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Facsemetéket ajánl örökbefogadásra
az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. A városszerte
elültetett 70 fából sokan találhatnak
lakóhelyükhöz közelit.
Az örökbefogadás névre szóló, és
jelképesen egy öntözőkannát is adnak
mellé. Részletek a 4. oldalon.

B kör
Belefér este 8-ig, jöhet bárki, és nincs
igazán víruskockázat sem.
13. oldal

Harmadik hullám
Növekvő koronavírus esetszám és
egyéb fejlemények: különszámot
nem, de egy külön oldalt szentelünk
a helyzetnek.
16. oldal

Médiafelmérés
Ismét kíváncsi az önkormányzat,
hogy ki-hol jut, vagy jutna legkön�nyebben a helyi hírekhez. Most
azonban nem kopogtathatnak a kérdezőbiztosok: online érhető el vagy
lapunk közepén találja a kérdőívet.
Mindkettő kontaktusmentesen jut
vissza a kiértékelésre.
7–10. oldal

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..

Almási Adrienn: Karantén
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A suli elkezdődött,
ötödikes lettem.
A karanténnak én is
részese lehettem.

Ültem a szobámban,
lestem a gépem!
Vártam, kitől mi jő,
leckét írjak éppen.

Mindenki otthon maradt,
tanórák elmaradtak.
Elmaradt az udvaron a fecsegés,
helyette volt az otthon chatelés.

Untam már a szobát,
rossz ez az élet.
jó lenne kimenni,
élvezni a szépet.

Lassan múlt az idő
a karantén alatt.
Néha úgy éreztem,
kaparom a falat.

Vártam, hogy az élet
újra régi legyen.
Suliba mehessek,
igazi tanár legyen.
Ez nem álom volt,
inkább rémálom.
A „Tanulás
az online világon!”

Gazdát keres

Különlegesen szép és kedves
nagyfiú várakozik egy szebb
élet reményében az oroszlányi
ebrendészeti telepen.
2 éves és már gazdátlan. Sze
rető gazdát keres, hogy mielőbb
elhagyhassa a rácsokat!

Geri

 06 20 378 3364,

06 20 378 3400 (7–15 óráig)

