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Gyógyszertári ügyelet
Az OGYEI határozata alapján munkanapokon és szombaton nincs már
gyógyszertári ügyelet. Vasárnap és
ünnepnap is csak 8-18 óra között.
Részletek és helyszínek a 9. oldalon

Adventi programok
A OBK ismét bővítette a főtéri szelfiháttereket, de idén a körforgalomban lévő koszorút is ők készítették.
Programjaik a 2 és a 12. oldalon.

Városunk pénzügyeiről
Azon kevés magyarországi város
közé tartozunk, ahol a lakosság jelenleg semmilyen helyi adót nem fizet.
Tavaly ilyekor szeretett volna ilyet bevezetni a képviselő-testület, de végül
nem sikerült – idén pontosan ugyanez játszódott le. Megkérdeztük, hogy
ennek így mi értelme volt? 6–7. oldal

Új szárnnyal bővült a József Attila Általános
Iskola, a szak-, és fejlesztő termek mellett már
a balettoktatás is állandó otthonra találhat a
most átadott közel 300 négyzetméteren. Az
új termeket belülről a 4. oldalon ismerhetik
meg.

Milliós faültetés
Az OSE természetjáró szakosztálya,
a Kószák előre tekintenek: hiába van
most sok fa a városban, ők már a következő évtizedekre is gondoltak.
3. oldal

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Rákóczi évzáró

Képes prezentációval és kulturális programokkal egybekötve, nagy
érdeklődés mellett idézte fel az elmúlt év eseményeit Nagy Csaba el-

nök a Rákóczi Szövetség Oroszlányi
Szervezetének a hagyományos évzáró rendezvényén. November 27-én, a
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár kamaratermében elhangzott,
hogy januártól novemberig összesen
30 rendezvényt valósított meg az
egyik legaktívabb helyi civil egyesület.
Érdekesség, hogy a járványhelyzet
okozta tiltásokat úgy oldották fel,
hogy az év eleji előadásokat a KFMKK
youtube csatornáját használva továb
bí
tot
ták a tagság, a városlakók és az
érdeklődők irányába. A beszámolót
követően megtudhattuk, hogy a 2022.
évi programtervezetbe már most 28
esemény szerepel. A szokásoknak meg
felelően idén is adtak át „pro probitáte”
elismeréseket és oklevelet. Az oroszlányi
Rákóczi Szövetség érdekében kifejtett
tevékenységük megbecsüléseként idén
7 személy: Árva Ferenc, Dömötöri
Antónia, Farkas Etelka, Járfás Mihály
István, Katona Csaba, Szinyei Melinda
és Takács Gyula vehetett át oklevelet.

Készüljünk együtt
az ünnepekre!
Az Oroszlány Barátainak Köre – sok-sok segítővel és közreműködővel karöltve
– útjára indítja Adventi Ablaknyitogató rendezvénysorozatát. November 28, advent első vasárnapja és december 22 között minden este ugyanabban az időpontban 18.00 órakor a város főterén az új adventi ablakunk előtt egy-egy rövid műsorral ünnepeljük karácsony közeledtét. A 10-15 perces műsorok során helyi civilek,
együttesek, zenészek, énekesek, táncosok, vers-, próza- és mesemondók, gyerekek
és felnőttek kívánnak Önöknek Kellemes Karácsonyt! Közben a téren a Betlehem,
a Mikulásház, illetve a kürtöskalács, forralt bor is segít majd az ünnepi ráhangolódásra. A téren zajló események mellett szombatonként a KFMKK is készül ünnepi
műsorral. A hátralévő adventi műsor:
12. 10 péntek Oroszlány Város Óvodái óvodásainak énekes verses előadása
(Meseliget Óvoda – Malomsori Óvoda)
12. 11 szombat Ürmös Lászlóné Adventi ünnepkörhöz kapcsolódó verses
előadása; Örökifjak Nyugdíjas Klub Karácsonyi örömtánca
12. 12 vasárnap KaDarka Társulat produkciója
12. 13 hétfő
Hébé Alapfokú Művészeti Iskola produkciója
12. 14 kedd
Oroszlány Város Óvodái óvodásainak énekes verses előadása
(Borbála-telepi Óvoda – Táncsics Mihály Óvoda)
12. 15 szerda Cirill táncstúdió produkciója
12.16 csütörtök Virtus Tánciskola majorette növendékek télköszöntő tánca
12. 17 péntek Vidám ZUMBA a téli hidegben Bársony Biankával
12. 18 szombat Kale Lulugyi tél esti zenéje
12. 19 vasárnap Cirill táncstúdió produkciója
12. 20 hétfő
Oroszlány Város Óvodái óvodásainak báb előadása (Brunszvik
Óvoda)
12. 21 kedd
TSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola tanulóinak énekes-prózás
produkciója
12. 22 szerda Molnár Kristóf gitárjátéka
A rendezvények szabadtériek, rossz idő esetén elmaradnak. Az adott napi műsort
nyomon követhetik az Oroszlány Barátainak Köre és Oroszlány Város Hivatalos
Facebook oldalán.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Mindig betartjuk a hatályos járványügyi intézkedéseket. Vigyázzunk egymásra!

Gazdát keres
Ha valaki egy gyönyörű és szuper kedves
ölbe cicára vágyik, akkor
a legjobb választás. Felfoghatatlan,
hogy miért szabadult meg tőle
előző tulajdonosa, mert elképesztően ragaszkodó
ez az 1-2 éves cicalány. Tesztelve, oltva
és ivartalanítva várja egy remek gazdi
jelentkezését, szobacicának fogadható örökbe.

Ofélia
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Karácsonyi káposzta
ismét
Tisztelt Oroszlányiak, Tisztelt Ismerőseink, Barátaink! A pandémiás helyzetet és
a korlátozásokat figyelembe véve kísérletet
teszünk arra, hogy a hagyományos „Karácsonyi Káposzta” főzésünket 2021. december 19-én vasárnap a Fő téren a Mikulásháznál megtartsuk! Nem változtatunk
semmin. Mindig jól sikerült, most is jó lesz
szlogennel ugrunk neki a szervezésnek.
Felvesszük a kapcsolatot a nyugdíjas szervezetekkel. Idén is 100 adagot főzünk, de
csak elvitelre! Csapataink készen állnak:
felvidéki barátaink hozzák, és főzik a konty
alá való forralt bort, az Optimista Klub
tócsit fog sütni, a városi hentesek, zöldsége-

