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Női szemmel
Izsáki Erika óvónő, az Oroszlányi
Judo Club elnöke, többszörösen
kitüntett edző.
8–9. oldal

Rendkívüli üzem
A város életét most a korona-vírus
hatásai ellen hozott korlátozó intézkedések határozzák meg. Az OIH Zrt.
vezérigazgatóját, a korábban szakmai
alpolgármesterként megismert Németh Gábort kérdeztük arról, milyen
változások vannak a városüzemeltetésben?
6–7. oldal

Kréta
A digitális oktatás első hónapjának
gyakorlati tapasztalatai a Hunyadiból.
3. oldal

ENYHÜLŐ SZIGORÍTÁSOK
Továbbra is napról napra változnak
a korona-vírus elleni
védekezés szabályai. Az ezekkel
kapcsolatos legfrissebb
helyi információkat továbbra is
az Oroszlányi Médiacentrum
weboldalán és az OVTV facebook
oldalán találja.

Hova tovább?
A tatabányai kórház bezárásával
más települések kórházait kell igénybe vennünk. Összeszedtük, melyik
szakterület hol található.
4. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Majki macsekok

Ha Ön is segítene a védekezésben:
Tartós élelmiszerrel:
Önkormányzati Szociális Szolgálat oldalsó bejáratánál (Oroszlány,
Fürst S. u. 20. épület, egykori lottózó) minden hétköznap 9–11 óra
között adhatja át. Ha más időpontban tudja eljuttatni adományát, a
06-34/560-070 központi telefonszámon, vagy
az oszocszolg@oszocszolg.hu e-mail címen egyeztessen időpontot.
.com

T

Önkéntes munkával:
Ha önkéntes munkát
vállalna, írjon az
onkentes@oroszlany.
hu címre, vagy 8 és
16 óra között hívja:
06-20/348-6672, vagy
06-20/369-1791.

Pénzzel:
Oroszlány Város Önkormányzata forint számlaszámára:
12028003-0025437400100004. A közlemény
rovatba kérjük írják
be: „koronavírus elleni
védekezés”.

rafóház alól mentettek öt
kismacskát Majkon. Még
áprilisban az E.ON szakemberei macskanyávogásra ﬁgyeltek fel a Majki Kamalduli
Remeteség mögötti trafóház
alól. Mivel az állatokat elérni
nem tudták, a jószándékú villamos szakemberek elkezdték felcsavarozni a kis épület
fém padlóját, egyúttal értesítették a MentsMeg Állatvédő
Egyesülettől Omáscsik Orsolyát. Közös erővel hordozóba
menekítették az öt foltos kismacskát. Hosszas, összehangolt trükközést követő néhány

Tippeljék meg az évet! Az idei év egyik nagy kérdésévé vált az
érettségik megtartása, így e havi archív rovatunkban a gimnázium
épülete szerepel, még az eredeti, építéskori állapotában. Az azóta
kibővített, felújított épület funkciója egyszer sem változott az eltelt
években.

bátor mozdulattal sikerült
az időközben elszaladt, és
rendkívül mérges anyamacskát is biztonságba helyezni a
kicsinyei mellé. Az állatvédő
egyesület hálás az E.ON kollégáinak a közreműködésért,
véleményük szerint az erdőben a kismacskákat valószínűleg más, erdei ragadozók
áldozatává váltak volna.
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Orrhossznyi előnyben
A digitális oktatást gyakorlatilag
egyik napról a másikra kellett megoldani az iskolákban. Ez egy rendkívüli
feladatot jelentett az intézményeknek,
melyben valójában teljesen magukra
voltak hagyva. Az átállás mindezek
ellenére inkább sikeres, mint nem, és
ez a tanárok és diákok egybehangzó
véleménye. Mészárosné Fehérvári Mónikával, a Hunyadi Mátyás Általános
Iskola intézményvezetőjével beszélgettünk.
: Ha jól tudom, Önöknek voltak
korábbról tapasztalataik a számítógépes vonalon?
M. F. M.: A mi csapatunknak komoly
szakmai tudása volt a digitális oktatás terén, és ilyen eszközökkel is kivételes ellátottsággal bírunk. Több digitális pedagógiai innovációt megvalósító mestermunkában, illetve köznevelés
digitalizációját célzó pályázatban érintettek vagyunk. Mégis váratlanul ért
minket is, hogy egyik napról a másikra kizárólag távoktatásban kell tanítanunk.
: : Hogyan élik meg a helyzetet
most, hogy már több hete muködik
ez a rendszer?
M. F. M.: A tanári szabadság híve vagyok. Minden kollégámról meggyőződésem, hogy szívvel-lélekkel dolgozik
a tanítványáért és tudja – ilyen rendkívüli körülmények között is – hogy
mire van szüksége a diákjának. Március közepétől főszerepet kapott a pedagógus önállósága és kreativitása. A
kollégák bizonyítottak: néhány nap
alatt felállt a tantermen kívüli tanítás rendszere. Mindenki talált magának megfelelő formátumot. Kihasználják az online tér előnyét: például, hogy
az internet képi és hang világa olyan
plusz információforrás, ami mélyíti a
megszerzett ismereteket.

: Ön hogyan látja ezt a családok
oldaláról?
M. F. M.: Nincsenek könnyű helyzetben a szülők. Otthonról dolgoznak,
háztartást vezetnek, összehangolják
a gyerekek tanulását. Közben a gyerek, aki arra született, hogy mozogjon, be van zárva. Ez a helyzet mindenkit frusztrál. Több szülő elmondta,
hogy most látják igazán, milyen fontos
és sokszor nem egyszerű a pedagógus
munkája.
Sajnos most még súlyosabbnak látszik
a szakadék a jól szituált, illetve a hátrányokkal küzdő családok gyermekei
között. Komoly gond a számítógép és
az internet hiánya. Éppen ezért öröm,
hogy egy adományozó segítségével sikerült számítógépeket kihelyeznünk
több családhoz. Persze még mindig
akadnak olyanok is, ahova csak nyomtatott anyagokat tudunk kijuttatni.
Szomorú viszont, hogy vannak olyan
családok, ahonnan a gyerekek – minden segítség ellenére – nem küldenek
vissza házi feladatokat.
: Mi a helyzet a diákokkal? Hogyan reagáltak erre a váratlan helyzetre?
M. F. M.: Nagyon büszke vagyok a
diákjainkra, hiszen ügyesen sikerült
megoldaniuk egy hirtelen jött kihívást, amire nem készthettük fel őket.
Ez alatt a néhány hét alatt sok új felhasználási lehetőséget tanultak a már
megszokott kütyüjeikkel. Rájöttek,
hogy nem csupán szórakozásra, és barátokkal való csevegésre alkalmasak
ezek, hanem többre is.
: Milyen előnyöket lehet kovácsolni ebből a kényszerhelyzetből?
M. F. M.: Nem tudjuk, hogy milyen
világban kell majd tanítványainknak felnőttként boldogulniuk. Olyan

