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Pinyő
Pintér Dávid lett az „Év Tűzoltója”
Oroszlányban. A 27 éves, műszaki
érdeklődésű fiatalembert kérdeztük
hivatásról, munkáról, hobbiról.
6. oldal

Oroszlányért
Díszoklevélre, aranygyűrűre vagy
díszpolgári címre várja jelöléseket a
hivatal.
4. oldal

1920. június 4-e a trianoni békeszerződés
aláírásának a napja. 100 éve e napon
vesztettük el Magyarország területének
kétharmad részét, lakosságának több mint
felét, megfosztottak bennünket szabad
mozgásunktól: a nyílt tengertől. Elvesztettük
az eredményes fejlődés alapjait képező
természeti kincseink óriási tömegét úgy,
hogy a megmaradt területen csak erőink
végső megfeszítésével, szorgalmunkkal
voltunk képesek létünket fenntartani.

Együttalvás
Mindenkinek van saját története
a tavasz „koronás” korlátozásaival
kapcsolatban. Mi két olyan emberrel beszélgettünk, akik tényleg nem
mindennapi helyzetbe kerültek.
7. oldal

Női szemmel
Laky Barbara, három gyermek anyukája, egy HR cég „mindenese”, az
Aranyhaj Világa Alapítvány vezetője.
8–9. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Nincs ok az aggodalomra
Az új típusú koronavírus fertőzés által
leginkább a szépkorúak veszélyeztetettek. Az elmúlt hónapokban számos
idősotthonban jelent meg a járvány,
néhol az ápolók, néha az ellátottak körében. Az oroszlányi Idősek Gondozóháza lapzártánkkor nem érintett a fertőzéssel. A járványügyi helyzetre való
tekintettel azonban megtörtént az otthon átalakítása: azokat a személyeket,
akiknél fennáll a koronavírus gyanúja, elkülönítik a többi ellátottól. „Mindig az a gócpont, aki kórházi kezelésben
részesül. Az időseknél gyakran előfordul, hogy akár egy kisebb baleset esetén
is kórházba kell vinni őket. Ezt követően őket elkülönítjük, két hét karanténba
kerülnek. Majd, ha nem mutatnak semmilyen tünetet, és a háziorvos megvizsgálta, csak utána kerülhet vissza a saját szobájába. Minden egyéb miniszte-

ri utasításnak megfelelő rendelkezést is
betartunk. Megtörtént a dolgozók szűrése, mely mindenkinél negatív eredményt hozott.” nyugatott meg mindenkit Laczkovics Irén, az Idősek Gondozóházának telephelyvezetője.

A
szépkorúakat
azonban nem csak
testileg, hanem lelkileg is nehezen
érinti a jelenlegi állapot. Hiszen az
idősotthon lakói a
veszélyhelyzet kihirdetése óta csak telefonon tarthatják a
kapcsolatot szeretteikkel. A látogatási
tilalom betartása az
egyik legnehezebb
feladat most az in-

tézmény számára.
Amennyiben segítene a 65 év feletti
városlakóknak, csatlakozzon Ön is az
önkéntesekhez, melyhez az elérhetőségeket, és a szükséges segítségek fajtáit megtalálja ebben a lapszámunkban is.

Tippeljék meg az évet! Az azóta részben lebontott Gárdonyi Géza iskolaépület (korábban: 4. Sz. Ált.

Isk.) a kijárási korlátozás utáni újrakezdés egyik színtere: a már ismét látogatható műfüves focipályával,
játszótérrel, és a rolleresek által sűrűn látogatott extrém pálya mellett rövidesen szabadtéri edzőpálya,
úgynevezett Street Workout park is várja a ﬁatalokat.



Gazdát keres:
LENCSIKE. Szerető

gazdira vár ez az ivartalanított,
oltott,
1-2 év
körüli,
bújós
cica,
akit a
garázssoron
találtak. Kizárólag szobacicának fogadható örökbe!
MentsMeg: 06 20 481 2319
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Kötetlen testületi ülés
Rajnai Gábor alpolgármester kezdeményezésére nem hivatalos, kötetlen testületi ülést tartottak május 21én az oroszlányi Polgármesteri Hivatalban. Az eseményen elsőként Lazók
Zoltán polgármester az elmúlt két hónap fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről tartott tájékoztatót a megjelent képviselőknek, intézményvezetőknek. Mint mondta, az önkormányzat
megpróbált mindent megtenni a koronavírus járvány okozta problémák kezelésének érdekében. A védekezésre eddig 64 millió forintot fordított a város. Szabó Mihály alpolgármester elmondta,
hogy az elmúlt 10 hét alatt sikerült folyamatosan beszerezni
a megfelelő mennyiségű és minőségű tisztítószereket, fertőtlenítőket és védőfelszereléseket, melyeket heti rendszerességgel biztosítottak az intézmények számára. Dr. File Beáta jegyző a polgármesteri hivatal működéséről tartott beszámolót.
Az épület felkeresése helyett továbbra is az elektronikus ügyintézést javasolják leginkább, várhatóan júniusban már le-

hetőség lesz a személyes egyeztetésekre is. Külön kiemelte a közterület-felügyelők munkáját, akik a hét minden
napján megfeszített erővel álltak és állnak készenlétben. Dr. Kiss Sándor városi rendőrkapitány megköszönte a hivatal munkáját és segítségét. Kifejtette, hogy a kialakult helyzethez mérten
pozitív volt a lakosság hozzáállása, országos szinten is példaértékű volt idáig a helyi polgárok viselkedése. Németh
Gábor, az Oroszlányi Ingatlanhasznosító Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy cégük az enyhítő határozatok után is folyamatosan végzi a köztisztasági munkákat, a tavaszi városszépítési és útjavítási munkákat, melyhez
– csakúgy mint idáig – minden védőfelszerelést megkapnak
a várostól. Örömteli dolog, hogy közben ismét kinyitottak az
óvodák. A szülők a bejáratig kísérhetik gyermeküket, az épületbe továbbra sem mehetnek be. Folyamatosan végzik a játékok fertőtlenítését, és a bölcsőde is teljes nyitvatartással üzemel – számolt be az eseményről az oroszlany.hu

