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Női szemmel
Dr. Dalos Veronika, reumatológus,
fizioterapeuta, a szakrendelő reumatológiai rendelésének vezetője.
8–9. oldal

Díszpolgár
„Az edző van a játékosokért, és nem
fordítva. Partnernek kell tekinteni
őket, megbecsülni”.
6–7. oldal

Előkert
Legszebbnek találta a szakmai zsűri
Vértesi Andrea előkertjét, közel 2500
másik kert között. A Páfrányos Pagonyban jártunk.
5. oldal

Koszorúzásra
korlátozódott a
nagyszabásúnak
tervezett 70. bányásznap
az idei évben. Az elmaradó rendezvények a tavasszal
megismerthez hasonló korlátozásokat
vetítenek előre. Közben Majkon elindult fejlesztés,
és a nagyszámú koszorú azt jelzi, hogy a város
továbbra is őrzi a közelmúlt emlékét.

VÉRADÁS
2020. szeptember 28-án (hétfőn)
9.00–16.00 között a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és Könyvtárban
(2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)

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



Jugovics Józseffel készült interjúnkban is felmerül az akkor
még egyetlenként létező, ma
már „kiscsarnok”-ként ismert
épület szerepe a városi kosárlabda életében. Eredetileg munkacsarnoknak – vagyis edzésekhez, és nem sokszurkolós
meccsekhez – tervezték. A kor
szokása szerint több más városban is megtaláljuk ugyanezt az
épületet. Ezt a funkcióját egyébként a mai napig betölti, hiába került már néhány éve a nagyobb szentély árnyékába.

Kacsakaja
Kacsaeledel automata került a Malomtó partjára, a gyaloghíd közelébe. 100
Ft-ért cserébe
egy jó maréknyi olyan tápot
kapunk,
amely biztosan
jó a madaraknak, és még a
tó algásodását
is segít csökkenteni.
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KONCERT

Szerető gazdira vár

LUKRÉCIA.

12 hetes, kedves,
dorombolós
kislány.
Ivartalanítási
feltétellel
és benti cicának
fogadható örökbe.

 06 20 481 2319
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J. S. BACH:

106. sz. Kantáta
4. sz. Kantáta
Közreműködnek:

Oroszlányi Evangélikus Kórus és Zenekar
és
Szólisták
Vezényel: Milán Zoltánné





2020.
szeptember 19.
18 óra
Belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A járványhelyzet miatt

védőmaszk
használata kötelező!
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A vírus itt van
és támad!
Tisztelt Oroszlányiak!

Az elmúlt időszakban voltak olyan napok,
amikor 500-600 új koronavírus-fertőzöttet
azonosítottak Magyarországon. Sorra dőlnek meg a rekordok, és olyan számokat olvashatunk a sajtóban, amelyeket tavasszal el sem
tudtunk volna képzelni. Az aktív fertőzöttek száma mintegy 4 ezer volt e sorok rögzítésekor, és
ez a szám még soha nem állt ilyen magasan.
Ha tetszik, ha nem, itt van a második hullám, és
bár önkormányzatunk már rendelkezik tapasztalatikkal a védekezést illetően, kérem, Önök is
tegyenek meg mindent, hogy ne kelljen újabb
oroszlányi áldozatokról hallanunk.
A közösségi terjedés megfékezése érdekében
továbbra is kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt
térben sokan vannak, lehetőleg tartsanak a távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet, a maszkot viseljék az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.
Akinél bármilyen ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki,
akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Ha mindezeket betartjuk, akkor talán el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését
és a mindennapi életünket tovább korlátozó intézkedések bevezetését.
Vigyázzanak magukra és szeretteikre! Vigyázzanak egymásra!
Oroszlány, 2020. szeptember 6.
Lazók Zoltán polgármester
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Elismerések az ünnepi
testületi ülésen
Az augusztus 20-i elismerést minden évben azoknak
ítélik oda, akik a közéletben, a tudomány, a gazdaság, a kultúra, a sport, vagy az élet egyéb területén
kimagasló és tartós tevékenységükkel hozzájárultak
Oroszlány hírnevének, elismertségének gyarapításához. Lazók Zoltán polgármester köszöntötte Szent Ist-

ván napján a képviselő-testületi ülés vendégeit, meghívottjait, majd az ünnepi gondolatokat követően dr. File
Beáta jegyző ismertette az idei városi kitüntetettek munkásságát.
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Oroszlány Város Díszpolgára” címet adományozott Jugovics József részére.
„Oroszlányért” vésetű aranygyűrűt vehetett át Dr. Török
Endre és Gánics József.
„Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet kapott Dr. Dalos
Veronika, Farkas Etelka, Kilin Olga Mónika, Körmendi
Zoltán és Turbucz Lajosné.
A kitüntetések után újabb elismerések átadására került
sor. A koronavírus járványhelyzet ideje alatt önzetlen, kimagasló, támogató és segítő tevékenységükért 15 személy vehetett át jutalmat. A kitüntetettek méltatását és
a járványhelyzet végett elismerésben részesültek névsorát az oroszlany.hu weboldalon találják. Az eseményről készült fotókat ugyanitt, a galéria menüben tekinthetik meg.

Az oroszlányi evangélikus templomban veszünk végső búcsút az ez év
március 15-én elhunyt dr. Bende Katalin főorvosnőtől 2020. szeptember
26-án, szombaton 17 órakor. Tisztelettel hìvjuk a búcsúztató ünnepségre
kollégáit, munkatársait, volt betegeit,
tisztelőit, akik odaadó és lelkiismeretes
munkáját nagyra becsülték.
Főorvosnő barátai

Az Oroszlányi Optimisták Mozgáskorlátozottak klub szeptember 12én 10 órától tartja 2. családi napját a
Szlovák tájházban.

