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LAPSZÁMUNKBÓL:

Az
OROSZLÁNYI
MÉDIACENTRUM kiadványa

KULTÚRA

Falunap
Ha nyár, akkor falunap: ismét min
den családtag találhat kedvére való
programot. A teljes kínálatot megta
lálják lapunkban.
6. oldal

KÖZÉLET
Borbála
A 8. sz. választókörzet képviselőjé
vel, Gyuga Mihállyal beszélgettünk
a képviselői keretének felhasználásá
ról.
4. oldal

KULTÚRA

Nyert az a
kimondottan
játszótér építésére szóló
pályázat, amelyet még tavaly
nyújtott be a város. Ennek
keretében a vágsellyei
kastély mintájára készül
el a gyerekek új kedvenc
helye, szlovákiai
testvérvárosunkban
pedig a Majki Műemlékegyüttes készül el korszerű
játszótéri elemekből. A régi KRESZ-park helyén épülő
játszótér segítségével újabb darabka újulhat meg
a Haraszthegyből

Fából
Pillantsanak bele Budai Imre fafaragó
nem mindennapi életébe, aki 8 hónap
alatt készítette el a falu új ékességét.
7. oldal

SPORT
Mazsó EB
Bulgáriában jártak a HéBé-sek, és ha
már ott voltak, számos díjat el is hoz
tak.
10–11. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Díszterembe kerültek
az emléktáblák

22. alkalommal emlékeztek II. Rákóczi Ferencre Majkon. A Rákóczi Szö
vetség Oroszlányi Szervezetének és
Milleniumi Alapítványának meghí

vottjai között volt a Francia Nemze
ti Érdemrend lovagi fokozatával ki
tüntetett Károlyi Angelica, aki férjé
nek, Károlyi György párizsi magyar
nagykövetnek az üdvözletét közvetítet
te, valamint Lazók Zoltán polgármes
ter, Ress Imre akadémikus történész
és Smuk András, a bécsi Európa Club
egyesület elnöke is.

A megemlékezést színesítette Krajcsó
Bence citeraművész és Simionics Lász
ló tárogatós korhű dallamokat felvonul
tató előadása is. Az ünnepség végén el
helyezték a tisztelet és emlékezet koszo
rúit a Rákóczi emléktábláknál, amelyek
a majki remeteség területén folyó régé
szeti feltárások miatt ez az alkalommal
a foresteria dísztermében kaptak helyet.

Tűzre, vízre vigyázzatok!
önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Az elmúlt hónapban tűzoltóink kiemelkedően sok káresemény elhárításában vettek részt. Az összesen 44 káresemény során 3 épület, 1 szemetes konténer, 5 gaz-avar és 2 alkalommal bálatűz oltásában vettek részt. A Német-dűlőben történt káreset során az oroszlányi szereken kívül a Tatabánya Hivatásos Tűzoltóság fecskendője és vízszállítója, valamint a Katasztrófavédelmi
Műveleti Szolgálat is részt vett az épületek közötti, elhanyagolt területen gyor-

san terjedő tűz oltásában. Így sikerült
megakadályozni a további épületek kigyulladását.
Három közlekedési baleset történt,
melyből csak egy alkalommal volt súlyos sérülés. Egy alkalommal liftbe, egy
alkalommal pedig a fürdőszobába záródott személyeket kellett menteni. Egy
üzlet ázott el a fölötte lakó beteg ember gondatlansága miatt. A lakásba bejutva a beteget a mentőszolgálat átvette
és a tatabányai Szent Borbála Kórházba
szállította.
Egy üdülőövezeti házból bejelentés érkezett, mely szerint a szomszédból gázszagot éreznek. A tűzoltók nem találtak
erre utaló nyomot, majd a gyanús ház
tulajdonosával egyeztetve megállapítot-

KÉK HÍREK

ták, hogy nincs gázpalack az épületben.
Az eset téves jelzésnek minősült.
A további káresemények a viharos időjáráshoz köthetők. Villám csapott egy
kéménybe, mely ettől megrongálódott.
Két alkalommal volt családi házaknál
vízbefolyás-elöntés, melyből egy alaklommal a csekély vízmélység (kb. 5 cm)
miatt nem tudtak segíteni.
A viharos szelek okozta fakidőlések, ágletörések miatt kellett a további esetek-

