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Női szemmel
Fátrai Márta vall családról, munkáról, civilekről és a bezártságról.
8–9. oldal

Papírmaszk
Egyszer használatos papírmaszk újságunk melléklete, mely segítheti a
vírus elleni védekezést.
7. oldal

Egyedivé vált
a borbálai játszótér
kerítésének
egy darabja, miután
egy baleset után
színes ceruzákként
állították helyre
az OIH Zrt. munkatársai.
Noha mögötte
a játszótér még jó ideig
üres marad,
a megoldás egyben azt
is jelzi: minden
változás hozhat jót is.

Első
Vojnár Attila március 15-én, első
oroszlányiként került otthoni „járványügyi megfigyelés” alá. A vele
történtekről a kéthetes zárlat feloldása után beszélgettünk.
4. oldal

Beiratkozás
Minden változik, de a jelen helyzet
nem tart örökké. Az iskolai és óvodai
beiratkozások megváltozott menetéről a 7. oldalon olvashatnak.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Tippeljék meg az évet! A Brunszvik óvoda is több évtizede velünk
van, noha az épület szerkezetén, és a medence helyén kívül szinte
minden megváltozott már. Napjainkban éppen a beiratkozás menete
változik, és talán velünk is marad a most kialakuló rendszer...

FOTÓ

•

BABÉR GYÖRGY

•

Gazdát keres:
 DORISZ,

egy 2,5 éves,
masztiff jellegű kislány, akit külföldre költözés miatt adott le a gazdája. L Szerető családot keres!
Ebrendészet: 06 20 378 3364,
06 20 378 3400 (7–15 óráig)

SZIKRA

gazdát keres!
Fiatal, ivartalanított kislány,
nagyon cuki, nagyon bújós.
MentsMeg: 06 20 481 2319



F

MARADJ OTTHON,
MARADJ VELÜNK!

Ingyenes újraélesztő tanfolyam!
Egészségügyi alapítványunk
elsődleges célja az Oroszlányban élő emberek egészségének megőrzése, így a koronavírus elterjedésének megelőzése. Alapítványunk anyagi segítségét ajánlja fel a koronavírus elterjedésének megakadályozásához, legyőzéséhez. Külön kiemelve a nehéz anyagi
helyzetbe került, rászorult emberek megsegítését
gyógyszerek kiváltása,
fertőtlenítő szerek beszerzése,
maszkok készítése stb.
Kérjük Önöket, hogy bizalommal forduljanak alapítványunk
felé.
Alapítványunk még eredményesebben tudná ellátni feladatát az
Önök és a cégek anyagi, segítségével, támogatásával!

SZJA 1%-val
Ön rendelkezik

Tiszteljen meg vele!
Adószám: 18615331-1-11
Segítsen, hogy segíthessünk!
Ez az Öné is!
Támogatásaikat várjuk
a 11740061-20025342
számlaszámra. Jelentkezni lehet: tel: 20/4378925 • email:
drbaloghtibor.alapitvany@
gmail.com
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lotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Oroszlány,
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– Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8500 • Fotók: Babér Zoltán, Feer Mariann, Ju
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 intér Sándor, Suta László, Szabó Imre, Szécsi Ferenc, Tóth Béla,
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A számok megváltoztak
A vírus elleni védekezés új helyzet
elé állítja nem csak az embereket, de
az egész várost is. Az eddig megtett
megelőző intézkedések és a későbbiek
is jelentős forrást igényelnek. Lazók
Zoltán polgármert arról kérdeztük:
miből tudunk védekezni?
: A veszélyhelyzet kihirdetése és
a védekezésből adódó kiadások jelentkezése alig néhány héttel a 2020as költségvetés elfogadása után történt. Hogyan reagált erre a városvezetés?
L. Z.: Veszélyhelyzetben az önkormányzat képviselőtestületének hatáskörét a polgármester veszi át, ezért a
költségvetés átcsoportosítására is én
tettem javaslatot. A döntést megelőzően egyrészt természetesen egyeztettem a hivatal vezetőivel, másrészt
– bár a veszélyhelyzetben egyedül is
dönthetnék – figyelembe vettem a
képviselők véleményét is. Velük elektronikus úton tartom a kapcsolatot.
Továbbra is minden döntés előtt kikérem a véleményüket. A testület tagjai
egyébként egységesen, önként ajánlották fel saját képviselői keretüket a
védekezésre.
: Milyen elveket vett figyelembe
az átcsoportosításánál? Mely területeken csökkentette a kiadásokat?
L. Z.: A költségvetést áttekintve első
lépésként azokon a területeken csökkentettem, amelyek a veszélyhelyzet
miatt nem fognak megvalósulni. Nem
kerültek kiosztásra a civil és sportegyesületek pályázati támogatásai, lévén, hogy jelenleg nincsen ilyen tevékenységük. A rendezvényekre tervezett kiadásokat is átcsoportosítottam.
Leállítottam azokat a pályázatokat,
ahol bármiféle önerővel kellene számolnunk, és átütemeztük a hitelfelvételt is. Első körben mintegy 170 millió forintot különítettünk el, jelenleg
(márc. 26. – szerk.) pedig 210 millió
forintnál járunk.

Hátra vannak még a városi intézmények működtetési költségei, ezeknél
a csökkentés előtt kalkulálnunk kell,
tapasztalati adatokat gyűjteni, hogy a
működtetés nélküli fenntartás men�nyibe kerül majd.
: Ezek szerint folyamatosan változik a költségvetés.
L. Z.: Természetesen. Ahogy az igények felmerülnek és a helyzet változik, úgy kell folyamatosan új és új ös�szegeket átcsoportosítanunk.
: Eddig mennyibe került a védekezés?
L. Z.: Március végéig összesen mintegy 40,5 millió forintot költöttünk,
jellemzően maszkokra, védőkesztyűkre, fertőtlenítőszerre.
: Egy költségvetésnek mindig
két oldala van, mi a helyzet a bevételekkel?
L. Z.: Valószínűleg a bevételek is
csökkenni fognak. Az első negyedév alapján a cégek már befizették az
iparűzési adót, a szeptemberi adófizetést azonban már jelentősen veszélyezteti majdani likviditási helyzetük.
Pontosan ez még nem tervezhető, hiszen a helyi cégek közül jelenleg – 1-2 kivétellel – mindegyik üzemel,
még ha néhányuknál előre is
hozták a szabadságolásokat. Erre
később kapunk
majd választ.

