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Szakértő szemmel
Egyre többen vesznek fel valamilyen
oltást a koronavírus tünetei ellen. Simon Zoltán helyi származású biokémikust kérdeztük, hogy mi állhat a
vakcinákkal szembeni bizalmatlanság mögött?
8–9. oldal

Naptár – 2022
Új év, új plakátnaptár. Mindegy, hogy
spájz vagy a WC ajtajára teszi, a műszakbeosztást vagy a névnapokat
követi rajta, naptárunkat a
6–7. oldalon találja

Apró segítség
A kertes házakban élőknek: kis kivágható kártyán foglaltuk össze a
csomagolási és a zöldhulladék szállítási napokat.
10. oldal

Folytatjuk „Hogy is van
ez” rovatunkat, melyben
most a téli közlekedést
vesszük sorra. Utánakérdeztük, hogy egy hóesés
után mire számíthatunk
(és mire nem) a városban.

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Elkészült a kéményseprők ütemterve, mely szerint 2022-ben Oroszlányban februártól (!) augusztusig
kopogtathatnak a fekete ruhások a
kéménnyel rendelkező lakóingatlanokban. A sormunka ütemtervvel,
és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes
információ a www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.


Január 3-ától fizetés nélküli szabadságra küldenék az oltatlan tanárokat
az állami közoktatásban. A tanév biztonságos megszervezése érdekében
az óraadók és a mesterpedagógusok
heti óraszámát emelnék meg.


Decemberben ismét tűz volt a szeméttelepen, ahol csaknem nyolcszáz köbméter szemét izzott. Az
esethez több településről vonuló 26
tűzoltó – köztük önkéntesek is – hajnalig váltotta egymást, a vízsugarak mellett egy rakodógép közreműködésével
küzdöttek a tűzzel.


A bejelentéstől számítva négy napon
belül fogták el a rendőrök azt a 19
éves betörőt, aki egy hétvégi házból
minden mozdíthatót elvitt, és leadott a
vastelepen. Gyanúsítotti kihallgatásán
F. Dezső beismerő vallomást tett.

MIJAU

Gazdát keres

is várja élete párját,
egy gazdi formájában.
Cuki, játékos kis kandúrka. Életre
szóló örökbefogadóját keresi, természetesen csak szobacicáskodással!



Újévi köszöntő

Kedves Oroszlányiak!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm
Önöket, családjaikat, szeretteiket, és
barátaikat. Ismét évhatárhoz érkeztünk, amikor fordul az idő, és fordul a
naptárban is az évszámláló. Ha végére érünk valaminek, erős késztetést érzünk arra, hogy visszatekintsünk a magunk mögött hagyott időszakra. Ilyenkor elcsendesedünk és visszanézzük,
összegezzük mindazt, ami velünk vagy
épp körülöttünk történt. Polgármesterként nekem, elsősorban városunk 2021ben megtett, olykor rögös útját kell értékelnem. Minket sem került el a koronavírus járvány, az ipari parki cégeinket elérte az autóipari válság, mely immáron kijelenthető, hogy világválsággá alakult át. A számos nehézség ellenére sok mindent sikerült elkezdenünk,
fejlesztenünk, befejeznünk, átadnunk
annak érdekében, hogy otthonunk,
Oroszlány gyarapodjon.
Köszönöm a köz szolgálatában dolgozók, az egészségügy- és a szociális védelem területén feladatot ellátóknak, az
óvodai dolgozóknak, az iskolák oktatóinak, nevelőinek, az Önkormányzatban
és intézményeiben dolgozó kollégáknak a mindennapi, olykor ember feletti
fáradozását. Köszönet és elismerés illeti a képviselő testület tagjait, a nemzeti-

ségi önkormányzatok, civil szervezetek,
egyesületek tagságát, a helyi egyházak
vezetőit, híveit, mert lehetőségeikhez
képest a kritikus helyzetekben is mindent megtettek településünk fejlődése, gyarapodása, a közösségi érzés erősítése érdekében. És köszönöm Önöknek oroszlányiaknak azt, hogy néha rávilágítottak a hibáinkra, hiszen Mi, így
együtt voltunk erősek 2021-ben.
Úgy vélem, kellő hittel, önbizalommal,
ugyanakkor alázattal kell nekivágnunk
az előttünk álló évnek is. A 2022-es év
is új kihívások elé állít bennünket, melyeket kellő körültekintéssel és odafigyeléssel együtt kell megoldanunk a teljes képviselő-testülettel és természetesen Önökkel, oroszlányiakkal összefogva. Kérem, hogy a továbbiakban is legyenek résztvevői és részesei településünk alakulásának! Hiszem, hogy egész
településünk, és mi benne élők is valamennyien méltók, érdemesek vagyunk
egy sikeresebb jövőre, és bízom abban,
hogy azt meg is fogjuk teremteni magunknak. Tegyük ezt közösen, közös
erővel, nem egymás mellett élve, hanem
egymással együttműködve!
Arany János szavaival kívánok jó egészséget, sok örömet és boldogságot 2022ben is városunk minden polgárának:

„Kívül, belül maradjon békében az ország,
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és a szívredőben,
Adjon Isten, ami nincs, ez új esztendőben.”
Lazók Zoltán
polgármester
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Hogy is van ez? – Hótolás és sószórás
Korábban, még akár 5-10 évvel ezelőtt sokkal keményebb teleink voltak. A forgalom a töredéke volt a mainak, és a résztvevői sokkal jobban számíthattak egymás segítségére. Mára
jóval ritkább jelenség a hó, de még a
fagy is. A járművezetés, és általában a
közlekedés kultúrája is sokat kopott.
A közösségi médiában gyakran ütköznek is a vélemények, hogy elégséges-e a
hóeltakarítás a városban, vagy csak simán a tél az ilyen? A városi utakat – sok
más városüzemeltetési feladattal együtt
– az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. (OIH Zrt.) gondozza. Ebbe
a kátyúzás, felújítás, mellett a hótolás és
a sószórás is, vagy ahogy ők mondják:
„téli síkosságmentesítés” is beletartozik.
Németh Gábor vezérigazgatót kérdeztük
arról, hogy mit várhatunk el tőlük egyegy hóesés után Oroszlányban?
: Mennyiben változott a hótolássószórás rendszere az elmúlt években?
N. G.: A rendszer alapvetően nem változott a korábbi, adott esetben évtizedes
távlatra visszavezethető módokhoz képest. Az Önkormányzattal kötött keretszerződésünk november 15. és március
31. közötti időszakra szabályozza a feladatokat. Persze ezt az idősávot a tényleges időjárási helyzetek nagyban befolyásolhatják, adott esetben ez előrébb is
hozhatja az indulást, de ki is tolhatja a
végét. Az OIH Zrt. biztosítja a feladatok
elvégzéséhez a felszereléseket, gépeket,
anyagokat és a munkaerőt saját erőforrásain belül, illetve bevonhat alvállalkozókat is. A munkák elvégzéséhez szükséges pénzt az önkormányzati költségvetés „téli útüzemeltetés” néven tartalmazza. Az elvégzett beavatkozások költségét az önkormányzat megfelelő nyil-