Az NKM Energia Zrt.-re, az NKM
energiaszolgáltatójára hivatkozva ismeretlen csalók az NKM online ügyfélszolgálata nevében új földgázszámla elkészülésére hivatkozva küldenek ki e-mailt, hamis számlaszámot megadva a kitalált tartozás befizetéséhez. A több hónappal ez előtti
próbálkozások után nemrégiben ismét
feltűntek a hamis eelektronikus üzenetek. Kérjük, ha gyanút fognak, járjanak
el körültekintően és inkább többször ellenőrizzék a levél valódiságát!

Lomtalanítás a város tömbös beépítésű területein, garázssoroknál: szeptember 14.; Borbála egész területén:
szeptember 15.; a faluban: szeptember 16.
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Szeptember 1-jétől egy hónapon át
magáncéllal nem léphetnek be külföldiek Magyarországra, az intézkedés
a koronavírus-fertőzések számának
megugrása miatt született. A hazatérő
magyar állampolgároknak pedig ismét
kéthetes karanténra vagy két negatív
tesztre lesz szükségük. A kormányrendelet szerint ideiglenesen a teljes belső
határon visszaáll a határellenőrzés is.

ÖNNEK CÍMEZVE



•

Augusztus 1-től visszavonásig ismét
látogatási tilalom lépett életbe az
oroszlányi Ápolási Intézetben. Tekintettel arra, hogy a környező országokban a járványügyi helyzet jelentősen
romlott, Dr. Varju János főigazgató a
krónikus fekvőbeteg ellátás teljes területén látogatási tilalmat rendelt el.

2020-ban sem maradt el hazánk
sokéves hagyományokkal rendelkező környezetszépítő versenye, amelyben idén a virágos balkonok és előkertek mérték ös�sze szépségüket. Ebben az évben
a megszokottól eltérően nem települések és önkormányzatok, hanem magánszemélyek pályázatait
várta a Magyar Turisztikai Ügynökség. Saját fényképek beküldésével bárki részt vehetett a versenyen. A „Virágos balkonok, virágos kertek” kiírás országszerte nagy népszerűségnek örvendett, az összes megyéből érkezett
pályázat, összesen 2500 beküldőtől. A 16 000-nél is több szavazat
nyomán pedig oroszlányi győztes
is született. A kertet férjével közösen gondozó Vértesi Andrea azért
nevezte versenyre otthonát, mert
szerette volna szakmai zsűri előtt
is megmérettetni saját elképzeléseit.
A keretben borostyánkaput, tavacskán átívelő hidat és számos
növényt, főleg örökzöldet és virágos cserjét találunk. Andrea
elmondta, hogy az elképzelések
megvalósítása mellett az okozta a legtöbb fejfájást, hogy melyik növény hol szeret élni a kerten belül, de az elmúlt 10 évben sikerült minden fajtának megtalálni a számára megfelelő helyet. A
kert nyugalmára pedig éjjel-nappal három szálkásszőrű tacskó vigyáz.
A címben szereplő elismerésen
felül – melynek átadásán Borbás Marcsi is meglátogatta a városszéli családi házat – stílusosan
Bálint Gazda által írt kertészeti
könyvet is átvehetett a gyönyörű
kert tulajdonosa. A kertben forgatott riportot „Győztes a Páfrányos Pagony!” címmel megtalálják az www.oroszlanyimedia.hu
oldalon.

2840



Legszebb
előkert

•

A vírushelyzet miatt májusról elhalasztott eseményen két osztály búcsúzott a Hamvas Béla Gimnáziumtól. A járványügyi szabályok miatt a
ballagó diákok rendhagyó módon, az
iskola utcai frontja előtt sorakoztak fel
az ünnepséghez.

ÖNNEK CÍMEZVE
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Felújítás alatt
zavartalan nyitvatartás
– Interaktív tárlat és új kiállítótér kialakításával megkezdődött a volt XXas akna eredeti környezetében lévő Oroszlányi Bányászati Múzeum felújítása – mondta el az intézmény igazgatója az MTI-nek. Mike István tájékoztatása szerint a félmilliárd forintot meghaladó fejlesztés során új
fogadóépületet emelnek, valamint időszakos kiállítócsarnokká
alakítják az egykori akna jelenleg funkció nélküli kompres�szorházát.

A múzeum két legnagyobb helyiségébe megújuló energiával működő központi fűtést szerelnek, így az intézmény egész évben látogatható lesz. A
létesítménytől irányfénnyel ellátott,
gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas utat építenek ki a Majki
Kamalduli remeteségig, ahol most
zajlik egy összesen 4 milliárd forintos
felújítás második üteme. A múzeumban az eredeti á llapotban megtartott
szállítóakna, a kötélpálya csillefeladó
állomással és a földalatti b
 ányarészlet,
illetve a szabad
téri kiállítótér gé
pei
és az egykori felolvasóban megépített
bányászattörténet i kiállítás nyújt betekintést a korszak szénbányászatába.
A most megkezdett építkezés azonban nem csak az új fogadóépületre és
a komfortfokozat növelésére korlátozódik. Az egykori üzemterületen új

