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75
75 éves az Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar. Ha a
dallamokat nem is, néhány képet
felidézünk az elmúlt évtizedekből.
6–7. oldal

A múltunk kötelez…
Az OSE kosárlabda csapata a város
egyik legfontosabb hírvivője. Számukra nem is jöhetett volna ros�szabbkor a korona-vírus. Megnéztük,
hogy áll most a csapat.
4. oldal

Táncművészeti előkészítő
Harminc év munkájának beteljesedése, hogy a Táncművészeti Egyetem
tehetségcentruma indulhat el Oroszlányban.
9. oldal

Október 10. reggeltől ismét folyamatos
mozgásban lesz a váltóbot az OSE
Kószák 24 órás váltófutásán. A hasonló
rendezvények során egyre többen
ismerik fel, hogy mennyi lehetőséget rejt
még a város.
Befutó: vasárnap reggel 9 órakor.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Gazdát keres
MÓRIC egy 6 hetes

kis kandúrka. Nagyon
játékos, kedves kiscica.
Szobacicának és
ivartalanítási feltétellel
fogadható örökbe.

 06 20 481 2319
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Tippeljék meg az évet! Elindult a fűtési szezon, a távfűtéses lakásokban már melegek a radiátorok. A Takács Imre utcai tömbök építésükkor már
csatlakoztak erre a rendszerre, amely akkor még nem volt mindennapi.

Üzlethelyiség kiadó!
Oroszlány Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 4/2003. (III. 5.) ÖK
rendelet 4. § alapján pályázatot hirdet az
alábbi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanrész nyilvános pályázat útján történő bérbeadására: Az Új Szolgáltató Városközpont
(volt Arany János iskola épülete) Iskola utcai részén, az utcáról az átjáró felől közvetlenül megközelíthető, 72 m2 területű üzlethelyiség.

 címe: 2840 Oroszlány, Szent István tér 1.
 helyrajzi száma: az üzlethelyiség a 565
helyrajzi számú (~5.000 m2 összterületű épületben).
 Az üzlethelyiség tulajdonosa Oroszlány
Város Önkormányzata. A helyiség berendezéssel, bútorzattal való ellátása, felszerelése a Bérlő feladata.
Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy

 Pályázatot a „PÁLYÁZAT” nyomtatványon lehet benyújtani.

 A bérleti díj megajánlható legkisebb ös�-

szege: 1.600 Ft/m2 /hó, melyet a bérbeadóra vonatkozó hatályos szabályok szerint, általános forgalmi adó nem
terhel.
 A pályázatok benyújtásának helye és határideje: személyesen: az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal II. emeleti Titkárságán, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
vagy elektronikusan a molnar.milena@
oroszlany.hu e-mail címre 2020. október
21. (szerda) 10 óra.

 Az ajánlatok ismertetése és – azonos

összegű bérleti díj megajánlások esetén
– a versenytárgyalás helye és időpontja:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., II. emeleti tárgyaló, 2020. október 21. (szerda)
10:30 óra.
 A versenytárgyaláson a bérleti díj kerekítést követően, 1.000 Ft/hó összeggel
emelkedik. A pályázó versenytárgyalástól való távolmaradása esetén az általa a
„PÁLYÁZAT” nyomtatványon benyújtott
ajánlatot tekintjük érvényesnek.
 A bérleti szerződés azzal a pályázóval
kerül megkötésre, aki a legmagasabb
bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.
 A pályázattal kapcsolatban további információ a következő címen kérhető: Polgármesteri Hivatal, Dr. Molnár Miléna aljegyző, II. emelet 43. számú iroda, tel.
34/361-444/149.
A szerződés részletes feltétlei egyebek
mellett az oroszlanyimedia.hu oldalon is
megtalálhatók.

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Léte
sítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail:
palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • web:
oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@
oroszlany
.
hu • Nyomda: Alfa
dat-Press Nyomda
ipari Kft. – Tatabánya, www.
alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8500 • Fotók: Babér Zoltán, Juhász Attila, Molnár József, Nagy
Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Felsőoktatási ösztöndíj
pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati kiírás Oroszlány város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2020/2021.
tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére, illetőleg a
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév) a 2021/2022, a 2022/2023 és
a 2023/2024-es tanévekre vonatkozik.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben
a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt az Oroszlányi
Közös Önkormányzati Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi F.
u. 78.) I. emelet 27-es irodájában kell leadni.
A pályázat kötelező mellékletei:
 a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói
jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről,
 igazolás az egy lakcímen élőkről,
 a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a
szociális rászorultságról szóló igazolások.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje: 2020. november 5.
A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/
bursa_hungarica18/ („A” típus), valamint a http://www.emet.
gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica19/ („B” típus) oldalakon
megtekinthető.
Személyes tájékoztatás az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal I. emelet 27-es irodájában, illetve telefonon a 361444/177-es melléken kérhető.

Kiállítás
Az Oroszlányi Rákóczi Szövetség az Országos Könyvtári Napok nyitónapján tartja az „Összetartozunk” –
magyaroszági várak, kastélyok, emlékművek a trianoni
határok előtt című kiállítás megnyitóját. A Műélmény Kávézóval egybekötött rendezvény vendége Árva Ferenc történelem-földrajz szakos tanár.
Időpont: október 5. hétfő 17 óra.
Helyszín: KFMKK kiállítóterem.
A kiállítás október 19-ig látogatható.