: A veszélyhelyzet elmúltával,
sőt már korábban, szembe kell néz
nünk a gazdasági krízissel. Ennek
jelei már most meg
mutatkoznak.
Vannak elképzelései a gazdasági re
cesszió kezelésére/enyhítésére?
L. Z.: Egy gazdasági válságot az önkormányzat nem tud kezelni. Amit
mi jelenleg meg tudunk és meg is kell
tennünk, az a vírus elleni védekezés,
majd a veszélyhelyzetből és a válságból adódó szociális problémák kezelése (amelyek persze a kialakuló gazdasági helyzet – gazdasági válság következményei). A helyi adókat tudjuk csökkenteni, aminek persze hatása lesz a szociális rendszerre is, de
támogatást, bérkiegészítést adni nem
tudunk és nem is a mi dolgunk. A rászorulókat kell támogatnunk. A vállalkozásokat abban tudjuk támogatni,
hogy javaslataikat, kéréseiket eljuttatjuk a kormány képviselőinek.
Helyi adót csökkenteni nem tudunk
(egyrészt, ha csökkentenénk az már
csak 2021-re lenne érvényes, másrészt a bevételeink csökkennének – és
ezt most nem tudjuk megtenni), de a
beszedéssel kapcsolatban tettünk
könnyítéseket, illetve biztosítottunk részletfizetési kedvezményt, illetve halasztást.
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Kamionból karanténba
Vojnár Attila teherautót vezetve
Olaszországot, Spanyolországot és
Németországot érintve érkezett haza
március 15-én éjjel. A magyar határon orvosi vizsgálaton esett át, és egyértelmű hatósági utasításokat kapott,
amiután kényszerű otthontartózkodás
várt rá. A kéthetes karantén alatt végig fertőzés- és tünetmentes volt. A 14
napos időszak lejárta után beszélgettünk vele tapasztalatairól, hiszen lapzártakor a városban 34-en, várhatóan
a közeljövőben még ennél is többen kerülnek majd hasonló helyzetbe.
: Hogyan került ebbe a helyzetbe, minek köszönheti az érintettségét?
V. A.: Fuvarfeladatot
teljesítettem
olasz–spanyol–német útvonalon, melynek a végén már 18 órás araszolást követően jutottam el a határig. Ott a
rendőrség kérésére közöltem az útvonalamat, miután megkérdezték, hogy
hajlandó vagyok-e alávetni magamat orvosi vizsgálatnak. Természetesen igent mondtam. Az egészségügyi
személyzet vizsgálata megállapította,
hogy tünetmentes vagyok, illetve nem
vagyok fertőző. Az adategyeztetés keretében, a rendszerben lévő információk alapján közölték – amit amúgy is
tudtam –, hogy öt más, különböző krónikus betegségem van. Ezek miatt is
muszáj csökkenteni a kockázatot: szeretnék megóvni az egészségemet, életemet, így nekem biztosan 2 hetes karantén következik. Ennek helyszínéül az
otthonomat, vagy a Szent László kórházat választhattam – természetesen a
családom mellett döntöttem. A további egyeztetés során kijelölték a legrövidebb útvonalat a telephelyre – ez valójában nem jelentett változást nekem.
15-én, vasárnap éjjel 2 órakor értem Tatabányára, reggel jött értem a család.
Éppen ekkor hívtak a rendőrök, hogy
miért nem vagyok még otthon…
: Hogyan fogadta el, hogy „járványügyi zárlat alá került”?
V. A.: Számítottam rá, hogy ez lesz,
fel voltam rá készülve – noha például
Olaszországban még csak ki sem száll-

tam a fülkéből. Nem voltam fertőző, ez
egy elővigyázatosság volt a többi ember
felé. Az én értékítéletem szerint ez így
volt a helyes. Idén töltöttem be a 60-at,
dédöregapám volt a falubíró, nem bírom az igazságtalanságot.
: Családjával együtt kellett bezárkóznia?
V. A.: Mi egy hajóban evezünk, önként vállalták velem a kéthetes karantént.
: Kaptak otthon ellenőrzéseket?
V. A.: A két hét alatt minden nap
rendőrségi ellenőrzést kaptam, vagy telefonon, vagy személyesen. A Tisztiorvosi Szolgálat pedig ezalatt kétszer érdeklődött az állapotom felől. Köszönöm a hatóságok munkáját, azóta biztosan nagyobb már a terhelés rajtuk.
: Hogyan beszélték meg a dolgot
a gyerekekkel, mennyi idősek, és hogyan viselték?
V. A.: Jelenleg négyen vagyunk otthon. 25 éves lányomnak addigra már
megszűnt a munkahelye. Kisfiam hatodikos a Hunyadiban, neki ez nem volt
teljesen ismeretlen helyzet, mert egy
korábbi lábtörés kapcsán már átélt hasonló bezártságot. Feleségem munkahelye pedig megoldotta, hogy velünk
tudjon maradni.
: Hogyan oldották meg a bevásárlást ebben a két hétben?
V. A.: Egyrészt mindig van otthon
valamennyi tartalék alapanyagokból.
Szakács voltam, szerintem nehezebb
kitalálni, hogy mi legyen az ebéd, mint
megfőzni. Szerencsére a rokonság és a
jó szomszédság által végig megoldott
volt a boltba menés kérdése. Szeretném is megköszönni nekik: Annamari és Hajni azonnal felajánlották a segítségüket, és ténylegesen, kétnaponta jártak boltba helyettünk. Letették az
ajtó elé egy dobozban, a karantén végén pedig fizettünk. Ugyanakkor a rokonok is nélkülözhetetlenek voltak ebben, az átadás ugyanúgy zajlott, de nagyobb tételeknél utaltunk nekik a bedobott blokkok alapján.
: Hogyan élték meg a piros cédula kiragasztását?