vántartás alapján, utólag fizeti meg társaságunknak.
: Mi határozza meg, hogy mikor
indulnak a hótoló autók? Van állandó
ügyelet?
N. G.: Éjszakára is berendelhetők a
kollégák és hétvégén is van hóügyelet,
ilyenkor az előkészített gépek is azonnal elkezdhetik a munkát. A hótoló autók akkor is elindulnak, amennyiben a
lehulló és rövid időn belül el nem olvadó hó vastagsága még nem éri el a biztonságos toláshoz szükséges minimumot. 5 cm alatt ezekkel a gépekkel nem
lehet tolni, a hóekék ne okozzanak véletlenül se kárt a burkolatokban, ekkor
láthatóak felemelt tolólappal. Ilyenkor
síkosságmentesítő anyagot juttatnak ki a
járművek. Sok esetben a várható csapadék megérkezése előtti „alásózás” is segíteni tud, mivel a kijutatott anyag mínusz 7 fokig folyamatosan biztosítja a
hó és jég olvadását. Persze a kézi, vagy
gépi sózást is többször meg kell ismételni, amennyiben a havazás, vagy ónos
eső nem áll el.
: Mi alapján választják meg az útvonalukat, az utcák sorrendjét? Mi az
elvárt idő, ami alatt végezni kell?
N. G.: A szerződésünk része két térkép, mely a mentesítendő utakra és járdákra bontja a várost. Az egyik a gépjárművek által használt közlekedési útvonal, a másik pedig a gyalogosok által használt útvonalak. Fontos kiemelni,
hogy az önkormányzat megbízása alapján kizárólag belterületen található közlekedési területek síkosság mentesítése
történik. Tehát parkoló kocsisorok között, járművekkel teli parkolókban ez a
munka nem végezhető. Boltokhoz, ipari
üzemekhez, tartozó területeken, üzem-,

vagy magánterületeken, a burkolt felülettel nem rendelkező közlekedési útvonalakon, gyalogos „csapásokon” ezek a
tevékenységek szintén nem végezhetők.
A prioritást tekintve elsődleges a tömegközlekedés által is használt útvonalak
tisztítása, aztán a lejtős, vagy veszélyes
kanyarral rendelkező szakaszok, utána a tömbházas területek, majd azt követően a település egyéb lakóövezeti utcái következnek és így tovább. A járdáknál elsődleges a hidak, lépcsők és a felüljáró megtisztítása, majd a buszmegállók és az iskolák, rendelő, hivatal, posta stb. megközelíthetősége. A járdákat
tekintve úgy szól a szabályozás, hogy a
belterületi, tömbházas részeken, ahol az
utca mindkét oldalán van járda, ott első
körben „csak” az egyik oldali járdát kell
mentesíteni.
N. G.: Az utakat tekintve összességében kb. 30 km hosszúságú útszakaszról, a járdáknál így is több 10 kilométernyi hosszúságról kell beszélnünk a város
belső területein. Az elvárt idő az időjárástól is függ, de amennyiben eláll a havazás, akkor 24 órán belül kell biztosítani a közlekedés lehetőségeit.
: Ki készítette ezt a térképet, és kinek van lehetősége változtatni rajta?
N. G.: A térképeket az önkormányzati hivatal településüzemeltetési osztálya
készíti, de azt minden évben áttekinti és
jóváhagyja a VFKVB is. Az útvonalakról és területekről társaságunk is rendszeresen egyeztett a hivatal illetékeseivel. A mellékletek kezelése, változtatása
alapvetően az önkormányzat lehetősége
és felelőssége
: Ezen a városon átmenő, országos
közút látszik a legfontosabbnak.
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N. G.: Igen, de nem nekünk. A legnagyobb kapacitású, településen belül található országos utak üzemeltetése és
karbantartása a Magyar Közút feladata.
Állami feladat, állami finanszírozással,
így ezek a szakaszok nem szerepelnek az
önkormányzati téli útüzemeltetési tevékenységek között. Ezek az útszakaszok a
Kecskédi utca, Dózsa György utca, Környei út, Rákóczi út, Bokodi út. Ezért van
az is, hogy a Dózsán például nem is kátyúzhatunk nyáron: nem a mi kezünkben van az az útszakasz.
Érdekes helyzet például, hogy a már letakarított járdára a Magyar Közút hókotrója dobja vissza a havat, vagy félig olvadt jégtömböket, ami ott visszafagy…
Például Dózsa György utcában, vagy a
Bokodi úton. Ide amint tudunk tehát, akkor is vissza kell térni, amennyiben már
elállt a hó és jártunk már ott.

: Hány ilyen járművük van az
utakra és hány a járdákra? Hány fő
kézi munkást tudnak mozgósítani?
N. G.: Az utakra két szóró, toló össz
kerék meghajtású teherautó, továbbá
ma már egy saját rakodógép, mellyel a
szóróanyagot töltjük fel a gépekbe. De
ha úgy adódik, erre a rakodóra is van
tolólapunk. A járdákra három kistraktor van, melyek szintén tudnak szórni és tolni is. Mivel az egyik ilyen nagyon öreg traktor a karácsony előtt sajnos végérvényesen elhasználódott, így
jelenleg zajlik egy másik, meglévő traktorunk átalakítása is. A fizikai munkásokat tekintve egyszerre maximum 1518 fő tud részt venni a tevékenységben.
: Ezek a számok elegendőek a feladathoz?
N. G.: Amennyiben nincsen nagyobb
mennyiségű csapadék, úgy megfeszített munkaszervezéssel és lakosság némi
türelmével most még igen. Azonban
egy biztonságos és megfelelően operatív, folyamatos munkavégzést tekintve már nem. Ideális esetben az lenne
jó, ha 10 emberrel nagyobb lehetne a fizikai állomány, akik persze egyész évben részt tudnának venni a városüzemeltetési, közterület fenntartási feladatokban. Egy ilyen létszám bővítés sokat
tudna lendíteni mind a téli körülmények kezelésén, mind a város általános
fenntartásán, gondozásán is. Ez azért is
fontos, mert jelenleg „közhasznú munkásokat” 2-3 fő kivételével, tervezhetően és kiszámíthatóan nem tudunk alkalmazni, pedig nagy szükség lenne az
ő kiegészítő munkájukra is. Régebben
ezen kollégák száma 20-30 főt is elért…