Ünnepség
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa, valamit a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját a 2020. október 6-án kedden tartandó ARADI VÉRTANÚK NAPJA megemlékezésre. Köszöntőt mond: Lazók
Zoltán, Oroszlány város polgármestere. Megemlékező szónoklat: Dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész. Közreműködik: Horváth Csongor színművész. Díszőrséget ad a Vértes Egyesület. Helyszín: Munkás Szent József Római Katolikus Templom mellett álló emlékmű (Oroszlány, Haraszt
hegyi út 11.).
A rendezvényt a mementó koszorúzása zárja.
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A múltunk kötelez…
Hát még a közelmúltunk, gondolhatják az OSE Lions szurkolói, hiszen a csapat a Covid 19 miatt félbeszakadt első osztályú kosárlabda bajnokságban minden várakozást felülmúlóan szerepelt. Újoncként 21 forduló után a bajnoki tabella 9. helyén álltak, és az alapszakasz hátralévő 5 mérkőzésén reális esély mutatkozott a legjobb 8 közé, és így a rájátszásba kerülésre. Emellett bejutottak a Magyar
Kupa nyolcas döntőjébe is, amit a vírus miatt végül már nem lehetett megrendezni. A bajnokságban 10 győzelem–11 vereség volt a mérleg, és nagyon
komoly skalpokat is sikerült begyűjteni. A nyolcszoros bajnok Szolnokot pl.
oda vissza legyőzték, de az oroszlánbarlangban a regnáló bajnok Falco KC
is kénytelen volt kapitulálni.
Hogy az idei szezonban is hasonlóan
jó szereplés várható-e, azt természetesen nagyon nehéz megmondani. A
szurkolók már attól is nagyon boldogok lennének, ha a bajnokság a normális mederben lezajlana, a sikeres szereplés már csak hab lenne a tortán. Azt
azonban tudni kell, hogy az OSE Lions
pénzügyi lehetőségei meg sem közelítik az előző szezonbélit, pedig az OSE
akkor is az alacsonyabb költségvetésű csapatok közé tartozott. Részben
ez is az oka annak, hogy a csapatnak
nem sikerült megtartania a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó légiósait.
Sem a három mutatóban (legtöbb védőlepattanó, legtöbb támadólepattanó, legtöbb összes lepattanó, és negyedik legmagasabb VAL érték) is a bajnokság legjobb centerének bizonyuló
Milivoje Bozovicot, sem az alapszakasz
második felére abszolút vezéregyéniséggé váló, meccseket eldöntő irányítót Eric Washingtont. Távozott négy

Az OSE Lions
játékoskerete:
 Remy Christianson Abell (OSE Lions,
189 cm, 2)
 Anda Dávid (OSE Lions, 214 cm, 2)
 Cedric Paul Anderson Jr.
(Massachussetts, 196 cm, 1)
 Adrio Ramone Bailey (Arkansas Razor
backs, 197 cm, 4)
 Bíró Olivér (Falco KC, 198 cm, 3)
 Garamvölgyi Ákos Tibor (OSE Lions,
198 cm, 4)
 Bradley Jordan Hayes (OSE Lions, 213
cm, 5)
 Illés Máté Csongor (OSE Lions, 190
cm, 1)
 Kucsora Csaba Ákos (OSE Lions, 190
cm, 2)
 Dwayne Tequan Morgan (Southern Utah
Thunderbirds, 202 cm, 3-4)
 Mucza Tamás (Hoya PE Veszprém, 190
cm, 1-2)
 Pap Attila (OSE utánpótlás, 183 cm, 3)
 Szabadfi Márk (saját nevelés, 190 cm,
3)

télytársak és azok szurkolóinak elismerését. A nehézségek ellenére a tavalyi keretből végül hatan maradtak
az együttesben. A negyedik oroszlányi szezonját kezdő Illés Máté, a harmadik éve OSE játékos Remy Abell és
Anda Dávid, valamint Garamvölgyi
Ákos, Bradley Hayes és Kucsora Csaba. Hozzájuk érkezett Mucza Tamás,
Bíró Olivér, és három fiatal amerikai
légiós Adrio Bailey, Dwayne Morgan és
CJ Anderson. Örömteli hír, hogy két 20
év alatti saját nevelésű játékos is a keret
tagja lett, Pap Attila és Szabadfi Márk
személyében.
A felkészülés során hat mérkőzést játszottak az Oroszlánok, valamennyit a
mezőny első feléhez tartozó csapatok
ellen. Bár a mérleg 1 győzelem és 5 vereség, messzemenő következtetéseket
a felkészülési meccsek alapján levonni nem lehet. Október 3-ától azonban
már minden meccs éles, hiszen aznap
kezdi meg a 2020/2021. évi bajnoki szereplését hazai pályán az Oroszlányi SE.
Ellenfele az évtizedek óta stabil első
osztályú Sopron KC lesz. Az előző szezonban oda-vissza sikerült az SKC-t legyőzni, a fentiek tükrében azonban ez
a szezon már egy másik kávéház lesz.