parkolók és gyalogutak is létesülnek,
buszos csoportok számára is jelölnek
ki parkolókat, és az ehhez kapcsolódó
parkosítási, faültetési feladatokat is elvégzik. Az egyre növekvő számú kerékpárost is biztonságos tároló, sőt,
szerszámokkal és pumpával felszerelt
szervízpont is várja majd. A most is
meglévő kiállítóterületen pedig ajánlott útvonalak, új tájékoztató táblák és
több más modern tájékoztató elem segíti majd a látogatók eligazodását.
Noha a beruházás leglátványosabb
eleme kétségkívül az eredeti fogadóépület lesz, számos más, kisebb változtatás történik a kiállításon belül
is. Ezek mindegyike teljes mértékben
tiszteletben tartja a gyűjtemény eddig
kialakult struktúráját, eredeti helyszíneket megőrző elrendezését, hangulatát. A működésbe hozható gépe-
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ket megmozgatják, míg ahol ez nem
lehetséges, ott számítógépes szimulációt készítenek. A föld alatti vágatrendszerek, frontfejtések elrendezését
szintén monitorokon fogják a közönség elé tárni. Kifejezett szándék, hogy
az 1973-ban épült üzem máig megőrzött eredetiségét fenntartsák, és az
adott kor eszközein, berendezésein
keresztül mutassák be a bányászatot,
a bányászok életét, ezeken keresztül
pedig Oroszlány város történetét is.

A több éve megtervezett beruházás elindítását most az tette lehetővé,
hogy a Bányászati Múzeum fejlesztése
tárgyú TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008
azonosító számú projekt megvalósításához szükséges többletforrás átmeneti biztosításáról augusztus 14-én az
oroszlányi képviselő-testület egyhangúan döntött. A beruházás részleteiről és az építkezés állásáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
Az átalakítás alatt a bejutás a múzeum területére és a parkolási rend is
megváltozott, de az intézmény látogatható marad.
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56 év a palánkok alatt

Alig van oroszlányi, akinek külön be
kell mutatni Jugovics Józsefet. A helyi
kosárlabdában 1964(!) óta van jelen
játékosként, edzőként, de 15 éven keresztül testnevelőként is találkozhattak vele. Augusztus 20-án „Oroszlány
Város Díszpolgára” címet vehetett át,
ennek kapcsán beszélgettünk vele.
: Józsi bácsi, idén lett 80 éves,
hogy érzi magát mostanában?
J. J.: Ahogy egy 80 éves öregember…
aki ilyenkor azt mondja, hogy nincs
semmi baja, az hazudik. A naponta
kétszeri kutyasétáltatás jót tesz nekem.
A tó körül, 2,5 km, tökéletes.
: Annak idején „csak” játszani
jött Oroszlányba, és többször lett volna lehetősége továbblépni innen, jobb
keresetért, jobb beosztásokba. Miért
van még mindig itt?
J. J.: Két évre szántam el magam, azért
jöttem ide, mert nősülni szerettem volna, lakást akartam kapni. Majd egy
év után közölte az akkori tanácselnök, hogy: „Jól keresel, vegyél magadnak”. Így nem jött össze a dolog, bennem is maradt ez a tüske. Ettől függetlenül maradtam. Pesti srácként nekem szokatlan volt a kisváros, az itteni légkör. De nagyon gyorsan beleszerettem. Sokkal családiasabb, sokkal intimebb légkör volt, és pillanatokon be-

lül nagyon sok barátom lett, akiket később nem is hagytam volna itt semmi
pénzért.
: Az Ön mögött álló időszakban
sokfajta városvezetést élt meg a helyi sportélet, néha még ebből is részt
vállalt. Hogy látja az elmúlt éveket, a
különböző sportágak lehetőségeinek
bővülése, vagy az elszalasztott lehetőségek vannak többségben?
J. J.: Már az első polgármester idején
képviselő lettem. Valóban benne voltam ebben a dologban, voltam tag, tanácstag, elnök, külső tag – mindig a
művelődési és sport bizottságban. Nagyon sok kérelmet kellett elbírálni úgy,
hogy mindenkinek jó legyen – na ez
már akkor sem sikerült. Akkor is voltak kiemelt sportágak, akkor éppen a
foci. Sok múlott azon, hogy az adott
szakosztályvezető mit tudott intézni, hogy milyen kapcsolatai voltak. Így
van ez most is.
: Ott volt, amikor alkalmatlansága miatt a szövetség betiltotta a kis
csarnokot, nemrég pedig ismételten
szűkösnek bizonyult a szurkolók számára. Most pár éve üzemel a nagy,
mely igazi szentély lett. Mit érez,
amikor belép?
J. J.: Így van, abban az évben a Csepel
mögött másodikak lettünk, de ez ha-