Lakhatási feltételek és a környezet
állapotának javítása Oroszlányban
TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001

Oroszlány Város Önkormányzata
mintegy 300 millió Ft-os támogatást
nyert el a TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00001
azonosító számú, Lakhatási feltételek és
a környezet állapotának javítása Oroszlányban című projektje megvalósításához, melynek keretében a Petőfi-udvar
4–5. számú bérlakástömb felújítása, és
bérlakások kialakítása, az Irinyi János
utcai és Fürst Sándor utcai útszakaszok
fejlesztése valósulhat meg. A térfigyelő
kamerarendszer bővül, a Borbálai Közösségi Ház és udvara
megújul, emellett a Szeptember 6. utcai játszótér fejlesztése is
megtörténhet. A projekt befejezési határideje 2021. november
29-e. A projekt megvalósításához Oroszlány Város Önkormányzata mintegy 250 millió Ft önerő biztosítását vállalta.
Az elnyert Európai Úniós támogatás pontos összege 299.999.000

Ft. A pályázati felhívásban rögzítettek szerint a Petőfi udvari tömbben lépcsőházanként 2 db szociális bérlakás (összesen 4 db) kialakítását támogatja a pályázati forrás, emiatt az Önkormányzat a
többi 20 db lakás felújításához mintegy 250 millió Ft önerőt is vállalt. A további bérlakások besorolásáról, pályáztatásának rendjéről a képviselő-testület hoz döntést. A Petőfi utca 7. földszinti szolgálati helyiségét is bérlakássá alakíthatják a projekt támogatási keretösszegének terhére. A Német- és Nyíres dűlő, valamint a Borbálai városrész területén várhatóak zöldterületi és közösségi
létesítményi fejlesztések. A közlekedési kapcsolatok fejlesztése
érdekében a Bölcsőde és a Hunyadi Mátyás Iskola, a belvárosi szolgáltatások elérésének javítása érdekében a Fürst Sándor
utca (Vasútállomás és Rákóczi F. utca közötti szakasza) valamint az Irinyi János utca közlekedési felületeinek fejlesz-

tése történhet meg. A Borbálai Közösségi
Ház épületenergetikai fejlesztése mellett az
óvodával határos zöldterületi része pihenőparki funkciót kap, megszüntetve a területen található konténer épületrészt. A mellette lévő volt orvosi lakásból szolgálati lakások
lesznek. A Szeptember 6. utcai játszótér környezete rendeződhet, míg a közterületi rend
fokozása érdekében 7 további kamera kerül
kihelyezésre a város megjelölt pontjain. A
projekt jelenleg az előkészítési fázisában van,
ugyanakkor a Petőfi udvar 4–5. épülettömb kivitelezése már jelenleg is folyik.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinan-

szírozásával
valósul
meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Ismét megnyitotta kapuit a Bányászati Múzeum. Mára már a külső-, és
belső részek, a kilátó és a kisvasút egyaránt látogatható, a megújult honlapjukon megtalálható belépődíjak mellett.

Május 16-ától, szombattól módosul
a városi piac nyitva tartásának és a
65. életévüket betöltött személyek
általi látogatásának szabályairól
szóló önkormányzati rendelet. Lakossági igények alapján 6 órától 12
óráig lesz látogatható a piac. Ezen belül a 65. feletti személyek 6.30 és 8.00
óra között vásárolhatnak, ez idő alatt
kizárólag az ott árusítók és foglalkoztatottak tartózkodhatnak a területen.
A védőmaszk használata a piac területén mindenki számára kötelező!

Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium a 2020–21-es tanévben esti
tagozaton négy évfolyamos gimnáziumi képzést indít. Beiratkozás online módon az intézmény honlapján, a
kozepiskola.oroszlany.hu-n közzétett
jelentkezési lapon keresztül lehetséges
június 23-ig.

Az „1T” jelű, ún. temetői autóbusz
járat 2020. május 20-ától a korábban megszokott menetrend szerint
újra indul. A járat a Volán teleptől 8:30
órakor, vissza pedig a Városi Temetőtől
10:00 órakor indul minden nap, a menetrend szerinti útvonalon.

Felhívás kitüntetések
adományozásához
A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és sportéletének fellendítése, az oktatás, közigazgatás
és az egészségügyi ellátás fejlesztése
terén a lakosság érdekében huzamosabb időn át végzett tevékenységek
elismerésére a képviselő-testület
„OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést és „OROSZLÁNYÉRT” elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapított. A korábbi évekhez hasonlóan idén is „Oroszlány Város Díszpolgára” kitüntetést,
„OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést, illetve „OROSZLÁNYÉRT” kitüntető díszoklevelet
adományozhat a képviselő-testület.
• Az „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetés annak a
személynek, az
• „OROSZLÁNYÉRT”
elnevezésű kitüntető díszoklevél kitüntetés annak a személynek, vagy közösségnek adományozható, aki/
amely a város fejlődésének érdekében több éven át tartó, kimagasló
társadalmi, közéleti, tudományos,
oktatói, közigazgatási, gazdasági, művészeti, egészségügyi, vagy
sporttevékenységet fejtett ki.
• „OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” cím adományozható annak a magyar, vagy külföl-

di állampolgárnak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind
a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város
jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A kitüntetések az Oroszlányban élő
– kivételesen nem a városban lakó,
vagy a városból elszármazott – magyar állampolgár személyek részére
adományozhatók. A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó külföldi személy is megkaphatja, de ebben az esetben pénzdíj
nem adományozható.
Felhívjuk a városban működő civil és
sportszervezetek, közösségek tagjait, a város lakosságát, hogy a kitüntetettek személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslataikat zárt borítékban
„Kitüntetési javaslat” megjelöléssel 2020. június 19. (péntek) napjáig
nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal
Titkárságára (Oroszlány, Rákóczi
F. u. 78., II. emelet 66. iroda), vagy
elektronikus formában küldjék meg
a jegyzo@oroszlany.hu email címre.



