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Útra való
Hitelfelvételből aszfaltozna az önkormányzat több utcát az idei évben
– ezek együtt észrevehető javulást jelentenének a közlekedésben.
8–9. oldal

Nem az az 1%
A vállalkozóknak február 25-ig nyilatkozatot kell tenniük, ha élni kívánnak az iparűzési adóelőleg felezésének lehetőségével.
5. oldal

Szemét ügy
Az illegális hulladék nem csak elcsúfítja környezetünket, de ártalmas
emberre, állatra, növényzetre, sőt
akár balesetveszélyt is okozhat. Márpedig jelen van városunkban is.
4. oldal

Teljes szélességében, több hétre le
kell zárni a Dózsa György út egy részét
a csőtörés végleges javításához. A
személyautók a Kertalja–Tópart–Népek
barátsága úton kerülhetnek,
a teherautóknak és buszoknak valamivel
nagyobb kerülőt kell tenniük. A terelés
utcáiban megállási tilalom lesz. A munkák
legalább február végig tartanak.
Részletek a 6–7. oldalon.

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Így éltem meg 2020-at Oroszlányban
2020 mindenki számára különleges és tanulságos év volt. Az Oroszlány
Barátainak Köre valamint a Bányász Klub Közösségi és Rendezvényház
„OROSZLÁNY 2020: Így éltem meg 2020-at Oroszlányban” címmel TÖRTÉNETÍRÓ PÁLYÁZATOT hirdetett. A zsűrizett művek plakátjai a város
több pontján megtalálhatók. Mi minden hónapban közreadunk egy-egy
írást, remélve azt, hogy mihamarabb aktualitását veszíti a téma..

Oroszlányi Karate Raion Dojo Sportegyesület:
„Oroszlány 2020: Így éltem meg 2020-at
Oroszlányban”,
R
avagy egy Karate Egyesület élete
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Az év eleje „karácsonyt kipihenős” időszak volt. Január végén
részt vettünk a II. Kölyöksárkányok Viadalán, a növendékeink
és mestereink is szép számmal hoztak haza az érmeket.
Februárban a téli edzőtáborunkat tartottuk meg és megrendeztük a Farsangi Bálunkat. Csodálatos maszkabálokat láthattunk,
együtt üldöztük el a telet és a hideget, de sajnos a vírust nem
tudtuk.
Márciusban a vírushelyzet miatti korlátozások teljesen összezavarták a világot a működésében. Ezt megelőzve, március 7-én
megrendezésre kerülő Hungarian Tatami Karate Cupára még
sikerült elutaznunk. Aztán bekövetkezett… korlátoztak mindent
és mindenkit. Első sorban mi is igyekeztünk megszokni az új
helyzetet, de fontosnak tartottuk, hogy más embereknek is segítsük az alkalmazkodását. Lenne igénye az embereknek, hogy
velünk eddzenek? Megoldás, az online edzés bevezetése. Heti
négy alkalommal mindenki számára elérhető, ingyenes edzést
tartottunk és sikerült elérnünk, hogy a tanítványaink az otthonaikban velünk együtt eddzenek. A közösséget egyben tartottuk.
Mikor bejelentették, hogy májusban lehet a szabadban edzeni azonnal
szerveztük a szabadtéri edzésünket, melynek időpontja május 12. lett.
Júniusra minden korlátozást eltöröltek „Helló dojo, visszajöttünk!” Június
9-én megtartottuk az első edzőtermi edzésünket.
Július hónap végén a szárligeti klubbal tudtunk találkozni egy jó kis túrázás erejéig.
Majd elkövetkezett a 2020-as Nyári Edzőtáborunk. Nem csak az oroszlányi klub, hanem a tatai, szárligeti karatékák is csatlakoztak hozzánk.
Rengeteg program, még több edzés, jó kedv, összetartás – mosolyt csal
az arcokra a visszaemlékezés. De a táborban nem csak a mókázásé volt
a főszerep, „utolsó vérig” edzettünk, aminek az eredménye sok sikeres
övvizsga.
Szeptemberben újabb korlátozások elé kellett néznünk. Az iskolai foglalkozásaink elmaradnak, a versenyzési lehetőségeink továbbra is kimaradnak. De edzéseink szerencsére zavartalanul zajlanak J

Beadták az első
koronavírus
elleni vakcinákat
Január utolsó napjaiban megtörtént
az első Covid-19 elleni védőoltások beadása Oroszlányban is. Az érvényben
lévő oltási sorrend szerint elsőként az
Idősek Átmeneti Otthonában és a hajléktalan szállón – és ehhez kapcsolódóan a Szociális Szolgálat munkatársainál – végezték el a feladatot. A vakcinát azok kapták meg, akik korábban jelezték erre az igényüket: A szociális intézmények ellátottjainál és a szolgálat
munkatársainál 50-60% között mozgott
a hajlandóság, hogy a jövőben – várhatóan – elkerülhesse ezt a betegséget,
mely lassan egy éve nehezíti meg mindannyiunk életét.

