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Helló CSAO
Teljesen megújult és kibővült az Önkormányzati Szociális Szolgálat épülete és a Családok Átmeneti Otthona.
3. oldal

Konferencia
A Bányászati Múzeumban rendezték
meg a Magyarországi Bányászati Múzeumok és Kiállítóhelyek II. Konferenciáját.
8. oldal

Jó – jó
Szoros határidővel keresik azokat a
lányokat és fiúkat, akiknél belefér a
kemény edzés és a rendes tanulás –
egyszerre.
3. oldal

Jó gyakorlat
Nem csak tankönyvből, hanem kívülről-belülről is megismerhették az
iskolák csapatai a város múltjában és
jelenében fontos épületeket.
4. oldal

Helyi önkormányzati választások
2019. október 13.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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„Az ember áthidalja a saját félelmét, ha látja a másikét.
Ez sokat segít az életben.
Előbb el kell merülni a gyászba,
hogy kiemelkedhessünk.”
(Polcz Alaine)

Segítség a gyászban

Szeretettel várjuk mindazokat, akik régebben
vagy a közelmúltban veszítették el szeretett
hozzátartozójukat,

a gyászolók sorstárs csoportjába

Az önsegítő csoportok támogató hatása az egyik legerősebb
gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a
szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül
a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés,
megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről,
az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra
nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. A
részvétel díjtalan.

A találkozások helye:
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár
(Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)
Időpontja:
kéthetente kedden 17 és 19 óra között

További
képviselőjelöltjeink
Előző lapszámunk megjelenése után – az abban felsoroltakon kívül – az alábbi képviselőjelöltek indulás vált biztossá:
1. körzet: Cseh István
és Frész János független jelöltek
6. körzet: Torma Lajos független jelölt
Így a korábban ismertetett két nagyobb szervezet képviselőjelöltjei mellett ebben a két körzetben az ő neveikkel is találkozhatnak majd a szavazólapokon. A körzetek és képviselőjelöltek teljes és hivatalos listáját az alábbi találják:
www.valasztas.hu/
szavazohelyiseg-kereso_onk_2019

Az első időpont a jelentkezések alapján kerül meghatározásra. Az együttléteket Péter Melitta, a Napfogyatkozás Egyesület önkéntes segítője vezeti.
Egy vélemény a korábbi csoport egy tagjától: „Köszönöm Melittának, a csoport minden tagjának, hogy személyükkel, átérzésükkel és hatalmas szeretetükkel segítséget nyújtottak a fájdalmamban.
Szeretettel gondolok rátok, hiszen életem legnehezebb szakaszában
a társaim voltatok. ❤ Aki gyászában segítséget keres, van hozzá
bátorsága és ereje, az keresse meg Péter Melittát és a következő induló csoportot! A fájdalom soha nem múlik el, de nekünk, akiknek
elvesztett szerettünk nélkül kell élnünk, meg kell tanulni, hogyan
legyen élhetőbb az élet.” S. J.

Érdeklődni és jelentkezni
a 06-30/979-9198 telefonszámon
vagy a melimediacio@gmail.com e-mail címen
lehet.
További információ a Mediáció, coaching, tréning
(fb.me/melimedi.hu) valamint az Út a fény felé
(fb.me/utonfenyfele.meli) facebook oldalakon
található.
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Otthon az otthontalanoknak
160 millióból teljesen megújult az Önkormányzati Szociális Szolgálat épülete és a Családok Átmeneti Otthona.
Ünnepélyes keretek között szeptember
27-én adták át a kívül-belül megújult
Fürst Sándor utcai épületet. Oroszlány
Város Önkormányzata tavaly tavasszal
nyert támogatást az „Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítésére” kiírt EFOP pályázaton.
– A családok átmeneti otthona 2000ben az első intézmény volt a megyében,
amely a fedél nélkül maradt, otthontalanná váló gyermekes családok számára nyújtott biztonságot. A 32 férőhelyes
otthon 2005-ben 6 férőhelyes krízisszolgáltatással bővült. A körülmények javítására nyújtott be pályázatot az önkormányzat, s nyert mintegy 90 millió forintot az épület modernizálására, ami
az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával valósult meg,

s természetesen a város hozzájárulásával, hiszen közel 70 millió forinttal támogattuk a megvalósítást – mondta el
beszédében Lazók Zoltán polgármester.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő fontosnak tartotta kiemelni, hogy ahhoz, hogy egy önkormányzat döntést tudjon arról hozni, hogy él
egy lehetőséggel, amely pályázati úton,
egy ilyen szolgáltatás fejlesztésnek az

infrastrukturális megújulását szolgálja,
ahhoz szükség van annak a szakmának,
annak a szakmai közösségnek a megfelelő hozzáállására is.
Baráth Domonkos intézményvezető, fejlesztésről tartott szakmai tájékoztatójából kiderült, hogy a felújítás során megtörtént az épület hőszigetelése, a nyílászárók teljes körű cseréje, korszerű közösségi, szakmai helyiségek kerültek
kialakításra, amelyek alkalmasak a kisebb, vagy éppen a nagyobb csoportos
együttlétre, programok megvalósítására. A komplex akadálymentesítés mellett nem utolsó sorban az infokommunikációs feltételek is rendeződtek.
Az otthon ünnepélyes átadója, az ott élő
gyermekek és Feer Zsuzsanna családgondozó, külön erre az alkalomra ös�szeállított, tematikus és megható műsorával, az épület bejárásával, és kötetlen
beszélgetéssel ért véget.
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ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840
•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
2840

