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Az „OVIS LABDAPROGRAM” célja, hogy
valamennyi óvodában hozzáférhetővé
váljanak sporteszközök, melyek használatával emelkedik a sportoló gyermekek
száma, kialakul az igényük a rendszeres
testmozgásra, a mozgásgazdag élet
módra. A könnyített és szivacslabdákat,
bójákat, mezeket és kinyitható kapukat tartalmazó egységcsomagot mindegyik óvodánk megkapta.

Női szemmel
HORVÁTH SZILVIA aerobik edző:
Nem a fogyás a lényeg, hanem az életmódváltás. Érezd jól magadat a saját
bőrödben!
8–9. oldal

Korona
Néhány igazi, gyakorlati tanács azoktól, akikhez először fordulna azzal,
amitől mindenki tart.
3. oldal

Mi lesz itt?
Még mindig az ipari park adóbevételei
határozzák meg, és beruházásokból
sem lesz kevesebb. A város idei költségvetéséről érthetően, kevés számmal.
6–7. oldal

OBK
Városunk egyik legaktívabb egyesülete számos programot tervez megvalósítani az idei évben is. Ismerje
meg őket, bármelyikhez csatlakozhat!
4. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Tippeljék meg az évet!

Életbevágó
Ingyenes újraélesztő tanfolyam!

A jól felismerhető kereszteződés archív
fotója azért aktuális, mert a költségvetésről szóló cikkünkben éppen
útfelújítás és parkolóépítés miatt említjük a háttérben látszódó
tízemeletesek környékét. Valószínűsíthető, hogy a kép elkészülte óta
az első komolyabb útfelújítás lesz. De mióta is? Az évszám-tippeket
az újság facebook oldalára várjuk, ugyanezen fénykép alá, és majd a
helyes évszámot is itt tudhatják meg.

Ingyenes újraélesztő tanfolyamot indítunk áprilisban. Tanfolyamunk folyamatos, a jelentkezők függvényében. A tanfolyam időtartama 2×2 óra, maximum 10 fő. A jelentkezéskor
adják meg elérhetőségüket
(telefon, email stb). a pontos
időpontról egyeztetés után tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Jelentkezési határidő
március 31.
Tegyünk közösen többet
egészségünkért, életünkért!

SZJA 1%-val
Ön rendelkezik
Tiszteljen meg vele!
Adószám: 18615331-1-11

Segítsen, hogy
segíthessünk!
Ez az Öné is!

FOTÓ

•

BABÉR GYÖRGY

•

F

Gazdát keres:

ZOZÓ. 9 hónap körüli, energikus,
ivartalanított keverék kutyus.
Infó: 06 20 481 2319

Támogatásaikat várjuk a
11740061-20025342
számlaszámra
Jelentkezni lehet:
tel:
20/4378925
email:
drbaloghtibor.alapitvany
@gmail.com
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JÁRVÁNY?

Elöljáróban szögezzük le: se Oroszlányban, se a környékén
(se az egész országban) nincs semmiféle járvány. Az van, ami
minden tél végén szokott lenni, amikor megenyhül az idő:
sok légúti megbetegedés, közönséges nevén meghűlés. (A tünetek: láz, végtagfájdalmak, torokfájás, köhögés, elesettség.)
Ezek 90-95%-át vírusok okozzák, amelyekre az antibiotikum
nem hat, sőt inkább árt. A legrosszabb és legfelelőtlenebb dolog, amit tehet, hogy bemegy a háziorvoshoz, vagy az ügyeletre, mert – ha tényleg beteg – továbbadja még tíz-húsz embernek. Hívja az orvost, vagy az ügyeletet és kérjen tanácsot,
a szükséges gyógyszerek mind recept nélkül kaphatóak. Persze a gyógyszertárba is egy egészséges családtag menjen.
Nem tudom, elég figyelmesen tetszett-e olvasni: nem azt
mondtam, hogy „Hívja KI az orvost, vagy az ügyeletet”, hanem azt, hogy „Hívja FÖL az orvost, vagy az ügyeletet”. Ott
már a vonal másik végén egy szakember néhány kérdés feltevésével el tudja dönteni, hogy olyan esetről van-e szó, ami
esetleg személyes vizsgálatot igényel, vagy a telefonos tanács
után elég csak beszerezni a javasolt gyógyszereket. Kérjük,
mielőtt telefonál, mérje meg a lázát! Nincs annyi idő, hogy
telefonbeszélgetés közben mérjen lázat és az, hogy nem érzi
magát lázasnak, nagyon megtévesztő lehet. A láz egy szám és
értékes adat a veszély felbecsüléséhez.
Vírusból több mint ezerféle létezik. Ne használjuk az „influenza”, pláne „koronavírus” kifejezéseket. Ezek a vírusok kizárólag vérvétellel igazolhatóak, amúgy a többi vírushoz teljesen hasonló tüneteket produkálnak, csak néha súlyosabbakat. Hogy kell-e vérvétel, azt már szakember ítéli meg, ha a
kikérdezés során elég gyanú merül föl erre nézve. Maszkot
hordani nem igazán hatásos védelem és – ha egyáltalán sikerül beszerezni – akkor is a beteg ember hordja a saját családja
védelmében, mert hisz utcára ne menjen. Többet ér a gyakori
kézmosás, lehetőleg fertőtlenítő kézmosóval.
Ha a fenti tanácsokat megfogadják, legfeljebb a telefonvonalak lesznek kissé túlterheltek, de mindent megtettek, hogy
ennél nagyobb baj ne legyen.
Az Oroszlányi Ügyelet munkatársai
(Az írás 2020. február 28-án keletkezett és az akkori állapotot tükrözi.)
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Még egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás
Akinek még nincs ügyfélkapuja, és nem is szeretne a digitalizáció útjára lépni, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szjabevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az
adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmet SMSben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz március 16-ig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azok szjabevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik:
legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Az elkészített tervezeteket a NAV március
15-től elektronikus formában, KAÜ azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) utáni belépést követően elérhetővé teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen április 30-ig küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint lehetséges:
• SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon (ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon,
• levélben vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
• telefonon a 1819-es hívószámon, vagy a 06-80/20 21 22-es telefonszámon (előzetes regisztrációt igényel),
• személyesen az ügyfélszolgálatokon.
Aki lecsúszik a március 16-i határidőről, május 20-ig személyesen, a
NAV ügyfélszolgálatain kérheti adóbevallási tervezetének nyomtatását.
Az adózók bármikor nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetüket a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető eSZJA portálon (március 15-től) megtekinthetik, és szükség esetén módosíthatják. Az szja 1+1%-ának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni
egészen május 20-ig.

