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Örömfoci
Megye háromban folytatja az Oroszlány, de nem ez az egyetlen változás.
Mészáros „Möszi” Istvánnal beszélgettünk.
3–4. oldal

Falunap
A tavalyi kényszerű szünet után most
úgy tűnik, megtartható a mindig sikeres rendezvény. Teljes program a
		
11. oldalon.

Biztosabban
Közlekedés-biztonsági nap lesz ismét
a hivatal mögötti területeken, melyen
kicsik és nagyok egyaránt találnak
kipróbálni valót. Este pedig rallye
rajtceremónia.
6. oldal

Sokan várják már a Haraszt-hegy új
látványosságának megnyitását. A PonsDanubii határon átnyúló együttműködés
keretében készült játszótér várhatóan
augusztus végén nyitja meg kapuit.
Részletek a 2. oldalon.

Összeállt
Az előző szezonhoz hasonlóan alaposan kicserélődött a játékoskeret a
harmadik elsőosztályú szezonjára
készülő OSE Lions-ban.
10. oldal

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Komoly lesz a haraszthegyi játszótér
Szlovákiában és Magyarországon is egyedülálló a Cultplay-projekt. Az interaktív tematikus játszóparkok felépítését célzó pályázat lényege, hogy kilenc, a Pons
Danubii EGTC-hez tartozó településén egy
másik város neves épületének kicsinyített másában játszhatnak, és gyarapíthatják ismereteiket a gyerekek. Itthon a központi elemet testvérvárosunk, a szlovákiai Vágsellye nevezetessége, a reneszánsz
kastély ihlette. Vágsellyén cserébe a majki
Kamalduli Remeteség épületeit és templomtornyát idézi a játszópark, a Bányászati múzeumunk tornyából pedig a szintén
szlovákiai Ógyallán lehet lecsúszni. Gútán
a tatai vár „épült meg”, Kisbéren a gútai fedett fahídra hasonlít a játszóvár. Részletek:
www.cultplay.eu/hu

A hely fő eleme, a körfolyosós játszóvár
nem öncélú tehát tornyos kialakításával
– miközben szinte minden egyes oldala új játéklehetőséget kínál a gyerekeknek. Az épület azonban csak az apropóját adta a beruházásnak, a körbekerített területen rengeteg más „klasszikus”
játszótéri elemet is elhelyeztek. Így találunk mérleghintát (ezt mindjárt dupla
üléses változatban is), láncos-, és fészekhintát is. A kerekesszékkel érkezők egy
speciális körhintába tudnak begurulni. Van homokozó napvitorlával, drótköteles csúszópálya és külön egy kisebb

játszóvár további csúszdákkal. A talaj
többnyire friss homok, a központi vár
körül pedig vastag, öntött gumiágyazat. Az idősebbek számára a testrészek
átmozgatására öt különböző fitness eszközt telepítettek.
A terület átalakítása a Streetball pálya
után ismét komoly előrelépés a Haraszthegy újra használatba vétele felé. Az új
játszó ugyanis a kollégium felett található területen, az egykori, évtizedek
óta felhagyott KRESZ-pálya helyén található. Itt még 2019 év végén, az OIH
Zrt. bontott fel több, mint 1500 négyzetméter aszfaltot, ahol még az egykori vidámpark egyes útdarabjai is megtalálhatók voltak. Ezzel egyidejűleg az ivóvizet, a csatornát és az áramot is bevezették a területre. Erre azért volt szükség,
mert nem csak a hiánypótló ivócsap, de
a városunkban talán még sosem látott
módon mosdókonténer is helyet kapott
a bejáratnál. Ezek az év fagymentes időszakában fognak üzemelni.
A körbekerített játszótéren több padot és szemetest is találunk. Az éjjelre bezárt kerítésen kívül a közterületfelügyeletre bekötött kamerák is védik a területet. Közvilágítás nem csak
a játékok között, de a bejáratig vezető sétányon is van, amely egy térköves
járda egészen a Mészáros Lajos utcáig. Itt – bár a 30 km/h-s korlátozás érPartnerséget építünk

Gazdát keres
Fridát
és 3 testvérét
egy zacskóban akasztották az ebrendészet kerítésére... ami nem marad
ennyiben. Minden ajánlás óriási segítség neki!
Szerető gazdit keres,
akinél szobacicaként élheti boldog cicéletét.

 06 20 481 2319

vényes –, gyalogátkelőhely kialakításáról nincs információnk. A játszótérhez
autóval nem szabad felmenni, útcsatlakozás nincs, parkolásra a mozi helyén
lévő murvás területet ajánljuk. Lapzártánkkor az eszközök TÜV minősítése, és például a vízminta laborvizsgálata volt folyamatban. Így az átadó pontos dátumával kapcsolatban most is azt
kérjük, kísérjék figyelemmel az OVTV
facebook oldalát.

Európai Regionális Fejlsztési Alap

www.skhu.eu

ÉLETBEVÁGÓ!

INGYENES ÚJRAÉLESZTŐ TANFOLYAM

Alapítványunk célul tűzte maga elé, hogy minél többen értsünk
az újraélesztéshez, defibrillátor használatához. Ingyenes
újraélesztő tanfolyam indul szeptemberben. A tanfolyam
időtartama 2×2 óra. A pontos időpontról egyeztetés után
tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Jelentkezési határidő: augusztus 31.

Tegyünk közösen többet egészségünkért!
Segítsen, hogy segítsünk! Ez az Öné is!
Támogatásaikat várjuk a 11740061-20025342
MENTSÜNK ÉLETEKET!
Jelentkezni lehet: tel: 20/4378925
email: drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com
Dr. Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány
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Teljes csere
Erőteljes hangvételű anyag olvasható idén június óta oroszlany.hu-n a
helyi futball élet átalakulásával kapcsolatban, ahol Szabó Mihály szakmai alpolgármester szólalt meg „Átalakul az oroszlányi labdarúgás”
címmel. A helyi csapat szereplésére valóban nem lehettünk túl büszkék az elmúlt az elmúlt években,
a 2021/22-es szezont az első helyett harmadosztályban kezdi a csapat. Mi most Mészáros Istvánnal, az
Oroszlányi Szabadidő Egyesület új
szakosztályvezető beszélgettünk a
tervezett jövőről, a lehetséges megoldásokról.