Kulturális maraton
az iskolásoknak
A Kulturális Örökség Napja alkalmából szervezett programsorozat
különböző, izgalmas eseményeket
tartogatott a részt vevő iskoláscsoportok számára. Az általános iskolások csapatai reggeli indulással egy
útvonalterv alapján haladtak a kijelölt helyszínek között, így sorra eljutottak: a Víztoronyba, a Városkapuhoz, a Katolikus Templomba, a Tájházba, az Evangélikus Templomba
és a Bányászati Múzeumba.
A cél az volt, hogy a fiatalok nem
mindennapi élményeken keresztül ismerjék meg a település egy-egy nevezetes épületét, építményét.
„A Zöld város?” dobozt az a csoport készítette, aki végül meg is
nyerte a vetélkedést: a József Attila iskola egyik csapata. Ők ezért
ráadásként felmászhattak az evangélikus templom tornyába, közelről
láthatták a harangokat. Köszönjük
Farkas Etelkának a lehetőséget, és
gratulálunk Molnár Erika tanárnőnek és csapatának a sikerhez!
Fátrai „Márta” Erzsébet

ÖNNEK CÍMEZVE

•
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sal és akadályversennyel tölthették el az
időt az eredményhirdetésig, de a szervezők gondoskodtak szalonnasütésről
is. Természetesen minden iskolás kapott valami apróságot, a csapatokat pedig egyesével is egy-egy édességkosárral jutalmazták és a segítő tanárok sem
távoztak üres kézzel.
A Oroszlány Barátainak Köre (OBK)
közreműködésével szervezett program apropóját az egyesület 25 éves évfordulója, illetve az idén 65 éves város adta. A rendezvény költségeit
részben az OBK, valamint a „A helyi
identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” című pályázat biztosította.
A helyszíneken járva kijelenthetjük,
hogy a rendezvény elérte célját: a gyerekek jól érezték magukat, olyan érdekes, új ismeretekre tettek szert egyegy épületről kísérőikkel együtt, amelyekhez más módon talán nem lehetett volna!

Gazdát keres:

PÖLE

2840

•

8 hetes, egyik szemére vak
kisfiú. Szobacica minőségben és ivartala
nítási feltétellel keresi a szuper gazdit!
Infó: 06 20 481 2319

•
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•
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•
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•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
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•
ÖNNEK CÍMEZVE
•
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•
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A József Attila, a Hunyadi Mátyás, a
Benedek Elek iskolák és a Fővárosi Nevelőotthon összesen 5 csapatot állított
ki. Minden helyszínen összesen fél óra
állt rendelkezésre az előadás meghallgatására és a teszt kitöltésére. – ez komoly összpontosítást követelt előadótól
és versenyzőtől egyaránt.
A végállomás kora délután volt a Bányászati Múzeumban, ahol vonatozás-
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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
Kiemelt gyalogátkelőnek hívják azt a megoldást, ami a Kossuth Lajos utcában épült ki, az
étterem előtt. Az autósok ne a megszokás szerint közlekedjenek itt!

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 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
Elhárult az utolsó fizikai akadály is az Oroszlány–Tatabánya kerékpárút használói elől: a
kecskédi gyalogos átjárót végül átvette a MÁV.
A hivatalos átadásig már csak adminisztratív
akadályokat kell leküzdeni.

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.

Szavazás

Elkészült a Majki kastélyt mintázó játszótér a
szlovákiai Vágsellye testvérvárosunkban. Cserébe a Haraszt-hegy elhagyatott KRESZ-parkjának helyére az ottani várkastélyra emlékeztető
játszópark kerül – jelenleg ennek közbeszerzése, és a helyszín előkészítése zajlik.

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; ×
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
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
dr. File Beáta jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

100 ilyen kedvesen figyelmeztető táblát helyeztek ki az OIH Zrt. szakemberei az utcai kukákra
– mindeddig nagy tetszést aratott a kezdeményezés. Segítsen Ön is a járdának!
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: Mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb hiányosságának?
Gyuga Mihály: Egyrészt
megszűnt
a tényleges párbeszéd az emberekkel,
nem jutottak el a városvezetéshez az
oroszlányiakat valóban érdeklő kérdések. Másrészt az itt lakók komfortját javító és szükségszerű beruházások elmaradtak, csak az előző önkormányzati
vezetés által elkezdett nagyobb fejlesztések fejeződtek be, vagy csupán kisléptékű „látványberuházások” történtek.
Hozzá kell tenni, hogy közben a városi
költségvetés végig instabil volt, nagyon
sok pénz ment el személyi jellegű kiadásokra.
: Mi volt a legjobb történés ebben
az időszakban?
Gy. M.: A kosárlabda csapat feljutása az A ligába, és természetesen valamennyi sportágunk sikereinek is nagyon örülök, teljes elismerésem az
övék. A szakosztályok eredményei viszont nem az önkormányzati vezetés jó
munkájából fakadnak.
: Önök nem vállalták a nyilvános
TV vitát, mondana erről pár szót?

