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Női Szemmel
Farkas Etelka 2005 óta az Oroszlányi
Evangélikus Egyházközség lelkésze.
6–7. oldal

Távfűtés
Mögé néztünk a kétségtelenül a legkényelmesebb fűtési módnak, és
honnan is jön most a melegvíz?
4. oldal

Hóddal gazdagodott a Malom-tó
élővilága, amit a szigetről a
tóba dőlt fán látható fognyomok
bizonyítanak. Az állat örömteli
helyszínválasztása miatt aggódnunk sem kell, a fontosabb tudnivalók a 2. oldalon.

Eredmény
Elektronikus „felhőbe” kerül a laboreredmény, de papír alapon is lehetséges megkapni – a közelmúlt változásainak jártunk utána.
3. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Bemutatkozott az új szomszéd
Az új lakótárs a horgászok és a kajakosok számára már gyanítható volt
egy ideje. A nemrégiben vízbe dőlt három fa eltávolítása során azonban bizonyosságot nyert a jelenléte. Az európai (eurázsiai) hód kanadai társával ellentétben nem épít hódvárakat, és gátakat is csak ritkán emel, vackát inkább a partfalban ássa
ki. Folyosórendszerének bejárata biztonsága miatt a vízből nyílik. A család kisebb állandó territóriumot tart fenn
a vízpart mentén. Kizárólag növényi eredetű táplálékot (lágyszárúakat, fakérget
és leveleket) fogyaszt, rágásnyomai egyértelműen árulkodnak jelenlétéről. Rágásra metszőfogai folyamatos
növekedése miatt is szüksége

van. Védett állat, eszmei értéke 50.000
Ft. A környékünkön Komáromban, Tatán, Vértessomlón is látták már a hód
könnyen felismerhető nyomát, ide akár
az ausztriai telepítésekből is érkezhetett
néhány példány. Vízügyi problémát, patakok elzárását, visszaduzzasztást ezek

közül sehol sem okozott. Azaz várhatóan lényegi gondot itt sem fog okozni
az állat, a szigeteken megtalálja táplálékát, senkit sem zavar, és őt sem zavarja semmi. (Természetes ellensége a hiúz
és a farkas lenne.) Szükség esetén elképzelhető lenne a csapdás befogása, de ez
rossz hatékonyságú, ugyanis bármikor
visszatérhetnek. A jelenleg megrágott
8-10 fa nem jelentős a szigetek állományához képest, de hogy hány
fát kell még a hód – vagy
kedvező körülmények között
a családja – számlájára írni,
azt csak jövőben fogjuk megtudni. A vízbe dőlt fatörzsek
partra húzásához most az
Önkormányzati Tűzoltóság
nyújtott segítséget, amelyeket
aztán az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt.
munkatársai a parton feldaraboltak és elszállítottak. Az
ehhez kapcsolódó bejárás során találtak néhány, a szigeten befelé dőlő elrágott fatörzset is, illetve a szomszédos kisebb szigeten is járt
már.
Fényképünk egyelőre illusztráció.

Gazdát keres

BERTA 1 év körüli,

kedves, játékos cirmoska.
Szobacicázásra vágyóknak
fogadható örökbe. Örökre!

 06 20 481 2319
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 Tippeljék meg az évet!

A laborlelet kiadások kapcsán a Szakrendelő építéséről kerestünk most egy archív fényképet, melyen a tisztító (!) mögött még
csak egyetlen autó áll, fák pedig még egyáltalán nincsenek.
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Megoldást leltek
A laborleletek kiadása több évtizede
azonos rendszerben történt a Szakrendelőben. Reggel a vérvételen sorban álló emberek délután ismét vis�sza kellett menjenek a rendelőbe személyesen a leletért – vagy meg kellett kérjenek valakit, hogy helyettük
menjen vissza száz másik, potenciálisan beteg ember közé. Ennek a rendszernek nem csak a tavasszal berobbant Covid19 elleni intézkedések, és a
szigorodó adatvédelmi előírások, de a
józan ész is ellent mondott már hos�szú ideje. A megoldást azonban ezektől függetlenül, a gyógyszerkiváltást
a TAJ-számra is lehetővé tevő, 2017
novemberében elindult EESZT rendszer hozta meg.
Idén tavasz óta a laboratóriumi leletek
nyomtatása szinte teljesen megszűnt
arra való hivatkozással, hogy bármilyen, az egészségügyi ellátórendszerben történt vizsgálati lelet felkerül egy
elektronikus rendszerbe, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). Az EESZT Lakossági
Portál felületén (eeszt.gov.hu) ezeket
az ügyfélkapuval rendelkezők megtekinthetik, kinyomtathatják, a lelet
megtekintésében érdekelt és jogosult
kezelőorvos pedig az elektronikus
rendszerből a leleteket le tudja kérni.

A rendszer előnyei mellett még mindig van, aki papír alapon kéri a leletét, mert a vizsgált beteg egyszerűen
kézbe szerette volna kapni az eredményeit, összehasonlítani a korábbiakkal. Bonyolította a helyzetet, hogy
a vizsgálaton megjelentek nagy része
úgy értékelte a megjelenésekor kapott
információkat, hogy a vizsgálatra őt
küldő háziorvosnak küldik el leletét,
és ha háziorvosa valamilyen aggasztó
eltérést észlel, értesíteni fogja.
Az utóbbi hónapokban felmerült
problémák megoldásáról szeptember
végén egyeztetett az Oroszlányi Szakrendelő és az alapellátást végző háziorvosok. Tekintettel az egészségügyben is érzékelhető elektronikus kommunikáció fejlődésére, és a jelenlegi koronavírus járvány alatti személyes kapcsolatok számának csökkentése érdekében, a megbeszélésen a következő állásfoglalásukat alakították
ki az oroszlányi háziorvosok: amen�nyiben a beteg külön nem kéri a lelet kinyomtatását, a vizsgálatát követően személyesen jelentkezzen, illetve
kérjen időpontot háziorvosánál, hogy
az elektronikus rendszerben feltöltött
leletével kapcsolatban konzultáljon.
Amennyiben kéri az eredményének
kinyomtatását, úgy a Szakrendelő ezt
a beutalójára feljegyzi. A leletek kiadásával kapcsolatosan az ellátott kérésére a hatályos törvényi rendelkezések szerint a vizsgálat eredményét tartalmazó leletet nyomtatott formában
az ellátó intézménynek ki kell adnia,