készséget kell hát kialakítanunk, melyek segítségével képesek lesznek újat
tanulni, alkalmazkodni a változásokhoz. A távoktatásban lehetőség nyílik
a kutatásra, tudásmegosztásra, együttműködésre, valós problémák megoldására. Az ebből szerzett ismeretek a
diák számára formálnak előnyt a továbbiakban.
A tantermen kívüli tanítás időszakában a pedagógus óriási jártasságot
szerzett a digitális eszközök és módszertan alkalmazásában, s ezt a későbbiekben is kamatoztatni fogja. Tehát ha a pozitívumokra koncentrálunk
láthatjuk, hogy mindkét oldal számára ez a helyzet a fejlődés lehetőségét
hordozza. Nagyon fontos az is, hogy
mindeközben a szülő–diák–pedagógus kapcsolat szorosabbá válik, hiszen
oda-vissza mennek a javaslatok, kérdések és válaszok.
Példaértékű összefogást tapasztalt tantestületünk, egy egymást erősítő folyamat részesei vagyunk, mely nagyon jó
energiákat szabadít fel minden résztvevőben.
: Ezekre az energiákra pedig
nyilván szükség is van ebben a helyzetben. Hogyan és mikor zárul a tanév?
M. F. M.: Jelen állás szerint a tanév
a szokott, június 15-ei időpontig tart.
Szerencsés, hogy az átállás kezdetén
már a tanév 2/3-án túl voltunk, ezért
a tananyag jelentős részét már átadtuk
és nem lesz gond az év végi jegyek kiosztásával sem.
A továbbiakban is türelmesnek és rugalmasnak kell maradnunk, hiszen
egy nem várt szituációban vagyunk és
csak együtt tudjuk megoldani a problémákat.
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Elmarad a következő városi lomtalanítás, mely május 25-26-27-ére volt
időzítve, tudtuk meg lapzártakor az
OKÖ Zrt. képviselőjétől. A normál lakossági hulladékszállítás a megnövekedett mennyiségek ellenére zavartalanul
zajlik – de a kötelező évi 2 alkalmon felüli
plusz lomtalanításra most nem jut sem
pénz, sem ember.


A MÁV-Start Zrt értesíti Tisztelt Utasait, hogy 2020. május 9-től 2020. május
10-ig (szombat–vasárnap) a Tatabánya–Oroszlány állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt
a Tatabánya–Oroszlány vasútvonalon
vonatpótló autóbuszok közlekednek.
A vonatpótló autóbuszokon a vasúti menetjegyek érvényesek, együttes elhelyezés és kerékpárszállítás nem biztosítható. Az okozott kényelmetlenségért
szíves elnézésüket kérik.


Miután pozitív lett a koronavírus-tesz
a hajléktalanszálló egyik lakójánál,
elrendelték a szálló bezárását és az
ellátott 48 fő hatósági karanténba helyezését. A karantén az üresen álló, az
elkülönítést jobban biztosító kollégium
épülete lett. Az ellátottakkal önkéntesen
a szociális szolgálat két munkatársa költözött be a karantén teljes időtartamára,
hiszen a két hétben senki sem hagyhatja
el az épületet. A folyamatos fertőtlenítés
és a lakók ellátása biztosított. A hatósági
karantén ideje alatt a hajléktalan szállót
-a Honvédség segítségével- fertőtlenítik.
Bezárkózásukkor nem volt igazolt koronavírusos megbetegedés a karanténba
helyezett lakók között.


Negyvenkét kórházi ágyat állítottak
fel a Szakorvosi- és Ápolási Intézetben. Az intézkedésre azért volt szükség, mert így volt biztosítható a minden
egészségügyi intézményre előírt 60%nyi szabad ágykapacitás. Az ágyakat a
„Nagyrendelő” két különböző emeletén,
az erre alkalmassá tehető helyiségekben helyezték el. Mivel az egység állami
(nem önkormányzati) fenntartású, így
a szállítási feladathoz a MH 25. Klapka
György Lövészdandár katonáinak segítségét vették igénybe.


Dr. Ábrahám Emőke lesz a háziorvos
a 10-es számú körzetben (Alkotmány
u. 18.). A 42 éves doktornő orvosi alapdiplomája mellett belgyógyász és nephrológiai szakvizsgákkal is rendelkezik.
Az új háziorvos 2020. július 1. napjától
kezdi meg munkáját. Közel két éve volt
üres a praxis, a helyettesítési feladatokat Dr. Markó Tímea és Dr. Tímár Anna
látták el idáig.

Bezárt a tatabányai Szent Borbála kórház
A Szent Borbála Kórház valamennyi
fekvőbeteg-ellátó osztályán zárlatot,
és valamennyi járóbeteg-szakrendelés
szüneteltetését rendelte el Müller Cecília országos tisztifőorvos. A határozat
a tatabányai központi telephelyen működő egységeket érinti, a Tatai Árpádházi Szent Erzsébet Kórházban továbbra is folyamatos az ellátás. Az intézkedésre a betegek és dolgozók biztonsága
érdekében került sor, amely visszavonásig érvényes. Információink szerint
mindemellett a dolgozók tesztelését is
elrendelték, hétnaponként megismételve azt. Az intézkedés visszavonásig érvényes, addig változik az ellátási rend
a tatabányai Szent Borbála Kórházban.
Akik jelenleg fekvőbeteg ellátásban részesülnek Tatabányán, gyógyulásukig
ott is maradnak, csak negatív COVID
teszttel engedik őket haza, vagy másik
intézménybe, ha további (utó)kezelésre
van szükségük. Új betegeket nem fogad
a Szent Borbála Kórház. A mentők és a
háziorvosok már az új rend szerint szállítják, illetve utalják a betegeket.
A COVID-19 betegek ellátása (a fertőzéssel érintett lakosok vizsgálata és az
igazolt betegek ellátása) esztergomi, tatabányai, oroszlányi járás települései,
tehát Környe esetében is, a Fejér Megyei
Szent György Egyetemi Oktató Kórházban történik. A szakorvosi javaslatok (emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati
segédeszközökre kiállított) érvényesek
maradnak a veszélyhelyzet időszakában
és utána 90 napig, így azok megújítása
miatt nem kell felkeresni a szakorvost!
Minden háziorvos értesítést kapott, így
ők telefonon segítséget tudnak nyújtani az eligazodásban – melyik település melyik szakrendelése hol működik átmenetileg. Azok a szakorvosok,
akik eddig is telefonon voltak elérhetők a tatabányai kórházban – pl. receptek írása – továbbra is ilyen módon végzik a rendelést. A Szent Borbála Kórház Kardiológia Osztálya telefonos és

e-mailes konzultációs lehetőséget biztosít a COVID-19 járvány ideje alatt kardiológiai betegek részére. Munkanapokon 10.00-14.00 óra között a 06 30 6540305-as telefonszámon, illetve írásban
a kardinfo@tatabanyakorhaz.hu e-mail
címen.
Az alábbi járóbeteg ellátási területek Tatán működnek a továbbiakban:
Belgyógyászat, gasztroenterológia, diabetológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat (terhes tanácsadás is), csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet, audiológia, szemészet, bőr- és
nemibeteg ellátás, neurológia, urológia,
pszichiátria, tüdőgyógyászat, kardiológia, gyógytorna – Tata, Hősök tere 2.
Ortopédia és gyógytorna – Tata, Almási utca 8.
Orvosi laboratóriumi diagnosztika –
Tata, Fürdő utca 21.