Gy. M.: Ezt mi egyfajta határozott tiltakozásnak tekintjük, mert az Oroszlányi Városi Televízió működésével kapcsolatban súlyos gondok vannak. Elsősorban nem objektív és tárgyilagos, ezt az is bizonyítja, hogy a „főszerkesztő”, a stáb tagjai felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető nyíltan beállt az egyik politikai szervezetbe, amelyik a választáson jelölteket indít és a
jelenlegi polgármestert támogatja. A
műsorok nézettsége drasztikusan leesett, pedig az embereket érdeklik a város ügyei. Közben a működés költségei nagyon megemelkedtek, már évente 56 millió Ft-ba kerül az adófizetőknek. Ezek a legfontosabb indokaink, de
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Ön dönt közöttük
Javában tart a választási kampány, bármilyen találomra kiválasztott témában lángolnak a facebook oldalak kommentmezői. A plakátokon és szórólapokon tapasztalt képviselők küzdenek nagyon újakkal szemben – és fordítva. Politikai marketing iskolapéldák rajzolódnak ki a kampányokban – kinél a visszafogott európai, kinél az orosz iskola.
Néha a legjobbnak tűnik távol maradni az egésztől.
Ez azonban buta döntés lenne. Tetszetősek a kampányeszközök, vagy sem: az önkormányzati választás a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is
fontosabb. Ez közvetlenül érint bennünket: ezen múlik – példaképpen – a játszótéri hinta, a sportegyesület elhelyezése, a térfigyelő kamerák. Nem kevésbé fontos az ipari park
(tudom: Tudományos és Techonológiai) kiszolgálása, az onnan származó adóbevételből
pedig lényegében az egész város működőképessége. Nem mondhatjuk tehát, hogy nem
érint, nem érdekel, úgysem lesz jobb, meg a többi, felelősséget magunktól elhárító szöveget. Ez ilyen szűk közegben, egy ekkora városban ez egyszerűen nem igaz. Most el kell
menni szavazni! Ja, és hogy melyik képviselőre? Hát arra, amelyik kevesebb marhaságot

a választások után mindenképpen változtatunk ezen a tarthatatlan helyzeten. Mi most minden lehetőséget megteremtünk annak érdekében, hogy személyesen találkozzunk az emberekkel,
mert úgy közvetlenül mondhatják el
gondolataikat, javaslataikat, és ezeken
a beszélgetéseken megismerhetjük a
véleményüket. Ez sokkal hatékonyabb
és az oroszlányiak partnerek ebben.
: Ön szerint mennyire volt
együtt
működő országgyűlési képvi
selőnk a város érdekében?
Gy. M.: Én a dolgot megfordítanám,
mert elsősorban az a kérdés, hogy
mennyire tudott és akart a városvezetés
együttműködni a térség – nagy többséggel harmadszor megválasztott – kormánypárti országgyűlési képviselőjével. Egy polgármesternek kell mindent
megtennie azért, hogy reális, hangsúlyozom reális célok érdekében támogatókat szerezzen és a döntéshozókkal
együttműködjön. Az elmúlt 9 évben az
országgyűlési képviselőasszony munkájának köszönhetően igen jelentős források kerültek Oroszlányra, ami fejlesztéseket eredményezett, de az utóbbi 5
évet több esetben az elszalasztott nagy
lehetőségek jellemzik, és ez nem rajta
múlott. Van mit javítani a helyzeten, de

reményeink szerint a választásokat követő változás elhozza majd, hogy a lehetőségek nem fognak mellettünk elmenni, mint a gyorsvonat.
: Mi a véleménye a most folyó
kampányról?
Gy. M.: Egy kampányban sok minden
történik, ilyenkor felfokozott a hangulat, aminek vannak káros hatásai. Számítunk arra is, hogy a baloldal közvetlenül a választások előtt megjelenik
majd durva személyeskedésekkel, félrevezetésekkel, csúsztatásokkal, hiszen
ezt tették az előző választásokon mindig. A negatív elemeket, főleg a rágalmazásokat a polgári oldal sosem tartotta erkölcsileg jónak és célravezetőnek, a mi életfelfogásunktól ez távol áll.
Bár, sok dologgal lehetne szembesíteni a
mostani városvezetést, bőven volna helye a határozott kritikának, de mi a pozitív üzenetekre helyezzük a hangsúlyt.
Elmondjuk az oroszlányiaknak, hogy
miként, hogyan vezetnénk a várost, mit
tervezünk megvalósítani, amihez kérjük az ő támogatásukat, segítő hozzáállásukat és folyamatosan konzultálunk
majd velük. Ehhez van egy jó csapatunk
és egy fiatal, lendületes és elkötelezett
polgármester-jelöltünk Molnár István
személyében.
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hordott össze a kampányban. Amelyiket inkább szeretné a szomszédjának. Amelyiknek
szimpatikusabb a polgármestere. Amelyikkel szívesen beszélgetne a sorban állás közben. Amelyiknél úgy érzi, hogy nem lesz pusztába kiáltott szó a neki írt levél. Amelyikről
nem csak rosszat hallott, hanem valami jót is.
Úgy gondoltuk, hogy témát úgy tudjuk a legjobban szolgálni, ha kiválasztunk 5 kérdést,
amelyekre mi voltunk kíváncsiak. A kérdéseket Lazók Zoltán jelenlegi polgármesternek,
és vele szemben a városi ellenzékének legmagasabb pozíciójában lévő Gyuga Mihály Fidesz–KDNP frakcióvezetőnek tettük fel. Eltérő megfogalmazásban ugyan, de lényegében
ugyanazt kérdeztük mindkét féltől. Az írásban kért válaszokra szigorúan azonos terjedelmet hagytunk, melyet mindketten tiszteletben is tartottak. A válaszadók az újság megjelenéséig nem ismerték a másik által adott válaszokat. Írásunkkal az volt a tervünk, hogy
segítséget, sőt bátorítást nyújtsunk azoknak, akik még hezitálnak azon, hogy elmenjenek-e szavazni – esetleg elmennének, de bizonytalanok abban, hogy hová fogják húzni az X-et. A válaszokat összehasonlítva azonban tisztán látszik, hogy szinte semmiben
nincs egyetértés, teljesen másképp vélekednek ugyanarról. Így nem maradt más hátra,
mint jó szórakozást kívánni a válaszok összehasonlításához!
Az újságnak nem feladata (párt)állást foglalni, de azt kérhetjük, hogy járuljanak az urnákhoz október 13-án!