Gazdát keres

BAGIRA

Ő
. 3 év körüli,
ivartalan nőstény. Más cicák
kal jól kijön. Nyugodt, csen
des, nem nyüzsgős. Kizáró
lag szobacicának fogadható
örökbe.
06 20 481 2319
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Online testületi
megbeszélés
A pandémiás helyzetre való tekintettel
elmaradt a nyilvános januári testületi ülés, melyet online módon, megbeszélés formájában folytatott le csütörtökön Lazók Zoltán polgármester
és a 12 önkormányzati képviselő.
Az internetes fórumon 14 napirendhez
kapcsolódó polgármesteri döntés tervezetét tárgyalták meg a képviselők és
mindegyiket támogatták. Többek között állást foglaltak a Kisproject Alap
keretében nyertes pályázatok megvalósításával kapcsolatosan, elfogadásra
került a város 2021. évi ünnepi programterve és kiemelt rendezvényei, valamint a bölcsőde és az óvodák nyári
nyitvatartási rendje.
Módosították az Oroszlányi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési szabályzatát, elfogadták a
veszélyhelyzeti időszakban történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót, valamint döntéseket hoztak a városi közétkeztetéssel kapcsolatosan.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Oroszlányban” című pályázat megvalósítását illetően eszközbeszerzésről
döntöttek, mely bruttó 5 millió forint
erejéig rendezvénysátor vásárlását irányozza elő. Továbbá véleményezték az
iskolai felvételi körzethatárokat, felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési
megállapodásokat.
Döntés született a Településrendezési
Tervvel kapcsolatosan, mely a hajléktalan szálló új helyre történő elhelyezésére irányul, majd elfogadták a közétkeztetésben alkalmazandó költségekről szóló határozatot.
Végezetül támogatták az OSE Lions
Sport Nonprofit Kft. előfinanszírozási kérelmét.
A meghozott rendeletek, határozatok a http://oroszlany.hu/onkormany
zat/veszhelyzetben-hozott-polgarmes
teri-hatarozatok oldalon tekinthetők
meg!

Elismerések a magyar
kultúra napja alkalmából

A magyar kultúra napját 1989. óta
ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon tisztázta le Szatmárcsekén
a Himnusz kéziratát. Oroszlányban
2013 óta hagyomány, hogy a Kölcsey
Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár elismeréseket ad át ebből az alkalomból. A koronavírus járványhelyzet
miatt idén ünnepi műsor és közönség

nélkül zajlott le az esemény. A kultúra
területén kifejtett kiemelkedő, áldozatos és önzetlen tevékenységükért Kölcsey Ferenc emlékplakettet és emléklapot vehetett át Zajácz Edina, Fehér
Dezső Tibor és Fehér Tibor, valamint a
Rákóczi Szövetség országos szervezete.
A díjakat Lazók Zoltán polgármester,
Rajnai Gábor alpolgármester és Takács Tímea, a művelődési ház igazgatója adta át.


Dr. Huszár Lívia – az oroszlányi VIII.
számú felnőtt háziorvosi körzetben
– a hétfői rendelési idejét 12 órától 16
óráig tartó rendelésre változtatja.


2021. február 1-től az oroszlányi IV.
fogorvosi körzet feladatait – Dr. Veréb Attila helyett – Dr. Müller Fanni
látja el a Szakorvosi Rendelőintézetben. Rendelési idő: hétfő 7–12 óráig,
kedd 12–16 óráig, szerda 7–12 óráig,
csütörtök 12–17 óráig, péntek minden
4. héten 9–15 óráig. Telefonos bejelentkezés: +36 (34) 560-673.


Lapzártánkig nincs még hír a városi
lomtalanítások időpontjáról. Várhatóan a költségvetés februári elfogadása után tudhatjuk meg, hogy mikor,
és hogy hány alkalommal számíthatunk rá idén.


50 millió forintos támogatásra kapott ígéretet a Hunyadi Mátyás iskola, melyet az udvaruk felújítására
fognak költeni.


A kormány a koronavírus járvány
miatt november óta érvényben lévő
szabályokat március 1-jéig meghosszabbítja. Az eddigi intézkedésekkel szerintük sikerült megfékezni,
kordában tartani a járvány terjedését.
Oltás hiányában bármilyen enyhítés újbóli járványhullámhoz és még
radikálisabb későbbi szigorításokhoz vezethetne. Enyhítésekre akkor
lehet majd számítani, ha kevesebb
lesz az aktív fertőzött, illetve, ha kellő
számban áll rendelkezésre vakcina.
A járvány alatt követendő szabályok
bármikor változhatnak, melyekről
helyben a leggyorsabban az OVTV
facebook oldaláról tájékozódhatnak.


Az Oroszlányi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2021. február 1-től a
Gárdonyi Géza út 10. szám alatti irodahelyiségét áthelyezi az Oroszlányi
Közös Önkormányzati Hivatal (Rákóczi Ferenc út 78.) I. emeletén lévő 30as számú irodába.
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Szemét ügy
Oroszlányban a közterületfelügyelet
hez és a jegyzőhöz évente átlag 50 bejelentés érkezik, amelyben a lakosok
– joggal – háborodnak fel a környezetükben, közterületen, lakóházak, kukák mellett, vagy akár városon kívüli
területeken elhelyezett szeméttől, építési törmeléktől, autógumitól. Az város egész területén kihelyezett illegális
hulladék mennyiségét becsülni is nehéz lenne, de az Önkormányzat költségére elszállított hulladékról van néhány
adatunk.