: Régen olvashattunk ennyire sarkos fogalmazást. Választások jönnek,
vagy valóban ennyire rossz a helyzet,
mint amit az az írás sugall?
M. I.: Most egy kb. két éves folyamat
végén vagyunk. Az megyei első osztályban szerepléshez szükséges játékosok
juttatásai évről-évre egyre többet kívántak. A beérkező TAO támogatások
felhasználása ellenére ez egyre inkább
elvonta a figyelmet – és az erőforrásokat – az utánpótlás-nevelésről. Aki belülről jobban rálátott a dolgokra, pontosan tudja, mire gondolok. Erre mindenképpen megoldást kellett találni, melynek nagy lökést adott, hogy az a pénz,
amellyel az önkormányzat támogatta a
működést, az gyakorlatilag – sok más
területhez hasonlóan – idén gyakorlatilag megszűnt.

: Az egyesületek külön utas törekvései megjelentek korábban a súlyemelőknél, az ökölvívóknál, kajakosoknál… Miközben pont az összefogás oldotta meg a helyzetet például a
küzdősport-terem ügyében. Ez lesz a
megoldás, hogy egy kézben fut össze
az utánpótlás és a felnőtt foci is?
M. I.: Bár mi is az egyesületeket akartuk egyesíteni, a folyamatban lévő pályázatok miatt ez végül nem valósulhatott meg. A két egyesület (OSZE,
OUFC) tehát megmarad, így a finanszírozási, és a jövőbeli pályázati lehetőségek szélesebb körben maradnak nyitva. De valóban, az én kezemben fut ös�sze a vezetésük. Nyilván lesznek, illetve
vannak szándékok ennek megfúrására.
Meglátjuk, meddig tarthatunk ki.
: Ön eddig főleg a legkisebbekkel foglalkozott, bár volt már a felnőtt
csapat edzője is korábban. Hiányzott
ez a feladat?
M. I.: A 2000-es évekig a felnőtt csapat
edzője voltam. Amikor a VÉRT kiszállt
a finanszírozásból, ugyanez játszódott le, teljesen új csapatot kellett építeni. Akkor négy év alatt visszajutottunk
a megye 1. osztályba. Az oroszlányi felnőtt csapattal akkoriban négy aranyérmet nyertem. De más településeken is
voltak felnőtt csapataim. Igazából csak
négy éve nem foglalkoztam felnőtt csapattal.
: Az alpolgármester azt is sérel
mezte, hogy a foci költségvetése javarészt a személyi költségekre ment el.

Hány embert jelentett ez, és milyen
feladataik voltak a csapat körül? Hogy
lesznek most megoldva ezek a feladatok?
M. I.: Majdnem teljesen új edzőgárda
van. A felnőtt csapat edzője Hideg Ricsi.
Budai Tibi viszi az U19-et, Zsidó Tamás
pedig az U16-ot és a Bozsik programot,
Rosta Istváné az U13-14. Schaeffer Attila az U7, és én is a kicsiket fogom edzeni. Ezek továbbra is fizetéssel járó edzői
posztok.
: A TAO támogatások idéntől a
Krajnyik Akác András Sportcsarnok
működtetésének bizonyos költségeit is
fedezik. Hasonló megoldások valóban
működhetnének a labdarúgásban is?
M. I.: A TAO-t most is, ahogy eddig is,
lehet működésre fordítani. Bérleti díjakat, utazási-, vagy képzési költségeket,
és persze sportszereket fizethetünk belőle – de az említett edzői fizetéseket
is. Ezen felül beruházásokra, ingatlanfejlesztésre ugyanúgy. Ezeket a célokat
előre meg kell jelölni, és a csak az ezekből jóváhagyott tételekre lehet fordítani.
Az indított csapatok számától is függ,
hogy mennyi ilyen forrást lehet igényelni. És persze, nekünk kell megkeresni
azokat a cégeket, akik számunkra felajánlják az adójukat. Az utánpótlás eddig mindig megtalálta ezeket a partnereket, az OSZE ilyen kapcsolatait most
nézzük át.
: Az év elején a megszorítások között szerepelt, hogy a Chudik Lajos
sporttelep füves pályáit nem tartják

Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

karban tovább, és a szerepét a nagy
műfüves pálya veszi át. Ehhez képest
már voltak ott meccsek, és az amerikai focisok is használják. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?
M. I.: A megye I. osztályban kötelező
az utolsó fordulókat élő füves pályán
játszani. Ez van a versenykiírásban, így
ezeket nem lehetett a műfüvesen megtartani. Most, hogy Bozsik körzetközpont is maradtunk, egy új pálya létrejöttéig időnként kénytelenek vagyunk a
fenti pályát is használni. Az oda készített fejlesztési tervekben egyébként egy
locsolórendszer kiépítése mellett első
sorban a kiszolgáló létesítmények fejlesztése szerepelt volna.
: És valóban, az oroszlany.hu cikke szerint infrastruktúrális fejlesztések levezénylése is feladata lenne az új

kítása a cél itt. Most azt szeretnénk, ha
ezek a következő két évben valóra válhatnának.
: Mi is írtunk korábban a Puskás
Akadémiával való együttműködésről.
Van már ennek jele a gyakorlatban?
M. I.: A korábban már elhangzott,
utánpótlás-nevelési feladatok mellett?
Igazából ők abban tudnak segíteni,
hogy az infrastrukturális fejlesztésekhez partnereket találjunk, vagyis további támogatáshoz juttatnak a TAO-n keresztül. Ez egy másik, fontos pillére az
együttműködési megállapodásunknak.
: És amennyiben a kettő nem
ugyanaz, akkor helyi játékosok kellenek a csapatba, vagy eredményes játékosok?
M. I.: A szakmai tervben azt írtam le,
hogy négy éven belül a csapat legalább
70%-ban saját nevelésű játékosból álljon. Ezt pillanatnyilag éppen túlteljesítjük. 16-18-an vannak, az átlag életkoruk
úgy 25 év. A mostani nagy melegben is