: Mit tart az elmúlt 5 év legnagyobb eredményének?
Lazók Zoltán: Természtesen azt, hogy
az akkori választásokon tett ígéreteimet
sikerült megvalósítanom. És hogy ez
nem csak a 14 pont teljesítése volt, hanem ezek az intézkedések találkoztak a
valós igényekkel. Azt, hogy ezzel az elmúlt 5 éves tevékenységgel sikerült kivívni Oroszlány polgárainak elismerését. Szintén ennek egyfajta elismerése az is, hogy ez az egyedülálló összefogás is megszülethetett, és az Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület jelöltjei felül tudtak emelkedni saját pártállásukon. Az elmúlt 5 év városi döntései is nagyrészt egyeztetéseken és az azt
követő megegyezéseken alapultak – lényegében most sincs szó másról, és gondolom ezért mertek nyilvánosan is beállni mögém.
: Mi az elmúlt 5 év legnagyobb hiányossága?
L. Z.: Hogy csak 5 évig tartott! Számos olyan feladat van, amelyek megoldása ennél hosszabb időt vesz igénybe. Hiába látszódnak például eredmények a hulladékszállítás, városüzemeltetés területén, ezekben még mindig
sok a tennivaló. A parkfenntartásban,
a játszóterek karbantartásában eddig –

pár klassz kivétellel – a tűzoltómunkát
tudtuk elvégezi. A parkolók kialakításában, az utak, járdák felújításában is vannak jó eredmények, de messze még a
vége… Szeretném olyan pályára állítani
a várost, amelyen a jelenlegi ívet követi
majd. Eddig is ezért dolgoztam, és a következő öt évben is ezt szeretném. Hogy
a most még csak szirmát bontó szemléletváltozás gyökeret ereszthessen.
: A Fidesz visszavonult a nyilvános TV vitától. Mi jut erről eszébe?
L. Z.: A választási programjukat kimondottan gyengének látom, de nemcsak én: elég végigfutni rajta, hogy lássuk: részben hangzatos, de valójában semmitmondó pontokkal van tele.
Ahol pedig konkrét vállalások vannak
részükről, azok többségében már eldöntött dolgok, és már éppen az előkészítésük, vagy pont a beszerzésük zajlik. Nekem nem volt célom ezeket összecsapva, erővel betuszkolni a választások
előtti időpontra. Ilyen egyebek mellett
a Haraszthegy életre keltése a nagy játszótérrel és a futóútvonalakkal, a Malom-tó körüli sétány, a Bányászati Múzeum, és még sorolhatnánk. Szerintem
a TV-be azért nem jöttek, mert egyszerűen szerették volna elkerülni az ezzel
kapcsolatos beszélgetéseket.
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: Mennyire tudott együttműködni országgyűlési képviselőnkkel a város érdekében?
L. Z.: Azt kell mondjam, hogy jól.
Képviselőasszonnyal a kezdetektől jó
kapcsolatra törekedtem, és szerintem ez
sikerült is. Ő a térség országgyűlési képviselője, ő ugyanúgy érdekelt a város sikerességében. De ez fordítva is igaz: a
város sikerei őt is előnyösebb pozícióban tüntetik fel – hangsúlyozom, jogosan. Igen, néha az érdekek nem egyeznek, mivel őt politikai vonalon tekinthetnénk ellenfélnek is – de én nem így
gondolok rá. Mondok egyetlen egyszerű, aktuális példát: nekem nem gond
az, hogy a kerékpárút hivatalos átadója nem lesz meg a választások előtt. Az
út készen van, bicósok százai használják
naponta, büszke vagyok rá, hogy mi adtuk a projekt szakmai vezetését. Az én
kampányom az elmúlt öt évben zajlott,
nem pedig az elmúlt 1-2 hónapban.
: Mik a tapasztalatai a most folyó
kampánnyal?
L. Z.: A névtelen oldalak mocskolódásait igazából szóra sem kellene mél-

tatni. Akik ismernek engem, azok tudják, hogy ilyesmivel nem lehet felbos�szantani, ennél azért én sokkal rutinosabb vagyok a politikában. Egyébként e
tekintetben is sokat változtak az emberek. Biztos vagyok benne, hogy sokkal
kevesebben adnak hitelt az ilyesminek,
mint akár pár évvel ezelőtt. Mi szándékosan barátságosabb, emberibb hangot
ütünk meg, és ezt végig taratani is fogjuk. Hiszem, hogy ez a célravezetőbb.
Ezt a különbséget leszámítva nagyon jól
követik az ilyenkor szokásos iskolapéldákat, hozzák a kötelezőt, szépen elkészítik a házi feladatot – csak ez itt most
egy érettségi vizsga.

08

2019. OKTÓBER

A képviselő-testület 2019. évi
munkatervéből a szeptember
24. napjára jelölt közmeghallgatást és az október 22. napjára jelölt képviselő-testületi
ülést törölték. A közmeghallgatás új időpontját, továbbá az
október 22-ei ülés tervezett napirendjeinek tárgyalásának új
időpontját az október 13-ai választást követően felálló új testület határozza meg.

Elkezdődhet a Mindszenti útra
tervezett hulladékudvar ivóvíz
vezetékének kiépítése, legalábbis az önkormányzat a rendelkezésre álló pénzügyi forrás
mértékéig kötelezettséget vállalt
a kivitelezésre.