Szomorú számok
Az OKÖ Zrt heti(!) rendszerességgel,
átlagosan fél tonnányi illegális hulladékot gyűjt be és szállít el a garázssorokon a konténerek mellől, ami éves szinten 26 tonnát jelent. A tömbös területeken eddig az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. gyűjti és szállította
el az egy év alatt keletkezett kb. 18 tonnányi illegális hulladékot. (Idénre az általános spórolás miatt erre a feladatra
még nincs megbízása.) A szabálytalanul
kihelyezett és a város költségén elszállított összesen 44 tonna illegális hulladék becsült térfogata 90 m3 körül van.
És akkor még nem beszéltünk a külte-

rületeken, erdőben, útszélén hagyott
szemétről… 2020-ban 31 db közigazgatási eljárás indult illegális hulladéklerakás ügyében, ebből a jegyző 24 esetben
szabott ki bírságot, összesen 485.000 Ft
összegben, de a jegyző által kiszabott
bírságokból befolyt összeg 30%-a képezi
csak az Önkormányzat bevételét. Köztisztasági szabálysértés miatt a Városrendészeti Osztály közterületfelügyelői
18 esetben összesen 740.000 Ft bírságot
szabtak ki, egyezség alapján, bírság és
eljárás nélkül mintegy 30 esetben került
sor az illegális hulladékügy rendezésére. A közterületeken lerakott illegális
hulladék elszállítása tavaly közel 4 mil-

Ha valaki ilyet lát, érdemes egyből
a Közterületfelügyelethez, vagy a
jegyzőhöz fordulnia. A bejelentést
követően a közterületfelügyelet
munkatársai megnézik a helyszínt
és amennyiben tálalnak olyan jeleket, amellyel beazonosítható a
hulladék lerakójának személye,
akkor őt felszólítják annak elszállítására. Ha ezt a lerakó nem teszi meg, bírságot köteles fizetni.
Amennyiben nem beazonosítható a hulladéklerakó személye és a
hulladék közterületen van, akkor
az önkormányzat, ha magánterületen, akkor a terület tulajdonosa kell, hogy az elszállításról gondoskodjon. Oroszlányon hétköznaponként 8.00–20.00 óra között
hívhatja a Közterület-felügyelet
ügyeleti számát: (20) 333-5073,
vagy emailt küldhet a hivatal@
oroszlany.hu címre. Az Oroszlány
App letöltésével fényképes bejelentést is tehet a helyszínen.

kók felszámolása, hanem többek között a tilosban járó szemetelők felkutatása, tettenérése és büntetése is a teendői közé tartozik majd.

Beszigorítottak
2021. január 1-jétől szerencsére
szigorodott a törvény és a szemetelők a magas pénzbírság mellett
akár 3, veszélyes hulladék kihelyezése esetén akár 5 év börtönbüntetést is kaphatnak. A januártól változott a jogszabály és akár
három évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik azt, aki nagy
mennyiségű hulladékot, szemetet
rak le illegálisan. Persze nem az
elejtett papírzsebkendők, de még
egy csikk miatt sem zárnak börtönbe senkit: akkor csukhatják le
a szemetelőket, ha a mennyiség
meghaladja a tíz mázsát vagy a
tíz köbmétert, illetve akkor is, ha
visszaesőként követik el. De legalább elindult valami.

Mit tegyen, ha
illegális hulladékkal
találkozik?

Lehetne legálisan is

lió forintjába került a városnak, amely a
rendes lomtalanítás 10 milliós költségével összesen mintegy 14 millió forintot
jelentett.

Nehéz lebukni

És igen, a 44 tonna illegális hulladék elenyésző hányadnál találták csak meg az
elkövetőket. A közelmúltban meghirdetett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyik kiemelten fontos feladata az
illegális hulladéklerakás visszaszorítása. Ennek keretében július 1-től létrejön
a Hulladékgazdálkodási Hatóság, melynek nemcsak az jogtalan hulladéklera-

A heti rendszeres, kommunális hulladék elszállításán kívül, amelynek költségét a lakók fizetik – vagy a társasházak érvényesítik a közös költségben –
a város 2020-ban 4 alkalommal lomtalanítás keretében is begyűjttette a hulladékot. A lomtalanítások során 2020ban az OKÖ Zrt. 332 tonna hulladékot
gyűjtött össze. Ezen felül minden ingatlantulajdonos évente egy alkalommal
kérheti a háztartásban keletkezett lom
háztól történő elszállítását is. A Vertikál
Zrt. honlapja alapján a tavalyi évtől újra
van lehetőség – költségtérítés ellenében
– hulladék beszállítására az oroszlányi
hulladéklerakóba. Bár ennek díja van,
az még mindig jelentősen alacsonyabb,
mint a várható bírság.
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Tájékoztató

a mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősülő vállalkozónak a 2021. évi
helyi iparűzési adó előleg csökkentés
lehetőségéről.
4,4 milliárd forint kormányzati támogatást kap a
BorgWarner Oroszlányban. A pénzt a meglévő
gyártási kapacitás bővítésére, illetve új termékek
gyártásának beindítására fordítják.

Látványos haladást ért el a József Attila iskola újonnan készülő épületszárnya. A munkák jelen állapota
szerint a következő tanévkezdésre használatba vehető lesz.

A Méhes Kft. ügyvezetője, Skrek Zoltán segíteni
kívánt egy olyan gyermeknek, akinek az online tanulás nehézséget okoz a megfelelő eszköz hiánya
miatt. A laptopot a Hunyadi Mátyás iskola egyik tanulója vehette át.