talmas eredmény volt akkor. A csarnokot valóban alkalmatlannak találta a
szövetség NB1-es mérkőzésekre. A Mészáros utca felé lehetett volna bővíteni
egy lelátóval az épületet. Erre nem adtak pénzt az akkori vezetők, így megszűnt a szakosztály, ez nagy trauma
volt a helyi kosárlabdának. Szétszéledt
a csapat.
Most csodálatos érzés oda bemenni. Amikor én NB1-es játékos voltam,
az őskorban még a Józsefben játszottunk meccset – el lehet képzelni, milyen viszonyok voltak. Ahhoz képest a
kiscsarnok is hatalmas előrelépés volt.
Most meg itt az ország legszebb kosárcsarnoka, csodájára jár a szakma, hát
persze, hogy ez egy nagyszerű dolog,
hogy ez itt létrejöhetett.
: Mit vár, milyen hatással lesznek
Covid miatt hozott intézkedések az
idei szezonra? Lesz idén szezon?
J. J.: Én nagyon félek, hogy ennek a
szezonnak gyorsan vége lesz megint.
Mi is elkezdtük az utánpótlás edzéseket, hoztak bizonyos intézkedéseket a
csarnokban. De ezek nem lehetnek elegendőek. Félek attól ezt a bajnokságot
nem fogják befejezni, és visszajönnek
azok a szigorítások, amik voltak. Azzal
egyetértek, hogy a streetball nem kapott területfoglalási engedélyt a városban. De a benti rendezéssel kapcsolatban is vannak aggályaim, én most már
nem megyek oda be. Nem akarok vészmadár lenni, de most optimista sem
tudok lenni.
: Gyakran felmerülő kérdés,
hogy az OSE NB1-es csapatában nincs
oroszlányi játékos. Ön fél évszázados
helyi kosárlabda tapasztalattal, utánpótlás edzőként hogyan látja ezt a
kérdést?
J. J.: Nekem nem tetszik, de nem csak
nekem: sok más kollégámnak sem. De
mindenhol máshol is vannak idegenlégiósok. Ez most ilyen, minden a pénzről szól. Nem csak Oroszlányban van
ez így, ez az egész mezőnyben így van.
A fő gond ezzel az, hogy a kiépült, nagyon komoly, legalább 250 fős utánpótlás bázis számára kevés így a motiváció. Nehéz azt mondani, hogy ha ügyes
vagy, majd bekerülhetsz az NB1-es csapatba, mert ez azért ritka. A szövetségnek lépnie kellene: limitálni kellene a
légiósok számát, ahogy régen is volt. Ez
lenne a megoldás, ha legfeljebb két külföldi lehetne a csapatban.
De nem oroszlányi, vagy magyar probléma: az egész világon így van ez.
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Jugovics József 1964-ben, 24
évesen költözött a városba, majd
1973-ig az Oroszlányi Bányász
felnőtt kosárlabda csapatának
meghatározó tagja volt. Csapatával 1966-ban feljutott az első osztályba. Kosárlabda szakedzői oklevelét 1972-ben, a Testnevelési Főiskolán szerezte. 1973-tól,
mint frissen végzett edző, új lendületet hozott a csapat munkájába, hiszen ekkortól játékos-edzőként folytatta tevékenységét. Az
első osztályban szereplő felnőtt
csapatot több, mint tíz éven át irányította. Ezt követően az oroszlányi utánpótlás-nevelésben vállalt oroszlánszerepet. Kadett csapatával több országos bajnoki címet szerzett, illetve a régiós válogatott edzőjeként is dolgozott. A
90-es évek második felében utánpótlás és amatőr felnőtt csapatokat irányított, NB II-es csapatával
többször megnyerte a bajnokságot. A 2015/16-os bajnokságban
az ezüstéremig vezette a felnőtt
női csapatunkat. A mai napig aktív résztvevője az oroszlányi kosárlabdaéletnek, jelenleg az utánpótlás tagjainak egyéni képzésével foglalkozik. Idén június 16án ünnepelte 80. születésnapját.
Jugovics József a több évtizedes
munkája során kitűnő eredményeket ért el mind az első osztályban,
mind az utánpótlás nevelésben.
A város amatőr és profi sportolói számára kiemelkedően fontos
példakép, aki a mai napig mindannyiunk örömére aktív sportéletet él. Városunk emberileg és
szakmailag is pozitív példaként állíthatja a fiatalok elé.
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: Miben van a legnagyobb különbség a mai edzéseken? Mennyiben mások ma a gyerekek és más-e
most a játék maga?
J. J.: A gyerekek ugyanazok a gyerekek, csak nagyban megváltozott az
életük. Az életminőségük is. Annak
idején nem sok választási lehetőségük volt, hogy mit csináljanak az iskola után. Most van bőven. Ezen kívül más felfogásúak is: sokkal kevesebben vannak azok, akik megszakadnak, csak hogy jó kosárlabdázók
lehessenek.
: Melyik játékosára a legbüszkébb, melyik évre emlékszik legszívesebben? Melyik volt az a csapat,
amelyikre a leggyakrabban emlékszik vissza?
J. J.: Neveket nem fogok mondani, nagyon sok kedvenc játékosom van, nem
is tudnám felsorolni őket. A kedvenc
csapatom – és ez most lehet, hogy furcsán fog hangzani – az az úttörő csapat volt 1989 körül. Akkor nem én voltam az NB1-es edző, az utánpótlással
foglalkoztam. Ma úgy mondanánk,
U14-es korosztály. Ezzel a csapattal mi
két év alatt 56 meccset nyertünk, közben sosem kaptunk ki. Megnyertük a
Vidék Bajnokságot, a Budapest Bajnokságot és az Országos Bajnokságot
is. Valamint meghívást kaptunk egy
svájci nemzetközi tornára, amit szintén megnyertünk. Ez utóbbi költségeit úgy kellett összekoldulni. Erre a
csapatra vagyok a legbüszkébb. Közülük többen lettek jó NB1-es játékosok.
Én odafigyeltem a tanulásukra is akkor, mára van, aki orvos lett Amerikában, plasztikai sebész Pesten, más éppen katonai főügyész… ez mindennél
többet jelent nekem. Sokukkal tartom
a kapcsolatot, néhányuk gyereke most
hozzám jár edzésre.
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Oroszlány képviselőtestülete augusztus 20-án, nemzeti
ünnepünkön kitüntetéseket adományoz azoknak, akik
példamutatásukkal, kitartó munkájukkal támogatják a
város közösségét. Rovatunkban a következő hónapokban
a női kitüntetettekkel beszélgetek. Ismerjék meg őket, női
szemmel is!
DR. DALOS VERONIKA
reumatológus, fizioterapeuta. 1990-től az oroszlányi
szakrendelő reumatológiai rendelésének vezetője, soksok oroszlányi gyógyítója.