beosztásban. Ez akkor továbbra is a
Chudik Sporttelepre vonatkozna?
M. I.: Noha
eddig a Chudik
Mi fán terem a TAO?
Sportelep fejlesztéséről volt
A cégek tevékenységének eredménye után befizetendő adó a társasági
szó a tervekadó. Az 1% módjára társasági adójuk egy részét szigorú szempontok
ben, ma már
alapján felajánlhatják az arra jogosult sport-, és kulturális tevékenyséegyértelműen a
gek támogatására, így a látvány csapatsportok közül például a labdavolt Gárdonyi
rúgás, vagy a kosárlabda részére. A pont 5 éve átadott Krajnyik Akác
területét szeAndrás Sportcsarnok új épületszárnya például, vagy a volt Gárdonyi
retnénk tovább
iskola tornatermének energetikai fejlesztése is 70%-ban ilyen pénzből
fejleszteni. A
épült fel. A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
tornaterem
törvény szerint a társasági adó alanyai, a film- és előadóművészeti tápadlójának csemogatás rendszeréhez nagyban hasonló, társasági adóalap- és adóréje, a kiszolkedvezményre egyaránt jogosító támogatást nyújthatnak a látvány
gáló létesítmécsapatsportágakban részt vevő egyes szervezetek részére.
nyek (értsd: az
egykori zeneiskola épületszárny), valamint egy élő- rendesen járnak az edzésekre, remélem,
füves, szabvány méretű focipálya kiala- hogy kitart majd a lelkesedésük. Egykét év, és úgy is feljebb jutunk… Szerintem pont erről kéne szólnia a megyei labdarúgásnak. Ne a pénz, hanem
a játék öröme legyen a motiváció. Persze tudom, hogy most nem ilyen világot
élünk. Én azért megpróbálom.
: Mit szól az új tóparti focipályához?
M. I.: Nem voltam benne a dologban,
ilyesmiben engem nem kérdeznek meg.
Azt viszont elmondhatom, hogy amikor én voltam gyerek, napi 4-5 órát fociztunk, játszottunk, rohangáltunk. Ma
a srácok heti szinten fociznak 4-5 órát.
Én nem állítom, hogy csak a mobiltelefon és a számítógép hibás. De ha 12
éves korig nem alakulnak ki az alapvető
mozgáskoordinációk, akkor utána már
nehéz elsajátítani. És igen az ilyen fajta grundok nagyon hiányoznak és legfőbbképp a gyerekek belőlük.
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Városi
kitüntetettjeink
Elkészült a tóparton az a több funkciós labdapálya,
mely a parkolóvá alakított „salakos” focipája örökségét hordozza.

Egyirányúvá válik az Erdész utca, és a Várdomb
utca vele párhuzamos része. Az új forgalmi rend az
aszfaltozási munkák végével lép életbe, a változást
a szilárd burkolatúvá váló Závory utca teszi lehetővé.

Bővítenék a pajta féltetejét a Tájház udvarán, mely
így jobban szolgálja majd az ottani rendezvényeket.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 800e. Ft pályázati forrását 1.2 millióval egészíti ki az Oroszlányi
Önkormányzat.

Méhlegelőt létesített az OIH Zrt. saját telkén, Bánki
Donát úti telephelyének kerítése mellett – kísérleti
jelleggel. A vadvirágokkal bevetett, elkerített részen
szerzett tapasztalatok alapján döntenek az esetleges folytatásról.

Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év
augusztus 20-án, a Szent István
Nap alkalmából rendezett ünnepi testületi ülésen kitüntetéseket ad
át. Az elismerést azoknak ítélik oda,
akik a város gazdasági, társadalmi,
közéleti, kulturális és sportéletének
fellendítése, az oktatás, közigazgatás és az egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében huzamosabb időn át kimagasló tevékenységet végeztek, s ezáltal
hozzájárultak Oroszlány hírnevének,
elismertségének gyarapításához.
A 2021. június 24-én hozott testületi döntés alapján Oroszlány Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlány Város Díszpolgára” címet adományoz Fátrai Erzsébet Márta részére. „Oroszlányért”
vésetű aranygyűrűt vehet át Végh
Tibor, míg „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet kap Cserna Andrásné, Marton Béla és Takács Tímea.
Az elismerések átadására az augusztus 20-án, 9 órakor kezdődő
ünnepi Képviselő-testületi ülésen
kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Az ünnepi testületi ülést élőben követhetik az OVTV közvetítésében, a DIGI illetve a T-com hálózatán, valamint az interneten az
oroszlanyimedia.hu/elokep oldalon.
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A 200 ezredik ügyfelet köszöntötte
az oroszlányi Kormányablakban Dr.
Kancz Csaba kormánymegbízott Emődi Ferencnével, az Oroszlányi Járási Hivatal vezetőjével, írja a kormanyhivatal.
hu. Az egykori iskolaépületben helyet
kapó modern ügyfélszolgálatot 2015
januárjában adták át.


5,5 millió forinttal emelte meg az önkormányzat a KFMKK akadálymentesítésére szánt összeget júliusi,
rendkívüli testületi ülésén. A külső
lift megépítése mellett akadálymentes
mosdót is kialakítanának az épületben.