Látható, hogy minden segítség szükséges a lakosság, vagy egyéb szervezetek,
intézmények részéről, saját ingatlanjuk
környékén. Itt kell megjegyezni, hogy a
tömbházas lakóterületeken a lépcsőházakhoz közvetlenül vezető, úgynevezett
bekötő járdák, az intézmények esetében
a bejáratok, kapuk közvetlen környéke,
valamint a családi házas övezetekben az
ingatlan előtt húzódó járda szakaszok
síkosság mentesítése egyébként is az ingatlanhasználók feladata.
: Hogyan történik a tényleges hó
helyzet felmérése? Hozzáférnek például a közterület-felügyelők kameraképeihez?
N. G.: A közterületi kamera képekhez
mi ebben az esetben sem férünk hozzá – ennek jogszabályi, jogosultsági háttere is van – de a közterület felügyelettel egyébként kölcsönösen kétirányú és
szoros a munkakapcsolatunk e tekintetben is. Ilyenkor kiemelt figyelmet fordítunk az időjárás alakulására, országos és helyi időjárásai adatokat is figyelünk, illetve előrejelzéseket, riasztásokat
is figyelembe veszünk. Ha kell, naponta többször is járja egy kolléga az utakat
autóval – ez néha éppen én vagyok. A
szervezést segíti a társaság saját időjárás
állomása is, melynek adatai a neten hozzáférhetőek a lakosság számára.
: A sózással kapcsolatban is megoszlanak a vélemények, hogy nem
tesz-e több kárt a növényzetben, mint
amennyi hasznot hoz a jég felolvasztásával. Ezzel kapcsolatban hogyan gondolkodik a cég?
N. G.: A sózás a szükséges rossz. Adott
körülmények között hatékonyan tud
működni és annak ellenére, hogy most
ősszel is kb. 30%-kal emelkedett a só

szóróanyag ára, még mindig a leginkább
költséghatékony az egyéb lehetőségekhez, mentesítő anyagokhoz képest. Nem
tisztán, hanem homokkal, vagy fűrészporral keverve juttatjuk ki. Ez a megoldás valóban nem tesz jót sem a növényzetnek, sem pedig a felszíni vizeknek,
ahová nagyon felhígulva, de eljutnak
ezek az anyagok. Nem is beszélve az eszközeink folyamatos tönkremeneteléről.
: A polgármester nem festett túl jó
képet a város anyagi helyzetéről előző
számunkban. Biztosított ennek a „téli
útüzemeltetésnek” a finanszírozása?
Van pénz sóra, gázolajra, túlórára?
N. G.: Mivel az önkormányzati források
valóban nagyon szűkösek, arra kell törekedjünk, hogy a tél végén a költségkereten belül maradjunk. Azonban a társaságunk arra törekszik, hogy a feladatok, ha esetleg lassabb ütemben is – a
tényleges indokoltság mértékében –, de
el legyenek végezve. Mi a továbbiakban
is azon leszünk, hogy amennyiben egy
adott időjárás mellett valóban indokolt
a beavatkozás, akkor a kollégák, gépeink elinduljanak. Tehát olyan nem lesz,
hogy azért nem indulunk el, mert látjuk,
hogy a költségvetés erre az adott tevékenységre már elfogyott. Amennyiben
csinálni kell, akkor végezni fogjuk a feladatot.
Ehhez tud nekünk nagy segítséget nyújtani a lakosság azzal, hogy ők is felkészülnek a télre és a téli közlekedés kihívásaira, lassabban és körültekintőbben
közlekednek, mind megfelelő járművel indulnak el, mind pedig a téli időjáráshoz megfelelő lábbelit húznak, illetve a saját ingatlanjaik körül a korábban
kifejtettek szerint részt vesznek a téli
hóeltakarítási munkákban.
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VASI MELINDA MEGYÉNK ÖNKÉNTESE

A fenyőfákat január 11-ére és 25-ére virradóra kell
kukák mellé tenni a városban és a faluban. Borbálán pedig egy-egy nappal később.

Az új névadó szponzornak, az MVM-nek köszönhetően az U14-es korosztályba lépő és a kosárlabda
mellett hosszú távon elkötelezett játékosok idén is
kaptak ösztönző ajándékot.

360.000 Ft gyűlt össze támogatói jegyekből Tamás
Borika fejlesztésére a Forrás Rádió és a Bányász
Next közösség karácsonyi gáláján. A befolyt ös�szeget az OSZE Tekergők kerékpáros szakosztálya
ajánlotta fel a Tamás családnak.

Elsőként Bárdi Sándor kapta a nemrég alapított
„Oroszlány Polgáraiért” díszoklevelet, a közszolgálatban 20 éve végzett példaértékű munkájáért.

A Komárom-Esztergom Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház 2011-ben megyei önkéntes díjat alapított, melyet azóta is minden évben három nagyszerű embernek, illetve közösségnek adnak át, akik önzetlenül, ellentételezés nélkül, szabadidejükben szolgálják szűkebb-tágabb környezetüket. 2021-ben
az Év Önkéntesének Vasi Melindát, a Szülők és Pedagógusok a
Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnökét választották
meg. Mellette az Év Fiatal Önkéntese Soós Dávid, az Év Önkéntes Szervezete pedig a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett.
Vasi Melinda az oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolát támogató Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány elnöke. Kétgyermekes családanya, az Oroszlányi Ipari Park egyik
multinacionális cégének vezetőbeosztású alkalmazottja. Előbb
önkéntesként, majd 8 éve elnökként segíti a szervezet munkáját. Mindent megtesz, hogy az iskola diákjai és pedagógusai a
lehető legjobb nevelési, oktatási feltételek mellett tudjanak dolgozni, illetve a szabadidőben tartalmas programok valósulhassanak meg. Azon fáradozik, hogy megteremtse alapítványi forrásból a lehetőséget a központi forrásokból nem finanszírozható
eszközök beszerzéséhez, rendezvények megvalósításához, hátrányos helyzetű tanulók támogatásához. Az elmúlt öt évben Biztató díjat alapított a szociálisan hátrányos helyzetű, igyekvő diákok támogatására. Az alapítvány Pedagógus kiválósági díjjal
ismeri el a kimagasló tanári/tanítói teljesítményt. Minden évben kiosztják a Tanulói Alapítványi díjat, mellyel az alsó és a
felső tagozat végén a kimagasló szaktárgyi munkát ismerik el.
Számtalan pályázat írója és megvalósítója, melyek segítségével megteremti a forrást az eszközbeszerzésekhez és programokhoz.
A 8 év alatt új bútorzatot kapott a könyvtár és az olvasóterem, tabletek, sportszerek és játékok beszerzése valósult meg,
két modern játszóteret alakítottak ki, csodálatos gyermeknapi
programok jöttek létre. Sok-sok oroszlányi civilt állított a közös
ügy mellé: élhető, boldog, jó színvonalú iskolát segít csinálni.
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Január

szo
Újév, Fruzsina
v
Ábel, Ákos
h
Genovéva, Benjámin
k
Titusz, Leona
sze
Simon, Ede
cs
Boldizsár, Gáspár
p
Attila, Ramóna
szo
Gyöngyvér, Keve
v
Marcell, Hont
h
Melánia, Vilma
k
Ágota, Vazul
sze
Ernő, Ernesztina
cs
Veronika, Vera
p
Bódog, Félix
szo
Lóránt, Loránd
v
Gusztáv, Dániel
h
Antal, Antónia
k
Piroska, Beatrix
sze
Sára, Márió
cs
Fábián, Sebestyén
p
Ágnes, Menyhért
szo
Vince, Artúr
v
Zelma, Rajmund
h
Timót, Xénia
k
Pál, Henrik
sze
Vanda, Paula
cs
Angelika
p
Károly, Karola
szo
Adél, Valér
v
Martina, Gerda
h
Marcella, Lujza

zöldh./Borbála

zöldh./tömb./falu

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borbála

zöldh./tömb./falu

csom./Borb.