A Rákóczi úton továbbra is érvényben van várakozási időkorlát, és kötelező az érkezési időpontot
jelző óra használata. A vírushelyzet miatti ingyenes
parkolás nem jelenti az időkorlát megszűnését is –
tájékoztatja az autósokat Közterület-felügyelet.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020.(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § értelmében a 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban:
Htv.) szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
KKV tv.) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV tv.
3. § (1) bek. b) pontjában meghatározott, nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 mil
liárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1%, ha a
2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több,
mint 1%. (Oroszlány városban a 2021. évben végződő
adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben
megállapított adómérték 2 %.)
A Korm. rendelet 2. § alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a
2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel
bevallandó – adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-ei adóelőlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezésének
lehetőségével.
A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami
adó- és vámhatóság által rendszeresített 21NYHIPA
elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá
tartozó vállalkozó (KATA) adóalanyoknak – akik az egyszerűsített adózási módot választották az önkormányzati adóhatóságnál is – nem kell nyilatkozatot tenni,
nekik az önkormányzati adóhatóság hivatalból
mérsékeli a helyi iparűzési adó összegét.
Oroszlány, 2021. január 25.
Dr. File Beáta
jegyző
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Teljes szélességben lezárják a Dózsa György utcát
– sokaknak jelent majd kerülőt úgy egy hónapig –
is rossz talajban ásott (a gázvezetéktől
pár méterre lévő) munkaárok beomlására. Így jutottak arra a döntésre, hogy
nem maradt más megoldás, mint a Dózsa György út lezárása teljes szélességben és a terelés kijelölése.

A felfordulás most sem kicsi, de még nagyobb lesz

Január második felében derült ki,
hogy a Dózsa György úton csőtörés helyreállítása miatt fel kell bontani az úttestet. Ekkor alakították ki
az egyik sáv lezárását, és az ideiglenes,
lámpás forgalomirányítást. A problémás csatornaszakaszt úgynevezett „repülővezetékkel” hidalták át: a két, még
ép akna között a felszínen vezetett csővel szivattyúzták át a szennyvizet. Ekkor még 1-2 hét alatt kivitelezhetőnek
tűnt a problémás szakasz javítása, vis�-

Jól látszik a talajrétegek omlékonysága – a képen még csak 2 méter
mély volt az árok

szatemetése és az útburkolat visszaaszfaltozása.
Ugyan a bontás előtti kamerás vizsgálatok sem ígértek könnyű munkát, de
a kiásás után nem csak a vezeték állapota, de a talajviszonyok is még sokkal rosszabbak voltak a vártnál. A 40
cm átmérőjű beton gerincvezeték súlyosan elhasználódott, amint megpróbálták tisztítani az épnek látszó vezetéket, egyszerűen szétmállott. Ráadásul a 4,5 méter(!) mélyen lévő cső környezete mára erősen talajvizes és homokos közeggé vált. (A bányaművelés megszűnésével szinte mindenhol
a magasabban van a talajvíz.) Ebben
a mélységben a feltárás után folyamatosan tört be a víz és a folyós homok.
Olyan intenzíven, hogy az ilyenkor
szokásos, munkaárok oldalát védő dúcolásokat rendre eltemette, megsül�lyesztette, eltolta. A résztvevő cégek
és szervezetek közötti gyors egyeztetések során kiderült, hogy az egyetlen
lehetséges megoldás, ha teljes szakaszt
új, műanyag vezetékre cserélik. A cserét a Népek–Dózsa kereszteződésében
lévő aknától a nevelőotthon előtt lévő
aknáig (kb. 90 méter) kell elvégezni.
További nehezítő tényező, hogy az út
alatt, pontosabban az eddig használatban maradt sáv alatt 30 cm átmérőjű,
nagy nyomású földgázvezeték is van.
Ennek elmozdulása nem megengedhető, a sérülésével járó veszély nem vállalható – márpedig a forgalom hatással van a kimondottan mély, amúgy

A csatornahibával érintett lakótömbök: a Népek barátsága, az
Április utca, illetve a Dózsa Gy. út
érintett lakótömbjei. A szakértők
véleménye úgy fogalmaz, hogy
a csőcsere elmaradása „veszélyeztetné a szolgáltatás biztonságát”, azonban nem nehéz azt végig gondolni, hogy a gyakorlatban mi folyna a járdán ezekben az
utcákban, ha nem cserélnék ki a
szakaszt. A haváriás helyzet pontos megfogalmazása egyébként:
Az emberi tevékenység során bekövetkező váratlan, hatásában jelentős, nem szándékosan okozott
esemény, amely veszélyezteti az
emberi egészséget vagy környezetet. Műszaki üzemzavar, illetve
a vizek, a környezet helyi jelentőségű, erőteljes, váratlan, hirtelen
szennyezése, károsodás.

A Dózsa György út teljes szélességében le lesz zárva tehát a közúti forgalom elől a Népek barátsága és a Kertalja utcák kereszteződései közötti szakaszon. A forgalom elterelése miatt tilos
lesz megállni a Kertalja utcában, a Tó-

4,5 méter mélyen húzódik a kérdéses szakasz
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 A forgalomterelési tervet a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szakemberei hagyták jóvá.
 A munkák – így a terelés is –
várhatóan február végéig tartanak.
 A csőcsere alatt marad az ideiglenes, felszíni vezeték. A
szivattyúzás áramellátása már
nem aggregátorról, hanem
ideiglenes villamos bekötésről működik.
 A munkaterületen a gyalogos
forgalmat is korlátozzák.
 Hasonló
mértékű
munka
még egy alkalommal várható az idei évben, amikor szinte ugyanitt, a Népek–Bánki kereszteződések között kell végrehajtani hasonló csőcserét.
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A javítás ideje alatt is a ''repülővezeték'', továbbítja a szennyvizet, de már hálózati áramról működő szivattyúval

part utcában és a Népek barátsága utca
érintett részén. Ugyanakkor akár még
a Határ utca–Arany János utca lakói is
tapasztalhatnak majd forgalomnövekedést. Szóba került az is, hogy a megállási tilalommal érintett utcák lakói
számára új, ideiglenes parkolót (parkolókat) nyissanak meg a munkák idejére
– de ezzel együtt is biztosan megváltozik a mindennapi élet a környéken. A
terelések és megállási tilalmak pontos
listáját a város internetes felületei mellett az OVTV műsorában, facebook oldalán és természetesen a képújságban
találják – mindig az aktuális állapotnak megfelelően.