A településrendezési-terv legutóbbi módosításának egyik
eleme elhárítja az adminisztratív akadályt az építendő
biohulladék kezelőmű létesítése előtt. A „biológiailag lebomló
hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” elnevezésű KEHOP
pályázat lényegében egy komposztáló telep megépítését jelenti, amely tovább erősítené a
hosszútávon fenntartható hulladékgazdálkodásunkat – a nemrégiben kibővített hulladéklerakó szomszédságában.

Bővül a kutyaiskola területe,
mert a jelenlegit már kinőtte
az Oroszlányi Kutyás Egyesület. A mostani területük széltében-hosszában, kb. a jelenlegi
felével, mintegy 650 m2-rel nő
meg, ennyivel nagyobb területen folyhat a kiképzés. Az egyesület jelképes összegről szóló
bérleti szerződése 2023. december 31-ig szól.

Bányászati múzeumok
látogattak Majkra
Igazán eredeti helyszínen, az egykori XX-as aknán, a gépházban fogadta a rendező a Magyarországi Bányászati Múzeumok és Kiállítóhelyek II.
Konferenciáját. A majki múzeum legújabb időszámítása szerint eddig minden évben maximálisan kihasználta lehetőségeit. A bányásznap befogadása, a
Márkushegyről megmentett gépek kiállítása, a bányamozdony üzembe állítása és a szabaduló szoba megnyitása után
idén is tudott újat felmutatni. A már eddig is többcélúnak használt létesítmény
ezúttal kis átalakítás után konferenciahelyszínként is kiállta a próbát.
Az eseményt tavaly rendezték meg első
alkalommal, hagyományteremtő szándékkal, akkor még budapesti helyszínnel. Oroszlány már a tavalyi esemény 8
előadása közül is 3-at adott, emellett a
résztvevők azonnal a legnagyobb hazai
bányászati gyűjteményként könyvelték
el a majki kiállítást. És míg az előző évben szinte csak a bemutatkozások és az
összefogás elindítása volt a fő téma, idén
a bemutatkozások mellett már a jövő lehetőségei és az útkeresések is szerepet
kaptak a témák között. Sőt, Kassai Hajnal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma múzeumi főosztályának vezetőjének előadásából a sokak által hiányolt állami szerepvállalás erősítéséről is képet kaphattak a kiállítóhelyek megjelent képviselői. Ebben
olyan – a majki múzeum számára egyáltalán
nem ismeretlen – területeket is megemlített, mint
a civil szervezetek bevonása, de a szakma egyértelműen pozitívan fogadta a múzeumpedagó-

gia, illetve az iskolai oktatás és a múzeumok kapcsolatának szorosabbra fűzésének gondolatát is. A fennállásának 60.
évfordulóját ünneplő OMBKE történeti visszatekintését pedig élőben előadott
bányászdalokkal színesítette. A szakmai
közegben felmerült kérdésekre gyakran
azonnal születtek válaszok, illetve alakultak spontán egyeztetések a kávészünetekben. Így a konferencia a következő
években szinte biztosan ismétlődni fog.
Természetesen nem maradt el a helyszín bejárása sem. A leginkább szakmainak tekinthető közönséget is lenyűgözte,
és maradandó élményt biztosított a számukra az idén 40. éves Oroszlányi Bányászati Múzeum.
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Futva a kerékpárúton

Forgalmi rend változások

Az „emberes” hónapokban (nov
’ember’, dec’ember’) beköszöntenek
a hosszú téli esték. Azonban egyre
többen hagyják maguk mögött a meleg kuckót a késő őszi vagy téli hónapokban is, és húznak nyúlcipőt. Én
magam is futok télen-nyáron (olyan
négy évszakos féle vagyok), így látom,
hogy a hűvösebb hónapok sem szegik
kedvét az egészséges életmódra törekvőknek.
Miután évek óta koptatom a futócipőt,
így behálóztam már a várost és környékét többször is. Nagy örömömre
szolgál, hogy az új kerékpárút is alkalmas a futásra, hiszen biztonságosan,
gyönyörű környezetben róhatjuk a métereket, kilométereket.
Több dologra is érdemes figyelni, ha
futni indulunk, de egy dologra mindenképpen, ha a kerékpárutat választjuk edzőterepnek. A kerékpárút elsősorban a kerékpárosoké! Azonban
nem tilos gyalogolni vagy kocogni,
futni rajta, viszont érdemes fejben tartani, hogy a hátunk mögött, vagy akár
szembe velünk felbukkanhat néhány
bringás, akik lényegesen gyorsabban
haladnak és járművükkel akaratlanul
is komoly károkat tudnak okozni nekünk, ha nem vagyunk eléggé figyelmesek. No persze a kerékpárúton a kerékpárosnak is figyelnie kell a szembe jövő járművekre és a hébe-hóba felbukkanó gyalogosokra, futókra.
Az óvatosság mellett azt javaslom, értékeljük egymás egészséges életmódra törekvő szándékát! Legyünk tudatában, hogy kerékpárúton közlekedünk,
valamint a kerékpárosok hunyjanak
szemet afölött, hogy a gyalogosok és
futók is igénybe veszik a remek talajviszonyokkal rendelkező, csodás tájat áthidaló talp alá valót.
Ha elnéző módon, békére törekedve
használjuk a rendelkezésünkre bocsájtott lehetőségeket, mindannyian a testedzéstől boldogan kipirult arccal, mosolyogva fogunk visszatérni abba bizonyos meleg kuckónkba.