csom./falu

1
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3
4
5
6
7
8
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17
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21
22
23
24
25
26
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Február

k
Ignác, Brigitta
sze
Karolina, Aida
cs
Balázs, Csinszka
p
Ráhel, Csenge
szo
Ágota, Ingrid
v
Dorottya, Dóra
h
Tódor, Rómeó
k
Aranka, Jutocsa
sze
Abigél, Alex
cs
Elvira, Klára
p
Bertold, Marietta
szo
Lívia, Lídia
v
Ella, Linda
h
Bálint, Valentin
k
Kolos, Georgina
sze
Julianna, Lilla
cs
Donát, Elek
p
Bernadett
szo
Zsuzsanna
v
Aladár, Álmos
h
Eleonóra, Nóra
k
Gerzson, Zétény
sze
Alfréd, Mirtill
cs
Mátyás, Jázmin
p
Géza, Cézár
szo
Edina, Győző
v
Ákos, Bátor
h
Elemér
csom./Borb.

csom./falu

csom./Borb.

csom./falu
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csom./falu

csom./Borb.

csom./falu

csom./Borb.
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Április

p
Hugó, Agád
szo
Áron, Ottokár
v
Buda, Richárd
h
Izidor, Kerény
k
csom./falu
Vince, Honoráta
sze
csom./Borb.
Vilmos, Bíborka
cs
Herman, Orsolya
p
Dénes, Zselyke
szo
Erhard, Ákos
v
Zsolt, Ezékiel
h
Ariella, Leó
k
zöldh./tömb./falu
Gyula, Baldvin
sze
zöldh./Borb.
Ida, Hermina
cs
Tibor, Gusztáv
p
nagypéntek, Anasztázia, Tas
szo
Csongor, Bernadett
v
húsvét, Rudolf
h
húsvét, Andrea
k
csom./falu
Emma, Malvin
sze
csom./Borb.
Tivadar, Tihamér
cs
Zsombor, Konrád
p
Csilla, Noémi
szo
Béla, Egon
v
György, Debóra
h
Márk, Márkus
k
Ervin, Ervina
sze
Zita, Mariann
cs
Valéria, Nimród
p
Péter, Róbert
szo
Katalin, Kitti, Kata

csom. – újrahasznosítható csomagolási hulladék

– szelektív hulladékszállítás

röv./jel:

Március

k
Albin, Albina
sze
Lujza, Ágnes
cs
Kornélia, Irma
p
Kázmér, Zorán
szo
Adorján, Adrián
v
Leonóra, Inez
h
Tamás, Ubul
k
Zoltán, János
sze
Franciska, Fanni
cs
Ildikó, Melissza
p
Szilárd, Borsika
szo
Gergely, Miksa
v
Krisztián, Ajtony
h
Matild, Paulina
k
nemzeti ünnep, Kristóf
sze
Henrietta, Vidor
cs
Gertrúd, Patrik
p
Sándor, Ede
szo
József, Bánk
v
Klaudia, Alexa
h
Benedek
k
Beáta, Izolda
sze
Emőke, Ottó
cs
Gábor, Karina
p
Irén, Írisz
szo
Emánuel
v
Hajnalka
h
Gedeon
k
Auguszta, Jónás
sze
Zalán
cs
Árpád

1
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25
26
27
28
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30
31

Május

v
munka ünnepe
h
Zsigmond, Zoé
k
Tímea, Irma
sze
Mónika, Flórián
cs
Györgyi, Viola
p
Ivett, Frida
szo
Gizella, Bendegúz
v
Mihály, Ottokár
h
Gergely, Katinka
k
Ármin, Pálma
sze
Ferenc, Izidor
cs
Pongrác, Gyöngy
p
Szervác, Imola
szo
Bonifác, Julianna
v
Szonja, Zsófia
h
Botond, Mózes
k
Paszkál, Andor
sze
Erik, Alexandra
cs
Milán, Ivó
p
Bernát, Felícia
szo
Konstantin, Miretta
v
Júlia, Rita
h
Dezső, Renáta
k
Eszter, Eliza
sze
Orbán, Bedő
cs
Fülöp, Evelin
p
Hella, Ágoston
szo
Emil, Csanád
v
Magdolna, Aléna
h
Janka, Zsanett
k
Angéla, Petronella
csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.

csom./falu
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24
25
26
27
28
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30

Június

sze
Tünde, Jusztinusz
cs
Kármen, Anita
p
Klotild, Cecília
szo
Bulcsú, Kerény
v
pünkösd, Valéria
h
pünkösd, Norbert
k
Róbert, Robin
sze
Medárd, Zaránd
cs
Félix, Előd
p
Margit, Gréta
szo
Barnabás, Barna
v
Villő, Antónia
h
Antal, Anett
k
Vazul, Herta
sze
Jolán, Vid
cs
Jusztin, Arany
p
Laura, Alida
szo
Arnold, Levente
v
Gyárfás, Ince
h
Rafael, Dina
k
Alajos, Leila
sze
Paulina, Kriszta
cs
Zoltán, Édua
p
Iván, János
szo
Vilmos, Maxim
v
János, Pál
h
László, Olga
k
Levente, Irén
sze
Péter, Pál
cs
Pál, Apostol

csom./falu

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.
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Július

p
Tihamér, Annamária
szo
Ottó, Ottokár
v
Kornél, Soma
h
Ulrik, Babett
k
Emese, Sarolta
sze
Csaba, Mária
cs
Apollónia
p
Ellák, Edgár
szo
Lukrécia, Marina
v
Amália, Alma
h
Nóra, Lili
k
Izabella, Dalma
sze
Jenő, Ernő
cs
Örs, Stella
p
Henrik, Roland
szo
Valter, Ria
v
Endre, Elek
h
Frigyes, Kamill
k
Emília, Esztella
sze
Illés, Jeromos
cs
Dániel, Daniella
p
Magdolna, Magda
szo
Lenke, Borisz
v
Kinga, Csenge
h
Kristóf, Jakab
k
Anna, Anikó
sze
Olga, Liliána
cs
Szabolcs, Alina
p
Márta, Flóra
szo
Judit, Xénia
v
Oszkár, Kázmér

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.

