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Női szemmel
Új sorozatunkban olyan nőket mutatunk be az olvasóknak, akik munkájukkal, hobbijukkal mindannyiunk
számára élhetőbbé teszik a várost, és
példaképként motivációval szolgálhatnak a mindennapokra.
6–7. oldal

Kútbejelentés
Többször foglalkoztunk már az otthoni kutak bejelentési kötelezettségével,
most itt a legfrissebb változás.
5. oldal

A központi iskolatej
és iskolagyümölcs
program mellé
az oroszlányi
általános iskolás
tanulók idén is
minden tanítási napon
kapnak „iskolakiflit”. A
napi kiszállítást végző
cég(ek)nek évente kell
pályázniuk a feladatra.

HA2KMR
A mobiltelefon és az internet mellett
meglepő, de a rádióamatőrök igenis
léteznek. Mostantól egy komoly rádióállomás viszi a város hírét ezen a
csatornán is – nem túlzás, hogy világszerte.
3. oldal

Emlékkép
Új rovatunkban Babér Zoltán fotógyűjteményéből mutatunk egy-egy
jellegzetes városi képet, vagy eseményt a múltból.
2. oldal
Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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In Memoriam
Dr. Czele Lajos
1939–2020
2020 január elején életének 81. évében
elhunyt Dr. Czele Lajos főorvos úr.
Nem lehet egy tartalmas életet néhány
sorban összefoglalni, személyes emlékek jönnek elő róla a gyermekkoromból, munkatársról és már a beteg emberről. Dr. Czele Lajos főorvos 1964ben szerzett diplomát a Semmelweis
Egyetem általános orvosi karán, 1965ben költözött feleségével Oroszlányba,
ahol haláláig élt. Kezdetben bányaüzemi körzeti orvosként, majd üzemorvosként dolgozott. Folyamatosan részt vett
a város, majd a város környéki községek
központi ügyeleti ellátásában. Szakorvos hiány miatt a bőrgyógyászati szakrendelés feladatait is ellátta. A rendszerváltást követően az oroszlányi szakrendelőben a foglalkozás egészségügyi területen dolgozott nyugdíjba vonulásáig,
2014 áprilisáig.
Oroszlányban eltöltött közel 50 év alatt
rengeteg beteg gyógyítását, rehabilitációját látta el. A betegekkel szembeni empátiás készsége, udvarias, etikus emberi
magatartása példaértékű volt. Munkáját
kollégái, munkatársai is nagyon megbecsülték. A tanácsi, önkormányzati vezetők magas szintű szakmai tevékenységét többször díjazták, előbb az „Egészségügy kiváló dolgozója”, majd 2007ben „Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt
kapott.
Néhány évvel nyugdíjba vonulása előtt
decemberben mindig megjelent és azt
mondta jövőre abbahagyom, majd következő év januárban kopogtatott az ajtón és azt mondta ezt az évet még végig
csinálom.
Most végleg elment.
Emléked megőrizzük, munkatársaid,
betegeid.

Tippeljék meg az évet! Az 2020-as évet ismét névváltoztatással kezdte a képen
szereplő intézmény, most visszakapta egyik korábbi – Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár Oroszlány (röviden: KFMKK) – nevét. Babér Zoltán gyüjteményéből származó egykori
fényéképen még éppen formálódik, de már felismerhető a jellegzetes épület – hasonló archív
fotókból ezentúl minden hónapban megmutatunk egyet. A tippeket az újság facebook oldalára
várjuk, ugyanezen fénykép alá, és majd a helyes évszámot is itt tudhatják meg.

Fotó: Babér György

Gazdát keres:
CIRMÓ

Ő
. Oltott, ivartalanított, 2
év körüli kislány. Szerető gazdit keres,
benti tartással!
Infó:
06 20 481 2319

Nyugodj békében
Főorvos Úr!
Dr. Varju János
főigazgató
Oroszlányi Szakorvosi
és Ápolási Intézet
2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Létesít
ményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: pa
lotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány,
Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomdaipari
Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8500 • Fotók: Babér Zoltán, Feer Mari
ann, Juhász Attila, Nagy Csaba, Németh Ferenc, Pintér Sándor, Suta László, Szabó Imre, Szécsi Ferenc, Tóth Béla, KarMa Photo, Makovi, Oroszlány Város Fotótára, Oroszlány Város Óvodái, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Hullámok hátán – harminc év után
Kiss Csabát sokaknak nem kell bemutatni a városban, ám ez alkalommal
egyetlen teherautó sem került szóba,
amikor személyesen fogadott bokodi
úti telephelyén. Impozáns, terebélyes
antenna alatt várt, és lelkesen sorolta a
paramétereit – ami láthatóan nem arra
készült, hogy sztereóban bejöjjön a Kossuth. Fogadják szeretettel nem mindennapi hobbikat űző oroszlányiakat bemutató sorozatunk első részét.
: Honnan származik az ötlet, milyen hagyománya van ennek Oroszlányban?
K. Cs.: Régen, kb. 50 éve Merényi Gyuri bácsi vezényletével Oroszlányon volt
egy jól működő rádióamatőr klub, rádiós hívójelén HA2KMR. Én 1970-től voltam klubtag, elsős ipari tanuló koromtól. Mint minden MHSZ-klubot ezt is
elérte a vég, a 90-évek vége felé felszámolták. A berendezéseiből mára nem
maradt semmi.
: Hogyan kell ezt értelmezni abban a korban, milyen lehetőségek voltak akkor?
K. Cs.: Nézze, nekünk ez volt a fiatalságunk. Társaságot is jelentett, és persze elsősorban azt, hogy rádión ki tudtunk lépni nyugatra – ez hatalmas szabadságérzetet jelentett. Útlevelet nem
lehetett kapni, csak ez volt. Ugyan csak
leselejtezett honvédségi berendezéseink
voltak, de megjavítottuk őket. Ez érdekelt bennünket, érdekes is volt, akartuk.
Nagy megbecsülése volt a dolognak,
egyfajta társadalmi munkának számított. A több napos versenyekre például
kikértek minket a munkahelyünkről.