További járóbeteg szakellátások
helyszínei Oroszlány esetében
Fejér Megyei Szent György Egyetemi
Oktatókórházban (Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.):
▶�� haematológia
▶ nefrológia, érsebészet, traumatológia,
CT diagnosztika, MRI diagnosztika,
echokardiográfia, izotópdiagnosztika
▶ allergológia és klinikai immunológia, idegsebészet, gyermekszemészet,
csecsemő és gyermek fül-, orr, gégegyógyászat, kézsebészet, dento-alveoláris
sebészet, fogászati röntgen, onkológia
▶ klinikai onkológia
▶ addiktológia
Vaszary Kolos Kórházban (2500 Esztergom, Petőfi Sándor u. 26–28.):
▶ aneszteziológia
„Klinikus” Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-nél (Tata, Komáromi u. 7.):
▶ mammográfia
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézetben (Oroszlány, Alkotmány u. 2.):
▶ klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia
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Régi problémába állt bele a Malom-tó hátsó,
ligetes részének kitakarításával az OIH Zrt. A
több napos, összehangolt munka eredményént
az aljnövényzet ritkításával, árokkal és kamerával is védik a jövőben az illegális hulladéklerakás ellen.

A dolgozókban amúgy is szűkölködő Postát tovább sújtja a vírushelyzet miatt kieső dolgozók
hiánya, ennek köszönhetően a „kis”posta bezárása, és az utcán való várakozás egyszerre. A
helyzet miatt már a polgármester is írt levelet
a cégnek, de a helyzeten csak a Posta tudna
javítani.
A gondos takarításon felül ózongenerátoros fertőtlenítésen is átestek minden nap a gimnázium
azon tantermei, ahol az érettségik zajlottak.

Oroszlány 2 millió forinttal támogatta a tatabányai Szent Borbála Kórház koronavírus tesztelésre alkalmas berendezés megvásárlását, illetve üzemeltetését. A berendezést a környei ipari
parkban, a BD egyik laborjába telepítették.
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Megjelent a kormányrendelet
A járvány elleni védekezés május 4-én kezdődő új szakaszában az
alábbi intézkedéseket rendelte el a kormány.
1. A kormányrendelet egyértelműen kimondja, hogy a korábban bejelentett kijárási korlátozást meghosszabbítják Budapesten és Pest megyében, az ország egyéb területein a korlátozást feloldják.
2. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a
másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 m védőtávolságot tartani.
3. Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
4. A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.
5. Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9 óra és 12 óra közötti időben látogathatja. Rajtuk
kívül az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert,
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9 óra és 12 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével mások nem tartózkodhatnak.
6. A településen működő piac nyitvatartásának rendjéről és a piacnak a
65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitvatartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely
alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
7. Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
8. A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a
megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó
üzlet teraszán a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020.
szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megﬁzetnie a
vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után. Vendéglátó helyeken
a szabálysértés esetén a helyszíni bírság ötezer forinttól százezer forintig
terjed, de a szabálysértés ismételt elkövetése esetén – százötvenezerig.
9. A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható. A
szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
10. A szolgáltatások szabadon, bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik.
11. Tömegrendezvények: tilosak augusztus 15-ig. Semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiak sem engedélyezettek.
12. A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően
vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható. A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek
kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a
védőtávolság megtartását.
13. A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti
rendben látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek
biztosításáról a rektor gondoskodik.
14. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer
forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
15. Magyarország egész területén a sportrendezvény nézők nélkül, zárt
körülmények között megtartható, a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett. A lóversenyt sportrendezvénynek kell
tekinteni.
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Városüzemeltetés „vírusüzemben”
Szűkebb hazánkban a járványhelyzetben szükségessé vált, a szokásostól eltérő közfeladatok ellátásának
döntő részét az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. végzi. Az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában
álló céget, illetve leányvállalatát a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit
Kft.-t nagyon komolyan érintik a védekezés negatív hatásai. A Társaság számos jelét adta már az utóbbi években,
hogy hangzatos szlogenjüket: „Szeretjük, Gondozzuk, Fejlesztjük” komolyan
is gondolják. Jellegzetes platós autóik,
munkagépeik és sárga ruhás embereik
látszólag változatlanul végzik dolgukat
ebben az időszakban is. Németh Gábor
vezérigazgatóval beszélgettünk.
: Hogyan érintette a céget az első
korlátozások bevezetése, mik voltak
az első intézkedések, mi volt az első
gondolata ezzel kapcsolatban?
N. G.: Első gondolatom az erőforrásaink megfelelő beosztása és koordinálása volt, illetve hogy amennyiben
ezek az intézkedések hosszabb távon is
fennmaradnak, az sajnos nehéz helyzetbe fog hozni több kollegát és a cég
működését, annak finanszírozását és
így számos egyéb feladatának ellátását
is alapvetően befolyásolhatja, vélhetően kedvezőtlenül…
Ugyanakkor büszkeséggel töltött el,
hogy a teljes cég és a kollegák is egyből a megváltozott körülmények és intézkedések mögé álltak, éreztem és láttam, hogy komolyan veszik a helyzetet és Ők is segíteni akarnak mind a
városnak, mind a lakosságnak a tőlük
telhető módon. Ezt most is megköszönöm Nekik!

Első körben a cég működésén belüli fokozott egészségügyi előírásokat és óvintézkedéseket kellett bevezetnünk. Elkezdtük nagyobb számban beszerezni
és minden esetben használni az egyéni védőfelszereléseket, a kéz és felületi
fertőtlenítő szereket, a járművek és eszközök fokozott fertőtlenítését. A személyes ügyfélszolgálatot és személyes
ügyintézéseket felfüggesztettük, elektronikus ügyintézésre, ügyfélszolgálatra, egyeztetésekre álltunk át, több kolléga pedig, aki munkaköre miatt megteheti home officeban folytatja a munkavégzését.
A gyorsan és határozottan meghozott
polgármesteri határozatoknak megfelelően, teljes körűen bezártuk az öszszes általunk működtetett önkormányzati sport- és közösségi létesítményt.
Elkezdtük a buszmegállók, a közterületi padok, lépcsők, korlátok, gyalogos
hidak, orvosi rendelők környezetének,
gyógyszertárak és az orvosi ügyelet
előtti területek lemosását, fertőtlenítését. A kukák ürítési gyakoriságát emeltük és sajnos nagyon korán, de a játszótereket is le kellett zárnunk. Ezeket a
plusz feladatokat azóta is heti többszöri alkalommal folyamatosan végezzük.
: Nyilván nehézséget okozott a
maszkok beszerzése egyszerre, ennyi
kolléga számára.
N. G.: Körülbelül 40-en dolgozunk a
cégben különböző területeken és pozíciókban. A maszkokat több helyről,
több ütemben szereztük és szerezzük
be a mai napig is folyamatosan. Ez több
százas nagyságrendet jelent és éppen
ezért is többféle kialakítást és a megoldást próbálunk ki mi is. Sok beszerzési