sek adják az alapanyagok egy részét, a városi nyomdász készíti a jegyeket, és sorolhatnánk, de minek? Aki ott volt velünk az
utóbbi 8 évben az tudja, hogy ide érdemes
kijönni. Hiszen ez nem szól másról, mint a
szeretetről, az odafigyelésről egymásra.
Támogatást csak és kizárólag magánszemélyektől fogadunk el, a következő formában:
1. A legfontosabb, hogy gyertek ki, és beszélgessünk, egy jót. Hozd magaddal szüleidet, gyereke(i)det, és mutasd meg nekik
milyen önzetlenül egy közösség tagja lenni.
2. Süss egy tepsi sütit, vagy hozz el egy kis
kóstolót, borodból, pálinkádból. Ha nincs,
hozz ki egy szatyor almát, ami a kertedben
termett és kínáld meg az résztvevőket!
3. Ha megengedheted magadnak, hogy a
rendezvényhez hozzájárulj max. 5.000 forinttal, akkor azt magán úton teheted meg.
Ha ebből a felajánlásból több jönne össze,
mint 60.000 Ft, akkor a többit ajándékra
fordítjuk, mint ahogy az elmúlt években is
tettük.
Mivel jellemzően a város idősebb korosztálya jön a rendezvényre a maszkviselést, és
a távolságtartási szabály betartását elvárjuk
mindenkitől.
Mindenkit szeretettel várnak a Szent
Borbála téren, december 19-én 9.00–
12.00 között az Oroszlányi Lokálpatrióták, az Optimisták és sok-sok Jó Ember!
Opsuszta Csaba

35 új fa
a természetjáróktól
Az OSE Kószák természetjáró szakosztálya 35 db földlabdás juhar- és
kőrisfát vásárolt a város közterületeire. A Kószák mintegy 15 éve ültettek
először fákat a városban, de részt vesz-

nek a városi facsemeték locsolásában
és gondozásában is. Az ott szerzett,
gyakran keserű tapasztalatok alapján
azt határozták el, hogy az ültetett fák
túlélése esélyeinek növelése érdekében ugyanúgy előnevelt, de a korábbai
csemetéknél idősebb, nagyobb, több
éves, háromszor iskolázott fákat telepítenek. Az ültetést az OIH Zrt. végezte, akik általában partnerek a hasonló kezdeményezésekben. Így most
is ők biztosították a szükséges eszközöket, anyagokat (trágya, talajfertőtlenítő, karók, gödrök kiásása géppel
stb.). A helyszíneket a városüzemeltető céggel közösen jelölték ki, így biztosított, hogy az új fák nem ütköznek

a város kertészeti terveivel, közműveivel – és a szakosztály tagjai is minden nap szemmel tarthatják őket. A
Kószák ugyanis a korábbi gyakorlatnak megfelelően, ez esetben sem csak
a fák beszerzését finanszírozták, hanem a fák rendszeres gondozásában is részt
vesznek. A szakosztály rendezvényei, a kapott önkormányzati pályázati támogatás, de a szeptemberi 24
órás váltófutáson befolyt, a
résztvevők által „összedobott” 200.000 Ft is hozzájárult a mostani beszerzéshez. A teljes faültetési program értéke a járulékos költségekkel együtt meghaladja az 1 millió forintot. A fajtákat tekintve virágos kőris, oszlop kőris, keskenylevelű kőris és korai juhar fákkal
gazdagodott városunk. Új fácskák kerültek a városi piac új járdája mellé, a
Bányász Klubhoz, a Haraszt-hegyen
nyílt új Cultplay játszótérre, a Dózsa
György út 27. mögé, a Népekbarátsága
utca 13–17. elé, valamint Dózsa–Bánki kereszteződésébe, és a vasúti átjáró felé, az út mellé. A program jövőre
folytatódik: akkor szeretnék a lakosságot is még jobban bevonni. Terveik
szerint vagy pénzzel, vagy munkával
lehetne beszállni, hogy minden érdeklődő a saját lehetőségei szerint járuljon
hozzá a programhoz.

Az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2021. de
cember 12-én, 14 órától, A II.
Rákóczi Ferenc Klubban tartja a
Oroszlányi Szlovákok Napját. Az
ünnepi műsorban – Lazók Zoltán
polgármester beszédét követően
– fellép a Branička Szlovák Gyermek Néptáncegyüttes, valamint a
kozárovcei Matičiar férfi és Lipka
női énekkarok.
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Komárom-Esztergom Megyéért
díjat és a Komárom-Esztergom
Megyéért Szakmai Díjat kapott
a Szakrendelő és az Ápolási Intézet november 26-án. Idén a
pandémia leküzdésében áldozatos
szerepet vállaló egészségügyi és
szociális dolgozók, a „segítők” kerültek az elismerések középpontjába. Az intézményben jelenleg 18 fő
szakorvos, 76 fő szakdolgozó, 32
fő egyéb alkalmazott, 12 fő közreműködő szakorvos látja el.

2840
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Oroszlányi Közművelődési Kerekasztal
alakult
november
26-án. Az új szerveződés célja
egyebek mellett a helyi kulturális
programkínálat hatékonyságának
javítása és közös rendezvények
megvalósítása – valamint egy városi rendezvénynaptár létrehozása
is. Csatlakozhat hozzájuk a városban működő minden civil, nemzetiségi és egyházi szervezet is. Az
alapító tagok: Bakfark Bálint Alapítvány; Falu Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület; Oroszlány Barátainak Köre; Oroszlányi Bányász
Hagyományőrző és Fúvószenekari Egyesület; Oroszlányi Bányász
Klub Alapítvány.

•
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A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet
6. § (2) pontja alapján az alap- és
középfokú tanintézményekben a
téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).
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A Józsefesek új szárnya
Új épületszárnnyal bővült a József Attila Általános Iskola, melyet november 25-én adtak át hivatalosan. A 437 diákot oktató
intézmény egy teljesen új, akadálymentes, háromszintes épületrésszel lett nagyobb. Minden
szint hozzávetőlegesen 100 négyzetméter alapterületű, melyeket lépcsőház köt össze. A régi
épületrészek felé minden szintről akadálymentes az átjutás. Az
új szárnyban a földszinten baletttermet és öltözőt találunk, ezt a
Bakfark tagintézményeként tudják majd használni a növendékek. Az első emeleten csapokkal,
konnektorokkal rendelkező természettudományi szaktantermet
és szertárakat, míg a harmadik
szinten technika termet, általános tantermeket, fejlesztőtermet,
alakítottak ki. Emellett a pályázat
lehetővé tette a meglévő épületrész világítórendszerének felújítását, a teljes épületegyüttes belső festését, azaz az iskola korábban is használt területén a folyosókat is felújították. Megtörtént
továbbá néhány meglévő tanterem moderizálása, szétválasztása is. Tóth Gábor intézményvezető az átadón elmondta: az új termek építésével egyidejűleg több
meglévőt is kisebbekre osztottak fel. „Az ilyen jellegű termekre már 2015 után megfogalmazódott az igény. Ezekre a jellemzően 5-6. órákban tartott kisebb
csoportos, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozások, valamint a hittanórák miatt volt szüksége az intézménynek. Ilyenformán a használható alapterület örvendetes
bővülése mellett a most átadott
beruházás egyben az iskola oktatási módszertani megújulásának is a jelképe” fogalmazott az
igazgató. Az új szárny a Tatabányai Tankerületi Központ legnagyobb mértékű fejlesztése. A beruházás európai uniós és magyar
költségvetési forrásokból valósult meg. Az EFOP-4.1.2-17-201700085 kódszámú az „Oroszlányi József Attila Általános Iskola
infrastruktúrális fejlesztése” elnevezéssel, 527 millió forint értékben. Az új épületrész mellett
nemrég létesült új parkolók költségét pedig teljes egészében az
Önkormányzat vállalta magára.
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JÓ TANULÓ, JÓ SPORTOLÓ

A bányászok mártír védőszentjére, és a bányászokra emlékeztek december 4-én, Szent Borbála napján a 2017-ben felavatott emlékműnél.