Meghívó
Nyitra Megye Önkormányzata,
Nyitra Megyei Művelődési Központ,
Komárom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat,
Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, Tatabánya-Bánhida,
Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

tisztelettel meghívják Önt

A templomok dala
című hangversenyre, amely
2020. március 22-én 14 órai
kezdettel lesz az oroszlányi
evangélikus templomban!

Fellépnek:
Bédi Asszonykórus
Vicsápapáti Nádej Énekkar
Menyhei Zibrica Énekkar
Pogrányi Rozmaring Énekkar
Oroszlányi Evangélikus Kórus
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Utolsó avarégetés?
A felső telepi kiskertek közé építendő lakossági hulladékátvevő
hely (bútor, törmelék, PET, papír,
elektronikai, zöldhulladék, stb.)
megnyitása az idei tervekben szerepel – addig azonban marad a
megszokott négy lomtalanítás és
a kerti tűzgyújtás. A várva várt hulladékudvar megnyitásáig azonban
még minden marad a régi: váro
sunkban a zöldhulladék égetés tavasszal és ősszel még lehetséges.
A saját kerten belüli égetésre a következő szabályok vonatkoznak:
Oroszlányban március 1–május 31.
között, vasárnapok és ünnepnapok
kivételével, hétköznapokon 9.00–
20.00 óra között, szombaton pedig
9.00–12.00 óra között szabad füstölni. A kijelölt időszakon belül is tilos tüzet gyújtani párás, ködös, esős
időben, erős szél vagy alacsony légnyomás esetén. Otthon tüzet rakni
is csak folyamatos felügyelet alatt, a
szomszédok lehető legkisebb zavarása mellett szabad. Ilyenkor a máshogyan nem hasznosítható, száraz avart és kerti hulladékot szabad a tűzre dobni. Ha régebbről maradt halomtól szabadulnánk, előbb
mindenképpen forgassuk át! Nem
csak jobban ég így, de a télire elvackolt sünöket, madárfészket, vagy a
régóta keresett kerti szerszámot is
megtalálhatjuk.
Ez a fajta módszer – nyilvánvaló
hátrányai miatt – egyre népszerűtlenebb, így egyes napokon zsákban is kitehetjük a kerti hulladékot a
kuka mellé. A hulladékszállító cégtől
kapott levél tartalmazza ezeket a napokat (pl. április 20., május 18., június 22.), de a januári lapszámunk falinaptárán is bejelöltük. Így ha a bezsákolt gallyak, levelek és levágott
fű elfér a kert sarkában, akkor ez is
egy lehetséges megoldás. Remélhetőleg az idei évben utoljára.
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Az Oroszlány Barátainak Köre
2020. évi programtervezete
03. 18. 10:00 Üzemlátogatás szakiskolásokkal a SUEZ-ben.
03. 20. 11:00 Víz Világnapja. Üzem
látogatás egyesületi tagokkal az
Oroszlányi Szennyvíztelepen.
03. 23. 10:00 Üzemlátogatás gimnazistákkal a SUEZ-ben.
04. 22. A föld napja – közös erdő- és
parktakarítás más szervezetekkel.
05. 04–10. Civileké a Ház – KFMKK
kiállító terem: „Barátságos fotók a ba
rátságról” – összeállítás az egyesület
életéről.
05. 06. 18:00 Így főztünk – komatálat hoztam! A Nemzeti Művelődési Intézet és az egyesület közös
programja.
19:00 Új márka, új íz – kávébemutatóval egybekötött kávékóstolás. A
„Gresók” és az egyesület közös programja.
05. 24. 14:30–24:00: Pajtakiállítás Já
ger Dávid fotóiból, Malomvölgyi Ta
más, valamint Székely Gábor grafikáiból és még sok minden más, szépség,
finomság és érdekesség. Helyszín:
Szlovák Tájház.
06. 26. Beszélgessünk
Beethoven
nyomán. Vendég: Czeiszing Miklós a
Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviseletének vezetője.
Az egyesület családi napja! Helyszín:
Szlovák Tájház.
08. 15. Falunap – Főzőverseny