forrást felkutatunk és ezen felül egyeztetett keretek között, de az Önkormányzat rendszeresen biztosít számunka is különböző maszkokat, kesztyűket
és fertőtlenítő szereket, amit eztúton is
köszönünk!
Szintén köszönöm a számos „önkéntes
varrónő” munkáját szerte a városban,
mivel az általuk varrt, különböző textil
maszkoknak is hasznát tudjuk venni!
Sőt, ha a téma megenged egy kis viccelődést, néhány ilyen egyedibb darabért
komoly belső harc folyt a kollégák között…
: Ha a játszótereket lezárták, akkor most megtakarítást jelent az üzemeltetésben, vagy pont lehet a karbantartásokat könnyebben elvégezni?
N. G.: A lezárásokat alapvetően, szinte kivétel nélkül jól fogadták a lakók és
a gyerekek, amit be kell vallanom engem kicsit meg is lepett, de pozitív értelemben. Ezen igazán megtakarítás nem
jelentkezik, mivel az állagukat fenn kell
tartani a majdani újra nyitás érdekében is, illetve most májusban zajlanak a
kötelező szabványossági felülvizsgálatok, melykehez szintén fel kell készíteni adott eszközöket. Ezek kapcsán zajlik már a munka a műhelyünkben.
Azt azért el kell mondanom, hogy nyilván most sokkal kevesebb a szemét a
közterületeken és főleg a játszóterek környezetében, de én biztos vagyok benne, mint gyakorló kisgyerekes apuka is,
hogy ez fenntartható és fejleszthető lenne! Ez tényleg csak rajtunk használókon,
embereken, szülőkön múlik, hogy ha újra
indul a közösségi élet akkor se dobjuk el
a szemetet. Igen is nézzünk körül és vigyük azt el a következő szemetesig! Biztos vagyok benne, hogy a város bármely
pontján 150-200 méteren belül található
olyan kuka, vagy szemetes ahová a képződő hulladékot ki lehet és ki kell dobni!
Erre hívja fel a városlakók ﬁgyelmet a korábban a kézi szemetesekre kihelyezett
100 darab vicces, ﬁgyelmeztető tábla
is…Ez tényleg csak rajtunk múlik!

: Az ilyenkor aktuális parkfenntartási munkák igazából kedveznek a
kötelező védőtávolság betartásának,
és úgy tűnik, hogy ezek változatlanul
folynak is.
N. G.: Az élet persze azért nem állt és
nem is állhat meg a városban. Még akkor se, ha érezni lehet egyfajta elcsendesedést, lassulást. Persze ez a természetre nem vonatkozik: a bokrokat, fá-
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kat, vágni kell, a füvet ütemezetten és
több szakaszban, párhuzamosan több
területen is természetesen nyírni kell az
egyéb későbbi problémák megelőzése
végett is. A csapadékvíz-nyelőket az átereszeket tisztítani kell, stb…
: Örök kérdés, hogy a különböző
területeken mekkora a fű, hogy holmilyen gyakran járnak a fűnyírók.
Akkor ebben is várható most visszalépés?
N. G.: A fű nő és igen az örök probléma, hogy nem tud egyszerre, mindenhol egyforma kicsi lenni. A közel 1
millió (!) négyzetméternyi, rendszeresen kezelt közterületi zöldfelület ebből
a szempontból több kategóriára és gyakorisági, fontossági sorrendre van osztva. Ezen időszakokban a kevésbé használt közterületek, vagy lezárt területek
esetén megvalósulhat az, hogy a nyírások gyakorisága csökken, vagy csak
egyszerűbb növényzet ápolási munkák kerülnek elvégzésre, de azt szeretnénk, ha a város egésze azért továbbra
is megfelelő képet mutatna. Azt fontos
kiemelni, hogy azért nem minden területet kezelünk mi. Több városon belüli
terület adott esetben magán-, vagy állami tulajdonban van vagy például több
patakmedret sem mi kezelünk.
: Ugyanez vonatkozik majd a
szokásos virágültetésre, ami megszokott a helyieknek, és olyan nagyon
kedves a városon kívülről érkezők
számára?
A védekezési költségek okán, bizonyos
közterületi, városszépítési beavatkozásokra is kevesebb pénz jut. Ennek kapcsán idén például később indul a virágosítás és a tervezethez, vagy a tavalyi
szinthez képest mintegy 40%-kal kisebb mértékben fog megvalósulni május elején… Eredetileg 13 000 tő virág
kiültetése volt a terv a város több pontján. Az ehhez szükséges palántákat
még télen megrendeltük, de a kialakult
helyzet miatt, elsősorban költségcsökkentés és munkaszervezés miatt ebből
vissza kell lépni jelentősen. A Rákóczi
és Dózsa utakon található gyalogos hidakra és a két új, épített körforgalomba színfoltként kihelyezni tervezett virágládák és virág oszlopok sem tudnak most megvalósulni. Bízom azonban benne, hogy az év későbbi időszakában, akár ősszel azért erre még majd
nyílik lehetőség, az adott évszak adta
lehetőség keretén belül.
: Az útfenntartás, vagyis a városi
utak kátyúzása is az OIH feladata. Az
érezhetően csökkenő forgalom talán
most még könnyítené is ezt a munkát.

N. G.: Jó felvetés… De, mint említettem, az Önkormányzat és a Társaságunk számára váratlanul jelentkező számos új megoldandó feladat és a
rendkívüli intézkedéseknek komoly
pénzügyi vonzatai is vannak. Így az
utak kapcsán arra vagyunk kénytelenek koncentrálni, hogy a közvetlen
balestveszélyes út és járda hibákat lokálisan javítsuk. Magunk is járjuk a
várost, rögzítjük, gyűjtjük a hibákat, a
közterület-felügyelettel e tekintetben is
szorosan együttműködünk, a lakossági jelzéseket továbbra is köszönettel fogadjuk. A nagyobb, átfogó felújításokra, vagy teljes rekonstrukciókra most
azonban sajnos nem látok önerőből lehetőséget. Tudjuk, hogy számos helyszínen szükséges a beavatkozás és azon
leszünk, hogy ezek megfelelő finanszírozás mellett folytatódni is tudjanak.