Mára nem csak a társadalmi, de rádióhullámokat vivő közeg is megváltozott.
Az ionoszféra (ami a rádiójelek visszaverődését biztosítja távoli állomások
esetén) sem olyan már, mint akkor.
: Pontosan mi épült itt meg, és
mire alkalmas ez?
K. Cs.: Ez itt egy több sávos, teljesen
körbe forgatható antenna, melynek az
alsó része kb. 100 négyzetméter, és még
felette van kettő kisebb, plusz a huzalantennák. Bent a legmodernebb berendezések, ezek már számítógéppel is ös�sze vannak kötve. Egész más lehetőségeket ad, mint annak idején. Több mindentől függ, de a világ szinte bármely
pontján lévő rádióamatőrrel fel lehet
venni a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételeket egyesével naplózni, dokumentálni kell az érvényességhez, különösen a
versenyek alkalmával. Ebben azért egy
számítógép nagy segítség.
Az a tervem vele, hogy versenyezzek.
Ha el akarom mondani, hogy Oroszlányból vagyok, ha a város hírét akarom
vinni, akkor ehhez olyan technika kell,
amivel ezt bármilyen időjárási körülmények között meg tudom tenni.
: Hogyan írna le egy ilyen versenyt annak, aki még sosem vett részt
ilyenben? Miben mérik a sikert?
K. Cs.: A sikert mindig teljesítményben
mérik. A cél minél több kapcsolat létrehozása, minél több frekvencián, minél több ország rádióamatőrével. Régen
közel 2000 összeköttetést hoztunk létre egy 48 órás verseny alatt – ez akkor
4-5 ember munkája volt. Ez egy műszaki, technikai és szellemi képességeket is
kívánó sport. Forgalmazási szabályok, a
készülékek képességei, morze-ABC, és
mindezekből vizsgát is kell tenni. Befo-

lyásolja az időjárás, tudni kell, hogy éppen hogyan fordul a Föld, és hogy akkor melyik országban vannak ébren…
: Mennyire nehéz megszerezni egy ilyen rendszernek az elemeit?
Mennyi idő volt ezt felépíteni?
K. Cs.: Tavaly szeptemberben jött a
döntés, akkor eladtam a lovaimat, és azóta hoztam össze ezt. A rádiózás nélkül töltött években sok minden megváltozott, jóval komolyabbak a lehetőségek. Ma már a könyvek és újságok mellett a netet és YouTube-ot is segítségül
tudtam hívni. Magam terveztem és kiviteleztem a rendszert, és a hozzávalóit is Európa több országából válogattam
össze – persze ma már mindent kapni
hozzá. Valójában igen, tényleg viszonylag hamar összeállt.
: Bele lehet hallgatni vele a tűzoltók, vagy mondjuk a Kecskédi repülőtér rádióforgalmazásába?
K. Cs.: Ezt a lehetőséget nem keressük,
nem etikus, szóba sem kerül. Technikailag biztos lehetséges lenne, de ilyet nem
csinálunk. A rádióamatőrök számára kijelölt frekvenciák vannak, ezektől
nem térünk el. Ez nem erről szól.
: A Terminátor filmekben azt látjuk, hogy a világvégét követően szinte
kizárólag rádiózva érik el egymást az
emberek. Ez az elvi lehetőség, a vészhelyzeti rádiózás, mennyire van benne ebben a hobbiban?
K. Cs.: Ezt sosem mondtuk ki, de persze, benne volt. Az MHSZ a Magyar
Honvédelmi Szövetséget jelentette,
1960-ban persze, hogy benne volt. De
ha benéz a pult alá, akkor ott is van egy
teherautó akkumulátor. Na, az nem véletlenül van ott. Nyilván kisebb teljesítménnyel, és mondjuk számítógép nélkül, de a rendszer működőképes hálózati áram nélkül is.
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

: Mi a további cél? Ismét klub, összejövetelek,
vagy ez kizárólag egyéni
foglalatosság?
K. Cs.: Amikor ez az állomás megkapta az engedélyét, kérhettem volna más hívójelet is, de nekem a HA2KMR maradt
meg a szívemben, nekem
ez jelenti a rádióamatőrködést. Meglepő módon
nem csak a városból kerülnek elő a régi társak, de az éterben is van, aki emlékszik erre, és rákérdez a beszélgetésben, hogy ez ugyanaz a klassz kis állomás-e? Itt 30 év kihagyásról beszélünk, ez azért megható. A régi kollégák mára
már szintén nyugdíjasok, bármikor jöhetnek, beszélgethetünk, beletekerhetnek a sávokba. A technika sokat változott, mások a szabályok, mások a szokások – a régi hívójel hadd maradjon már meg. Sorra bukkannak fel, a jegyzőkönyvek, az oklevelek – ez utóbbiból még kutatjuk, hátha valahol előkerülnek, mert bizony akkor nagyon sok volt
belőle. A világversenyeken való jó szereplésért kaptuk őket,
mint klub. Akkor volt olyan verseny amin az Oroszlányi rádiós klub a világ első 15 legjobbjában benne volt ám! Egyben itt is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki
segített abban, hogy ez az amatőr állomás létrejött (munkával, ötlettel, biztatással, tanáccsal, jószóval). Köszönöm!
További cél lehet még az állomás bővítése versenyállomássá,
de ez már nem csak az én célom kell legyen. Ehhez már külső
támogatás szükséges, városi, de méginkább megyei szinten.

Az Oroszlány Barátainak Köre
és más civil szerveződések

karneváli mulatsága:
Sport étterem

(Oroszlány, Táncsics Mihály út 66.)

2020. február 24., hétfő 17 óra
A zenét

Horváth László
és

Minka József
biztosítja.

A részvételi szándék
bejelentése, ha biztos
helyet szeretne, a
+36-20/542-9733 telefonszámon ajánlott!

• maskara – valamilyen jelmez
viselése
• belépődíjként – zsákbamacskának
való, akár több – papírzacskóba
csomagolt apróság leadása a
belépéskor, majd vásárlása
• a kontyalávaló és egyéb finomságok
biztosítása, mivel batyus bál lesz!
• férfiember számára asszonyruha,
de legalább fejkendő viselése

Meghívó

KEDVES TAGTÁRSUNK,
BARÁTUNK, TÁMOGATÓNK,
SEGÍTŐNK!
Az Oroszlány Barátainak Köre Elnöksége
a 2019. január 4-én tartott elnökségi ülésének döntése
alapján, jeltolmács közreműködésével
2020. február 10-én, (hétfő) 17 órára összehívja
évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés helye: Krajnyik Akác András Sportcsarnok
konferenciaterme (Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)
Javasolt napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
2. Beszámoló az egyesület 2019. évben végzett munkájáról. Előadó: Fátrai Erzsébet
3. A pénzügyi beszámoló a 2019. évről, mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és közhasznúsági melléklet elfogadása. Előadó: Gyurkáné Nagy Olga
4. Felügyelő bizottság beszámolója. Előadó: Dezső Kornélia
5. 2020-ra tervezett és a 2020. évi pályázatokhoz javasolt
programok ismertetése, megvitatása. Előadó: Fátrai Erzsébet
6. Egyebek: hozzászólások, javaslatok.
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, a vezetőség a következő közgyűlést 2020. február 10-én, hétfőn
17.15-re hirdeti meg, változatlan napirenddel.
Az Alapszabály VI. fejezetének 2/d) pontja szerint a megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes.
A közgyűlésen alkalom lesz a 2019. évi tagdíj – 1500 Ft/év
– befizetésére továbbá a közgyűlés után a teljes Sportcsarnok bemutatására és bejárására!
Szíves figyelmébe ajánljuk Önnek, családtagjainak és
munkatársainak, hogy az 1994-ben alakult egyesületünk
1999 februárjától, tevékenysége alapján közhasznú szervezet, így fogadhatjuk a lakosság adójának 1%-os felajánlását. Adószámunk:18603550-1-11
Tisztelettel hívjuk a közgyűlésre, megjelenésére feltétlenül
számítunk!
Oroszlány 2020. január 27.
Baráti üdvözlettel:

Fátrai Erzsébet elnök
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TÁJÉKOZTATÁS
a 2020. január 1. napjától a települési
önkormányzat jegyzőjének feladat- és
hatáskörébe került gyámhatósági ügyekről

A december 23-i Magyar Közlönyben közzétett
döntés szerint a kormány törölte – több más
építmény mellett – a várgesztesi vár felújítását
is.