V. A.: Mint egy leprás, vagy tetves.
Ennek a cédulának köszönhetően külön kiemelt figyelmet kaptunk. Felkerültünk a facebookra, hiszen képesek voltak azért feljönni a negyedikre,
hogy lefényképezzék. Igazából negyvenig számoltuk őket, aztán elengedtük
a dolgot. Sőt, azt is hallottam, hogy én
kijártam a karanténból, jártam a boltban stb… Ez azért egy elég beteg viselkedés és gondolkodás az emberek részéről. Részben ezért is vállaltam a beszélgetést, hogy ezeket tisztázzuk.
: Mi volt a legnehezebb a szituációban?
V. A.: Gyakorlatilag a legnehezebb a
mozgáshiány volt. Az erkély miatt a levegőzés megvolt, de a mozgás nagyon
hiányzott. A lakáson belül voltunk
kénytelenek tornázni. Az iskolából volt
online testnevelés óra, bizony, még az
is segített. Már hát amennyit egy negyedik emeleti lakás megenged.
: Mit javasol azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek?
V. A.: Először is a legfontosabb az ös�szetartó családi háttér, hogy egy hét
után ne a klopfolóval kergessük a másikat. A média, a rengeteg TV műsor, a
hírek, azért ezzel el tudja foglalni magát az ember. „Nem elég jóra vágyni: a
jót akarni kell! És nem elég akarni: de
tenni, tenni kell!” Itt mutatkozik meg
az, hogy kinek-milyen a hozzáállása a
családjához.
A Vojnár Attilával készült, április 6-ára
tervezett televíziós beszélgetést Ön is
megtalálja az oroszlanyimedia.hu oldalon.
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Közös önkormányzati hivatal

Lézengő, de javarészt maszkot viselő vásárlók
a piacon. A következő hónapok az arról fognak
szólni, hogyan lehetünk elővigyázatosak, miközben a gazdaság is talpon marad.

Bizonyos városfenntartási munkák folytatódhatnak, ahol betarthatóak a védőtávolságok, és
az egészségügyi előírások.

Szokatlan helyzetekben a megszokott megoldások ritkán válnak be. A hangszórós lakossági
tájékoztatót egyértelműen jól fogadták az otthon maradtak, noha korábban szinte senki nem
kedvelte ezt az autót.
A „Felelős koccintás” face
book csoport otthon „ragadt” tagjai poharukról töltenek fel képet, mely így
közösségi élménnyé válik.
Eközben úgy szól a helyes
magatartásról, hogy közben
rendszerességet, és humort
is nyújt mellé.

Újabb fontos lépéséhez érkezett Oroszlány és
Szákszend közös hivatalának ügymenete. Március elején Lazók Zoltán Oroszlány, valamint Papp Attila Szákszend polgármestere hivatalosan, ünnepélyes
keretek között aláírta azt a megállapodás módosítást,
amelyet mind a két település képviselő-testülete elfogadott, és részletesen tartalmazza a közös hivatal
működési feltételeit és kereteit.
Az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatalt január 1-től dr. File Beáta jegyző vezeti, az aljegyző dr.
Molnár Miléna. A Közös Önkormányzati Hivatal Szákszendi Kirendeltségét március 1-től az eddigi jegyző,
Kovács Laura irányítja.
„A KEM Kormányhivatal vezetője 2020. január 1-vel
kijelölte Oroszlányt, mint székhely szerinti települést, hogy az oroszlányi és szákszendi hivatal közösen alakítson ki tevékenységet. Valójában ennek a fizikális megvalósítása történik ma meg, és a két önkormányzat közötti megállapodás módosítás aláírására kerül sor. A Kormányhivatal vezetője január
1-jével létrehozott egy olyan megállapodást, melyben
meghatározza a két hivatal létszámát, ügyfélfogadási rendjét. Ezt az érintett felek megváltoztatták a tényleges létszám adatokkal, ügyfélszolgálati renddel és
megjelölték a megállapodásban a finanszírozási kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy az év első napjával kezdődően létrejött az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal, ahová szákszendi ügyintézők és az oroszlányi polgármesteri hivatal létszáma tartozik, összesen 128 fővel. A kijelölő határozatot a két önkormányzat egyébként januárban nem fogadta el, mivel úgy
gondolta, hogy az különböző pénzügyi, földrajzi és
egyéb nehézségekkel jár. Ezért az Oroszlányi Önkormányzat két okból a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordult. Egyrészt a kijelöléssel nem értett
egyet, másrészt azzal sem, hogy a január 1-jén megküldött határozat alapján január 1-i hatállyal jelölték
ki az új szervezet megalakítását. Fizikálisan egy nap
alatt lehetetlen egy szervezetet módosítani és átalakítani, ehhez két hónapos folyamatos egyeztetésre volt
szükség. Kellettek pénzügyi információk, hogy a finanszírozást hogyan tudjuk biztosítani, egyéb olyan
adatok, megegyezések melyeket a két önkormányzat
szükség szerint elvégzett. Ennek eredményeként végül meg tudtunk állapodni a közös hivatal működtetéséről. Februárban az Oroszlányi Önkormányzat és a
Szákszendi Önkormányzat képviselő-testülete különkülön is elfogadta a módosítást, így március 1-től el
tudott indulni a közös hivatali munka. Próbáljuk bevonni a szákszendieket is a helyi hivatal vérkeringésébe, azonban rengeteg operatív feladat vár még ránk.
Egységes szervezetbe kell terelnünk a két hivatal működését. Szeretném kihangsúlyozni, hogy az ismert
okok miatt januárban és februárban nem tudták a
szükséges döntéseket meghozni az önkormányzatok,
ennek ellenére az ügyfeleket nem érte hátrány egyik
településen sem” nyilatkozta dr. File Beáta, a közös
hivatal vezetője.
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A 2020. március 29-én még átálltunk
a nyári időszámításra, utána viszont
elkezdődik a rendszer kivezetése.
Azok az uniós tagállamok, amelyek
a nyári időszámítás szerint szeretnék
mérni az időt, utoljára 2021. március
utolsó vasárnapján válthatnak nyári
időszámításra – ez 29-ére esik idén,
ekkor hajnalban 2-ről 3 órára kell állítani az időmérő eszközöket. A téli
időszámítást választó országok utolsó váltása a téli időszámításra 2021.
október utolsó vasárnapján történhet
meg.


A Magyar Posta feladata, hogy a
kihirdetett veszélyhelyzetben is folyamatosan biztosítsa országosan
a postai szolgáltatások zökkenőmentes működését. Országszerte
van néhány olyan városi kisforgalmú
postánk, amelyek esetében szűkítettük a nyitva tartást, vagy ideiglenesen felfüggesztettük a működését,
hogy a humánerőkapacitást a lehető
legjobban tudjuk beosztani. Ez történt Oroszlány 2 posta esetében is. Itt
azért volt szükség a működés felfüggesztésére, mert a városban dolgozó
postai munkatársak közül többen kértek szabadságot – kiskorú gyermekük
otthoni felügyeletét csak így tudják
megoldani. Oroszlány 2-ről munka
társakat a város főpostájára, az Oroszlány 1-re irányítottuk át, a város postai
ellátása tehát biztosított. A „nagyposta” hétköznap 8 és 18 óra között tart
nyitva, szombatonként azonban zárva
tart. Ezúton is kérjük ügyfeleink türelmét és megértését.
Magyar Posta Zrt.