Véradás lesz a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
és Könyvtárban december 30-án, csütörtökön 9-től
16 óráig.

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület köszönetét szeretné kifejezni az 2020-évi szja adó 1%
felajánlásokért. Az összeget a Peugeot 505 autójuk
belső terének átalakítására és a korszerűsítésére
fordították.

Az OIH Zrt-t érintik legjobban a költségvetési megvonások, így idén jelképesen tudnak hozzájárulni
a karácsonyi dekorációhoz. Ahhoz nyúltak, amijük
van.

Oroszlány Város Önkormányzata idén is átadta a „jó tanuló, jó
sportoló” díjakat. Az elismerésre azok az Oroszlányban élő tanulók pályázhattak, akik oroszlányi sportszervezet keretei között sportolnak és tanulmányaik, valamint sporteredményeik
alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az idei díjátadóra november 30-án került sor a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban, ahol az elismerések átadására a Cirill Táncstúdió
növendékeinek produkciója után került sor.
„Különösen nagyra értékelem, hogy az elmúlt év nehézségei,
korlátozásai, a karantén mellett is eltudtátok érni ezeket az
eredményeket. Minden közösségnek kötelessége, hogy megbecsülje azokat, akik képesek élni tehetségükkel és azt munkával, tanulással is kitudják egészíteni. Ők ugyanis később a
közösség példaképeivé válnak, akiket remélhetőleg minél többen követni szeretnének. A mai napon 13 fiatal oroszlányi tehetséget köszöntünk. Mellettük természetesen az intézményeket és az egyesületeket is elismerés illeti, hiszen igyekeznek a
legjobb körülményeket biztosítani ahhoz, hogy a fiatalok megmutathassák tehetségüket. Továbbá a szülőkről se feledkezzünk meg, akik készek arra, hogy minél kedvezőbb hátteret
biztosítsanak az eredmények eléréséhez. Kívánom, hogy ez a
mai elismerés csak kezdetét jelentse a következő évek, évtizedek sikereinek!” – mondta ünnepi beszédében Szabó Mihály alpolgármester. A díjazottak névsora: 1. Áncsák Kitti Bettina, Oroszlányi Judo Club/Hunyadi Mátyás Általános Iskola;
2. Áncsák Kiara Manna, Oroszlányi Judo Club/Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 3. Bacsányi Krisztina, Oroszlányi Kajak
Sportegyesület/Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 4. Czirják
Attila Zsolt, Benedek Elek EGYMI; 5. Ehrlich Panka, Oroszlány
Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület/Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 6. Gyurkovszky Szilárd, Oroszlányi Judo Club/
TSZC Bánki Donát – Péch Antal Technikum; 7. Kovács Euniké
Veronika, Oroszlányi Kajak Sportegyesület/Hunyadi Mátyás
Általános Iskola; 8. Pinke Zsófia, Oroszlányi Judo Club/Hamvas Béla Gimnázium; 9. Pordán Petra, Oroszlányi Kajak Sportegyesület/Hamvas Béla Gimnázium; 10. Schattinger Zsófia,
Oroszlányi Kajak Sportegyesület/Hunyadi Mátyás Általános
Iskola; 11. Szalai Lili, Oroszlányiak Városi Sportklubja/Hamvas Béla Gimnázium; 12. Tóth Anna, Oroszlányi Kajak Sportegyesület/Hunyadi Mátyás Általános Iskola; 13. Varga Regina, Oroszlányi Judo Club/Bokodi Móra Ferenc Általános Iskola.
Az eseményen készült fotók a város honlapján, a galéria menüpontban tekinthetők meg.

06

2021. DECEMBER

Bajban a város
költségvetése

Igen nehéz pénzügyi helyzetbe került Oroszlány Város Önkormányzata. Nemcsak, hogy a kormányzati intézkedések következtében jelentősen
megcsappant az őt illető adóbevétel,
de még a tervezhető adóbevétel is jelentősen kisebb mértékben érkezett
be a város kasszájába ebben az évben.
Így a várost működtető cégek és az intézmények még az erős megszorításokkal induló évet sem tudták befejezni úgy, ahogy tervezték. Év végi nagyinterjúnkban természetesen ezzel kapcsoltban kérdeztük Lazók Zoltán polgármestert.
: Ismét ugyanaz történt, mint tavaly ilyenkor: a testület megszavazta
a helyi adó bevezetését, majd egy kormányrendelet megtiltotta, hogy kihirdessék a rendeletet. A különbség an�nyi, hogy idén ezt már előre sejteni lehetett. Mi értelme volt mégis ennek?
L. Z.: Talán több, mint elsőre gondolnánk. A testületi ülést meg kellett tartanunk, mert jogszabályban meghatározott, hogy a helyi adókról az önkormányzatok évente csak egyszer dönthetnek, legkésőbb november 30-ig. Ám
a testületnek más célja is volt ezzel az elsőre talán feleslegesnek tűnő döntésével:
Először is a lakosságban akartuk tudatosítani azt, hogy a gazdasági válság elérte és súlyosan érinti hazánkat is, kiemelten az autóipari vállalkozásokat, s
ezt a város a helyi iparűzési adóbevételének drasztikus csökkenésén keresztül
tapasztalja. Ha mindehhez még hozzátesszük a kormány által elvont gépjárműadó bevétel kiesését, valamint a város által az államnak előírt szolidaritási adófizetési kötelezettség növekedését,

ez már szinte
kezelhetetlen
finanszírozási nehézséget
okoz az önkormányzatnak. És akkor
még nem számoltunk az
infláció mértékével, amely
például a közétkeztetésben
okoz gondokat (az élelmiszer alapanyagok árai az egekben, de étkezési díjat az
önkormányzat nem emelhet), és a minimálbér emelésének hatásával.
Azt szeretnénk, ha észre vennék, hogy
városunkban – ellentétben a legtöbb
magyar településsel – a lakosság jelenleg semmilyen önkormányzati adót
nem fizet. Az vállalkozásoktól
érkező adóbevételeknek visszaesése, valamint a kormányzati elvonások azonban kikényszerítik, hogy ezen változtassunk. És igen, tudtuk, hogy
nem fog jogerőre emelkedni a rendelet a veszélyhelyzet tiltásai miatt, de jelezni
akartuk a lakosságnak, hogy
amint erre lehetőségünk lesz,
muszáj lesz élnünk ezzel az önkormányzati bevételforrással,
és bevezetjük a
kommunális
adót.
Másodsorban
pedig jelzéssel
bír döntésünk a
kormány
felé, hogy
az önkormányzat bajban
van. Nem
kérhetünk
semmiféle állami
segítséget,
vagy
kompenzációt amig
nem mutat-