év után Zsíros Péter, két év után Mohácsi Máté, és egy szezon után Ramo Rizvic
Az OSE Lions
és Demeter Attila is.
Komoly bizakodásra
októberi bajnoki mérkőzései
ad okot, hogy továbbra is az a Sebastian
október 3. OSE Lions–Sopron KC
Krasovec az OSE Lions
október 7. Naturtex SZTE Szedeák Szeged–OSE Lions
vezetőedzője,
akivel
október 10. OSE Lions–Kaposvári KK
a csapat két éve megoktóber 17. OSE Lions–Alba Fehérvár
nyerte a másodosztáoktóber 21. DEAC–OSE Lions
lyú bajnokságot és első
október 24. Atomerőmű SE–OSE Lions
A csoportos szezonjáoktóber 28. OSE Lions–Szolnoki Olajbányász
ban nyújtott teljesítoktóber 31. Zalakerámia ZTE KK–OSE Lions
ményével kivívta a ve-
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Pályázat
Oroszlány Város Önkormányzata
által adományozható
„Jó tanuló, jó sportoló”
elismerő cím elnyerésére
Sikeres volt a "Festve tanulás" akció, melyben
a múzeumi tárgyak állagmegóvásában vettek
részt önkéntesek. Az Örökifjak Nyugdíjas Klub,
és az OIH Zrt. irodai dolgozónak csapata jó
hangulatban töltötte az amúgy hűvös napot.

Mobil, összeállítható kerékpáros KRESZ parkkal és hozzá kerékpárokkal, oktatási anyagokkal gazdagodhat a város egy a határon átnyúló
projekt keretében. Az eszközöket a későbbiekben részletesebben is bemutatjuk.

A későbbi azonosítás és a lopás elkerülése érdekében chippel látják el a 15 kg-os, vagy nagyobb pontyokat az Oroszlányi Horgászegyesület halőrei. A leolvasás a kisállatoknál ismert
módon lehetséges.

Több játszótéren végzik az elhasználódott, vagy
sérült játékok javítását az OIH Zrt. kollégái. Néhány eszközt elkerítenek, vagy ideiglenesen leszerelnek, ha a helyszínen nem javítható. Kérik
gyerekek türelmét, a szülőktől pedig a lezárások betartatását.

A pályázat célja:
 a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai
képességek folyamatos fejlesztése,
 a fair play szellemének ápolása,
 az eredményes tanulásra és magasabb szintű
sportolásra való biztatás,
 az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 a legkiválóbbak méltó elismerése.
A címre felterjeszthetőek: azok az Oroszlányban
élő, alapfokú és középfokú közoktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, akik oroszlányi
sportszervezet keretei között sportolnak és a tanulmányi, valamint sporteredményeik alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
A 2019/2020-as tanévben:
 az általános iskola 1. évfolyamán kiválóan megfeleltek, a 2-8. évfolyamán 4,5 vagy annál magasabb, középiskolában 4,2 vagy annál magasabb tanulmányi eredményt értek el,
 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között az Magyar Diáksport Szövetség, illetve a
sportági szakszövetségek által kiírt hazai országos és diákolimpiai versenyeken eredményesen
szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés),
 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek (egyéni vagy csapat: 1-6. helyezés). A
bírálatnál nemzetközi versenynek csak az Olimpia, VB, EB, Világ- és Európa-kupa, korosztályos VB, EB és a Középiskolás Világjátékok fogadhatóak el, az egyéb nemzetközi versenyek
nem.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek a Magyar Diáksport Szövetség, a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége
és az Országos Sportági Szövetségek által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázatot a pályázati adatlapon megfogalmazott szempontok alapján 2020. október 9-ig kérjük
beküldeni az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői titkárságára, mellékelve a 2019/2020as tanév tanulmányi értesítőjének fénymásolatát.
Az elismerés átadására várhatóan 2020. novemberében kerül sor. Az elismerésben részesülők
közvetlenül kapnak meghívót az ünnepségre.
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75 éves az Oroszlányi Bányász K
1945. március 18-án szabadult fel Oroszlány. A felszabadulást követően az élet minden területén újraindulhatott a fejlődés. A szabadság mámorában mindenki úgy érezte, hogy
hegyeket képes megmozgatni, a lehetetlent is el tudja érni,
nincsből is tud teremteni. Például zenekart létesíteni a bányásztelepülésen. Hogy ez sikerült, azt elsősorban a szakszervezetnek köszönhető, amely azonnal felismerte, hogy
a bányászzenekar hasznára lehet a közösségnek egyaránt.
1946-ban már koncertezett a zenekar, amelynek magját
a kecskédi sramli együttes néhány tagja jelentette. Eleinte Antretter Ferenc látta el a karmesteri tisztet, majd
Rebersák Alfréd, aki látogatóba érkezett Franciaországból, s itt ragadt Oroszlányon. Rebersák Alfréd megteremtette a legfontosabbat: a rendszeres zenei életet. A repertoár eleinte szűkös volt: indulók, polkák, keringők, szerepeltek a műsoron. Elsősorban a társadalmi
ünnepek ellátása volt
a zenekar feladata, de
játszottak a temetéseken, s a termelésben
élenjáró dolgozókat is
köszöntötték munkahelyükön. Hetente adtak
térzenét, amit a lakosság akkor és napjainkban is örömmel fogad.
A családtagok is hamar
megszerették a zenés
4. 1950 – a VII. Bányásznap.
összejöVezényel Czinner József
veteleket
és szívesen kísérték el férjeiket, fiaikat, vőlegényeiket
szerepléseikre.