csom./falu
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Augusztus

h
Boglárka, Pálma
k
Lehel, Alfonz
sze
Hermina, Kíra
cs
Domonkos
p
Krisztina, Kriszta
szo
Berta, Bettina
v
Ibolya, Csepke
h
László, Eszmeralda
k
Emőd, Roland
sze
Lőrinc, Bianka
cs
Zsuzsanna, Tiborc
p
Klára, Letícia, Kiara
szo
Ipoly, Gertrúd
v
Mercell, Özséb
h
Mária, Ali
k
Ábrahám, Rókus
sze
Jácint, Arika
cs
Ilona, Lenke
p
Huba, János
szo
állami ünnep
v
Sámuel, Hajna
h
Menyhért
k
Bence, Szidónia
sze
Bertalan
cs
Lajos, Patrícia
p
Izsó, Tália
szo
Gáspár, Gazsó
v
Ágoston, Mimóza
h
Beatrix, Erna
k
Rózsa, Rozalinda
sze
Erika, Bella
csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.

csom./falu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Szeptember

cs
Egyed, Egon
p
Rebeka, Dorina
szo
Hilda, Piusz
v
Rozália, Róza
h
Viktor, Lőrinc
k
Zakariás, Csanád
sze
Regina, Márkus
cs
Mária, Adrienn
p
Ádám, Tivadar
szo
Nikolett, Hunor
v
Teodóra, Igor
h
Mária, Irma
k
Kornél, Lujza
sze
Szeréna, Roxána
cs
Enikő, Melitta
p
Edit, Ditta
szo
Zsófia, Hildegárd
v
Diána, Richárd
h
Vilhelmina
k
Friderika, Frida
sze
Máté, Mirella
cs
Móric, Mór
p
Tekla, Lina
szo
Gellért, Mercédesz
v
Eufrozina, Kende
h
Jusztina, Ciprián
k
Adalbert, Adolf
sze
Vencel, Bernát
cs
Mihály, Mikes
p
Jeromos, Médea

Borb. – Borbálatelep

falu – Ófalui városrész

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.

csom./falu
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Október

szo
Malvin, Rémusz
v
Petra, Örs
h
Helga, Jozefa
k
Ferenc, Edvin
sze
Aurél, Galina
cs
Brúnó, Renáta
p
Amália, Gerold
szo
Koppány, Simon
v
Dénes, Ábrahám
h
Gedeon, Leó
k
Brigitta, Gitta
sze
Miksa, Szemere
cs
Kálmán, Ede
p
Helén, Alain
szo
Teréz, Rézi
v
Gál, Aurélia
h
Hedvig, Hédi
k
Lukács, Ambrus
sze
Nándor, Lúciusz
cs
Vendel, Artúr
p
Orsolya, Orsika
szo
Előd, Korinna
v
nemzeti ünnep
h
Salamon, Ráhel
k
Blanka, Bianka
sze
Dömötör, Baldvin
cs
Szabina, Ellák
p
Simon, Szimonetta
szo
Nárcisz, Teofil
v
Alfonz, Zenóbia
h
Farkas, Cseke

zöldh. – komposztálható zöldhulladék
tömb. – tömbös beépítésű terület

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./falu

csom./Borb.

csom./falu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27
28
29
30
csom./Borb.

csom./falu

csom./Borb.

csom./falu

zöldh./Borb.

zöldh./tömb./falu

November

k
mindenszentek
sze
Achilles, Tódor
cs
Győző, Hubert
p
Károly, Lotti
szo
Imre, Tétény
v
Lénárd, Énok
h
Rezső, Csenger
k
Zsombor, Kolos
sze
Tivadar, Szibilla
cs
Réka, Ariel
p
Márton, Martin
szo
Jónás, Renátó
v
Szilvia, Bulcsú
h
Aliz, Szidónia
k
Albert, Lipót
sze
Ödön, Edmond
cs
Hortenzia, Gergő
p
Jenő, Jónás
szo
Erzsébet, Zsóka
v
Jolán, Amália
h
Olivér, Rúfusz
k
Cecília, Csilla
sze
Kelemen, Klementina
cs
Emma, Flóra
p
Katalin, Katinka
szo
Virág, Atanáz
v
Virgil, Lénárd
h
Stefánia
k
Taksony, Noé
sze
András, Andor

1
2
3
4
5
6
7
8
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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December

cs
Elza, Blanka
p
Melinda, Vivien
szo
Ferenc, Olívia
v
Borbála, Barbara
h
Vilma, Dalma
k
Miklós, Döníz
sze
Ambrus, Szabin
cs
Mária, Mátyás
p
Natália, Natasa
szo
Judit, Loretta
v
Árpád, Dániel
h
Gabriella, Bulcsú
k
Luca, Otília
sze
Szilárda
cs
Valér, Detre
p
Etelka, Aletta
szo
Lázár, Olimpia
v
Auguszta
h
Viola, Violetta
k
Teofil, Timót
sze
Tamás
cs
Zénó, Tifani
p
Viktória, Niké
szo
Ádám, Éva
v
karácsony, Noel
h
karácsony, István
k
János, Lázár
sze
Kamilla, Apor
cs
Tamás, Tamara
p
Dávid, Zoárd
szo
Szilveszter

csom./Borb.

csom./falu

csom./Borb.

csom./falu
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Szakértő szemmel – vírusokról,
oltásokról, félelmekről
: Vett-e részt valamilyen munkában a Covid-19 vírussal kapcsolatban?
S. Z.: Egy háziorvosoknak készült
szakmai anyag lektorálásában vettem
részt, és tanácsadóként segítek a sajtónak a tudományos eredmények értelmezésében. De ez apróság ahhoz képest, amit az egészségügyi dolgozók

fotó: Kupcsik Dóra

Simon Zoltánnal, gimnáziumunk
egykori tanulójával kapcsolatban elsősorban a Star Wars-poszterek juthatnak eszünkbe. Több évtizede művelt hobbiját mára professzionális
szintre emelte, és a Disney-nél jegyzett
hivatalos művész lett. 2010-ben egyik
műve Guinness-rekorddá is vált, most
készülő posztereit pedig már a filmóriás művészeti vezetőivel egyeztetve készíti, alkotásait a
Lucasfilm licenszpartnere
forgalmazza. Mi azonban a másik munkájával,
vagyis a gyógyszerkutatással kapcsolatos kérdésekkel kerestük meg. Zoltán
ugyanis az ELTE-n molekuláris biológus, gyógyszerfejlesztésből írt doktorijának köszönhetően
jelenleg is együtt dolgozik egy gyógyszerjelölteket
fejlesztő kutatócsoporttal,
egyebek mellett szabadalmi ügyekben. Ezenkívül
egy nemzetközi tanácsadócég kutatás-fejlesztési
szakértője. A témánk mi is
lehetett volna más, mint a
koronavírus.
: Hogyan lesz valakiből a gimis gólyákat beavató Borshow szervezőjéből kutatási tanácsadó?
S. Z.: A Borshow szervezésébe egyetemista koromban kapcsolódtam be, és
bár nem kevés munkával
járt, nagyon szórakoztató is
volt, egyfajta kikapcsolódás
a tanulás és a kutatómunka mellett. Szeretek több dologgal foglalkozni egyszerre, így mindig van valami újdonság.
: Milyen kapcsolata van jelenleg
az egyetemi kutatókkal?
S. Z.: Az ELTE motorfarmakológiai ku
tatócsoportjával dolgozom együtt. Van
egy találmányunk, egy súlyos, krónikus izomgörcsök enyhítésére alkalmas
molekula (ilyen pl. stroke után alakulhat ki). Az állatkísérletek ígéretesen zárultak, és jelentkezett egy amerikai befektető is. Reményeink szerint hamarosan megkezdődik a klinikai tesztelés.