07
: Ön személyesen mit gondol,
mikorra rendeződhet vissza ez a helyzet a normál kerékvágásba a városüzemeltetés szempontjából?
N. G.: Látva a folyamatokat és bizonyos szinten ismerve a város lehetőségeit én azt gondolom, hogy a normális városüzemeltetési, városszépítési tevékenység nyár végénél előbb nem fog
tudni helyre állni… De ne legyen igazam! Amennyiben pozitív változások
állnak elő, úgy mi készen fogunk állni!
Tavaly is, idén is szereztünk be újabb,
kisebb eszközöket, illetve előzetesen leegyeztettük nagyobb, speciális kommunális eszköz beszerzését, saját forrásból. De a kialakult helyzet sajnos
ezeket is felülírta. A helyzet rendeződéséig mindenkinek sok türelmet és jó
egészséget kívánok!
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NŐI SZEMMEL

Deés Szilvivel

IZSÁKI ERIKA, szakvizsgázott, minősített óvónő, judo
edző, az Oroszlányi Judo Club elnöke. A képviselő-testület
2019-ben „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet, a Magyar
Judo Szövetség 2016-ban a „Magyar Judoért” érdemérem
bronz fokozatát adományozta munkájáért.
Hol találkozhatunk Iszáki Erikával? Egyáltalán ki az az Izsáki Erika és Te hol találod meg Önmagadat?
Óvónő vagyok (a hivatalos óvodapedagógus szót nem annyira szeretem). Nem is tudnék mást
elképzelni, mint gyerekekkel foglalkozni. Szeretem az óvodámat, a kollégáimat, szívesen vállalok feladatokat a közösségért és hiszem, hogy tényleg ez a „második” otthonunk. Nekem pedig
megadatott, hogy legyen egy „harmadik” otthonom is, az edzőterem. Jól érzem magam a tatamin. 25 éve vagyok része ennek a világnak, ebből 20 éve vezetem az egyesületet, mint elnök.
Mindannyian szerepek szerint élünk, lehetünk nők, férﬁak, vállalkozók,
családanyák stb. Neked melyek a főbb szerepeid?
A nő: Ez érdekes kérdés… Nem hangsúlyozom túl a nőiességet. Reggel nem töltök hosszú
időt sem a tükör, sem a ruhásszekrény előtt, és nincs ékszeres-dobozom sem. Célszerűség
és kényelem. Olyan farmer-edzőcipő típus vagyok. De szeretem, ha a „teremtés koronái”
előre engednek az ajtónál, és elvárom, hogy udvariasak legyenek. A családanya: három ﬁú
gyermekem van, vagyis nagycsaládról kellett gondoskodnom hosszú ideig. (Négy férﬁval
éltem egyedüli nőként! J még mindig kérdés a nőiesség?) Mára a gyerekeim felnőttek,
élik a maguk életét, más a kapcsolatunk jellege, már inkább társak számomra az úton. Az
edző: Főleg ovisoknak tartok játékos judo foglalkozásokat, ami nyilván a mozgásfejlesztésen
keresztül egyfajta személyiségfejlesztés is. Részt veszek a kezdő judokák edzésében is. Az
elnök: Ez a „sapka” is meglehetősen méretes, hiszen a hivatásom mellett ez teszi ki az időm
legnagyobb részét. Szinte minden napra jut tennivaló.
Hogyan tudod összehangolni ezeket a szerepeket úgy, hogy a maximumot hozod
ki belőlük, mégsem rokkansz bele (vagy mai divatos kifejezéssel nem égsz ki?)
Ha az ember szereti, élvezi, amit csinál, akkor nem tűnik fáradságos munkának,
amit tesz. Ha hiszi és vallja, hogy van értelme a munkájának. Igaz, hogy sok-sok
lemondással is jár, főleg – a Te szavaiddal élve – az énidőből. De sokat segít a támogató
háttér is! A családom mindig hagyta, hogy azt csináljam, amit szeretek, a gyerekek is
elfogadták, hogy családi programokat arra a hétvégére szervezzünk, amikor nincsenek
versenyek. A kollégáim elfogadták, tisztelik és becsülik, amit csinálok.
Honnan ez a rengeteg energia? És hogyan jut időd minderre?
Meg kellett tanulnom egy új kifejezést: prioritás. Mindig át kell gondolnom,
hogy mi az, ami nem tűr halasztást, és döntést hozni úgy, hogy a többi se
sérüljön. Az idő a legnagyobb ellenségem. Túl kevés van belőle.
Mi motivál egy-egy nehezebb napon?
Az eddig belefektetett munka. A gyerekek hálás tekintete.
A kollégák, szülők, városvezetők, sportvezetők elismerése.
Hogyan töltöd fel a lemerülő energiaforrásaidat?
Abban a kevés időben, ami erre jut, szeretünk a párommal túrázni. Imádjuk a
Vértest, de kerékpározni legalább annyira – nemegyszer 100 km tekerés egy
nap alatt. Másik kedvencünk Majk, Madár-hegyen van egy kis „birtokunk”.
Végül a családi ház kertje, ahol szeretünk grillezni a családdal, barátokkal.
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Különválasztható a munka és a magánélet?
Nem. Határozottan nem! Az óvónői hivatásom nem ér véget a munkaidő
leteltével, óvónői szemmel járok-kelek a világban: mi az, ami oda bevihető,
ami jó lehet. Folyamatosan készülünk valamire, ami szervezést igényel. Ha
a judos dolgokat is idesorolom, akkor még inkább határozottan nem!
Mi nők érzékenyebbek vagyunk a bennünket körülvevő környezetre. Neked milyen
ügy fontos? Mi az, ami mellett a leginkább kiállsz, ha teheted?
A Táncsics ovi 1986-ban nyitotta meg kapuit. Pályakezdőként egy olyan óvodavezetővel
dolgoztam, aki már akkor az egészséges életmódot tűzte az óvoda zászlajára. Belém ivódott.
A helyes életmódminta közvetítése, a mozgás és az egészséges táplálkozás fontossága,
környezetvédelem...sorolhatnám. Amit már kisgyermekkorban el lehet, és el is kell kezdeni.
Neked mit jelent nőnek lenni?
Mindenképpen a gondoskodás az elsőszámú. A biztonságos háttér. Az érző szív.
Vannak előnyei a „nőiességnek”?
Előnyünk az érzékenységünk, az érzelmi beállítottságunk és
látásmódunk, az áldozatkészségünk.
És a kihívások, amelyekkel nőként kell megbirkóznunk?
Kihívásként éltem meg a sportban betöltött szerepemet. Női edző is
kevés van, de egyesületi vezető, mint a fehér holló! Ma már egyenlő
partnerként kezelnek, de ezért keményen meg kellett harcolnom.
A Te életedet hogyan érintette a vírushelyzet?
Az ovi bezárt, áttértünk az online munkára: ajánlásokkal segítjük a szülőket (tevékenységek,
ének, vers stb.), valamint ügyeleti rendszerben dolgozunk a Brunszvik óvodában. Az
edzésekkel is azonnal leálltunk, és azóta szünetet tartunk. Természetesen mi is teszünk fel
edzésprogramot, videókat a Facebook csoportunkba, de döcögős a kapcsolattartás. A
szülők, legfőképp a kisgyermekek szülei szörnyen leterheltek, nem várhatjuk el tőlük, hogy
az otthoni tanulás után még egy edzésprogramot is „behajtsanak” a gyerekeken.
Várod már az újrakezdést?
Hazudnék, ha azt mondanám, nem élvezem a kényszerpihenőt. Az ovit nagyon
várom, hiányoznak az apróságok. A judoban viszont félek, az újraindulás nehéz lesz.
A gyerekek a szülőktől függenek, az ő idejüktől, energiájuktól, motiváltságuktól.
Ráadásul könnyű elszokni a napi, rendszeres mozgástól.