juk meg, hogy mi magunk is megtettünk mindent a költségeink csökkentése és a bevételeink növelése érdekében.
: Mekkora bajban van a költségvetés most? Mennyi hiányzik, és men�nyit jelentett volna ebből ez a helyi
adó?
L. Z.: Az előbb felsoroltak a 2019 évihez
képest mintegy 1,5 Mrd Forintos bevételkieséssel csökkentik majd az önkormányzat mozgásterét. Az összeg nagyságát érzékelteti, hogy 2022-ben a várható iparűzési adóbevétel – ami a cégek bevételtermelő képességét mutatják
– a 2010-11-es évek szintjére esik vissza.
Természetesen nem az a cél, hogy ezt az
egész hiányt a lakossággal fizettessük
meg. Az új helyi adónem bevezetése, és
az építményadó növelése ezt 190-200
millió forinttal javította volna.
: Ez egyedi probléma, vagy más
települések is küzdenek hasonló helyzettel?
L. Z.: Főleg azokra a településekre jellemző, amelyek bevétele túlnyomórészt
az iparűzési adóból származik, azok
közül is a válságban érintett iparágaknak otthont adó települések. De nem
csak Oroszlány hozott volna rendeletet az év végén,
több más településen is
összeült emiatt a testület.
: Mióta ismert
ez a probléma,
hogy a tervezettnél
is kevesebb bevétele lesz a városnak?
Hogyan lehetett volna
elkerülni ezt a helyzetet?
L. Z.: A probléma 2019-től jelentkezik, s csak kisebb részben a járványhelyzetnek
köszönhető, leginkább
a gazdasági válság
az
oka. Nem
gondolom, hogy
elkerülhető lett volna. Talán,
ha hamarabb hozunk meg
fájdalmas
intézkedéseket, akkor
most nem
lenne en�-
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• A termelési kapacitás (árbevétel) csökkenése miatt a helyi vállalkozások 2021 évi iparűzési adója a tervezett 2,2 milliárd forint helyett várhatóan 1,5 milliárd forintra
esik vissza.
• 2020. évtől a gépjárműadóból
származó teljes bevétel a központi költségvetést illeti meg
• Oroszlány 2020-ban 318 millió
forint szolidaritási adót juttatott
vissza az állami kasszába, amely
2021-ben – a gazdasági válság és
a jól prognosztizálható helyi iparűzési adóbevételek csökkenése
ellenére – 583 millió forintra nőtt,
2022-ben ez az összeg várhatóan
451 millió Ft-ra módosul.

nyire szembetűnő a változás. Értem
ezen azt, hogy korábban is lehetett volna adót bevezetni, sőt a szolgáltatásokat is csökkenteni. De ha nem lennénk
rákényszerítve ezt most sem tennénk
meg. Mert azért érdemes azt is észrevenni, hogy Oroszlányon például nem
fizetnek a családok az óvodai étkezésért, egyedülálló ösztöndíjrendszerünk
volt, más településsel szemben évente 3-4 extra lomtalanítást végeztünk, és
még sorolhatnánk azokat a szolgáltatásokat, amelyeket sajnos most szép sorra meg kellett és kell még megszüntetnünk.
: Mekkora arányban köszönhető a
jelenlegi helyzet a Covid miatti általá-

nos gazdasági visszaesésnek, és mekkora arányban az ugyanezen időszak
alatt hozott kormányzati intézkedéseinek?
L. Z.: A kettő teljes egészében nem különválasztható, bár azt gondolom, nálunk a gazdasági válság a problémák elsődleges forrása, ez a múlt évhez képest
is még egy 700 milliós bevételkiesést jelent. Szolidaritási adót eddig is fizettünk, ám ennek a jelenlegi mértéke –
mintegy 500 millió forint – nagyon magas. Mint ahogy a gépjárműadó elvétele
is negatívan érintett bennünket.
: Kapott-e, és ha igen mennyi
kompenzációt a város a kormányzattól, szintén a vírushoz köthető okból,
bármilyen formában?
L. Z.: A gazdasági visszaesésből származó adókiesés miatt még nem kaptunk kompenzációt. Kértünk, ám voltunk annyira becsületesek, hogy a cégek által visszaigényelt adókat mi azonnal visszafizettük. Ha feléjük nem teljesítettünk volna és toltuk volna magunk
előtt a tartozást, akkor ezt kompenzációként megkaptuk volna. Sajnos a rendszer ilyen.
A kisvállalkozások számára adott kön�nyítést, miszerint nekik a 2% helyett
csak 1% iparűzési adót kellett megfizetniük, kompenzálta a kormány, ez nagyságrendileg 75 millió forintot jelentett
ebben az évben.

07
: Jelen számok alapján hogyan látja a 2022-es évi költségvetés összeállítását? Létrejöhet egyáltalán ilyen körülmények között?
L. Z.: Költségvetés biztosan lesz. Már
novemberben elkezdtük az előkészítést,
az intézményekkel és folyamatosan,
költségvetési sorról sorra haladva, szerződéseket átnézve és egyeztetve dolgozunk azon, hogy februárra egy teljesíthető 2022-es költségvetése legyen a városnak.
Ez a 20-25%-os költségcsökkentés már
az idei év elején is szükséges volt, sőt, a
korábbi években is volt ilyen évkezdet.
: Lehet még egyszer ennyivel fokozni a hatékonyságot? Elképzelhető egyáltalán a feladatok ellátása egy
újabb, ilyen drasztikus vágással?
L. Z.: Azonos formában és azonos mennyiségben biztosan nem
lehet. Ahhoz, hogy a következő 1-2 évet túléljük egészen biztos,
hogy komoly feladatelhagyásre és
feladatátcsoportosításre lesz szükség.
: Mindezek tükrében mit üzen a
városlakóknak?
L. Z.: Először is azt, hogy vigyázzanak
magukra. Töltsenek minél több időt
szeretteikkel, élvezzék minden pillanatát az adventi időszaknak. Nézzenek
vissza az év történéseire, de tekintsenek
előre is. Mindannyiunknak kihívás lesz
2022, de együtt, egészségben mindent
meg tudunk oldani. Áldott, boldog, békés karácsonyt kívánok!
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Az Ürgehegyi Lovassport
Egyesület beszámolója