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

Ismét végez óracserét, új bekötést és helyszíni munkálatokat az
Északdunántúli Vízmű Zrt. a kijárási
korlátozás enyhítése után. Az ügyfélkapcsolati irodáikat továbbra is zárva
tartják, közölte a társaság a Facebookoldalán. A cég kiemelte, hogy a szigorú
munka- és egészségvédelmi szabályok
betartása és a biztonságos feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítása
mellett végzi a munkálatokat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos
2020. május 20-án kelt levelében
részlegesen feloldotta az intézmény
Hunyadi tömbjét érintő zárlatot, és
május 21-től engedélyezte egyes
osztályok és szakrendelések, valamint diagnosztikai egységek fokozatos újranyitását – áll a A Szent Borbála
Kórház tájékoztatójában.

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”.
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Rendkívüli
támogatás
9000 virágpalánta díszíti idén is a város utcáit.
A fél tucat különböző fajta virágot több napig
ültették az OIH Zrt. munkatársai, és szükség
esetén locsolásukról is gondoskodnak.

A korábban elkezdett emlékmű felújítási program keretében, a Rákóczi Szövetség kezdeményezésére ezúttal az evangélikus templom falán
lévő I. világháborús emléktáblára került sor. A
1997-ben avatott mementó az első világégés
oroszlányi hősi halottjainak állít emléket.

Az elmúlt időszak elbocsátásai miatt több olyan
család jelentkezett ételadományt kérni, akik
eddig nem szorultak ellátásra, csak a mostani válsághelyzetben sodródtak nehéz helyzetbe. Számukra május utolsó napjaiban 325,5
kg élelmiszert gyűjtött a Szociális Szolgálat a
Tesco Hipermarketben és a Penny Marketben.

Nagy tartósságú festékeket kapott ajándékba
a Bányászati Múzeum a 2010 óta városunkban
termelő Hungary Musashi Kft.-től. A több száz
négyzetméterre való anyagok a Márkushegyi
szabadtéri kiállítórész gépeire kerülnek.