8. Az együttes Kondor Ferenc
vezényletével

11. Újévi koncert, 2005.
Simonics László vezényel

1. A zenekar alapító tagjai (1945)

5. Bányásznap – 1959

9. A zenekar, élén Guttmann Gáborral

12. A 60 éves a zenekar

10. Menetfelvonulá

13. Filmzene koncert S
vezénylésév
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Koncert Fesztivál Fúvószenekar
Tisztelet az alapítóknak!

2. Még híre
sem volt az egyenruhának

3. Menetfelvonulás 1946-ban

Rebersák Alfréd, Antretter Ferenc, ifj.
Antreter Ferenc, Kirschner András,
Rizing György, Viha Károly, Wist Ferenc, Köles Sándor, Schwarcz Gusztáv, Zapádi Károly, Schlay József,
Tiorán László, Bandi Pál, Jezusek
József, Szász Gyula, Mihály Béni, Ifj.
Muszka János, Gabricsevics János,
Mintyován Viktor, Baki János, Forgács Vilmos, Zlatszky János, Bot József, Velenka Vilmos, Moczik András
(Forrás: Pápai Anett: Az Oroszlányi
Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar múltja és jelene (2008))

A zenekar karmesterei:

6. Térzene a parkban.
Vezényel Fátrai Márton

7. Hangverseny a Budai várban.
1977. augusztus 21.

Rebersák Alfréd (1945–1948)
Balassa János (1948–1956)
Czinner József (1956–1959)
Fátrai Márton (1959–1990)
Kondor Ferenc (1990–1995)
Barcsay Mónika (1995–1996)
Guttman Gábor (1996–2001)
Simonics László (2001–2011)
Sági Richárd (2011–2017)
Román Géza (2017–)

A zenekar hónapok óta készült, hogy 75 éves évfordulójukat egy jubileumi nagykoncerttel
ünnepeljék meg a Zene világnapján. Sajnos, a vírus a Bányásznapi Fúvószenekari találkozó után
ezt a tervüket is meghiúsította. A koncertet azonban megtartják: október 2-án pénteken online
közvetítik azt a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényházban lévő próbatermükből, amelyet bárki
megtekinthet, az után is, a zenekar Youtube csatornáján.

ás május 1-én

Sági Richárd
vel

14. A 75 éves Oroszlányi Bányászzenekar. Vezényel Román Géza


Az „Eszterháziak nyomában, Galántáról Oroszlányba” projektben Oroszlány Galánta városával pályázott sikeresen. (Közreműködő partner az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.) A pályázat keretében az Oroszlányi
Bányászati Múzeum területén egy bányász tematikus élménypark megépítésére, valamint a két település között 4-4
utazás szervezésére kerülne sor 2021.
folyamán.

74 éves korában meghalt Keleti
György, korábbi honvédelmi miniszter, országgyűlési képviselő. 1977-ben
került a Honvédelmi Minisztériumba, és
a rendszerváltás után minisztériumi szóvivőként dolgozott. 1992-2010 között Komárom-Esztergom megye 3. választókerületének (Oroszlány-Kisbér körzet) országgyűlési képviselője volt. 1994-ben
a Horn-kormány honvédelmi miniszterének nevezték ki, ezt a pozíciót 1998-ig
töltötte be. A település érdekében kifejtett kimagasló tevékenysége elismeréséül 2009-ben Oroszlány Város Díszpolgára kitüntetésben részesült.
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Szeptember végi állapot szerint Komárom-Esztergom megyében közel 1400 személy, a járásban 96, míg
Oroszlányon 57 fő van karanténban
a korona-vírus fertőzéssel kapcsolatban. Az éppen aktuális helyi adatokért
kérjük, keresse fel az oroszlanyimedia.
hu weboldalt, vagy az OVTV facebook
oldalát.
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Idén sem állt meg a térfigyelő kamerarendszer fejlesztése. Számos új helyszín mellett több esetben a meglévő
egységeket helyezték át a hatékonyabb
munkavégzéshez, vagy cserélték le korszerűbb, nagyobb felbontású kamerákra. A hálózat jelenleg közel 80 kamerából áll, melyek között vezérelhető, illetve
rendszámfelismerők is vannak. A Oroszlányi Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javaslatot tett újabb megfigyelő eszközök telepítésére, melyek várhatóan a játszóterek környezetében, további útkereszteződésekben, valamint
az Erőműi tóparton lesznek üzembe helyezve.