a kérelem okát az ellátottnak nem kell
megindokolnia.
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által üzemeltetett
EESZT egy olyan felhőalapú
technológiát használó kommunikációs felület, amely Magyarország egész területén összekapcsolja egymással az állami
és a magán egészségügyi ellátókat – a kórházi-, a járóbeteg- és
a háziorvosi ellátást –, a gyógyszertárakat és a lakosságot. Az
így megosztott betegadatok pedig elősegítik a gyorsabb, pontosabb diagnózist és a célzottabb
terápiát.

Az ügyfélkapus bejelentkezést követően az EESZT-ben bárki nyomon követheti az egészségügyi ellátása során
keletkezett dokumentumokat, egyebek között a számára felírt recepteket, de az eeszt.gov.hu oldalon azt is
megnézheti, hogy megérkezett-e a laboreredménye, így nem kell visszamennie a leletért abba az intézménybe, ahol a vizsgálatot elvégezték.
Az EESZT-nek köszönhetően sokan
megszerették az eReceptet, hiszen kiváltása nagyon egyszerű: nemcsak a
beteg, de bármely ismerőse is hozzájuthat a készítményekhez a TAJ-szám
bediktálásával és saját személyazonosságának igazolásával.
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A távhő jelene
Az idei évben szeptember 28-án indult
el a távfűtés Oroszlányban. A viszonylag korai indítást a hűvös időjárás indokolta. Az ügyfeleknek – társasházak
esetében a közös képviselőn keresztül –
szeptember 15. és május 15. között lehetőségük van a fűtés indítását vagy leállítását kérni. A szeptember 28. előtti indítást 16 társasház kérte, ugyanakkor a
teljes indítást követően leállításra vonatkozó kérelem nem érkezett. Az egyedi mérővel rendelkező lakások száma a
városban mára meghaladta az 1200-at,

így a fogyasztók több, mint 20%-a már
a közös képviselő nélkül önállóan tud
dönteni a fűtés indításról leállításról,
valamint a teljes fogyasztást az adott lakás hőmennyiség felhasználása alapján
fizeti. Noha a személyes ügyfélszolgálatot a járványügyi helyzet miatt márciustól júniusig szüneteltették, az ügyfelek számára továbbra is rendelkezésre álltak telefonon, e-mailen és postai úton. Ezalatt az ügyfélszolgálaton –
minden pulthoz elválasztó falat építettek ki. Július 6-tól – a járványügyi in-

Kató Zoltán, szolgáltatási igazgató így fogalmazott:
NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a járványügyi helyzethez
alkalmazkodva végezte el a fűtési rendszer felkészítését a fűtési szezonra. A nyári időszakban több, mint 300 m vezetéket cseréltünk ki, távhő aknákat újítottunk fel, valamint elvégeztettük közel 400 db hőmennyiségmérő újra hitelesíttetését
is. Ugyanekkor a fűtőműben szükséges karbantartási munkákat is végrehajtottuk, hogy a távhőtermelés is folyamatos
legyen a következő karbantartás idejéig. Köszönjük a városlakók türelmét és megértését a vezetékcserék miatti esetleges
útfelbontási és lezárási kellemetlenségek miatt.

tézkedések betartása mellett (ügyféltérben létszám korlátozás, maszk, kézfertőtlenítő stb.) – változatlan nyitva tartással ismét várják az ügyfeleket. És – az
országban elsőként – ugyanezen ügyfélszolgálaton fogadják az NKM földgáz-, a villamosenergia- és a távhőszolgáltatás ügyfeleit is.
A témáról készült, a fűtőműben is forgatott helyszíni riportot megtekintheti az Oroszlányi Mediacentrum weboldalán „Megkezdődött a fűtési szezon”
címmel.

Juhász Sándor, a fűtőmű igazgatója elmondta:
Az erőmű termelésének befejezése óta külön épületben állítják elő a várost melegítő hőt. Egy éve már az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. része ez a 2015–2016-ban épült új
távhőtermelő létesítmény is, ami így integrált társaságként
működik. A primer energiaforrás földgáz, a 37,5 MW-os új
fűtőművet 5 km-es, kiváló szigeteléssel gyártott, földben elhelyezett és 2015-ben átadott tranzitvezeték köti össze a városi hőfogadóval. A távfűtéssel nem rendelkező lakások számára folytatódik a távhő rácsatlakozási akció, amelynek keretében a csatlakozáson túl, kedvezményesen vállaljuk a központi fűtés lakáson belüli teljes körű kivitelezési munkáit is.

Fűtés indításkor a légbuborékok miatt a radiátorszelepeket néhány napig javasolt nyitott
állapotban tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet jelent. Erre azért van szükség, hogy a rendszerben lévő levegő az összes radiátorból eltávozzon és a fűtés a lehető leghatékonyabb lehessen. Az NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hibabejelentő telefonszáma: +36 34/361-171. Hibabejelentési idő: folyamatosan.
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Oroszlány Város Önkormányzata
az idei évben is meghirdeti oltási
programját, amely keretében a 65
év feletti, Oroszlányi lakóhellyel
rendelkező lakosok részére

A Közép-Európa sűrített történetét magába foglaló Missziós Kereszt októberben egy hétig kapott helyet a Munkás Szent József Plébánián.
Végre van egy fix, bármikor
elérhető hely, ahová a jótékony célból összegyűjtött
kupakokat el lehet vinni. A
gyűjtőszív több ember önzetlen összefogásából jöhetett létre, és rendszeresen
ürítik is.