A lámpa helyén hamarosan teljes lezárással találkozhatunk

A szennyvíz-csatorna hálózatot
üzemeltető ÉDV Zrt. az érintett lakosság és a közlekedők türelmét
és együttműködését kéri.

A Kertalján csak a forgalomnövekedés lesz a változás, de
a Tópart utcában és a Népeken, az ovi mellett is tilos lesz
a parkolás
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Nehéz év lesz, de működni fog a város
– hangzott el a polgármester „évindító” TV interjújában januárban. Előző
számunkban főleg azokról a megvonásokról írtunk, melyek az akkori állapot
szerint elmaradnak a korábbi évekhez
képest, és biztosan érzékelni is fogják
a városlakók. Az intézkedésekből azért
kiolvasható, hogy a jelentős bevételcsökkenés nem érte teljesen váratlanul
a várost. Ezt – és persze a városi költségvetés összetettségét – jól jellemzi az,
hogy egy tavaly indított és év végén jóváhagyott hitelfelvételnek köszönhetően ebben a szűk esztendőben sem marad beruházások nélkül a város. A hozzávetőlegesen 500 milliós hitel célhoz
kötött, zömében út-, és járdafelújításokra fordítható. Erre mindenképpen
szüksége van a városnak: megnéztük
hát, hogy a rengeteg lehetséges hely közül melyek kerülhetnek sorra. Szinte
mindegyik terv ismerős lehet korábbról.
1. Fürst Sándor utca, a Rákóczi úttól a
Városkapuig
Az út és mindkét oldalt a járda felújítása új burkolattal. Az utca rendkívül
rossz állapota miatt, a felületek nagy
részét elbontani és teljesen újjáépíteni szükséges. A járda és az úttest közötti zöld sávot pedig faültetéssel ten-

nék hangsúlyosabbá. A csapadékvíz
rendszer javítása is beletartozna teljes
hosszban, részben akár a csövek cserélésével is. Ezzel együtt pedig a két, nem
túl idős murvás parkoló vízelvezetését
is szeretnék most rákötni, illetve létrehozni.
127 millió Ft
2. Népek barátsága utca 41–57. számok közötti belső utak és parkolók
A teljes út és a parkolók újjáépítése, helyenként akár teljes ágyazat cserével. A
csapadékvíz elvezető hálózat szükség
szerinti javítása, vagy újra cserélése.
65 millió Ft
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Sok új aszfalt a terv idénre
3. Népek barátsága utca Bánki Donát
utca és Malom-tó között
A korábbi aszfaltozás folytatása az
egyko
ri „kis
postá”-tól a tó felé. Az
akna
fede
le
ket itt is az új szinthez
emelik fel.
7 millió Ft

egy szikkasztóba kerülne. A szóban
forgó szakasz egy részén még szennyvízcsatorna építési munkák szükségesek, ez még az útépítés előtt (a tavasz
folyamán, más forrásból) készül el. Ez
– az egyébként már elég jól beépült
utca – azért is fontos, mert az utób-

4. Kertalja utca, a Dózsa György és
Tópart utca között
Az úttest és az 1–5. számok előtti merőleges kialakítású parkolónak
aszfaltozása, a tópart utcai
kereszteződéssel együtt. Az
úton lévő aknák, víznyelők
szintbe emelésével.
32 millió Ft
5. Závory Zoltán utca, az
Alkotmány út és az Káposztás dűlő között
A jelenleg zúzottköves szakasz pormentes (mart aszfaltos, de kellő aládolgozással) burkolatot kapna, 6 m
szélességben, egyik oldalon
esővíz árok kialakítással. Az
esővíz a legmélyebb ponton

bi években egyetlen hasonló új utcával
sem gyarapodott a város. Itt viszont a
csatornázás és a pormentesített burkolat talán vonzóbbá teszi a szomszédos
telkeket is a további építkezők számára.
40 millió Ft
6. Várdomb utca, a Várdomb köz és
Závory Zoltán utca között
Az utca ezen szakaszának újraaszfalto
zása, 3 m szélességben. Mindkét oldalon tömörített (murvás) padka készülne. A meglévő csapadékvíz árkokat kitisztítanák, illetve ahol nincs, ott kiásnák, végig a páratlan oldalon. Az utca
aszfaltozása sok-sok éve a lakossági fórumok visszatérő témája, az ott lakók
legutóbb tavaly kaptak rá ígéretet.
23 millió Ft
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Fenti két munka elkészülte után
az egyébként párhuzamos Erdész
utca és a Várdomb utca várhatóan
egyirányúsítva lesz, amit az utcák szélessége eddig is indokolt volna. Most
azonban, hogy a Závory utca érdemi
összeköttetést teremt közöttük, ennek
a valódi lehetősége is megnyílik.
7. Haraszthegyi utca Köl
csey Ferenc Művelődési Központ és Könyv
tár és a Katolikus templom közötti
szakaszának, valamint a templom
előtti párhuzamos kialakítású parko
lóknak újra aszfaltozása, szükség sze
rinti szegély javítása vagy újraépítése.
Ide korábban merőleges parkolók ki-