A humán vírus tömeges terjedése gazdasági nehézségeket okozott a városunkban élők esetében is. Megnövekedett a vállalkozási és munkaviszonyban lévők azon száma, akik szüneteltetik vállalkozásukat, működésüket, vagy akik nem önhibából
veszítik el munkájukat. A jövedelmek jelentős csökkenése, megszűnése nagy terhet jelentenek a családok életében. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten törekszik segítséget nyújtani minden olyan rászoruló személynek, akinek a kialakult helyzet miatt
a megélhetése nem biztosított. Ennek érdekében Oroszlány Város
Önkormányzata rendkívüli támogatást nyújt annak a személynek,
aki 2020. március 11. napját követően létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került. Ezért az önkormányzat a veszélyhelyzet
időtartama alatt rendkívüli támogatást nyújt annak a személynek,
aki 2020. március 11. napját követően létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, az alábbi okok valamelyike miatt:
a) munkaviszonya önhibáján kívül, a munkáltató felmondása által,
vagy közös megegyezéssel megszűnt, és álláskeresési járadékra
nem jogosult, vagy a folyósítási időtartama lejárt;
b) vállalkozásából nem keletkezik bevétele, és vállalkozási tevékenységét igazoltan szünetelteti, és álláskeresési járadékra nem
jogosult, vagy a folyósítási időtartama lejárt.
A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásra való
jogosultság a meghatározott okok miatti élethelyzet bekövetkeztét
követő 30. nap után folyósítható.
A rendkívüli támogatásra az a személy jogosult, aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján oroszlányi bejelentett lakcímmel rendelkezik, és akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg
a) legfeljebb 2 fős háztartás esetén a 99.750 Ft-ot,
b) 3-4 fős háztartás esetén a 85.500 Ft-ot,
c) 5, vagy annál több fős háztartás esetén a 71.250 Ft-ot.
A feltételek fennállása esetén nyújtható rendkívüli támogatás 2
hónapra adható, és eseti összege 1 fős háztartás esetén 30.000
Ft/hó; majd 10.000 forintos lépcsőkben emelkedve 5, vagy annál
több fős háztartás esetén 70.000 Ft/hó-ig terjedhet.
A veszélyhelyzet ideje alatt nyújtott rendkívüli támogatásra való
jogosultság elbírálásához a kérelmezőnek a saját, illetve háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkoznia kell, és a kérelem
benyújtásával egyidejűleg a saját, illetve a háztartás tagjaira vonatkozó jövedelemigazolásokat csatolnia szükséges.
A fenti tájékoztató nem minősül teljeskörű tájékoztatásnak. Az
„Oroszlány Város Polgármesterének 17/2020. (V. 6.) számú rendelete” és az ahhoz tartozó nyomtatvány teljes terjedelmében elérhető a http://oroszlany.hu/onkormanyzat/rendeletek weboldalon.
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Tűzzel, vassal
Az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltóságon az „Év Tűzoltóját” csak a vonuló tűzoltók jelölhetik és titkos szavazáson választhatják meg. Tehát ezt
az elismerést elsősorban saját kollégái
ítélték oda valamelyik bajtársuk részére. Az idei évben Pintér Dávid kapta ezt
a megtisztelő címet, vele beszélgettünk.
: Mióta tűzoltó?
P. D.: 2015. március 02. óta, azaz 5 éve.
: Mi vitte erre a pályára?
P. D.: Kiskorom óta érdekelt ez a hivatás és 2012-ben sikerült bekerülnöm
a Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe, ahol kezdetben csak versenyekre jártam. Aztán időközben hallottam,
hogy megüresedett egy hely az oroszlányi tűzoltók között, amire beadtam a
jelentkezésem és szerencsére sikerült is
bekerülni.
: Milyen beosztása van a csapaton
belül?
P. D.: Egyszerű beosztott tűzoltó vagyok, aki az elsők között avatkozik be
egy káresetnél!
: Mit gondol, miért kapta idén Ön
ezt a címet?
P. D.: A három szolgálati csoport szavazása alapján nyertem el ezt a címet.
: Melyik volt az az esemény, amire a legszívesebben emlékszik, illetve
melyik okozta a legnagyobb nehézséget?
P. D.: Kb. 3 éve a bokodi tóparton volt
egy stég tűz, ahol két épület égett. Az
nagyon emlékezetes káreset volt számomra. Az oltás nehezítő körülmény
a -15 C fokos hideg volt, ami miatt jégpáncél borította a ruhánkat. Nehézség
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szinte minden nagyobb volumenű káresetben van, de mi, mint tűzoltók megpróbálunk a lehető legészszerűbb módon beavatkozni és helytállni.
: Mivel tölti a szolgálatok közötti
napokat?
P. D.: Mint a legtöbb tűzoltónak van
: Milyen motor ez pontosan?
másodállása, így nekem is. Én szerszámkészítő műhelyben dolgozom, P. D.: Első motorom egy Babetta 210es moped, amit telmint technikus, ahol
Dávid kitűnő eredménnyel végezjes terjedelmében felgépi forgácsolással és
te el a Tűzoltó alapfokú tanfolyamot.
újítottam. A mai nafémmegmunkálással
Alapvetően műszaki érdeklődéssel
pig használatra kész,
foglalkozom. Emelrendelkezik és ennek megfelelően
ha kedvem támad
lett a Kecskédi Önkomolyan foglalkozik a tűzoltó techegy kis nosztalgikéntes Tűzoltó Egyenikai eszközök működtetésével, jaás motorozáshoz. A
sület is fontos szerevításával, de a szakmán kívül is szíkövetkező motorom
pet tölt be az életemvesen újít fel pl. motorokat. Jól érzi
egy Simson S51, amit
ben. Vezetőségi tagmagát tűzoltó társai között. Kecskéüzemképtelenül váként az ifjabb tűzolden lakik és ezért aktív tagja az ottasároltam pár éve. Aztók és utánpótlás neni tűzoltó egyesületnek is. Természeóta 80%-ban felújívelése a fő feladatom.
tesen ezáltal igen jó kapcsolat alatottam és használom
Büszke is vagyok a
kult ki tűzoltóságunk és a Kecskédi
a közúton. Barátakecskédi srácokra,
ÖTE között. Rendszeresen vonulnak
immal nagyon sokat
szakmailag nagyon
a településükön keletkezett káresemotorozunk, amikor
sokat fejlődtek az
tekhez, vagy akár máshova is segítidőnk engedi.
évek folyamán. Részt
ségnyújtás céljából. Részt vesznek a
: Gyakran szászoktunk venni a
köztestületi és ünnepi rendezvényemolunk be arról,
tűzoltó versenyeken,
inken és persze mi is az övékén. Pinhogy különféle eszahol elég szép helyetér Dávid 2019-ben részt vett az Önközökkel
gyarazéseket érünk el. Perkormányzati Tűzoltóságok Országos
podik az Oroszlásze nemcsak verseSzakmai Versenyén, ahol csapatuk
nyi Önkormányzati
nyekre szoktunk járaz ország 60 önkormányzati tűzoltóTűzoltóság. Tűzolni, az egyesület fő
sága közül a II. helyezést érte el.
tóként hogyan látja
célja, hogy ugyanA cím odaítélésekor természetes
ezt belülről, valóban
úgy vonuljunk és bevolt, hogy a köztestület elnöksége
megvannak az eszavatkozzunk egy heegyhangúlag támogatta és elfogadközeik a munkához?
lyi vagy környékbeli
ta a szavazás eredményét.
P. D.: Szerintem
káresetnél, mint egy
Szabó Imre tűzoltóparancsnok
igen, bátran mondhivatásos tűzoltóság.
hatom, hogy nagyon
Amikor nem dolgozom és van egy kevés szabadidőm, ak- is fejlett és modern eszközökkel van felkor azt motorozással, illetve motorsze- szerelve tűzoltóságunk.
Fotók: Szabó Imre, Balogh Ábel
reléssel töltöm.
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Összezárva az utcán élőkkel
A COVID-19 vírus terjedésének sajátosságai, a helyben meghozott komoly intézkedések és a
lakosság jelentős többségének fegyelmezett viselkedésének köszönhetően egyetlen nagyobb létszámú karantént kellett
elrendelni
Oroszlányban, a korona-vírus járvány 2020 tavaszi hullámában. Ez pedig a hajléktalan szálló ellátottjainak és gondozóinak közel
50 fős csoportjának elköltöztetése és kéthetes megfigyelése volt. Mint ismeretes, a szálló egyik lakója, aki előzőleg a tatabányai Szent Borbála kórházban több alkalommal is kezelésen vett részt a (vizsgálati protokollnak megfelelően történt) koronavírus mintavétel alapján pozitív tesztet produkált. Járóbetegként a kezelések után minden alkalommal visszatért a hajléktalan szállóra, a lakótársakkal több napon keresztül közvetlen kapcsolatban volt. A megyei tiszti főorvos a város polgármesterével
együttműködve április 27-én elrendelte a hajléktalan szálló bezárását,
47 fő hatósági karanténba helyezését,
kijelölve a jelenleg üresen álló, az elkülönítést jobban biztosító Móra Ferenc Kollégiumot. Újságunk megjelenésekor a szálló már visszatért a megszokott kerékvágásba, és azon kívül is
a vírus elleni védekezés sokkal lazább
szabályai érvényesek. Így mi elsősorban a szokatlan helyzet emberi oldalára voltunk kíváncsiak, hogy miért
vállalja valaki önként a kéthetes karantént a hajléktalanokkal, és hogyan
látja őket egy ilyen bezártságot követően?
Mester András fél éve tartozik az
Oroszlányi Szociális Szolgálat kötelékébe. Korábban egy termelő üzem-