PET palack préseket szerelt fel az OIH Zrt. a
szelektív hulladékgyűjtő szigetekre. A kézzel
működtethető eszközöket Szabó Mihály alpolgármester vásárolta.

Idén decemberig várja látogatóit a Bányászati
Múzeum Majkon. Hétvégén 10 és 16 óra között,
hétköznap pedig csoportok számára, bejelentkezés alapján tartanak nyitva. A felújítás miatt
nem látogatható részek miatt kedvezményes a
belépő.

pneumococcus
elleni védőoltást
biztosít.

A pneumococcus a leggyakoribb
tüdőgyulladást okozó baktérium,
amely nemcsak a légutak,
hanem az egész szervezet
súlyos betegségét okozhatja.
Cseppfertőzéssel terjed, gyakran
társul vírusos járványokhoz,
pl. az influenzához. Ez a
baktérium középfül-, torok- és
tüdőgyulladást, súlyos esetben
agyhártyagyulladást okozhat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb
alapbetegség mellett gyakran
szerepel közvetlen halálokként az
általa okozott tüdőgyulladás.
Az oltás térítésmentes!
Amennyiben Ön 65 év
feletti, és részt kíván venni a
pneumococcus elleni oltási
programban, kérjük
2020. november 20-ig
jelentkezzen háziorvosánál.
Oroszlány, 2020. október 22.
Oroszlány Város
Önkormányzata

06

2020. NOVEMBER

FARKAS ETELKA
2005 óta az Oroszlányi Evangélikus Egyházközség
lelkésze, 2020-ban az Oroszlányért elismerő díszoklevél
kitüntetettje.

NŐI SZEMMEL
Deés Szilvivel

Egy városi kitüntetés egy város szolgálatáért jár, én azonban azt g
 ondolom,
az Ön szolgálata nem köthető földrajzi helyhez.
Az emberi életből pár évtized a földön zajlik, de ez csak egy kis töredéke az EGÉSZnek.
Számomra az igazi kitüntetés az, hogy az Úr Jézus méltónak és alkalmasnak talál, hogy
általam bármit is átadjon e földi élet során abból, ami az Övé.
A város lelkészével beszélgetve az első kérdés, ami felmerül, hogy mi is a vallás?
Mi a hit?
A vallás egyfajta megnyugvás, független a hittől. Hívő ember az, aki valós, eleven
kapcsolatban van Istennel. A lelki élet, a hitélet egy életforma. Jézus nem egy
Valaki, akit előszólíthatok, amikor szükségem van rá. Nem egy konnektor, ahol a
telefonomat tudom tölteni, ha az lemerül. Ő mindig jelen van és mindig tölt.
És ki a lelkész? Kicsoda Farkas Etelka?
"Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok" vallom Pál apostollal együtt (IKor 15,10). Az,
hogy létezem, lehetőség Istennek, hogy erre az alapra felépítsen valamit az Ő terve –
és főleg szeretete szerint. Az évek múlásával egyre nagyobb örömmel fogadom a napi
"gazdagodásomat". Ezt lelki értelemben értem, mert a test, mint köntös, egyre viseltesebb…
Hogyan él egy lelkész? Sokan elképzelni sem tudjuk, ezért kíváncsiak vagyunk.
Azzal szoktunk tréfálkozni, hogy „a lelkész hat napon át láthatatlan, a hetediken
érthetelten”, bár remélem, a többség ezt nem így látja. Amikor lelkésznek készültem,
a Teológián azt próbálták megtanítani, hogy a parókia falai üvegből vannak. Én pedig
egyetértek azzal, hogy a lelkész élete legyen látható és elszámoltatható.
A lelkész élete tehát 168 órás szolgálat?
A szolgálat Jézusi értelmében értve: igen. Amit teszek, mindig lelkészként
teszem, nincs külön lelkész vagyok – nem vagyok lelkész határ. Ám ahogy haladok
előre az életben, egyre inkább érzem, hogy a dolgokat hagyni kell megtörténni.
Beláttam, hogy az éjjel-nappal szolgálat már nem fenntartható, segítséget kértem
az iskolai hitoktatáshoz, így most lett egy napom, amikor a családommal is tudok
időt tölteni. Hamarosan megszületik a második és a harmadik unokám is.
Hány szabadnapja van egy lelkésznek?
Ez attól függ, mit tekintünk szabadnapnak. Amikor nagymamaként ülök fel a
vonatra, akkor is odajönnek hozzám beszélgetni. És ha abban a lazább szituációban
is ott tudok lenni, mint lelkész és valaki választ kap a beszélgetésünk által, akkor az
attól még szabad nap. Vagy hogy is van az az imént említett „határ”?
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Szigorú napirend szerint él?
Nem – amikor megpróbáltam, egyértelműen nem működött. Talán csak a reggelek
állandóak, mert azt mindig bibliaolvasással kezdem. Az egész napi készenléthez
szükségem van annak tudatosításra, hogy a nap minden percét Jézus jelenlétében
szeretném eltölteni. A napom ezután tele van nem előre nem tervezhető eseményekkel,
ezért is kell a folyamatos készenlét. Ha gyászolók érkeznek, vagy bárki egyszerűen
csak becsönget beszélgetni, arra nem lehet előre felkészülni, a helyzetet akkor és
ott kell megélni. A lelkészi szolgálatnak persze vannak időponthoz kötött alkalmai is
(például a heti 12 óra hittanoktatás vagy az istentiszteletek), de a spontán kialakuló
személyes beszélgetések vagy az istentiszteletre, bibliaórára, hittanra való felkészülés
előre tervezhetetlen időket igényelnek. Amikor pedig nem jönnek a gyülekezet tagjai,
hogy Istenről beszélhessek nekik, akkor Istennek beszélek Róluk. Nem is gondolják,
hogy valaki hordozza őket Isten előtt, és talán nem is kell, hogy tudják. De bármi is
történjen a nap során a lelkészi napirendet illetően, mindig az EMBER lesz fontosabb, az
adminisztráció és egyéb hivatali feladatok megvárnak.
Hogyan készül fel a láthatóságra, amikor Istenről beszél
a gyülekezet előtt?
Luther-kabátba bújni és igét hirdetni jelentős felkészülést igényel. A Biblia minden
mondata a mában aktuális, de 2000 évvel ezelőtt írták le, így a gondolatokat minden
egyes igehirdetés alkalmával ki kell bontani, mint egy ajándékcsomagot. Olykor
gyorsabban adódik ez az aktualizálás, máskor egész héten át kutatom az Üzenetet,
formálom a mondatokat. Isten jelenlétében töltött áldott idők ezek, hiszen az Üzenet
Tőle jön. Én csak a postása vagyok. Az istentiszteletek különleges alkalmak. Ilyenkor
reggel belefészkelődöm az Isten tenyerébe. Be kell hozzá mosakodni lelkileg, utána
pedig szükség van a lélegzetvételre. Ezek nagyon bensőséges pillanatok. Egy
istentiszteletben annyi lélek kapcsolódik össze, ahányan ott vagyunk.
A családja hogyan éli meg az Ön lelkészségét?
A gyerekeknek születésüktől fogva ez volt a természetes. Ma már saját családjukat
építik, így már nem lelkiismeretfurdalás, hogy mennyi időm van rájuk, de remélem,
hogy amikor kellett, érezték a fontosságukat.
Számít, hogy nőként lett lelkész?
Nincs nagy különbség. Nekünk is vannak hibáink, csalódásaink, az élethelyzeteket,
például a válásomat, ugyanúgy meg kellett szenvednem, mint másnak. Talán mások
a prioritások, de a lelkész alapvetően lelki életet él, nemtől, kortól vagy lakóhelytől
függetlenül.