Biztosabban
Oroszlány Város Önkormányzata
„A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” című, TOP-5.3.1-16KO1-2017-00003 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan 2021. augusztus
14-én 15:00–19:00, az Oroszlány Ral�lye-t megelőzően balesetmegelőzési
programot szervez gyermek- és
felnőttközönség részére.

nek felvételével megtapasztalható a tér
és helyzetértékelés és felismerés lehetősége.
• Mozgó autós szimulátor, amely lehetőséget ad az autóvezetés élményére
extrém körülmények és sebesség mellett, így fokozottan gyakorolhatóak a
veszély elhárítási manőverek is.
• Speciális műszaki és humán mentés

A rendezvényen az alábbi programelemekkel várják az érdeklődőket:
• Közlekedési pálya kialakítása ügyességi feladatokkal, amely alkalmas
kerékpárral, futó biciklivel, rollerrel
vagy gokarttal való bejárása. A pálya
lehetőséget ad a jelzőlámpák, táblák
jelentésének és a közlekedési alapelvek elsajátítására. A pálya használatához biztosításra kerülnek kerékpárok,
futó biciklik, rollerek, de saját hasonló jármű is használható.
• Játékos közlekedéssel kapcsolatos feladatok megoldása
gyermek és felnőtt közönség részére.
• Biztonsági öv szimulátor, amellyel átélhető egy esetleges baleset esetén
fellépő ütközési
energia.
• Részeg szemüveg, amely-

bemutató a közlekedési és verseny balesetek mentési feladatairól, konzultáció és tanácsadás.
• Oroszlányi Önkormányzatai Tűzoltó
parancsnokság roncsdaraboló bemutatója. (16:00)


Zenei Alkotó Műhely nyílt a Szent
József kápolnában (Várdomb utca).
Minden szerdán 15 órától várja mindazokat, akik részt vennének közös zenélésben, alkotásban, vagy szeretnék megvalósítani zenei ötleteiket. A
kurzus célja, hogy segítse zenekarok,
koncertek, kiadványok létrejöttét.


Az oroszlányi József Attila Általános Iskola tantestülete várja a pedagógus pálya iránt elhivatott leendő kollégáit történelem szakos tanár, angol
nyelv szakos tanár, napközis tanító, és
osztálytanító személyében. A fényképes önéletrajzokat az info@jozsefattila.
hu e-mail címre várják. Érdeklődni a
(34) 360-965-ös telefonszámon lehet.


Fogorvoshoz csak érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy friss és negatív teszttel mehetünk, mivel a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021.
július elején kelt határozata alapján
minden közfinanszírozott ellátásban,
azaz alapellátásban az invazív (testnyíláson, azaz például szájon keresztül
történő) betegellátás feltétele az ÉRVÉNYES védettségi igazolvány.


Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság idén 1.650.000 forint értékben nyert pályázaton – illetve vásárolhat pályázati forrásból- védőeszközöket és tűzoltó technikai –, és
műszaki mentési eszközöket. Az Önkénteseink pedig csizmát, kesztyűt,
bontóbaltát, csapszegvágót, biztonsági öv vágót, kordon szalagot és egyéb
eszközöket kapnak, mintegy 300.000
Ft értékben.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Oroszlány Rallye Sprint
futam
Ismét országos meghívásos futamnak
ad otthont az Oroszlány–Pusztavám
közötti útszakasz augusztus közepén.
A verseny MNASZ Sprint Futam, de az

ORB, ORC, R2, Historic, R3
teszt futam kategória versenyzői is kapnak külön díjazást
A lebonyolítás a korábbi
években megismert módon
zajlik idén is. Az augusztus 14-e szombat a gépátvételekkel és pályabejárással
kezdődik. A technikai átvétel – melyen az összes autónak részt kell vennie egymás után – a város parkolói közül valamelyikben zajlik majd, ezt a verseny
facebook oldala fogja pontosan megjelölni. Aki erről lemaradna – például
a párhuzamosan, szombat délután zajló közlekedésbiztonsági nap eseményei
miatt – az 19 órakor a Polgármesteri hivatal előtti úton
végigkísérheti az ün-

nepélyes rajtceremónia eseményeit. Itt
a korábbi éveknek megfelelően lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy járművet
zászlóval elrajtoltathasson az, aki erre
kedvet és bátorságot érez.
Vasárnap reggeltől pedig a
versenyen a kb. 7,5 km-es
szakaszt hatszor teljesítik az
indulók, mindkét irányban
3-3 alkalommal. Eredményhirdetés kb. 19 órakor lesz, a
KFMKK kiállítótermében.
A pusztavámi utat használók tehát z előzetes pályabejárás miatt szombaton jelentősen megnövekedett forgalomra, vasárnap pedig kora

reggeltől kb. 18 óráig teljes lezárásra számítsanak.
A versenyt az aktuális járványügyi rendelkezések betartásával rendezik. Rendező a szervezéskor az aktuális kormányrendeletet vette figyelembe, ezek
változása esetén a rendezvény
módosításának jogát a
Rendező fenntartja.

