalámi,
csak kenyér.
Dolgoztak – csak legyen tüzelő elég.
Legyen a kohóknak, gyáraknak,
Legyen minden amit
kívánhattak.
És mi emberek, gyerekek és
felnőttek!
Köszönjük meg mind azt a
bányászkéznek,
Mely értünk küzd, – a jövőnkért,
Mely csak jót akart és jót kér.
Zámbó Béla
Oroszlány, 1962. november 19.

Gazdát keres
Lelketlen "gazdája", lakásból az utcára
tette, heteken keresztül kereste a helyét
a lakótelepen. Próbált olyan emberekhez
csapódni, akiktől némi kedvességre számíthat. Egy olyan cica, aki nem az utcán
nőtt fel, óriási veszélynek van kitéve. Bár
az önkénteseknél már semmi hely, próbáltuk még az utolsó zugot felszabadítani
neki, mielőtt ennél is nagyobb bajba
kerül. Most tesztelve, ivartalanítva várja
egy szerető gazdi jelentkezését ez az 1-2
éves kislány.
Infó: 06 20 481 2319
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Tisztelt Választópolgárok!
A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek általános választását. A választás napja: 2019. október
13. (vasárnap). A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választói névjegyzék
Gyalogátkelőhely épült a Mindszenti utcán, a
BorgWarner egyik telephelyének bejáratához.
Az új zebra elsősorban a munkások gyalogos
közlekedését segíti, így jól illik a Táncsics út
járda- és útfelújtásai mellé.

Új, ún. Baba-Mama hintával gazdagodott a tóparti nagy utcai játszótér, és a Kertalja útiba is
jutott egy új mászóka. A vadonatúj, minősített
eszközöket azóta már birtokba is vették a gyerekek.

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2019. augusztus
23-ig kapnak értesítést.
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól
lehet benyújtani. Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár
nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme
elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási
helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre
irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni,
aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16 óráig benyújtott kérelme alapján
szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékbe.
A választópolgár
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten 2019. október 11-én 16 óráig
átjelentkezési kérelmét visszavonhatja, és kérheti visszavételét a lakcíme
szerinti szavazóköri névjegyzékbe.

A mozgóurna igénylésének szabályai
A mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához:
• levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten 2019. október 9-én 16 óráig,
• személyesen vagy ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. október 11-én
16 óráig,
• kizárólag ügyfélkapun keresztül legkésőbb 2019. október 13-án 12 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével
2019. október 13-án, legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.

Ajánlás
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Fennállásának 108. évfordulójának alkalmából
augusztus 25-én vasárnap a Szent Flórián téren
koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Szavazás
A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon és csak egy jelöltre/listára lehet.
Szavazata csak akkor érvényes, ha tollal, és két egymást metsző vonallal; x
vagy + jellel szavaz.
Oroszlány Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2019. (II. 5.) számú határozatában foglaltak alapján Oroszlány városban 8 egyéni és 3 kompenzációs listás mandátum szerezhető meg.
A választókerületek és szavazókörök kialakításáról a 3/2019. (VII.3.) HVI határozat rendelkezik, amely alapján Oroszlányban 8 választókerület és 16 szavazókör került kialakításra. Részletes információk: www.valasztas.hu
A Választási Információs Szolgálat az alábbi helyen és időben érhető el

Elkészült az „Utazik a család” könyvek újabb
kötete, mely egy mesébe szőtt ajánló gyermekes családok részére. A Vértest bemutató részben Tóbiás kutya kalandjait Oroszlányi Bányászati Múzeumban is követhetjük.

Személyesen: Oroszlány, Rákóczi F. út 78. I. emelet 20-as iroda hétfőtől
péntekig munkaidőben,
Telefonon:
(34) 361-444/121 Levélcím: Oroszlányi Polgármesteri Hivatal VISZ 2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. E-mail: jegyzo@
oroszlany.hu
Oroszlány, 2019. augusztus 5.
dr. File Beáta jegyző,
a Helyi Választási Iroda vezetője
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2. Oroszlány–Tatabánya
kerékpárút
(2019.)
1 200
millió