alakítása is szóba került,
és noha hely ugyan lenne rá, de végül ez kikerült a tervekből – ennek a többletköltségét
máshol használják fel.
42 millió Ft
8. Alkotmány út, a
nagy körforgalom és a
48-as liget között
A Szakrendelő mellett
szintén felmarják az aszfaltot, szintbe hozzák a csatornafedeleket, és újra
aszfaltozzák a szakaszt. A rendelő és a
gyógyszertár felé eső elágazások nem
érintettek.
18 millió Ft
9. Nem felejtették el még a piaci gyaloghíd leszakadását sem, így a nyilvántartás alapján a két legros�szabb állapotban lévő gyaloghíd cseréjét is szeretnék idén megvalósítani:
a Svandaberek-patakon a Gazdabolt
előtti gyalogos híd, és az ipari parkban
a Mindszenti úton, a Pénzes-patak feletti gyalogos átjáró cseréjére lehet számítani. Mindkettőt acél szerkezettel és
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fa járófelülettel kell elképzelni, ahogy a
piacnál azt már megismertük. A kettő
együtt 13 millió forint.
A tervezet tartalmazza még a tóparton,
a „lengyel tizes” mellet (Bánki 16–18.
között) a salakos focipálya helyett szilárd burkolatú parkoló létesítését, valamint a József Attila Általános Iskola előtti parkolók számának növelését.
Ugyanitt, részben az iskola új épületszárnya miatt is járda készülne. Szintén tervezés alatt van a Népek 33. mellett néhány párhuzamos parkoló kialakítása. Ezeken túl néhány, korábban
kijelölt járdaszakasz felújítása is sorra
kerülhet.
Összességében elmondható tehát, hogy
a kijelölt helyszínek nem a hajuknál
fogva előrángatott ötletek, az elvégzendő munkák viszonylag átgondoltnak
tűnnek. Az előkészítés során az addig
beérkezett lakossági igényeket is figyelembe vették. Mindegyik tervnek része a csapadékvíz-elvezetés, mely nem
csak az új útfelületetek tartósságát biztosítja, de sok esetben egy ilyen beruházás ad lehetőséget a környezet meglévő, de az évek során „elveszett” csatornáinak feltárására, bekötésére. Csak
remélni tudjuk, hogy a döntéshozók
nem veszik félvállról a lakosság részéről is egyre inkább támogatott forgalomcsillapítási eszközök megvalósítását sem. (Mármint a szakmai javaslatokat, nem a saját ötleteiket.) A feladatok
műszaki előkészítésében az OIH Zrt. is
részt vett, ennek is köszönhető, hogy
a megvalósítandó műszaki tartalmat
minden esetben a helyszín pontos ismeretében állították össze. Cikkünkben a bruttó összegeket kerekítve adtuk meg.
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Bezárt az Oroszlánkő
Gyógyszertár
Január 15-én bezárt a Táncsics Mihály
úti Oroszlánkő patika. A Dorsich család 1979 óta vezette a gyógyszertárat,
melyet betegség, munkaerőhiány, valamint a piaci környezet miatt egyelőre ideiglenes zártak be. A tulajdonosok több fórumon is kaptak visszajelzést a bezárást illetően. „Értelemszerű,
hogy azok, akik itt nőttek fel, itt laknak
a mai napig is, ismernek minket, ismerik és megszokták a dolgozókat, akik
nem rendelkeznek autóval, idősek, azok
számára hiányozni fog. Jelenleg is zajlanak tárgyalások patikaláncokkal, hogy

a későbbiekben ismét gyógyszertárként
tudjon működni.” – válaszolt az OVTV
kérdéseire Dorsich Mátyás. Azok a lakók, akik eddig a Táncsics úti gyógyszertárat vették igénybe, helyben legközelebb a Rákóczi Ferenc úti Szent Grál
Patikában tudnak hozzájutni a gyógyszereikhez. A bezárással megváltozott
az ügyeleti rend is, az aktuálisan ügyelő gyógyszertárat az OVTV képújságában találják.

Csendes főhajtás

mény előtt tisztelegve, az evangélikus
templom falán elhelyezett II. világháborús emléktáblánál – a koronavírus járvány miatt elrendelt gyülekezésre vonatkozó határozat szigorú betartása
mellett – koszorút helyeztek el Oroszlány városvezetői, a Rákóczi Szövetség, valamint a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár képviselői.
A kényszerűen csekély számú résztvevő csendes főhajtással emlékezett, és az
ilyenkor szokásos, színvonalas történelmi előadás megtartására sem volt lehetőség.

Nem drágult a szippantás
Nem változott, a csatornarendszerre rá nem kötött, emésztőgödrös ingatlanok szennyvíz begyűjtését végző szolgáltatója, hivatalos nevén „a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató”. A kötelezően kiírt pályázatot az egyetlen jelentkező, a

Hazai Kommunális Kft. nyerte (2458
Kulcs, Rózsahegyi utca 10.). A szolgáltatás két részből álló díjai sem változtak: Lakosság számára az alapdíj: 2000
Ft/félév + áfa és az ürítési díj: 4500 Ft/
m3 + áfa. Nem természetes személy ingatlantulajdonos esetén pedig az alapdíj
szintén 2000 Ft/félév + áfa , de az Ürítési díj: 7000 Ft/m3 + áfa. Egy akna egyedi
(nem rendszeres) ürítése 13.778 Ft + áfába kerül. A cég elérhetőségei sem változtak: 20/805-90-09 és 70/677-67-10 telefonszámaikon hétköznapokon 8.00–
16.00 között érhetők el. A cég webcíme:
hazaikommunaliskft.hu.