Egy mondat, mint „mottó”
Család, gyerekek
Kedvenc étele
Kedvenc ital
Énidő
Mit olvas

Leginkább használt közösségi média
Mennyit alszik egy átlagos hétköznapon?

Jézus él! Ennyi a lényeg.
3 felnőtt fiú.
szilvásgombóc.
tiszta víz. Ha egy forrásnál járok, ki nem hagynám, hogy
igyak belőle. „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék”
(Jn 7:37) – mondja Jézus.
A bibliás reggelek, amikor a saját lelkemmel foglalkozom.
De szeretek kertészkedni, mostanában horgolok és
persze sokat olvasok.
Jellemzően szépirodalmat, klasszikusokat, illetve olyan
műveket, amelyek más embereknek a lelki élményét írják
le. Mert nincs olyan ember, vagy élethelyzet, amiből ne
tudnánk tanulni.
Ügyetlen vagyok ehhez. Az emailt használom, egyebet
nem. Látom az előnyeit, de nem tudok vele élni.
Szerencsére van hozzá segítségem.
Kb. 4 órát. Most ennyi az elég.
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Az Országgyűlés október 26-án
több ponton módosította a koronavírus-járvány miatt elrendelhető karanténfajtákkal kapcsolatos szabályokat: 50 ezer forintról 150 ezer forintra növelte a hatósági házi karantén megsértése miatt kiszabható
legmagasabb bírság összegét. Egy
jogsértő egy nap alatt legfeljebb 600
ezer forintra büntethető. A rendelkezéseket október 27-től kell alkalmazni. A
rendelet szerint a sportrendezvényeken és a gyülekezési jog alá tartozó
rendezvényeken ezentúl mindenkinek
kötelező lesz maszkot viselni (kivételt
ez alól a sportolók, illetve a rendezvények felszólalói élveznek). Orvosi, textil
vagy más védőeszközt kell felvenniük
azoknak, akik szabadtéri gyűléseken,
tüntetéseken vesznek részt. A felszólalók addig letehetik a maszkot, amíg
beszédüket megtartják. A hatévesnél
fiatalabb gyerekeknek ezután sem kell
védőeszköz.
Havi újságunk nem tudja kellő gyorsasággal követni a Covid19 elleni
védekezéssel kapcsolatos változásokat. Kérjük, hogy próbáljanak a
gyorsabban frissülő online felületeken tájékozódni, melyek közül mi az
OVTV facebook oldalát ajánljuk.

Az Alzheimer Cafe-t következő alkalommal november 20-án 15:30-kor
rendezik a Bányász Klub és Rendezvényházban. Vendégük Lengyel K.
Péter klinikai szakpszichológus, témája pedig az időskor lelki változásai.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
az influenza elleni oltóanyagok október végén érkeztek a háziorvosi
rendelőkbe. Az oltásokra a háziorvosi
rendelőkben telefonon lehet jelentkezni. mivel ez az oltás a rendeléstől elkülönített, előre egyeztetett időpontban
történik. Az influenza elleni védőoltás
ingyenes!

Az Oroszlány Barátainak Köre idén
is átadott három, az „Időskorúak Kiválósága” címet. Ebben az évben
Elek Imréné, a Bányász Népdalkör,
Laurán Judit, a Hölgy klub és a Baráti Kör, továbbá Molnár Ferencné Magda, a Szlovák klub tagja vehette át az
elismerést. Lódri Csaba szépséges virágkosarát némi finomsággal és a Molnár Ferenc szerkesztette emléklapot
és persze a Kör tagjainak jókívánságát
október elsején, az idősek világnapján
vehették át a korukat meghazudtolóan
aktív időskorúak.