NŐI SZEMMEL
Deés Szilvivel

1990 óta dolgozik a városban. Nem oroszlányiként hogyan vezetett ide az út?
A Pécsi Egyetemen szereztem orvosi diplomát, majd Hévízen reumatológiai és fizioterápiás
szakvizsgát. Előbb a hévízi Állami Gyógyfürdő kórházában dolgoztam, majd a Tatabányai
Kórházba kerültem, ahonnan részmunkaidőben jártam ki Oroszlányra is rendelni. Amíg
Hévízen az volt a probléma, hogy vajon kezelő színei megfelelően harmonizálnak-e, itt
lesokkolt, amit akkor találtam: fizioterápia egyáltalán nem létezett, de helyette volt rengeteg
ellátatlan és elhanyagolt beteg. Egy olyan városban, ahol szinte mindenki nehéz fizikai
munkából élt! 1990-ben nyílt meg a Gyógyház, azóta dolgozom itt főállásban.
Abban, hogy Oroszlányban létrejött a Gyógyház, Önnek nagy szerepe van.
Igen. 1987-ben indult a város reumatológiai és fizioterápiás ellátása, amely pár évig
a Fürst Sándor úti rendelőben működött, majd a mai Ápolási Otthon helyén 1990-ben
végre Gyógyház létesülhetett. A szakmai kialakítás az én érdemem, a kezelések, az
eszközök is, amiket beszereztünk. Akkor országosan is egyedülálló volt az a betegprogramozási rendszer, aminek köszönhetően időpontra érkeztek a betegek.
Miért volt ez lényeges?
Számomra döntő fontosságú, hogy a betegeket maximálisan ki tudjuk szolgálni, és ebbe –
bár természetesen a gyógyítás a legfontosabb – az is beletartozik, hogy minél kevesebbet
kelljen várakozniuk, minél jobb szolgáltatást biztosítsunk számukra és ne legyen holtidő a
vizsgálatok, kezelések között.
Önnek, talán egyedüliként a megyében, nincs magánrendelése.
Azt gondolom, hogy azok, akiknek rám szüksége van, már rengeteg,
és nehéz munkát végeztek életükben. Megérdemlik, hogy ne terhelje
őket semmi, hogy maximális, gyors és ingyenes ellátást kapjanak.
A Gyógyház épületében nappali kórház kialakítása is megvalósult, ami a mai
napig működik a jelenlegi Oroszlányi Szakrendelőben.
Megnyitáskor a Gyógyház a nappali kórházzal országosan is bekerült a TOP 5 közé. Nagyon
szerették a betegek, főleg a vidékiek. Sokszor, mint „üdülés” élték meg a kezeléseket. Reggel
elindították a családot, elrendezték a ház körüli tennivalókat, majd bejöttek a kórházba,
elfoglalták az ágyukat és az egész napot pihenéssel és a kezelésekkel töltötték, gyógyultak.
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Voltak, esetleg vannak most is tipikusan helyi betegségek?
Számomra rettentő megrázó volt, amikor egy-egy rendelésre érkező nőtől
megkérdeztem, hogy mit dolgozik, és azt felelte, hogy csillés. Ma már
szerencsére nincs ilyen, de a városban még ma is a lakosság döntő része
fizikai munkából él. Bár most mások a tünetek, de ezek az emberek fizikailag
kizsigereltek, kezelésre van szükségük. Az utóbbi 15-20 évben megjelent a
csontritkulás is, mint gyógyítható betegség, amelyet szintén mi látunk el.
Tudunk tenni a mozgásszervi panaszok ellen valamit mi, magunk?
Igen, MOZOGJUNK!!! Legyen életforma a mozgás, már
gyerekkortól! Persze az is fontos, hogy az alkatilag alkalmas
mozgásformát válasszunk, de ha valaki nem biztos benne, ebben
is tudunk segíteni. Ha pedig már megjelentek a panaszok, minél
hamarabb jöjjenek el hozzánk, hogy időben léphessünk.
Hogyan látja a szakma jövőjét?
Egyre többen mennek el nyugdíjba, utánpótlás pedig nincs. 5 éve még 1200
reumatológus dolgozott az országban, ma mindössze 400, azok közül is sok a nyugdíjas.
A nem-műtétes területeket privatizálják, számos képzés megszűnt, kicsit „összevissza”
a helyzet az egészségügyben. A fizioterápiát, mint szakterület bármelyik szakág fel tudja
karolni, valószínűleg az ortopédiához fogják hozzákapcsolni.
Orvosnak lenni, gyógyítani óriási kihívás és felelősség. Mi motiválja egy nehezebb
napon, hogy a betegekkel ugyanolyan mosolygósan tudjon bánni?
Nincsenek nehezebb napok. Problémák persze mindig
vannak. Szerencsére nagyon jó a munkahelyi közösségünk,
kevés kivétellel együtt dolgozunk azok, akik 1990-ben
elindultunk. Szinte egy nagy család vagyunk, jó a harmónia
közöttünk, amiből a beteg profitálhat a legtöbbet.
Hogyan szokott pihenni, feltöltődni, szórakozni?
Világ éltemben kevés szabadidőm volt. Mi orvosok nem rendelkezhettünk a
korosztályunknak megfelelő hobbival, sportolni sem nagyon jártunk. Ha volt
szabadságunk, akkor a szüleinket istápoltuk, vagy lakást újítottunk. A mostani
fiataloknak ez kicsit könnyebb. És szerencsésnek tartom magam, mert szeretem, amit
csinálok, így töltődőm is általa. Mostanában pedig, hogy nyugdíj mellett már nem
dolgozom minden nap, jut idő az unokákra és a kertészkedésre is. Furcsán hangzik, de
én nagyon szeretek megöregedni, ez egy kiváltság: generációkat látni felnőni hatalmas
élmény, amelyet megélhetek.
Mennyiben jelentett előnyt, vagy éppen kihívást valaha is, hogy
az eddig elmondott feladatokat nőként kellett végeznie?
Alapvetően nem választanám szét, inkább a szívósság és az
eltökéltség az, ami ehhez szükséges volt. De ez ugyanúgy jellemző
férfiakra is. Na jó, talán összességében több nőre.