Egyre többen ülnek kerékpárra,
és ebben nem csak az igen népszerűvé vált Oroszlány–Tata
bánya
kerékpárút segített, országosan
is egyre többen ismerik fel, hogy
nem muszáj mindig, mindenhova
autóval menni. (Az autóval nem
rendelkezők pedig már eddig is
tisztában voltak vele, hogy mennyit
tud segíteni egy jó drótszamár.) A
bicózás azonban nem csak hatékony közlekedési eszköz, hétvégi időtöltésnek, szabadidő-sportnak is tökéletes, hiszen számos
ága létezik, és legtöbbször akár az
egész család gond nélkül részt vehet benne. Ezt a hozzáállást képviseli az Oroszlányi Szabadidő Egyesület „Oroszlányi Tekergők” kerékpáros szakosztálya is. Mindegy,
hogy egy-egy alkalom a Bányászati
Múzemban szalonnasütéssel, vagy
a szlová
kiai Gúta kerékpárútján
egy emlékfotóval végződik: lényeg
a társaság és a kerékpározás.
A szakosztály nyitottan működik,
bárki csatlakozhat egy-egy alkalomra, ahogy a tagok egyedi túráikon szerzett tapasztalatokat is megosztják egymással, így ha valaki a
Velencei-tavat kerülné meg, vagy
a Tisza-tavi látogatást tervez, bátran fordulhat a facebookon is aktív
társasághoz. A nyáron, és azóta is
szorgalmasan gyűjtötték a kilométereket. A szokásos bányásznapi tekerés még megtartható volt, itt 150nél is több induló tette meg a szokásos Oroszlány–Szépvizér–Pusztavám–Oroszlány kört. Örömteli,
hogy egyre többen érkeztek családostul, társasággal, azaz előre tervezett vasárnapi programként tekintenek a bárki által teljesíthető huszonegy
néhány kilométeres
túrára. A 217 km-es Balaton kör
(igen, egy nap alatt) sem maradt
oroszlányi résztvevők nélkül szeptemberben, ahogy a hagyományos
éjszakai, tatai Öreg-tavat megkerülő eseményen is feltűntek az Oroszlányi Tekergők pólójai. Ha már itthon nincsenek tömegrendezvények
az Autómentes napon, akkor nem
voltak restek áttekerni a tatabányaira… Ez utóbbinak külön érdekessége, hogy az ott sorsolt kerékpárt az a Torma Lajos szakosztályvezető nyerte, aki évek óta szervezi
a nőnapi és bányásznapi kerékpársorsolásokat itthon, és juttatott új
bicóhoz már több, mint 10 embert.

2840



Színes sisakosok

•

Fizetőssé válnak a korábban telepített
elektromos autó töltőpontok a város
két pontján. A változás nem helyi sajátosság, az egész országban megszűnik
az ingyenesség. A hivatal szerette volna
ugyan, hogy megmaradjon a fizetés nélküli használat, de erre az országos jogszabályi környezet miatt nem volt lehetőség. A villanyautósok a mobiliti.hu oldalon tájékozódhatnak az árakról.
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Táncművészeti Egyetem
Előkészítő – Oroszlányban
2020 őszétől Oroszlány lesz a Magyar
Táncművészeti Egyetem egyik tehetségcentruma. Az egyetem célul tűzte ki, hogy a vidéki gyermekek számára megteremti a lehetőséget az otthonukhoz közeli előképzésnek, amely közelebb hozhatja számukra a professzionális képzésbe történő becsatlakozást.
Az egyetem vezetőségének elgondolása szerint a már helyben megismert és
országosan elismert pedagógusokkal
együttműködve, a térségből jelentkező tehetséges gyermekek számára biztosítani szeretnék a magas színvona-

lú felkészítést a Magyar Táncművészeti
Egyetem felvételi vizsgájára. Az országban – Oroszlányon kívül – erre Szegeden lesz még lehetőség. A szeptember 24-én tartott sajtójájékoztatón Gáspár Emese, az MTE képzésfejlesztési és
innovációs rektorhelyettese elmondta,
hogy az oroszlányi helyszínt egyértelműen Csáky Máriának köszönhetjük. A
képzés az eddig a városban megismertnél is magasabb szintű lesz, a Táncmű-

A Magyar Táncművészeti Egyetem Előkészítő Balett Stúdió – Vidéki Tehetségcentrumának felvételije 2020. október 10-én szombaton lesz Oroszlányban, az Asztalos János út 4. szám alatti (kollégium) balett-termében. További
információk: www.mte.hu