2021-ben a Covid-19 és a lovaknál előforduló herpesz járvány elnehezítette
a versenyszezon megkezdését. Rengeteg verseny maradt el ezeknek köszönhetően, így az igazi megmérettetések
csak ezek elcsöndesedése és megfelelő elővigyázatosság melletti megrendezéssel jöhettek létre. A kései szezonkezdés miatt ebben az időszakban lehetőséget kaptunk a még alaposabb felkészülésre, így lovasaink és lovaink is remek formában kezdhették meg az évet.
Tavasztól kezdve rengeteg szép helyezéssel, Országos Bajnoki dobogókkal és Megyei Bajnoki dobogókkal lettünk gazdagabbak október végére. Mint
minden évben, idén is sikerült versenyzőinknek kvalifikálni a szeptemberi
Balatonvilágoson megrendezett Országos Bajnokságra és az októberi Bábolnára kiírt Komárom-Esztergom megyei
döntőre, melyek után számos nagyszerű eredményt tudhatunk magunkénak.
Az Országos Bajnokságot szeptemberben tartották, ismét Balatonvilágoson,
a Pulai Lovasparkban. A nagyszerű
versenyhelyszín egy 3 napos eseménynek adott otthont, ahol a legkisebbektől kezdve a fiatal felnőttekig indultak
lovasok a Magyar Póni Klub versenyrendszerében kiírt versenyen. Három
nap alatt a következő kategóriákban
indulhattak a versenyzők: Vezetőszáras, futószáras, díjlovas és ugró
versenyszámokban. Az
oroszlányi Ürgehegyi
LSE mindegyik versenyszámban indított versenyzőt, ahol szép helyezéseket értek el. A három nap leforgása után
Országos Bajnoki cím is
született versenyzőink
között. Egyesületünket
kilenc versenyzőnk és

4 lovunk képviselte, akik összesen 26
starttal járultak hozzá az Országos Bajnokság népes mezőnyéhez.
A Megyei döntőn Egyesületünknek
szinte minden kategóriában sikerült
dobogóra állnia, így rengeteg szép helyezéssel gazdagodtak lovasaink, és ha
ez nem lenne elég, Megyei Bajnokokat is
avattak köztük. Bábolnán az Ürgehegyi
Lovassport Egyesület összesített eredményei alapján, Komárom-Esztergom
megye 2. legeredményesebb egyesülete
lett! Itt kell megemlíteni, hogy számos
olyan Oroszlány-, és környékbeli lovas is részt vett a versenyen, mint induló vagy akár, mint oktató, akik Egyesületünknél tanultak meg lovagolni, vagy
kezdték meg a pályafutásukat. Innen is
szeretnénk gratulálni nekik, hogy tudják kamatoztatni mindazt, amit tanultak és ügyesen helyt álltak a megmérettetésen. Büszkék vagyunk rájuk is, mert
bárhová is sodorja az Élet őket, egy kicsit a „Mi gyermekeink” is.
Szeretnénk ezúton is megköszönni a
Csapatunknak és Szülői hátterének a
folyamatos bíztatást és támogatást amit
nyújtanak gyermekeiknek és felénk is,
nélkületek nem sikerülne minden ilyen
gördülékenyen!
Kurdi Fanni
Fotók: Hajdu Krisztina, Torzsa Éva

Nagy vagy: Hunyadi
Az iskola csapata 2017 óta 8 alkalommal versenyzett a TV2 népszerű
sportversenyén, a Nagy Vagy! vetélkedőn. Eddig 6 esetben a dobogón állhattak, két ízben lettek bajnokok. Az
őszi fordulóra október 31-én került sor
az érdi Arénában. A két alsós és négy
felső tagozatos diákból, két pedagógusból és két szülőből álló csapat nagy
lelkesedéssel készült az iskola tornatermében. A gyakorláshoz egyre több
speciális eszköz áll rendelkezésükre,
köszönhetően a lelkes szülőknek, akik,
ha kellett „óriásbugyogót” varrtak,
hevedert, szállító kiskocsit szereztek.
Szükség is volt rá, hiszen a 13 rekesz
megmászása vagy a plafonról lelógó
fenyőfa díszítése egy kötélen lógva először ijesztő feladatnak tűnt. A csapat
kapitánya Somhegyi Krisztián műugró
bajnok volt, aki viselkedésével, teljesít-

ményével jó példát mutatott a diákoknak. 8 változatos, minden csapattagot
egyaránt versenyeztető, nehéz feladatsort kellett végrehajtani az elődöntőben és a döntőben egyaránt. A sportos
feladatok sorát egy-egy Magyarország
Hungarikumainak ismeretét ellenőrző
totó kitöltése tette teljessé. Magabiztos versenyzéssel, csoportjukban az 1.
helyet megszerezve jutottak a legjobb
hat, döntőbe kerülő csapat közé. Az
előző évekhez hasonlóan most is nagy
csata volt a dobogós helyekért. A kiemelkedően jól versenyző oroszlányi
csapat végül a dobogó második fokára
állhatott. Nyereményük egy 3 napos
wellness hétvége, melyet a bükfürdői
Hotel Caramell szállodában tölthetnek együtt Somhegyi Krisztiánnal, aki
igazi kapitányként elkíséri csapatát. A
csapat tagjai voltak: Nagy Georgina
Zoé, Turán Benett, Áncsák Kiara Manna, Balázs Mirabella, Pintér Balázs és
Cséri Máté tanulóknak és Balogh Barbara, Lovrity Ingrid testnevelőtanárok
és Balázs Gyula, Tóth Péter szülők.
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KÖSZÖNET!
Egészségügyi alapítványunk már részére, amikor az országos egészség15 éve sikeresen végzi tevékenységét ügyi megelőző programok már hátOroszlányban. Célkitűzésünk a be- térbe szorultak.
tegségek megelőzése, gyógykezelé- A 2022. évben sem lesz könnyebb
se, valamint a rehabilitáció. Az ál- helyzetünk, továbbra is korlátozott az
talunk szervezett ingyenes szűrővizs- emberek mozgástere, sok a bizonytagálatok, újraélesztő tanfolyamok, spe- lanság, a félelem bennünk él. A vírust
cifikus rehabilitációs gyermekúszá- csak közösen győzhetjük le, összefosok bevezetése eredményesen segítet- gással, maszkok viselésével, oltások
te a betegek gyógykezelését. A hely- felvételével, a higiéniai előírások beben működő egészségügyi szolgálta- tartásával és egymás tiszteletben tartókon felül 43 fő gyógykezelését köz- tásával.
vetlenül is támogattuk. 2021. évben Az elért sikereinket az Önök adomáis rendkívüli helyzetet hozott a min- nyai nélkül nem tudtuk volna elérni.
dennapi életünkben a COVID-19 ví- Kérjük Önöket, hogy a lehetőségeikrus. Rádöbbentük arra, hogy men�- nek megfelelően a jövőben is támonyire sérülékenyek vagyunk, men�- gassák, segítsék munkánkat, ami könyire szükségünk van egymásra és zös érdekünk. Nem tudhatjuk, hogy
az összefogásra. Az elmúlt két év- kik, mikor és hol válhatunk mi is sében alapítványunk a koronavírus el- rülékennyé és szükségünk lenne a táleni küzdelemre fektette a hangsúlyt mogatásra, segítségre. Külön köszö(1500 db maszk készítése, fertőtlenítő net mindazoknak, akik anyagilag tászerek adományozása stb.). 2021-ben mogatták munkánkat, valamint az
már lehetőségünk volt ingyenes szű- önkénteseknek, akik munkájukkal
rővizsgálatot is szervezni a lakosság segítették céljaink elérését!
Várjuk adományokat: OTP 11740061-20025342
Fogjunk össze, tartsuk be az előírásokat, minél többet tegyünk
egészségünkért, mindennapi életünkért!
BOLDOGABB, EGÉSZSÉGESEBB ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Dr Balogh Tibor Oroszlány Egészségügyi Alapítvány