Van azonban ennek egy másik oldala is:
a tudományos ismeretek változnak. A
tudományban nincsenek megdönthetetlen kinyilatkoztatások, ha a mai adatok alapján a tegnapi elmélet nem tartható, akkor újat fogalmaznak meg. Ez
mindig is így volt, csak a folyamat most
a közvélemény előtt zajlik, ami elbizonytalanítja az embereket.
: Gyógyszerek esetében eddig az
volt a gyakorlat, hogy akár 5-10 év,
vagy még több is kellett ahhoz, hogy
egy új készítmény vagy összetétel engedélyezve legyen. Mennyiben más
most ez a helyzet, hogyan
lehet, hogy egyes oltások
mégis ilyen rövid idő alatt
jóváhagyást kaphattak?
S. Z.: Az első (még nem
COVID) mRNS-vakcinák
embereken történő tesztelése 2013-ban történt. 2018ban rangos szakmai közlemény szólt arról, hogy az
mRNS-technológia a vakcinák új korszakát nyitja
meg: hatékonyabb immunválaszt biztosít, és gyorsabban fejleszthető. Amit tehát
a közvélemény most gyors
munkának lát, az valójában
a 90-es években kezdődött,
és közel tíz éve jutott az emberkísérletekig. Ezt a meglévő tudást kellett adaptálni
az új helyzethez a COVID
megjelenésekor.
A másik tényező a klinikai
tesztek időtartama. Az oltás után bizonyos ideig meg
kell figyelni a kísérletbe bevont embereket. Elvárás,
hogy az eredmények megbízható elemzéséhez bizonyos számú megbetegedésnek történnie kell. Ha épp
nem lenne világjárvány,
erre talán sokat kellene várni, de ezúttal ez nem okozott késlekedést. És most a szokásosnál több embert vontak be a tesztelésbe: míg egy átlagos gyógyszert az utolsó klinikai fázisban maximum 3000
emberen tesztelnek, a Pfizer COVIDvakcináját például 43 000 emberen
vizsgálták. Aki szerint kevés információnk van ezekről a vakcinákról, az gondoljon arra, hogy a rendszeresen szedett
fájdalomcsillapítóját jóval kevesebb emberen tesztelték. Az eredmények alapján mindegyik COVID-vakcina biztonságosabb, mint sok gyógyszer.
Végül ott van a hatóságok átfutási ideje. Ők általában akkor kapják meg az

tettek és még fognak tenni a járvány során.
: Nagy a bizalmatlanság a Covid
oltásokkal kapcsolatban. Megalapozottak ezek a félelmek?
S. Z.: Inkább azt mondanám, érthetőek. Óvatosak vagyunk az újdonságokkal, és nem erősíti a bizalmat, hogy
számtalan, egymásnak ellentmondó
(vagy annak látszó) információ kering
a vírusról és az oltásokról. Ennek részben politikai okai vannak, mások pedig
anyagi előnyszerzésre, vagy a saját téveszméik terjesztésére használják a zavaros helyzetet.
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Demencia Morzsák 4.
Mit tegyek?

eredményeket, ha minden kísérlet befejeződött. Azonban már hónapokkal
előtte előállnak adatok, amint a vizsgálatok egyes részei lezárulnak. Most ezeket folyamatosan kapta a hatóság, minden lezárult részt rögtön kiértékeltek.
Tehát nem csökkentették a biztonsági előírásokat, hanem az üresjáratokat
küszöbölték ki.
: Nem tűnik következetesnek,
hogy kire-miért-milyen hatással van
a vírus. Ráadásul az egymás után következő hullámok egyre fertőzőképesebbnek tűnnek. Ez biztosan nem segíti az ellenszer kifejlesztését.
S. Z.: Sajnos még nem értjük a vírus
pontos hatásmechanizmusát. Ha ez
tisztázódik, világos lesz, mitől függ,
hogy valakiben beindul-e az immunrendszer túlműködése (ami halálhoz
vezethet), vagy megússza egy influen
za
szerű betegséggel. Nem értjük a
posztkovid szindrómát sem, pedig rengeteg ember életét nehezíti meg az ezzel járó gyengeség vagy koncentrációzavar.
A fertőzőképesség növekedése evolúciós szempontból érthető: a vírusnak
előnyt jelent, tehát várható, hogy a mutációk, bár véletlenszerűen jönnek létre, ilyen irányba vezetnek. Szintén
hasznos a vírusnak, ha nem okoz nagyon súlyos megbetegedést, mert minél
tovább tud tünetmentes vagy enyhe tünetes maradni a fertőzött, annál hatékonyabban szórja a vírust a környezetében. Ezért elképzelhető, hogy felbukkan egy nagyon fertőző, de kevésbé súlyos variáns. Az eddigi (egyelőre még
kevés) adat alapján lehetséges, hogy az
omikron pont ilyen, de ez akkor sem
jelenti egyértelműen a nehéz időszak
végét. Egyrészt, ha például a korábbihoz képest feleannyi súlyos megbetegedést okoz, de közben kétszer hatékonyabban fertőz, akkor nem fogja egyhamar enyhíteni a kórházakra nehezedő nyomást. Ráadásul a „kevésbé súlyos” még mindig nem egy náthát jelent. Másrészt, amíg a világ jelentős része nincs beoltva (pl. százmilliók In-

diában), bármikor kialakulhat ott egy
újabb variáns.
Ez valóban nehezíti a vakcinafejlesztést,
de vegyük figyelembe, hogy az oltások jól szerepeltek a delta ellen is, holott nem arra, hanem még az eredeti,
wuhani változatra lettek kifejlesztve.
Csak az omikron tud valamennyire kifogni rajtuk. És azt se felejtsük, hogy jól
halad a COVID elleni gyógyszerek fejlesztése is. Ha lesz hatékony gyógyszeres terápia, újabb fegyverünk lesz a vírus ellen.
: A gyógyszerkutatásra rálátó
szakemberként mit gondol arról, hogyan lehet most helyes döntést hozni
a covid-elleni oltással kapcsolatban?
S. Z.: A gyógyszerfejlesztés egyik alapelve a kockázat-haszon elemzés. Minden gyógymód akkor alkalmazható, ha
az általa nyerhető előny nagyobb, mint
a kezeléssel járó kockázat. Többmilliárd ember (a világ lakosságának 49%a) beoltása után látható, hogy az előnyök (tehát a súlyos és halálos megbetegedés esélyének csökkentése az oltatlanokhoz képest) bőven felülmúlják a
kockázatokat, bizonyos ritka mellékhatások megjelenését. Az oltás nem nyújt
100%-os védelmet, oltottan is meg lehet
betegedni vagy akár meghalni, de oltatlanul erre sokkal nagyobb esély van.
Ezért általánosságban (most már 5 éves
kor felett) mindenkinek ajánlott az oltások beadatása. Várandósoknak is –
sőt, az ő esetükben a COVID kockázata még komolyabb.
Még az omikron érkezése előtt kiderült, hogy az oltások hatékonysága néhány hónappal a második adag után
csökkenni kezd. Aki 5-6 hónapja vagy
régebben kapta a második oltást, gyakorlati szempontból már nem védett –
bár ekkor is jobb esélyei vannak, mint
egy oltatlannak. Az omikron variáns
ráadásul képes megkerülni a két oltással elért védelmet, ezért most, az ötödik
hullám kapujában különösen fontos az
emlékeztető oltások beadatása. Az eddigi adatok alapján ez megerősíti a védelmet az új variánssal szemben is.