09. 08. Beszélgessünk…
vendég:
Bordi András. Helyszín: Hölgy klub,
KFMKK kamaraterem.
09. hó Szociopoli – érzékenyítő
program (szervezés alatt). Helyszín:
Eötvös L. Szakiskola.
09. 19. 10:00–13:00 Kulturális Örökség Napja gyerekeknek. A város épített örökségeinek bemutatása – vetélkedő – a „A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” pályázat
kapcsán.
09. 19. 15:00 Kulturális
Örökség
Napja felnőtteknek. A város köztéri
szobrainak és más díszítő elemeinek
bemutatása, Oroszlány–Dorog várospáros „Megyénk körül, megyünk
körül” pályázat kapcsán.
10. 01. Idősek Világnapja – Az „Idősek Kiválósága” díj átadása.
10. 16. 16:00: Játékos tekebajnokság a
vágsellyei barátainkkal.
11. 10. 15:00: Beszélgessünk … vendég:
Lázár Mózes. Helyszín: Nyugdíjas
Értelmiségi Klub, KFMKK kamaraterem.
11. 29 Adventi ünnepkör – Térdíszítések. Az ünnepkör megnyitása.
12. 06–07. 10:00–18:00 Ajándékot
oszt a Mikulás! Helyszín: Szent Borbála tér 1.
12. 08–12. Karácsonyi teríték- és receptverseny. Helyszín: KFMKK kiállító terem.

Rendezvényeink nyilvánosak és ingyenesek.
A szervezők a változás jogát fenntartják!

Ismét passzívház konferencia

Március 20-án ismét a KFMKK ad otthont a „Közel nulla energiaigényű lakóépületek és innovatív technológiák
konferenciájá”-nak. A képzés és kiállítás célja a 2021-ben életbe lépő, az eddigieknél szigorúbb energetikai követelmények ismertetése az új építésű ingatlanok tekintetében. A nap során olyan
témák kerülnek terítékre, mint a vonatkozó rendeletek magyarázatai, hőszivattyúk, könnyűszerkezetes házak, hőszigetelések, vagy például a napelemes
tetőcserepek. Ezek mellett az előírt 25%
megújuló energiaforrás beépítésének
lehetőségeit is bemutatják. A Magyar
Építész Kamara által akkreditált ren-

dezvény nyilvános és ingyenes, melyet a
térség parlamenti képviselője nyit meg.
A részvételhez szükséges regisztráció a
rezomix@gmail.com emilcímre küldött
„konferencia 2020” tárgyú e-mailben
lehetséges. Szervezők: Likerecz Zoltán
30/460-0511 és Járóka László 30/743-2513.
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Tájékoztató

Oroszlány Város Önkormányzata által nyújtott,
szociális rászorultságtól függő rendszeres, vagy
rendkívüli pénzbeli és természetbeni ellátásokról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 17/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet alapján
2020. január 1. napjával Oroszlány városban az alábbi – az önkormányzat által nyújtott – rendszeres és rendkívüli támogatások vehetők igénybe:

Sövényt ültetett az OIH Zrt. a csarnok elé. Az
idei évre az előzőknél virágosabb várost ígérnek, 13.000 tő virágot és cserjét rendeltek elő.

Az idei Asszonybálon is közel száz asszony
szórakozott fergeteges hangulatban. A Sport
étterembe idén is maskarában lehetett belépni,
férfiak pedig csak asszonyruhában, fejkendőben csatlakozhattak.

Bányászati Múzeumunk vasútja is szerepel a
most megjelent a Kisvasutakkal Magyarországon című könyvben, mely hasznos tippeket kínál az utazásokhoz, és a környékükön fellelhető
látványosságokhoz. Így a március 1-jétől ismét
nyitva álló múzeum és a szabadulószoba is szerepel benne.

A Valentin Napi Gála keretében ünnepelte 60.
születésnapját a Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Az évforduló tiszteletére Bakfark-díjat alapítottak, melyet első
alkalommal egykori igazgató: Ocskai Simon vehetett át.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
• a háztartásában: 85.500 Ft-ot,
és a háztartás tagjai egyikének
• egyedülálló esetén 114.000 Ft-ot, sincs vagyona.
• egyedül élő esetén 142.500 Ft-ot
Vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű
jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke
meghaladja a 855.000 Ft-ot, vagy az együttes forgalmi értéke meghaladja a 2.280.000 Ft-ot. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az
általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A lakásfenntartási támogatás havi összege jövedelemtől függően:
5.000 Ft/hó, 7.000 Ft/hó, illetve 10.000 Ft/hó.
LAKBÉRTÁMOGATÁS Lakbértámogatásra jogosult az a személy,
akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg
• háztartásában: 85.500 Ft-ot,
és a háztartás tagjai egyikének
• egyedülálló esetén 114.000 Ft-ot, sincs vagyona.
• egyedül élő esetén 142.500 Ft-ot
A lakbértámogatás havi összege jövedelemtől függően max.
30.000 Ft.
TEMETÉSI SEGÉLY Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:
• család esetén: 85.500 Ft-ot,
• egyedül élő esetén: 128.250 Ft• egyedülálló esetén: 99.750 Ft-ot,
ot.
Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege 75.000 Ft.
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS A Humán Bizottság szakmai véleményét
figyelembe véve, a jövedelemhatárra tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásként gyógyszertámogatást állapítható meg annak a
személynek, akinek betegsége miatt előre nem tervezhető, indokolt
többletkiadásai merültek fel.
A gyógyszertámogatás évente legfeljebb 6 alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 20.000 Ft lehet.
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személynek a részére, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg
• háztartásában: 57.000 Ft-ot,
• egyedül élő esetén: 85.500 Ft-ot.
• egyedülálló estén: 71.250 Ft-ot,
Kérjük, hogy a támogatások igénybevételének részletes feltételeiről, illetve további támogatási lehetőségekről tájékozódjanak ügyintézőinknél.
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
I. emelet 27–30. iroda
Tel: 34/361-444
ÜGYFÉLFOGADÁS
hétfő
13:00–17:00
csütörtök nincs ügyfélfogadás
kedd
nincs ügyfélfogadás
péntek
08:00–12:00
szerda
08:00–12:00, 13:00–
16:00
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Mi lesz idén?
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Folytatódik az óvodák rendbehozatala, most a Táncsics ovi egyre több gondot okozó pala tetejének
cseréje valósulhat meg. Ezen kívül számos olyan
fejlesztés is szerepel az ez évi felsorolásban, amelyek ígéret szinten már ismerősek lehetnek: A Bölcsőde – a terveken hosszabb ideje létező – bővítésével már ki tudná szolgálni a jelenleg fennálló
létszámigényt. A Petőfi udvar utolsó tömbjének
felújítása is hozzá tud járulni a bérlakás-hiány
enyhítéséhez, amennyiben a jól tervezhető munkát elnyerő kivitelező valahogy úrrá tud lenni a
vállalásán. A Haraszt-hegyi játszótér előkészítése tavaly decemberben véget ért, az egykori
KRESZ pálya helyén tiszta, közművesített terület várja a város eddigi legkomolyabb játszótérét, és hozzá tartozó nyilvános WC-t. A tóparti kajakház felépítése pedig akkor is jeles ünnepe lesz az évnek, ha csak az első üteme készül
el. A két, jobb sorsra érdemes adottságunk, a
Malom-tó és a Bányászati Múzeum környezetének rendezésével kapcsolatban már csak
igen óvatosan írnánk le bármit, de alapvetően két külön pályázati pénzből mindkettő
szerepel az idei tervekben IS.