Világbajnokság rendezéséről folynak tárgyalások Fekete Lászlóval. Az erős emberek ös�szecsapására a bányásznap keretében, ismét a
Bányászati Múzeumban kerülne sor. Képünk is
itt készült 2017-ben.

2020. január 1. napjától az alábbi – korábban a gyermekvé
delmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal ha
táskörébe tartozó – ügykörök kerültek át a települési önkor
mányzat jegyzőjének hatáskörébe:
• Családvédelmi koordináció
A családvédelmi koordinációs szerv a hozzátartozók közöt
ti erőszak kezelésével kapcsolatos feladatot lát el.
• Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő
nyilatkozat felvétele
A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot a gyermek szü
letése után vagy azt megelőzően – a fogamzási idő kezde
tétől – személyesen lehet megtenni.
• A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és utónevének megállapítása
• Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez
• Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása
• Gyámnevezés és gyámságból való kizárás
A szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilat
kozatát a települési önkormányzat jegyzője előtt is megte
heti, amelyről jegyzőkönyv kerül felvételre.
• Tájékoztatás a családi jogállás rendezéséről
Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése ese
tén a települési önkormányzat jegyzője feladatkörébe tarto
zik az anya tájékoztatása.

Kútbejelentés
2020. január 1-étől megváltozott az engedély
nélkül létesített kutak bejelentésének módja

Közel 50 millió forint értékű az a korszerű műszaki megoldásokkal szerelt új mentőjármű,
melyet januárban kapott a mentőállomásunk.

Új szaktantermekkel, laborokkal gazdagodott a
gimnázium, amelyek megvalósításához komoly
összeggel járult hozzá városunk is.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. évi
módosítása értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság
és az eljárási díj megfizetése alól, aki 2020. december 31-ig
kérelmezi az engedély nélkül létesített ásott, vert vagy fúrt
kút vízjogi fennmaradási engedélyét.
A korábbiakkal ellentétben, 2020. január 1-től a települési
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy
vert kút engedélyezéséhez nem szükséges jogosultsággal
rendelkező szakember által készített tervdokumentáció be
nyújtása, elegendő a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerin
ti tartalmú dokumentáció benyújtása vagy az oroszlany.hu
oldalon, illetve az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalban el
érhető formanyomtatvány kitöltése és a kút tulajdonosa ál
tal történő aláírása.
Fúrt kút esetében a benyújtott dokumentációban igazolni
kell, hogy a kút kivitelezője a vonatkozó jogszabályok alap
ján képesített vízkútfúró szakember, valamint a benyújtott
formanyomtatványt el kell látni a szakember aláírásával is.
Az új kutak engedélyezésével kapcsolatosan hivatalunk
ban személyesen ügyfélfogadási időben a 34-es irodában
Kovács Gábor Ferenc környezetvédelmi referenstől, illetve
telefonon a (34) 361-444/141 telefonszámon kaphatnak to
vábbi információkat.
Dr. File Beáta jegyző
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Megszűnik 2020. január 1-jével
az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már nem lesz
lehetőség új okmány igénylésére sem. A korábban kiállított
és érvénytelené vált igazolványo
kat az érintettek legkésőbb 2020.
március 1-jéig kötelesek leadni a
székhelyük szerinti járási (kerü
leti) hivatalban (postai úton vagy
személyesen). A változás az egyé
ni vállalkozói tevékenységet nem
érinti, a nyilvántartás vezetésével
kapcsolatos feladatokat a jövő
ben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
fogja ellátni.

Az Oroszlány Városi Televízió
új adásnappal kedveskedik a
kosárlabda szerelmeseinek. Ja
nuár 21-től, minden hazai mérkő
zést követő kedden, Kosárkedd
címmel láthatják az OSE-LIONS
hazai mérkőzéseit teljes terjedel
mében, Oláh Roland kommen
tálásával. Kövessék figyelemmel
az „Oroszlánok” egyre nagyobb
látogatottságú itthoni meccseit!
Az adás elérhető a Digi, a T-home
hálózatán, illetve interneten az
oroszlanyimedia.hu/elokep olda
lon, valamint az OVTV facebook
oldalán is!

Nemzetközi lapértesülések szerint a BorgWarner anyacége
2020 második felében megvásárolja a Delphi-t. Az autóipa
ri beszállító neve ugyan csak a
járműalkatrészek ismerőinek le
het ismerős, de a korábbi évek
ben beolvasztott Delco-Remy-vel
együtt abba az irányba mutat,
hogy az eddig elsősorban turbó
feltöltőiről és hajtásrendszerekről
ismert BorgWarner további tudást
és kapacitást gyűjt az elektro
mos járműhajtások területén is.
Mindez az oroszlányiak számára
azért érdekes, mert jelenleg ez a
stratégia jelentheti a cég számára
a túlélést az autóipar változása
inak időszakában, azaz az ipari
park egyik jelentős adóerővel bíró
cége hosszú távon is megtarthat
ja oroszlányi telephelyeit.

