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Kiérdemelték
Évtizedek óta adja át a város a Jó tanuló –
jó sportoló elismeréseket. Az idei, sportszezon szempontjából is csonka évben 5
sportág 10 diákját mutatjuk be röviden.
4. oldal

Ünnep
Itt van, amitől féltünk, egy korlátozásokkal, elmaradt rendezvényekkel teli
karácsonyi időszak. Röviden összefoglaljuk, mivel találkozhatunk a városban
– ha már a főtéri Mikulással nem.
6. oldal

Véradás:
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár, 2020. december 30. (szerda),
9.00–16.00. Mindenkit várunk!
A Vöröskereszt Oroszlányi Szervezete

K

ülönös karácsony az idei, kevés
szokás fog hagyományos medrében
folyni. Ünnepségek, koncertek,
adventi vásár nincs, de a díszvilágítás és
a fotóhelyszínek még velünk vannak.

A járvány alatt
követendő
szabályok bármikor
változhatnak,
melyekről helyben
a leggyorsabban
az OVTV facebook
oldaláról
tájékozódhatnak.
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Most nagyobb a lakástüzek veszélye
A lakásban lévő, egyre több műanyagot tartalmazó tárgy és bútor miatt gyorsabban terjed a tűz, mint ötven évvel ezelőtt, és több mérgező füst is keletkezik. Minél hamarabb észrevesszük, hogy kigyulladt valami a lakásban, annál nagyobb eséllyel tudjuk saját kezűleg eloltani, több időnk van kimenekülni és a tűzoltókat hívni.
Elkezdődött az ünnepi készülődés, ilyenkor otthonunkat egy tűzveszélyes dekorációval, az adventi koszorúval egészítjük ki. Ha azonban nem biztonságos koszorút veszünk vagy készítünk,
esetleg nem megfelelő helyre tesszük az adventi díszt,
könnyen bekövetkezhet a baj,
amikor már csak a tűzoltók
segíthetnek. Mindegy, hogy mi magunk készítjük el a koszorút, vagy készen vásároljuk azt, a legfontosabb, hogy a gyertyák alatt legyen egy nem éghető alátét. Tavaly negyvenkilenc lakástűz keletkezett adventi koszorúk miatt.
Nem elég, ha biztonságos egy koszorú, az elhelyezésére is figyelni kell. A koszorú környékén ne legyen semmilyen éghető anyag, hiszen a tűz könnyen átterjed a koszorúról az asz-

talon lévő tárgyakra, függönyre, ablakkeretre. A legbiztosabb
megoldás, ha csak akkor ég a koszorún a gyertya, amikor a
szobában tartózkodunk. Sose hagyjuk az égő gyertyákat felügyelet nélkül.
Ősszel és télen naponta harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat országosan. Tehát átlagosan negyvenöt percenként
kigyullad egy lakás az országban. A lángok legtöbbször egykét négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt, kétnaponta meghal valaki lakástűzben, holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Idén Komárom-Esztergom megyében már
236 lakásban következett be tűzeset. Ebből összesen 162 esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra is. Ezért fontos, hogy
kiemelt figyelemmel járjunk el az adventi időszak alatt is a
lakásunk, otthonunk tűzvédelmével összefüggésben. A tüzek korai észlelésének legjobb módja, ha beszerzünk egy füst
érzékelőt, amelyet akár karácsonyi ajándékként is ajánl a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Gazdát keres
Ezzel a különleges tarka
színnel minden látogató
csodálatát ki tudná vívni
a 3 hónapos,
oltott cica. Csak legyen,
aki örökbe fogadja.
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Tippeljék meg az évet! Képes rövidhíreink között szerepel a József Attila Általános Iskola bővítése. A Babér-féle archívum fényképe szerint a mostani, és a xx
évvel ez előtti emelet-ráépítés között is volt néhány lépcsőfok.
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

03

2020. DECEMBER
Tisztelt Oroszlányiak!
Mint arról Facebook oldalam látogatóit, illetve a városi televízió nézőit korábban tájékoztattam, az önkormányzat 2021-től új helyi adó bevezetését tervezte annak érdekében, hogy
a helyi iparűzési adóbevétel csökkenéséből, az önkormányzattól elvont gépjárműadóból és a megemelt szolidaritási adóból eredő költségvetési hiányát
legalább részben fedezni tudja.
Mivel új adónemet kívántunk bevezetni, illetve változtatni a korábban bevezetett adónemek mértékén, azt a hatályos jogszabályok szerint legkésőbb
2020. december 1-jéig ki kellett hirdetni. Ennek megfelelően jelent meg no
vember 27-én a a30/2020. számú rendelet a helyi adók módosításáról. 2020.
december 1-jén este, néhány órával a 30
napos határidő lejárta előtt a kormány
is új rendeletet jelentetett meg, amelyben megtiltja az önkormányzatoknak,
hogy 2021-ben megemeljék a helyi és
a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. Ez alapján a novem
ber 27-én kihirdetett helyi rendeletet
visszavonom.
Az a költségvetési hiány azonban,
amelyet a tervezett adóbevétel növekedés fedezett volna (Oroszlányon kb.

Különszám helyett

200 millió forint), nem szűnt meg. A
bevétel-kiadás egyensúlya és az önkormányzatok szigorú feltételekhez kötött költségvetése ugyanis azt is jelenti,
hogy ha csökkenek a bevételek, akkor a
másik oldalon a kiadásokat is csökkenteni kell. Ez minden bizonnyal éreztet-

ni fogja hatását a városi szolgáltatásokban is, érintve akár a bölcsődei ellátást,
a strandüzemeltetést vagy az utak karbantartását, tisztítását.
Oroszlány, 2020. december 3.