0

A pénzügyi egyenleg száraz számai elérhetők az
oroszlany.hu oldalon, a 19 oldalas előterjesztéshez 43 oldalnyi melléklet segítségével taglalja a kizárólag pénzügyes szakemberek számára átlátható költségvetési sorokat. Ebből mi megpróbáltuk kiolvasni azt a néhányat,
amely számot tarthat az Önök érdeklődésére. Hangsúlyozzuk, hogy a – kötelezően – az utolsó forintig megtervezett költségvetés általában mindig változik az év folyamán (jellemzően 3-4 alkalommal is), és tudható, hogy a
politika háza táján csak az vehető biztosra, ami már megvalósult. Ezzel együtt is, a következő nagyobb beruházásokra számíthatnak az Oroszlányiak a 2020-as évben.
Megmaradnak az előző években elindított programok,
az ingyenes oltások, egészségügyi dolgozó és pedagógus
cafetéria és tanulói ösztöndíj. A segélyekhez az új szabályozás miatt többen férhetnek majd hozzá (erről szóló rövid tájékoztató az 5. oldalon), így ezekre várhatóan több
fordítódik. A városüzemeltetésre fordított összegek sem
csökkennek – noha a jelenlegi összeg továbbra is kevesebb a szükségesnél – de legalább a megszokott tevékenységek folytatódhatnak. A Hivatal épülete is marad a helyén, sem költözés, sem érdemi felújítás nem várható. A
benne dolgozók bérkiegészítése azonban tovább nő, ám
legtöbbször még így sem éri majd el a piaci átlagot.
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Elfogadták a város 2020-as költségvetését
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Az idénre ismét nevet váltó Művelődési Központ teljesen akadálymentes
elérhetőségéhez liftet kapna. A Mindszenti utca–Mester utca sarkán lévő
gyaloghíd azonos szerkezetű és azonos korú a SPAR-Piac között leszakadt
gyaloghíddal, így ennek cseréjével nem
tervezik megvárni, amíg megadja magát valaki alatt. Szintén be van tervezve a Borbálai Közösségi Ház felújítása,
amely főleg a hőszigetelésének javítását
jelentené.
Idén is folytatódik a Felső-telepi kiskertek felvásárlása, az elhasználódott játszótéri eszközök pótlása, és a térfigyelő kamerarendszer bővítése, modernizálása.
Szintén állandó feladat a csapadékvíz-elvezető hálózat üzemeltetése, azaz, hogy eső
után elfolyjon a víz az utcákról. Ebben két
fontos előrelépés várható. Egyik a teljes városi csapadékhálózat felmérése, dokumentálása, mely alapjául szolgálna a további felújításoknak. Sok helyen ugyanis élettarta-