ben beavatkozni. A július 24-én kitört
vihar idején és még másnap is 2 fecskendő és személyzete folytatta a műszaki mentéseket. A magas fák miatt több
helyszínen szükség volt a tatabányai kosaras gépjármű segítségére is. A tartalék
szer személyzete szabadidejét feláldozva, itt és a korábbi esetek során több alkalommal is önkéntesen látta el feladatát.
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Minden települési képviselő
3 millió forintos keret
felett rendelkezhet, melyet
valamilyen közösségi célra
használhat fel – a képviselőtestület egy 2016-os
döntése alapján. A 8. számú
választókörzet képviselőjével,
Gyuga Mihállyal (FIDESZ–
KDNP) beszélgettünk.
: Mire használta fel Ön a 2016-os
évi összegét?
Gy. M.: Több helyre is jutott belőle.
Körzetemben több felé előfordulnak a
csapadékvíz-elvezetésből adódó prob
lémák. A bányaművelés megszűnésével
a vízkivételek is megszűntek. Magasab
ban vannak a rétegvizek, gyakoribbak
a természetes fakadóvizek. Emiatt, és a
felszíni vízelvezetés létesítményeinek el
hanyagolt állapota miatt a hirtelen, na
gyobb esők nem tudnak hol lefolyni.
Kezdésnek a Határ út alsó pontján lévő

iker átereszt cseréltük volna a keretem
ből. Szerencsére azonban kiderült, hogy
egy alapos takarítást követően menthe
tő, és így az útbontás is elmaradhatott.
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Borbálai vizek,
és az a
 próságok

KÖZÉLET

Így „csak” 1,2 millió forintot vitt el, és
azóta is jól üzemel.
Egy Mészáros Mónikával folytatott be
szélgetés során kiderült, hogy a Hu
nyadi Iskola udvara igen rosszul áll já
tékokkal, így a megmaradt összeg nagy
részéből hozzájuk épült két mászóka,
közel egy millió forint értékben. Sőt, a
Borbálai Óvoda udvari játékaira is ke
rült 620.000 Ft, ez az ő udvarukon je
lentett komoly fejlődést. Ezeken felül a
maradékot a József Attila iskola játszó
teréhez használtuk fel, több más képvi
selőhöz hasonlóan.
 : Mi valósult meg eddig az idei keretből?

re telepített áteresz, ami helyett újat kell
készíteni, a József Attila és Ady Endre
út kertvégekben is van teendő.
A Jókai utca mélypontján is szükséges

Gy. M.: A Brunszvik ovi medence fel
újításához hiányzott 330.000 Ft, ezt jó
időben már használják. A most felál
lítandó Szent Borbála szoborba – más
képviselőtársammal együtt – 150.000 Ft
hozzájárulás jött az én keretemből.
Ugyanígy 150.000 Ft a Csipkés
hátú platánpoloska elle
ni
védekezésre
ment, ez
mind
e g y i k
képvise
lői keretből
ugyanennyi.
: Mi az,
ami még hátra van, mik a
tervek?
Gy. M.:
A Határ úti lefo
lyások folytatására
egyértelműen idén
is szükséges lesz. Van
teljesen rossz hely

egy új víznyelő kiépítése, új járdasze
géllyel. Mindenképpen tervem a Bor
bálai közösségi házba konyhai eszkö
zöket, TV-t, erősítőt és hangfalat venni.
Ugyanitt szeretnék padokkal, és kerí
téses lehatárolással egy kis bel
ső udvart is kialakítani. Jogos
igény a Kubicza–Szeptember
6. utca közötti köz világítá
sának megoldása is. Itt az
E-ON hálózatra csatlakoz
va lehetne két lámpaosz
lopot telepíteni. Ennek
nagyságrendje a ter
vezéssel és az engedé
lyezéssel együtt közel
egy millió forint.
Az Arany János utca
végén lévő busz
megálló áthelye
zése is szóba ke
rült, ennek új
helyét azonban
gondosan kell
kiválasztani.
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Oroszlány településrendezési eszközének módosítása
– előzetes tájékoztatás –
Tisztelt Városlakók!
Oroszlány Város Önkormányzat a tele
pülésfejlesztési koncepcióról, az integ
rált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, vala
mint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szólő 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. alapján megin
dítja a 20/2006. (X. 11.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott helyi építési sza
bályzat és szabályozási terv módosítását
Oroszlány város külterületi részein.
A rendezés alá vont terület: Oroszlány
közigazgatási területén az Mk öveze
tek, valamint az 512/82 és 13009 hely
rajzi számú ingatlanok.
A rendezés célja: Oroszlány közigazga
tási területén a településrendezési terv

utolsó módosítás óta felmerült módo
sítási igények kezelése a Képviselő-tes
tület 19/2017. (II. 28.) Kt. határozatai
nak megfelelően.
Oroszlány Város Önkormányzata a
Településrendezési tervek készítésre,
módosítására vonatkozó eljárásokkal
összhangban megalkotta a 22/2017. (XI.
29.) önkormányzati rendeletét a part
nerségi egyeztetés szabályairól.
A 22/2017. (XI. 29.) rendelet 1. paragra
fus (1), (2) bekezdésére figyelemmel,
valamint a 4. paragrafus (1), (2) bekez
dése alapján kérem a partnereket, hogy
a fent ismertetett eljárásba történő be
jelentkezés érdekében 2017. augusztus
21-ig juttassák el észrevételeiket, javas
lataikat, véleményüket írásban Orosz
lány Város Polgármesteréhez. A kére

lemben meg kell jelölni a véleménye
zési eljárás tárgyát, a szervezet nevét,
képviselőjét, postai és e-mail címét.
Oroszlány, 2017. július 25.
Lazók Zoltán polgármester

Köszönjük!