Környét elkerülni?
A munkába járókat és az oroszlányi
autósok többségét is nagyban érinti Környe közlekedési helyzete. Július
utolsó napjaiban az Innovációs és Technológiai Misztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkára és Czunyiné
Bertalan Judit, a térség országgyűlési
képviselője tartott tájékoztatót a régóta
vágyott elkerülő úttal kapcsolatban. A
sajtótájékoztató apropója az volt, hogy
elindult a kétsávos elkerülő út tanulmánytervének, környezeti hatástanulmányának elkészítése. A környezetvédelmi engedély megszerzését is magába
foglaló feladatra beruházója a Nemzeti
Infrastruktúrafejlesztő Zrt.
A környei templom kereszteződésében
tartott eseményen Dr. Mosóczi László
közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy várhatóan jövő ős�szel (2022.) születhet döntés arról, hogy
az új útszakaszok keletről vagy nyugatról kerüljék majd el Környét. A véglegesített tanulmányterv a szerződéses ütemezés szerint 2023 tavaszán állhat majd
rendelkezésre. A kivitelezés megindításáról ezt követően gondoskodhat majd
a kormány.
A minisztérium képviselője egyben arról is beszámolt, hogy a térség tehermentesítésben szerepet játszhat a 81-es
főút is, melynek bővítése az új Komáromi Duna-hidat – Kisbér és Mór mellett elhaladva – kötné össze Székesfehérvárral. Itt a közel 120 km hosszúságú útszakasz négysávosítását tervezik,
az érintett települések elkerülésével, az
M7 autópályán pedig új csomópont létesítésével. Ez az útépítés leghamarabb
2022-ben szerezheti meg az induláshoz
szükséges engedélyeket.
Czunyiné Bertalan Judit hozzátette: az
elkerülő útnak „Kiemelt közigazgatási”
státusza van, amely az előkészítés során
elvégzendő feladatokat nem csökkenti
ugyan, de azok ügyintézési, engedélyezési határidejét jelentősen csökkentheti. Újságírói kérdésre a helyszínen megtudhattuk azt is, hogy a Környét elkerülő útszakasz tényleges megépítésére 5
éven belül számít a Minisztérium.
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A barátság szimbóluma
Plochingenben
Oroszlány német
országi testvérvárosában, Plochingenben 2015-óta létezik az Oroszlány utca („OroszlányWeg”). Akkoriban ez volt Plochingen
utolsó beépíthető területe, melyet miután beépítettek utcáit a városunkban is sokak által ismert Peter Raviol
városatya javaslatára, a városuk testvértelepüléseiről neveztek el. Oroszlány, és Plochingen kapcsolata, majd
barátsága 1981-ben kezdődött, és 2021ben ünnepli 40 éves jubileumát A baráti kapcsolatot 2010-ben emelte hivatalosan is testvérvárosi rangra Rajnai Gábor akkori, és Frank Buß (jelenleg is) polgármester az erre vonatkozó
A partner- és testvérvárosi kapszerződés aláírásával.
csolatok tiszteletére „PartnerKét évvel ezelőtt, mischaften is Europa” címmel tarelőtt a Covid-19 jártottak ünnepséget ugyanitt. A renvány kitört járt utoldezvényen ott volt Dr. Izsák Andjára plochingeni derás, magyarországi főkonzul is.
legáció OroszlányOroszlányon kívül képviseltette
ban. Ekkor a városvemagát – személyesen vagy online
zető Frank Buß szókapcsolaton keresztül – Plochinban már jelezte, hogy
gen összes partner települése és
a 40-éves jubileumra
testvérvárosának polgármesteszeretettel várják az
re. Az ünnepség záróeseménye az
Oroszlányiakat. EzEurópai Himnusz közös elénekléalatt a 40 év alatt a
se volt. Szintén a hétvégi rendezkezdeti ismeretségekvénysorozat keretében ünnepelből nagyon sok barátte 75 éves évfordulóját a Plochinság született, mind
gen Posaunenchore (Plochingeni
egyesületek,
mind
Rézfúvósegyüttes). A jubiláló zeszemélyek között is.
nekarral éppen 40 éves kapcsolata van az Oroszlányi Evangélikus
Kórusnak. Az ő delegációjuk is
részt vett az eseményen, részükről Sztruhár András mondott köszöntőt.

mutattam nekik az ott lévő kopjafákat,
és elmondtam nekik Erdei Pista ötletét.
Az ő hozzáállásuk mindjárt nagyon pozitív volt. Kb. 2 hét után már válaszoltak
is. Így került rá sor, hogy 2021. július 24én, mikor a két város a barátság 40 éves,
illetve a plochingeni egyházi rézfúvos
zenekar, a „Posaunenchor” a 75 éves jubileumát ünnepelte, bensőséges keretek
között felállíttatott az „Oroszlány utcában” a kopjafa. A kopjafa, melyet Erdei
István állíttatott, és Licskó István faragott, és a két város polgárainak barátságát szimbolizálja, és remélem fogja sokáig!
Kiss Alfréd

Útmutató ajándék

Városunk síszakosztályának vezetője, Erdei István 2019-ben
jelezte ötletét, miszerint egy kopjafát állíttatna a barátság
szimbólumaként a
plochingeni „Oroszlány utcába” és kérte ebben legyek a segítségére. A fent említett plochingeni látogatás
záróestjén,
mely a Bányász Klubban volt, megkértem
Frank Buß, és Peter
Raviol urakat, hogy
jöjjenek velem az
épület elé, ahol meg-

Új irányjelző tábláról tudhatjuk meg
testvérvárosok (a lengyel Konskie, a
finn Kuhmo, a német Plochingen, a
szlovák Vágsellye), valamint a partnervárosok (a cseh Telc és a francia Yerres)
útirányait és légvonalbeli távolságait. A
Bánki Donát és Fürst Sándor utcák kereszteződésében műkőoszlopon elhelyezett márványtáblák informálják az
arra járókat. A munkát a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének tagja, Körmendi Zoltán helyi aranykoszorús kőfaragó mester végezte el támogatásként, ajándékul a városnak. A munkafolyamat (alapozás, anyagköltség,
betűvésés, helyszínre szállítás stb.) kb.
200 000 Ft-ba került volna. Az új látványosság jól kiegészíti a mellette húzódó
járda és útszakasz megújulását.
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Drágulnak
a „kínai” csomagok
Július elsején lépett életbe az új uniós áfaszabályozás, amely alapján megszűnt az Európai Unión kívülről rendelt, 22 eurónál kisebb értékű termékek áfamentessége, a posta ezeket a kisebb értékű küldeményeket is köteles
vámkezelni. Mivel a 22 euró (hozzávetőlegesen 8000 Ft) alatti, Európai Unión kívülről érkező termékekre vezették
most be a vámot és az áfát, ezen kis értékű termékek ára jelentősen emelkedik. Az Unión kívülről rendelők döntő többségének újdonság lesz a vámeljárás, mivel eddig értékhatár alatt vásároltak. A vámkezelési díjakat az új díjrendszerben a termékek értékével arányosan, sávosan határozzák meg: 10 eurós termékérték alatt online fizetés esetén 399 forint, ugyanez kézbesítéskor fizetve 799 forint lesz. 10 és 22 euró között 499 forint a vám elé állítás díja utalva, ha kézbesítéskor fizet a címzett, akkor pedig 899 forint. A jellemzően távol-keleti, „filléres”, vagy „egy dolláros”
apróságok eddig is jelentősen megterhelték a Posta rendszerét. A jellemzően kisebb csomagok nem ritkán több
időt töltöttek el a magyarországi logisztikai központban, mint a küldő ország
és Magyarország között. Az automatikus vámkezeléshez most a Posta informatikai szoftvert fejlesztett, átalakította
a nemzetközi küldeményekre vonatkozó küldeménykezelést, továbbá bővítette a logisztikai kapacitásait is. A fejlesztések 2,7 milliárd forintba kerültek, és a