284 0

A költségvetésről szóló előterjesztést a
képviselőtestület február 11-én 8 igen és
4 nem szavazat mellett fogadta el. A városi ellenzék elsődlegesen a költségvetés egyensúlyába beszámított ingatlanok
eladását, magát a hitelfelvételt és az alacsonyan hagyott tartalékkereteket kifogásolta. Szerintük a beruházásokat hitelfelvétel nélkül, több évre elosztva, a költségeket
máshol megspórolva kellene megvalósítani
– a következő 5 év alatt folyamatosan. Ezzel
szemben a fő érv az volt, hogy jelenlegi sémában a beruházásokat már az első évtől –
de legalább is megvalósulásuk után használatba lehet venni, hasznukat élvezni – miközben a felvett rövid lejáratú hitel törlesztése
az 5 éves ciklus végén mindenképpen kifut.
A témában Papp Péter és Kontschán Flórián
Jenő volt az OVTV vendége, kulturált hangvételű stúdióbeszélgetésük az oroszlanyimedia.
hu oldal február 14-i „Háttér” című műsorában
nézhető vissza.
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8–4
muk végére értek a vezetékek, míg máshol a felszínen látható víznyelők egyszerűen nincsenek bekötve a hálózatba. Másik pedig az Erdész utca teljesen
hiányzó elvezetésének megoldása, melyhez a Kertalja patak medrének rendezése is szükséges. Bővítenék a közvilágítást a Káposztás dűlőben, a Homoki
utca város felöli szakaszán és az Erőműi tópart keleti oldalán.
A mindenkit legjobban érintő út- és járdafelújítások
közül a következők vannak nevesítve, összességében elég bátor a lista:
• Haraszthegyi út részbeni újraaszfaltozása a
KFMKK-tól az katolikus templomig,
• Népek Barátsága utca a Kisposta környékén, és a
belső parkolók aszfaltburkolat cseréje,
• Kertalja utca újraaszfaltozása teljes hosszban,
• Fürst Sándor utca rendbehozása, szegélyekkel,
járdákkal együtt. Jelen állapot szerint két részletben (egy pályázat bevonásával, de mindkettő
idén) a vasútállomástól a városkapuig,
• Várdomb utca burkolatcsere és Závory Zoltán
utca aszfaltozása.
Parkoló bővítések:
• Evangélikus templom mellett, az útra merőlegesen,
• Bánki Donát úti tízemeleteseknél, a salakos focipálya helyén,
• Népek Barátsága út 33. környékén.
A február 11-ei képviselőtestületi ülésen elfogadott
költségvetés 2.222.000.000 Ft, azaz több, mint kétmilliárd forint értékben tervezi megvalósítani a fenti, és a fent fel nem sorolt egyéb beruházásokat.
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A TSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközép
iskolája február 21-ei szalag
avatóján a 3/11a és 3/11b
osztályban összesen 36 szala
got tűztek fel a végzős diákok ünnepi ruhájára.

NŐI SZEMMEL

Deés Szilvivel


Az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. az
Oroszlányi Önkormányzat megbízásából 2020. évben is 4 alkalommal végez lomtalanítást.
A város tömbös beépítésű területein és a garázssoroknál 2020.
március 9. hétfő; Borbála egész
területén 2020. március 10. kedd;
Ó falu egész területén 2020. március 11. szerda. A lomhulladékot
előző nap, de legkésőbb a lomtalanítás napján reggel 6 óráig
helyezzék ki a kukák mellé! Mindhárom napon lehetőség lesz a
használaton kívüli elektromos készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszközök stb.)
elhelyezésére az OKG Zrt. telephelyén (Táncsics Mihály utca 59.,
8–14 óra között). A lomtalanítás
során továbbra sem helyezhetők ki az alábbi hulladékok: autó
és motorkerékpár alkatrészek,
karosszéria elemek, gumiabroncsok, építési és bontási törmelékek, ipari hulladékok, állati
tetemek, folyékony hulladékok,
veszélyes hulladékok.

Oroszlány lesz a házigazdája
idén, 2020. szeptember 3-án a
70. Központi Bányásznapnak.
Az ezzel kapcsolatos egyeztető
megbeszélések már elkezdődtek. Ennek szellemében a megszokott, 4 napos ünnepségsorozat egyik kiemelkedő programja
lesz a 70. évforduló megünneplése lesz. A rendezvénysorozatot
a BDSZ és Oroszlány Város Önkormányzata mellett a Kölcsey
Ferenc Művelődési Központ és
Könyvtár fogja megvalósítani.