A katasztrófavédelem kéményseprő
ipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése
érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit felfüggeszti és átütemezi,
vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. Ez a változás érinti a
magánházak tulajdonosait is – kivéve,
ha halaszthatatlan fontosságú probléma indokolja a munkát. Kérik továbbá,
hogy az ügyfélszolgálaton a személyes megjelenés előtt egyeztessenek
időpontot a (70) 641 8443 számon,
illetve ügyintézésükhöz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a https://
kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu/ weboldalon regisztráció nélkül
működő online, vagy más írásbeli
(BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.:
314.; kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu) csatornákat.

Nincs jegyvásárlás
a buszokon
A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében hozott új, rendkívüli
intézkedés értelmében március 23-tól
készpénzmentessé vált a jegyvásárlás
a Volánbusz valamennyi járatán. Március 25-én, szerdán üzemkezdettől pedig a tanszüneti menetrend lépett érvénybe az országos, regionális és elővárosi autóbuszjáratokon is.
A Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobil
fizetési Zrt. megállapodása alapján az
autóbusz-közlekedési társaság valamennyi helyközi járatán, valamint azon
települések helyi járatain, ahol a Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé válik a készpénzmentes jegyvásárlás. Az
együttműködésnek köszönhetően megvalósul az applikációban történő jegyvásárlás lehetősége a Volánbusz valamennyi járatán. A mobiljegyvásárlás
bevezetésével egyidőben a társaság
minden helyi, országos, regionális és távolsági járatán felfüggeszti az első ajtónál történő felszállást, a járművezetőket
szalagkordonnal határolják el az utastértől.
A két állami társaság között létrejött
megállapodás szerint azokat az utasokat, akik az applikációban vásárolják meg jegyeiket a Volánbusz járataira, nem terhelik pluszköltségek, vagyis az elektronikus jegyek ára megegyezik a hagyományos, papíralapú jegyekével. A teljes árú jegyek mellett elérhetők lesznek az 50 és 90 százalékos
kedvezménnyel válthatók is. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz
szakemberei nagy erőkkel dolgoznak a
mobilapplikáció fejlesztésén annak érdekében, hogy legkésőbb a hónap végéig bérletvásárlási lehetőséggel is bővüljön az alkalmazás. A márciusi bérleteket minden esetre április 15-ig fogadják
el.
Fontos tudni, hogy a mobilalkalmazásban nem választhatók ki az indulási és
célállomások, a helyközi járatokra szóló

jegyeket az indulási és érkezési állomás
közötti kilométertávolság kiválasztásával lehet megvásárolni. Az adott távolsághoz tartozó adatok – az indulás és az
érkezés helyét beírva – a menetrendek.
hu rendszerében találhatók meg, amely
az applikációból közvetlenül is elérhető.
A közlekedési mobiljegyek használata a
veszélyhelyzeti időszakban nagyban segíti a gépjárművezetők és a pénztárosok
jegy- és bérletértékesítési tevékenységének csökkentését, kiváltását. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobilalkalmazásának segítségével a jegy bárhol, bármikor
megvásárolható, akár közvetlenül a járat indulása előtt is. A mobiljegy használatához az utasnak iOS vagy Android
operációs rendszerű mobiltelefonjára
le kell töltenie az Nemzeti Mobilfizetési Zrt., vagy valamely viszonteladója (jelenleg az OTP Simple) által működtetett
közlekedési mobiljegy-alkalmazást, és
abban regisztrálnia kell magát. A jegyvásárlás során az utasnak meg kell adnia az utazásához használni kívánt járat tervezett indulási időpontját. A kiválasztott terméket a felhasználó egyenlegéről vagy bankkártyája segítségével
tudja kifizetni. Az alkalmazások elérhetőek a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján.
A mobiljegyek vásárlásához és felhasználásához az utas készülékének minden
esetben mobil adatkapcsolattal kell rendelkeznie, ahogyan a megvásárolt jegy
ellenőrzése alkalmával is.
A helyi és helyközi viszonylatokban továbbra is válthatók papíralapú jegyek a
szokásos elővételi módokon, de a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz
azt kéri, hogy Magyarország Kormánya tanácsának megfelelően csak az vegye igénybe a közösségi közlekedést,
akinek halaszthatatlanul szükséges. Az
autóbusz-társaság kéri továbbá, hogy
aki csak teheti elektronikus úton váltsa
meg jegyét.
Március 25-én, szerdán üzemkezdettől a
tanszüneti menetrend lépett érvénybe az országos, regionális
és elővárosi aztóbuszjáratokon
is. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a társaság autóbuszjáratait, menetrendjét,
jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról utasaink
a volanbusz.hu/koronavirus oldalon tájékozódhatnak.
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Óvodai beiratkozás
Az emberi erőforrások minisztere egye- Amennyiben a szülő másik óvodai tedi eljárási szabályokat határozott meg a lephelyre szeretné íratni gyermekét,
2020/2021. nevelési évre történő óvodai mint ahová tartozik, akkor kérjük, hogy
beiratkozásról a veszélyhelyzetre való szándékukat „Nyilatkozat”-on 2020.
tekintettel. Oroszáprilis 1. és 20 között
A kötelező felvételt biztosílány Város Óvojelezzék az aprokak@
tó óvodai telephelyek körzedái 2020. április 21ovilap.hu címen vagy
tei megtalálhatók az Oktatáig hivatalból felveszi
a 30/622 4881-es telesi Hivatal honlapján (www.
a városban lakóhel�fonszámon. A Nyioktatas.hu) a KIR hivatalyel rendelkező gyerlatkozatok papír alali ügyek menüpont Köznevemekeket, a szülőket
pon is elérhetőek és
lési intézmények körzethatáa felvételről írásban
leadhatók a Brunszrait tartalmazó publikus nyilértesíti. A beiratkovik Teréz Óvodávántartás pontjában vagy a
záshoz szükséges iraban (2840 Oroszlány,
https://kir.hu/korzet oldalon
tokat a gyermek első
Bánki Donát út 67.).
vagy letölthető az oroszlany.
óvodai nevelésének
Az óvoda a szándékhu oldalról, az azonos című
napján kell majd benyilatkozatok alaptájékoztató végén.
mutatni.
ján 2020. április 30-ig
Ha a szülő olyan
dönt a kötelező felvéóvodába szándékozik beíratni a gyer- teli körzetébe nem tartozó gyermekek
mekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételéről, erről értesíti a szüóvodai felvételt biztosítja a számára, ak- lőket.
kor nincs szükség intézkedésre az óvo- Azok az oroszlányi lakosok, akik gyerda felé. Az óvoda az ilyen gyermekek- meküket NEM Oroszlány Város Óvore számít, és a férőhelyet biztosítja szá- dáiba akarják beíratni, a kiválasztott –
mukra. Amennyiben egyedi kérésük magán, egyházi, más települési – óvovan (pl. csoport) kérjük, hogy azt jelez- dába 2020. április 2–április 17. között jezék a 30/ 622 4881-es telefonszámon.
lentkezhetnek.