Jönnek a megszorítások
Elfogadta az oroszlányi képviselőtestület azt az előterjesztést, amely vis�szautasítja az Innovációs és Technológiai Minisztérium által megküldött szerződésjavaslatot, aminek értelmében a városnak 5,7 millió Ft-ot
kellene fizetnie azért, hogy a helyközi buszokat helyi járatként is lehessen használni. Korábban a helyi tarifán felül nem merült fel egyéb költségigény az állam részéről. Ez nem érinti a
városban üzemelő helyi járatokat (1, 1Y,
1T, 2), de ha valaki a helyközi buszjáratra szeretne felszállni és azt a helyi közlekedésben, a városon belül használni, arra már nem érvényes a helyi járatos bérlet vagy menetjegy, hanem a sofőrnél, a helyközi díjszabás alapján kell
jegyet váltania. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki például a Kecské-

di úti megállótól a postáig utazik, akkor a korábbi helyi járatos jegye 170 Ft
volt, most 250 Ft-ért vásárolhatja meg a
helyközi jegyet a buszvezetőnél. Az országosan jelentkező változásról Shanda
Tamás államtitkár beszámolója szerint
annyit mondott, hogy a közösségi közlekedés nem kötelező, hanem az önkormányzatok önként vállalt feladata. Ebből kiderül, hogy már biztosan nem
kapnak pénzt a városok a helyi közösségi közlekedésre, a 70 település 2 milliárdos támogatása a Járványvédelmi Alapba megy. Az oroszlányi önkormányzat
már május végén jelezte a minisztérium
felé, hogy nem fogadja el a megállapodás tervezetet. A minisztérium válasza
azonban csak szeptember végén érkezett, ami szerint a szolgáltatást október
15-től megszüntetik.

Ám ez csak a kezdet
A buszos elvonás azonban mes�sze nem egyedülálló, az intézmények működésére járó normatív támogatás és az adóbevételek területén jóval nagyobbak
a változások. Nem csak a kormányzati intézkedések nyomán
számíthatunk azonban megszorításokra. A koronavírus hatásai ebben
a pénzügyi évben is érezhetők már.
Nem titok, hogy a város bevételeinek
közel felét az ipari parkból származó
bevételek, konkrétan az iparűzési adók
adják. Lényegében ezek az adóbevételek tették lehetővé az összes, az utóbbi években megvalósult fejlesztést, valamint az intézményrendszer jelenlegi
színvonalon történő fenntartását.
A vírus miatti intézkedések azonban
nem csak közvetlenül, a hetekre bezárt
gyárak bevételét (és így adófizetési kötelezettségét) csökkentette. A park nagyobb részben autóipari beszállító, azaz
termelésük az autógyárak megrendeléseitől, végső soron pedig az újautó-piac forgalmától függ. Most pedig olyan
alapvető dolgok kérdőjeleződtek meg
az egész világon, mint az eddig ismert
vásárlási módok, a munkahely megmaradása, vagy egyszerűen csak a kijárás
szabadsága. Nyilvánvaló, hogy egy új
autó megrendelése sokkal kevésbé sürgős szempont. Az autóvásárlási szándék
egyébként is erősen kapcsolódik a jövőbe vetett bizalomhoz – és lássuk be,
hogy a koronavírus kapcsán ebben még
mindig több a kérdés, mint a válasz.

Így az önkormányzat előtt két út áll.
Az egyik, hogy csökkenti a kiadásait a
beruházások, fejlesztések és működési költségek terén – ezt láthattuk idén,
és már most biztosra vehetjük jövőre is.
A másik, ha valami módon növeli a bevételeit. Ez a lassabban kivitelezhető, és
kevésbé népszerű mód, amit egyszerűen csak helyi adókként ismerünk. Ezek
azért esnének különösen rosszul, mert
az utóbbi pár évben, évtizedben fokozatosan megszűntek a lakosság körében – éppen azért, mert a fentebb említett bevételek miatt egyszerűen nem
volt rájuk szükség.
Az alap kiindulási helyzet jelenleg az,
hogy Oroszlányban magánszemélyek
nem fizetnek semmilyen helyi adót. A
még mindig súlyadóként ismert teljesítményadónak eddig is csak egy kisebb része maradt a városnál, mára
azonban ez is teljes egészében a központi költségvetést gazdagítja. Azaz a
városlakók többségének – a vállakozók
kivézelével – semmilyen helyi fizetési kötelezettsége nincs. A fentiek alapján az is elképzelhető, hogy ez az ideálisnak mondható állapot akár már jövőre megváltozik.
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Élelmiszergyűjtés
a hónap végén is
A „Szegénység elleni küzdelem világnapjának” apropóján szervezte meg
az Önkormányzati Szociális Szolgálat október 16-án délután a szegénység
elleni küzdelem világnapjához kapcsolódó gyűjtését. Ezen a napon a két
Spar, a Tesco és a Penny Market áruházaknál voltak jelen. Munkatársaik ös�szesen 612 kg tartós élelmiszert gyűjtöttek, ezen belül 214 kg lisztet, 95 kg cukrot, 51 kg rizst, 41 liter olajat, 93 kg tésztát, 72 liter tejet és mintegy 28 kg konzervet. Ez a mennyiség 136 kg-mal több
a 2019. évi mennyiségnél. Ez bizonyára annak is köszönhető, hogy az elmúlt
évek tapasztalatai alapján, ismét egy
pénteki napot választottak. A következő adománygyűjtő alkalom november utolsó teljes hétvégéjén lesz (nov. 27.,
28., 29.), akkor a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett, immár
hagyományos gyűjtésben vesz majd
részt a Szolgálat, mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közreműködő szervezete. Ez utóbbi akció egyébként országos jelentőségű, a Tesco Globál Áruházak Zrt egységein kívül részt vesznek
benne a Metro, az ALDI és az Auchan
áruházláncok magyarországi egységei
is, összesen több, mint 300 áruház.

dok felkészülhessenek a téli hónapokra
és az esetleges többletkiadások esetén
legalább az élelmiszerre ne kelljen költeniük.