Gyógyszertári ügyelet: csak vasárnap és munkaszüneti napokon
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet határozata alapján módosult az Oroszlányban működő gyógyszertári ügyeleti rend. 2021. novembertől munkanapokon, szombaton és pihenőnapokon nincs már gyógyszertári ügyelet. Vasárnap és munkaszüneti napokon 8.00–18.00 óráig érhető majd el az ügyeletes patika – tájékoztatta újságunkat Csujokné dr. Kósa Júlia régióvezető tisztifőgyógyszerész. A hatóságtól megtudtuk, hogy
„Oroszlányban jelenleg a gyógyszertári ügyeleti szolgálat ellátásában a településen működő
mind az öt gyógyszertár részt vesz. A beérkezett nyilatkozatok szerint, valamint a forgalmi
adatok alapján megállapítható, hogy a lakosság által igényelt, sürgősségi célból kiadott gyógyszerek mennyisége nem indokolja a továbbiakban a gyógyszertári ügyelet jelenlegi fenntartását.” Így tehát hétköznap és szombaton a gyógyszertárak normál nyitva tartásához kell igazodnunk, egyéb napokon pedig reggel nyolctól délután 6-ig kereshetjük fel az adott ügyeletes gyógyszertárat. A decemberi vasárnapok beosztását az alábbi táblázatban találják. Ezt az
OVTV képújságjától kaptuk közlésre, és ott – ahogy eddig is – minden hónapban megtalálják
az aktuális ügyeletes patikát. Az OVTV adása elérhető 0–24-ben a Digi és a T-com kábelhálózatán, vagy interneten az oroszlanyimedia.hu oldal/elokep oldalon.

Demencia Morzsák 3.
Hogyan ünnepeljük
a karácsonyt azzal,
aki demenciával él?

Az adventi időszak, megkoronázása a
karácsonyi családi vacsora. A demen
ciával élőnek ugyanakkor veszélyeket is
rejthet az ilyen találkozás. Könnyen nyomasztóvá válhat az ingerekkel teli környezet a beteg számára.
Mit tehetünk ennek megelőzése érdekében?
• Légy figyelmes és tudatos, amikor
beszélsz! Azzal támogatod a beteg magabiztosságát, ha érti, hogy miről van
szó és követni tudja a beszélgetést. Ezért,
ajánlott a mondandónkat egyszerű szavakkal fogalmazni, a mondatok között kisebb szüneteket tartani.
• Tervezz előre és biztosíts egy csendes helyet a pihenésre! Előfordulhat,
hogy adott helyszín a betegnek nem ismerős, „haza akarok menni” az első
mondata megérkezéskor. Az együttlét
könnyen fárasztja őt, rendezzünk be egy
csendes kis sarkot, ahol ismerős tárgyakat láthat, zenét hallgathat, kényelmesen
pihenhet.
• Emlékeztessünk a tradíciókra tettekkel, ráutalásokkal az étkezés során! Például mondjunk köszöntőt az asztalhoz
ülve: „boldog karácsonyt!”, „mindenkinek
jó étvágyat”. A gyertyafény nagyon hangulatos, de ha demenciával élő is ül az
ünnepi asztalnál, a jól megvilágított helyiség a kívánatos. Egyszerre egy fogás és
csak az ahhoz tartozó evőeszköz legyen
a beteg előtt.
• Tudatosan válasszunk menüt! Előételek, akár kézzel is ehető harapnivalók
hasznosak az asztalon és a nappali elszórt pontjain. Egyénileg tervezzünk pépesebb, könnyen rágható és nyelhető fogást.
• Tudatos elhelyezés az ünnepi asztal
körül! Fontos, hogy a beteg tisztán lássa
az asztalnál ülőket, valamint a közvetlenül
előtte tálalt, elhelyezett dolgokat. Segíthet az is, ha a beteg könnyen mozoghat
a székéről.
• Tartsuk szem előtt az időt! A demen
ciával élő szemszögéből szerencsésebb,
ha az együttlét még világosban történik,
az is, ha az aktív ünneplés nem tart tovább, mint két óra.

Áldott, szép
karácsonyi ünnepeket!

AC Vezetősége
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10 éves a Bránička
A zsúfolásig megtelt a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház november 27-én délután, amikor a 10. jubileumi születésnapját ünnepelte a Bránička Szlovák
Gyermek Tánccsoport. 1972-ben alakult a II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár
első tánccsoportja, melyből lett később
a Brána csoport – akik 15 évig táncoltak
– és végezetül ebből született a 10. évfordulóját ünneplő Bránička. Bíró Józsefné, a csoport vezetője elmondta: „Úgy
érezzük, hogy látnia kell mindenkinek,
hogy ennek a falunak három csoportja van. Szeretnénk tovább vinni a hagyományokat, a szép táncokat, éneke-

Szigetszentmiklóson rendezett eseményen az alábbi eredmények születtek:
1. helyezést értek el: Szabó Péter Levente (kibadachi és szivacskümite); Greksa
Donát (szivacskümite); Mayer Milán
(kümite); ifj. Bazsánt Csaba (kümite
21-30 -75kg és 30+ -75kg); Blaskó Bianka (kümite). 2. helyezést értek el: Greksa
Donát (kibadachi); Glázer Emese
(kümite); Blaskó Bianka (kata); Mayer
Maya (kata). 3. helyezést értek el: Kapdos Dávid Kata (kümite); Fehér Nóra
(kata); Sipos Anita (kümite); Szabó Henrietta (kata); Kürti Laura (kümite).
A helyi indulók közül most csak
Dollinger Viktornak és id. Bazsánt Csabának nem sikerült dobogós helyezést elérniük. Ezekkel az eredményekkel a tatamira lépett 33 egyesület éremtáblázatán a nyolcadik helyen végeztek.
Az összetartó és mindig jókedvű csapat már most készül a következő megmérettetésre – mely azonban már csak a
jövő évben vár rájuk.