Egy mondat, mint „mottó”
Család, gyerekek
Kedvenc ételed
Kedvenc italod
Énidő
Mit olvas
Közösségi média
Mennyit alszik egy átlagos hétköznapon?

Szeretnék a betegekkel jót tenni, az ő hasznukra válni.
Zsófia lányom és az unokák Ábel (7) és Emma (9).
Húsok minden mennyiségben egy kevés zöldséggel.
Sima víz, buborék nélkül.
Olvasgatok, főzök és kertészkedek.
Szakmai folyóiratokat.
Egyáltalán nem használom.
7 órát.
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Megemlékeztek a tűzoltók
Augusztus 30-án, vasárnap ünnepelte
megalakulásának 109. évfordulóját az
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jeles esemény alkalmából a
Szent Flórián téren koszorúzással egybekötött megemlékezést és családi napot szerveztek.
A rendezvényen részt vett többek között
Emődi Ferencné, a Járási Hivatal vezetője, Szabó Mihály alpolgármester, Szabó Imre, az Önkormányzati Tűzoltóság
parancsnoka, valamint a környékbeli
települések önkéntes tűzoltó egységei is.
A megjelenteket Tyukodi József egyesületi elnök köszöntötte, majd történelmi
visszatekintéssel folytatta: „Oroszlányban az első tűzoltószertár 1898–99 között épült társadalmi összefogással. Az

egyesület megalakulásának ideje 1911.
augusztus 28., az első parancsnok László Gusztáv volt. 2011 augusztusa óta ünnepelünk itt, a Szent Flórián téren, amikor a 100. évforduló alkalmából zászlót kaptunk, kopjafát állítottunk, így
minden évben méltó tisztelettel adózunk azoknak, akik az egyesület gondját viselték. Ma, 2020. augusztus 30-án
az ÖTE 109. évfordulójára emlékezünk,
koszorúzunk és családi napot tartunk”.
Szabó Mihály alpolgármester város önkormányzata és képviselő-testülete nevében köszönetét fejezte ki az egyesület
munkájáért. A megemlékezés zárásaként a jelenlévők koszorúkat helyeztek
el a kopjafánál.

Idén még biztosan
égethetünk avart
Több éves tervezés után szeptember
elején megtörtént „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című KEHOP-os projekt tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szerződés aláírása az önkormányzat részéről. Ez lényegében egy
komposztáló telep létrehozását jelenti, amelynek a nemrégiben bővítésen
átesett városi hulladéklerakó (ma már
válogató és hasznosító) telep ad majd
otthont. A fejlesztés keretében a térségi hulladékgazdálkodási tevékenységek
így kiegészülnek a zöldhulladékok ház-

hoz menő gyűjtésével is. A hatályba lépést követő 16 hónapon belül a kivitelezőnek meg kell valósítania a szerződésben vállalt feladatait. Ez azt jelenti,
hogy a létesítmény működése várhatóan 2022-ben kezdődhet meg. A projekt
az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Addig azonban marad az égetés, az alábbiak szerint:

A belterületi avar- és kerti
hulladékégetés szabályai
A tervezett tűzgyújtásról tájékoztatni kell a szomszédokat és be kell
tartani az erre vonatkozó szabályokat. Égetni csak a más módon nem
hasznosítható száraz avart és kerti hulladékot szabad. Oroszlányban
szeptember 1. és november 30. között, hétköznap reggel kilenc és este
nyolc óra között, szombaton reggel
kilenc és dél között engedélyezett.
Minden esetben tilos az égetés vasárnap és ünnepnapokon, valamint
nem megfelelő időjárási körülmények között (Pprás, ködös, esős időben, illetve erős szélben), illetve tűzgyújtási tilalom esetén.

Súlyemelés
Augusztus 1-én, szombaton a Magyar
Súlyemelő Szövetség megtartotta a
koronavírus miatt elhalasztott éves
közgyűlését. Az eseményen az oroszlányi súlyemelők több díjazásban is részesültek. Szalai Lili a 2019-es eredményességért, a legtöbb korosztályos országos csúcsai elismeréseként nagy serleges kupát vehetett át. Kerekes Patrik
teljesítményét is díjazták, hiszen minden súlycsoportot összesítve 5. helyezést ért el az elmúlt
évben. Ezen kívül értékelték a különböző
korosztályos csapatversenyeket is. Tárgyi jutalomban részesült Dobó Lajos, aki
Masters világbajnokságot nyert Kanadában. Bagócs János ki-

emelkedő edzői munkájáért plakett elismerésben részesült. A csapatdíjak közösek voltak az OVSEE klubbal. Délután az edzőterem avatással egybekötve köszöntötték az OVSK vezetői az év
közben átkerült versenyzőket. Mindenki kapott saját névvel feliratozott pólót
és óriási tortával lepte meg a rendezvényt a klub vezetősége. A programon
részt vett városunk két alpolgármestere,
Rajnai Gábor és Szabó Mihály alpolgármesterek is. Szintén augusztus hónapban ezúttal a Kecskeméten megrendezett, kiemeltnek számító Messzi István
Emlékversenyen ismét jól szerepeltek az
OVSK súlyemelői. Huber Bence 184 kgot teljesítve első helyezést ért el a 61 kgos súlycsoportban. Az ifjúságiak között
ez az eredmény kitűnőnek számít. Szalay Lili ismét országos csúcsot javított.
Ezúttal szakításban az ifjúságiaknál a 71
kg-os súlycsoportban 80 kg-ot szakítva, lökésben 92 kg-ot teljesítve, 172 kgos összetett eredménnyel lett első. Sőt,
teljesítményével az összes női versenyző
között a második helyezettnek járó kupát is elnyerte. Mikhel Eszter sem akart
lemaradni Lilitől, ő is szakításban megjavította az általa tartott csúcsot. A serdülő +76 kg-os súlycsoportban 72 kg-ot
szakítva és 85 kg-ot lökve szintén aranyérmes lett 157 kg-os összetett eredmén�nyel.