Részben rendeződhet a Táncsics ovi körüli parkolási káosz, amely már az óvoda ellátását is jelentősen megnehezítette az utóbbi időben. Az óvoda melletti szervízúton fél órás maximális várakozási időtartam lesz engedélyezett
hétköznap reggel 7 és délután 5 óra között, melytől eltérni csak a külön en-

gedéllyel rendelkezőknek lehet majd.
Hasonló, kiegészítő táblákkal pontosan jelzett korlátozást vezetnek be a
Mester utca óvoda előtti szakaszára is.
Az Alkotmány út további két szakaszán lép életbe megállni, és útpadkán
várakozni tilos mindkét oldalon, hiszen
az autóvezetők itt is egyre gyakrabban
hagyják figyelmen kívül a megállásukkal okozott fokozott balesetveszélyt.
A fentieken kívül két új helyen várható mozgáskorlátozott parkolóhely kialakítása: a Táncsics udvar 19. lépcsőháznál és Táncsics Mihály út 24–30. szám
mögött, az utolsó parkoló állásban.
A forgalmi rend változásokról szóló döntést a testület a szeptember 19-ei
ülésén, az elmúlt időszakban beérkezett
kérelme alapján hozta.
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Fontos ingatlanokkal
gazdagodik a város
Hosszantartó egyeztetések, kölcsönös értékbecslések és adminisztrációval töltött évek után, alapvetően cserével és vásárlással jut Oroszlány három
fontos ingatlanhoz, mely eddig a VÉRT
tulajdonában volt. A Bánki Donát úti
teniszpályák és közvetlen környezetük eddig is rendezett és használat-

ban lévő terület volt, ugyanakkor teljes egészében már rég nincs kihasználva. A Malom-tó partján lévő „csónakház” a tulajdonba kerülése fontos lépés
az új kajakház építéséhez, és ezáltal a
sportág körülményeinek megnyugtató
rendezéséhez. Szintén új tulajdon egy
Pusztavámhoz közeli területen létesített vízkivételi hely és a hozzá tartozó

hidroglóbusz, mely korábban az ottani
bányaüzemek ivóvízellátását biztosította. Noha ez elsőre nem tűnik feltétlenül hasznosnak, de amennyiben nem
hagyjuk figyelmen
kívül az általános
klímaváltozás hatásait, úgy ez egy igen
komoly és előrelátó
befektetés, amelyre
sok más településnek
lehetősége sincsen.
Mindezek a területek
persze nincsenek ingyen, cserébe az Erőmű tó Vízmű-félszigetként ismert része
kerül a VÉRT tulajdonába.
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Új forgalmi helyzetek
az Által‑ér menti kerékpárúton
Sokak örömére szeptemberre elkészült az új, Által-ér menti kerékpárút. Számos új forgalmi helyzet alakult ki a 13 kilométer hosszú bringás útvonalon, melyek közül most kerékpárút és úttest, illetve kerékpárút és vasút keresztezéseit
vesszük górcső alá.
Sok vitát váltott ki a bringaút Facebook-oldalán a Kecskéditó közelében található vasúti átjáró. Itt a kerékpárút szintben,
úgynevezett labirintkorláttal kiegészítve keresztezi az oroszlányi vasútvonalat. A megoldás biztosítja azt, hogy a bringások biztosan kellő körültekintéssel, a helyzetet alaposan felmérve hajtsanak a sínekre. A környei állomás közelében a nagyon ritkán használt pápai vonalat egy biztosítás nélküli átjáróval keresztezi a kerékpáros útvonal. Ahogy minden vasúti átjáróban, úgy itt is kellő körültekintést követően szabad
átkelni. A síneken óvatosan, a merőlegeshez minél közelebbi
szögben érdemes áthajtani, csapadékos időben külön ügyelve arra, hogy a sínkorona az aszfaltnál is sokkal csúszósabb.
Az új bringaút számos helyen keresztezi az úttestet a belterületi közúti szakaszokon is. Az úttestre festett kerékpáros átvezetés azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy a biciklisnek elsőbbsége van, minden egyes esetben figyelembe kell
venni a közlekedési jelzőtáblákat is!
Az oroszlányi Tescónál éppúgy az úttestet kerékpárral keresztezőknek van elsőbbségadási kötelezettségük a gépjárművek számára, mint Kecskéden a Fő utcán a település déli
végén. Környén az Alkotmány utcán a kerékpáros átvezetés
egy gyalogos-átkelőhely mellett került kijelölésre – azonban
ez nem azt jelenti, hogy itt a bringásnak van elsőbbsége. A
zebrán csak a gyalogosnak van elsőbbsége, míg a mellette kijelölt kerékpáros átvezetésen a bringás az, akinek elsőbbséget
kell adni az úttesten közlekedők számára. Fura szabályozás
ez, de érdemes észben tartani – ahogy azt is, hogy a kerékpárt
tolva már mindenki gyalogosnak minősül, így a zebrán átkelve elsőbbsége lesz.
Külön meg kell említeni a majki ág kiágazását is Oroszlány
határában. Itt a környei – egyébiránt jelentős forgalmú – utat
keresztezve kell átkelnie a bringásnak, az elsőbbségi viszonyok egyértelműek, hiszen az út mindkét oldalán ki van helyezve a stoptábla azok számára, akik szeretnének átkelni. Vigyázzunk egymásra!
Abelovszky Tamás

KÉREM JELENTKEZZENEK,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Az alapítvány az alábbi gyógyászati segédeszközöket ajánlja fel az Oroszlányban élő rászoruló betegek részére:
• elektromos kerekesszék, • bevásárló gurulós járókeret,
• kádlift,
• szobai levegő áramoltató,
• járókeret,
• szoba WC,
• mankó,
• szobabicikli,
• egészségügyi bot,
• 3 lábú eü bot,
• mozgásfejlesztő,
• kerekesszék,
• kádszék,
• gyermek légzésfigyelő.
• WC magasító,