NŐI
SZEMMEL
Deés Szilvivel

VASI MELINDA folyamatfejlesztési vezető a Sueznél, a Suez oroszlányi gyárának Women’s Network
projektvezetője, a Szülők és Pedagógusok a
Gyermekekért Alapítvány elnöke, az OSE FB tagja
és főleg önkéntese, családanya, feleség.
Mit csinál egy folyamatfejlesztő?
Azon dolgozik, hogy minél hatékonyabbak legyenek a munkafo
lyamatok az áru megrendelésétől a kiszállításig. Ez legtöbb eset
ben a folyamatok automatizálásra való előkészítését is jelenti.
Miért van erre szükség egy cégnél?
A dolgozók egyre kevesebb időt töltenek el egy pozícióban.
Ez köszönhető a munkaerőpiaci helyzetnek, de az új generá
ció munkába állasának is. Ha a feladatok nem kötődnek egy-egy
adott személyhez, könnyebbé válik a betanítás és a fluktuáció
kezelése. Munkám másik területe az irodai digitalizáció, amely
ben a manuális feladatokat váltjuk ki rendszerekkel, hogy időt
spóroljunk és hatékonyságot növeljünk.
A Sueznél maradva, mit jelent a Women’s Network?
Egy vállalati informális hálózat, amely a női pozitív diszkrimi
nációval foglalkozik: eseményeket szervezünk, képezzük és fej
lesztjük magunkat, bővítjük a kapcsolati tőkénket. Célunk, hogy
a női szerepeinket felvállalva egyaránt helyt tudjunk állni a mun
kában és otthon is beosztástól, munkakörtől függetlenül.
Ért már hátrány a munkádban pusztán azért, mert nő vagy?
A fejlődésben és az előre jutásban sosem akadályozott. Inkább
furcsa helyzeteket szül, főleg, hogy az iparban dolgozunk. Infor
málisabb megbeszélések alkalmával mi lányok nem biztos, hogy
sörözni szeretnénk. Anyukaként pedig van, amikor azt kell mon
danom: én most hazamegyek. Mert a hűtő nem lesz magától
tele és a férjem inge sem kerül be magától kivasalva a szekrény
be. Egy nőnek azt hiszem több szerepben kell munkaidőn kívül
helyt állnia.
Van azonban pozitív oldala is a nőiségnek: vezetőként a törődés,
vagy a női „megérzések” jól jöhetnek, mint ahogy a generációs
problémák leküzdésében is sokat segít, hogy a gyerekeimtől ta
nult nyelvet tudom beszélni a fiatalokkal.
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Mennyi a feladat a Hunyadi Iskola Alapítványának elnökeként?
Napi szintű elfoglaltságot, törődést igényel. Alapvetően for
rást szerzünk és programokat szervezünk. Azaz pályázatot
írunk, megvalósítunk és elszámolunk. Szponzorokat keresünk,
ötletelünk, hogyan lehetne az iskolát egy élhető és vonzó hellyé
varázsolni. Ezért kerültek például a csocsóasztalok a folyosókra,
pingpongasztalok vagy a fűszer- és gyógynövénykert az udvarra.
Melyek a legtesthezállóbb feladatok, szerepek a számodra?
A támogatásszerzésnél tudom leginkább használni a pénz
ügyes múltamat, a szervezésnél pedig a kapcsolatrendszeremet
és az ötleteimet. De számomra a legfontosabb, hogy olyan dol
got csinálhassak, aminek van kézzel fogható eredménye. Azért
szeretek egy sütivásárt, vagy egy önkéntesekkel létrehozott ese
ményt szervezni (pl. streetball), mert ott látom, hogy eredménye
van a sok befektetett munkának.
Hogyan jut időd minderre?
A munkaidőm kötött, közben maximum egy telefonra jut idő
ebédszünetben, egy rövid megbeszélésre, amikor iskolába vi
szem a fiam. Általában a reggel 5 és 6 közötti időszak az önkén
tes feladatoké – pályázatot írok vagy elszámolok, ha szükséges,
akkor délután és este a rendezvényeken dolgozunk. A vasárnapi
ebéd után is van néhány óra, amit fel tudok használni. És hát
a networking mindenhol jelen van az életemben: akár egy ko
sármeccsen is 3-4 emberrel tudok egyeztetni a következő idő
szakok feladatairól.
Mi motivál egy nehezebb napon?
A munkánkra használjuk a „roller coaster” vagy „hullámvasút”
kifejezést. Amikor fent vagyunk, akkor születnek az ötletek és a
fejlődés. Amikor éppen lent (mert olyan is van), akkor inkább a
rutin feladatokra összpontosítunk. Ha pedig valami miatt kiesnék
a munkából, akkor igyekszem másokat is bevonni. Ez persze ak
kor működik csak, ha előtte már én is segítettem.
Ezt nevezhetjük egyfajta filozófiának is?
Igen. Hiszek abban, hogy ha valamit becsületesen és önzet
lenül megteszek, az kifizetődik. Ehhez tudatosan kell előtérbe
helyezni magunkat és a kapcsolati tőkénket. Ha így élek, akkor
bármit adok, visszakapom, úgy, hogy mindenkinek jó lesz.
Mottóm HWAPO (HARD WORK ALWAYS PAYS OFF –
a kemény munka meghozza gyümölcsét)
Család, gyerekek 2 fiú: Bence (16), Boti (9)
Kedvenc ételem Minden ami mákos + lecsós libamáj
krumpligombóccal
Legnépszerűbb ital Tea és a különleges limonádék
Kikapcsolódás, pihenés Erdőfürdő. Ha süt a nap, ki kell mennem a
természetbe
Hobbi, feltöltődés Gasztro események: látogatás egy termelői
piacra, egy jó francia pékségbe, vagy egy
főzőtanfolyamra
Olvasnivaló Jellemzően szakmai könyvek.
Emellett nagy Forbes rajongó vagyok
Mennyit alszol egy nap A 7-7,5 óra megvan. 5-kor kelek, de időben
lefekszem

A MÁV Start Zrt. értesíti tisztelt
utasait, hogy 2020. február 8-tól
2020. február 9-ig és 2020. febru
ár 15-től 2020. február 16-ig Szár
liget–Tatabánya állomások között
végzett pályakarbantartási mun
kák miatt a 12 Tatabánya–Orosz
lány vasútvonalon a 34452, 34454,
34464, 34456 és 34466 sz. vonatok
módosított menetrend szerint köz
lekednek.

Tatabányára kerülnek a helyi
építési ügyek, azaz csak KEM
Kormányhivatalban lehet majd
ezeket intézni. Az eddig a jegyző
kezében lévő „építésügyi igazga
tási feladatok” iratokkal, számí
tógépekkel együtt kerülnek át a
megyeszékhelyre. Amint további
információkhoz jutunk a 2020. már
cius 1-jével életbe lépő változással
kapcsolatban, tájékoztatjuk olvasó
inkat.

Az Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány felfüggesztette a kérelmek befogatását és a beadott
kérelmek kifizetését. Az Önkor
mányzat és az Oroszlányi Szolgál
tató Zrt. által 2003-ban létrehozott
alapítvány a lakossági (egyéni) fű
tésrendszerek távfűtésre való rákö
tését támogatta az elmúlt években,
ám a távhős cég állami kézbe ke
rülésével jövője bizonytalanná vált,
ezért felfüggeszti tevékenységét.
Akik már beadták kérelmüket, azok
levélben kapnak tájékoztatást.