– A koronavírus-járvány megjelenése óta megannyi család megélhetése lehetetlenült el. A családoknak szánt csomagokkal szeretnénk partnerek lenni a
társadalmi felelősségvállalásban. Adományunk a Magyar Vöröskereszt hálózatán keresztül tud eljutni az arra rászoruló Tatabányán, Oroszlányon és
környékén élő családokhoz – mondta
el Ferencz Ádám gyárigazgató. A SUEZ
Water Technologies & Solutions Hungary Kft. három telephellyel rendelkezik (Tatabánya, Budapest és Oroszlány). Az oroszlányi gyárban ultraszűrő víztisztító membránokat gyártanak
a létfontosságú víz újrahasznosítására.
Az oroszlányi membrángyártó üzemet
2002-ben adták át. Azóta az oroszlányi cég által gyártott egyedülálló csúcstechnológiával a gyár termékei a világ
minden részére eljutnak.

Tegyünk
a biztonságunkért a
fűtési szezonban is
Pénzzel és munkával is
támogat a SUEZ

Az oroszlányi székhelyű SUEZ Water
Technologies & Solutions Hungary
Kft. 15 millió forintot adományozott
a Magyar Vöröskeresztnek. Az adomány segítségével a Magyar Vöröskereszt tartósélelmiszereket tartalmazó
segélycsomagokat állít össze és oszt szét
Komárom-Esztergom megye több településén. A SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. az anyagi
támogatás mellett önkéntesekkel is segíti a csomagok célba juttatását Tatabányai és Oroszlányi járásokban, összesen
3000 család számára. A lisztet, száraztésztákat, konzerveket és hüvelyeseket
tartalmazó csomagok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a kiszolgáltatott csalá-

Megyénkben tavaly 38 esetben riasztották a tűzoltókat kéménytűz miatt.
A statisztikák szerint minden ötödik
lakástűz a kéményben keletkezik. A kémények, fűtő berendezések ellenőrzésével a lakástüzek nagy hányada megelőzhető lenne. A szakemberek minden
évben több ezer, veszélyt jelentő hibát
tárnak fel a kémények átvizsgálásakor
vagy tisztításakor. A kémények rendszeres vizsgálata azért elengedhetetlen,
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mert ezek hibái a használók előtt rejtve
maradnak, vagyis csak az időszakos kéményellenőrzés adhat valós képet az állapotáról. A családi házakba igénybejelentést követően érkezik a kéményseprő, hogy ingyenesen ellenőrizze és tisztítsa a kéményt.

Kedvező tendencia, hogy ma már a hazai háztartások jelentős részében van
szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok
azt mutatják, hogy ezeken a helyeken
kevesebben és kisebb fokban sérülnek
meg a szén-monoxid miatt. Egy időben
jelző berendezés emberéleteket menthet
meg! Szükséges azonban hangsúlyozni, hogy vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni,
mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák a kéményben
a kátrány és a korom lerakódását is. A
kémény belső falára lerakódott vastag
korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat,
ami lakástűzhöz vezethet. A kéményseprési feladatokat a Katasztrófavédelem végzi, honlapjukon akár ellenőrzést
is kérhet tőlük – amíg nem késő. www.
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat

Apránként fejlődnek
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület látványos fejlődése 2014ben kezdődött, amikor együttműködési megállapodást kötött a Tatabányai Hivatásos Tűzoltósággal. Azóta
minden évben sikerült pályázatokat
nyerniük, eddig közel másfél millió Ft
értékben. De fontos forrásuk Oroszlány
Város Önkormányzatának Társadalmi
és Sport célú pályázatai is. Az itt elnyert
összegeket az Egyesület éves működtetésére, ifjúsági tűzoltó versenyeken való
részvételre, különböző felszerelésekre,
családi napokra és megemlékezésekre fordítják. Az idei 180.000 Ft-ból például az ÖTE 109. éves ünnepségét és a
Peugeot 505 autójuk karbantartására
és a fejlesztésére költöttek. Tatabányá-
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ról ebben az évben pedig kombinált sugárcső, háti puttonyfecskendő, kézi balta, mászóöv, és porral oltók érkeztek,
összesen 249.730 Ft értékben. Az egyesület hagyományait követve az idén is
átad szakfelszereléseket a helyi tűzoltó
kollégáknak bevetési használatra, így a
mostani megnyert pályázatból is.
– Az elmúlt években már annyi szak
és védőfelszereléshez sikerült jutnunk
az említett forrásokból, amivel már
több kárhelyszínen is meg tudtuk mutatni, hogy alkalmasak az egyszerűbb
szakbeavatkozások végrehajtására is
– mondta el lapunknak Tyukodi József
egyesületi elnök, az új eszközök bemutatásának alkalmával.

Élményszerű
elektromosság
A TESCO „Ön választ, mi segítünk!”
közösségi pályázat első helyezésén
nyert támogatásból fizikai kísérleti
eszközöket vásárolt a Szülők és Pedagógusok a Gyermekekért Alapítvány a
Hunyadi iskolának.
– A kísérleti eszközöket az iskola valamennyi diákja tudja a jövőben alkalmazni a fizika tantárgy megértése céljából. Kiemeljük a balesetvédelem fontosságát, ezzel megelőzve a gyakori elektromos háztartási baleseteket. Ezek az
eszközök fejlesztik tanulóink szociális
kompetenciáját, az együtt dolgozás képességét, a kommunikációjukat. Játé-