Még egy új óvoda tető
Új tetőfedést kapott ősszel a Táncsics
Mihály Óvoda. A harminc évnél is
idősebb épület életében folyamatosan visszatérő probléma volt a beázás.
Így használóinak nagy örömet okoz
a most megvalósult fejlesztés. A tetőtér egyes, beépített részeit hőszigeteléssel is ellátták, amivel sokat javítottak az ottani csoportszobák használhatóságán (főleg nyáron okozott gondot az ott tartózkodás). Az épület osztottságának és több bejáratának kö-

szönhetően a tetőcserét működés közben, mindig egy-egy udvarrész lezárásával végezték. A változásokról a szülőket folyamatosan tájékoztatták, így a
munkálatok nem jelentettek nagy zavart az ovi működésében. Az eredeti
palából készült fedést még novemberben lebontották és elszállították, majd
cserepes lemezre cserélték. A beruházást az Önkormányzat saját forrásból
valósította meg, a munkák még de
cemberben be is fejeződnek.

Lazók Zoltán polgármester
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A befektetett munka megtérül
A települési önkormányzat a „Jó tanuló, jó sportoló díjat” annak érdekében alapította, hogy évente egy alkalommal méltóan tudja elismerni azokat a diákokat,
akik tanulmányaik során, valamint a sport területén is kiemelkedő eredményeket értek el. A most kitüntetett fiatalok nem csak iskolájuk, sportegyesületük, de
Oroszlány jó hírét is öregbítették, sokszor akár az országhatáron túl is. „Oroszlány
azon szerencsés városok közé tartozik, ahol évek, évtizedek óta országos és nemzetközi szintén is elismert sportszervezetek működnek. Szerencsések vagyunk abban is, hogy a városban minden évben egyre több fiatal bizonyítja tehetségét adott
sportágban, és tudását, szorgalmát a tanulmányaiban. Külön is köszöntöm – többeket távolról – az edzőket, testnevelőket, felkészítőket, mert meggyőződésem,
hogy ők nemcsak az eredmények elérésére fordítanak figyelmet, hanem mellette
a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a kitartás, a szorgalom és az akaraterő
fokozására is, tehát az egész személyiséget jó irány felé terelik. És nem feledkezhetünk meg talán a legfontosabbról, a szülői, családi háttérről, ahol komoly áldozatvállalással segítik, egyengetik a fiatalok kiteljesedését” fogalmazott a díjátadón Sza
bó Mihály szakmai alpolgármester. „A díj nem titkolt célja, hogy a következetes munka és a jó eredményt elért fiatalok példája nyomán évről-évre bizonyítsák, hogy érdemes áldozatot hozni, mert a befektetett munka mindig megtérül.” Több sportág
bajnokságában nem hirdettek eredményt, így a most díjazottak 5 sportágat képviselnek. Ezek a kajak, súlyemelés, cselgáncs,
karate és az atlétika. Az átadót a korábbi évekhez képest csekély létszámmal, közönség nélkül, a védelmi előírásokat betartva,
a hivatal tanácstermében tartották.

Áncsák Kitti Bettina Kitti hosszú távú célja a judo Katona Bianka Bianka a Bokodi Móra Ferenc Általásport magas szintű elsajátítása, gyakorlása – a magyar válogatott tagjának lenni és ott minél szebb eredményeket elérni.
A díjat az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanulójaként kiváló bizonyítványával és a cselgáncs Serdülő Országos Diákolimpiai döntőn elért 5. helyezésével érdemelte ki.

Ehrlich Panka Panka az Oroszlányi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola tanulója és az Oroszlány Városi Súlyemelő és
Erőemelő Egyesület versenyzője. Minden rekordot megdöntött idén, amit lehet, az elismerést kiváló bizonyítványával és
az iskolás Országos Bajnokságon elért 1. helyezésével érdemelte ki.

Gyurkovszky Szilárd Szilárd figyelemmel kíséri a

magyar válogatottak versenyeit, ha lehetősége van, edzőivel
együtt szurkol a lelátóról. Elismerését a Dadi Református Általános Iskola tanulójaként kiváló tanulmányi eredményével
és a cselgáncs serdülő B Országos Bajnokság 3. helyezésével
érdemelte ki.

Glázer Emese Emese a tatabányai Bárdos László Gimnázium kitűnő tanulója. Mindig mosolyog, segítőkész a társaival szemben, tisztelettudó a mestereivel és törekszik arra,
hogy a legjobb legyen. Elismerését kitűnő bizonyítványával
és az IJKA Magyar Bajnokságon elért 2. és 3. helyezésével érdemelte ki.
Kapdos Dávid Dávid az Oroszlányi József Attila Általános Iskola kitűnő tanulója. Nagyon szorgalmas, mindenkivel barátkozik, igazi közösségi ember. Jelenlegi elismerését
kitűnő bizonyítványával és az IJKA Magyar Bajnokságon elért 2. és Katában 3. helyezésével érdemelte ki.
Rostás Kevin Zoltán Kevin a Benedek Elek Általános Iskola 8.osztályos kiváló tanulója, az osztály aktív tagja. Az iskolai rendezvények és különféle versenyek rendszeres
résztvevője, akire mindig lehet számítani. Jelenlegi elismerését kiváló bizonyítványával és az Országos Atlétika Diákolimpiai Döntő 3. helyezésével érdemelte ki.

nos Iskola kitűnő tanulója. A tanulásban és a kajak sportban
is kitartó, igazán szorgalmas egyéniség, keményen dolgozik.
Jelenlegi elismerését kitűnő bizonyítványával és a Maraton
Magyar Bajnokság 5. helyezésével vívta ki.