Iskolai beiratkozás
A 2020/2021-es tanítási évre történő ál- körzetei a http://kk.gov.hu/tajekoztatastalános iskolai beiratkozások szervezé- altalanos-iskolai-korzetekrol linken érsét – figyelemmel az országos járvány- hetőek el. A felvételi döntésről az iskola
ügyi helyzetre – az emberi erőforrá- igazgatója 2020. május 21. után írásban
sok miniszterének
értesíti a szülőt.
A szándéknyilatkozat benyúj7/2020. (III. 25.) száA
beiratkozástásának módja:
mú határozata rendhoz szükséges ira• https://eugyintezes.e-kreta.
kívüli módon szabátok bemutatására a
hu/kezdolap regisztrációs
lyozza.
2020/2021. tanév első
felületen keresztül vagy az
Tatabányai Tankernapján kerül sor.
• intézmény e-mail címére
ületi Központ fennA felvételről első fomegküldött levélben lehet.
tartásában működő
kon az iskola igazgaA szándéknyilatkozatnak tarelső évfolyamra törtója dönt, elutasítás
talmaznia kell a gyermek körténő beiratkozás szaesetén a Tatabányai
zetes iskolájának nevét és cíbályai:
Tankerületi
Közmét. Az iskolák elektroni1. A körzetes általápont igazgatója hikus levélcímei szintén megnos iskolák hivatalvatott a felülbírálati
találhatóak a http://kk.gov.hu/
ból felveszik a körzekérelmet elbírálni. A
tajekoztatas-altalanos-iskolaites gyermekeket. A
felülbírálati kérelmet
korzetekrol linken.
felvételi döntésről az
a Tatabányai Tankeriskola igazgatója legületi Központ igazkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről gatója részére kell címezni, és az elutaírásban értesíti a szülőt.
sító határozatot kiadó intézmény igaz2. Amennyiben a szülő nem a körzetes gatójához kell benyújtani. A tanköteleáltalános iskolába kívánja beíratni tan- zettség külföldön történő teljesítését az
köteles korú gyermekét, úgy szándék- Oktatási Hivatal felé kell jelezni.
nyilatkozatot juttat el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb 2020. ápriVereckei Judit
lis 24-ig. A körzetes iskolák utca szerinti
tankerületi igazgató

Nyomdai
papírmaszk
A járvány terjedésének lassítása érdekében az Önkormányzat március 26–28. között minden postaládába eljuttatott egy sebészeti maszkot. A jelenleg az újságban található papírmaszk szintén azt a célt szolgálja, hogy akik nem nélkülözhetik
a személyes találkozást az emberekkel, megvédjék saját környezetüket az
esetleges fertőzéstől.
A papírmaszk funkciója, hogy használója védje embertársait az Önben
előforduló vírustól, annak ellenére,
hogy adott esetben nem is tud róla,

hogy önmaga vírushordozó lenne,
hiszen a lappangási idő akár 2-3 hét
is lehet. Teszi ezt úgy, hogy közösségi térben viselve a maszkot megakadályozza, hogy száj- és orrüregéből
a levegőbe kerüljenek olyan cseppek,
vagy pára mely vírusokat tartalmazhatnak. A felhasználásra javasolt időtartam a papírmaszkok esetében 1-2
óra.
Az Ön biztonsága érdekében, mivel a maszk fő alapanyaga a papír, az
a gyártást megelőzően, valamint azt
követően is 24 órára „karanténba” került. Természetesen a csomagolás is
kesztyűben és szájmaszkban történt.
Az újsággal kapott maszk nem FFP
kategorizált és nem orvosi segédeszköz! Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet: a vírus elleni védekezés leghatékonyabb módja, ha nem érintkeznek másokkal! Abban az esetben,
ha ezt nem tudják megtenni és valami okból mégis az utcára, közösségbe
kell menniük, akkor viszont úgy védhetik meg környezetüket, ha maszkot viselnek. Erre szolgál ez a papír és
egyébként a sebészeti maszk is.
Dr. Deés Szilvia
Polgármesteri kabinetvezető
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NŐI SZEMMEL