Ft
A 2016-os tervbemutató után idén augusztusban
jelentette készre a kivitelező konzorcium az ös�szesen 13 kilométert. Elkerülhetetlen az összehasonlítás a nagyon népszerű Tata–Tatabánya
útvonallal, melyet biztosan kiáll, és már most
hatással van a környék idegenforgalmára.
100% EU pályázat
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3. Petőfi udvar 6–7. felújítása (2017.)
228 millió Ft
Az első tömb rendbehozatala után sokat kellett várni a folytatásra, de ma már a középső
tömb is lakott. Az épületet a tégláig visszabontva kellett felújítani, így gyakorlatilag
mind a 24 lakás ismét teljes értékű. (A harmadik, utolsó tömb jelenleg már kiürítve
várja a megújulást.)
100 % Oroszlány

•
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5. Rákóczi út Posta mögötti terület komplex felújítása (2015–2016.)
172 millió Ft
Jól hangzó választási ígéretnek
tűnt, de hamar kiderült, hogy a
szándék komoly: a több hónapos
kivitelezési késedelemért cserébe
műszakilag jól sikerült és lényegében problémamentes a frekventált, városközponti terület
rendezése.
100 % Oroszlány

E

•



284 0

4. Hamvas Béla Gimnázium épület
energetikai felújítása (2015–2016.)
183 millió Ft
A hirtelen jött lehetőség éppen annyira volt öröm, mint megoldandó feladat:
igen szűk határidőben kellett a munkát
jól elvégezni. A Gimi összes ablakának
cseréje, és teljes külső hőszigetelése –
az épület eredeti jellegének megtartásával mára csak az emlékekben és a
fűtésszámlán jelenik meg.
93% EU pályázat, 7 % Oroszlány

ÖNNE K
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1. Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok felújítása és bővítése (2015–2016.)
1 293 millió Ft
A két lépcsős fejlesztésben először a régi csarnok felújítása,
45 db új parkolóhely létesítése után épült meg az 1500 főt be-



•



fogadni képes, nemzetközi mérkőzésekhez is alkalmas, új csarnokrész. Az épület azóta több más település számára szolgált mintául, a szurkolótábor
nemkülönben. A csapat pedig tavasszal feljutott az
NB1/A-ba.
70 % TAO, 30% Oroszlány

0

Végéhez közeledik a jelenlegi polgármester ciklusa. Különleges időszak ez abban a tekintetben, hogy elsőként 4 helyett 5 évre szólt Lazók Zoltán 2014 októberében indult városvezetői megbízatása. Neve sokaknak ismerős, számos
híve és kritikusa is akad a városban, ebben a kérdésben szinte mindenkinek megvan a maga álláspontja. Az intézkedések
hatása lehet hosszabb vagy rövidebb távú, tartós vagy átmeneti is, idővel a személyi kérdések is megváltoztathatók. Vannak azonban olyan döntések, amelyek nem visszafordíthatók. Bárhogy is alakul a város vezetése októbertől, ezeket már
nem lehet elvenni az oroszlányiaktól: ezek pedig a beruházások. Némelyek a városi költségvetést terhelték, mások pedig számunkra „ingyen” voltak a pályázatoknak és az ezeken
dolgozóknak köszönhetően. Ezek leggyakrabban úniós források, vagy közkeletű nevén „Brüsszeli pénzek” voltak. Sokszor azonban nem tisztán egyik, vagy másik zsebből, hanem közösen, innen is, onnan is hozzátéve válhattak valóra
az elképzelések. Pénz, paripa, fegyver – és persze egyeztetések sora, politika is kellett mindehhez, hiszen a valóságban
az ilyen folyamatok sosem tisztán feketék és fehérek – hogy
most csak ezt a két alapszínt említsük.
Íme tehát az elmúlt 5 év 10 legnagyobb oroszlányi beruházása, és melyik mennyibe került nekünk?