ben dolgozott, de egy szociális iskola elvégzése után váltott át erre a te-

rületre. Szociális segítőként tehát egészen újoncnak számított, amikor kiderült: mivel közvetlen kapcsolatban
volt a pozitív mintát adó gondozottal, ő maga is karanténba kényszerül.
Azonnal vállalkozott arra, hogy ő is
beköltözzön a kéthetes elzárásnak helyet adó Móra Ferenc Kollégiumba.
Elmondása alapján csak az első néhány nap okozott nehézséget, amíg
az ellátottak és ők maguk is megszokták az új helyzetet. Védőeszközökkel,
fertőtlenítő szerekkel mindvégig jól el
voltak látva. A bezártság elviselését
nagyban segítette a rendelkezésükre
álló wifi, és azt is megtudhattuk tőle,
hogy az ellátottak esetenként rendelkeznek saját okostelefonnal, laptoppal
is. Kiemelte, hogy a napi 24 órás öszszezártság alatt számos olyan beszélgetés adódott, melyekre a hétköznapi

„ügymenetben” nincs lehetőség. Ezek
megerősítették őt a pályaválasztásában, és ő maga feltétlenül ezt a szakmát szeretné folytatni a jövőben is.
Rideg Mária jelenleg a hajléktalan ellátás telephely-vezetője. Noha 2011
szeptembere óta dolgozik a Szolgálat-

nál, számára is az első alkalom volt,
hogy így összezárva legyen az ügyfeleivel. Ő is önként vállalta
a feladatot. Így személyes
holmijainak gyors összecsomagolása után hamar
a kollégium lakójaként
ébredt. Tőle megtudtuk,
hogy bent az étkezés nem
okozott gondot, mivel ez
amúgy is a Szociális Szolgálat feladatai közé tartozott. A normál és extra takarítási feladatokat a
napirendbe illesztve az ellátottak végezték, beleértve a két óránként előírt
felület-fertőtlenítéseket
is. Alapvetően ő is minden területen megfelelőnek tartotta az ellátást, amikor kiderült, hogy eggyel több mosógépre lenne szükség, akkor azt hamar megkapták. Külön megköszönte az is, amikor
a városlakók süteményt, vagy saját főzésű ételt juttattak be a gondozók számára. A szálló egyébként is megszokott napirendjét tartották a külön elzárás idején, az esti takarodót leszámítva – ez azonban a szigorúan betartott reggel 6-os kelés miatt nem
okozott gondot. Mivel közte és az
ügyfelek között több éves már az ismeretség, és a 42 fő ellátott korábban
is napi kapcsolatban voltak, kimondott konfl iktus, vagy feszültség nem
lépett fel a kérdéses időszak alatt. Mária szintén kiemelte azonban, hogy a
korábbi tapasztalatok ellenére több
olyan kötetlen, bensőséges beszélgetésre is sor került, melyek során az
eddigieknél jobban megismerték a lakókat.
A karantén alatt a hajléktalanok,
valamint az őket felügyelő és segítő két önkéntes dolgozó is két alkalommal esett át tesztvizsgálaton, melyek eredménye mindenkinél negatív lett. A Hajléktalan Szálló, és a mára már kiürített kollégium
fertőtlenítésére is sor került, melyet
a tatai 25. Klapka György Lövészdandár katonái végeztek el, akik
egyébként a költöztetésben is segítséget nyújtottak. Az érintettekkel
és Baráth Domonkos intézményvezetővel az OVTV is készített riportot, melyet visszanézhetnek az
oroszlanyimedia.hu weboldalon.
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NŐI SZEMMEL