Oroszlány is csatlakozik a
Magyar Önkormányzatok
Szövetségéhez
Március 1-jével Oroszlány is csatlakozik a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. A MÖSZ fontosnak tartja, hogy az önkormányzatokat érintő
tárgykörökben konferenciák és szemináriumok, workshopok tartásával, képzésekkel, vidéki helyszíneken eszmecserékkel hosszú távon hozzájáruljon
az ismeretek bővítéséhez, tagjai, a polgármesterek és képviselők hatékonyabb
és eredményesebb munkájához. Ezek
egyik aktuális témája az Önkormányzatok 2021. évi költségvetésével kapcsolatos aktuális kérdések, elvonások, bevétel kiesések és ezek kompenzációi.
Azaz a szövetségi tagság az együttes fellépés mellett a információcserét, a jó
gyakorlatok átvételét, tapasztalatcserét
jelent. Ebben Oroszlány mindkét oldalon feltűnhet, hiszen mint az átvett ötletek alkalmazásában (pl. térfigyelő-kamerarendszer üzemeltetésének átvétele a rendőrségtől), mint pedig saját jó
gyakorlataival (pl. csarnoképítés finanszírozása, ipari park) eddig is partnerként tekintett több településre. A február 16-ai, tatabányai elnökségi ülésen felszólalt Dr. Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere, Karácsony Gergely, a MÖSZ társelnöke, főpolgármester, Szücsné Posztovics Ilona,
a MÖSZ polgármesteri tagozat vezetője,
Tatabánya polgármester asszonya és dr.
Nemény András MÖSZ tag, Szombathely polgármestere is. A Szövetség megalakulását még 1990-ben határozta el 35
alapító önkormányzat, és azzal a céllal
jött létre, hogy a lehetőségekhez képest,
típustól függetlenül próbálja meg összefogni a magyar önkormányzatokat.
Ennek szellemében végzi tevékenységeit 30 éve aktív szereplőként működve az
önkormányzati érdekek érvényesítésében, törekedve a többi szövetséggel való
együttes fellépésre. Ez eddig kevés eredménnyel valósul meg az önkormányzati
szövetségekben megjelenő mindenkori politikai érdekek miatt. A Szövetség
tagdíja egyébként 10 Ft/lakos, mellyel a
város idei költségvetése számol is.
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Komoly forgalomnövekedés van
a Népekbarátsága utcában Dózsa György úti útlezárás miatt. A
Brunszvik óvoda dolgozói, arra kérik
szülőket, hogy a megnövekvő forgalom miatt, az óvoda kapuit a felső
riglikkel is zárják minden alkalommal,
valamint fokozottan figyeljenek a kicsikre. Az óvintézkedéssel elkerülhető, hogy a gyermekek váratlanul
kiszaladjanak az udvar területéről.
Az intézmény dolgozói köszönik a
szülők együttműködését!
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Az elmúlt években számtalan
megkeresés érkezett a városhoz,
hogy mikor lesz ismét látogatható a vértesszentkereszti apátság
romja. Az egyébként rendkívül
kalandos sorsú helyszín esetében
erre a kérdésre sem létezik egyszerű, vagy egyértelmű válasz.
Román kori építészetünk gyöngyszeme az Oroszlány és Pusztavám
közötti erdőben megbúvó egykori
bencés monostor és templom maradványa. A Vértes hegységben elhelyezkedő bencés kolostort 1146.
előtt alapította a Csák nemzetség a
Szt. Kereszt tiszteletére. a XV. század második felében az épületek
már rossz állapotban voltak. A török korban elhagyott kolostor jelentős álló romjai ma látványos képet nyújtanak a Vértes erdejében.
Míg a közelmúltban is modern
kori események helyszíneként szolgált, a vértesszentkereszti műemlék a Műemlékfelügyelet határozata alapján jelenleg nem látogatható. A helyszínen hozzávetőleg 30
éve volt utoljára felújítás, vagy nagyobb állagmegóvás. A jól ismert
falrészletek mára helyenként ismét
omlásveszélyesek, nem biztonságosak. Ezen túl a hely története,
szakrális jellege, de a számos sírhely sem teszi lehetővé, hogy rendszeresen, nagy tömegek látogassák.
Ugyanakkor az építmény mind
történelmileg, mint építészetileg rendkívül különleges. Nem
csak külföldről, de más földrészről is érkeznek, érkeznének látogatók, számos tudományterületről. De a Műegyetem építészhallgatói számára is szükséges valamilyen megoldást találni a terület bejárására. Ahogy Facebook oldalán
is írta, Lazók Zoltán polgármester
nemrégiben a helyszínen járt, és a
hely új gondnokával, Olasz Gergellyel közösen valamifajta megoldást próbálnak tető alá hozni. Az
állandó nyitva tartás továbbra sem
lehetséges, de remélhetőleg sikerül
találni olyan megoldást, ami heti
néhány nap, erősen szabályozott
módon mégis lehető teszi a bejutást.
A témával kapcsolatban hamarosan mozgóképes összeállítást is
láthatnak az OVTV műsorán.

•

Ismét látogatható
lehet
Vértesszentkereszt

03

2021. MÁRCIUS

Kiválóra értékelte az Állami Számvevőszék Oroszlány gazdálkodását, a közpénzek felhasználását és
átláthatóságát a közelmúltban kiadott elemzésében.


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
2021. február 25-től technikai okok
miatt átmenetileg szünetelteti az
ügyfélfogadást az oroszlányi és a
tatai NAV-ablakokban. Az adóügyek
döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit,
hogy válasszák az elektronikus vagy
telefonos ügyintézést, elkerülve a
személyes megjelenést és a sorban
állást. A NAV általános tájékoztatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es
telefonszámon hívható.


A Tatabányai Törvényszék életfogytiglani fegyházra ítélte első
fokon azt a férfit, aki alkalmi nőismerősét 17 késszúrással megölte
2019 december 30-án. Az elkövető
25 év letöltése után bocsátható feltételes szabadlábra és köteles megfizetni a felmerült 11 millió forintos
bűnügyi költséget.


Az oroszlányi járásból összesen
142 fő kapta meg a koronavírus elleni védőoltás első adagját a Szakorvosi és Ápolási Intézetben február 24-én. Az oltás második adagját 3
hét múlva adják be az érintetteknek.