ÖNNE K

TOP 10 beruházás
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6. Népekbarátsága–Irinyi tengely I–II. ütem (2016–2019.)
170,5 millió Ft
A fentinél lényegesen lassabban, a
feladatot több évre elosztva készül
a Dózsa–Április utcai parkolók és a
kapcsolódó utcák és járdák rendezése – részben kakukktojás, hiszen
a munkák még most is folynak – az
összeg az eddig elkészült és a jelenleg
folyamatban lévő területre vonatkozik.
100% Oroszlány
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• új küzdősport terem (2017.) 18,7 millió Ft – 100% Oroszlány
• súlyemelő terem komplex felújítása (2018.) 35,4 millió Ft –
100% Oroszlány
• streetball pálya kialakítása (2018.) 36,7 millió Ft – 70% TAO
30% Oroszlány
• Gárdonyi Sportcentrum külső energetikai felújítása (2019.)
40 m
 illió Ft – 33% TAO, 67% Oroszlány
Noha ezek külön helyszínek, közös bennük, hogy a sportolást szolgálják. Néhol a meglévő létesítmény esedékes felújítása történt, máshol az egész sportágnak kellett megnyugtató elhelyezést találni. Tipikusan az a terület, ahol nem a pénz, hanem az összefogás és az egyetértés megtalálása volt a nagyobb
feladat.


10. Mindszenti utca járda és útfelújítás (2016.)

112 
millió Ft
Az „osztályozói” garázsoknál lévő út jóval szélesebb lett, rendes járdát is kapott, és az elkészülte napjától jelentős forgalmat
bonyolít az ipari park felé – messze nem csak a garázstulajdonosok használják.
100% Oroszlány
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7. Családok átmeneti otthonának felújítása (2019.)
162,9 millió Ft
Szociális vonalon
hagyományosan
Összeadva
erős a város és ebben a műfajban biAz összeállítás nem tér ki olyan fejA 2015–2019 között megvalósult
zony erős az elhaszlesztésekre, mint pl. a szabadtéri szín10 legjelentősebb beruházás érténálódás. Az épület
pad, vagy a volt Arany iskola épületének
ke összesen: 3.722,4 millió Ft, azaz
egy eddig használarendbe hozása, ami ugyan 2014-ben kétöbb mint 3,7 milliárd Ft. A folyaton kívüli részébe is
szült el végleg, ebben az időszakban kématban lévő legjelentősebb fejleszvisszakerül az élet,
szült el, de egyértelműen a korábbi időtések értéke 979,5 millió Ft, azaz
akadálymentes lesz,
szak hozadéka, legfeljebb késéssel kéközel 1 milliárd Ft
ahol kell – a hőszigeszült el. Szintén nem szerepelnek a felsotelés része már szinte
rolásban olyan – most kezdődött, vagy
nem is volt kihívás.
most kezdődő – projektek, mint a Borbálai Óvoda felújítása és
50% EU pályázat, 50% Oroszlány tetőcseréje (164 millió Ft), Táncsis Mihály út felújítás (Volán–
BorgWarner–Mindszenti út, 85 millió Ft), a közbeszerzési fá
zisokban lévő Bányászati Múzeum fejlesztés (635 millió Ft) és
a Haraszt hegyi játszótér építés (100 millió Ft), hiszen ezek be8. Ipari Parkot ellátó Mindszenti u
tcai fejezése biztosan túlmutat a tárgyalt időszakon. Nincsenek a
szennyvíz vezeték rekonstrukció (2015.)
listán olyan gyakran látott és használt tételek sem, mint az új
143 millió Ft tűzoltóautó, a két új körfogalom, vagy a gyaloghidak felújítása
Noha ezt nem látjuk minden nap – de a szenny- sem, hiszen ezek összevonva sem fértek fel a 10-es listára.
vízvezetéknek pont az a
lényege, hogy ami benne van, ne kerüljön a felszínre. Kevés város tudta
megőrizni a szennyvízhálózat karbantartásával járó
feladatokat és forrásokat –
a legtöbb helyen ez az adott
vízmű feladata.
100 % Oroszlány,
szennyvíz-üzemeltetési díj
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9. Sportlétesítmény fejlesztések (2016–2019.)
158 millió Ft
• uszoda felújítása (2015.) 20,7
millió Ft – 100% Oroszlány
• új ökölvívó terem (2015.) 6,5
millió Ft – 100% Oroszlány
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Már nem Polgárdiba viszik
A korábbi terveknek megfelelően, a
Vertikál Nonprofit Zrt. sajáterős beruházásaként idén elkészült az oroszlányi hulladéklerakó telep bővítése. A
meglévő, földdel és ma már zöld növényzettel is borított domb mellett
egy új terület várja a kukába dobott
szemeteszsákjainkat. Az új deponia tehát azt jelenti, hogy nem a polgárdi lerakóba, hanem ismét Oroszlányba viszi az OKÖ Zrt. a hulladékunkat. Így a
most esedékes szeptemberi lomtalanítást sem kell már utaztatni. A bővítés
első ütemének idei befejezését követően 110 ezer köbméter szabad kapacitása
van a telepnek. Ez azonban sokkal lassabban fog betelni, mint a korábbi: míg
A fejlesztés neve Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer.
A 2016-ban indult, de már 2006 óta
tervezett pályázat összesen több,
mint 18 milliárd forintos fejlesztést
hajt végre. Az Oroszlányra jutó beruházások ebből az összegből és az
anyacég saját beruházásából az új
autókkal, az új hulladéklerakó kazettával és csurgalékvíz-medencével
(vagyis a lerakó bővítésével), a családi házakhoz kerülő kukákkal, és a
ma még meg nem valósult hulladékudvarral együtt elérik majd a 2 milliárd forintot. A projekt során a szolgáltatás minősége, valamint az ellátásbiztonság is javul. A régen várt
hulladékudvarról pedig annyit lehet
tudni, hogy a kivitelező vállalkozó kiválasztása már megtörtént.