Három, helyi közösséget építő,
figyelemre méltó fejlesztés közül
választhatnak a Tesco vásárlói. A
vásárlásnál kapott zsetonokkal az
oroszlányi áruház előterében sza
vazhatnak. A falusi Meseliget óvo
da só- és fejlesztőszobát szeretne,
a Borbálai óvoda gumiburkolatra
cserélné a hinták alatti homokot, a
Hunyadi iskola pedig a fizika, pon
tosabban az elektromosság tanítá
sához szerezne be építőkészlete
ket. A pénztárostól kapott műanyag
érméket csak február 16-ig gyűjtik.
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Idén is közreadjuk az adónk 1%-ára jogosult oroszlányi szervezetek listáját
– a NAV nyilvántartása alapján. A 44
egyesület között sok olyan van, amelynek szinte ez a lehetőség az egyetlen bevételi forrása, ne engedjük meg tehát,
hogy elvesszen ez a lehetőség.
Listánkkal segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik még bizonytalanok,
hogy kinek szeretnék felajánlani azt a
bizonyos 1%-ot. A NAV egyébként idén
is szinte mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, melyen belül az elektronikus felületeken belépve, május 20ig rendelkezhetnek a felajánlók arról,
hogy melyik szervezetet szeretnék támogatni.

18603048-1-11
18617034-1-11
18602353-1-11
18505335-1-11
18900314-1-11
19144878-1-11
18600038-1-11
18605318-1-11
18615331-1-11
19888183-1-11
18613700-1-11
19150749-1-11
18600715-1-11
18615898-1-11
19148865-1-11
19888042-1-11
18618080-1-11
18397262-1-11
18606821-1-11
18603433-1-11
18032475-1-11
18603550-1-11
18604379-1-11
18602140-1-11
18605208-1-11
18279063-1-11
19149196-1-11
18336054-1-11
19150419-1-11
19149055-1-11
19888073-1-11
18612077-1-11
18025022-1-11
18616363-1-11
18610343-1-11
18612761-1-11
18609666-1-11
18601709-2-11
18611007-1-11
19148463-1-11
18015889-1-11
18616909-1-11
18911761-1-11
18647165-1-11

„Fészek” Gyermek- és Ifjúságvédelmi Alapítvány (51553/2002) (Oroszlány, Rákóczi F. út 53.)
„Generációk Egymásért” Alapítvány (Oroszlány, Táncsics M. út 42.)
A Karate a Gyermekekért Alapítvány „végelszámolás alatt” (Oroszlány, Bánki D. út 8.)
Alapítvány az Egészséges Óvodásokért (Oroszlány, Mester utca 1.)
Aranyhaj Világa Alapítvány (Oroszlány, Tópart út 8. 4. em. 4.)
Bakfark Bálint Alapítvány (Oroszlány, Asztalos J. utca 2.)
Benedek Elek Gyermekeiért Közalapítvány (Oroszlány, Rákóczi F út 78.)
Brunszvik Óvodásokért Alapítvány (Oroszlány, Bánki D. utca 67.)
Dr. Balogh Tibor Alapítvány (Oroszlány, Béke utca 15.)
Égeresi Sporthorgász Egyesület Oroszlány (Oroszlány, Táncsics M. út 59. 1. em. 17.)
Életút Oroszlányi Segítők Egyesülete (Oroszlány, Fürst Sándor u. 20)
Falu-Hagyományőrző és Kulturális Egyesület (Oroszlány, Alkotmány út 58.)
Gyermekeink Egészségéért, Környezetünk Védelméért Alapítvány (Oroszlány, Karinthy F. utca 1.)
Hébé Alapítvány A Művészetoktatásért (Oroszlány, Havasi M. utca 1.–3.)
Komárom-Esztergom Megye Katasztrófavédelméért Alapítvány (Oroszlány, Külterület hrsz. 0718/10)
Majki Sporthorgász Egyesület (Oroszlány, Eszterházy utca 88.)
Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület (Oroszlány, Radnóti M. utca 14.)
Mindent Az Állatokért Alapítvány (Oroszlány, Rákóczi F. út 6. 2. em. 6.)
Mirandolina Tehetségkutató És Esztétikus Mozgásért Alapítvány (Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)
Munkás Szent József Templom Oroszlányban Közhasznú Alapítvány (Oroszlány, Haraszthegyi utca 11.)
Oroszlánkő Természetvédelmi, Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület (Oroszlány, Várdomb köz 6.)
Oroszlány Barátainak Köre (Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány (Oroszlány, Kossuth u. 2.)
Oroszlány Város Polgárőr Egyesülete (Oroszlány, Haraszthegyi utca 2/a.)
Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület (Oroszlány, Táncsics M. utca 66.)
Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (Oroszlány, Zichy Mihály út 46.)
Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány (Oroszlány, Táncsics út 1.)
Oroszlányi Bányász Népdalkör (Oroszlány, Erdész út 44.)
Oroszlányi Bányász Szolidaritási és Kegyeleti Alapítvány (Oroszlány, Petőfi S. u. 27.)
Oroszlányi Evangélikus Gyülekezeti Alapítvány (Oroszlány, Alkotmány út 46.)
Oroszlányi Horgász Egyesület (Oroszlány, Mészáros L. utca 2/a.)
Oroszlányi Judo Club (Oroszlány, Mészáros köz 7.)
Oroszlányi Kutyás Egyesület (Oroszlány, Balassi Bálint út 22.)
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Oroszlány, Táncsics M. út 66)
Oroszlányi Rákóczi Szövetség Millénniumi Alapítvány (Oroszlány, Táncsics udvar 8.)
Oroszlányi Sportegylet (Oroszlány, Szent Borbála tér 2.)
Oroszlányi Szabadidő Egyesület (Oroszlány, Táncsics Mihály út 66.)
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány (Oroszlány, Bánki D. u. 2.)
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club (Oroszlány, Majki út 32.)
Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány (Oroszlány, Havasi M. utca 1.–3.)
Térségi Integrált Művészeti Egyesület (Oroszlány, Rosenberg utca 2. 2. em. 12.)
ÚjraTervezés Civil Szervezet (Oroszlány, Népekbarátsága utca 17. fsz. 3.)
Ürgehegyi Lovassport Egyesület (Oroszlány, Hunyadi J. út 5. 2. em. 12.)
Vörös István Hagyományőrző, Kulturális és Sport Alapítvány (Oroszlány, Fürst S. utca 23. fsz. 1.)