Egy mondat, mint mottó Legyen inkább kettő: Ép testben ép lélek! A judo több mint sport!
Család, gyerekek (keresztnév, életkor) László 35 éves; Péter 32 éves; Zsolt 27 éves
Kedvenc ételem Tényleg vallom: nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy
éljünk. Sajnos édes-szájú vagyok, kedvencem a fagyi
Kedvenc ital Ásványvíz „mentesen”. Ünnepeken pezsgő, esetleg rozé bor
Kikapcsolódás, pihenés az olvasás mellett a tánc, ének, barátkozás és még sorolhatnám
Mit olvasol jelenleg Őszintén? Semmit. Nem vagyok olyan fázisban. Van odakészítve még
karácsonyról (!) 2 sportszakmai könyv. De ha ki akarom kapcsolni az agyam,
még mindig a romantikus regények segítenek benne. (Nocsak! Előjön a NŐ!)
Leggyakrabban használt Házimunka során Retro Rádió. Televízió alig, vacsoránál híradó, esetleg utána
közösségi média egy ﬁlm; Facebook ovis-csoport a szülőkkel, ovis-csoport a kollégákkal,
judos-csoport a judosokkal; Messenger a családtagokkal, barátokkal; E-mail a
hivatalos kapcsolattartásra (ovi és judo is); Okostelefon – bárcsak ne létezne!
– mégis milyen jó, hogy létezik
Napi alvásidő 6 óra, bár ebéd után időnként jól esne egy kis csendes pihenő a gyerekekkel
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A Föld napja
MARADJ OTTHON,
MARADJ VELÜNK!
Ki tudja, meddig tart a koronavírus?
Ki tudja, hányan leszünk betegek?
Ki tudja, hányan szorulunk segítségre?

Egyet tudunk, hogy mindegyikünk
sérülékeny és a vírus terjedésének
megállítása után is segítségre lesz
szükségük a nehéz helyzetbe került, rászorult embereknek, így az
összefogásnak, emberbaráti szeretetnek jelentősége továbbra is kiemelt szerepet játszik!
Az elmúlt hónapban többen keresték meg alapítványunkat segítséget
kérve illetve felajánlották önkéntes
munkájukat a kialakult nehéz helyzetben. Áprilisban alapítványunk
1000 db maszkot juttatott ingyenesen a rászorultak részére.
Ezúton is megköszönve mindazok
segítségét, akik adományaikkal segítették alapítványunkon keresztül
a koronavírus elleni küzdelmet városunkban.
Alapítványunk folyamatosan szeretné segíteni a várost a vírus elleni küzdelemben, aminek várható
időbeli kihatása a vírus megállítása
után is még néhány hónap.
Minél több emberen szeretnénk segíteni, amihez kérnénk az Önök és
a vállalkozások támogatását. Vállalkozások adományaikkal adójukat
csökkenthetik.

Segítsen, hogy segíthessünk!
Ez az Öné is!
Támogatásaikat várjuk
a 11740061-20025342
számlaszámra.

SZJA 1%-val
Ön rendelkezik
Tiszteljen meg vele!
Adószám: 18615331-1-11
Érdeklődni lehet:
tel: 20/4378925
email: drbaloghtibor.
alapitvany@gmail.com

50 évvel ezelőtt 1970. április 22-én 20
millió amerikai vonult utcára a környezet védelméért. 1990 óta Magyarországon is minden április 22-én ünnepeljük az életet adó Föld bolygót.
Sajnos az első Föld napja óta az akkor
is meglévő, és az élővilág jövőjét veszélyeztető problémák csak tovább fokozódtak és emellett számos új is keletkezett. Az emberiség túlfogyaszt és
túlterjeszkedik. Egyre drasztikusabb
beavatkozása a természet évezredes
egyensúlyába veszélyezteti a vadonélő állatok, köztük a beporzó rovarok,
a növények és ezen keresztül magának
az emberiségnek a létét.
Sebezhetőségünkre
figyelmeztetett a koronavírussal is a természet! És mégis: Óriási tempóban
irtjuk az erdőket, elszennyezzük a
levegőt, az élővizeinket, túlhalásszuk
az óceánokat, tengereket, óriási
szeméthegyeket teremtünk. Mit tehet
az átlagember? Sokat. Zöldítsük a
környezetünket, ültessünk őshonos
fákat, komposztáljunk, éheztessük
a kukát, ne autózzunk fölöslegesen,
városon belül sétáljunk vagy bringázzunk, ne fűtsük és ne hűtsük túl a lakásainkat, a fölösleges pazarlás elkerülése érdekében tervezzük meg a vásárlásainkat, amiből lehet, vásároljunk helyi terméket, igyekezzünk minél kevesebb csomagolóanyagot használni, váltsunk környezetbarát vagy
legalábbis a környezetet kevésbé terhelő szerekre, ne verjük le az eresz alól
a fecskefészket, létesítsünk a kertünkben méhlegelőt, és még vég nélkül
folytatható a sor azokkal az apró dolgokkal, amiknél egy kis odafigyeléssel mi magunk is rengeteget tehetünk.
Nincsen már újabb 50 évünk. Cselekedjünk mindannyian! Cselekedjünk
azonnal! Minden nap és minden héten! Hogy a gyermekeinknek, unokáinknak ne legyen elérhetetlen luxus a
madárcsicsergés, az erdőzúgás, a tiszta ivóvíz, a tiszta levegő…