oda ahogy jött, úgy öntöttek mindent,
itt már van előválogató és komposztáló
fázis a végső elhelyezés előtt – a szintén
most létesült 2000 négyzetméteres kezelőtéren. Ezek az eljárások jelentősen
csökkentik a lerakásra
kerülő hulladék men�nyiségét.
Külön gyűjtik a szeméten átfolyó, csapadékból származó vizet is, egy 1900 köbméteres, erre a célra készített medencé-

telést vastag kavicsréteg védi, és az egész
alatt geoelektromos szondák vannak,
amik jelzik, ha bármi miatt mégis átlyukadna a talajvédelem.
Azonban nem csak a telep bővült, a jár-

Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. a korábbi Remondis
Oroszlány Zrt., illetve Városgazdálkodási Rt. jogutódjaként működik 1995 óta.
A részvénytársaságban a Vertikál Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. 43,03%kal, Oroszlány Városi Önkormányzata 40%-kal, a DUNANETT Vagyonkezelő
Kft. 16,95%-kal, illetve egyéni részvényesek 0,02%-kal tulajdonosok. Fő tevékenységük a települési szilárd hulladék gyűjtés, szállítás, kezelés és hulladéklerakó üzemeltetés. Táncsics úti telephelyükön más vállalkozások számára is
adnak bérbe irodákat.

be. Ennek vizét vis�szalocsolják a halomra, mely szintén a környezetvédelmet és a
további térfogatcsökkentést is szolgálja. A
deponiatér műszaki
védelemmel ellátott:
a vízszigetelésnek köszönhetően nem jut a
talajba semmilyen káros anyag. A vízszige-

műpark is szinte teljesen kicserélődőtt. A
Vertikál 4 új saját autója mellett KDVHÖT
pályázatban
vásárolt 15 új kukásautó és
3 konténerszállító is
hadrendbe állt, hogy
még gördülékenyebb
legyen a hulladékgyűjtés és szállítás –
ezekkel már találkozhatunk az utcákon. A
korábbi járműpark 21
autója 15 évet meghaladó átlagéletkorú volt, többségük selejtezésre kerül. Ezek összesen 30 település
85 ezer lakóját látják el. A következő két
évben az ellátási területen 41 ezer kukát
osztanak majd szét, így a háztartási szemét mellett egy másikba kell gyűjteni a
csomagolási hulladékot (lényegében: a
pet palackot, a papírt és a sörösdobozt).
Egymástól fajtánként majd a lerakón
válogatják szét ezeket.

2019. SZEPTEMBER
Olga 12 éve a Komárom-Esztergom
Megyei Egészségügyi Szakdolgozó Kamara Oroszlány-Tata helyi szervezetének elnökeként 468 nővért fog össze.
4 éve Kamara általános alelnöke is. A
Bogdándról származó ápoló 1995-ben
érkezett Magyarországra. A 24 órás
műszakok nagyon gyakran előfordulnak nála, így most nem egy kávézóban,
hanem az – egyik – munkahelyén találkoztunk. Beszélgetésünk közben a
mintavevő csövek folyton ott vannak
a kezében, már a következő napra készül.