Segítség a legkisebbeknek
2017. június 28-tól a Családok Átmeneti Otthonában az egészséges életmód jegyében kerül megrendezésre
havonta az a programsorozat, melynek célja, hogy oly módon foglalkozzon a gyerekeket érő mindennapos
hatásokkal, szokásokkal, melyek segítenek abban, hogy a gyermekek fi-

zikális és mentális egészségét szolgálják. A program a tisztálkodási szoká
sokon át foglalkozik a kiegyensúlyo
zott napirenddel, az egészséges és való
ban tápláló ételek sokszínűségével, vagy
akár olyan gyakorlatok elsajátításával,
amelyek hatékonyan segítik levezetni
az őket érő stresszhatásokat a minden
napokban. Kiemelt szerepet tulajdonít
va közben az egészségmegőrzés fontos
ságának, melyre minél korábbi életsza
kaszban kerül sor, annál tudatosabban
és hatékonyabban tud beépülni a min
dennapi szokásrendszerbe, gondolko
dásba. Mindezt játékos formában, egy
fajta kikapcsolódásként, hiszen amit így
sajátítanak el, az örömet okoz, amely
képes felülírni akár a negatív berögzü
léseket is. Jelentkezni, érdeklődni Kósa
Anett családgondozónál lehet.

Alapítványunk köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik támogatásukkal segítették Helmeczi
Martin gyógykezelését. Úgy
érezzük, kötelességünk, hogy
beszámoljunk önök felé mire
fordítottuk adományaikat.
A támogatásukkal 3 millió forintot sikerült összegyűjteni, amivel
a belgiumi operációhoz járultunk
hozzá. Az arc műtétet (szem, orr,
állkapocs) június folyamán sikeresen végrehajtották.
A teljes gyógyulás érdekében
még hosszadalmas rehabilitációra, illetve további műtétekre
van szűkség. Ehhez újabb támogatásra lenne szükségünk, ezért
most is várjuk hathatós segítségüket.
Bankszámlaszám:

11740061-20025342

Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány
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23. Falunap
2017. augusztus 12–13.
A Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és
az Oroszlányi Szlovák Önkormányzat szervezésében
AUG. 12., SZOMBAT •
8.00–12.00
11.00
12.00–13.00
13.00–14.00

18.00
•
15.00–18.00
•
14.00–15.00
•
15.00
•
17.30
•
15.30–15.45
15.45–17.15
		
		
		
		
		