Több alkalommal hivatkoztunk
Juhász Ágnes demenciaspecialistaszakértőre, aki felsőfokon tanítja a demens betegek gondozását,
ám előtte több éven át olyan családoknál lakott, ahol Alzheimer
kórban lévő személy élt. Tapasztalatait a Memóriaőrző című könyvében összegezte, mintegy útmutató a
demenciával élő betegek gondozásához.
Szerinte: „A demencia-gondozást tanulni KELL, a betegség természetét
előbb ELFOGADNI, később MEGÉRTENI szükséges”.
Iskolarendszerű vagy azon kívüli
képzések során zajlanak demencia
gondozók képzése, ám ezek erre a
pályára készülők, vagy már ott dolgozók át és továbbképzését végzik.
Hol „tanulhatnak” azok a családtagok, akik mindennapjait nehezíti a
probléma kezelése?
Az Alzheimer Café feladatát ezen
a területen már bemutattuk korábban. Részt venni azonban esetenként nem megoldható.
Szerencsére számos kiadvány készült, megtapasztalt helyzeteket és
megoldásokat mutatnak be, amelyek otthon könnyen kezelhetőek.
Segítenek abban is, hogy megértsük
az egyes cselekedetek hátterét, a helyes viszonyulást, módszert. Ilyen
például a közelmúltban megjelent Demencia a gyakorlatban című
könyv Suzanne Sandwiese, azaz
Szatmári Zsuzsanna tollából.
Nehézséget jelenthet a felmerülő
költség. Ezért „könyvtárat” tervezünk létrehozni, ahonnan kölcsönözhetőek lennének a fent említettek és más szakmai anyagok. Keressük a segítőket, támogatókat, az
eredményről beszámolunk.
A modern technika is segítségünkre van. Említünk néhány honlapot,
ahol sok információhoz lehet jutni:
felejtek.hu, demenszia.hu, Alzheimer Percek, webbeteg.hu, inda.info.
hu.
Példaképp a következő alkalommal a betegség bármelyik szakaszában jelentkező kommunikációs nehézséget, javasolt illetve nem helyes
gyakorlatot mutatjuk be, a femina.
hu honlapon megjelent anyag alapján.
Nyitrai Károlyné
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Karatésok
éves beszámolója
A 2021-es év elején a korlátozások feloldásával és az egyesületünk visszatérhetett a „megszokott” mindennapjaihoz: újra látogathatóvá vált a terem, együtt edzhettünk, közösség kovácsoló programokat szerveztünk. Részt vettünk minden megrendezett versenyen, továbbképzésen, szemináriumon – összesen mintegy harminc
eseményen. Ezek közül is kiemelkedett a 2021-es év legsikeresebb versenye a 2021. november 14-én megrendezésre került Goju-ryu Sziget Kupa,
egyben az IJKA Magyarország Országos Bajnokság. Számunkra fontos
a tradíció megtartása és a folyamatos
fejlődés, így az idei nyáron a meste-

rek és a tanítványok közül is többen
sikeres vizsgát tettek. Az elmúlt évben végzett munkának köszönhető-

Elkezdődik a felkészülés

en egyre több magánszemély és már
intézmények is keresik a kapcsolatot
velünk, ami megerősített minket abban, hogy van igény a karatéra. Büszkék vagyunk rá, hogy szeptemberben
már 50 fő fölé emelkedett a taglétszámunk, és év végén már óvodások is
tettek vizsgát a teremben. Továbbra is a mozgás és az egészségtudatos
élet megszerettetése mellett a közösség építése a célunk. Köszönjük szépen mestereinknek – Bazsánt Csabának és ifj. Bazsánt Csabának, akik
időt, energiát nem sajnálva készítettek fel minket a megmérettetésekre!
Raion Dojo Karate Szövetség

Emlékeztetők – hűtőszekrény ajtajára mágnessel…

Újrahasznosítható csomagolási
hulladék gyűjtési időpontok
2022.
hó

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

FALU

4., 18.
1., 15.
8., 22.
5., 19.
10., 24.
7., 21.
12., 26.
9., 23.
6., 20.
11., 25.
8., 22.
6., 20.

BORBÁLA

5., 19.
2., 16.
2., 16.
6., 20.
11., 25.
8., 22.
13., 27.
10., 24.
7., 21.
12., 26.
9., 23.
7., 21.

Komposztálható zöldhulladék
gyűjtési időpontok – 2022.
hó

FALU

BORBÁLA

I.
11., 25. 12., 26.
II.
—
—
III.
—
—
IV.
12.
13.
V.
17.
18.
VI.
14.
15.
VII.
19. 20.
VIII.
16.
17.
IX.
13.
14.
X.
18.
19.
XI.
15.
16.
XII.
—
—

TÖMBÖK

11., 25.
—
—
12.
—
—
—
—
—
—
15.
—

FIGYELEM: A januári alkalmakkor KIZÁRÓLAG
a fenyőfákat szállítják el!

Az oroszlányi labdarúgók nem sokat
pihenhettek, már az új év első hetében elkezdik a felkészülést a következő idényre. A legnagyobbaktól a
legkisebbikig mindenkinek elkezdődnek az edzések, mivel tavasszal újra
pályára lépnel és indul a megmérettetés számukra. Felnőtt, ifi, U16-os
csapataink a megyei, U11–U13–U14
regionális bajnokságban folytatják a
szereplést. A kicsik pedig a Bozsik
program tornáin, mérkőzésein vesznek részt. Az edzések továbbra is a
Fekete István Sportcentrumban, műfüves pályán zajlanak, ahova várjuk
az új és régi focizni vágyó gyerekeket, felnőtteket!
– Mészáros István szakmai vezető,
OSZE