Deés Szilvivel

FÁTRAI ERZSÉBET MÁRTA
az Oroszlány Barátainak Köre elnöke, az
Evangélikus Kórus tagja, nyugdíjas nagymama.
Rengetegen ismernek a városban, legtöbben talán, mint Oroszlány Barátainak Köre,
vagy mint Evangélikus Kórus tagja szerepeidben. Összességében ki is Fátrai Márta?
Egy könyvtáros. Ez az, ami a szemléletemet, az élethez való viszonyomat alapjaiban meghatározza, a világ egyetlen nyitott hely a számomra – mint egy könyvtár. Itt sincs válogatott
információ, a válogatás az én dolgom és az én felelősségem, hogy mit kezdek vele. Aztán
nagymama, méghozzá hihetetlenül tehetséges unokákkal és kórista. Ahhoz ugyanis, hogy
az ember érzelmileg a topon tudjon maradni, a zene elengedhetetlen, ráadásul az aktív pihenés egyik legjobb módszere. Végül – de nem utolsósorban – a Baráti Kör elnöke.
Ez fontossági sorrend is?
Nem, mindegyik egyformán fontos! Ugyanannyira vagyok nagymama, mint amennyire
vezető vagy kórustag, vagy egy létező ember. Az életben éppen az a nagyon izgalmas,
hogy el kell tudni dönteni egy adott pillanatban, hogy melyik szerepben is kell működni. De egyszerre akár több szerep is viselhető. Ha például a kórussal olyan eseményünk
van, ahová az unokáimat is vihetem, hát örömmel tetszelgek mindkét szerepben.
Hogyan tudod összehangolni ezeket a funkciókat úgy, hogy a maximumot hozod
ki belőlük, mégsem rokkansz bele (vagy mai divatos kifejezéssel nem égsz ki?)
Úgy működik, hogy amikor kell, átlépek az egyik szerepből a másikba. Amíg
100%-ban vagyok képes teljesíteni, addig cselekszem, egyébként kilépek belőle.
Mert hogy maximalista vagy. Vagy akár munkamániás?
Az. Persze ezt nem annyira a takarításra, háztartásra értem, noha – mivel az kötelesség – azt is
100%-osan elvégzem. A maximalizmus a szüleimtől származik. Édesapám nagyon kemény, precíz ember volt, amellett, hogy nagyon szeretett bennünket, sokat követelt. Anyukám is maximálisan teljesített mindig! Noha nem dolgozott, a házimunkájára is jellemző volt a tökéletesség. Ha
kertet művelt, bizony kihúzta egyenesre az ágyást. De ő azért elnézőbb volt velünk, gyerekekkel.
Különválasztható a munka és a magánélet?
Szerencsés vagyok, sosem kellett szétválasztanom. Mindig könyvek között
dolgoztam, ahol ha kellet, ott lehettek velem a szeretteim, a gyerekeim is. A munkámat pedig, ha akartam volna sem tudtam hazavinni.
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Neked mit jelent nőnek lenni?
(nevetés) Ha valaki tudatában van a nőiességének, akkor abból előnyt is tud kovácsolni. Nekem sosem volt szükségem rá, hogy ezt bevessem, bár hátrányt sem okozott. Alapállásban mindent természetesnek veszek, a nőiességet is és így az esetek többségében
minden úgy történt, történik, ahogy kell.
És a jövő?
Jövőre választás lesz az egyesületben. Meggyőződésem, hogy ismét váltásra, újításra
van szükség, de ez az újítás már nem az én dolgom lesz. Ami tőlem tellett azt már megtettem. Jövő év márciusában leadom az elnökséget – jöjjön egy ifjabb! A civil életből természetesen nem szállok ki, hiszem, hogy van még dolog, amit nekem kell elvégezni!
Mit jelent számodra a civil lét?
Egy civil szerveződésnek szerintem, minden értelemben függetlennek kell lennie. Ha egy
közösség a saját ötletei, tenni akarása révén összeáll, abba senkinek nem szabad beleszólnia. Ha a célok egészségesek, és képesek egy nagyobb közösségért dolgozni, akkor
békén kell hagyni őket. A civilek mindig a pillanatnyi valóságot képezik le, ezért érdemes
rájuk odafigyelni. Például, ha a civil utálja, hogy kosz van a városban, akkor összerántja a csoportját, a barátait egy rendrakásra. Ebből akár az is lehet, hogy egy idő után mindenki arra törekszik, hogy rend legyen. …vagy itt van az Advent! Még amikor átvettem az
egyesület vezetését, szinte mindent az egyesület szervezett. Térdíszítést, nyitást, vasárnapi programokat, Mikulást, kiállítást, zárást. Aztán az évek folyamán a művelődési ház és a
hivatal – nagyon helyesen – több mindenben átvette az irányítást. Mint közhasznú egyesület, igyekszünk mindig az igényekre figyelve, kicsit elébe menve, a hiányosságokat pótolni.
Lásd: Idősek Akadémiája, Idősek kiválósága díj, jeltolmács szolgálat szervezése és még
folytathatnám. A civileknek kicsit innovátor-szerepet kell játszaniuk. A hiányosságot ugyanis azok tudják észrevenni, akik a helyi életet élik.
Honnan ez a rengeteg energia? És hogyan jut időd mindenre?
Sosem fogyott még el az energiám. Nem ismerem azt a kifogást, hogy fáradt vagyok. Ha olyan munkám van, amit szívesen csinálok – márpedig mindig olyan volt, ez az én egyéni szerencsém – akkor fáradhatatlanná válok.
Annyira meg akarok magamnak (nem másnak!) felelni, hogy ez mozgósít.
Mi motivál egy-egy nehezebb napon? Mivel töltődsz?
Ha feladat van, akkor ez nem kérdés – akkor munka van. De ha nincs munka, akkor
képes vagyok nagyon semmit sem csinálni. Akár egész nap feküdni és olvasni.
Hogyan kezeled a mostani bezártságot?
Átállítottam magam pihenő üzemmódra. Sőt, még arra is, hogy élvezzem. Szerencsére folyamatosan „online” vagyok, így nem maradok ki a történésekből sem.

Mottóm Törekedj békességre, megértésre!
Család, gyerekek Imola (47), gyermekei Janka (17) és Bori (13);
Kadocsa (42) gyermekei Domonkos (13) és Boldizsár (12)
Kedvenc ételem bármi lehet, ha jól van elkészítve
Legnépszerűbb ital víz, de ha alkoholról van szó, akkor a kiváló minőségű vodka
Kikapcsolódás, pihenés az olvasás mellett a tánc, ének, barátkozás és még sorolhatnám
Jelenleg ezt olvasom Szabó Magda: Ajtó
Legnépszerűbb közösségi média Napi szinten a facebook, többnyire az egyesület miatt.
Email, főleg hivatalos ügyekben.
Az unokákkal, barátokkal Messengeren is kommunikálunk,
egyébként a telefon a kedvencem
Mennyit alszol egy nap 6-8 órát, mikor hogy
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A bankkártyás fizetést
javasolják