Javaslat a
diákigazolványok
ügyintézéséhez
Az óvodai és iskolai beiratkozásokhoz szükséges első személyi igazolvány kiállítása, illetve a diákigazolvány igényléséhez a NEK-adatlapok
felvétele a kormányablakokban vagy
okmányirodákban történik. A jár-

vány miatt az ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalással van lehetőség, amelyet elektronikusan vagy telefonon tehetnek meg.
Az általános és a középiskolákban a
diákigazolványt az intézményben lehet igényelni, míg a felsőoktatásban
tanulók a hallgatói rendszerben saját maguk indíthatják el a folyamatot. Az igényléshez előzetes kártyafelhasználói regisztráció szükséges a
Nemzeti Egységes Kártyarendszerben
(NEK). A fénykép és az aláírás felvétele, valamint az adatok ellenőrzése
személyesen – a veszélyhelyzet idején
kizárólag időpontfoglalással – a kormányablakokban vagy az okmányirodákban történik. Ehhez személyi igazolványt, vagy útlevelet, vagy jogosítványt (kártyaformátumú) és a lakcímkártyát kell bemutatni. Kormányablakba a Központi Időpontfoglaló Alkalmazáson, okmányirodába pedig
a https://magyarorszag.hu internetes oldalon – ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is – lehet időpontot foglalni. Az online felületen diákigazolvány
(NEK-adatlap) ügyintézéshez az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció (KIEGS00011) ügykört kell
kiválasztani. Az első személyi igazolvány igényléséhez az állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti
kérelem (OKMIR00009), ha pedig lejárt a gyermek személyije, az állandó
személyazonosító igazolvány cseréje,
pótlása iránti kérelem (OKMIR00090)
ügytípusra kell időpontot foglalni.
Fentieken túl a 1818-as zöld számon is
lehetőség van mind kormányablakba,
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mind okmányirodába időpontot foglalni, továbbá a Kormányzati Ügyfélvonal munkatársai készséggel válaszolnak az ügyintézéssel kapcsolatban
felmerülő kérdésekre.

Változnak az óvodai és
bölcsődei ügyeletek
2020. április 28-án a Magyar Közlöny 89. számában jelent meg a
152/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet a vészhelyzet során a gyermekek
napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről.

A rendelet értelmében, az a település
ahol óvoda vagy bölcsőde működik,
és a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el, ott a rendkívüli szünet
idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés- és óvodáskorú
gyermekek napközbeni felügyeletét.
Oroszlány Város Óvodái, és a Bölcsőde működésében a rendelet betartása
nem jelent változást, hiszen az intézmények már a rendkívüli szünet első
napjától kezdve biztosítják az ügyeletet. Az ellátást kiscsoportos formában, csoportonként 5 kisgyermek felügyeletét biztosítják. A gyermekek
egészségének védelme érdekében szigorúbb higiéniai és óvó-védő rendszabályok érvényesek (a szülő az épületbe nem léphet be, fertőtlenítés, gyakori kézmosás stb.). Újdonság az, hogy
május 4-től a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke
nem szenved fertőző betegségben. Ezt
a nyilatkozatot a gyermek érkezésekor
át kell adni.
Az ügyeletet azoknak a gyermekeknek a számára szervezik meg, akinek
a szülője munkavégzés vagy más ok
miatt ezt igényli. Azokat a gyermekeket tudjuk fogadni, akiknek az érkezését a szülő előzetesen bejelentette
és az írásbeli nyilatkozatot leadja. Az
ügyeleti igényt minden nap 10 óráig
kell bejelenteni, hogy az ellátást meg
lehessen szervezni a következő napra
vonatkozóan.

Tiszta Amerika!
Oroszlányban idén láthattak először
10 yardonként felfestett vonalazású
footballpályát a Gárdonyi Sportcentrumba kilátogató érdeklődők. A pálya premierje szemerkélő esőben, ta-