Hosszas közbeszerzés után aláírták a Haraszthegyre tervezett játszótér kivitelezési szerződését. Így
akár még a nyáron el is készülhet a
város legkomolyabb játszótere, melyről először 2017-ben adtunk hírt.
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Fa örökbefogadás
Durva kommentek és valódi elkeseredés rajzolódott ki az egyik városi
közösségi-média csoportban, amikor kiderült, hogy valaki(k) lopják a
tó köré kiültetett facsemeték karóit.
A fákat még 2019 novemberében ültették az OLPK szervezésében. A csemeték árait a résztvevők fizették, így
nevük rákerült az adott fára. Közülük sokan később is magukénak érezték a fiatal fákat, locsolták, metszették, gondozták őket. Összesen közel
100 fa került ki ekkor, melyek közül
talán 2-3 nem maradt meg – ez igen
jó aránynak számít. Teljesen jogos
volt tehát a felháborodás, amikor pont
az ellopott karók miatt az egyébként
életképes példányok élete is szó szerint derékba tört.
Az Oroszlányi Ingatlankezelő és
Hasznosító Zrt. az ültetéskor szakmai
tapasztalatával segítette a kezdeményezést. Ugyanakkor, például amikor
az Oroszlányi Sport Egylet „Kószák”
természetjáró szakosztálya önként jelentkezett, hogy legnagyobb nyári
melegben az összes csemetét meglocsolja, biztosította számukra az ehhez
szükséges egyszerű eszközöket. A cég
vezetősége hisz azonban abban, hogy
a városlakók többsége helyesen viszonyul egy fiatal csemetéhez, ezért márciustól fa örökbefogadási akciót indít el. Ennek keretében a tavaly decemberben, a város több pontján a cég

Az újonnan kiültetésre került fák helyszínei:
Petőfi S. utca (Hunyadi és Fürst utcák között) : 5 db
Fürst S. utca, Városkapu : 2 db
Fürst S utca Arany iskolával szemben : 1 db
Fürst S. utca, Irinyi és Rákóczi utca közötti rész : 2 db
Bánki D. út (Bambival szemben) : 3 db
Rákóczi út 1. sz. épület előtt : 1 db
Bánki D. Dózsa Gy. úti garázsok felé (saroknál) : 2 db
Április utcai játszótér : 2 db
Alkotmány u.–Várdomb : 1 db
Takács úti kontyosok : 11 db
Takács út 12. előtt : 2 db
Takács út 10. : 4 db
Takács út 12. mögött : 1 db
Rákóczi út 61. : 1 db
Rákóczi út 63. : 1 db
Táncsics úti kanyar (üzletsornál) : 4 db
Petőfi utca 23. : 3 db
Csille udvar (Mátyás király utca mögötti rész) : 4 db
Táncsics út, Mészáros sörház mögött : 2 db
Táncsics út 28. : 7 db
Rosenberg utca : 10 db
Dózsa Gy. út 23–25–27. : 2 db
(ez utóbbiak már örökbe lettek fogadva)
Összesen : 71 db

által elültetett fákat
lehet örökbe fogadni. A 2020 decemberében ültetett előnevelt vér szilva és
vörös juhar néhány
éves előnevelt fák,
melyek földlabdával
kerültek új helyükre. Így várhatóan a
legkevésbé kell aggódni a megmaradásuk miatt, kön�nyen megerednek.
Az örökbefogadás
során az egy-egy fát
örökbefogadó személy a társaságtól
jelképesen egy OIH
Zrt-s locsolókannát
és egy örökbefogadásról szóló tartós
kivitelű szalagot fog
kapni, amelyet neki
kell felhelyezni az adott fára. Az érdeklődőket kérik, figyeljék a helyi médiát és a cég kommunikációs felületeit az akció további részleteivel kapcsolatban.
A táblázatunkban megadott ültetési helyszíneken lévő fákat lehet örökbe fogadni. Kérik a konkrét helyszín
megjelölését, hogy melyik fáról lenne
szó. Az érdeklődők külön e-mail címen, a faorokbefogadas@oihzrt.hu-n

jelezhetik majd örökbefogadási szándékukat a konkrét helyszín megjelölésével. A helyszínek listája a cég weboldalán és FB oldalán is elérhető lesz. A
fák árát nem kell kifizetni, de az örökbefogadót a társaság megkéri, hogy
néhány sorral és egy fotóval minden
évben számoljon be a fa fejlődéséről.
Öntözze, ápolja azt, és ha bármiféle
problémát, vagy betegséget, rongálást
tapasztal azt jelezze a cégnek.
A fa örökbefogadás elindítása után a társaság márciusban meg fogja keresni a
helyi intézményeket, civil közösségeket,
érdeklődő társasház közösségeket is. Ennek keretében kannavirág gumókat kíván
felajánlani az érdeklődő szervezeteknek,
intézményeknek, akik saját ingatlanjuk, létesítményük közvetlen környékét díszíthetik az évelő virágokkal és gondoskodhatnak azok locsolásáról, ápolásáról. A kannavirág (kána, rózsanád) sokszor akár méternél is magasabbra megnőve, évről évre bizonyítja, hogy nálunk is jól érzi magát. A városi kiültetések után „megmaradó” gumókra minden tavasszal érkezik közösségi, lakossági igény az OIH parkgondozó részlegéhez. A szakszerű teleltetéseknek köszönhetően (az évelő növény gumóit télen fagymentes helyen kell tárolni) idén várhatóan
már keletkezik annyi tartalék, amelyből az
arra fogékony közösségeknek is tudnak átadni.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oroszlány Város
Önkormányzata