Jól állnak a focistáink
Augusztus közepén megkezdődött a
pontvadászat a megyei I. osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság 2020/2021
évi szezonjában. Az OBSK Oroszlány
csapata hazai pályán fogadta a szomszéd település, WATI-Kecskéd KSK gárdáját. Az eseménydús, gólban gazdag
találkozó 3:3-as (szünetben 2:1) döntetlennel zárult. A vendéglátók góljait
Babai Attila és Tóth
Ádám szerezték, a
kecskédi Kese István
öngólt vétett. A „bányászcsapat” következő mérkőzését augusztus 23-án játszotta a Bábolnai SE otthonában. Ezúttal vendégként léptek pályá-
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ra az Atlasz Geodézia megyei I. osztályú
bajnoki mérkőzésen és 2:0 (1:0)-ás győzelmet arattak. A gólokat Fodor Martin
és Plotár Patrik szerezték.
A bajnokság 2. fordulójában augusztus
26-án, szerdán 18 órai kezdettel a BARNUL Szomódi SE gárdáját fogadták
a Chudik Sporttelepen, és gólzáporos
mérkőzésen 6:2 (3:1) arányban győztek.
A gólokat Somodi László (2), Mester Zoltán Péter (2), Kiss Zoltán és Kiszi József
lőtték. A hónap végén pedig újabb győzelmet vívott ki az OBSK Oroszlány felnőtt labdarúgócsapata az Atlasz Geodézia megyei I. osztályú bajnokság 4. fordulójában. Ezúttal vendégként, a Tatai
AC otthonában nyertek 5:2 (4:2) arányban. A gólokat Hideg Richárd (2), Földi
Bálint, Szerencse Dániel Tamás és Felső Csaba szerezték. A gárda négy mérkőzés után 3 győzelemmel és 1 döntetlennel a tabella harmadik helyén áll.
Következő találkozójukat szeptember
6-ára tervezték, ám a vírus ismételt terjedése miatt náluk is bizonytalanná vált
a folytatás.

Karate edzőés élménytábor

2020. augusztus 9-14 között rendezte
a Tatai Kölyöksárkány és az Oroszlányi Karate Raion Dojo Sport Egyesület közös karate és élménytáborát Tatán az Öregtó-campingben. Vasárnap
délelőtt elfoglalta a szállást a közel 70
fős izgatott karate csapat. A napi 3 edzés
mellett rengeteg élményben és programban volt részünk. A délelőtti bevezető edzés nagyon jó hangulatban telt,
és megalapozta az egyhetes tábor egészét. Ebéd után egy hatalmas vízi pisztoly csatát vívtak a táborlakók, illetve
rögtön első este születésnapi bulit rendeztek. Hétfőn a délelőtti edzést vendégedző tartotta Wolf László személyében, aki a Komárom Esztergom megyei
karate meghonosítója. Délután a kocsi önkéntes tűzoltók segítségével egy
hatalmas habpartiban vehettek részt a
karatékák, míg este az oroszlányi kutyaiskola tartott egy interaktív bemutatót, ezek után pedig ismét volt egy szülinaposunk az este. Kedd délelőtt egy
újabb vendégedző színesítette a tábort
Becker Csaba a szárligetiek edzője egy
küzdelmi edzést tartott a nagyobbak

számára. Majd délután az Öreg tavon
sárkányhajóztunk. Az estét különböző
játékok és sportversenyek tették még izgalmasabbá.
Szerdán már tapintható volt a feszültség
a közeledő vizsga miatt, ám a délelőtti akadálypálya és a délutáni kézműves
foglalkozás illetve ugráló vár elfeledtette e „terhet” a vizsgázókkal. Csütörtökön délelőtt csoportbontásban edzettünk, és minden fekete öves a délutáni
megmérettetésre készítette a csapatot.
Az egyhetes kemény munka meghozta
gyümölcsét, és mindenki sikeres vizsgát tett. Este egy hatalmas búcsú és születésnapi partit tartottunk, kifulladásig
tartó tánccal.
Másnap csupa mosolygós arcú gyermek
és felnőtt hagyta el a tábort – bár mindenki maradt volna még néhány napot.
Mindenki sikeresen vizsgázott.
Szlezák Anna

Vidékbajnokság
Fadd-Dombori 2020. augusztus 7–9.
Az úgynevezett „kisebb” versenyek
után a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
rendezésében került sor a vidékbajnokság lebonyolítására, Fadd-Domboriban.
Ötvenöt egyesület nevezte a versenyzőit, összesen 2329 főt. Három napon át
háromszázhuszonnégy futam indult.
Az időjárás nem zavarta a versenyt, meleg és felhőtlen ég volt a jellemző. A magas számú nevezés miatt volt, hogy egy
korosztályt két futamban kellett indítani. Az Oroszlányi Kajak Sport Egyesü-

let huszonhét főt nevezett, közülük hatan éremmel térhettek haza.