HORVÁTH SZILVIA
aerobik edző, életmód tanácsadó,
nő, anya. Az egészséges életmód
megrögzött terjesztője.
Hogyan lesz valakiből aerobic edző?
Végzettségem szerint agrármérnök, agrárkémikus vagyok,
de mióta csak az eszemet tudom mindig is sportoló szerettem volna lenni. Már az iskolában is aerobik órát tartottam a
lányoknak a folyosón. Így nem meglepő, hogy az egyetem
elvégzése után azonnal megcsináltam az edzői képzést.
De miért pont agrárkémikus?
Ha racionális akarok lenni, akkor azért, mert én mindig is
jó kislány voltam, azt tettem, amit a felnőttek mondtak: szereztem egy „normális” szakmát mielőtt „őrültségekre” adtam volna a fejem. Másrészről, ha belegondolok, akkor az
agrárium és a kémia tulajdonképpen a makrobiotikus étrend, a táplálkozás és az emberi test alapjait jelentik, amely
az egyik legfontosabb tényező a jelenlegi munkámban.
Az edzés mellett tehát táplálkozással is foglalkozol.
Nem vagyok dietetikus. De szeretnék segíteni egészségesebb
és boldogabb életet élni. A táplálkozás végig kísérte az életemet.
Eleinte duci kislány voltam, aztán persze rájöttem, hogy mindez
pusztán önelfogadás kérdése: a lényeg, hogy a kép, amit látunk,
elégedettséggel töltsön el bennünket. A derékbőség inkább az
egészség szempontjából fontos, a boldogság ezen túl van.
Elsősorban fogyni vágyók járnak hozzád?
Szeretem komplexen látni a testet: a lapos has és a feszes
popsi mellett fejlesztenünk kell az egyensúlyt, a koordinációt
és ízületeink mozgékonyságát is. A fogyás helyett inkább arra
koncentrálunk, hogy lehetünk fittek, életerősek és egészségesek. Ehhez pedig a táplálkozásra is figyelnünk kell.
Kik járnak Hozzád edzésre?
Alapvetően csajok, tizenévesektől egészen a 60-asokig. Diákok és felnőttek, családanyák és nagymamák, alkalmazottak és
vállalkozók. Ez inkább csajos szakma, de néha fiúk is csatlakoznak, ilyenkor egészen más lesz a hangulat, energikusabb. A fiúk
egyszerűen máshogy gondolkoznak. Ők kevésbé hívei a csoportos tornának. A keményebb órákon, mint a TABATA vagy a MAX
azért megjelennek, egyébként kondiznak és izmot építenek.
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Akkor Rád igaz a mondás, hogy a hobbid
a hivatásod?
Igen. És ezért hálás vagyok. Imádok felkelni úgy
reggelenként, hogy szeretem, amit csinálok.
Előfordul, hogy néha mégis szétválasztanád
a munkát és a hobbit?
Előfordul. Hiszen mindent eköré építek: a tanulásomat
és a szabadidőmet is. Néha azonban ki kell szakadni
a mindennapokból, digitális detoxot tartani és moziba
vagy uszodába járni. Szeretem a szabadulószobákat, a
társasjátékot és nagy színházrajongó is vagyok. Persze
egy anyának nehéz a lelkiismeretével megküzdeni,
amikor a szabadidejét egyedül és nem a gyerekével tölti.
Jó anyának tartod magad?
Inkább tartom magam egy 17 éves fiú barátjának. Talán
mert engem eltérítettek gyerekkoromban, neki mindig
engedtem, hogy szívvel lélekkel csinálja, amit szeret. Ezért
is lett gyerekszínész. Sajnos a társadalmi elvárásokkal
ma még küzdenünk kell ezen a téren, de amikor látom
a színpadon, vagy amikor jól sikerül egy casting, akkor
tudom, hogy jó helyen van.
Csajokkal vagy körülvéve a munkád során, otthon pedig
családanyaként állsz helyt. Mit jelent Neked nőnek lenni?
Nem vagyok az a nőcis fajta. Persze szeretem
a csini ruhákat, de néha mégis túl határozott és
maximalista vagyok. A határozottság azonban
törődéssel párosul: a végén mindenkivel megtaláljuk
a közös megoldást.
Mi motivál egy nehezebb napon? Hogyan töltöd fel
az energiaforrásaidat?
Nem merülnek le J. Ha elfáradok, egyszerűen csak magam
vagyok egy kicsit. És mivel a beosztásom teljesen rugalmas,
akár napközben is lefekszem egy órára. Emellett nem ítélem
meg a helyzeteket és úgy érzem, ki tudom magam húzni a
nehéz helyzetekből.
Mottóm Nem a fogyás a lényeg, hanem az életmód
váltás.
Érezd jól magadat a saját bőrödben: legyél
eredeti és egészséges.
Nem kell tökéletesnek lenni, csak legyél
szuper!
Család, gyerekek Szabolcs (17)
Kedvenc ételem tojásosnokedli
Legnépszerűbb ital capuccino,
zéró kóla
Kikapcsolódás, pihenés játék, színház,
mozi
Olvasnivaló Steve Chandler–Rich Litvintől a Sikeres
coach-ot olvastam utoljára. Egyébként Fejős
Éva fun vagyok
Mennyit alszol egy nap 6 órát

Idén már húsz éve, hogy a majki
akna befejezte a termelést, és
mint üzem, bezárt. Ennek apropóján, 2020. március 28-án szombaton, a bezárás évfordulóján egy
rövid megemlékezést tartanak a
helyszínen. Az ünnepség 13 órakor
kezdődik, melyet kötetlen beszélgetés követ. Az egykori kollégákat
büfé is várja üdítővel, szendviccsel.
Minden volt „huszasi” dolgozót és
érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!

Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy bérlakásokkal kapcsolatos minden nemű ügyintézése
2020. február 1-től az NKM OSZ
Zrt. Bánki Donát út 2-ben lévő ügyfélszolgálatán, az 5-ös számú pultnál az alábbi időpontokban vehető
igénybe: hétfőn: 13:00–17:00, szerdán: 8:00–12:00.

Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. az előre
tervezett, éves ütemterv keretében az elkövetkező időszakban is folytatja a sérült, beteg,
balestveszélyes fák kivágását, illetve visszavágását. Ennek során
törekeszenek rá, hogy – ahol lehet
– a teljes kivágás helyett visszavágások, többszöri gallyazás történjen. Az ütemterv szerint mintegy
20 fa kerül kényszerű kivágásra
alapvetően kiszáradás, betegség,
vagy közvetlen balesetveszély miatt és mintegy 70 fa esetében kerül
sor gallyazásra, visszavágásra. A
munkálatok során az OIH Zrt. munkatársai mellett külső vállalkozó is
részt vesz a munkafolyamatokban.
A cég a kivágott fák helyett az év
folyamán minden esetben új fákat
ültet, melynek során a helyszín
adottságai és a közművek elhelyezkedésének megfelelően igyekeznek a kivágott fák helyének közelében, környezetében elültetni az
új csemetéket.
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Dandárfutás
Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatalban többen is sportolnak amatőr
szinten, így nem volt nehéz egy kisebb csapatot összeállítani a tatai MH
25. Klapka György Lövészdandár által szervezett békefutásra, amelyen
játék is. A táborban sor került az övfokozati vizsgára is, melynek 19-en vágtak
neki, és mindannyian örülhettek a sikeres vizsgának.

Judo: Bajnokság
és rangsorverseny
a hivatalnokok városunkat képviselték. A Nemzetközi Katonai Sporttanács
(CISM) 71 éve, 1948. február 18-án alakult meg. 2006 óta a CISM tagországának katonái, honvédségi dolgozói, és a
honvédelmi sportegyesületeinek tagjai közös futással ünneplik meg az évfordulót. A rendezvény célja a béke, a
nemzetközi
összefogás
eszméjének hangsúlyozása, a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. Az MH 25. Klapka György Lövészdandár február 18-án, kedden rendezte meg Tatán
az Öreg-tó partján saját
ünnepi futását, amelyhez
az oroszlányi hivatalnokok is csatlakoztak. Lő
rincz Gábor dandártábornok köszöntőjét követően
közös bemelegítés, majd
a 4 és fél kilométeres táv
alakzatban futással történő teljesítése volt a feladat,
amelyen minden részt
vevő sikeresen helytállt.