1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1% • 1%
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„Kerékpárosbarát Munkahely” a városüzemeltető cég
Magyarország élen jár a kerékpározásban európai szinten, az emberek 22 százaléka használja fő közlekedési eszközként a biciklit. Csak két legendásan kerékpárbarát ország, Hollandia és Dánia előz meg minket – mondta Schanda
Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai
államtitkára január 24-én a Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát
Munkahely díjátadó ünnepségen, Budapesten. Az idén 9 település és 11 munkahely részesült az elismerésben, köztük az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. A több tucat pályázó között egyébként olyan szempontok döntöttek, mint a
cégnél meglévő biztonságos és fedett kerékpártárolók, a kerékpárral munkába járó
dolgozók aránya, vagy a munkavégzés céljából biztosított céges drótszamár. Emellett azt is vizsgálták, hogy a cég a mindennapi tevékenységei során mennyire figyel
oda a kerékpárosok igényeire, és mennyire támogatja ennek a környezetbarát közlekedési módnak a bővülését. Az eseményen Németh Gábor vezérigazgató vehette át az egy éven át használható Kerékpárosbarát Munkahely díjat, ahol fényképeken keresztül mutatta be az általa vezetett vállalat „bicós érdemeit”. A jelenlévő
szakmai közönség ebből megtudhatta, hogy a cég – egyéb feladatai mellett – a kerékpárút építésének szakmai felügyeletét is ellátta. Az átadás óta pedig végzi az útszakasz üzemeltetését – egyebek mellett ehhez teherbiciklit is használ. Részt vett a
majki ágon és a környei szakaszon felszerelt, gépjármű-forgalmat megakadályozó,
de a kerékpárosokat zavartalanul átengedő „sorompók” tervezésében és telepítésében is. A most kapott erkölcsi elismerés mellé jelképesen egy városi kerékpárt is
hazahozhattak, melyet helyi ügyintézésre fognak használni.
MTI-OIH
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névre szóló meghívót kapnak mammográfiai szűrővizsgálatra. A vizsgálat 2020. február 3-tól kezdődően az invitáló levélben megadott időpontban lesz a tatabányai Szent Borbála Kórház Emlő
szűrő Állomásán.
Az emlőrák
a nők leggyakoribb
rosszindulatú betegsége
Magyarországon. Évente
több mint 7 ezer
újonnan felfedezett emlődaganatot
diagnosztizálnak és több
mint 2300 nő hal meg ebben a betegségben. Az emlőszűrés célja, az emlőben rejtetten előforduló minden olyan
elváltozás korai felismerése, amelyet a
nők általában még nem tapintanak. A
minél előbbi felismerés és ennek segítségével az időben elindított kezelés teljes gyógyuláshoz vezethet.
A rendszeres mammográfiás szűréssel
az emlőrák 80%-a idejében felismerhető.
KEM Kormányhivatal

Élhető Oroszlányt
az idősek számára
– A lakosság negyede
60 év feletti
Elismerések a sikeres
nyomozásért
Farkas Gábor rendőr dandártábornok
elismeréseket adott át az oroszlányi
közterület-felügyelet
munkatársainak. A 2019-es év utolsó napján, Oroszlányban történt emberölés elkövetőjének az elfogásában közreműködő közterület-felügyelőknek és a nyomozásban
kiemelkedő munkát végző rendőröknek
adtak át elismeréseket Tatán 2020. január 21-én. A rendezvényen Farkas Gábor

rendőr dandártábornok emléklappal és
Szent György emlékplakettel jutalmazta
meg Lóczi Krisztián, Marusinszky Zsolt
és Kéri István közterület-felügyelőket.
Oroszlány Város Önkormányzata nevében Lazók Zoltán polgármester, a nyomozás során kiemelkedő teljesítményt
nyújtó Fehér István rendőr törzszászlós és Tamási Péter rendőr főhadnagy
részére adott át jutalmat. – áll a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatójában.

Szűrővizsgálattal az
egészségért

A Népegészségügyi Program keretében azok az Oroszlányban lakó 4565 év közötti hölgyek, akik az elmúlt
két esztendőben nem vettek részt emlővizsgálaton, 2020. január hónapban

Az Oroszlányban élő, 60 év fölötti lakosság körében végzett felmérés eredményeiről, a jelenlegi önkormányzati
szolgáltatásokról és fejlesztési tervekről, elképzelésekről tartott előadást
januárban Lazók Zoltán polgármester
a Bányász Klubban, az Örökifjak Klub
meghívására. Az eseményen részt vett
Baráth Domonkos, a Szociális Szolgálat
vezetője is. Mint azt a január 23-ai találkozón a polgármester elmondta, a város
öregszik, hiszen a lakosságnak közel egy
(Folytatás a következő oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
negyede betöltötte a hatvanadik életévét. Sokan élnek egyedül, sokan küzdenek valamilyen egészségügyi problémával, ezért az önkormányzat bizonyos
szolgáltatásokkal igyekszik könnyebbé, élhetőbbé tenni az idősek számára
a mindennapokat. A szociális étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek klubja, a személyi gondozás intézménye mind azt a célt szolgálja, hogy az idős oroszlányiak biztonságban és jól érezzék magukat. Az önkormányzat szeretné bevonni az időseket
a várossal kapcsolatos döntéshozatalba, és 2020-ban megkezdik egy nyugdíjas otthon kialakításának tervezését
is a városban. Folytatódnak az egészségügyi programok és fejleszteni kívánják a közterületi ellenőrzési rendszert.
A Klub is aktív résztvevője volt a gyakran hivatkozott, még mindig frissnek
számító kutatásnak. A polgármestert
rendszerint januárban hívják meg az
Örökifjak, hogy tájékozódjanak a város adott évi terveiről, elképzeléseiről,
melyekre ott azonnal reagálhatnak is.
Az előadásán kívül a klub idei tervei-

ről esett szó, mely a Klubtól megszokott
módon zenés rendezvényeket, kirándulásokat, egészségügyi, vagy utazásokról szóló előadásokat is magába foglal,
de ebben az évben is lesznek saját maguk szórakoztatására betanult jelenetek
is. A társaság kéthetente szerdán gyűlik össze a Bányász Klubban, ahol minden eddigi és új tagot szeretettel várnak.
– tudtuk meg Cserna Andrásné klubvezetőtől.

Farsang és fánk
szlovák módra
Zenétől volt hangos a Hamvas Béla
Gimnázium díszterme január 25-én
szombat éjjel. Idén 23. alkalommal rendezte meg hagyományos farsangi ba-

tyus bálját az Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, melyen közel
250-en ropták a táncot hajnalig.
A bálterembe lépés előtt a szervezők
minden érkezőt kenyérrel és pálinkával
köszöntöttek, majd az asztalok is megteltek, hiszen az otthonról hozott batyukból előkerültek a finom falatok és
nemes italok. Az eddigi évekhez hasonlóan, idén is a Kridlovka Ifjúsági Fúvószenekar muzsikájára vonultak be a vendégek a terembe. A meghívottak között helyet foglalt Oroszlány jegyzője
File Beáta, Garamkovácsi polgármestere: Bystric Izold, Miava volt polgármestere: Dusan Ribar, valamint a vágsellyei
nyugdíjas klub tagjai is elfogadták a
meghívást. A tardosi és a tatabányai
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
mellett a Magyarországi Szlovákok Szövetsége képviseletében Szabó Mónika
titkár is részt vett a bálon, és megtisztelte a rendezvényt az Országos Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Hollerné Racskó Erzsébet is. A rendezvényen fellépett a Bránicska tánccsoport is, akik nagy tapsot kaptak a lelkes közönségtől, majd a szlovák viseletbe öltözött asszonyok – akiknek kezé-
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-VAL ÖN RENDELKEZIK.
TISZTELJEN MEG VELE!