: Honnan ismerhetik Önt az
Oroszlányiak?
K. O.: Főállásban a VÉRT-nél vagyok
üzemi ápoló, 11 éve dolgozom itt. Emellett csinálom a labort, az otthonápolásra napi szinten úgy 10, havonta 70 főt látogatok. Bár ez utóbbinak az egyéni vállalkozásom ad keretet, de ezt jellemzően
nem a pénzért csinálom. A VÉRT előtt
körzeti rendelőben, de a Szociális Szolgálatnál is voltam.
: Ez így hirtelen elég sok feladatnak tűnik egyszerre.
K. O.: Kislány korom óta nővér szerettem volna lenni. Volt egy idő, amikor orvossá akartam válni, de ma ez már nem
így van. 25 évet töltöttem el az egészségügyben eddig, kb. 10 éve magánvérvételi laborban is dolgozok. Az ápolói képzésen kívül számos egészségügyi képzést végeztem, a jelenlegit ha elvégzem,
az első női gyakorló mentőápoló leszek
Oroszlányban.
: Mentőautón?
K. O.: Igen, persze. Az még nem volt.
: Most mégis egy magán-vérvételi
helyen beszélgetünk.
K. O.: A magán vérvételi hely régi álmom volt, és itt pedig kaptam rá lehetőséget. Az elvárás az volt, hogy ez az üzletág ne legyen veszteséges, de más feltétel nem volt. Rendelkezésre bocsátották
az emeletet, a tevékenységhez szükséges
átalakításokkal. Mára úgy látszik, hogy
ez működőképes, és a további területeken gondolkodunk, pl. nőgyógyász ultrahanggal, vagy amire még igény mutat-

EGY KÁVÉ MELLETT:

Kilin Olga

Presszókávé, két cukorral,
tejjel
– legtöbbször már hidegen
kozik. A magán egészségügyi szolgáltatások fizetősek, és tartalmukat tekintve
sok esetben egyeznek az TB finanszírozottakkal, viszont várakozási idő és beutaló nélkül is igénybe vehetőek. Ezen
felül sajnos sok vizsgálat, főként egy-egy
új, modernebb, csak a magán egészségügyben érhető el, a TB nem finanszírozza.
: Mivel fordulnak leggyakrabban
egy magánlaborhoz? Allergia, rezisztencia, intolerancia?
K. O.: A magán vérvételi helyre TB-s
beutalóval is lehet jönni, az ilyenkor fizetendő összeg attól függ, hogy hány fajta
vizsgálatot kell elvégezni a vérből. A magán szolgáltatási szektorban az azt igénybe vevők azt kell kapják, amit kérnek. De
ha igénylik, akkor a saját kompetenciámon belül tudok tanácsot adni. Ha valaki elmondja, hogy milyen okból választotta az 50-80.000 Ft-os vizsgálati paneleket az interneten, könnyen lehet, akár
egy 10.000 Ft-os vizsgálatsorral is el lehet
indulni. Ez üzletileg nem előnyös, de így
tisztességes, és én így dolgozom. És ezt
itt így lehet.
: Tehát hiába van fent minden a
neten, nem elégséges az ott szerzett tudás?
K. O.: Nem bizony. Az egészségügyi
rendszernek nem az lenne a lényege,
hogy az ügyelet 95%-a arról szóljon, hogy
az otthon kiguglizott betegségekre kérjenek receptet. A Vöröskereszt mára an�nyira nem aktív itt, Erzsike halála óta kevésbé hangsúlyosak a szűrővizsgálatok.
A megelőzésre, az egészséges életmódra,
úgy általában az előzetes tájékoztatásra
még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.
És persze itt is komoly probléma az utánpótlás.
: A városban éppen van szociális
gondozó képzés, ennek nincs látható
hozadéka?
K. O.: Annak idején bennünket nem
megtanítottak, hanem rávezettek helyes
megoldásra. Aki nem szereti az embereket, az nem fog tudni beszélgetni az idősekkel – én úgy látom, hogy az emberek
leginkább ezen az úton nyílnak meg.