		
18.00–18.30
18.30–19.00
19.00–20.30
20.30–01.00
•
AUG. 13., VASÁRNAP •
10.00

TÁJHÁZ UDVAR, PAJTA, KAMRA:
Főzőverseny, közben a Krídlovka együttes zenél
Liptói pásztorok életéről vándorkiállítás megnyitása
„A legszebb konyhakertek Magyarország” oroszlányi
eredmény-hirdetése Oroszlány és Térsége Civil Szervezet
Egyesületének szervezésében
Eredményhirdetések és jutalomátadás (a legszebb
zöldség-, gyümölcs-, virágkiállítás, főzőverseny) a
Denné Centrum DĞchodcov č.1 vágsellyei énekkar
közreműködésével
Zenés est a Kozárenka népi zenekarral
VOLT FALUSI ÓVODA:
Gyermekprogramok, lovaskocsikázás, szöszmötölő
(Oroszlány Város Óvodái és Ida Virágbolt támogatásával)
FELVONULÁS A TÁJHÁZTÓL A TOPOLYA-LIGETIG:
Fellépő csoportok felvonulása (koszorúzás). Emléktábla
avatás Vargáné Vojnár Katalin és Budai Imre fafaragó
közreműködésével. Díjátadás – „Za Oroslánsku Kultúru”
EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
Rendhagyó kiállítás a reformáció 500. évfordulója
alkalmából
II. RÁKÓCZI FERENC KULTÚRHÁZ:
Emléktábla koszorúzás Varga Istvánné, Mariska néni
tiszteletére
SZÍNPAD:
Köszöntők: Lazók Zoltán polgármester, valamint az
Országos Szlovák Önkormányzat képviselője
Nemzetiségi, népi együttesek
• Krídlovka együttes
• Branička néptánc együttes
• Kozárenka népi zenekar – Kozárovce
• Vértes-Gerecse énekkar
• Gombos harmónikások – Myjava
• Jazzperado popzenekar – Vágsellye
Peter Srámek
Hébé tánccsoport növendékei Geisztné Gogolák Éva
vezetésével
FALUNAPI TOMBOLA
Utcabál Dj-vel
KIRAKODÓVÁSÁR, TOMBOLA
EVANGÉLIKUS TEMPLOM:
Szlovák–magyar nyelvű istentisztelet Nobik Erzsébet
szarvasi lelkészasszony közreműködésével
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Közös munka
Budai Imre és Kontra Ákos készítette
a Falu Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület kérésére azt a táblát, amelyet az eddig a Tájház udvarán lévő
emlékfa kiváltására állítottak a Topolya-kút mellett. A „Za Oroszlanszku
Kulturu” díj tulajdonosainak neve
került a táblára.
Budai Im
réhez ka
pott
te
lefonsz á
mot fele
sége veszi
fel. Férje
nem tud
ja felven
ni a mo
bilt, Par
kinsonkórja van,
mondja.
Unokája, Ákos úgy segített, hogy fogta
a kezét a munka közben, így az nem re
megett a faragáskor. Azaz ketten készí
tették, egyikőjük sem boldogult volna
másik nélkül. Ez nagyon komoly aka
rást, és bensőséges kapcsolatot jelent.
Kíváncsian ültem le Budai bácsihoz az
amúgy éppen a Topolya szobor mellet
ti ház verandáján.
– A bányában történt a baleset –
mondja, és a széken ülve a levegőbe
lendíti műlábát – vagyis inkább most
már úgy mondom: jobb eset. – Meg
hökkenek, egy láb elvesztésére nehéz
pozitív gondolattársítani. Ekkor szo
kott rá az olvasásra, a könyvtartó áll
vány a mai napig ott az asztalán, har
minc éve nem tud róla lemondani. Raj
ta most is egy történelmi könyv. A mű
szak utáni kocsmázásokban sosem vett
részt, de más közösségekbe sem igen

járt. A bányán kívül a család töltötte ki
minden idejét. Ez még ma is látszik: a
házban ki-be járkálnak a családtagok,
szomszédok, gyerekek – és ezek a ka
tegóriák nincsenek is nagyon szigorú
an véve. Az udvaron névre faragott fa
székek – mindenkinek egy-egy. Érez
hető a kölcsönös odafigyelés. A balese
te után sokat motorozott az erdőben
– idősebb olvasóknak a Komár mo
ped talán mond valamit. A kerékpáro
zás akkor nem annyira ment neki, bár
néha még ma is felül rá. Az erdőből jött
a fa, és ebből a faragás művészete.
Műhelyébe pár lépcső vezet. Zavar
ban vagyok, amikor
előre enged, de itt ő
van otthon. Bent fél
homály, szerszámok
mindenfelé egy, leg
feljebb két garázs
nyi területen. Nagy
gépek is: szalagfű
rész, csiszológép, fa
eszterga. De nem a
megszokott ipari gé
pek ezek: mosógépmotorok, ékszíj haj
tás, lécváz minden
ütt. Mégsem tűnik
tákoltnak:
átgon
dolt, működőképes
darabok. Mind sa
ját gyártmány. Fá
ból vaskarika, büsz
kélkedik, és tényleg.
Aztán fanyelű véső
ket kapok a kezembe, kicsit már érthe
tőbbek a tábla mintái: minden ívhez,
vonalhoz más-más véső. Négyszáz da
rabból háromszáz saját készítésű. Pe
dig a kovácsolás az egy másik szakma,
mint a fafaragás. Márpedig többen is
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fordultak már hozzá vésőért, köztük az
a tanára, akitől annak idején az alapo
kat tanulta.
A faragásban számára sosem az üz
let volt az első. Ennek ellenére munkái
az országban számos
helyre, és több Nyu
gat-európai ország
ba is eljutottak. 40
éve farag, de ez volt
az első oroszlányi
megbízása. Sosem
tervrajzból dolgozik,
mindent fejből készí
tett el.
Betegségét higgadt
nyugalommal
ke
zeli, tüneteit ismeri,
együtt él vele. Nem
minden gyógyszert
szed be, főleg azokat
nem, amelyek „el
veszik a tiszta gon
dolatokat”. Ellenben
néha rágyújt. A ni
kotin legális ellen
szere a kórnak. Ha
mutartója egy megkopott konzervdo
boz, műanyag fedelét gondosan zárja
a csikkre. A bányában előfordult, hogy
munka közben az izzadtság a kabátzse
bében lévő hidegebb kulccsomón csa
pódott le – de később is jellemző volt,
hogy éjszakákon keresztül is munkálta
a fát. Ez a tábla 8 hónapig készült, ez
után most – ahogy fogalmazott: kivet
te „éves szabadságát”. Nem tudja még,
mi fog következni.
Nem szeret – ahogy ő mondja – „út
széli szavakat” használni. Ebben bizo
nyára segítségére van, hogy a politikát
nem nagyon szereti, távol tartja magát
tőle és a TV-ben sem néz ilyesmit. Élet
szemlélete, tenni akarása példaértékű
lehet sokunk számára. Ha arra járnak,
és megcsodálják a kézzel készült farag
ványt nézzenek el jobbra, hátra. Ha lát
nak egy fél lábú, szikár öregembert,
egy faragott fa kapunak dőlve, mond
ják el neki bátran, mert kíváncsi rá:
„Ha odaállsz az enyém elé, mit érzel?”
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80 éves az oroszlányi bányászat, így
idén számos esemény is kapcsolódik a bányásznap köré. Előző lapszámunkban már felhívtuk a figyelmet
pár rendezvényre, most a bányásznapiak közül ajánlunk néhányat.
Az erős emberek versenyének beha
rangozóját a 3. oldalon találják. Ehhez
az a hír kapcsolódik, hogy erre az idő
pontra simítanak is a temetőtől a mú
zeumig vezető úton, hogy személy
autóval könnyebben járható legyen.