Alzheimer Cafe
Szeretettel várjuk mindazokat az Alzheimer Café-ban egy kávéra, vagy teára,
akik érdeklődnek a szellemi hanyatlás témája iránt, érintett, mint demens beteg
vagy hozzátartozója révén.
Rendezvényeinken az alábbi kérdésekre keressük a válaszokat szakértőink segítségével:
• Mi az Alzheimer Cafe? Mi a demencia?
• Milyen életkorban jellemző a szellemi hanyatlás megjelenése?
• Melyek az első jelek, tünetek, mire kell felfigyelni?
• Mikor forduljunk orvoshoz? Kihez fordulhatok segítségért?
• Mit tehet az érintett és a környezete önmagáért és a családért?
• Mi az, ami segít? Hogyan tovább?

A RENDEZVÉNYEN LEHETŐSÉG VAN BESZÉLGETÉSRE ÉS
TAPASZTALATCSERÉRE EGYARÁNT!
Időpont: 2020. február 28. (péntek) 15.30 Helyszín: Bányász Klub
Közösségi és Rendezvény Ház (Oroszlány Táncsics M. u. 1.)
Téma: „DEMENCIÁVAL” EGYÜTT ÉLNI. A szeretet próbája – vagy hogyan
próbáljuk elkerülni a kiégést a korszerű gondozás mellett.
Vendégünk: Dr. Vas Teréz neurológus, pszichiáter főorvos
Támogatók: Bányász Klub Közösségi és Rendezvény Ház; Oroszlányi Kato
likus Templom Kiscsoport; Önkormányzati Szociális Szolgálat Oroszlány;
magánszemélyek
Kérdéseivel keresheti: Balogh Tibor, az alapítvány elnöke
– 06-20/437-8925, drbaloghtibor-alapitvany@gmail.com;
Szikszai Istvánné szervező – 06‑70/3808750, szikijutka@gmail.com;
Nyitrai Károlyné szakértő – 06‑70/261‑3344, nyitraine46@gmail.com

Alapítványunk a fennállása alatt több mint 25 mFt-tal
támogatta az Oroszlányban és kistérségében élő beteg embereket. Támogatásaink egy része közvetlenül a
rászorult betegek megsegítését szolgálta másrészt az
Oroszlány területén működő egészségügyi szolgáltatók
támogatását (rendelő intézet, mentőállomás, házi orvosok, ingyenes szűrővizsgálat a lakosság részére stb.)
eszközökkel, ami közvetve a teljes lakosság jobb egészségi ellátását segítette. Eredményes tevékenységünket
csak az Önök segítségével tudtuk elérni.

SEGÍTS, HOGY SEGÍTSÜNK!
Kérjük Önöket, hogy a lehetőségeiknek megfelelően a jövőben is támogassák, segítsék munkánkat, ami közös
érdekünk. Nem tudhatjuk, hogy mikor válunk mi is sérülékennyé és szükségünk lenne segítségre.
OROSZLÁNYI CSALÁDONKÉNT CSAK 1.000 FT TÁMOGATÁSSAL (ami, ha belegondolunk nem egy nagy ös�szeg, de mégis mit jelent, ha ezt összeadjuk és segítséget adhatunk rászoruló beteg gyógykezeléséhez, gyógyulásához) MÉG TÖBBET TUDNÁNK SEGÍTENI! Várjuk
adományaikat:
OTP 11740061-20025342 • ADÓSZÁM: 18615331-1-11

KÖSZÖNJÜK!
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ből ezúttal sem hiányzott a brána kalács
– hagyományos nyitótánca után elkezdődött a mulatság. A talpalávalót, mint
azt az elmúlt húsz évben mindig, a pilisszántói Mosoly zenekar szolgáltatta.
A bálon kívül ülést is tartott januárban
a Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Több más, éves programjukkal kapcsolatos döntés mellett eldőlt az is, hogy ezentúl Polgármesteri
Hivatalban lesz az irodájuk. Ám ennél
is fontosabb, hogy február 15-én siska
fánksütő versenyt rendeznek a Rákóczi
Kultúrházban, melyet az idén a korábbinál szélesebb körben kívánnak megtartani.

A magyar kultúra napja
Árendás József Munkácsy-díjas grafikus, érdemes-művész plakát-tárlatát
nyitotta meg a KFMKK-ban, a Kul-

ra. Ezen az ünnepen legyen jelen a cselekvési vágy az alkotásra, a tenni akarásra, amely arra a reformkorra jellemző, melyben nemzeti imánk született.
A közműveltség ne csupán kívánalom
legyen, hanem az élet minőségét is jelző szabályként vonuljon be a tudatba.
Mert ahol uralkodik a műveltség, ott
nincs ereje a műveletlenségnek. Kívánom Önöknek, s mindazoknak, akik a
magyar kultúráért felelősséggel tartoznak és nem kis erőfeszítések árán teszik
dolgukat, hogy e mai nap legyen ünnep a számukra is, és tudják, hogy amit
tesznek, azzal nemzetünket szolgálják”
mondta a városvezető. Ezt követően elismerések átadására került sor. Oroszlány Kultúrájáért Emlékplakettet vehetett Bóna Ilona, a Bakfark Bálint AMI
igazgatóhelyettese, Janászik Józsefné, a
Borbálai Nyugdíjas Klub vezetője és Kis
Ferencné, több civil szervezet jogi képviselője. A kitüntetéseket Rajnai Gábor
alpolgármester és a megítélő bizottság
tagjai adták át közösen. Az eseményt az
Orfeusz Társulat „A kölcsönkért gyufa”
című komédiája zárta.