kosságukat kiélve fejlődik a kreativitásuk – mondta el Mészárosné Fehérvári Mónika intézményvezető, az iskola
igazgatója.
Jelenleg négy osztály közel 100 tanulója
tapasztalhatja meg interaktív módon a
soros és párhuzamos kapcsolás létrehozását, működését, a két kapcsolás közti különbséget. A 8. évfolyam első félévében az elektromosságról, ezen belül az egyenáramról tanulnak a diákok. Az „Elektrokinetika, egyenáram”kísérletező készlet a 8.-os fizika órák
közel felén, 14 órán át nyújt lehetőséget
az egész osztályoknak a csoportos kísérletezésre. Tapasztalatokra építve, élményszerűen megtanulnak áramerősséget, feszültséget mérni. Látványos kísérletezés közben sajátíthatják el Ohm
törvényét, és érthetik meg a feszültség,
teljesítmény, elektromos munka fogalmát is. Ezen tudás birtokában könnyen
megértik a mindennapi életben használt elektromos háztartási eszközök
működését, a különböző műszaki adataik jelentését.
A végzős diákok egy része minden évben a műszaki pálya felé orientálódik
– nekik kiemelten hasznos az eszköz
nyújtotta tapasztalatszerzés. Akik pedig nem érettségit adó középiskolában
folytatják tanulmányaikat, azok a mindennapi életben látják majd hasznát az
így szerzett ismereteknek.

Ehrlich Panka válogatott
Október végén rendezték a súlyemelők Junior Országos bajnokságát
Kecskeméten, ahol az Oroszlány Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület versenyzői emlékezetesen teljesítettek. Ehrlich Panka mindössze 13 évesen megdöntötte az "egy év alatt emelt
legtöbb" országos csúcsot. Az eddigi rekorder egy év leforgása alatt 37 országos rekordot döntött, most ezt sikerült
felülmúlnia – a mostani Junior Országos bajnokságon, mivel idén összesen
41 új országos csúcsot döntött. Magyar
Súlyemelő Szövetség Elnöke is ellátogatott a versenyre, és egy válogatott melegítőt adott át Pankának abból az alkalomból, hogy hivatalosan is 2022-es Ifjúsági Olimpia első számú versenyzőjévé vált.
Az egyesület többi tagja is eredményesen szerepelt: Lucz Levente magabiztos
versenyzéssel a 109 kg-os kategória bajnoka lett. Levente hat jó fogással, óriási egyéni csúcsokkal fejezte be a versenyt. Eszenyi Fanni serdülőkora ellenére lett Junior Magyar Bajnok, ami azt
jelenti, hogy két korcsoporttal feljebb

tudott nyerni. Oláh Natália, aki főiskolai tanulmányai mellett dolgozik és végül a negyedik helyen végzett – de nem
sokon múlt, hogy ő is érmet szerezzen.
Bimbó Brendon pedig ifjúsági versenyzőként lett Junior bajnok.

Folytatódik
a judo bajnokság
Október 4-én, vasárnap 6 hónap szünet után végre tatamira állhattak a
judosok. A diák és serdülő korosztály
Regionális Rangsorversennyel kezdte
az őszi Országos Bajnokságokra a felkészülést. Szigorú COVID szabályoknak
eleget téve került sor a verseny megrendezésére Tatabányán. A régió 14 egyesületéből 116 nevezés érkezett. Végh Tibor vezetőedző tanítványai remekül
teljesítettek, a 11 versenyzőtől 5 arany,
2 ezüst, 4 bronzérem született. Eredmények: Aranyérem: Áncsák Kiara
Manna, Müller Krisztián, Szabó Péter,
Áncsák Kitti Bettina, Gyurkovszky Szilárd. Ezüstérem: Praveczki Tamás, Müller Olivér. Bronzérem: Rózsa Lili, Gáspár Norbert, Wertheim Dominik, Kapitány Róbert.

A sorozat folytatásában a Felnőtt II.
osztályban került sor a megmérettetésre. Az OJC ifjúsági korú versenyzőjét, Pinke Zsófiát indította rangos versenyen. Zsófi a küzdelmek során a bronzéremért szállhatott harcba, ahol vezetést is szerzett. Végül hajszállal alulmaradva pontszerzőként zárta a versenyt.
Edzője Végh Tibor volt.
Izsáki Erika
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Tatát is megúszták

Nagy a harc,

Az Orka Oroszlányi Búvárklub fia
taljai és edzői, oktatói az idei évben többször is tanúbizonyságot tettek kitartásukról. A szokásos nyári
Balatonátúszást követően legutóbb tatai
tóátúszáson is jól szerepeltek. Az edzők,
oktatók munkáját és az indulók kitartását számos jó eredmény bizonyítja. A
tatai tóátúszás távja 1700 vagy 3800 méter, de több olyan oroszlányi volt, aki
mindkettőt „megúszta”. Saját kategóriájukban sokan szép eredményt értek el.
A fiatal iskolások az 1700-as távon álltak helyt, bizonyságot téve ezzel bátorságukról és úszni tudásukról. A harmadik osztályos Izsák Olivérrel, Izsák
Alberttel egy távot úszva Kostyál Ron
2. lett. Ezt a távot Kostyál Pál is teljesítette. Károlyi Márton Zoltán középiskolásként a nagyobb távon 2. helyezett
lett, és édesapja is vele úszott. Marton

de a vírussal szemben a kosárlabda áll nyerésre. A bajnoki menetrend szerint szerda-szombat ritmusban 8 mérkőzést játszott vol-

na az OSE Lions NBI/A-s csapata.
Az első fordulóban az OSE a Soproni KC-t fogadta, és hosszabbításban győzelmet aratott. Nem örülhettek sokáig a szurkolók, hiszen
szinte azonnal közbeszólt a koronavírus, a Szeged elleni idegenbeli

Béla (70+) az ORKA úszóklub elnöke
és edzője a 3800 méteres távot követően
fiatal tanítványait bátorítva, az 1700 m-t
is leúszta velük.
Azonban nem csak ORKA tagok vettek részt a megmérettetésen. Az OSZE
Úszó és Triatlon szakosztályt képviselő Balogh Barbara (28) például mindkét
távon első lett. A gyógyúszásokat tartó
Lovrity Ingrid (45) testnevelő tanár második, Santavecz Andrea (49) úszásoktató harmadik helyezett lett a hosszabb,
3,8 km-es távon.