vészeti Egyetem tematikáit is magában
foglalja majd. Az általános iskola 1-2.
osztálya számára a képességfejlesztés és
az alapgyakorlatokhoz szükséges gimnasztika adja a foglalkozások
nagy részét, míg a 3-4. osztályosok a klasszikus balett alapjait már az egyetem által kidolgozott tanmenet szerint sajátíthatják el, felkészülve ezzel az
Egyetem „klasszikus balett” tagozatára. A Tatabányán tartott
bejelentésen – a tavalyi évben
Merényi Zsuzsa díjat is kapottCsáky Mária táncpedagógus, az oroszlányi Silhouette Táncegyüttes vezetője
kiemelte, hogy a képzés arra ad lehetőséget, hogy megyénkből és megyehatáron túlról is gyakorolhassák ezt a művészeti ágat a tehetséges gyermekek. A
várhatóan havi 10.000 Ft-os tandíjjal
járó képzés ugyan elkülönül a jelenlegi
balettóráktól, de szintén a Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskolával közösen valósulna meg.
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Végre elindulhat
a bölcsőde bővítése
Oroszlány Város Önkormányzata 280
millió Ft-os támogatást nyert el a TOP1.4.1-19-KO1-2019-00002 azonosító számú projektje megvalósításához. A jelenleg 13 csoporttal 156 fő férőhelyen működő Oroszlányi Bölcsőde minkét épületéhez történő hozzáépítés keretében 3 új
csoportszobával és kiszolgáló helyiségeivel bővül az intézmény, mely 36 fő férőhely
növekedést jelent. A projekt befejezési határideje 2021. augusztus 29-e.
Az Oroszlányi Bölcsőde Bővítése című projekt a városi bölcsőde bővítéséhez nyújt
100%-os támogatási intenzitású forrást.
Oroszlány Város Önkormányzata a támogatási szerződés 2019. novemberi aláírását követően megkezdte a projekt előkészítési, tervezési fázisát, a tervek alapján
a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként várhatóan 2020 novemberében megkezdődhet az
építkezés.
A fejlesztés eredményeként 2336 db eszköz kerülhet beszerzésre kül- és beltéri használatra egyaránt. Az új csoportszobák új bútorzatot kapnak, a csoportszobai
játékok és egyéb berendezések is a minél
magasabb szakmai színvonalú nevelőmunkát hivatottak elősegíteni. Az udvarfejlesztés keretében közel 1000 m2-rel növekszik
az intézmény udvarának területe, ahol elsősorban zöldfelület és udvari játszóeszközök fejlesztése valósul meg. 3 db állítható fedésű udvari pavilon is létesül, ezáltal
a szabadban tölthető időszak hossza növekedhet meg (napos és esős időre vonatkozóan egyaránt). Az OTÉK szerinti 9 db új
parkoló férőhely a bölcsőde melletti közterületen a bölcsőde oldalsó bejáratánál készül el.
Az épületbővítések keretében nagyjából
300 m2-rel bővül az intézmény hasznos
alapterülete. A pályázat szakmai tartalmát
a Magyar Bölcsődék Egyesületének szakértője véleményezte a kialakult együttműködés keretében, így az megfelel a szakmai elvárásoknak. A beruházásnak köszönhetően a 3 új csoport elindításával 7
fő új munkahely is létesül az intézményben.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében az
Európai Unió támogatásával
valósul
meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Közmeghallagatás –
az interneten is
Oroszlány Város Önkormányzata
Képviselő-testülete szeptember 29.
(kedden) közmeghallgatást tartott,
amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehettek. A helyszín ismét a
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok konferenciaterme volt. A közérdekű kérdések és javaslatok előzetesen

leadhatók voltak papíron, illetve elektronikusan is. A korábbi években megszokott módon a közmeghallgatást az
Oroszlányi Médiacentrum felületein az interneten keresztül is követhették. Ez a vírushelyzet miatt egyébként
is ez a megoldás volt a javasolt. Cserébe a közben felmerült, facebookon beküldött kérdéseket is beolvasták. A védőtávolság tarthatósága érdekében a
személyes megjelenés korlátozott létszámban ugyan, de továbbra is biztosított volt – természetesen maszk
használata mellett. Mivel a közmeghallgatás időpontja éppen lapzártánk
utánra esett, így az ott elhangzott kérdéseket és válaszokat mi is az interneten keresztül, a 2840 facebook oldalán
tudjuk bemutatni Önöknek.

korában, súlyos betegséget követően
hunyt el.
Így a súlyemelők Chudik Lajos Sporttelepe, a kosarasok Krajnyik „Akác”
András sportcsarnoka után a Fekete István Sportcentrum elnevezést is
használhatjuk a jövőben.

ember 24-én a Bányász Klubban.
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének eseményén jelen volt Lazók Zoltán polgármester,
aki elmondta: Örömmel tölti el, hogy
a szervezet a mai napig ennyi tagot
számlálhat. Kiemelte, hogy sokukat
egykori kollégájaként is köszöntheti,
hiszen ő maga is dolgozott az Oroszlányi Szénbányáknál. Torma Lajos szakszervezeti vezető hangsúlyozta, hogy
jelentős eseménynek számít, ha valaki
ennyi időt tölt el tagként, hiszen az 50
és 60 éves évfordulók mellett 65, sőt 70
éves tagságért is adhatott át elismeréseket. Az átadót követően fehér asztal
melletti, kötetlen beszélgetéssel zárult
az esemény.