Deés Szilvivel

LAKY BARBARA

Laky Barbara, három gyermek anyukája, egy HR cég
„mindenese”, az Aranyhaj Világa Alapítvány vezetője.
Így igaz. 3 gyermekünk van: Borbála (Bori) 9 éves, hipotóniás, érintett kislány,
Boldizsár 5 éves, csacsogó, mindenbe belekotyogó kisöccse, illetve kishúguk a
2 éves Boglárka, aki bearanyozza életünket a zsiványságával.
Oroszlányon nagyon sokan ismernek Benneteket, de talán kevesen tudják,
hogy Te nem is Oroszlányi vagy. Miért költözik valaki Győrből Oroszlányba?
Lyankó, a férjem vezérszurkoló az OSE-ben. Hát ezért. J Egy ideig győzködtem,
hogy Győrben is lehet meccsre járni, szurkolni…de aztán a saját bőrömön is megtapasztaltam: ez egy különleges család. Az első három év magyarázkodással telt: miért költözik valaki ide, ahol „nincs semmi”?! De én azt tapasztaltam, hogy bárhova
megyek a gyerekekkel, ott mindig találok egy baba-mama klubot, játszóházat vagy
rendezvényt. Szerintem Oroszlányon nem lehet unatkozni.
Dolgozol is a kicsi gyerekek mellett?
Nem az a típus vagyok, aki otthon ül, ráadásul Bori fejlesztéséhez minden pénzre
szükségünk van. Sokáig fuvarszervezőként dolgoztam, de aztán be kellett látnom, hogy
ezt 3 kisgyerek mellett nem tudom vállalni. Jelenleg egy HR cégnél dolgozom, interjúkat
szervezek, fordítok.
Úgy tűnik a szervezés fontos az életedben.
Igen, és szerencsére imádom is. Egyrészt egy háromgyerekes családot igazgatni
már eleve sok szervezést igényel, és nekünk még itt van az alapítvány is.
Mesélj valamit Aranyhajról!
Az alapítványt 2016-ban álmodtuk meg. Mióta tudjuk, hogy Borival nagy a baj, a
fejlesztésének „ára” havonta több, mint 50.000 Ft. Választanunk kellett: nem tudjuk megadni
neki az elérhető lehetőségeket, vagy létrehozunk egy alapítványt, hogy annak bevételeit a
kezelésekre fordíthassuk.
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Sok rászoruló egyszerűen csak kér. Amivel nincs
is gond. Ti miért nem ezt az utat választottátok?
A férjem bányász családból származik, apósom büszkesége benne is megvan.
Eleinte nehéz volt elfogadnia, hogy nem tudja egyedül eltartani a családját. De
szerencsére ő is megértette, ez nem a családfenntartásról szól, hanem ennél sokkal
többről. Egy dologban azonban megegyeztünk: csak úgy kérünk és fogadunk el
támogatást, ha valamit ezáltal mi is adhatunk.
Ezért van az a rengeteg új rendezvény, ötlet, amivel előálltok hónapról hónapra?
Igen. Senkitől nem kérünk „csak úgy”. Mindig van egy-egy rendezvényünk, ahol
ﬁgyelmet, támogatást, vagy akár követőket kapunk. Így épült ki az a kapcsolatrendszerünk
is, akikkel most már könnyebb egy-egy nagyobb esemény megszervezése.
Hallottam egyszer egy gyönyörű megfogalmazást, miszerint a „kapok” ige múltideje az „adtam”. Erről van szó, igaz?
Pontosan! Rengeteget dolgozunk az alapítványban azért, hogy előbb adhassunk, és csak utána kaphassunk. És azért is, hogy visszaadjuk az embereknek az
alapítványokba vetett hitét. Hogy lássák, működik önzetlenül is.
Legutoljára gyermeknapot szerveztetek, online. Sikeres volt?
Elég nagy fába vágtuk a fejszénket, de sikerült. Egy héten keresztül minden nap
online programokkal vártuk a gyerekeket. Több, mint 450-en csatlakoztak hozzánk, volt
olyan program, amiben több, mint 100-an vettek részt. De alaposan el is fáradtunk.
Hogy bírod mindezt ﬁzikailag, lelkileg?
Úgy, hogy nem akarok maximalista lenni. Próbáltam, de ez csak kudarcot szül. A
80% elég. Persze az életem nagy része így is tűzoltás: mindig ott nyújtok többet,
ahol ég a ház, lavírozok a feladatok között, de nekem így jó. Nem szeretek leülni,
mert akkor elkezdem magam sajnálni.
Hogyan töltődsz fel, mi a hobbid, ha még belefér az idődbe?
Elsősorban a gyerekekkel, még akkor is, ha néha nagyon elfáradok tőlük. Aztán
a párommal, akivel ha kimozdulunk a természetbe az pótolja az alváshiányt is.
Fontos a túrázás számomra: nagypapám a nyakában cipelt végig a Bakonyon, ő
tanított meg, hogyan éljünk az életünket. Nagyon hiányzik. Végül az angol nyelv:
mindig is angol tanár akartam lenni, de szüleim – bár sokra becsülték a tanárokat – féltettek, hogy tanárként nem tudom fenntartani magam. Felnőttként aztán
megvalósítottam az álmom és megszereztem a második diplomámat.
Mit jelent Neked nőnek lenni?
A legfontosabb talán az – még ha nagyon pátoszosnak is hangzik – hogy életet tudunk adni.
De fontos az is, hogy nőként is fent tudjuk magunkat tartani, nem függeni senkitől. Büszke
vagyok a diplomáimra és a tudásomra is. És arra is, hogy nem hagytam, hogy Borika állapota
maga alá gyűrjön, sikerült felállnom a legnehezebb helyzetben is.

Egy mondat, mint „mottó”
Család, gyerekek (keresztnév, életkor)
Kedvenc ételed
Kedvenc italod
Énidő
Mit olvasol jelenleg
Leginkább használt közösségi média
Mennyit alszol egy átlagos hétköznapon?

Maradj középen értünk!
Bori (9), Bodi (5), Bogi (2)
mindent szeretek, ami magyaros
régen, amikor még ittam alkoholt, a vodka-narancsot szerettem,
ma leginkább az ananász- vagy meggylé
angol
Így nevelj kétnyelvűen gyermeket!
Facebook, elsősorban az alapítvány miatt
keveset, 5 órát max.

10

2020. JÚNIUS
kalmazásról a Nemzeti Mobilfizetési
Zrt. honlapján tájékozódhatnak.

Merre tekerjünk?

Rendületlenül nő a Közlekedési Mobiljegy alkalmazás népszerűsége, az
egyszerűen kezelhető alkalmazást
egyre többen kedvelik és használják.
A Volánbusz járatain újra lehet menetjegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, és visszaállt a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási
rend.
A fentiek ellenére továbbra is folyamatosan bővül a Közlekedési Mobiljegy
applikációt használók köre. Az alkalmazás volános felületének elindítása
óta országosan csaknem 412 ezer helyi és helyközi menetjegyet, illetve bérletet vásároltak a közlekedési társaság
utasai. Míg áprilisban naponta átlagosan 7500, addig májusban már napi
11 300 menetjegy kelt el az applikáción
keresztül. A kezdetben csak menetjegy
váltásra alkalmas applikáció már már helyközi bérleteket és távolsági kiegészítő jegyeket, tanulóbérleteket is kínál. Noha a
menetjegyek az elővételi pénztárak, az automaták és a nyitva tartó szerződéses
partnerek mellett a társaság valamenynyi járatán – az autóbuszvezetőktől is
megvásárolhatók, a járványhelyzetre
való tekintettel a Volánbusz továbbra
is azt kéri, hogy aki csak teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét. Erre a Közlekedési Mobiljegy applikáció mellett a Volánbusz honlapján
(www.volanbusz.hu/hu/jegy-esberlet/
online-jegyvasarlas) is van lehetőség.
A szájmaszk viselése, illetve a száj és
az orr eltakarása továbbra is mindenki számára kötelező a Volánbusz valamennyi járatán és utasforgalmi létesítményében. Az országos veszélyhelyzettel összefüggő, a Volánbusz autóbuszjáratait, menetrendjét, jegy és bérletváltási szabályait érintő változásokról
utasaink a volanbusz.hu/koronavirus
oldalon, a Közlekedési Mobiljegy al-