Sikerrel övezett
edzőtábor
Téli edzőtáborban vettek részt a karatésok február közepén Székesfehérváron. Az oroszlányi Raion Dojo a szárligeti és a tatai karatésokkal közösen szervezte meg
az első ilyen tábort. Napi
három (!) edzés mellé befért egy kis szórakozás és

Nemesvámoson szerepeltek kitűnően az Oroszlányi Judo Club versenyzői február végén. A hétvége első napján az Ifjúsági Országos Bajnokságon a
375 indulót számláló mezőnyben a serdülő korú Áncsák Kitti Bettina a 7. helyen végzett. Vasárnap ugyanitt Regionális Rangsorversenyt rendeztek, ahol
16 egyesületből 176 versenyző érkezett.
Itt is remekül teljesítettek a klub ver-

senyzői, 8 főből 4 aranyérmet, 1 ezüstérmet és 2 bronzérmet szerzett.
Eredmények: aranyérem – Áncsák Ki
ara Manna, Szabó Péter, Áncsák Kitti
Bettina, Praveczki Tamás; ezüstérem –
Rácz Kitti; bronzérem: Rózsa Lili, Gás
pár Norbert.
Izsáki Erika.

Ifjú súlyemelők sikerei

Folytatta jó szereplését az OVSEE súlyemelő
szakosztálya február 22én, a tatabányai Veres
Győző sportcsarnokban
rendezett területi minősítő versenyen.
A 10 éves Mikhel Pan
ka ragyogóan emelt, 30
kg-ot szakított és 38 kgot lökve első helyezés ért
el. Mikhel Eszter 15 éves
serdülő versenyző, aki
egy hete még mérsékelt
teljesítményt nyújtott a
Baczakó Kupán, most
kiváló eredményt elérve, megjavítva a decemberi Izraelben elért 6. helyezést érő eredményét.
60 kg-ot szakított és 80
kg-ot lökött, első lett korosztályában úgy, hogy
sem az ifjúságiak, sem a
juniorok, sem pedig a felnőttek nem tudtak többet
emelni nála. Sikos Dávid
második helyezést ért el
a súlycsoportjában. Ő 14
éves, 70 kg-ot szakított és
87 kg-ot lökött.
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Elismerés
a VérKör TT-nek

EYBL után,
Magyar Kupa előtt

Hatodik alkalommal rendezik meg április 4-én a VérKör Teljesítménytúrát. A
közel 400 induló az ország minden részéről érkezik, népszerűsége évről évre
nő – az indulók létszámát már évekkel ez előtt limitálni kellett. Az útvonal
megegyezik az ország első instant túrájaként ismertté vált VérKör 77 kilométerével, ám ilyenkor fordított irányban
kell teljesíteni azt.

Február 20–23. között került megrendezésre az EYBL (Európai Fiatalok Kosárlabda Ligája) elnevezésű kosárlabda torna Oroszlányban, mely Európa legnagyobb
nemzetközi utánpótlás bajnoksága. Az U16-os korosztály Közép-Európai régiójának második
állomása zajlott négy napon át a
Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban. A 9 csapatot magában foglaló csoportban az OSE Lions U16os alakulata mellett még két magyar együttes, valamint bosnyák,
román, bolgár, cseh, szlovén és
szerb csapatok vettek részt a megmérettetésen. Minden csapat négy
mérkőzésen mérhette össze tudását
ellenfeleivel, az OSE Lions 2 győzelemmel és 2 vereséggel zárta a tor-

A rendezvény hagyományosan kiváló
szervezésének elismeréseként az 1991-es
alapítású Teljesítménytúrázók Társasága a harmadik legjobb teljesítménytúrának választotta a VérKör TT-t a 2019es hasonló események között. Az ezért
járó oklevelet március 1-én vehette át
Nagy László és Lovas Mátyás. Az OSE
Kószákat illető elismerés azért különösen jelentős, mert olyan évtizedes múlttal rendelkező túrákat sikerült maguk
mögé utasítaniuk, mint a Gerecse 50
vagy a Kinizsi 100.
Az elmúlt év sikere alapán idén ismét
véradást rendez a Vöröskereszt a túra
időpontjában. Ennek helyszíne az indulás és az érkezésnek is otthont adó
Krajnyik „Akác” András sportcsarnok.

nát, ezzel megszerezve első győzelmeit az EYBL sorozatban.
Az OSE négy mérkőzésének eredményei: 1. nap: Debreceni Kosárlabda Akadémia–OSE Lions 69:54;
2. nap: OSE Lions–KK Buducnost
74:43; 3. nap: OSE Lions–C.S U-BT
Cluj Napoca 75:68; 4. nap: Zsíros
Akadémia Kőbánya–OSE Lions
U16 75:64.
Nem csak az EYBL, mint nemzetközi bajnokság mondható törté-
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nelminek az Oroszlányi Sportegylet életében. Városunk NBI/A-ban
szereplő felnőtt csapata ugyanis
azzal, hogy az alapszakasz első körét a 8. helyen zárta, kivívta a jogot arra, hogy a Zsíros Tibor Magyar Kupa nyolcas döntőjében is
részt vehessen, melyet április 2–4.
között rendeznek Debrecenben,
a Főnix csarnokban. A bajnokság
újoncaként ide eljutni kimagasló
eredménynek számít. A Zsíros Tibor Magyar Kupa programja:
• 2019. április 2. csütörtök:
13:00 Szolnoki Olajbányász–DEAC
15:30 Falco KC–Alba Fehérvár
18:00 Atomerőmű SE–OSE Lions M4
20:30 KTE–Egis Körmend M4
• 2020. április 3. péntek:
16:30 1-2. mérkőzés győztese M4
19:00 3-4. mérkőzés győztese M4
• 2020. április 4. szombat:
14:30 Mérkőzés a 3. helyért
17:00 Döntő (Duna World)
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Virágzás