Judo farsang

túra Napja alkalmából Kun Ferencz,
a Rákóczi Szövetség alelnöke. A Felvidéken született, majd megyénkben,
Dunaalmáson élő alkotó tematikusan,
kulturális és színházi témájú opuszokat
hozott el Oroszlányba. „A plakát epigramma, olyan műfaj, ami nem szószátyárkodva, hanem tőmondatokban beszél. Ez a művészet a 20. század második felében elképesztő krízisen, válságon ment keresztül. Megváltozott igazi célja, a közlés, a tájékoztatás, az esztétikai nevelés. Eredeti funkcióit elveszítve az utcákról, a közterületekről beszűkült a kiállítótermekbe. Ennek azonban
lett hozadéka, hiszen itt már a minőség és a kvalitás jelenik meg, mely teljes mértékben felzárkózott a piktúra, a
grafika és a művészi fotók közé” hangzott el a megnyitón. Az esemény a továbbiakban a színházteremben folytatódott, ahol elsőként Lazók Zoltán polgármester mondott megemlékező beszédet: „Január 22-ét – Himnuszunk
születésének napját – a legújabb kori
történelmünk avatta a Magyar Kultúra Napjává. Ez az a nap, amikor megemlékezhetünk legfontosabb közös kincsünkről, amely minősítését adhatja létünknek és megkülönböztet bennünket más népektől. Ez a magyar kultú-

Farsang Kupa néven írta ki az Oroszlányi Judo Club és a Megyei Judo Szövetség a Megyei Nyílt Diákolimpiát. A
verseny célja, hogy az „amatőr” versenyzők is megmérethessék magukat, akik
esetleg későn kapcsolódtak be a sportágba, hiszen máshol nincs lehetőségük
versenyezni azoknak, akik nem élsportolók. A meghívót nagyrészt a régiónk
egyesületeinek küldték ki. A Krajnyik
„Akác” András Sportcsarnokban február 8-án, szombaton 9 órakor, mérlegeléssel veszi kezdetét az esemény, hogy
11 órakor már három tatamin küzdhessenek meg egymással az életkor szerint
több kategóriába sorolt indulók. Idén
sem marad el a játékos vetélkedő a 2011ben született lányok és fiúk részére.
Az indulási feltétel mindenki számára:
diákigazolvány, vagy MJSZ tagkártya,
szülői hozzájárulás, orvosi engedély, és
a 2000 Ft-os nevezési díj befizetése. A
helyszínen BÜFÉ üzemel, kísérőknek a
belépő 200 Ft. Információ: Végh Tibor
20/515-9659; Izsáki Erika 30/298-0410.
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LEGYŐZTE AZ
ÚJONC A BAJNOKOT!
NBI/A-s kosárlabda csapatunk
fantasztikus eredménnyel indította a februárt. Ellenfele február 1-jén
nem más volt, mint a kétszeres magyar bajnok, címvédő, jelenleg a Bajnokok Ligájában is szereplő FalcoVulcano Energia KC Szombathely.
Csapatunkat dicséri, hogy már a
mérkőzés előtt pikáns csatára lehetett számítani az esélylatolgatások
alapján, annak ellenére, hogy a tavalyi 1. helyezett és az idei újonc talál-

kozása volt az összecsapás. A várakozásoknak megfelelően parázs csata folyt a pályán, a kilátogató szurkolók űzték-hajtották fiainkat, aminek meg is lett az eredménye. 8 másodperccel a vége előtt egálnál támadhattunk, és Eric Washington
dudaszónál elengedett sikeres triplájától felrobbant a csarnok, legyőztük
a bajnokot! Igazi kosárünnepnek lehettek szemtanúi azok, akik kilátogattak erre a mérkőzésre. Olyan élmény volt ez játékosnak, szurkolónak, a városnak, amelyre sokáig
örömmel fog mindenki emlékezni.
Végeredmény: OSE Lions–FalcoVulcano Energia KC Szombathely
87:84 (27:23, 23:22, 17:13, 20:26)
Februárban már csak egy megmérettetés vár az OSE Lions-ra, mégpedig február 8-án 18:00 órától,
szintén hazai pályán a Soproni KC
alakulata ellen.
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Az év első jelentős ünnepének számít a kereskedők és szerelmesek közkedvelt napja, február tizennegyedike. Minden csupa pirosba öltözik és szívecskék borítják el a kirakatokat, csodaszép ajándékkosarak díszelegnek és hosszan vágott rózsák illatoznak a vázákban. A virágárusok és multik
egyaránt nagy forgalmat generálnak, ám kicsit jobban mögé
nézve a dolgoknak, talán mi magunk is megértjük, hogy valójában semmi jelentősége nincs, csupán egy – más országból
– átvett szokás. Valójában úgy képzelem el, hogy akik igazán
szeretettel a szívükben élnek, azok számára nem különül el ez
a nap a többitől, maximum kiemeltebb szerepet kap, de nem
egyetlen nap alatt kívánják minden érzésüket kinyilvánítani, hanem az év egészében gondoskodnak a számukra fontos
személyekről.
Ettől függetlenül azért jól eső érzést ad bárkinek egy kis megemlékezés e jeles napon, így arra gondoltam, szívesen osztok
meg pár tippet a lelkes szerelmeseknek és bárkinek, aki örömet szeretne szerezni másoknak!
Ha saját kreativitásunkat kívánjuk előtérbe helyezni, akkor
kiváló ötlet lehet egy egyedileg készített verses könyvecske,
benne a saját magunk által írt költeményekkel. Küldhetünk
üzenetet egy palackba zárva és megoszthatjuk benne a legbelsőbb érzéseinket szívünk választottja felé. Fiatalok alkothatnak akár a megismerkedésük helyszínére vezető nyomokat
és rejtvény formájában találhatnak el egymáshoz. Klasszikus
módon foglalhatunk helyet étterembe. Ha ügyes kezünk van
és szeretnénk igazán meghitt pillanatokat, akkor ajándékozzunk egy kártyát, melyen általunk kínált szolgáltatások szerepelnek, például egy órás masszázs, finom olajokkal. Szintén
általunk készített társasjáték is segíthet, amelyben a teljesített
feladatok kapcsán ki-ki a maga módján ad jutalmat vagy épp
veszít valamit. Én biztosan szívesen varrnék valamilyen egyedi terméket a kedvesemnek, hiszen abban az én energiám és
időm van benne, így egészen biztos lehet abban, hogy kizárólag neki szól az ajándék! Sokak számára a gyerekek mellett
már egy kettesben töltött este megszervezése is kikapcsolódás és újbóli egymásra találás lehet, egy kis bon-bon és pezsgő kíséretében. Egyedülállók sem kell, hogy csüggedjenek,
mert meglephetik magukat egy kezeléssel, akár önkéntes
munkával, ahol minden érintett szeretetet kap és ad. Én magam kutya-sitter leszek mostanában a meglévő elfoglaltságok
mellett, így annak ellenére, hogy nekem épp nincs, kedvemre játszhatok a kutyusokkal és mindezt a másik fél számára
kedvező feltételek mellett, megfizetve tehetem. A lista végtelen, mert a lényege a Valentin-napnak számomra a szeretet
és annak fontossága, hogy továbbra is minden áldott nap éltessük magunkban és ezáltal másokban is ezt az érzést! Bármilyen apróság, egy kedves szó, egy figyelmesség utat ad az
áramlásnak!

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 21/a (az emeleti szinten)
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Corden
vérvételi pont
+36 34 560 321
www.corden.hu

Nőgyógyászat

Dr. Diószegi
Bernadett
+36 30 891 1721

Gyógytorna, fizioterápia

Nagy Zoltán
+36 30 213 8582
www.nagytorna.hu