meccs előtt az egyik oroszlányi játékos Covid tesztje pozitív lett, így a
második fordulóra a csapat nem tudott elutazni. A következő négy bajnoki (a Kaposvár, a Pécs, a Fehérvár
és a DEAC elleni) az ellenfelek játékosainak pozitív tesztjei miatt maradt el, és amikor már úgy nézett ki,
hogy az előző szezon után az ideit
is maga alá gyűri a pandémia, a hónap végén sikerült végre két meccset
is lejátszani. A Paks elleni mérkőzés
a menetrend szerint került megren-
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dezésre, majd rá három napra a Szeged elleni meccset is pótolták. Sajnos mindkét idegenbeli fellépés a
hazai csapatok sikerével zárult, de
ahogy Sebastian Krasovec, az OSE
Lions vezetőedzője fogalmazott a
szegedi mérkőzés
után: „A lényeg viszont ebben a helyzetben, hogy van
kosárlabda és mec�cseket játszhatunk.”
Az OSE Lions októberi bajnoki eredményei:
OSE
Lions–SKC
78:70 (hosszabbítás
után);
Atomerőmű
SE–
OSE Lions 90:84
Naturtex
SzTE
Szedeák–OSE Lions
91:84.
Az OSE következő mérkőzése a
ZTE ellen elmarad, de jelen állás
szerint november 8-án 17.45 órakor
a Kecskemét ellen újra hazai pályán
láthatjuk az Lionst. A mérkőzést
az M4 Sport vagy a Duna World/
M4Sport+ élőben közvetíti.
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Az átlagos nő
Több, mint két éve jegyzem le a gondolataimat ebben a lapban, folyton szépről és jóról írok, a szeretet felemelő erejéről és a – minden körülmények között élő – hitről. Azonban a hétköznapi élet annyira színes és sokszor megerőltető,
címkékkel látjuk el, hogy tudjuk értelmezni és magyarázatokat várunk, hogy fel tudjuk dolgozni. Valójában nagyon egyszerű az élet, csak mi tesszük bonyolulttá rengeteg elvárással,
félelmekkel és a csalódások okozta tapasztalatok okán. A minap gondolkodtam éppen arról, hogy a társadalmi nyomás és
az egyéni életút milyen csavarokat képes okozni az emberi elmében. De az is eszembe jutott, hogy milyen képnek akartam
megfelelni 10 évvel ezelőtt és mit képviselek most, amikor
önmagam elfogadása és a múltam elengedése mellett megértettem, hogy milyen értékek lakoznak bennem. A cím sokatmondó, mert az átlagos nőről rengeteg pozitív gondolatom
van és ezt most ideje, hogy megosszam! Az átlagos nő rendkívül erős, reggelente kócos hajjal ébred és nem mindig van
kedve a szexhez, esténként a párja mellett túlagyalva töpreng
dolgokon, de lehet, hogy egyedül van és álomba sírja magát.
Az átlagos nő az, akit látni az utcákon karjain két gyerekkel
és három szatyorral, nap, mint nap megküzdve az anyasággal. Egyáltalán nem tökéletes a teste, ráncai vannak, nincs
mindig kicsattanó öröm az arcán. Az átlagos nő figyel az
alakjára, de néha megkívánja a sajtos-tejfölös lángost, emberi
dolgok érdeklik, aggódik a csekkek miatt vagy épp menstruációs görcse van és csak három méterről csokival dobálva közeledhetsz hozzá. Az átlagos nő az, aki elvezeti a fiút a férfivé
válás folyamatában. Ők azok, akik a szeretetükkel és a gyengédségükkel célt adnak, hogy legyen kiért – a leendő családért – harcolni, létrehozni! Az átlagos nő fog a férfi mellett
lenni a legrosszabb napjain, akkor is szeretni, amikor ő saját
magát megveti. Ezek a nők alkottak a történelem során nagyokat, építettek otthonokat, fogtak össze és ápoltak járvány
idején több millió embert. Akit sokan csak átlagosnak látnak,
az a nő tele érzelemmel és önfeláldozással éli a mindennapjait. Több milliárd nő él, aki még talán sosem volt nyaralni országhatáron vagy Európán túl, nem posztol az instára szponzorált képeket, de maga veszi a retiküljét, talán a helyi turkálóból, de lehet, hogy a marketplace-ről, mások márkaboltból.
Az átlagos nő nem külső borítás és nem is testösszetétel/magasság kombinációja. Az átlagos nő valójában sosem átlagos,
hanem kiemelkedő, mert élet van benne, életet is teremt, szeret és nevel, felemel.
Az átlagos nők okosak, halandók, sebesültek és meggyógyultak, határaik vannak, tartással rendelkeznek, imádnak, gyűlölnek, szárnyalnak, elszívnak egy cigit vagy vegánok, sokszínűek és minden egyes pillanatban ott ragyognak körülötted…
Pázmándi Anikó

Rendkívüli béremelés
az oroszlányi
BorgWarnernél!!!
Azonnali belépés operátori
munkakörbe a Turbo és
a PDS üzletágban.

Érdeklődni: BIRT Group Kft.
Oroszlány Rákóczi F. út 21/A.
Tel.: 70/428-3041
E-mail: jelentkezes@birt.hu

Munkatársakat keresünk GÉPKEZELŐ,
CSISZOLÓ valamint
BELSŐ ANYAGMOZGATÓ pozícióba!

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

AMIT
KÍNÁLUNK:
• könnyű fizikai munka,
• kiemelt bérezés,
• cafeteria,
• teljesítményarányos prémiumrendszer már az első hónaptól,
• vidékieknek céges busz,
• munkaruha,
• nagy múlttal rendelkező 100%-ban
német tulajdonú autóipari beszállító cég,
• teljeskörű elméleti és gyakorlati
betanulási lehetőség és mentorok
nyújtotta folyamatos támogatás.

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