Kitöltött adatokkal
gyorsabb
A vámkezelés leggyorsabb és legolcsóbb
módja, ha a vásárló megadja a rendeléskor az emailcímét és a telefonszámát, és ezeket a termék adataival együtt
a webshoptól a Posta is megkapja. Ebben az esetben automatikus vám elé állítás történik, és értesítést (email, vagy
sms) kap a vásárló az ÁFA összegéről
és a vámkezelési díjról, valamint 48 órát
arra, hogy online befizesse, és így alacsonyabb postai közreműködői díjjal számolhasson. Amennyiben nincs elektronikus elérhetőség az ügyfélhez, vagy nem
fizet online, akkor csak utánvéttel és ezzel
együtt magasabb vámkezelési díjjal kézbesíthető a küldemény. A szabályok szerint az áfa 27%-os alapját a termék ára és
a szállítási díj együttes összege adja – áll
a www.posta.hu/vam oldalon.
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metország rendezi, melyen Senior kategóriában Magyarországot a Hunyadi iskola csapata képviseli.
A csapat a Tatabányai Tankerületi Központ támogatásával és az EFOP 3.2.3-17
pályázat LEGO eszközeivel versenyzett.

Remekeltek az
oroszlányi súlyemelők

többletfeladatok ellátására mintegy 200
új dolgozót alkalmaztak – hiszen az új
eljárásrendben az eddighez képest akár
80-100-szor több esetben kell vámeljárást indítaniuk.

Július közepén rendezték az U15 és
U17-es Országos Súlyemelő Bajnokságot Tamásiban. A megmérettetésen az
OVSK két versenyzőt indított, mindketten kitűnően helytálltak. Sikos Dá-

A Hunyadi iskola csapata
képviseli Magyarországot

Újabb győzelem a LEGO robotok
olimpiáján. Az Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola Senior csapata országos első helyezést ért el a World
Robot Olympiad verseny nemzeti döntőjében. Beck Olivér, Chlebda Tamás és
Gombási Róbert a 2017/2018-as tanévben Huma Erzsébet tanárnő első csapatát alkották. A fiúk ma már 17-18 évesek, de még mindig visszajárnak programozni szeretett tanárnőjükhöz.
A járvány miatt tavaly elmaradt versenyre a három érettségi előtt álló diák
stílusosan „Az, mint tavaly” csapatnevet választotta. Téma a Sokszínű energia volt, úgymint a szél, a nap és a víz
felhasználása. Az online versenyen kockadobással dőlt el, hogy melyik energiafajta melyik pályarészre kerül. A LEGO
kockákból, motorokból és szenzorokból
épített robotot úgy kellett programozni, hogy minél kevesebb hibával, minél gyorsabban szállítsák a szabályoknak megfelelően az energia egységeket
a helyükre. A cél az volt, hogy a pályán
lévő házak energiaellátását megoldják a
robotok segítségével. Az engedélyezett
szintidő 2 perc volt. Ezzel szemben az
oroszlányi srácok által épített robot 98
másodperc alatt, hibátlanul oldotta meg
a feladatot. A nemzetközi döntőt Né-

vid serdülő +96 kg-os súlycsoportban
óriási taktikai csatában országos bajnok
lett. Saját egyéni csúcsait megjavítva,
98 kg-ot szakított és 120 kg-ot lökött, így
218 kg összetett eredménnyel állhatott a
dobogó legfelső fokára. Szalai Lili 6 országos csúcsot javítva szerzett aranyérmet. Szakításban előbb 82 kg-ra, majd
85 kg-ra javította a saját országos csúcsát, lökésben először 98 kg-ot, majd 101
kg-ot teljesített. Ezzel az eredménnyel a
női mezőny legeredményesebb versenyzője lett, melyért óriási kupát vehetett át.
Ő egyébként súlycsoportjában a győztesnek járó kupát is elnyerte, sőt kupát
kapott az U17-es mezőny legjobbjaként
is. Teljesítménye alapján bátran készülhetett az augusztus 2-án kezdődő Ifjúsági Európa Bajnokságra. Mindkét versenyzőt Bagócs János edző készítette fel.
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Új szezon – új csapat – új remények
Szeptember 22-én indul a kosárlabda bajnokság
Az előző szezonhoz hasonlóan alaposan
kicserélődött a játékoskerete a harmadik elsőosztályú szezonjára készülő OSE
Lions kosárlabda csapatának.
Nézzük sorjában: A szakmai stábból egyedül Fodor Péter szakmai igazgató távozott, de negyedik évadját kezdi Sebastjan
Krasovec vezetőedző, és a segítő stábtagok
is ugyanazok a fiatal szakemberek lesznek mint a múlt szezonban. A másodedző
továbbra is Fodor Ármin, az erőnléti edző
Luka Steblaj, a masszőr-gyúró Maronga
Péter lesznek.
A játékoskeret ugyanakkor, amint azt a bevezetőben is említettük, alaposan kicserélődött.
Távozott a teljes amerikai kontingens, a három szezont itt töltő Abell Remy, a másik
nagy közönségkedvenc Eric Washington,
továbbá CJ Anderson, és Dwayne Morgan
is. Szezon közben köszönt el súlyos sérülés
miatt Adrio Bailey és Bradely Hayes.
Négy évet követően távozott Illés Máté
és a három szezont piros-feketében töltő
Kucsora Csaba és Anda Dávid. Egy idény
után máshol folytatja Bíró Olivér, míg a saját nevelésű Pap Attila vélhetően az OSE
NBII-es csapatában folytatja majd.
Maradt a harmadik oroszlányi szezonját megkezdő Garamvölgyi Ákos, a fiatal