Jók az edzők is
ket, hogy a következő generáció is lássa,
hogy ennyi kitartással mi mindent lehet
elérni.” A rendezvényen képes kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők, illetve
egykori egyesületi tagok, majd az ünnepi műsor keretében a jubiláló csoport is
bemutatott táncokat, melyre közel 2 hónapon át készültek. Megnézhettek továbbá egy filmet is, mely az 1972-es kezdetektől foglalta össze az eddig működő
szlovák táncegyesületek történetét. Az
eseményt az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, akik
süteményekkel és üdítőkkel is kedveskedtek az érdeklődőknek.

Eredményes küzdelem
A Raion Dojo Oroszlány karatékái
november 14-én a XV. IJKA nyílt Országos Bajnokságon (és Sziget Kupán)
küzdöttek. Az IJKA Magyarország a
World Shotokan Karate Federation társult tagja és hivatalos képviselője Magyarországon, így a bírók is WKF minősítéssel rendelkeztek. A rekordszámú, 633 résztvevő számára 6 küzdőtér
állt rendelkezésre, hogy összemérjék tudásukat. Közöttük az oroszlányi karate csapat nagyon sikeresen teljesített. A

A Raion Dojo Oroszlány edzői gárdája december 4-én részt vett a Hayashi
Shito-Ryu Open International Karate Championships versenyen. Az ismét
Szigetszentmiklóson tartott eseményen
közel 300 fő mérte össze tudását. Az
oroszlányi karate egyesület edzői közül

LABDARÚGÁS
EREDMÉNYEK

III. O. FELNŐTT
ALAPSZAKASZ
TIZENKETTEDIKFORDULÓ

OSZE

4:2

TÁRKÁNY KSE

TIZENHARMADIK FORDULÓ

2:3

GESZTESI SE

OSZE

TABELLA: 3. HELY

ŐSZI
ÖSSZEFOGLALÓ
-13 LEJÁTSZOTT
MÉRKŐZÉS

id. Bazsánt Csaba férfi kümite 45+ +80
kg kategóriában I. helyezést ért el, valamint ifj. Bazsánt Csaba férfi kümite 18+
-75 kg kategóriában III. helyezett lett.

Judo
November 27-én rendezték a Felnőtt
II. osztályú Országos Judo Bajnokságot az UTE csarnokában. A versenyre az ország szinte minden területéről
érkeztek, összesen 41 egyesületből 119
fő nevezett. Az Oroszlányi Judo Club
3 fővel utazott a megmérettetésre, ketten a dobogóra kerültek: Juhacsek Renáta ezüstéremmel, Pinke Zsófia bronzéremmel térhetett haza, míg Parti Petra
a VII. helyen végzett.
A Magyar Judo Szövetség az idei esztendő utolsó versenyét rendezte meg

-9 GYŐZELEM
-3 DÖNTETLEN
-1 VERESÉG
-55 LŐTT GÓL
-17 KAPOTT GÓL
-PONTSZÁM: 30
Az oroszlányi labdarúgással
kapcsolatos további
információkért keressék fel az
Oroszlányi Foci Facebook oldalt.
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A KÖZELGŐ ÜNNEPEK MARGÓJÁRA

december elején, melynek az UTE judo
csarnoka adott otthont. Az esemény a
Felnőtt III. osztályú Országos Bajnokság volt, melyre 42 egyesületből 116 nevezés érkezett. Az Oroszlányi judo Club
2 főt nevezett – mindketten bronzérmet
szereztek: Áncsák Kitti Bettina 52 kgban, Parti Petra 57 kg-ban. Az érmeket
ezúttal Csák József, barceloniai olimpiai
ezüstérmestől vehették át. Felkészítőjük
Végh Tibor vezető edző volt.

A szárazföldön is
remekeltek
Az előző években februárban tartott
Héraklész Fizikai Felmérő idén a vírushelyzet miatt novemberre tolódott. Győrben a Csay Renáta Regionális Akadémián a régióból összesen
250-en teljesítették a felmérőt, az U8U9 korosztályban oklevelet osztottak,
U10-U14 között pedig születési évenként a legjobb hat fiatal érmet kapott. E
mellett a hatodik hely alatti eredményt
elérők bizonyos fokú minősítést kaptak, mely befolyásolja egyesületeik támogatottságát. A legkisebbeknek futás, egy perces plank, netfit has és rögzített karú lógás volt a program. U11-től
a plank helyett fekvőtámaszokat, a rögzített karú lógás helyett a húzódzkodást
számolták az akadémiai edzők, U13-tól
pedig a netfitet lábemelés, a meghatározott távú futást pedig egy Cooper-teszt
váltotta. A fizikai felmérő eredményhirdetését követően Akadémiai Évzárót
is tartott a régió. Díjazták az U10-U14
korosztályokban szakáganként az első
három versenyzőt a 2021. évben nyújtott teljesítményeik alapján. Ehhez a
Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon, a Magyar Kupán, a Vidékbajnokságon és a Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékversenyen elért eredményeiket vették figyelembe.

Ahogy korábbról már megszokhattuk, az MVM-OSE Lions kiemelten fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást. Miként
az egyesület munkatársai és játékosai nemrég a helyi ebrendészeti telep négylábúinak mindennapjait dobták fel adományaikkal, most
másokat is összefogásra buzdítanak.
Ez alkalommal „Legyen a karácsony valóban boldog!” elnevezéssel
hirdettek adománygyűjtési akciót,
melynek apropóján olyan gyermekeknek szeretnének segíteni, akik
mások támogatása nélkül sajnos kevésbé részesülhetnének az ünnepi
hangulat öröméből. A kezdeményezés részleteiről az alábbi plakáton
részletesen olvashatnak:

Jótevőkből nincs hiány
A klub nem hiába indít kampányt
nemes ügyek érdekében, példájukból mások is szívesen merítenek.
A kosársport még inkább köztudatba emelésére Lengyel Antal magánszemély is indított kezdeményezést.
A felajánlás során Antal saját költségén vásárolt 8 darab bérletet, amelyeket oroszlányi általános iskolák,
így a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola intézményvezetői vehettek át
azzal a céllal, hogy a tantestület tagjai is aktívan bekapcsolódhassanak
az MVM-OSE Lions mérkőzéseinek
élménygazdag körforgásába.

Teljes erőbedobással
A válogatott szünetben tovább folyik a munka. Az NB1/A játékosok közül ketten, Mario Ihring és

Yordan Minchev a FIBA világbajnoki selejtezőkön vettek részt.
Mario Ihring hazájában, Szlovákia
képviseletében lépett pályára először Belgium ellen, majd Lettországgal nézett csapata farkasszemet.
Yordan Minchev Bulgária színeiben
küzdött idegenben Litvánia ellen, a
folytatásban Bosznia-Hercegovinával vívott harcot a bolgár válogatott
oldalán hazai pályán.
A selejtezőket követően a csapatjaik
saját csoportjukon belül mindkét
esetben a 4. helyen állnak az összesítéseket követően.
Ihring és Minchev is a napokban
visszatért az MVM-OSE Lions csapatához, hogy a bajnokság soron
következő mérkőzéseire már együtt
készülhessenek tovább.