vaszinak semmiképp sem mondható időjárásban volt. Igazi football idő!
Persze a labda inkább tojás alakú volt,
nem pedig kerek, sípcsontvédőt is hiába kerestek volna a játékosokon, volt
azonban vállvédő és sisak. A Tatabánya Mustangs és a Budapest Titans
amerikai foci csapatai tartottak közös
edzést, ezen belül mérkőzés elemeket
gyakorolva ütköztek meg egymással
az oroszlányi műfüvön. Hogy miért
éppen Oroszlány? Nos, a választ Varga
Tamástól, a másfél éve alakult Oroszlány Bears szakosztályvezetőjétől tudhattuk meg, aki szintén ott volt a „zöld
gyepen”, mint aktív játékos.
– Az idei évben, a Divízió 2-ben induló Mustangsban játszunk mi, Bears játékosok, kölcsönben. Egyesületünk elsősorban az utánpótlásra koncentrál,
de ha már felnőtt korú játékosaink is
vannak, szeretnénk játéklehetőséget
biztosítani nekik. Így kerültünk kapcsolatba a tavalyi másodosztály ezüstérmesével, a Tatabányával és tíz felnőtt játékosunk velük készült már a tél
során is. Ennek a felkészülésnek a finiséhez értünk, előtte azonban mindenképp szerettük volna megmutatni magunkat hazai közönség előtt is, ezért
került a Titans-szel közös edzésünk
helyszíne Oroszlányba.
A szakvezető szerint a felkészülést jól
szolgálta közös tavaszi erőfelmérés.
Az első osztályban szereplő budapesti alakulat kemény ellenfélnek bizonyult, a kilátogatók nézők pedig látványos megoldásoknak tapsolhattak és
láthatták, hogy a Bears kölcsönjátékosai is állják a „sarat”.
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Igazi Oroszlánbarlang lett
az OSE Lions otthonából
Azt nagyon régóta
tudtuk, hogy rendkívül népszerű a
kosárlabda Oroszlányban. Nem véletlen, hogy az NB
II-ben töltött 25 év
és azt követően a négy NBI/B-s szezon
alatt az adott osztály legmagasabb nézőszámát mindig messze Oroszlányban regisztrálhatták.
De arra azért még ilyen előzmények után
sem gondolt senki, hogy az első osztály
egyik legkihasználtabb csarnoka az oroszlányi kosárlabda szentély lesz, és már az
első A csoportos szezon közepére "kinövi"
az OSE Lions az új sportcsarnokát.
Az őszi hazai mérkőzésekre még mindenki befért, aki élőben akarta látni az Oroszlánokat, de november végétől már egyre
kevesebb volt a szabad hely. Januártól pedig tetőfokára hágott a kosárlabda őrület,
az új év első mérkőzésén a Körmend ellen szó szerint a csilláron is lógtak, de még
így sem tudtak beengedni mindenkit. A következő mérkőzésekre is elővételben elfogyott minden jegy, egy órával a mérkőzések előtt már tele volt a csarnok.
A csapatnak nem csak Oroszlányban és a
környékbeli kistelepüléseken, de már Tatabányáról, Tatáról, Komáromból is vannak bérletes szurkolói. És jöttek, jöttek volna Győrből, Budapestről, de a határon túlról Szlovákiából és Ausztriából is, annyian,
hogy mindenki be sem fért. Egyre több és
több kosárlabdabarát szerette volna átélni
azt a hihetetlen, fergeteges hangulatot, azt
a csodálatos atmoszférát, amit egy kisváros kosárlabda csapata és fanatikus szurkolói idéztek elő hétről-hétre a Krajnyik
„Akác” András Sportcsarnokban.
És őszinte elismeréssel szóltak a csapatról és szurkolóiról a vendégcsapatok
szurkolói is, köztük olyan nagymúltú klubok szimpatizánsai is, mint a Körmend, a
Falco, az Alba Fehérvár, a Kaposvár…
Ifj. Knézy Jenő sportriporter már az őszi
Szolnoki Olaj elleni, az M4 Sporton általa
közvetített mérkőzés után mondta a televízióban: „Őszinte csodálattal adózunk az
oroszlányi kosárlabdacsapat teljesítménye
előtt. És ami nagyon fontos: Az oroszlányi szurkolók és az egész hangulat tényleg
fantasztikus, ha tehetik menjenek el Oroszlányra, próbálják egyszer ki.”
Nem csoda, hogy őt is elragadta a helyszínen az a hihetetlen szenvedély, ami a nézőtérről a pályára áradt, pedig hol volt még
akkor a későbbi totális őrület…
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Virágba borul a lélek Önkormányzati segítség
Május. Útjára indul a természet varázslata, teremti újra önmagát és ébredni látszik minden. Koronavírus ide, járványügyi állapotok oda, az embereken is azt látom, hogy többségük kifejezetten emelkedett tudatban, érzelmi szinten létezik. Élnek és pezsegnek a természet csodáival együtt, mozognak, sportolnak, ülnek egy fa tövében és boldogan, önfeledten
festik fel az égre a szeretet szimbólumát. A virágok nyílnak,
a parkokban kellemes illatok lengik körbe a sétáló ebeket és
gazdáikat. Olyan szívet melengető, amikor magam is lemegyek és találkozásaim alkalmával egymásra mosolygunk, kutyákat simogatunk, beszélgetünk, semmiképp sem idegenként viselkedve egymás iránt. Olyan csendes és mégis dallamos az egész. Az érzelmek dallama, az élet lüktetése. Hiszen
ez maga az élet, a színek, illatok, érzések, kedves szavak, figyelem, törődés, akadályok, melyeket megoldunk, nézeteltérések,
amelyeket kezelünk, és közben fejlődünk. Az életben számos
olyan helyzet alakul ki, ami elsőre nehézséget okoz, de a tudatos gondolkodás, a szeretet választása mentén minden kisimul. Az elmúlt hónapok hatalmas méreteket öltő összefogást
hoztak és emberséges magatartást csalogattak elő az emberekből. Mindeközben a csatornákon és internetes felületeken
csoportokba rendeződtek emberek, nők segítik egymást, férfikör munkálkodik a fejlettebb gondolkodáson, vállalkozók
segítik embertársaikat. Valami egészen elképesztő dolog nyílik a természettel együttesen. Ez pedig mindannyiunk szíve
és lelke. Elfogadóbbak lehetünk és empatikusabbak, törekvők
a valódi szépségek építésére, gondozására, elkülönülhetünk a
minket ért csalódások okozta fájdalmaktól és megoldhatunk
régóta minket bántó mintáktól. Újraírhatjuk önmagunk történetét, új fejezetet nyithatunk életünk könyvében és közelebb kerülhetünk isteni valónkhoz. Számomra a legnagyobb
csoda most mégis az, hogy évek óta tartó irányváltási szándékom beteljesedni látszik, párhuzamosan a tanulmányaimmal és írásammal, szakkörrel, végre magam is gondozóvá válok. Immáron idős családtagok gondozójaként teljesítek szolgálatot egy házban és nagyon élvezem az új fejezetet, a benne rejlő fejlődési lehetőséget mind szakmailag, mind érzelmileg, mind a saját személyemet illetően. Úgy érzem, hogy Isten minden körülmények között kegyes hozzám és megsegít,
hogy jobb és igazabb ember lehessek, önazonos ember, aki
sorsának útjába áll bele.
Mindezért azonban továbbra is hatalmas hálával tartozom az összes
– életemben szereplő –
embernek, a rengeteg
tanító személynek, a lehetőségekért, a hitért, a
bizalomért.
Teljes szívemből kívánom, hogy mindannyiunknak teljesüljenek álmai, vágyai, törekvései
és részesüljünk abban
a rengeteg szépségben,
amit az élet ad nekünk!
Mi pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy
sosem vagyunk egyedül! Mert a szeretet öszszetart minket!

A járványügyi helyzet egyre több és nagyobb feladatokat ró az önkormányzatokra. Oroszlány Város Önkormányzata folyamatosan gondoskodik a védőeszközökről és azok folyamatos pótlásáról. A maszkok, gumikesztyűk és fertőtlenítőszerek után megtörtént az egyéb
szükséges védőfelszerelések és eszközök beszerzése
is. Ennek köszönhetően a közterület-felügyelet, a mentők, a rendőrség, a szociális szolgálat, valamint a tűzoltóság is kapott érintésmentes digitális lázmérőt, ózongenerátort és plexi arcvédő pajzsot.
– Ezen túlmenően, az önkéntesek bevonásával továbbra is próbálunk mindenben segíteni az idős, hónapok
óta bezárt városlakóknak. Intézményeinket hetente ellátjuk maszkokkal, kesztyűkkel és folyamatosan biztosítjuk részükre a fertőtlenítőszereket. Mindent elkövetünk,
hogy nyugalom legyen a településen, ebben az amúgy
is feszült, az emberek türelmét önmagában is próbára
tevő időszakban. A veszélyhelyzet legfontosabb üzenete számunkra továbbra is az, hogy minél kevesebb ember legyen Oroszlány közterületein, aki teheti, maradjon
otthon! – mondta Lazók Zoltán polgármester.
– Nemrégiben pedig 1125 darab speciális védőmaszk
és 130 darab különböző méretű védőoveráll érkezett,
melyeket főként a rendészeti egységek, az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozók kapnak meg
– tájékoztatott Szabó Mihály alpolgármester.
Mindezek mellett Oroszlányban az önkéntesek a koronavírus megjelenésének első napjától varrják a textil
maszkokat. Ez nagy segítség volt az első hetekben, amikor még nagyon nehéz volt maszkhoz jutni, és segítség
most is, hiszen ennek köszönhetően az önkormányzat
5000 darab varrott maszkot kezdhetett el kiosztani a lakosságnak. Az osztás is önkéntesek segítségével történik, a város 15 frekventált helyszínén jelennek meg majd
a következő hetekben és „csapnak le” a maszk nélküliekre. A textilmaszk mellé útmutatót is adnak, hogyan fertőtlenítsék és használják ezeket – az önkormányzat ezzel is szeretné felhívni a ﬁgyelmet, hogy mennyire fontos
a védekezési szabályok betartása. Köszönet jár a több,
mint 30 önkéntesnek, akik azon dolgoztak, hogy ez az
5000 darab maszk eljuthasson az oroszlányiakhoz! Az
önkéntes rendszer egyébként eddig is hatékonyan működött, azonban fel kell készülni, hogy az egyre több karanténba kerülő személy miatt növekedni fog az ellátást igénylők száma. Legfontosabb feladat továbbra is
a bevásárlás, a gyógyszerek beszerzése, a postai ügyintézés, valamint az ebéd kiszállítása. Városunk óvodáinak dolgozói a kezdetektől bekapcsolódtak az önkéntes munkába.