Mucza Tamás, és a keret tagja maradt az
OSE saját nevelésű fiatalja, a még mindig
csak 16 éves Szabadfi Márk.
Hozzájuk érkeztek sorrendben: Mindjárt a
szezon végén bejelentette első három igazolását az egylet, a 33 éves Ruják András,
a 21 éves Aleksej Carev, és a 28 éves center Molnár Márton személyében. Ruják és
Carev a PVSK-tól, Molnár a DEAC-tól érkezett. A következő fogás egy újabb center, a 21 éves Dorogi Gergő, aki Paksról tette át székhelyét. Őt június elején követte a
23 éves irányító Mario Ihring, aki a szlovák
bajnok Spissky Nova Vestől érkezett, és
egyébként a szlovák bajnoki döntő MVP-je
(legértékesebb játékosa) lett.
A hónap végén jelentették be a 28 éves dobóhátvéd Milos Milisavljevic érkezését, a
szerb légiós a Kaposvárt cserélte Oroszlányra.
Három hetet kellett várni a következő érkezők bejelentésére, de ezt követően újra felgyorsultak az események. Előbb a friss bolgár bajnok Levski Lukoil 23 éves játékosának Yordan Minchevnek, majd rá két napra portugál 8. helyezett Vitoriától érkezett
26 éves amerikai Brandon Parrish-nak örülhettek az oroszlányi szurkolók. És ha már
így belelendültek, a következő napokban
bejelentették az NBI/B-s Budapesti Honvédből érkező Tóth Bence és végül az Egyesült
Királyság bajnokságának
6. helyezett csapatából,
a Worcester Wolves-ból
érkező 25 éves amerikai
center Elijah Burnsnek az
érkezését is.
A 13-as keret többsége augusztus 3-án kezdi meg a bajnoki felkészülést, de legkésőbb augusztus közepére valaAz OSE Lions NBI/A-s csapatának felnőtt kerete 2021/2022 mennyi kerettag munkáRuják András
33 év, 189 cm, 85 kg, 1-2 poszt*
ba áll majd. A tervek szeAleksej Carev
21 év, 192 cm, 75 kg, 1 poszt, szerb
rint a csapat a bányászTóth Bence
26 év, 186 cm, 84 kg, 1-2 poszt
napi hétvégén (szeptemMilos Milisavljevic 27 év, 193 cm, 92 kg, 1-2 poszt, szerb
ber 3–5.) megrendezésMario Ihring
23 év, 192 cm, 94 kg, 2 poszt, szlovák
re kerülő Bányász kupán
Szabadfi Márk
16 év, 190 cm, 80 kg, 3 poszt
mutatkozik be a hazai köMucza Tamás
21 év, 191 cm, 83 kg 2-3 poszt
zönségnek.
Brandon Parrish
26 év, 198 cm, 95 kg, 3 poszt, USA
Augusztusban rendszeYordan Minchev
23 év, 203 cm, 83 kg, 3-4 poszt, bolgár
resen találkozhatnak az
Garamvölgyi Ákos 28 év, 198 cm, 106 kg, 4 poszt
OVTV facebook oldalán
Dorogi Gergő
21 év, 203 cm, 85 kg, 4-5 poszt
és az OVTV adásaiban az
Elijah Burns
25 év, 202 cm, 107 kg, 4-5 poszt, USA
OSE felkészülésével kapMolnár Márton
27 év, 208 cm, 107 kg, 5 poszt
csolatos friss hírekkel,
* Irányító (1-es poszt); dobóhátvéd (2 poszt); bedobó (3-as poszt); mozgóképes beszámoerőcsatár (4-es poszt); center (5-ös poszt).
lókkal.

Meghívó az Oroszlány
Önkormányzati TűzoltóParancsnokság
Köztestületének évi rendes
közgyűlésére
Tisztelt Tagtársam!
Az Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi rendes
Közgyűlését az Alapszabály IV. fejezet
20/b pontjában biztosított jogkörömben összehívom.
A közgyűlés időpontja: 2021. augusztus 26. (csütörtök) 16.00 óra 30 perc
Helye: Oroszlányi Közös Önkormány
zati Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi
Ferenc u. 78.)
Napirendi pontok:
1. A Felügyelő Bizottság beszámolója a
köztestület 2020. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről
2. 2020. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet jóváhagyása
3. 2021. évi költségvetés jóváhagyása
4. 2021. évi tagdíj mértéke és fizetése
módjának meghatározása
5. Egyebek
A megismételt közgyűlés időpontja:
2021. augusztus 26. (csütörtök) 16 óra 45
perc
Az Alapszabály IV. fejezet 9. pontja rendelkezései szerint a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A közgyűlésen
lehetőség nyílik a tagdíjak befizetésére.
Lazók Zoltán s.k.
a köztestület elnöke
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26. Falunap

2021. augusztus 14., szombat
A Falu- Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és
az Oroszlányi Szlovák Önkormányzat szervezésében

• Tájház (Udvar, pajta)
8.00–12.00 Főzőverseny, közben zenél a
Krídlovka együttes
11.30 25 éves az Oroszlányi Szlovák
Önkormányzat kiállítás
12.00–13.00 „A legszebb konyhakertek
Magyarország” oroszlányi eredmény
hirdetése Oroszlány és Térsége Civil
Szervezet Egyesületének szervezésében
13.00–14.00 Eredményhirdetések és
jutalomátadás (a legszebb zöldség-,
gyümölcs-, virágkiállítás, főzőverseny)
17.00 Szlovák zenés est – Vértes Expressz
Zenekar – Vértesszőlős