24 órás váltófutás
Az OSE Természetjáró Szakosztálya,
a Kószák idén is szeretné megrendezni a szokásos, 24 órás váltófutó versenyét. A korábbi évekről ismerős 3 kmes városi pálya a legtöbb érdeklődő számára lehetővé teszi az indulást, a gyakorlottabbak pedig több kört is vállalhatnak. Mivel az egyébként nagy számú
érdeklődő eloszlik a 24 óra alatt, várhatóan 100 fő alatti, kültéri rendezvényként megtartható lesz október elején,
de a szervezők fenntartják a jogot, hogy
ne tartsák meg az eseményt. A rajt és a
frissítő sátrak elhelyezésében több éves
tapasztalatuk van, így egy-egy zápor
esetén sem szorulnak beltérbe sem a
szervezők, sem az indulásra váró résztvevők. Elképzelhető azonban, hogy az
utolsó körben szokásos közös futást
idén nem tartják meg. Terv szerint az
első futó október 10-én reggel 9 órakor
indul, a staféta így 11-én reggel 9-ig lenne úton. A pontos részletek és előnevezés a www.verkor.hu/24 oldalon.
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Gyümölcsöző
szeptember
Felettébb kedves számomra ez a hónap, mert – nem elég,
hogy ekkor van a születésnapom – tele van élettel, átalakulással és lehetőséggel. Elköszönünk komótos léptekkel a
nyártól, utolsó sugarai még bearanyozzák a már őszbe átforduló talajt és bőrünkön viseljük a meleg éltető nyomát. Emlékeinkben megmaradnak a hosszú és forró éjjelek, a gyönyörű csillagos ég és a kiáramló érzések, az aktív pezsgés. Most
elkezdünk újra beleállni a feladatainkba, újult erővel készülünk teljesíteni életünk meghatározó céljait és betakarítunk.
Ahogyan a nappalok rövidülnek, számomra úgy terebélyesedik a lista, ami hosszan taglalja a jövőbeli terveket, az iskolával és az újabb szakmai gyakorlattal, a segítő szakmával
kapcsolatos álmokat. De amikor becsukom a szemem és picit
magamba révedek, ott mélyen, igazán belül valami fura érzés
lappang. Édes és finoman melengető bizsergés párosul némi
fokozott aggodalommal. Úgy érzem, hogy az életem ténylegesen kinyílt és
elkezdtem learatni a babérokat.
A szívem mélyén
annyira biztosan
érzem, hogy azonosulni tudok a
jelenlegi
munkámmal, a mindennapjaimmal, a
szabadságommal
és a megélt pillanatokkal, hogy
néha alig hiszem
el, micsoda energia dolgozik bennem. Mintha a világ pont ezekben
a nehéz és olykor kiszámíthatatlan időkben elkezdett volna
számomra kitágulni és átszűrni az élményeket. Nem akarok
hazudni és idillikus képet festeni, azzal magamat is hiteltelenné tenném. Az elmúlt évek kemény próbatételek elé állítottak és a mai napig tartogat az élet nehézségeket és megoldandó feladatokat, de a bennem lévő hit és elhivatottság olyan
módon helyezi más megvilágításba a történteket, hogy minden könnyűvé és átmenetivé alakul. Bármerre járok, látom és
érzem, hogy az emberek rengeteg fájdalmat cipelnek, szorongást, megvetettség érzést, gyászt, kételyt. Az ember azonban
amint önazonossá válik, elkezdi megtalálni a belső békéjét és
a dolgok átértékelődnek. Ehhez viszont hozzájárulás lehet a
szeretet, elsősorban önmagunk felé, módszeresen és minden
áldott nap gyakorolva, aztán a közvetlen és közvetett környezetünk felé egyaránt. Mind a gondozásban, mind a magánéletemben törekszem a tiszta, egyenes és minősítésmentes kommunikációra, hatalmas fejlődés volt felismerni ennek
pozitív erejét és emellett igyekszem azt adni másoknak, amit
magam is szívesen kapnék! Megízleltem azt is, hogy milyen
igazán őszintén nevetni, boldogan ragyogni. Várom a kihívásokat és szedegetem a gyümölcsöket. Közben pedig egyre nagyobb szeretettel éltetem magam. A belső gyermekem.
Pázmándi Anikó

SZOLGÁLTATÓ HÁZ
RENDELÉSEK: TATABÁNYA; OROSZL ÁNY

Amikor szüksége van ránk...

COVID-19 PCR* TESZT
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK:
• MAGÁN VÉRVÉTELI PONT
• FOGÁSZATI ELLÁTÁS
• NŐGYÓGYÁSZAT
• TÜDŐGYÓGYÁSZ ÉS ALLERGIOLÓGUS

IDŐPONTFOGLALÁS
ÉS ÁRAJÁNLATKÉRÉS:
+36 70 381 7864
* SARS-COV2 VÍRUS DIREKT KIMUTATÁSA
RT-PCR TECHNIKÁVAL!
A teszt eredménye hivatalos igazolás, ami
mentesít a karantén kötelezettsége alól.

FELHÍVÁS!

A Vertikál Nonprofit Zrt.

konténeres

hulladékszállítást vállal
Oroszlány településen.
AMIT ELSZÁLLÍTUNK:
 Építési-bontási törmelék;
 Kommunális hulladék;
 Lomtalanításból származó
lom hulladék.
További infor mációér t az alábbi
elérhetőségeken lehet érdeklődni:

2840 Oroszlány,
Táncsics Mihály út 59.
Telefonszám:
36 34 361 815
vagy 36 20 479 6232
Cím:

E-mail:

okg-szallitas@oroszlany.hu