Pordán Petra Petra a Hamvas Béla Gimnázium tanulója. Kiváló eredményével és azzal, hogy a küzdelmet nem
adta fel, korábbi edzője, Kozák Sándor emléke előtt is tiszteleg. Jelenlegi elismerését kiváló bizonyítványával és az Ifjúsági Magyar Bajnokság 3. helyezésének megszerzésével vívta ki.
Turbucz Nóra Nóra az Oroszlányi József Attila Általános Iskola tanulója. Kiemelkedő teljesítménye kitartásának
és feladatokhoz való aktív hozzáállásának eredménye. Jelenlegi elismerését kiváló bizonyítványával és a kajak sportban
a Maraton Magyar Bajnokság 5. helyezésének megszerzésével vívta ki.
Schattinger Zsófia Zsófia az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola kitűnő tanulója. Zsófi szerencsés
adottságait jól és látványosan kamatoztatja. Jelenlegi elismerését példamutató bizonyítványával és a Kajak Maraton Magyar Bajnokság 2. helyezésének megszerzésével vívta ki.
A kitüntetett tanulók
edzői
Bazsánt Csaba,
Kovácsné Kelemen
Valéria, Kozák
Sándor Mihály,
Likerecz Attila,
Polovicz József,
Végh Tibor.
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FELHÍVÁS
IDŐSEK SEGÍTÉSÉRE!
A szokásos téli tüzifa segélyből mintegy félszáz
rászoruló család részesül idén is. A jogosultságot és a kiosztást idén is a Szociális Szolgálat
ellenőrzi.

Három szintes szárnyat építenek a József iskolához. A technika terem, labor, balett és egyéb
helyiségek 527 millió forint támogatásból épülnek meg, terv szerint a jövő tanév kezdetére.

Oroszlány Város Önkormányzata
a koronavírus elterjedésének
megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, az
idősebb korosztály egészségének
és életének megóvása érdekében
segítséget nyújt a 65 év felettiek
ellátásához, az ellátás szervezéséhez.
Ennek keretében önkéntes segítők
bevonásával segítséget nyújtunk az
alapvető élelmiszerek és gyógyszerek
beszerzésében, a szociális ellátások,
szolgáltatások igénybevételéhez.
Kérem, hogy amennyiben Ön vagy
környezetében élő idős ember
rászorul a segítségre, jelentkezzen a

06-20/341-4408
telefonszámon vagy a

jegyzo@oroszlany.hu
Mivel idén sem valósult meg a sokszor áttervezett új kajakház, konténeres mosdó, zuhanyzó
és öltöző váltja ki a régi fa épület használhatatlan funkcióit.

Saját időjárás-állomást telepített az OIH Zrt. A
nagyon részletes adatok nem csak cég munkaszervezését könnyítik meg, bárki számára szabadon elérhetők a www.oihzrt.hu oldalon.

e-mail címen
hétköznap 8 és 16 óra között.

 Ismét nevet változtat a távhős cég városunkban. A nemrég megismert „NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.” helyett januártól „MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt.” néven kapjuk a fűtésszámlát. A
márka- és névváltozásokkal kapcsolatban az ügyfeleknek nincs semmilyen teendője.
 „Táncoktatásért” díjat kapott Táncpedagógusok Országos Szövetségétől kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Csáky Mária
– Réti Piroska-, Táncművészetért-, és Nívódíjas balettmester, koreográfus a
Silhouette Táncegyüttes művészeti vezetője.
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Nem telnek tétlenül a napok a bezárt uszodában.
A kényszerű szünetet az ott dolgozók kihasználják
a csak látogatók távollétében elvégezhető karbantartások elvégzésére. Nem a csak a szokásos időszakos feladatokat, de
számos szépészeti javítást is végrehajtanak.
Az ilyen létesítmény
biztonságos üzemeltetése számos szakterület bevonását megkívánja – ugyanakkor
sok kisebb munkához
a megfelelő hozzáállás
is elegendő. Csempék
pótlása, fa részek csiszolása és újra lakkozása, nagyobb takarítási
feladatok és például a
leállított szaunák számos apró javítására van
most lehetőség. Az üzemeltető csapat a koronavírus-járvány, valamint a városi létesítmények további
üzemeltetése körüli kérdések ellenére bizakodók a
jövőjüket illetően.

•

Uszoda

2840

A rendezvény és gyülekezési tilalom értelmében az
Oroszlány Barátainak Köre idén nem állítja fel a Mikulás házát a főtérre, és nem lesz édesség-osztás
sem. A betlehemes és más karácsonyi installációkat viszont már elhelyezték és feldíszítették a Szent Borbála
téren és a körforgalomban. Elmarad a szokásos kiállításuk is, de a pályázatra beérkezett írásokról elkészítik a
plakátokat és több ponton ki is helyezik. A motoros Mikulás 2 napon át, szombat és vasárnap járta a várost
és szórta a szaloncukrot!!