Továbbá kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
olyan gyógyászati segédeszközöket, amelyek még
használhatók, de már nincs rá szükségük, ajánlják
fel az alapítvány részére:

SEGÍTS,
HOGY SEGÍTHESSÜNK!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Rászoruló betegek és oroszlányi egészségügyi
szolgáltatók részére
Alapítványunk célul tűzte ki Oroszlány város egészségügyének fejlesztését, az itt élő egészségügyileg rászorultak gyógykezelésének támogatását.
Pályázhatnak az Oroszlányban élő rászorult betegek, valamint az Oroszlányban működő egészségügyi szolgáltatók. Pályázati támogatásunkkal szeretnénk hozzájárulni
Oroszlány jobb egészségügyi ellátásához.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a betegség leírását,
• a pályázandó összeget,
• a pályázó nevét, címét, telefonszámát,
• a pályázó célját.

Pályázat leadásának határideje:
2019. október 31. csütörtök
Cím: 2840 Oroszlány, Béke u.15.
Érdeklődni lehet:
email: drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com,
tel.: +36 20 437 8925
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Fülöp András
Emlékverseny, Tata
Rendszeresen rendezi a Tatai Hódy
S. E. az utánpótlás korúak kajak-kenu versenyét, így a szeptemberi verseny egyre nagyobb népszerűségnek
örvend. Évről évre több szakosztály
jelenik meg, a szép környezet, a kajakház komfortja, a jó rendezés megteszi hatását. Jelen versenyre tíz szakosztály 432 nevezést adott le: a nevezettek harmincegy futamban versenyeztek. Először versenyeztek kenusok is, a Törökbálinti Kenus Iskola
jóvoltából, ők amolyan házi versenyt
vívtak egymással. A versenyt nemzetközi szintre a Komárno Kajak-Kenu
Klub jelenléte emelte. A Vértesi Erőmű Sport Egyesület harmincöt nevezett versenyzőjéből hétnek ez volt az
első versenye.

Hébé:
remek EB szereplés
Az idei évben a Magyar Majorette
Szövetség és Győr Megyei jogú város
összefogásával, augusztus 15–18. között rendezték a 16. Mazsorettsport
Európa Bajnokságot és a Merry
Majorette Nemzetközi Kupát Győrben. A versenyzők a nemzeti bajnokságon elért eredmények alapján, kvalifikációval juthattak ki az Európa
Bajnokságra: a rendezvényre Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból, Franciországból, Lengyelországból, Ukrajnából, Horvátországból érkezett, összesen 74 mazsorett sportklub. A Hébé Művészeti Iskola teljes
erőbedobással vett részt a rendezvény
hónapokon át tartó szervezésében,

előkészítésében és a lebonyolításában
is. A versenyt több hetes gyakorlás
előzte meg – a nyári szünetben – mely
során a versenyzők testileg és lelkileg is felkészültek a nagy megmérettetésre. Az oroszlányiak 16 produkcióval neveztek a Magyar Bajnokságra,
és mindegyikkel továbbjutottak Európa legszínvonalasabb mazsorettsport
bajnokságára! A zsűri döntése alapján a Hébé Művészeti Iskola 11 Európa Bajnoki aranyérmet, 2 Európa Baj-

noki ezüstérmet, 1 Európa Bajnoki
bronzérmet és 1 V. helyezést ért el. A
nemzetközi kupán pedig kupagyőztes
lett a cheerdance POM kategóriában.
A Merry Majorette Nemzetközi Kupán a Jáde csoport Cheertánc pompon Senior team kategóriában aranyérmes lett. Köszönet illeti Geisztné
Gogolák Éva táncpedagógust és Bakó
Lili asszisztenst a versenyzők lelkiismeretes felkészítéséért, továbbá a verseny sikerességét elősegítőknek: Lévai
Gábornénak, Szántó Bernadettnek,
Nagyné Lehoczki Nikolettának, Kovács Boglárkának, valamint minden
Hébé szülőnek a támogatásukért.

Megkezdődött
a JUDO szezon
Az őszi versenyidőszak első megmérettetésére, a 33. Nemzetközi Bányász Kupára a 12 hazai egyesület
mellett 1 osztrák és 1 szlovák klubból 114 versenyző érkezett. A KAAS
kiscsarnokban tartott megnyitón Rajnai Gábor alpolgármester üdvözlő szavai után Torma Lajos képviselő bányász egyenruhában köszöntötte a résztvevőket. A versenyen megjelent Hermann Istvánné képviselő
és Csernoviczki Éva olimpiai bronzérmes judos is. Az egyesület elnöke az egyesület legkiemelkedőbb versenyzőjének, Áncsák Kittinek egy új
judogit adott át eredményei elismeréséül.
Az OJC eredményei: aranyérmesek
– Áncsák Manna Kiara, Rózsa Lili,

Áncsák Kitti Bettina; ezüstérmesek –
Mátis Blanka, Szabó Péter, Gyurkovszky
Szilárd; bronzérmesek – Rácz Kitti,
Müller Krisztián, Kakas László, Csontos Patrícia; IV. helyezés – Praveczki
Tamás. A csapatversenyben az alábbi
eredmény alakult ki a klubok között: I.
helyezés – Ausztria, Leoben; II. helyezés
– Ippon Judo SE Tatabánya; III. helyezés – Oroszlányi Judo Club.
Izsáki Erika