A felnőtt csapat január 4-én kezdi
meg a téli felkészülést, heti 3 edzéssel. Tervezek igazolni is a télen, illetve sorra kötöm le az edzőmeccsseket
is. Ezen felkészülési mérkőzések
többnyire hazai pályán kerülnek majd
megrendezésre. A srácok ezen felül
egy győri kispályás tornára is mennek január 8-án. Februárban a tervek
szerint már elkezdődik a felkészülés
a nagyon fontos bajnoki nyitányra,
amit a csapat idegenben fog játszani
Bakonysárkány ellen.
– Hideg Richárd felnőtt edző, OSZE
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Oroszlányi
sikerek a FODISZ
Diákolimpiáján!
Az Országos Terematlétika Diákolimpia Döntőjén 7-11 éves diákok
mérték össze ügyességüket a 30 m
futás, medicinlabda dobás, helyből távolugrás, szivacslabda-dobás,
4×200 m váltófutás versenyszámokban. A FODISZ versenyére az ország
minden tájáról érkeztek azok a tanulók, akik a regionális döntőkben
a legjobbaknak bizonyultak – így
az oroszlányi Benedek Elek Iskolákból az I. korcsoportos Boros Abigél
és Börcsök Márta Vivien. A két alsó
tagozatos kisdiák várakozáson felül
teljesített a budapesti országos döntőn. Abigél 3. helyen végzett a 30 méteres futásban és a medicinlabda dobásban, 1. helyezést szerzett helyből
távolugrásban és kislabda dobásban,
amivel megnyerte az egyéni összetett országos döntőt! Emellett ezüstérmes lett a 4×200-as váltófutásban.
Vivien 3. lett helyből távolugrásban,
4. kislabda dobásban, 5. medicinlabda dobásban és a 30 méteres futásban, s az előkelő 4. helyen zárt egyéni
összetettben. Mindkét versenyző remek teljesítménnyel járult hozzá ahhoz, hogy az országos döntő csapatversenyét Komárom-Esztergom Megye nyerje meg.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria.

Mozgalmas december
Az év utolsó hónapja sem telt tétlenül az MVM-OSE Lions csapatainál, akik decemberben sem adták
alább, hozták jól megszokott formájukat és csak ebben a hónapban
összesen közel 50 mérkőzést játszottak.
Az amatőr felnőtt csapatok közül az
MVM-OSE Lions II. nagyon szépen
menetel az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjában, melynek köszönhetően a dobogón fordulhatott rá a
második körre.
A válogatott szünetet követően az
MVM-OSE Lions (NBI/A) december 11-én folytatta a megmérettetést
a Pécsi VSK-VEOLIA ellen. Az alapszakasz első 13 fordulóját követően a
csapat a tabella 10. helyén állt, amely
sajnos nem volt elegendő a Magyar
Kupába való bejutáshoz. A fiúk folytatják a kemény munkát, hogy elérjék a szezon elején kitűzött célt és a
legjobb nyolc közé jussanak ebben a
rendkívül kiegyensúlyozott és kiélezett bajnokságban.

Let’s speak English
Folytatódott egy a korábbi években
született kezdeményezés, melynek

keretében az MVM-OSE Lions amerikai játékosai helyi általános iskolákba látogattak, hogy az ottani tanulók anyanyelvi angol órán vehessenek
részt. A korábbi alkalmak sikerén felbuzdulva decemberben kétszer is jártak a József Attila Általános Iskolában, ahol a gyerekek nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel fogadták őket.

Adni jó
December a karácsonyi készülődés
és az ajándékozás hónapja. Nem volt
ez másképp az MVM-OSE Lions-nál
sem, ahol az első meglepetéseket a
Mikulás hozta a legkisebbeknek, aki
mind Oroszlányon, mind Vértesszőlősön ellátogatott az ovikosaras foglalkozásokra. Az egyesület a hónap
elején kampányt hirdetett „Legyen a
karácsony valóban boldog” jeligével
és adománygyűjtésbe kezdett a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek részére. A szép számú
ajándékot aztán Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és
Beck Ferenc elnök adták át az MVMOSE Lions karácsony előtti utolsó
hazai mérkőzésén december 18-án.
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Változik az oroszlányi
vasúti menetrend
Az éves menetrendváltáshoz
kapcsolódóan december 12-től
(vasárnaptól) kedvező változás
lépett életbe a Tatabánya–Oroszlány vasútvonal menetrendjében:
a Budapest–Oroszlány közvetlen
vonatok minden nap közlekednek,
azaz hétvégén is újra óránként lesz
vonatközlekedés Oroszlányba. A
vonatok a Déli pályaudvarról 5:55től 19:55-ig minden óra 55. percében indulnak.
Oroszlányból reggelenként az első
három vonat 4:35-kor, 5:35-kor és
6:35-kor indul, ezek munkanapokon Budapestig, hétvégén csak Tatabányáig közlekednek. Ezt köve-

tően 7:45-től 18:45-ig Oroszlányból is naponta óránként,
minden óra 45. percében indulnak a közvetlen vonatok a
Déli pályaudvarra.
A felsoroltakon kívül kora
reggel két vonat Tatabányáról indul Oroszlányba 5:06kor és 6:06-kor, illetve másik irányban este két vonat
Oroszlányból
Tatabányáig közlekedik 20:15-kor és
21:15-kor (ezeknek a vonatoknak Tatabányán csatlakozásuk biztosított Budapest felé
20:38-kor, illetve 21:38-kor).
Vágányzári munkák miatt
előreláthatóan 2022. január
3–16. között a fentiektől eltérő ideiglenes menetrend lesz
érvényben!

A vasúti menetrend a fenti kód
alatti címről is letölthető. Menet
rendi kereső és internetes menetjegy jegyváltási lehetőség az alábbi
címen érhető el: https://jegy.mav.
hu/.
Oroszlányon, a vasútállomáson
korlátozott nyitva tartással vasúti
menetjegypénztár üzemel, a pénztár nyitvatartási idején kívül a menetjegy a jegyvizsgálótól a vonaton is megvásárolható. Az állomási pénztár nyitva tartása: hétfőtől
péntekig: 05:20–09:50, 10:10–13:50,
14:15–16:50 között. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon: 06:50–
11:25, 11:45–14:10, 14:35–17:20 között.

Már csak június 30‑ig
érvényesek a veszélyhelyzet
alatt lejárt okmányok
Nem csak az igazolványok megújítására, de az
autónk műszakijára is érdemes időpontot foglalni
a tavasz során. A Magyar Közlönyben december
28-án este megjelent határozattal ugyanis hatályon kívül helyezték azt a tavaly novemberi rendeletet, melynek alapján a Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányok a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvan napig
érvényesek. Az új határidő 2022. június 30.
Mint ismeretes, az Országgyűlés még karácsony
előtt 2022. június 1-ig meghosszabbította a veszélyhelyzetet, és ezzel együtt azt is, hogy a magyar hatóság
által kiállított, Magyarország területén hatályos, 2020.
március 11.
és 2020. július 3. között
lejárt, vagy
2020. november 4. és 2022. május 31. között lejárt vagy lejáró hivatalos okmány 2022. június 30-ig érvényes marad.
Az új érvényességi időt a nyilvántartásba nem
kell bejegyezni és az okmányon nem kell feltüntetni. Ez az összes hivatalos okmányra vonatkozik, a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki
vizsga érvényességére és a diákigazolványokra
is. Mi azt ajánljuk, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a hosszabbítást, nehogy egy utazást vagy
nyaralás tegyen lehetetlenné egy lejárt személyi,
jogosítvány, vagy műszaki vizsga.