•
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ÖNNEK CÍMEZVE

2020. DECEMBER

•

06

07

2020. DECEMBER

Nem szégyen segítséget kérni
– az önkéntes segítő munka belülről –

A korona-vírus tavaszi hullámában
az önkormányzat kötelező feladatkörét, az idősek otthoni ellátását önkéntesek szervezésével egészen hatékonyan sikerült
megoldani. Most,
hogy jóval gyakoribbak a megbetegedések, még fontosabbá vált ez a
fajta, idegenekkel
való érintkezést,
sorban állást, lehetséges fertőződési alkalmakat
nagyban csökkentő megoldás.
„Idén
tavasszal
Magyarországot
is elérte a Koronavírus, így az azzal
kapcsolatos korlátozások, állami intézkedések is, amelyek Magyarország minden települését érintették. Munkatársaim többségét home office-ra ítéltek.. Ehhez minden eszközt, infrastruktúrát és személyi létszámot biztosítottak.
Hamar elkezdtük összeállítani a segítendők listáját az előzetesen meghirdetett krízis vonalra beérkező igények
alapján. Az igények gyorsan érkeztek, melyek rögzítésén túl szerveztük
az önkéntes munkát vállalókat,
irányítottuk az idősekhez, valamint a
védőeszközök, maszkok, fertőtlenítők
stb. beszerzésében és kiosztásának koordinálásában is részt vettünk.
Időközben egy másik stáb gondoskodott arról, hogy beszerezhetővé váljanak a papírmaszkok, a fertőtlenítő szerek, amely nem kis kihívás volt ebben
az időszakban, hiszen országos hiánycikk volt minden. A közösségi oldalon megjelent, ügyes kézimunkázók által varrt maszkok felkeltették az érdeklődésemet, felvehettük a kapcsolatot a
varrodákkal, magánszemélyekkel, otthonukba szorult ügyes emberekkel és a
Folt varró Klub tagjaival és megindult
a textilmaszk gyártás városi szinten.
A maszkokat önkéntesek közreműködésével csomagoltuk egyesével, majd a
későbbiekben a városlakók részére térítésmentesen osztottuk ki szintén az
önkéntes segítők közreműködésével. A
kész maszkokat a helyi mosoda önként
vállalva mosta, fertőtlenítette. Ezeknek

köszönhetően Oroszlány nem nélkülözött, hiszen az önkéntesek, vállalkozók,
cégek összefogásával rendelkezésre áll-

tak az eszközök szinte folyamatosan.
Kaptunk felajánlást helyi vállalkozótól ingyenes fuvarozásra teherautóval, ingyen pékárú felajánlásra rászorulók részére, szükség esetén idős emberek részére ápolói szolgáltatásra,
tanácsadásra. Volt olyan magánember
aki az idősek otthonát támogatta gyümölcslevekkel, gyümölccsel, de mivel ő
is veszélyeztettt korú volt, így a lakását
el nem hagyhatta, ezért az önkormányzat közreműködésével vásárolta meg és
juttatta el a termékeket a címzetthez.
Az időközben az óvodák, bölcsődék,
valamint a Szociális Szolgálat kitartóan és önzetlenül végezték feladataikat.
Jártak az idős emberekhez és igyekeztek minden igényüket kielégíteni annak ellenére, hogy az elvi iránymutatás
az volt, hogy az alapszükségleteket elégíti ki az önkormányzat, azaz a lakóhelyhez legközebb eső élelmiszerüzletben az alapélelmiszernek számító termékek megvásárlása, valamint gyógyszerkiváltás és postai csekkbefizetés.
Ehhez képest folyamatosan kaptuk a
visszajelzést, hogy önkénteseink 3-4
üzletbe is elmentek az időseknek vásárolni figyelembe véve egyéni, személyes
igényüket az akciós termékek beszerzésére vonatkozóan, valamint olyan is
előfordult, hogy mikrohullámú sütőt,
vagy több zsák kutyatápot vásároltak
az önkéntes karanténban lévő, idős személyeknek. Az önkénteseinktől érkező
visszajelzések alapján az idős hölgyek

és urak hálásak voltak ezekért a figyelmességekért, nem egy alkalommal
kaptunk köszönetnyilvánító telefonokat, volt, aki írásban köszönte meg
a figyelmes, kötelezettségeken felüli
bánásmódot.
Szintén az önkéntesektől
érkező
visszajelzések alapján a patikákban a
szakdolgozók külön figyelmet fordítottak önkénteseinkre és gyakran
soron kívül, vagy
kitüntetett figyelemmel szolgálták ki őket tudván,
hogy idős embereknek nyújtanak
segítséget.
Igazán büszkék voltunk városunk lakóira, civil szervezeteinek tagjaira, vállalkozóinkra, hiszen közös erővel, ös�szefogással egymást segítve kerekedtünk felül a nehézségeken és láttuk el a
rászorulókat.”
Péter Melitta jegyzői referens
Most sincs ez másképp, igaz jelenleg kevesebb még az igénylő, de várják a jelentkezéseket.
Az önkéntesek nevében benne
van, hogy feladataikat nem rájuk osztják, hanem szabadidejüket használják fel mások segítésére. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy ez a fajta szolgálat saját maguk számára is kedves, szívesen teszik. Így, ha Ön
otthon olvas bennünket, és habozik segítséget kérni, vagy a
kialakult helyzetért saját magát hibáztatja, gondoljon erre
is. A telefonszámot felhívni nem
szégyen, a vonal másik végén
VÁRJÁK hívását, és olyan valakinek ad vele plusz feladatot, aki örömmel végzi azt. Az
Ön receptje, csekkje, bevásárlólistája nem teher a számukra,
hanem szívesen vállalt feladat –
Önnek pedig egy olyan segítség,
amelyet jelen helyzetben sza
bad, sőt illik elfogadnia.
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Covid információk
A koronavírus járvány lassítása céljából a miniszterelnök aláírta azt a
rendeletet, aminek értelmében újra
életbe lépett a 65 év felettiek vásárlási idősávja. A 65 év felettiek hétfőtől péntekig 9 és 11 óra között, a hétvégén pedig 8 és 10 óra között védett
sávban vásárolhatnak, csak ők tartózkodhatnak az egyes boltokban. De lényeges különbség a tavaszi korlátozásokhoz képest, hogy most az idősek
ezeken az idősávokon kívül is vásárolhatnak. Az idős emberek tehát bármikor vásárolhatnak, a védett idősávban
viszont CSAK ŐK tartózkodhatnak a
boltokban.