Kiegyensúlyozott
mezőny
Az MVM-OSE Lions a bajnokság
előrehozott 14. fordulója után jelenleg a tabella 8. helyén áll. Az alapszakasz első feléből még 3 mérkőzés
áll a csapat előtt, amire teljes erőbedobással készülnek az oroszlánok,
hogy ismét győztesként hagyhassák
el a pályát. A mezőny kiegyensúlyozott, egyelőre még nem lehet biztosan megmondani, mely csapatok kerülnek be a legjobb 8 közé. A tavalyi
szezon nem hozta meg a csapat számára az áttörést, az idei bajnokság
viszont újabb lehetőséget ad a legjobbak közé jutásra. Ahogy az egyesület elnöke, Beck Ferenc fogalmazta meg nemrég: “Addig járjuk, addig
tapossuk az előttünk lévő utat, amíg
el nem érjük a céljainkat.”

Decemberi mérkőzések:
2021. december 11. (szombat):
2021. december 18. (szombat):
2021. december 23. (csütörtök):
2021. december 30. (csütörtök):

MVM-OSE Lions – Pécsi VSK-VEOLIA
MVM-OSE Lions – Alba Fehérvár
Szolnoki Olajbányász – MVM-OSE Lions
Egis Körmend – MVM-OSE Lions
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A karácsonyi, szilveszteri és újévi ünnepek, valamint az
alap- és középfokú tanintézmények téli szünete körüli napokon a VOLÁNBUSZ Oroszlány helyi menetrendszerinti autóbuszjáratait – az országos menetrendi naptárnak megfelelően, illetve egyelőre azt feltételezve, hogy a
járványügyi intézkedések további szigorítást nem tesznek
szükségessé – az alábbi közlekedési rend szerint kívánja
közlekedtetni:
dec. 11. szo
áthelyezett munkanap, iskolai előadási
nap
dec. 12. v
munkaszüneti nap
dec. 13–15. h–sze munkanap, iskolai előadási nap
dec. 16. cs
munkanap, iskolai előadási nap
dec. 17. p
munkanap, iskolai előadási nap
dec. 18. szo
szabadnap
dec. 19. v
munkaszüneti nap
dec.
20–21.
h–k
munkanap, iskolai előadási nap
Részletes program a 2. oldalon
dec. 22. sze
tanszünet, munkanap
dec. 23. cs
tanszünet, munkanap
dec. 24. p
szabadnap
dec. 25–26. szo–v munkaszüneti nap
Az aktuális napi műsort az dec. 27–29. h–sze tanszünet, munkanap
oroszlány barátainak köre dec. 30. cs
tanszünet, munkanap
és oroszlány város
dec. 31. p
tanszünet, munkanap
hivatalos facebook oldalán jan. 1–2. szo–v
munkaszüneti nap
jan.
3.
h
munkanap, iskolai előadási nap
tesszük közzé.
Amennyiben
a
járványügyi
intézkedések a fenti közlekeTámogatók:
dési rend módosítását teszik szükségessé, úgy további tájékoztatást fognak közzétenni.

oroszlány város főterén

Herka banda
Lazók Zoltán
Boldog Zsófia
Matisz Jánosné
Ürmös Lászlóné
Cirill Táncstúdió
Virtus Tánciskola
KaDarka Társulat
Bius ZUMBA Team
Cservenák Erzsébet
Szíjj Irma Kamarakórus
Oroszlány Város Óvodái
Örökifjak Nyugdíjas Klub
Oroszlányi Bányász Népdalkör
Hébé Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
TSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar
Molnár Kristóf

közreműködők:

Támogatók:
A programokat a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően tartjuk meg.
Szabó Károly, Aszódivill Kft.

ab

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Herka banda

közreműködők: megfelelően
ügyi intézkedéseknek
Lazók Zoltán tartjuk meg.
Boldog Zsófia
magunkra és egymásra!

minden este 18:00
Matisz Jánosné
Ürmös
Lászlóné főterén
oroszlány
város
Cirill Táncstúdió

Virtus Tánciskola
KaDarka Társulat
Bius
ZUMBA Team
banda
közreműködők: Herka
Lazók Zoltán Cservenák Erzsébet
Az aktuális napi műsort az
Boldog Zsófia
Szíjj Irma Kamarakórus
Matisz Jánosné
oroszlány barátainak köre
Ürmös Lászlóné
Oroszlány Város Óvodái
és oroszlány város
Cirill Táncstúdió
Virtus Tánciskola
Örökifjak
Nyugdíjas
Klubfacebook oldalán
hivatalos
KaDarka Társulat
Bius ZUMBA
Team
tesszük közzé.
Oroszlányi Bányász Népdalkör
Cservenák Erzsébet
Szíjj Irma Kamarakórus
Hébé
Alapfokú Művészeti
Támogatók: Iskola
Oroszlány
Város Óvodái
Örökifjak Nyugdíjas Klub
Hunyadi
Mátyás
Általános
Iskola
Oroszlányi Bányász Népdalkör
Hébé Alapfokú
Művészeti
Iskola
TSZC
Eötvös
Loránd
Szakképző
Iskola
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
TSZC
Eötvös
Loránd
Szakképző
Iskola
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar
Molnár KristófSzabó Károly, Aszódivill Kft.
Molnár Kristóf

FIZETETT POLITIK AI HIRDETÉS

Szabó Károly, Aszódivill Kft.

KIADÓ: MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, 1114 BP, VILLÁNYI ÚT 11-13., DR. TÓTH BERTALAN, INFO@MSZP.HU

minden este 18:00
yitoga város főterén
n
k
oroszlány
t
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ás
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Az aktuális napi műsort az
oroszlány barátainak köre
és oroszlány város
hivatalos facebook oldalán
tesszük közzé.

Az aktuális napi műsort az
oroszlány barátainak köre
és oroszlány város
hivatalos facebook oldalán
tesszük
közzé.
DR. NEMES
ANDREA

Támogatók:

KÖZÖS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJELÖLT,
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 3. SZ. OEVK.

ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS
BOLDOG
ÉVET KÍVÁNOK
Szabó
Károly,ÚJ
Aszódivill
Kft.
ÖNNEK
ÉS
CSALÁDJÁNAK!
A programokat a hatályos járványügyi intézkedéseknek megfelelően tartjuk meg.
A programokat
a hatályos
járványügyi intézkedéseknek megfelelően tartjuk meg.
Vigyázzunk magunkra
és egymásra!
Vigyázzunk magunkra és egymásra!