Tekerj egy bringáért!
A bányásznapi programok között, az
Oroszlányi Tekergők szervezésében
egy könnyen, családdal együtt is telje
síthető, kb. 20 km-es túra is indul. A

nagy szintkülönbség nélküli, jórészt
erdei utakon menő útvonal gyakorlat
nélkül is vállalható. A túra nem ver
seny, a szintidő könnyen tartható. A
pecsételőhelyeken áthaladt jelentkezők
között egy majdnem 100.000 Ft értékű
kerékpárt sorsolnak ki a bicózás nép
szerűsítésére alakult Oroszlányi Te
kergők, az OSZE kerékpáros szakosz
tálya tagjai. A részletes infók követke
ző számunkban, a bányásznapi prog
ramok között, valamint hamarosan a
Tekergők facebook oldalán!
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Felhívás!
Oroszlány Város Önkormányza
ta az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyv
tárral közösen megrendezésre
kerülő Bányásznapi rendezvény kere
tében szabadtéri vendéglátás (étel és
ital árusítása) és vásár (termékek áru
sítása) számára is lehetőséget biztosít.
A szabadtéri vendéglátás és vásár idő
pontja és helyszíne:
• Augusztus 31. csütörtök – CSAK VÁ
SÁR – Bányászati Múzeum, Majk, a
szervezők által kijelölt területen. Az
árusítóhely berendezését a jelentkező
nek kell biztosítania!
• Szeptember 1–2. (péntek, szombat) –
VENDÉGLÁTÁS ÉS VÁSÁR – Orosz
lányi Polgármesteri Hivatal parkolója,
a szervezők által kijelölt területen. Kis
méretű faházat (2×3, illetve 3,3 m2) a Hi
vatal korlátozott számban rendelkezés
re tud bocsátani, egyéb esetben az áru
sítóhely berendezését a jelentkezőnek
kell biztosítania!
• Szeptember 3. (vasárnap) – VEN
DÉGLÁTÁS ÉS VÁSÁR – Bányászati
Múzeum, Majk. Az árusítóhely beren
dezését a jelentkezőnek kell biztosíta
nia.

A faházak és közterület használatához
engedély beszerzése és közterület-hasz
nálati díj befizetése szükséges!

Az engedély és árusítás feltételei
ről bővebb információt Lóczi Kriszti
án közterület-felügyelői csoportveze
tő ad a +36-20/537-7827-es telefonszá
mon. Jelentkezni a jegyzo@oroszlany.
hu e-mail címen, vagy személyesen a
közterület-felügyelői csoportnál lehet
(Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., Polgár
mesteri Hivatal földszint). Jelentkezé
si határidő: 2017. augusztus 21. A ven
déglátás és vásár területének haszná
lata korlátozott, az engedélyek kiadá
sa beérkezési sorrend szerint történik.
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal

Szent Borbála szobor
A 80 éves oroszlányi bányászat emlé
kére Szent Borbála szobor állításáról
döntött az önkormányzat. Megkere
sésekre reagálva tájékoztatjuk a lakos
ságot, hogy a települési képviselői ke

reteken túl lehetőség van magánsze
mély által történő adomány befizeté
sére is, melyet a polgármesteri hivatal
(II. emelet) jegyzői titkárságán lehet
megtenni. Telefon: +36-34/361-444/100
mellék.
A szobor avatására augusztus 31-én, 14
órakor kerül sor Borbálán, a Szeptem
ber 6. és a Jókai utcák kereszteződésé
ben.
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Saját konyha az Ápolási Otthonban

Augusztus 4-én adták át a „Kocsedó” rabtábor egykori
helyét jelző emlékművet, mely az egykori XVIII-as akna
helyén (jelenleg külterület) épült.