Az ország összes postáján a
nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 év felettieknek, ezért az idősek számára javasolják, hogy közvetlenül nyitás után érkezzenek,
többi ügyfelüktől pedig türelmet kérnek – közölte a Magyar Posta az MTI-vel. Szintén a koronavírus-járvány miatt, a fertőzésveszély csökkentése érdekében a Magyar Posta
újra bevezeti az egyedi várakozási rendet, amelynek értelmében egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgáló pult működik.
Ahogy korábban is írtuk, városunk
ban a II. számú „kisposta” újra nyitása
továbbra sem várható.


Lakossági tájékoztatót állított össze
a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikája és Magatartástudományi Intézete. Az anyag számos hasznos információ mellett kiemeli, hogy a

COVID-19 okozta egyes tüneteket miként tudjuk otthon kezelni, és milyen
panaszok fellépése esetén van szükség
azonnali segítségre és a mentő hívására. A QR-kód beolvasásával akár telefonján is átolvashatja az információkat, vagy számítógépén felkeresheti a
semmelweis.hu/koronavirus/ oldalt.


A koronavírus-járvány terjedésének,
valamint a személyes találkozások
számának csökkentése érdekében a
kormány meghosszabbítja a lejáró
személyi okmányok érvényességét.
A november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet meg-

szűnését követő 60 napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is,
amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején, március 11. és július 3. között jártak le, de akkor meghosszabbította a
kormány az érvényességüket. A lejárt érvényességű okmányok csak hazánk területén maradnak használhatók, azokat külföldön nem fogadják el.
A rendelet ugyanakkor nem vonatkozik a július 3. és november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbíttatni.
A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében november 11-étől a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon –
így a kormányablakokban és az okmányirodákban is – kizárólag előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. A kormányablakba történő időpontfoglalásra online az
idopontfoglalo.kh.gov.hu vagy a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve
a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.

Élelmiszergyűjtés – idén
ez is más
Ahogy arról korábban hírt adtunk,
november végén szervezte meg az
Élelmiszerbank a már hagyományossá vált karácsonyi adománygyűjtését. Ebben közreműködő szervezetként vett részt az Önkormányzati Szociális Szolgálat. Munkatársaik pénteken délután, szombaton és
vasárnap összesen 679 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek, melyet az oroszlányi Tesco áruház vásárlói adtak össze.
Ebből 157 kg liszt, 106 liter tej, 129 kg
cukor, 68 kg tészta, 79 kg rizs, 69 liter
étolaj és 71 kg egyéb élelmiszer (konzerv, csokoládé, bébiétel és keksz).
Ez az adomány nagyban segíti szebbé tenni a karácsonyt a rászorulók részére. Ugyanakkor meg kell említeni,
hogy a mostani számok nem érik el a
korábbi gyűjtéseken elért mennyiségeket.
– A szegénység elleni küzdelem világnapja alkalmából gyűjtött adomán�nyal (612 kg) együtt összesen 1291 kg
tartós élelmiszert sikerült összegyűjtenünk. – tájékoztatta lapunkat Ba
ráth Domonkos Intézményvezető.

Tanulni akarókat
támogatnak

A Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány Biztató Díjat alapított a „Szívből Tesszük” programja bevételeiből. Az iskola bejáratánál, szülői kezdeményezésre és kivitelezéssel felállított kupakgyűjtő szív
rendszerint hamar megtelik kupakokkal. Ennek tervezésekor az ötletgazda szándéka az volt, hogy a kedves
formájú gyűjtőhely létrehozásával, az
ebben összegyűjtött kupakokkal mások segítése valósuljon meg.
A „Bíztató Díj” létrehozásával pedig
az alapító célja az, hogy az iskola szociálisan hátrányban lévő diákjainak
munkáját elismerje és annak folytatására ösztönözze őket. Olyan diákok
támogatását tűzték ki célul, akik – bár
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szociálisan hátrányt szenvednek, ám
ennek ellenére motiváltak a tanulásra, a kitűzött célok elérésére, jó példát
mutatva ezzel társaiknak.
A díjat évente kétszer adják át, a díjazottak száma függ a kupakokat meg-

vásárló támogatóink adományától. A
díj 10.000 Ft értékű ajándékutalványból áll, melyet a tanuló az osztályfőnök kíséretében tud főként tanszerekre, tanuláshoz szükséges eszközökre
levásárolni.
2020 őszén három tanuló vehette át a
díjat: Németh Dorina 6. c; Nagy Niko
letta Jamina 8. c; Rostás Mária Mag
dolna 7. c. A kezdeményezés sikerét és
szükségességét jelzi, hogy már a 2021
tavaszi díjazásra is rendelkezésünkre
áll 30.000 Ft – az oroszlányi Éviszkom
Kft. támogatásából, mivel ők a tavaszig összegyűlő kupakokat jelképesen
már megvásárolták.

segítség volt a szülők és pedagógusok munkájával megvalósított Ökovásár, melynek bevételét ugyancsak
hinta költségének fedezésére használták fel. A projekt nem valósult volna meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat csapata nélkül (Babai János,
Budai Tibor, Molnár Csaba, Poczók
János, Rácz Norbert, Hideg Vilmos és
Illés Zsolt), akik az ütéscsillapító rész
alapját készítették el. A tanulók és a
pedagógusok nagyon köszönik az ő
munkájukat, és minden közreműködő segítségét is!