Kezdődnek
a gyárleállások

Ötezerről tizenötezer forintra emelkedik a PIN-kód nélkül is engedélyezett, érintéses fizetési kártyás vásárlások összeghatára április 15-től, ezzel becslések szerint a vásárlások csaknem 90 százalékánál a vevőnek nem
kell megérintenie a POS-terminált –
közölte kedden a Pénzügyminisztérium, emlékeztetve, hogy ez az intézkedés is a járvány lassítását szolgálja.
A vírus elleni küzdelem része – többek
között – a készpénzmentes fizetés arányának jelentős növelése, a fizikai kapcsolatok minimalizálása a fizetések során. A kormány ennek érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel megemeli a
köznyelvi nevén pay passos fizetések értékhatárát 5 ezer forintról 15 ezer forintra. Ezzel a lépéssel a várakozások szerint a vásárlásoknak már közel 90 százaléka, mintegy 670 millió darab tranzakció történhetne a POS terminál fizikai megérintése nélkül. A jogszabály
módosítása rövid felkészülési időt ad a
bankoknak és a kártyatársaságoknak.
Az új értékhatár 2020. április 15-től lép
életbe. A járványügyi helyzettől függetlenül figyelemmel kell lenni a pénzügyi biztonságra is, így továbbra is él az
a biztonságot szolgáló általános szabály,
hogy a PIN-kódot időközönként még az
érintőkártyás vásárlásakor is meg kell
adni, amivel az biztosítható, hogy egy
ellopott kártyával ne lehessen korlátlanul visszaélni. Így a POS terminál 5
PIN-kód nélküli vásárlás után a hatodik
vásárlásnál értékhatártól függetlenül
ezután is kérni fogja a kódot, vagy akkor, ha PIN kód nélkül annyit vásároltunk egymás után, hogy annak értéke
elérte a 150 eurónak megfelelő összeget.
Ezen túlmenően higiéniai szempontból,
a járvány elleni védekezés érdekében jó
megoldás lehet az okostelefonnal, vagy
okosórával való fizetés, ahol a rendszer
egyáltalán nem kéri a PIN-kódot és így
a terminált sem kell fizikailag megérinteni.
Forrás: MTI

A BorgWarner Oroszlány Kft. gyárában jelenleg csökkentett gyártás zajlik, április 6-tól azonban két hétre
teljesen leállítják a gyártást az üzemben.
„Munkavállalóink és partnereink biztonsága védelmében természetesen
ügyelünk minden előírásra. (…) Három tényező határozza meg, hogy
meddig tudunk termelni. Az első a
megrendelések mennyisége, a másik az

Az Oroszlányi Városi Televízió
csatlakozott Vujity Tvrtko kezdeményezéséhez, miszerint a tévén
keresztül mesél a kicsiknek. A veszélyhelyzet miatt ahogy az országos, illetve a helyi televíziók, úgy az
OVTV hírei is 90%-ban a koronavírus-járványról szólnak, javarészt felnőtteknek. Ugyanakkor a gyermekeket is szeretnék megszólítani ebben
a mindenki számára nehéz időszakban és a hagyományos mesemondással próbálják oldani a bennük
levő esetleges félelmeket, szorongásokat. Egy héten keresztül mindennap Vujity Tvrtko mesélt a gyerekeknek: első alkalommal saját történetét, majd más ismert- illetve kevésbé ismert mesét mondott a kicsiknek. Ezután következtek a televízió munkatársai, illetve csatlakoztak az akcióhoz Oroszlányhoz kötődő színészek is, mint Danis Lídia.

Olyan, a gyermekek számára ismert
személyek is olvasnak mesét, mint
Dallos Zoltán és Lázár Katalin. Ezeket a meséket az OVTV díjmentesen felajánlotta más helyi televízióknak is, hogy kicsit könnyítsék a jelenleg egyáltalán nem egyszerű munkájukat. A kezdeményezés helyben
és országszerte is kedvező fogadtatásra talált, és egyebek mellett
olyan városok helyi vagy körzeti tele
víziói is leadják, mint Szeged, Veszp
rém, Győr, Békéscsaba, Salgótarján, Nyíregyháza, Tihany, Hajdúszoboszló vagy Körmend. Az esti meséket minden este 19 órakor láthatják
az OVTV csatornáján. Ez a csatorna
elérhető a DIGI és a T-Home kínálatában is. A mesék emellett azonnal
felkerülnek az oroszlanyimedia.hu
oldalra, valamint az OVTV facebook
oldalára is, így bárki, bárhonnan lejátszhatja ezt a napi néhány percet.

alapanyag, a harmadik pedig, hogy el
tudjuk-e szállítani a megfelelő időben
a partnereinknek a terméket. Számításaink szerint ezen a héten még lesz
munkája a mintegy 1100 dolgozónknak, utána szabadságra küldjük a teljes állományt. Mielőbb visszavárjuk
őket, de nem tőlünk függ, hogy az azt
követő hetekben már újrakezdődhet-e
a gyártás. Bízunk benne, ugyanakkor
több alternatívát is fontolgatunk. Az
egyik ilyen a négynapos munkahétre
való áttérés, amíg a vevőink újra nem
kezdenek a megszokott ütemben gyár-

2020. ÁPRILIS
tani” – tájékoztatta dr. Karaszek Szabolcs HR igazgató a kemma.hu-t.
Felmérésünk alapján az Oroszlányi
Tudományos és Technológiai Park
több cége is hasonló intézkedésre készül. A mai napig bejelentett, jellemzően 1-2 hetes leállásokat első körben
szabadságok kiadásával kívánja megoldani a legtöbb cég. Ugyanakkor a külföldi példák azt mutatják, hogy ezeket
(pl. az autógyárak többsége) újabb két
héttel meghosszabbítják. Noha még
mindig számos oroszlányi üzem van,
amelyek nem terveznek rendkívüli intézkedéseket, a helyzet napról-napra
változik. Így mindenki, a saját ágazatában való érintettségének megfelelően
hoz döntéseket. Általános az a vélekedés a cégek részéről, hogy egy rendkívül kiszámíthatatlan időszak következik, melyben igyekeznek lehetőségeik
szerint megvédeni a munkavállalóikat.

Egy űrhajós tippjei home
office-hoz

Scott Kelly NASA-űrhajós egy évet
töltött a Nemzetközi Űrállomáson,
márpedig nehéz ennél messzebb kerülni a társadalomtól (egészen pontosan 408 km, felfelé). Az elmúlt hetek
eseményei miatt írt egy véleménycikket a New York Timesba, amiben ös�szeszedte, hogy ő hogy vészelte át ezt az
időszakot.
Érdemes kidolgozni egy részletes időbeosztást, a rutin sokat segít. Kelly attól kezdve, hogy reggel kinyitotta a szemét odáig, hogy este lecsukta, minden
percét beosztotta. Ebbe beletartozott a
munkára (például 8 órás űrséták) és a
hobbijára szánt idő is.
Ezt azonban érdemes az ésszerűség határain belül kezelni. Ha a munkahelyünk és az otthonunk egy hellyé válik,
egy idő után nehéz különbséget tenni
a kettő között. Fontosak a hobbik (pél-