09
: Minden statisztika szerint jelentős az idősek száma a városban. Ön akkor ezt közvetlenül tapasztalja is?
K. O.: Egy 50 fős nyugdíjas otthont
akár holnaptól fel tudnék tölteni, egyebek mellett ezért is csináltam meg annak
idején az egészségügyi menedzseri iskolát. Ismerem a várost, nagyon sok mindenkit ismerek. Ezt a kérdést most kell
megoldani: ingatlan is lenne rá.
: Lehet ezt így bírni?
K. O.: Néha valóban fárasztó, de élvezem minden pillanatát, nagyon szeretem, amit csinálok, mondhatni életem
a hivatásom. Református, vallásos családból származom. Nagyapám mondta: Arra legyél büszke, amit teszel, ne
arra, amivé váltál. A magad szemében
legyél hiteles. Amire még nagyon büszke vagyok, hogy elsősegélynyújtás oktató is vagyok: volt év, hogy 500 embert,
de még évi 300 főt most is leoktatok.
Több helyen sikerült elérni, hogy vegyenek defibrillátort, és a visszatérő cégeknél a dolgozók önként jönnek gyakorolni, nem kell úgy összefogdosni őket egyegy alkalomra.

„Mindig a magad
szemében legyél hiteles!”
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Úton-útfélen az Által-ér menti
kerékpárúton
Szeptemberben hivatalosan is átadásra kerül az Által-ér
menti kerékpáros útvonal Oroszlány és Tatabánya között
(amint megvan a pontos időpont, erről információ a http://
www.oroszlanyimedia.hu, vagy az Oroszlány–Tatabánya
kerékpárút Facebook-oldalon lesz elérhető). Aki végigtekeri a mintegy 13 kilométeres szakaszt, számos újdonsággal találkozhat – és persze a már meglévő érdekességekről, kikapcsolódási lehetőségekről sem szabad megfeledkezni.
Az útvonal mentén sok új, zöld tábla segíti az eligazodást,
melyeken az egyes fontosabb útpontok távolsága és iránya
van feltüntetve. A jelzésekkel nem csak az Által-ér mentén lehet találkozni, ugyanis egy új, országos jelzési rendszerbe illeszkednek, azaz egyre több helyen lehet ilyeneket látni kerékpáros útvonalak mentén. Érdemes azonban megemlíteni,
hogy az Által-ér menti bringaút az első fecskék között van ebben a tekintetben.
Természetesen az útvonal menti pihenőhelyek a helyükön
maradnak, tehát a sportolás öröme mellett érdemes felkerekedni akár azért is, hogy ezek egyikét-másikát felkeressük.
Oroszlányon az útvonal egyik vége a Gárdonyi Sportcentrumnál lesz, a másik pedig Majkon, ahol a tavak mellett a remeteség és a Bányászati Múzeum falai között is sok időt el lehet tölteni. Kecskéden kínálja magát egy kis pihenésre a tó, illetve a játszótér, de az útvonal érinti a sportpályát és egy éttermet is. Nincs település a bringaút mellett tó (és tóparti pihenők) nélkül, így Környe sem maradhat ki ebben a tekintetben, és természetesen a sétányon, majd Tatabánya felé a
Fácánoskerten át továbbhaladva is vízpartra, a Bánhidai-tó
partjára fut ki az útvonal.
Ha ez nem lenne elég, Környe önkormányzata, illetve az
oroszlányi OSE Kószák is tervezik további pihenőhelyek telepítését, illetve az útvonal egyes részein információs táblák is
kihelyezésre kerülnek később. Mindannyiunk érdeke, hogy a
kerékpárút megőrizze szépségét, ezért pedig az egyszeri bringás a legtöbbet úgy teheti, hogy a menet közben keletkezett
hulladékot legalább a legközelebbi szemetesig elviszi (vagy
akár hazáig is a hátizsákban).
Abelovszky Tamás
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Mindenki nyert
Augusztusban rendezték meg Kecskeméten tizenkilencedik alkalommal a Messzi István Súlyemelő Emlékversenyt, emlékezve az olimpiai ezüstérmes sportolóra. A korosztályos válogatottak felkészülésének
fontos állomására nyolcfős versenyzőcsapattal utaztak az oroszlányiak,
ahol Likerecz Attila és Bagócs János
tanítványai valamennyien a dobogó
legfelső fokára állhattak.