Kár tagadni

A Don-menti csaták során elesett és
eltűnt honvédekre emlékeztek néma
tiszteletadással január 12-én Oroszlányban. A „második Mohácsként”
aposztrofált szomorú történelmi ese-

lyos esetben akár kiszáradást is okozhat. Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, amely jelentős közösségi járványokat tud okozni. A 6-32 hetes korú csecsemők esetében az oltóanyag ingyenes
lesz, kb. 200 gyermek érintett.
A pneumococcus a leggyakoribb, tüdőgyulladást okozó baktérium, amely
nemcsak a légutak, hanem az egész
szervezet súlyos betegségét okozhatja.
Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul
vírusos járványokhoz. Évente kb. 300
fő időskorú veszi igénybe ingyenesen az
oltási lehetőséget.

A város egészségügyi programjában
– a korábbi szélesebb paletta helyett –
idén két védőoltás vehető majd igénybe, összesen 12 millió forint értékben.
A rota vírus okozta gastroenteritis nagyon gyakori betegség, az 5 év alatti
gyermekek 90%-a megfertőződik a vírussal. Hányást, hasmenést, lázat, sú-

Többe kerülhet a kutya
elszökése
Nagyságrendekkel több büntetést
szabhatnak ki állatvédelmi bírságként
január 7-től. A kutya kiszökéséért kiszabott bírság a korábbi 15 ezer forintos
alapösszeg helyett 70 ezer forintra ugrott. Ez az alapösszeg, melyet a kedvtelésből tartott állat esetében a hatóság
helyszíni bírságként is kiszabhat. A bírság megfizetése azonban továbbra sem
mentesíti a gazdit más jogkövetkezmények alól: a büntetési összeg számításának módját az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet tartalmazza. A gondatlan gazdik
a jelenleg érvényben lévő szorzók alapján akár háromszázezer forint bírsággal
is sújthatók, például, ha az eb már nem
első alkalommal járja az utcákat. A kötelező, és a valóságban is egyre inkább
elterjedt chip beültetése – és a hozzá
tartozó adatbázis – rengeteg kutyának
segített már hazakerülni Oroszlányban
is. Városunkban az új ebrendészet létrehozása óta szinte alig lehet kóbor kutyát látni az utcán. Mivel kb. minden
második háztartás érintett valamilyen
módon a kutyatartásban, a büntetések
emelkedése kapcsán a témára következő számunkban visszatérünk.
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Hullámvasúton az OSE – Völgymenet után hegymenet
Nehezen indult az elmúlt időszak
az oroszlányi felnőtt kosarasok
számára, de a hónap végére sikerült a krízisből kilábalni.
Az Alba Fehérvár elleni idegenbeli meccs 2. percében – mint utólag
kiderült – súlyos sérülést szenvedett Bradley Hayes, így elvesztette
elsőszámú centerét a Lions. Bár az
első negyedben még tartotta magát, a második 10 percben 25 pontos hátrányt szedett össze a csapat,
mely különbség a mérkőzés végéig
megmaradt.
Pár nappal később Pécsett úgy
tűnt, hogy az egylet túltette magát
a veszteségen, és visszavág a PVSKnak az év végén Oroszlányban elszenvedett 17 pontos vereségért.
Sőt, nemhogy visszavág, de egyenesen az egymás elleni összevetésben is jobb lesz, hiszen a harmadik
negyedben már 18 ponttal is vezettek. Az utolsó 10 percre 13 pontos
előnnyel fordult az OSE, amit gyorsan sikerült is 16 pontosra növelni.
Azonban addig mutatott magabiztos játék alapján érthetetlen összeomlás következett, a Pécs egy 19:0s rohanással 3 perc alatt megfordította és végül meg is nyerte a mérkőzést.
Következett hazai pályán a Debrecen, és sajnos egy percig sem volt
kérdés, hogy ki nyeri az összecsapást.
A zsinórban elszenvedett három
vereséggel nagyon nehéz helyzetbe került az OSE, a Kaposvár elleni hazai mérkőzést mindenképpen
nyernie kellett, ha nem akart a kiesőhely közelébe sodródni. A „kiesési rangadót” az egészen extrát
nyújtó Remy Abell vezetésével ha
nem is túl simán, de magabiztosan
sikerült behúzni, így a center nélküli időszak negyedik mérkőzésén
végre sikerült győzelmet szerezni.
Pár nappal később egy jelentősen
nagyobb vadat kellett az Oroszlánoknak elejteni, a mérkőzés idő-

pontjában a tabella negyedik helyét
elfoglaló Atomerőmű SE érkezett
vendégségbe.
Eric Washington visszatérése új
lendületet hozott a csapatba, a
közönségkedvenc irányító újbóli
bemutatkozása is remekül sikerült,
és bár a mérkőzés túlnyomó részében az Atom vezetett 10-12 ponttal,
az Oroszlánok egy percre sem engedték el prédájukat, és végül egy
rendkívül izgalmas-fordulatos végjátékban sikerült is leteríteni.
A mérkőzést követően az egyesület,
majd másnap a szurkolók egy csoportja elbúcsúzott Bradley Hayestől, a Lions kiváló centere sérülésére tekintettel közös megegyezéssel
távozott az egyesülettől.
Az Atomerőmű és a Kaposvár legyőzésével a Körmend maradt az
utolsó első osztályú csapat, amelyet az elmúlt másfél szezonban
még nem sikerült legyőzni. Ugyanis a múlt szezonban a Szegedet, az
Albát, a Kaposvárt, az Atomot és a
Körmendet sem sikerült legyőzni.
Igaz, a csonka szezonban a Szeged
és az Alba ellen csak egy-egy mec�cset játszottak le az Oroszlánok, a
másik három csapat ellen azonban
oda-vissza vereséget szenvedtek.
Az új szezonban ezeket a skalpokat is sikerült begyűjteni, egyedül
a Körmendé várat magára, az utolsó fordulóban hazai pályán erre is
meglesz a lehetőség
Az alapszakaszból még 8 mérkőzés
van hátra, melyből kettőt játszhat
otthon és hatot idegenben az OSE
gárdája. Ennek fényében nem túl jó
előjel, hogy a csapat eddig idegenben valamennyi, szám szerint hét
mérkőzését elveszítette, remélhetőleg a közeljövőben ezt a rossz sorozatot is sikerülhet megtörni. Különösen fontos momentum lehet ez,
hiszen a közvetlen vetélytársakkal (Jászberény, Kaposvár, Sopron,
Kecskemét) a ZTE-n kívül mind
idegenben kell megküzdeni.