Visszaolvastam az egy évvel ezelőtti írásaimat és a korábbi gondolataimat a világról, illetve önmagamról. Elképesztően sok dolog változott, talán ép ésszel fel sem fogom, hogy
merre és miként tartok. Oroszlányban papíron már lassan
két éve vagyok. Szívemben is. Itt indult mindaz, ami szépen
lassan egyre nagyobb méreteket ölt és azt hiszem, elvezet a
beteljesedés felé. Lehet, hogy olykor külső szemmel kevésbé
számottevő lépések ezek, hiszen minden viszonylagos. De kihez is kell, mérjük magunkat?! Persze, hogy önmagunkhoz.
Régóta keresem isteni énemmel a kapcsolatot, melyet egyszerűbben fogalmazva úgy is mondhatnék, az Istenhez vezető
utat és az utóbbi időben úgy tapasztalom, ha a belső hangomra figyelek, előkerül és súg. Megnyitottam a szívem felé és hagyom, hogy elvezessen kettőnk, közös erőfeszítése által oda,
ahol lennem kell! Az itt megjelenő írásaim többsége azért
születik, hogy a belső világomat és fejlődésemet meg tudjam
osztani másokkal, akiknek néhol szórakoztató, másutt felismerést ad, megint másoknak könnyeket csal. A minden
napokban pedig hosszas küzdelmeket folytatok azért, hogy a
pénz uralta világban kinyerjem magamból azt a pluszt, ami
bennem van: az érzéseimet. Sosem állt szándékomban megmondó emberként létezni, van elég dolgom magammal is.
Hiszem, hogy az egyenes beszéd és önfelvállalás, valamint a
példamutatás előrébb visz. Mindannyian tanárok vagyunk
és diákok. A hétköznapokban már jó ideje tevékenykedem
pénzügyi vagy kereskedelmi szférában és szintén hosszú ideje
kívánom ezt lépésről lépésre lecserélni és elhagyni egy humánusabb világért. Persze képmutató lenne azt állítani, a pénz
nem fontos, amolyan szükséges rossz, ám egészen jó dolgokat is lehet vele/belőle alkotni. Most egy új fejezethez érkeztem, amelynek szintén részese lesz Oroszlány lakossága, az
írások, a szakkör és a stábbal forgatott közös műsor után bízom abban, hogy terítékre kerülhet egy magasztosabb célom
is! Életem során számos olyan helyzettel találkoztam, amelyben hátrányos helyzetű, kevésbé tanult, nem jól informált, kisemmizett emberek sorsával ismerkedtem meg. Ezt az egyenlőtlenséget szeretném csökkenteni és az ezzel járó kiszolgáltatottságot feloszlatni apró lépésekkel! Úgy gondolom, minden
embert megillet a magasabb életminőség és ez nem feltétlenül milliós jövedelmet, hanem biztonságos körülményeket és
emberi hozzáállást, méltóságot, becsületet jelent. Törekvéseim az öngyógyításon felül arra irányulnak, hogy a hangom
és a személyiségem által adhassak ehhez kezet. Ennek pedig
kitűnő táptalaja lehet a média és az interaktív foglalkozások!
Pázmándi Anikó
Ha tetszett az írásom keresd fel a weboldalamat, itt megtalálod a többit is: pazmandi-aniko-belso-ut.webnode.hu

Munkatársakat keresünk
GÉPKEZELŐ,
valamint CSISZOLÓ pozícióba!

FŐBB FELADATOK:
• habosítógépek kezelése,
• habosított termékek
kézi csiszolása,
• az álláshoz tartozó elvárások – 8. általános
iskolai végzettség,
• három műszak vállalása
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.
KEZDŐ ÓRABÉR:

AMIT KÍNÁLUNK:
• könnyű fizikai munka,
• kiemelt bérezés,
• nagy múlttal rendelkező 100%ban német tulajdonú autóipari
beszállító cég,
• teljeskörű elméleti és gyakorlati
betanulási lehetőség és a mentorok nyújtotta folyamatos támogatás,
• cafeteria,
• teljesítményrányos
prémium
rendszer már az első hónaptól.
gépkezelők bruttó 1300 Ft/óra,
csiszolók bruttó 1000 Ft/óra.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Philippine Hungária Kft.
2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2.
JELENTKEZNI LEHET:
allas@philippine.de
+36-20-226-3136
munkanapokon 8:00–15:00

BRUNSZVIK ÓVODA

JÓTÉKONYSÁGI
BATYUS BÁL!
Szeretettel meghívjuk Önt
és családját, barátait
óvodánk
jótékonysági báljára!
A bál bevételét teljes
egészében játékok, fejlesztő
eszközök vásárlására, óvodánk
modernizálására fordítjuk.

A bál időpontja: 2020. március 28.
Helyszín: Hamvas Béla Gimnázium
Belépő: 3000 Ft
Zene: Rollic King Band
Jegyek az óvodában vásárolhatók.

Zene, tánc, tombola!!!