– A Mikhel Eszter, Oláh Natália,
Szalai Lili, Talabér Szonja, Bimbó
Brendom, Huber Bence, Lucz Levente, Kalamár Krisztián összeállítású
„arany” együttes tagjai közül kiemelkedett Szalai Lili teljesítménye, aki 4
országos csúcsát megjavítva, elnyerte
a különdíjat is. De Lucz Levente szintén elégedetten térhetett haza, hiszen
aranyérme mellett egyéni csúcsot javított – tájékoztatott Bagócs János.

Jól sikerült az
5. Bányásznapi Oroszlány
Rallye
A magasabb kategóriákban is egyre
ritkább rajtceremónia immár 5. alkalommal nyitotta meg és színesítette az augusztus végi hétvége amúgy
is gazdag programját. Meglepetés-

„EGYMÁSRA FIGYELVE” – BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉSI CSALÁDI NAP

KERÉKPÁROSOK – MOTOROSOK – AUTÓSOK FIGYELEM!
2019. SZEPTEMBER 7. SZOMBAT 13:00–17:00
BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉSI NAP OROSZLÁNYBAN
PROGRAM:
13:00 Megnyitó – Szent Borbála tér
13:15 Rallye bemutató – az OKSZÍK és
a Csobbanó Uszoda közötti parkolóban
14:00 Bokodi Teremkerékpár Sport
Egyesület bemutatója a Szent
Borbála téren
15:00 Rendőrmotoros bemutató a
Pol gármesteri Hivatal mögötti
parkolóban
16:00 Az Oroszlányi Önkormányzati
Tűzoltóság roncsautó-darabolása, mentés bemutatása
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Folyamatos vezetéstechnikai tréning, valamint ügyességi pályák kerékpárosoknak a
Szent Borbála téren, motorkerékpárosoknak a
Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban és
személyautósoknak az OKSZÍK mögötti parkolóban. • A Magyar Autóklub GKI „borulós” és
biztonsági öves szimulátorainak kipróbálása.
• Motor és személyautó KRESZ-tesztek kitöltésének lehetősége. • Bűnmegelőzési tippek.
• Kisgyermekeknek elektromos kisautó, nagyobb gyerekeknek kerékpáros akadálypálya áll rendelkezésre a Szent Borbála téren.

A rendezvény ingyenesen látogatható.
A program módosításának jogát fenntartjuk, valamint a rendezvényen
való részvétel mindenki saját felelősségére történik.

Közreműködő partnerek: Oroszlány Város Önkormányzata, Oroszlányi Rendőrkapitányság, Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, Magyar Autóklub, Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóság, Kész Kft.,
Spindler Rallye Team, Zagyva Lajos
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00003 azonosító számú, „A helyi identitás és kohézió erősítése
Oroszlányban” című projekt keretében megvalósuló rendezvény.

ként Zagyva Lajos világszínvonalú
Skoda Fabia R5 versenyautójában Siklósi Gergely világbajnok párbajtőrvívót láthattuk, ezúttal navigátorként.
Lazók Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy az indulókhoz tartozó szerviz- és szurkolócsapatok együttes létszáma alapján olyan,
mintha egy kisebb település költözött
volna Oroszlányra erre a hétvégére. A
bátrabb érdeklődő fiatalok egyenként,
zászlóval indíthatták az versenyautókat, segítségüket a versenyre készített
sapkával személyesen a verseny rendezője köszönte meg nekik – teljessé
téve ezzel az élményt és az emléket.

A vasárnapi versenynapon az oroszlányi versenyzők közül az FWD2 kategóriában 1.3-as Suzukival a Kerék
Norbert–Schrey Róbert páros negyedik helyezést ért el, míg a Street kategóriában A Fenyvesi Péter–Toloczkó
Péter páros második lett Lada 2101es autóval. Oroszlány Város Vándorkupáját idén a Janovich Roland–
Csáthy Miklós páros vihette haza,
autójuk egy Lada 21011 volt. Az esemény további felvételei megtalálhatók
az oroszlanyimedia.hu oldalon, valamint újságunk facebook oldalán is.
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