Az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet 11.613.600 Ft támogatást nyert az Ápolási Intézet tálalókonyhájának átalakítása főzőkonyhává című pályázaton, a „Fekvőbeteg szakellátó intézmények támogatására – a gazdaságilag hatékony struktúra-átalakításhoz, ehhez kapcsolódó szakmai és/vagy működési koncentrációt szolgáló fejlesztések megvalósítására” c. ÁEEK_OEP_EMMI2016/1 számú pályázat keretén belül.
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít betegeink megelégedettségére, melynek egyik eleme a fekvőbeteg ellátás
élelmezése.
A pályázat célja: Ápolási Intézetünkben lakó 70 ápoltunk
részére olyan költséghatékony étkezést biztosítani, mely
megfelel egyrészt a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben
foglaltak szerinti korcsoportos energia és tápanyag szükségletnek, másrészt az idős emberek által elvárt „hazai
ízvilágnak”.
A főzőkonyha korszerű berendezései azon túl, hogy a
konyhai dolgozók munkáját is nagyban megkönnyítik,
hozzájárulnak a korszerű, egészséges főzési technológiák alkalmazásához az ételkészítés során.
Bővebb információ: Dr. Varju János, 2840 Oroszlány, Alkotmány utca 2., telefon: 34/560-666, E-mail: titkarsag@
oszri.hu; vagy Nádas Éva, 2840 Oroszlány, Bányász körút 2., telefon: 34/361-457, E-mail: nadas.eva@oszri.hu

Ivócsap és mobil WC után közvilágítást is kapott a
Bánki Donát úti (tóparti) játszótér. Mozgóképes anyag
további részletekkel az oroszlanyimedia.hu oldalon.

Teljesen felújítják a bölcsőde belső járdáit. A töredezett beton helyett immár térkőből készülő burkolat
csökkenti majd a botlásveszélyt az udvaron szaladgáló
apróságok számára.

Gazdát keres!

4 árva. Szerető gazdát keresnek! Oltva, örökbefogadási

szerződéssel, benti cicának fogadhatók örökbe. 3 kandúr és 1
nőstény.
Ha szeretnéd, hogy
szeressenek, hívd a

+36 20 481 2319-

et!

Elkészültek a kamerák a garázssorokhoz, az illegális
hulladéklerakás megakadályozására. A kamerák napelemről, éjjel pedig akkumulátorról kapják az áramot,
a képet rádiójelen továbbítják.

facebook.com/
ments.meg.
oroszlanyi.
allatvedo.
egyesulet/
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Tűzben edzett fiatalok
Júliusban az evangélikus templom
kertjében a már levágott és összegyűjtött faágak szakszerű elégetésére kérték fel az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ifjúsági csapatát. Így a fia
talok az egyházközösségnek nyújtott se
gítség mellett kockázat nélkül estek át
a tűzkeresztségen. A valós, élethű gya
korlat feladata a tűzgyújtás, a tűz kö
rül határolása és eloltása volt. A fiúk és
lányok ebben a helyzetben is megáll
ták a helyüket, természetesen a megfe
lelő védőfelszerelésekben. Elsajátították
a kézi szerszámok szakszerű használa
tát (lapát, vasvilla, kapacs, szikracsapó),
a puttonyfecskendőt és a motoros lánc
fűrészt pedig az egyesület felnőtt tagjai
mutatták be működés közben. Az ifik
a korábbi tűzoltó versenyeken elért do
bogós és külön díjas eredményeik mel
lett ez alkalommal is bizonyítottak. Az

ÖTE tájékoztatása szerint erre az alka
lomra külön, a gyakorlatra szóló tűz
gyújtási engedéllyel is rendelkeztek.

Felvidéki kirándulás
Az Oroszlányi József Attila Általános
Iskola hetedikes diákjai közül 42 fő, öt
pedagógus kíséretében áprilisban három napos kiránduláson vett részt a
Felvidéken. Az utazásra a „HATÁR
TALANUL!” pályázat keretében került
sor melyhez az Emberi Erőforrás Tá
mogatáskezelőtől kaptunk anyagi tá
mogatást. A kirándulás célja a felvidék
magyar lakta területeinek meglátogatá
sa, az itt található természeti és kulturá
lis látnivalók megismerése volt. Meglá
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togattuk azokat a településeket, ahol a
magyar irodalom nagyjai éltek. Jártunk
Szklabonyán, Selmecbányán, Beszter
cebányán, Betléren és Kassán. Tiszte
letünk jeléül a kassai dómban koszo
rút helyeztünk el II. Rákóczi Ferenc sír
jánál. Látogatást tettünk a Lukanényei
Alapiskolában, ahol betekintést nyer
hettünk az iskola mindennapjaiba, és a
gyerekek barátságot köthettek a külho
ni magyar diákokkal. Tanulóink felejt
hetetlen élményekkel gazdagodtak az út
során, melyeket hazaérkezésünk után
megoszthattak iskolatársaikkal, akik
remélhetőleg a következő évben szintén
részt vehetnek egy hasonló utazáson.