Fekete Istvánról nevezték
el a sportcentrumot
Az OSZE Labdarúgó Szakosztálya augusztusban kérelmezte, hogy
a Fekete István egykori kapusról és
edzőről nevezzék el az egykori Gárdonyi iskola helyén létrejött sportcentrumot. Fekete István, mint kapus
369 mérkőzésen képviselte az oroszlányi színeket. 12 éven keresztül minden hazai mérkőzést „Fekete… Fekete…” ütemes buzdítás indított el. Nem

Szakszervezeti
megemlékezés
Közel negyvenen vehettek át emléklapot és bányászkorsót több évtizedes szakszervezeti tagságukért szept-

véletlenül volt a közönség kedvence:
gyors, jó szemű, jó reflexű, ragyogó
kapus és kitűnő edzőtárs volt. Mellette nem sok babér termett a tartalék kapusnak.
„Kása” 1959 és 1971 között védte az
Oroszlányi Bányász hálóját, aktív pályafutása után edzőnek állt. 60 éves

Velencén lapátoltak
Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékverseny,
2020. szeptember 12–13. Sukoró. Az
eredeti időponthoz képest ezt a kajakversenyt is későbbi időpontban rendezték, ám a hely változatlanul a Velencei-tó és a Sukorói pálya volt. Kimondottan nagy létszámú verseny zajlott, az 1791 fő, mindössze két korosztályból tevődött össze. Két napon át
versenyeztek a kajakosok és kenusok,
76 egyesület 124 futamban indította a versenyzőit. Az Oroszlányi Kajak
Sport Egyesület tizenöt főt nevezett.
Betegség miatt az MK4-es hajóegységet vissza kellett mondani, így ténylegesen tizenegyen állhattak a rajtvonalra. A versenyzők között többen voltak
kezdők, akik most bontogatják szárnyaikat, a következő eredmények születtek: MK2 Női Gyermek U12 2000
m: 8. Becker Norina Adrienn–Leskó Vivien; K1 Férfi Kölyök U13-U14.
2000m: 14. Zahorecz Márton, 15. Tóth
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Zalán; MK1 Női Gyermek U11 2000
m: 9. Turbucz Nóra; MK1 Női Kölyök
U13 2000 m: 12. Bacsányi Krisztina;
MK1 Női Gyermek U10 2000 m: 4.
Leskó Lili, 7. Schattinger Zsófia.

Musashi győzelem
teremfociban

ne tudjanak kapura lőni” – vette át a
szót Magyarcsik, aki helyenként azt
érezte, hogy az ide vezető út nehezebb
volt, mint a mostani mérkőzések, de
ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy egy
színvonalas tornát sikerült megnyerniük.
Az Országos Teremfoci Döntővel véget ért az Üzleti Liga 2019/20-as futballidénye, a csapatoknak azonban
nem kell sokáig várniuk az újabb kihívásokra, hiszen kezdődik az őszi bajnokság – írta az üzleti sportélettel foglalkozó üzletiliga.hu.
A Hungary Musashi Kft. 2006 óta
működik városunkban Bokodi úti telephelyén. Az 1 milliárd forintos nettó
árbevételű cég fő profilja a festékanyagok gyártása autóbelsőkhöz, és olyan
elektronikai anyagokhoz, mint a számítógépek és mobiltelefonok. Idén júniusban festékeket adományoztak a
Bányászati Múzeum szabadban kiállított gépeihez.
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Mikhel Eszter serdülő +76 kg-os súlycsoportban indult. Szakításban 67 kgot produkált – bár ez elmaradt a saját
országos csúcsától – a lökésben annál
szebben teljesített. 91 kg-mal saját országos csúcsát megjavítva, 158 kg-os
eredménnyel állhatott a dobogó legfelső fokára. Mindhárom versenyző
eredménye kiváló, ami nemzetközi
szinten sem lebecsülendő.

Vereség hazai pályán
Az OBSK Oroszlány felnőtt labdarúgócsapata lejátszotta hatodik mérkőzését a 2020/21-es szezonban. Ezúttal a Sárisápi BSE csapatát fogadták hazai pályán az Atlasz Geodézia
megyei I. osztályú bajnoki mérkőzésen, és 2:1 (1:1)-es vereséget szenvedtek. Az oroszlányiak gólját Kuzma At-

Ismét remekeltek
a fiatal súlyemelők
A Musashi Paint csapata nyerte az
idén 12. alkalommal megrendezett
Országos Teremfoci Döntőt szeptember közepén Győrben. A helyi, de
a tatabányai ligában játszó csapat három másik cég válogatottját győzte le
a körmérkőzésekben. A tornát egyébként óvatos játék jellemezte, a győztes
két gólt Magyarcsik Zsolt és Simonka
Dávid szerezte. Ezzel a Mushashi
Paint azt követően, hogy újoncként
megnyerte a tatabányai ligát, országos
szinten is letette a névjegyét.
„Első évben indultunk el ezen a tornán és nagyon örülünk, hogy egyből
a csúcsra jutottunk. Nagyon megnehezítette a dolgunkat, hogy nem volt
rendes kapusunk, a vírushelyzet miatt egyáltalán az is kérdéses volt, hogy
el tudunk-e jönni” – értékelt a lefújás
után Simonka Dávid.
„Megbeszéltük, hogy szorosabban
próbálunk védekezni, hogy annyira