Bővült a játszótér
a Hunyadiban

Az ott élők régi kívánsága, sőt, képviselői szándék is volt már a Tópart
utcában egy gyalogos átkelőhely létesítése. Annak ellenére, hogy lakóövezet, tó és számos üzlet található
a környéken, az utcában ez az első és
egyetlen szabályos átkelési lehetőség.
A felfestés és kitáblázás az Önkormányzat út-, és járdafelújítási alapjából valósulhatott meg. Fontos emellett felhívni valamennyi járművezető figyelmét a változásra: azaz, hogy
ne megszokásból parkoljanak, hanem
tartsák tiszteletben a előírt távolságot
a zebrától (amit egyébként záróvonal
is jelez).

Az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola – a város legnagyobb
oktatási intézményeként – idén 626
diák, köztük 320 napközis és tanulószobás tanuló számára szervezi a
mindennapos testnevelést, a napközis szabadidős tevékenységet. A jelenlegi járványügyi helyzetben a foglalkozások jelentős részét az udvaron, szabad levegőn szervezik a pedagógusok. Önkormányzati forrásból
a Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány az elmúlt években
szép játszóteret tudott építeni, melyre most még nagyobb szükség van. A
gyerekek nagy örömére november elején tovább gyarapodott a játszótér egy
kétüléses hintával. Az alapítvány kuratóriuma a gyerekek nevében köszöni a hinta beszerzéséhez és telepítéséhez nyújtott támogatást Oroszlány
Város Önkormányzatának és a Tata
bányai Tankerületi Központnak. Külön köszönet illeti a helyi cégek közül
a Gamac Kft.-t (Schlay József ügyvezető) és a Pon-Go Bt.-t (Pongó Jenő ügyvezető) támogatókat, akik hozzájárultak a hinta megvásárlásához. Nagy

Tóparti zebra

Magyar Bajnok
az OJC‑ben!
November közepén 2 korcsoport
számára is rendeztek versenyt az Országos Bajnokságon. Mindkét versenyt Győrben, az Olimpiai Sport-
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parkban tartották meg, magas színvonalú rendezéssel – a biztonsági előírások szigorú betartása mellett. Szombaton a 10 évesek, a Diák „C” korosztály vett részt élete első Országos Bajnokságán. Ezen 56 egyesület 149 versenyzője küzdött a helyezésekért. Az
Oroszlányi Judo Club 3 lányt és 2 fiút
nevezett. Edzőjük elégedett volt első
országos szereplésükkel, különösen a
33 kg-os lány kategória legjobbjával,
aki az ő tanítványa.
Eredmények: 1. helyezett: ÁNCSÁK
KIARA MANNA!!!; 4. helyezett: Ró
zsa Lili; 5. helyezett: Varga Regina és
Müller Krisztián.
Vasárnap a serdülők (13-14 évesek)
léptek tatamira. Ezen 60 egyesület
246 versenyzője indult. Az OJC 4 főt
nevezett, 1 lányt és 3 fiút. A nők versenyével kezdték, ahol az OJC versenyzője kiegyensúlyozott, magabiztos
versenyzéssel a bronzérmet szerezte
meg. A továbbiakban a 2 oroszlányi
fiú is jó kezdéssel az érmes mérkőzések közelébe jutott, ám több hibát vétve végül nem sikerült dobogóra állniuk – edzőjük elégedetlenségére.
Eredmények: 3. helyezett: ÁNCSÁK
KITTI BETTINA!!! 5. helyezett: Gyur
kovszky Szilárd; 7. helyezett: Müller
Olivér.

Karate
November 8-án vasárnap a Hayashi
Magyar WKF Karate Liga 1. fordu-

lóján jártak az oroszlányi karatésok.
Az erős mezőnyben derekasan helyt
álltak, izgalmas meccseket tudhatnak a hátuk mögött, míg végül értékes pontokat szereztek a magyar válogatott karatékái ellen is. Szlezák Anna
3. helyezett lett, Bazsánt Csaba pedig
a 4. helyen végzett.

Oroszlányi érmek
a Felnőtt országos
bajnokságról
Az Oroszlány Városi Súlyemelő és
Erőemelő egyesület versenyzői jól
szerepeltek a Felnőtt Országos Bajnokságon, melyet a november 21-ei
hétvégén rendeztek Tatán.
Eszenyi Fanni 49 kg-os súlycsoportban, serdülőként 121 kg-os összetett
eredményével korcsoportjában két országos csúcsot javított, egyben a hétvége során ezüstérmet szerzett a felnőttek között. Oláh Natália szintén
49 kilójával, de junior korcsoportban
emelt összesen 120 kg-ja a 3. helyezés-

re volt elég. Bimbó Brendon (55 kg) ifjúsági kora ellenére lett felnőtt magyar bajnok 171 kg-os összetett eredményével. Lucz Levente számára is
kevésen múlott az aranyérem. Utolsó lökésgyakorlatnál a felállás után a
kilökést rontotta, így végül 102 kg-os
súlycsoportjában, juniorként, 275 kgos összetett eredményével a második
lett.