dául a videójátékok) és a társas interakciók – még akkor is, ha az most csak
videócseten keresztül lehetséges. Kelly
például űrhajós társaival közösen kétszer végignézte a Trónok harca sorozatot. Az ésszerű időbeosztásba a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is
beletartozik, ugyanis a kipihentségnek
komoly hatása van az elvégzett munka
minőségére, a hangulatunkra, a közérzetünkre.
„Menjünk ki!” – írja Kelly. Persze ő ezt
az ISS-en soha nem tehette meg, és tudja, hogy most is csak fenntartások mellett lehetséges: csak akkor hagyjuk el a
házat, ha egészségesek vagyunk, tartsunk két méter távolságot, és igyekezzünk elhagyatott helyeken sétálni. Ha
van erre lehetőség, legalább a kertbe üljünk ki.
Hasznosnak találta a naplóvezetést is,
még akkor is, amikor semmi izgalmas nem történt vele, legalább azt leírta, hogy mit érzett. Végül könyvet írt
a naplója segítségével, úgyhogy ki tudja, bárki megírhatja most a következő
bestsellert.
Arra jöttem rá, hogy a legtöbb
dolog nem rakétatudomány, de
ha mégis rakétatudományról van
szó, szólj a rakétatudósnak.

Kelly szerint fontos, hogy a mostanihoz
hasonló esetekben hallgassunk a szakértőkre, kövessük a tanácsaikat. Cikkében felhívja a figyelmet az álhírek és a
téves információk terjedésére, és arra,
hogy inkább hallgassunk a tudósokra,
hatóságokra: ne fogjunk kezet, ne köhögjünk a pékárura, 80 évesen ne ugorjunk le beszélgetni a benzinkúthoz.
A New York Times cikkét
Világi Máté
fordította az index.hu-ra.
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Két játékos értékelte az
OSE Lions történelmire
sikeredett szezonját
Mint ismeretes, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a koronavírus-járvány miatt befejezettnek
nyilvánította a 2019/2020-as szezont. Az újonc OSE Lions a 9. helyen
végzett, a klub hivatalos honlapjának
a csapat két játékosa beszélt az elmúlt
hónapokról.
Az oroszlányiak 21 forduló után 1011-es mérleggel a 9. helyen álltak a
szezonban, amikor a fentiekről döntött a szövetség. A klub honlapjának
a csapatkapitány dr. Mohácsi Máté
és Demeter Attila értékelte a (csonka)
bajnokságot.
„Azt hiszem, senki nem gondolta egészen komolyan, hogy márciusban a
legjobb nyolcba kerülésért küzdünk,
kiváltképp azt nem, hogy matematikai
esélyünk is lett volna a top 5-be kerülni az alapszakasz végén” – fogalmazott dr. Mohácsi Máté. Mint mondta,
talán egy ember tette picit magasabbra a lécet az év eleji minimum célkitűzéshez (playout elkerülése, bennmaradás) képest, ő pedig Sebastjan
Krasovec vezetőedző volt.
„Azt gondolom, erre a csonka szezonra mindenki úgy fog emlékezni, hogy
csodát tett az OSE Lions, köszönhetően annak, hogy a játékosok mindegyike alárendelte magát a csapat sikerének. Voltak vezéreink, de szinte minden meccsen más és más. Véleményem szerint a sok befektetett munka, az alázat egészen a rájátszásig
vitt volna bennünket, nagyon sajnálom, hogy ezt már soha nem tudhatjuk
meg. Már most hiányoznak a mec�csek és a felejthetetlen hangulat, amit
a szurkolóink teremtettek. Mindenki
tudja, hogy az egészség a legfontosabb, így bár szomorúan, de elfogadtuk, hogy vége a szezonnak” – értékelt Demeter Attila.
oselions.hu
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Terjedő tudatosodás
Mindannyiunk számára megterhelő és bizonyos szinten
korlátozó a kialakult helyzet, melyet a koronavírus okoz.
Mint azt a nemrégiben sugárzott televíziós beszélgetés során
is említettem, egy félelem alapú társadalom részesei vagyunk,
ami abból adódik össze, hogy az egyén szintjén történő traumahordozás és fel nem dolgozottság újabb sérelmeket szül.
Elődeink sorsát illetően már sejtjeinkben van háború, forradalom, ebből következő éhínség, rossz sorsba született gyermekek és számtalan fájdalmas emlék. És az ember emlékszik
mindarra, amit magával hoz, és amit tovább is ad. Jelen helyzetben a félelmeink egészen nagy méreteket öltenek és mindannyiunk elsőszámú ellensége ugyanolyan állapotokat idéz
elő, mint anno őseink számára a sorbaállás ételért vagy elzárkózás egymástól. Kísértetiesen hasonlít egy háború időszakához. Most kell erősnek lennünk és egymást tiszteletben tartva, teljes felelősségtudatban segíteni, védeni embertársainkat, sok nevetéssel, pozitív szemlélettel tekinteni a jövőbe! Oroszlány azonnal megmutatta összetartását és becsületét, a város példaértékű az önkéntes munka szervezésében,
tájékoztatásban, biztonsági eljárásokban és minden másban.
Ezt kell most szem előtt tartanunk, hogy nincs olyan vírus és
nincs olyan állapot, amely meg tudná törni a szíveket, ha abban szeretet van! A járvány lefolyása mellett jut időnk és módunk arra, hogy belsőnkbe tekintve meglássuk eddig félresepert félelmeinket, konfliktusainkat, közben értéket teremtve és követendő példát mutatva, felelős állampolgárként egymást segítsük, tegyünk hozzá a nagy és közös egészhez, kiki, amivel tud. A magyar nyelv ismét csodálatos abban az értelmezésben, hogy mennyire láthatóvá teszi és értelmehetővé
a jelenlegi helyzetet. Mintegy megkoronázza az évek óta húzódó természeti katasztrófákat, az Istentől való eltávolodásunkat és felnyitja a szemünket arra, hogy értékrendünk már
nem volt teljesen helyénvaló. A sok fájdalom és kín, ami haragossá tett minket, a gondolat, (mely szerint miénk a világ)
mind törlődik. Lépésről lépésre haladva fogunk újra visszatalálni a valódi értékekhez. Vagy inkább ÖNMAGUNKHOZ!
Ugyanis Isteni lényünk bennünk van, nem magunkon kívül.
Amikor önazonosak vagyunk és a személyiségünk, képességeink mellett szinkronicitásban élünk, akkor hiteles és boldog emberek leszünk. Isteni fényre fel!
Pázmándi Anikó
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Rovatunk rendszeres írója, Pázmándi Anikó nemrégiben –
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