Szeptember 5-én, Zalaegerszegen
kiemelt versenyen vettek részt az
Oroszlányiak Városi Súlyemelő Klub
versenyzői.
Az egyesület képviseletében az a 3 fő
indult, akik a koronavírus miatti meg-

szorítás végett nem tudtak részt venni a lengyelországi olimpiai reménységek tornáján. A válogatott versenyzők
a következő eredményeket érték el:
Szalai Lili 79 kg-ot szakított és 92 kgot lökött, 171 kg-os összeredménnyel
az ifjúsági korcsoportban – 71 kgban – első helyen végzett. Eredményével az összes induló között
junior és felnőtt harmadik helyezést ért el az átszámított pontteljesítménye alapján.
Huber Bence szintén az ifjúságiaknál, 61 kg-os súlycsoportban
lett első úgy, hogy 5 kg-ot javított
a legjobb teljesítményén. 85 kg-ot
szakított és 105 kg-ot lökött, ös�szetettben 190 kg-ot teljesített.

tila szerezte. A gárda legközelebb október 4-én, a Nagyigmándi KSK vendégeként lép pályára. Közben az idei
bajnokságban elszenvedte első vereségét az OBSK öregfiúk labdarúgó csapata is. A 4. fordulóban az Esztergom
FC gárdáját fogadták hazai pályán, és
1:3 (0:2) arányban kikaptak. Az oroszlányiak egyetlen gólját Mester Zoltán Péter szerezte. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy az OBSK kilenc játékossal fejezte be a mérkőzést,
ugyanis Somodi Lászlót és Mata Zoltánt is kiállította a játékvezető. A gárda a 3 lejátszott meccs után, 6 ponttal
a 3. helyet foglalja el tabellán.
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A megoldás a mi kezünkben van
Egy dolgos kis törékeny kéz vajon milyen élettörténetet
rejt? Ezek a kezek réges-régen a legnagyobb szeretetben gondoztak gyermeket/gyermekeket, dédelgettek unokát/unokákat. Éjjelt és nappalt sűrű váltakozásban, akár pihenés nélkül
sem sajnálva fogtak valakit/valakiket, táplálták, ringatták.
Egy ember élete illékony, sosem tudjuk mennyi időnk van,
de az egészen biztos, hogy a gyönge kis kezek egy egész élet
munkáját rejtik magukban! Egy idős ember megélte a kisgyermekkort, amikor őt pelenkázták és járni tanították, amikor még mit sem tudott a világból és a környezete határozta
meg őt… Aztán átadta mindazt - amit ő maga megkapott- a
gyermekének, közben megélt egy életet, dolgozott, teremtett,
maradandót alkotott és számtalan élménnyel gazdagodott.
Elképesztően sok dolgot sűrítettek a mindennapjaikba, hogy
végül újra egy ágyban pihenjenek és aztán - ha szükséges etessék és itassák, ápolják. Ám a két folyamat között ott van
mindaz a szépség, amit megteremtett és a tapasztalat, amivel
már egészen más szemmel, saját élményei útján tekint vissza.
Valahol csodálatos ez az önmagába visszahajló folyamat!
Védtelen gyermekekből életerős fiatalok leszünk, majd életünk során kiteljesedünk, hátra hagyunk valamit magunkból
és végül visszatérünk. S közben rengeteget élünk-szeressük
és tiszteljük ezeket a kezeket! Ez a pár sor és a fénykép is az
egyik gondozottam által született. Egyik alkalommal beszélgettünk és az este közeledtével különös érzésem volt. Riadtnak tűnt, ezért javasoltam, hogy nem csukom be a szobáinkat elválasztó ajtót, hátha jobban alszik majd. Ekkor elmondta, hogy valójában attól fél, hogy kigyullad a ház és ő egyedül
marad bent, egyszerűen ott hal meg. Amióta beszéltem vele
és másképp kezelem, higgadtabb.
Elképzelésünk sincs, hogy mennyi idős és/vagy egyedül élő
ember tartogat magában félelmeket! Nincs kinek elmondani vagy attól tartanak, hogy tehernek gondolná őket a környezetük. A vírus miatt sokkal nehezebb helyzetbe kerülnek,
hiszen alapvető ellátásuk is akadozik, mindenki, mindenhol
túl van terhelve. Úgy hiszem, hogy ebben a helyzetben fokozott figyelmet kell szentelnünk szomszédainknak, gyermekét egyedül nevelő szülőknek, ismerősünknek, mindenkinek.
Járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel! Áldott októbert,
vírusmentes hónapokat kívánok!
Pázmándi Anikó

FONTOS ÖNNEK,
HOGY EGY HELYEN INTÉZZE PÉNZÜGYEIT?
•
•
•
•
•

ÚJ LAKÁSSZÁMLA KÖTÉSE
MEGLÉVŐ LAKÁSSZÁMLÁK KEZELÉSE
LAKÁSKÖLCSÖN FIX 2,9%-TÓL
MAGYAR ÁLLAMPAPÍR ÉRTÉKESÍTÉS
SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖK FIX KAMARRAL, LAKÁSCÉLÚ
HITELEK
• BABAVÁRÓ HITEL GYORS ÜGYINTÉZÉSE
SORBANÁLLÁS NÉLKÜL, GYORSAN ÉS PRECÍZEN!
SZEMÉLYI BANKÁRRAL!
EGYEZTESSEN IDŐPONTOT: 06-20/219-5358
CÍM: 2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 20. (ÁTJÁRÓBAN)