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban az Oroszlány
Rallye eredményei között azt írtuk,
hogy „az oroszlányi versenyzők közül az FWD2 kategóriában 1.3-as Suzukival a Kerek Norbert–Schrey Róbert páros negyedik helyezést ért el.”
Ez így igaz, ám emellett ezzel a teljesítményükkel megnyerték a III. kategóriát is! A Fenyvesi Péter–Toloczkó
Péter páros pedig valójában első lett
Lada 2101-es autójukkal. A hibáért az
érintettek elnézését kérjük.
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Becsengettek
A világban számtalan kellemetlen és csodálatos dolog zajlik. A tudatosabbak érzik is, hogy nemcsak az iskola kezdődik el, hanem vele együtt az életben is új tanév köszönt ránk.
Szeretetet tanítanak nekünk. Nagyon nehéz, mert jól látható és érzékelhető, hogy hatalmas méreteket öltenek a problémák, az érzelmi sivárság következményei megmutatkoznak a természet hanyatlásában, emberi kapcsolatokban, digitalizált világunk miatti elidegenedésben és állatok kínzásában. Ember embernek megy, legyen az kicsi, nagy, fiú, lány.
Vagy épp életet olt ki szörnyű eszközökkel. Nehéz, talán sosem volt ilyen nehéz, pedig őseink megéltek egy vagy több
háborút is, beleértve az újrakezdést porból és hamuból. De
a fénynek győzedelmeskednie kell! Minden mese arról szól,
hogy a jó végül elnyeri jutalmát és a rossz méltó helyére kerül.
Vajon mi mikor tárjuk ki szívünket és emelkedünk a szeretet magasabb szintjére? Még mi szükséges ahhoz, hogy ítélkezéstől, gyanakvástól, aljas húzásoktól, mások szenvedéséből
nyert erőtől mentesen haladjunk előre? Sosem volt könnyű
dolgom. Úgy élem az életem, mint egy hamis próféta, hiszen
szép szavaim példamutatást sugallnak, miközben számtalan
tettem következménye volt másokra nézve meggondolatlan,
hiteltelen, bántó. Éppen ezért szeretek írni, mert ez az egyetlen
olyan közeg, ahol őszintén elmondhatom magamról mindazt,
ami bánt. A gondolataim megelőzik a koromat, de a cselekedeteim szerint legtöbbször egy összetört szívű boszorka tudok
lenni. Tudjátok, a meséből a gonosz, akiről mindig kiderül,
hogy egykor ő maga is egy szeretetteljes lény volt. Számomra az írás és az élet egy önvallomás, egy folyamatos fejlődés.
Sokszor az ember idealista és azt hiszi, megválthatja a világot.
Mára már rájöttem, hogy a világot nem tudom ugyan helyrehozni, de törekedhetem arra, hogy én másképp álljak hozzá és a saját kis világom tele lehessen szép dolgokkal minden
probléma ellenére. Változni sosem késő és számomra az iskola csengőjével egyidejűleg a lelkemben is becsengettek. Újult
erővel, tisztább tudattal vetem bele magam a szociális munka szakba, mert rengeteget remélek tőle. Elsősorban saját magam szintjén történő újabb változást, másrészről egy összekötő hidat a jelenlegi és majdani hivatásom között. Miközben telnek a napok és a tanévek, a szeretetet tanulom, töretlenül…
Pázmándi Anikó

Humán- és állatdiagnosztikai
laborszolgáltatások

CORDEN MAGÁN VÉRVÉTELI PONT
OROSZLÁNY
• Vérvétel és teljes körű laboratóriumi vizsgálatok
• Időpontfoglalási lehetőség
• 3 éves kortól gyermekeket is fogadunk
• Gyors, elektronikus leletküldés
Cím
Nyitvatartás
Időpontfoglalás

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 21/A. (a Postával szemben)
hétfő: 6:00—10:00, szerda: 15:00—18:00, csütörtök: 7:00—11:00
https://www.corden.hu/idopontfoglalas
(+36-1) 800-9313, (+36-30) 416-9982, (+36-34) 560-321

Bővebb információt vizsgálatainkról, árainkról,
bejelentkezésről a honlapunkon talál.

Üdvözlünk a Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. munkatársai
nevében!
Cégünk egy régóta sikeresen működő német cégcsoport tagvállalata.
Munkavállalókat keresünk az alábbi munkakörökben:

Targoncavezető, Vontatóvezető
Feladatok:
• kamion szedés és rakás,
• raktárba beérkező áruk anyagmozgatása és betárolása,
• kézi anyagmozgatás,
• leltárokban való aktív részvétel.
Elvárások:
• OKJ Targoncavezető jogosítvány (3324, 3313, 3312),
• targoncavezetői tapasztalat,
• többműszakos munkarend vállalása,
• erkölcsi bizonyítvány.
Amit kínálunk:
• azonnali munkakezdés,
• tervezhető munkarend,túlóra lehetőség,
• biztos, hosszútávú bejelentett munka
viszony,
• juttatások: mozgóbér, cafetéria, prémium,
• dolgozói kedvezmények,
• ingyenes szálláslehetőség,
• munkába járás és hétvégi hazautazás
térítése.
Munkavégzésre az alábbi
telephelyeinken van lehetőség:
• Tatabánya és Oroszlány

Elindult a weboldalam, ha tetszett az írásom, itt megtalálod a
többit is: pazmandi-aniko-belso-ut.webnode.hu

Csatlakozz Te is a Rudolph csapatához!
Jelentkezz:
0670/339-6662 vagy az allas@rudolph-log.com