14. IAM-Európa Bajnokság és Nemzetközi Merry
Majorette Kupa
Albéna – Bulgária Bulgária Napos
partján, Albena Resort területén ren
dezte az International Majorette-sport
Association a 14. Mazsorettsport Eu
rópa Bajnokságot és a Merry Majorette
Nemzetközi Kupát.
A Hébé Művészeti Iskola növendékei a
Magyar Bajnokságon nyújtott teljesít
ményük alapján 19 produkcióval kap
tak kvalifikációt az év legrangosabb baj
nokságára.
A kicsiket nem akarták ilyen hos�
szú útra vinni, így a junior és a szeni
or csapat tagjai, a felkészítők és segítő
ik utaztak el az 1300 kilométeres távol
ságra lévő, gyönyörű tengerparti telepü
lésre. Hat felejthetetlen napot töltöttek
el a versenynek helyet adó klimatizált
sportcsarnokban, a szállást nyújtó vil
lákban, az édesvízű medence-rendszer
ben, a színes napernyőkkel tarkított
tengerparton és zárásként az akvapark
csúszdáin.
A nemzetközi versenyek éremtáblá
zatának élén ezévben a Hébé Művé
szeti Iskola végzett és a legeredménye
sebb csapatnak járó díjat vehették át a
záróceremónián!
Eredmények:
Európa Bajnok pompon junior szóló:
Greinwald Lotti; Európa Bajnok baton

szenior szóló: Burai Hanna; Nemzetközi Kupagyőztes twirling teen szó
ló: Burai Hanna; Európa Bajnok pom
pon szenior szóló: Helgert Dóra; Európa Bajnok pompon junior trió: Had
nagy Annamari – Lévai Csenge – Póra
Izabell; Európa Bajnok baton szenior
trió: Burai Hanna – Markó Dóra – Né
meth Viktória; EB Arany minősítés flag junior miniformáció: Babirák
Dorina – Csóra Fanni – Hati Kitti – Lé
vai Csenge – Nekernusz Paris – Póra
Izabell – Rácz Anna; Európa Bajnok baton szenior miniformáció: Bu
rai Hanna – Helgert Dóra – Letonai Edi
na – Markó Dóra – Mózes Lotti – Né
meth Viktória – Ujvári Nóra; Európa
Bajnok flag szenior miniformáció: Bu
rai Hanna – Helgert Dóra – Letonai Edi
na – Markó Dóra – Mózes Lotti – Né
meth Viktória; Európa Bajnoki Arany
minősítés mix junior csa
pat: Rácz
Anna – Baráth Dominika – Nagy Liliá
na – Regecz Zoé – Nekernusz Paris – Uj
vári Nóra – Hadnagy Annamari – Péter
Fanni – Hati Kitti – Póra Izabell – Nyá
ri Anna – Lévai Csenge – Greinwald Lot
ti – Csóra Fanni – Bojtor Zsófi – Pinke
Zsófia – Babirák Dorina; Európa Baj
nok mix sze
nior csapat: Burai Han
na – Helgert Dóra – Letonai Edina – Né
meth Viktória – Péter Fanni – Ujvári
Nóra – Mózes Lotti – Markó Dóra – Hati
Kitti – Nagy
Liliána – Lévai
Csen
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ge – Póra Izabell – Pinke Zsófia – Had
nagy Annamari – Nekernusz Paris;
Nemzetközi Kupagyőztes cheerdance
pompon szenior csapat: Burai Han
na – Helgert Dóra – Letonai Edina – Né
meth Viktória – Péter Fanni – Ujvári
Nóra – Mózes Lotti – Markó Dóra – Hati
Kitti – Nagy
Liliána – Lévai
Csen
ge – Póra Izabell – Pinke Zsófia – Had
nagy Annamari – Nekernusz Paris; Európa Bajnoki Ezüstérmes pompon ju
nior szóló: Póra Izabell; Európa Bajnoki Ezüstérmes 2baton szenior szóló:
Markó Dóra; Európa Bajnoki Ezüstérmes baton szenior szóló: Helgert
Dóra Virág; Európa Bajnoki Ezüstérmes pompon junior trió: Burai Han
na – Németh Viktória – Ujvári Nóra;
Európa Bajnoki ezüstérmes pom
pon szenior miniformáció: Burai Han
na – Helgert Dóra Virág – Letonai Edi
na – Németh
Viktória – Péter
Fan
ni – Ujvári Nóra; Európa Bajnoki IV.
hely pompon szenior szóló: Péter Fan
ni; VII. helyezett baton junior szóló:
Greinwald Lotti.