Eredmények
Alba Fehérvár–OSE Lions
PVSK-VEOLIA–OSE Lions
OSE Lions–DEAC
OSE Lions–Kaposvári KK
OSE Lions–Atomerőmű SE

97:72
89:85
81:101
79:65
87:84

Tabella
Hely/csapat

Győzelem

Vereség

10
13
13
12
11
12
10
9
9
8
7
6
4
0

3
4
5
7
7
8
7
9
10
10
11
12
13
18

1. Falco KC
2. Szolnoki
3. Alba Fehérvár
4. SZTE Szedeák
5. Atomerőmű SE
6. DEAC
7. Egis Körmend
8. Kecskemét
9. PVSK-Veolia
10. Sopron KC
11. OSE Lions
12. Kaposvári KK
13. ZTE KK
14. Jászberény

Az alapszakasz hátralévő
mérkőzései
Szolnoki Olajb.–OSE Lions
OSE Lions–Zalakerámia ZTE
Kaposvári KK–OSE Lions
Falco KC–OSE Lions
Sopron KC–OSE Lions
Jászberényi KSE–OSE Lions
Kecskemét–OSE Lions
OSE Lions–Egis Körmend

02. 03. 18:00
02. 06. 18:00
02. 09. 18:00
02. 27. 18:00
03. 03. 18:00
03. 06. 18:00
03. 13. 17:00
03. 27. 18:00
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Illékony életek
Ülök az ágya mellett és fogom apró, törékeny, csont
soványra fogyott kezét. Infúziós cső lóg ki belőle, pislog,
néha rám tekint és biccent egyet a kérdésemre. Szorosan öleli
magához a plüss állatomat, melyet egyik hazamenetelem
alkalmával hagytam itt neki megőrzésre. Lelkére kötöttem,
hogy vigyázzanak egymásra! Ülök és gondolkodom, gyertya
fénye feslik fel a szobában, meditációs zene a háttérben,
igyekszem olyan hangulatot teremteni, amelyben meg tud
pihenni. Meg vannak számlálva közös napjaink, hamarosan
megy egy Hospice házba. Csupán pár hete az életem része
a gondozottam, de a szívemhez nőtt és borzalmasan nehéz
feladat valaki mellett mosolyogva járni-kelni, miközben
hálátlan feladatot végzek, életének utolsó heteiben,
hónapjaiban vagyok mellette. Mégis van ennek egy belső,
nagyon zárt világa és egy intimitása. Ő bízik bennem és
megadja magát annak, hogy lássam a fájó pillanatait, érezzem
a múltját, feltárul előttem szégyen nélkül. Én pedig alázattal
és a lehető legnagyobb elfogadással teszem a dolgom,
megtisztelve azért, hogy ez a személy most én lehetek. Mesél
és én hallgatom, ha éppen tud beszélni, máskor én mondom
el neki a mindennapok eseményeit. A szeretet ilyen egyszerű.
Kialakul bármikor bárkik között és nyugodtan áramlik.
Mozdulatok, amelyek gondoskodók, bólintás az igenre,
érdeklődés egymás hogyléte felől, betakarni egy kikandikáló
lábacskát, megigazítani a szívószálat a szájban, apró mosoly
a betegtől. Olyan végtelenül nehéz időszak ez és mégis a
leggazdagabb élmények egyike. Elolvastam a fiatalkori
könyvét, amikor épp nem történelmet és irodalmat tanított,
akkor írt. Elkalauzolt az ő életébe, elkísértem az állomásokon
lélekben, odaképzeltem magam a nagy döntések idejére,
aztán kérdéseket tettem fel a jelenben. Foszladozó, megkopott
fényképeket nézegettünk és büszkén kántálta a neveket. Most
itt vagyunk egymás mellett, hamarosan máshol leszünk, ki
itt, ki ott. Az élet illékony és áramló. Halad, bárhogy is akarjuk, megy, egyszer szalad, máskor kullog. Gyönyörű minden
perce, bármi is történjen!
Az élet találkozások sorozata, melyek örökre nyomot hagynak…
Pázmándi Anikó

Lakáspályázat!



Az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. pályázati felhívást tesz közzé a 2840
Oroszlány, Táncsics Mihály út 35. X/3. szám
alatti, 53 m² alapterületű, 2 szoba, hallos,
összkomfortos, felújításra szoruló társasházi lakásingatlan értékesítésére.
Induló eladási ár:

9.290.000 Ft

Az ajánlati dokumentáció letölthető a www.
oihzrt.hu oldalról, illetve az info@oihzrt.hure küldött levélben igényelhető.
Bővebb információ a 06-20/442-8789-es
telefonszámon kérhető. Az ingatlan megtekintése előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
A pályázat benyújtási határideje:

2021. február 8. (hétfő) 14 óra.