A ,,Vipera” bajnoki
kesztyűje
Bizonyára sokan emlékeznek még
az oroszlányi Kovács ,,Vipera” Attilára. Az ökölvívó WBA nagyváltósúlyú interkontinentális bajnokság kisvilágbajnoki címének birtokosa, aki
teljesítményéért 2006-ban átvehette „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrűt. A jelenleg Németországban
élő sportembertől a napokban érkezett meg az a csomag, ami azt a dedikált bokszkesztyűjét rejtette, amiben megvédte világbajnoki címét. A
kesztyűt a közeljövőben árverésre bocsátják, és a befolyó összeg – az adományozó kívánságának megfelelően –
helyi ökölvívó utánpótlást javára fordítódik.
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Otthon veretlen –
idegenben nyeretlen
Fenti megállapítás tökéletesen leírja az
OSE Lions eddigi szezonját. A csapat öt
alkalommal lépett pályára idegenben és
mind az ötször vesztesen kényszerült elhagyni azt, bár háromszor nagy küzdelemben, a végjátékban vagy éppen többszöri
hosszabbítás után szenvedett vereséget.
Szerencsére hazai pályán homlokegyenest
mást mutat a kép, három mérkőzésből három győzelem az OSE mérlege.
Lapzártakor tehát így áll a helyzet, mely
remélhetőleg akkor is fennáll majd, amikor a Tisztelt Olvasó az újságot a kezébe
veheti.
Ugyanis az OSE gyors egymásutánban
négy hazai mérkőzést játszik a következő másfél hétben, és ha mindet megnyeri, akkor továbbra is veretlen marad hazai
pályán. Természetesen ez nem lesz kön�nyű menet, hiszen előbb a bajnoki címvédő Falcoval majd rá három napra a nyolcszoros bajnok Szolnokkal kell megütközni.
Ezt követi két „könnyebbnek” tűnő vizit,
az idei szezonban eddig egyaránt gyengélkedő Kaposvár és Jászberény ellen.
De ezzel még messze nincs vége az évnek,
a vírus miatt elmaradt mérkőzések pótlása
mind decemberre került, így a négy hazai
után Sopronban is lesz egy fellépése, végül
a Szeged majd a Pécs vendéglátásával zárja
az évet az egylet.
Az eddigiek alapján talán elmondható,
hogy a csapat ebben a szezonban is a várakozások felett szerepel. Annak ellenére, hogy még a tavalyinál is alacsonyabb a
költségvetése, és a három új légiós abszolút
újonc – hiszen egyenesen az amerikai egyetemi bajnokságból érkeztek –, Krasovec
mesternek sikerült újra ütőképes csapatot összegyúrni. Bár a zalaegerszegi és a
debreceni vereség részben a rutintalanság
számlájára írható, az idő előrehaladtával
az ebből fakadó hibák száma is folyamatosan csökkenhet. A gárda küzdőszellemére és fizikai felkészültségére eddig nem lehet panasz, soha nem adják fel, legutóbb pl.
Debrecenben sikerült kevesebb mint 6 perc
alatt 20 pontos hátrányt lefaragni.
És ha a csapat ilyen szépen fejlődik mérkőzésről-mérkőzésre a továbbiakban is, a
lehetőségek adta korlátok mellett szép reményekkel nézhetnek a szurkolók a szezon hátralévő része elé.

Az OSE Lions eddigi eredményei:
OSE Lions–Sopron KC hosszabbítás után
Atomerőmű SE–OSE Lions
Naturtex-SZTE-Szedeák–OSE Lions
OSE Lions–Duna Aszfalt Kecskemét
Zalakerámia ZTE KK–OSE Lions kétszeres h. u.
Egis Körmend–OSE Lions
DEAC–OSE Lions
OSE Lions–Alba Fehérvár

78:70
90:84
91:84
82:74
93:91
79:74
92:87
91:86

Tervezett NB1/A kosármeccsek
2020.
• DEAC–OSE Lions
Debrecen, november 29. 17:00
• OSE Lions–Alba Fehérvár
Oroszlány, december 2., 18:00
• OSE Lions–Falco Vulcano
Oroszlány, december 5. 18:00
• OSE Lions–Szolnoki Olajbányász Oroszlány, december 8. 18:00
• OSE Lions–Jászberényi KSE
Oroszlány,december 12. 18:00
• OSE Lions–Kaposvári KK
Oroszlány, december 16. 18:00
• Sopron KC–OSE Lions
Sopron, december 19. 18:00
• OSE Lions–Natrutex-SZTE
Oroszlány, december 23. 18:00
• OSE Lions–PVSK VEOLIA
Oroszlány, december 30. 18:00

2021.
• Alba Fehérvár–OSE Lions
Székesfehérvár, január 9. 17:00
• PVSK-VEOLIA–OSE Lions
Pécs, január 13. 18:00
• OSE Lions–DEAC
Oroszlány, január 16. 18:00
• Kaposvári KK–OSE Lions
Kaposvár, január 20. 18:00
• OSE Lions–Atomerőmű SE
Oroszlány, január 23. 18:00
• Szolnoki Olajbányász–OSE Lions
Szolnok, január 30. 18:00

