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Oroszlány testvérvárosaival történő együttműködés a 2020. év tavaszán kialakult járványügyi
veszélyhelyzet miatt rendhagyóan alakult.
2020. január 12-étől 16-áig került megrendezésre a hagyományos városi sítábor az ausztriai
Präbichlben a plochingeni testvérvárosunk síklubjának részvételével. Városunkat Rajnai Gábor
alpolgármester és Szanyi Gábor települési képviselő képviselte.
2020. február 13-16-a között városunk küldöttsége az ausztriai Schetteregg-ben találkozott ismét
testvérvárosunk sportot kedvelő képviselőivel. A minden évben megrendezésre kerülő síverseny végül
is nem került megtartásra lavinaveszély miatt.
A szintén már hagyománnyá vált, minden év májusában megrendezésre kerülő Oroszlányi
Rendvédelmi Futballkupa a kialakult járványhelyzet miatt elmaradt.
Testvérvárosainkkal történt egyeztetést követően közös megegyezés született arra vonatkozóan, hogy a
2020. évben egységesen tartózkodunk a települések közötti személyes kapcsolattartástól, a
rendezvények látogatásától. Egyeztetések folytak arról, hogy a közös gondolkozáshoz, információ
cseréhez a kapcsolattartás módja - fennálló rendkívüli helyzet idején - online is történhet.
A fentiekben leírtak alapján hosszú évek óta első alkalommal nem vett rész küldöttségünk a
Vágsellyei Napok rendezvényein, a lengyelországi Końskie városának városi ünnepségén, valamint a
franciaországi Yerres városának II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékére hagyományosan
megrendezésre kerülő ünnepségén sem.
Bányásznapi rendezvényeinkre nem hívtunk külföldi vendégeket, programjaink nagy része
korlátozottan került megrendezésre.
Várhatóan novemberben Vágsellyén hagyományosan megrendezésre kerülő Nemzetközi Futballkupa
is elmarad.
Nem csak a kulturális- és sportrendezvényeken való részvételben, hanem a nehéz helyzetben is
számíthattunk testvérvárosainkra. Plochingeni partnerünk érintésmentes infra hőmérők beszerzésében
próbált támogatást nyújtani, ezt végül nem tudtuk igénybe venni. Vágsellye és Końskie plexi pajzsok
gyártásába fogott és azok felajánlásával segített. Końskie városa által felajánlott pajzsok a határzár
miatt április 16-án jutottak el városunkba. Sajnos szándéka ellenére vágsellyei partnerünk sem tudott
küldeni részünkre védőeszközöket a határ áruforgalmának korlátozásai miatt, azonban sokat segítettek
az ózongenerátor beszerzésében kontaktok felkutatásával, amely nagy segítség volt a vírus elleni
küzdelemben.
A franciaországi Yerres városának vezetői is felajánlották segítségüket, bár a település még nem
testvérvárosunk. A település arcpajzsokat küldött volna részünkre, azonban a lengyel testvérvárosunk
már küldött Oroszlánynak elegendő pajzsot, így a francia település támogatását nem kellett igénybe
vennünk, de segítő szándékukat pozitívan értékeltük.
Yerresben a tavasz folyamán helyhatósági választások voltak, amelynek a második fordulójára –
éppen a vírus miatt – csak később került sor, de ismét Olivier Clodongot választották meg
polgármesternek, akivel korábban a testvérvárosi egyeztetéseket megkezdtük. Kifejeztük arra irányuló
szándékunkat, hogy 2021-ben folytatódnak az egyeztetések, azonban a jelenlegi helyzetben a pontos
lehetőségeink még nem ismertek.
A kapcsolatok ápolására továbbra is hangsúlyt fektetve plochingeni testvérvárosunk év végére 2021.
évi naptárt készíttet, amelyben Oroszlány is szerepel majd két oldalon.
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A nemzetközi kapcsolatok jövőbeni fenntartásához, ápolásához és a bővítési lehetőségek
biztosításához igyekszünk figyelemmel kísérni a jelenleg korlátozott pályázati lehetőségeket és
hatékonyan kihasználni az EU-s és egyéb nemzetközi pályázati forrásoka lehetséges forrásokat.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatóról
az alábbi határozatot hozom:
Oroszlány Város Polgármesterének
43/2020. (XI.24.) számú határozata
Oroszlány Város Önkormányzatának 2020. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatóról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben
eljárva jóváhagyom Oroszlány Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót.
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Oroszlány, 2020. november 23.
Lazók Zoltán
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