Néhány hete táblákkal találkozhatnak azok, akik a környék adottságait kerékpározásra, kirándulásra használják ki. A kerékpáros útjelzők a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózat Komárom-Esztergom
megyei szakaszát jelzik, mely 241 kilométeres nyomvonalára 38 kisebbnagyobb települést fűz fel. A megyei
nyomvonal gerincét az öt Mária-kegyhely összekötése és bemutatása képezi.
A „SacraVelo – határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a Duna

térségében” projekt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nagyszombat és Pozsony megyékben kerékpárral
biztonságosan bejárható hálózatot jelent, szakrális értékek mentén. A meglévő kerékpárutak és a kis forgalmú
közutak felhasználásával, kijelölésével
és felújításával a két ország négy szomszédos megyéjében összesen mintegy
800 kilométer hosszú zarándokút-hálózat jön létre, amely összekapcsolja a térségben már meglévő nemzetközi EuroVelo kerékpárutakat. A beruházás teljes költsége meghaladja a 880 millió forintot,
amelyből csaknem 750 millió forint
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap támogatása az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Programon keresztül. A KomáromEsztergom megyei szakasz 109 millió
forintból valósul meg. A kitáblázással, valamint a saját honlapon ajánlott
– mobil applikációval is megtámogatott – kerékpáros hálózat egy új „turisztikai termék”. A hálózathoz településünk ismert templomai által, illetve természetesen a Majki Kalmalduli
Remeteséget is érintve kapcsolódik. A
szintén majki Bányászati Múzeum be-

járatánál pedig – 10 másik útvonalponthoz hasonlóan – az idei évben pihenőhely és információs tábla telepítése várható.

Bringásvándor képzések
Oroszlányon

A Vuelta Sportiroda a tavaly nyári BringaAkadémia pedagógus-továbbképzést követően idén tavasszal
újabb bringás képzéseket tart Oroszlányon. A Bringásvándor képzésen a
résztvevőket kerékpáros vándortáborok vezetésére készítik fel az oktatók,
elméleti és gyakorlati ismeretek átadásával. A vándortábor-mozgalom felélesztését célzó program 2017-ben indult útjára, melynek célja a szabadidő aktív eltöltése egy teljes héten keresztül a nyári szünidőben. 2020-ban
már hét útvonal közül választhatnak
a tábort szervezésére vállalkozó tanárok, melyek közül az egyik Oroszlányt
is érinti. A programot koordináló Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség
felel azért, hogy a Bringásvándor táborok útvonalán minden rendben legyen, de a szervezők gondoltak arra
is, hogy megfelelően felkészült peda-

gógusok kísérjék a gyerekeket a hétnapos túrákon. A gyakorlati képzési napon a résztvevők szinte végig a bringa
nyergében ülnek. A cél kettős: a képzést vezető oktatók egyrészt felmérik
a résztvevők kerékpáros tudását, másrészt pedig azt is, hogy erőnlétük megfelelő-e az egyhetes táborok vezetéséhez. A napot kerékpár-kezelési gyakorlatokkal kezdik a résztvevők, melyek
elengedhetetlenek a biztonságos kerékpáros közlekedéshez. Ezt közös kerékpártúra követi: kihasználva a tavaly átadott Által-ér menti kerékpárút nyújtotta lehetőségeket egészen Tatabányáig kerekezik a csoport, hogy aztán Síkvölgyön, Környebányán és Vértessom-
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30 éves az OSE

lón keresztül a majki remeteség mellett
elgurulva érkezzen vissza Oroszlányra.
A túrán különböző forgalmi helyzeteket gyakorolnak a résztvevők, amellett,
hogy mindenki vezeti is a csapatot néhány kilométeren keresztül. A napot
egy elméleti vizsga zárja, melynek sikeres teljesítését követően a résztvevők
tanúsítványt kapnak a képzés elvégzéséről.

Elindulnak az edzések
Elkezdődtek egyesületi, szervezett
keretek között a sportedzések – legalábbis kültéren. Az érvényes rendelkezésekhez igazodva megnyitott a
Gárdonyi Sportcentrum kültéri része,
valamint a Streetball pálya is. Előbbinél a zárlat alatt elkészült a teljesen új
Street Workout edzőpálya, melyek hivatalos átadási időpontjáról lapzártánkig még nem született döntés. A megépülése óta népszerű Streetball pályát
pedig most elsősorban az OSE játékosai használják edzéseikhez. A Malomtavat ismét birtokba vehették a kajakosok – őket a kialakult helyzetben ismét
újra kell gondolják kajakház építésével
kapcsolatos elképzeléseiket. A Kutyaiskola is újra látogatható, sőt, egy korábbi megállapodás értelmében megnövelik a területét. A kerítést kijjebb helyezik és új ügyességi és kiképző elemekkel bővül a terület. Eközben a háttérben folynak az egyeztetések az egyéb,
beltéri, sport-, és kulturális létesítmények újra nyitásáról, ám ezeket természetesen befolyásolják az országos rendelkezések is.

Helyreigazítás!
Előző lapszámunkban tévedésből a
lomtalanítással kapcsolatos tájékoztató
egy nem végleges, munkaközi változata jelent meg. Az OKÖ Zrt. képviselője nem állított olyat, hogy pénz-, vagy
emberhiány miatt halasztották volna el
az esedékes lomtalanítást – ennek oka
kizárólag a koronavírussal kapcsolatban meghozott intézkedésekben keresendő. A hibáért az érintettek szíves elnézését kérjük.