• Meseliget Óvoda vagy Erzsébet liget
15.00–18.00 Gyermekprogramok – lovas
kocsikázás, szöszmötölő (Oroszlány Város
Óvodái és az Ida Virágbolt támogatásával)
• Felvonulás
15.00 Fellépő csoportok felvonulása a Tájháztól
a Topolya-ligetig (koszorúzás) – Erzsébetliget színpad
• II. Rákóczi Ferenc Kultúrház
17.30 Emléktábla koszorúzás – Varga
Istvánné, Mariska néni tiszteletére

• Evangélikus gyülekezeti terem
14.00 Mestereink az ’50-es években –
kiállítás – Megnyitja: Maczák Irén

Színpadon
15.30–15.45 Köszöntők
15.45–16.45 Nemzetiségi, népi együttesek
• Vértesszőlősi Harmonikások
• Branička néptánc csoport
• Tatabányai Bánhidai Énekkar
• Krídlovka együttes
17.00–17.20 Díjátadás „Za Oroslánsku
Kultúru”

18.00–18.15 Boldog Zsófia
18.15–18.35 Cirill Táncstúdió
18.35–19.00 KadarKölykök koncertje
19.00–19.15 Kiss Krisztofer és Juhász Laura
19.15–19.35 Silhouette balett csoport
19.40–20.30 FALUNAPI TOMBOLA
20.30–21.30 Oroszlányi Bányász Koncert és
Fesztivál Fúvószenekar

További programok:
Halász István – kínai orvoslás,
kirakodóvásár, tombola
Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Szeptemberben adhatják vissza a parkolót

latilag „kikátyúzzák” a felületet az új réteg terítése előtt. Az
új aszfalt lejtését pedig nem csak azért kell a víznyelők felé
beállítani, hogy egy nagyobb eső esetén ne tócsában álljanak
az autók, mint eddig, de a legfelső aszfaltréteg élettartamát is
nagyban megnöveli, ha lefolyik róla a víz.
Az ezekkel a munkákkal lezáruló idei útfelújítási program
valóban számos helyszínen teszi élhetőbbé, használhatóbbá
a városi közlekedést. A munkák összességében olyan jelentőségűek, hogy az oroszlany.hu oldal „Galéria” almenüjében
Szilágyi László fotóiból több albumot is találnak a munkákról. Hosszú távon azonban szinte biztos, hogy nem a további
parkolóépítések, hanem a forgalom egyéb típusú szabályozása, korlátozása (pl. további egyirányúsítások, fekvő rendőrök)
lehet a megoldás egy ilyen kisebb városban is, mint a miénk.

AZ ÖN KÉPVISELŐJELÖLTJE
AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSON

DR. NEMES ANDREA

PARLAMENTI KÉPVISELŐJELÖLT, KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 3. SZÁMÚ
PARLAMENTI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

TÁMOGATÓK:

Kiadó: Magyar Szocialista Párt, 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Dr. Tóth Bertalan, info@mszp.hu

ELŐVÁLASZTÁS 2021

FIZETETT POLITIK AI HIRDETÉS

Lassan a végéhez közelednek az idei évre tervezett útfelújítások és parkoló építések a városban. Ahogy korábbi számunkban írtuk, a kimondottan erre a célra felvett hitelből a
város számos pontján folytak a munkák, illetve folynak jelenleg is, melyek állásáról
időről-időre beszámoltunk.
Jelenleg már csak két
helyszínen
folynak
nagyobb munkák. A
Várdomb utca újra
aszfaltozására nagyjából 30 éve várnak az
ott lakók. Ez rövidesen
a végéhez ér, ahogy
5. oldalon lévő képünkön is látható. Itt azért várható forgalmi rend, mert az Erdész és Várdomb utcák szélessége eddig
is csak egyirányú forgalmat tett volna lehetővé. Most azonban, a rájuk merőleges Závory utca is szilárd burkolatot kapott, lehetővé téve ezzel a két keskeny utca egyirányúsítását.
A szilárd burkolat elnevezés azért szükséges az aszfaltozás
helyett, mert ez az út egy másfajta technológiával készült. A
mart aszfaltból készült úttest egy újrahasznosított építőanyagot jelent. Ez jelen esetben az alapozás (alépítmény építés) és a
felső, emulziós-kavicsos réteg felvitelében is eltér a korábban
elhíresült, de hasonló anyagból készült Vértessomlóra vezető „bevásárlóúttól”. A tervezésben résztvevő szakemberek, de
helyszíni kérdésünkre a kivitelező vállalkozó képviselője is
egybehangzóan állították, hogy a mai technológia szinten ez
egy használható megoldás. Számos más települést említettek
példaként ahol ilyen útfelület tartósan, évek óta használatban
van. És noha ezt a városszéli részt szinte valóban csak az ott
lakók használják majd – az utca az elmúlt évek során szinte
teljesen beépült – amennyiben valóban beválik, lökést adhatna a városvezetés számára új utcák és beépíthető lakótelkek
létrehozásával kapcsolatban.
A Népekbarátsága úton, a végleg bezárt „kisposta” melletti
parkoló nagyobb részét már hetek óta elkerítve találjuk. Ez
előre láthatólag különböző mértékben, de szeptember végéig így is marad. Itt ugyanis nem csak egy aszfaltréteget kap
a teljes parkoló, de a csapadékvíz-elvezetést is rendbe hozzák. Eddig a meglévő csatornarendszer átmosása, kamerázása, és a belenőtt gyökérzet eltávolítása történt meg. Ezt követően a víznyelők, és a területen található egyéb csatornafedeleket hozzák szintbe, vagy cserélik újra, szükség szerint. A
közben felszínre kerülő alapozási hibákat is javítják, gyakor-