Az OSE aktuális
eredményeiről
az OVTV
adásában, az
OVTV facebook
oldalán, és az
oroszlanyimedia.
hu oldalon
folyamatosan
tájékozódhatnak.
Az OSE aktuális
mérkőzéseit
felvételről
megtekinthetik
az OVTV
Kosárkedd
illetve
Kosárpéntek
című
műsorában.
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Az idei karácsony
A minap megosztottam egy rövid videót, amely arról szólt,
hogy egy férfi önként vállalja, hogy haláluk előtt álló emberek kedvenc helyeit járja be az érintett személyekkel,
akik ettől boldogok, emlékekkel a szívükben mennek tovább. A posztolást követően szomorú emotikont kaptam rá
reakciónak és elgondolkodtam, vajon miért ez a válasz rá?
Aztán egyszerre az ötlött a fejembe, hogy az emberek többsége minden történetből a szomorúságot hallja ki akkor is,
ha abban van valami, ami szebbé tudja tenni mindazt. Azt
hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb akadály abban, hogy
boldogok legyünk! Évek óta azért írok, azért beszélgetek, és
azért dolgozom, hogy másoknak apró örömöt, bizalmat, pozitívabb gondolkodást lopjak a mindennapjaikba. Azt szeretném tudatni és éltetni, hogy mi magunk dönthetünk arról,
hogy a mindennapokban mit látunk meg mindazok ellenére,
hogy számtalan fájdalom és kellemetlen esemény vesz minket körül! Nem hazudom el az élet nehézségeit, sőt, magam
bőven kivettem a részem ezekből, de mélyen hiszek abban,
hogy bármilyen problémához kapunk megoldási lehetőséget
is és minden egyes pillanatban kiemelhetjük mindenből a jót!
Ez az év – és ezzel együtt a Karácsony – más lett/lesz, mint a
legtöbb. Azt szeretném a megpróbáltatások mellett mégis kívánni minden embernek, hogy legyen nyitott a szíve és a szeme az apró szépségekre, legyen hálás azért, hogy van kihez
fordulnia, szólnia! Segítségével támogasson másokat, kreativitásával alkosson igazi ajándékokat, hitével töretlenül álljon
ki magáért, embertársaiért, elégedettséggel nézzen életére, hiszen annyi ember van, aki idén is egyedül tölti az ünnepet,
annyian élnek otthon nélkül, sokan olyan számottevő szükséglettel (hiányokkal) küzdenek, melyek számunkra elemi
részesei a napi rutinnak! Azt kívánom teljes szívemmel, hogy
képessé váljunk egymás felé fordulni elfogadással és minősítés nélkül! Azt kívánom, hogy a gondolkodásunk legyen pozitív, ne a tesztünk! Azt kívánom, hogy a feltétlen szeretet vezessen mindenkit az útján, ha segíteni nem tudunk, ártani ne
ártsunk! Gondolataink rendezésével, a napi hálával erősítsük
magunkat, olvassunk a minket körülvevő életből!
Végezetül pedig egy ötlettel szeretnék hozzájárulni az ünnepi hangulathoz! Minden egyes nap írunk valamilyen pozitív
megerősítést vagy jókívánságot apró papírdarabokra és végül belecsomagolva kis díszítésbe, akaszthatjuk fára szaloncukorhoz rögzítve, így aki eszi, ahhoz elér az üzenet! Lehet
ezt olyan módon is készíteni, hogy dobozba tesszük és egymásnak adjuk a SZERETETDOBOZT a benne lévő kívánságokkal töltve!
Pozitív életszemléletben gazdag Karácsonyt kívánok minden
kedves lakónak!
Pázmándi Anikó

Mi a teendő, ha segítségre
szoruló embert lát a hidegben?
A hajléktalanellátás téli krízis időszaka november
1-jétől április 30-ig tart, ezek az év leghidegebb hónapjai, amelyek fokozott veszélyt jelentenek a fedél
nélkül élő emberekre.
Mutatjuk kit hívjon, ha hajléktalannal vagy más segítségre szorulóval találkozik Oroszlányon!
• 8.00–20.00 óra között hívhatja a Közterület-felügyelet
ügyeleti számát: (20) 333-5073.
• Krízishelyzetben éjjel-nappal fogad rászorulókat a Hajléktalanokat Ellátó Intézmény (Oroszlány, Mátyás király
utca 7.): (34) 560-070/126-os vagy 127-es mellék.
• Végső esetben hívja az Utcai Szociális Segítők Egyesülete Regionális Diszpécser Szolgálatát: (34) 511‑028,
vagy a Rendőrséget a 112-es számon
• Ha a rászoruló sérült, rossz egészségügyi állapotban
van, akkor a mentőket kell értesíteni (104)!

Levendula

Levendulás ágyásokat telepített városszerte az OIH Zrt. Ezek a város
számos pontján fognak díszelegni, és
jól kiegészíti a cég által képviselt, és a
városban már megszokott virágosítási
szokásokat. Az évelő, örökzöld növények az egyszeri tavaszi metszésen kívül nem igényelnek más törődést: nem
szükséges őket átültetni, teleltetni, vagy
permetezni. A növény ezen tulajdonságai a várható városüzemeltetési költségcsökkentések tekintetében is fontosak voltak a kiválasztásnál.
A tövek Pannonhalmáról, Szecsődi Pál levendulatermesztőtől érkeztek, összesen 1500 tő. A tavasszal kiültett számos
más virágból egyik-másik igen jól érezte magát idén nyáron
is városunk közterületein, és a vártnál nagyobbra is megnőtt.
Így azonban egyes gyalogátkelőknél és útkereszteződések
ben már a biztonságos
kilátást is zavarhat
ták. Ezekre a helyekre
most szintén levendula
került, mely biztosan
nem nő a 40-60 cmnél nagyobbra. Így
várhatóan jövő nyáron
a városban járva már
sok helyen találkozhatunk ezzel az üde (és
illatos) színfolttal.