1990. június 6-án, a két hónappal
korábban megszüntetett, sikereinek csúcsán lévő OBSK kosárlabda szakosztályának romjain megalakult az Oroszlányi Sport Egyesület, az OSE.
Az Oroszlányi Sportegyesület elnöke Sudár Tibor lett, akitől 2004ben Beck Ferenc vette át a stafétát.
Az egyesület neve ekkor Oroszlányi
Sportegyletre változott.
Bár az OSE-nak a ’90-es években
volt karate szakosztálya is, valamint 2006-ban megalakult az OSE
Természetjáró Szakosztálya „OSEKószák” néven, az egyesület történetét a kosárlabda határozza meg.
A felnőtt kosárlabda csapat 25 szezont húzott le a harmadosztálynak
számító NB II-ben, ahonnan többször is kiharcolta a magasabb osztályba jutást, de anyagi és egyéb
okokból csak 2014-ben jött el a tény-

leges feljebb lépés lehetősége. Ekkor
az OSE a soproni final fourt megnyerve feljutott az NBI/B-be, ahonnan 5 év elteltével az NBI/B-s bajnokságot megnyerve az NBI/A csoportjába jutott. A csapat újoncként
meglepetést meglepetésre halmozott, kiválóan szerepelt a bajnokságban, és bejutott a Magyar Kupa
nyolcas döntőjébe is. Aztán a koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt
a bajnokság félbeszakadt, és a kupadöntő is elmaradt, így nem tudhattuk meg mire lett volna képes, meddig juthatott volna el a szezonban az
OSE-Lions.
A felnőtt csapat felemelkedésével
párhuzamosan a 2009-től új alapokra helyezett utánpótlás is látványos
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fejlődésnek indult, mostanra közel
háromszázan pattogtatnak Oroszlányban az óvodáskorúaktól a felnőttekig bezárólag. A 2019/2020-as
szezonban az OSE 21, 4 felnőtt és 17
utánpótlás csapatot nevezett a különböző korosztályos és felnőtt bajnokságokba
A 30. évfordulót rendhagyó módon
közösségi munkával ünnepli az egylet.
Az OSE Közössége, szurkolói, dolgozói, játékosai és szüleik első lépésben június 6-án az oroszlányi kosárlabdázás újjászületésének 30. évfordulóján a vasútállomásnál található
Felső-tó medrének kaszálását fogja
elvégezni.
A Felső-tó kaszálása mellett a Malom-tó környezetét is gondozni fogják. A Malom-tó környékére tavaly ősszel ültetett, több mint 100
facsemete locsolását is elvállalták.
Mindezeken felül még ezen a nyáron
a város falu részének csapadékvíz el-

vezető árkainak rendbetételét is tervezik, majd az ősz folyamán a 30. évforduló alkalmából harminc facsemete ültetésével zárul a közösségi
munkasorozat.
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Lélekismeret
Két éve kezdődött Oroszlányban az életem és vele együtt a Lélek
Hangjai rovat. Tulajdonképpen az első perctől önmagamba adtam
betekintést, a saját fejlődési folyamataimat vetettem papírra, azzal a
szándékkal, hogy ezzel másokat is gondolkodásra késztessek. Amióta felhagytam a vendéglátás/kereskedelem által biztosított munkákkal és a személyiségem alapját képező segítő szakmát taposom,
sokkal több dologra jöttem rá, mint eddig bármikor. Az egyik ilyen
magvas gondolat pontosan a segítés és maga a szeretet fogalma kapcsán fogalmazódott meg bennem. Hosszú utat jártam be eddig is
és még számos feladattal kell megküzdenem, amit az is nehezített,
hogy sokáig egyáltalán nem voltam tudatában annak, ami történik
velem. A kislányként sérült ember egészen napjainkig bennem él és
fel kellett ismernem, hogy – mindaz, ami körülvesz – tükör a saját tapasztalásaim által keletkezett sémákról, sebekről. Segíteni nem
olyan nagy dolog, mint gondoljuk, de hasznosan és hatékonyan, tehát jól segíteni annál inkább! Hatalmas munka saját magunkat alkalmassá tenni arra, hogy érzelmi bevonódás nélkül, ugyanakkor empatikusan kezeljünk egy helyzetet. Önmagunkban egységben lenni és kidolgozni minden sebet, évek munkája és – miközben én segítő szakmát választottam – folyamatosan tanulok az általam gondozott embereken keresztül a saját gyengeségeimről, a fel
nem dolgozott fájdalmakról. A lehetőségeim egyre szélesebb körben
nyilvánulnak meg, ám ezzel együtt a felelősségem is egyre nagyobb,
hiszen amíg kislány voltam és az édesanyámmal folyton menekültünk, áldozatok voltunk, én már nem tehetem ezt! Van már annyi
tudás és felismerés a kezemben, hogy az életemért teljes mértékben
felelősséget vállaljak és ezzel a tudattalanból aljas módon irányító
programokat tudatos szintre emelve átírjam. Van választásom és lehet jobb életem, mint a nőági őseimnek. Korábban mondtam már,
ha magamat meggyógyítom, akkor az összes bennem élő őst is gyógyítom, ezzel pedig teremthetek majd egy utánam következő jobb
világot a saját gyermekem számára. És ha már említettem a szeretet
fogalmát, be kell, hogy valljam, az önzetlen és tiszta szeretetet nem
ismertem. Azt gondolom, hogy ott kezdődik a teljes szívből szeretni
érzés, hogy önmagamat megszeretem, a bennem lévő kislányt végre felnövesztem méltósággal, tisztelettel. Alázat és hit nélkül nehéz
bármit is elérni! De a szeretet olyan mozgatórugója és alapja az életnek, amely nélkül hosszútávon lehetetlen! Édesanyám kedvenc idézete a következő volt: „Szeretet nélkül élni lehet, de nem érdemes.”
Pázmándi Anikó