Különdíjak:
Burai Hanna: legmagasabb mozgás
technika pontszám a baton szekcióban;
Markó Dóra: a 2 botos szertechnikáért;
Helgert Dóra a szenior pompon szóló
ban a mozgás technikáért; Greinwald
Lotti az egész bajnokság legmagasabb
mozgáztechnika pontszámáért; Hébé
Művészeti Iskola a legeredményesebb
csapat
Bakó Rita Lili

Kajak edzőtábor
2017. július 10–16. Neszmély, Éden
Kemping. A VÉRT S. E. Kajakszak
osztály évek óta minden edzőtábo
rozását az Éden Kempingben tölti. A
mostani táborban gyermek és kölyök
korcsoportúak vettek részt. Napi két
evezéssel és egy kondicionáló edzés
sel teltek a napok. Ideális körülmé
nyek jellemzik a Duna ezen szakaszát:
van csendes holtág és úgynevezett élő
Duna. Bár „otthon” lennének ilyen
edzési feltételek! Az edző elmondá
sa alapján és a sportolók is megerősí
tették, hogy jó volt az ellátás a szállás
tól az étkezésig. A leves majd a tányér
széléig ért, a kirántott hús le is lógott
róla, a pörkölt is bőséges volt, a köre
teknek alig maradt hely a tányéron.
A sok edzésmunka hatására azonban
egy morzsa sem maradt meg soha. A
napközbeni pihenő idő és az éjszaka
mindig csendben telt el, mert tudták,
hogy másnap megint kemény edzés
vár rájuk. Becsületükre legyen mond
va, hogy végig fegyelmezettek voltak,
nem volt nyafogás az edzések intenzi
tása miatt.

A tábor vége felé – ez is a szokások
közé tartozik – estébe nyúló szalon
nasütést tartottak. Pattogott a szikra,
sültek a nyárson a szalonnák, kolbá
szok, ízesítve hagymával, paprikával.
Erre az alkalomra sok szülő is eljött és
ugyanúgy kivették a részüket a nyár
salásból, mint a csemetéik. Amikor
aztán tele lett minden pocak, egy ara
nyos esemény következett: az egyik
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versenyzőtársukat köszöntötték szü
letésnapja alkalmából. Az elhangzott
jókívánságok után felvágták a tortá
kat. Persze el is fogyott, a kiadós va
csora ellenére. Közben még folyt egy
kis beszélgetés, aztán úgy tíz óra táj
ban a kajakosok az apartmanokban
nyugovóra tértek, hisz még két napig
kemény edzések várnak rájuk. A szü
lők is, miután elköszöntek a gyerme
keiktől, egymástól, hazaindultak.

Masters és Szabadidős
Magyar Bajnokság

Szolnok, 2017. július 15–16. Mint
minden évben a Magyar Kajak-ke
nu Szövetség lehetőséget ad a Mas
ters korú és a Szabadidős kajakosok
nak, kenusoknak arra, hogy megmér
kőzzenek egymással. Nem lebecsü
lendő, hisz az indulók között vannak
volt o
 limpiai és világbajnokok. Ebben
az évben a Szolnoki Holt-Tisza pályán
zajlottak a küzdelmek.
A Vértesi erő
mű
Sport
egyesület
kajakszakosz
tá lya tizen
egy
neve
zést adott le.
Egyesek már
a hét elején
a pá
lyán ké
szültek, lévén
versenyegye
sü
lés, győri, mosonmagyaróvári és
békési kajakosokkal. Hisz az eredmé
nyesség végett fontos, hogy „össze
rázódjanak”. Ez megtörtént, ezt
tük rözik is az elért eredmények.
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Világszövetségi elnök látogathat hozzánk
Luis Sanz-zal találkozott Budapesten Németh Gábor szakmai alpolgármester Oroszlány Város Önkormányzatának
és az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Parknak a
képviseletében. Sanz úr az IASP International Association
of Science Parks and Areas of Innovation (Tudományos
és Technológiai Parkok és Innovációs Övezetek Világszövetsége) elnöke. A rövid találkozó során a városban jelen
lévő vállalkozásokról, a társaságok profiljáról és fejlesztési irányairól, a park fejlődési trendjeiről tájékoztatta, illetve
röviden bemutatta az Oroszlányi Tudományos és Technológiai Park fő jellemzőit és fejlesztési elképzeléseit.
A világszövetség elnöke előre láthatólag idén még újra
Magyarországra látogat. Az őszre tervezett találkozó keretében Sanz úr a Közép-Dunántúli és a nyugati országrészek jelentősebb ipari parkjait és kiemelten a tudományos és technológiai park címmel rendelkező parkokat
keresi majd fel.

www.kiatatabanya.hu

Kia – a meglepetés
erejével

Hivatalos KIA márkaszerviz Tatabányán!
Autental Kft. Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Tel.: +36 34 511 919