Március végéig várhatóan kitart a csatornaszakasz
cseréje, így a teljes terelés is a Dózsa György utcában.

Öltözőket és egy tanműhelyt újított fel a Tatabányai
Szakképzési Centrum a TSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola Középiskolában. A jövőben környezetvédelmi technikus képzést is indítanának a meglévő
két szak mellé.

Bontják a szállítószalag utolsó megmaradt szakaszát is a VÉRT rekultivációs tevékenységének keretében. Az építmény helyére nem kerül semmi, a
terület a cég tulajdonában marad.

2021. évre pályázatot ír ki civilés sportszervezetek, közösségek
részére működésük finanszírozására,
valamint rendezvények, programok
megvalósítására.
Pályázat célja: Civil- és sportszervezetek, közösségek folyamatos működésével kapcsolatos költségek, továbbá rendezvényeik programjaik szervezésével és megvalósításával kapcsolatos kiadások 2021. évi támogatása.
Pályázók köre:
 Azon a civil- és sportszervezetek, amelyek az önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkeznek és
Oroszlányban folytatnak rendszeres, alapító okiratban foglalt tevékenységet.
 Természetes személyek és bíróság által nem bejegyzett,
jogalanyisággal nem rendelkező közösségek (klubok, körök, stb) közérdekű céljaik megvalósítása érdekében bejegyzett civilszervezet vagy a Kölcsey Ferenc Művelődési
Központ és Könyvtár Oroszlány pályázata és felelősségvállalása mellett kaphatnak támogatást.
Pályázat benyújtásához kapcsolódó tudnivalók:
2021. évben a pályázati felhívás alapján a támogatásokra szétosztható keret összesen 13 millió Ft.
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázati anyagon belül több pályázati cél jelölhető meg.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik,
melyen részletesen fel kell tüntetni a rendezvény összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb
anyagi forrással rendelkezik a pályázati cél megvalósításához az
igényelt támogatás összegén felül. Amennyiben több pályázati
cél kerül megjelölésre, akkor a pályázati adatlapon külön-külön
célra vonatkozóan el kell készíteni a költségvetési tervezést.
A pályázat részletei, benne a támogatható kiadások, az előnyben részesített civil- és sportszervezetek, illetve a pályázatból kizárt szervezetek listája, és az érvénytelenség feltételei
az oroszlany.hu oldalon érhetők el. Innen a pályázati adatlapok
is letölthetők. Szakmai információ: Péter Melitta Telefon: +36
20/380-0149.
A pályázatot az alábbi címre kérjük eljuttatni: Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.),
vagy elektronikus úton a jegyzo@oroszlany.hu email címre.

A pályázat benyújtási határideje:
2021. március 31.
Kigyulladt horgászstégről mentett ki egy asszonyt
Czupár Tamás tűzoltóparancsnok-helyettes a tél folyamán. Az akkor épp szabadnapos lánglovag önzetlenségét oklevéllel köszönte meg Lazók Zoltán
polgármester.

A pályázatok elbírálással és az értesítéssel kapcsolatos információk: A pályázatokról a Humán Bizottság, a rendkívüli jogrend fennállása esetén a Polgármester dönt. Az elbírálás eredménye a város honlapján lesz megtekinthető.
A pályázatok várható elbírálása: 2021. április 30.
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Szűk esztendő
Januári számunkban összefoglaltuk
azokat a változásokat, melyek a város
2021-es költségvetési főösszegének
csökkenéséhez kapcsolódnak. Februárban pedig a hitelből fedezni kívánt,
de várhatóan az idén megvalósuló útfelújításokat vettük sorra. Most, a
költségvetés elfogadásával közvetlenül a polgármesternek tettük fel kérdéseinket, melyek a korábbi cikkek
összeállítása során merültek fel.
: Mennyivel is kevesebb az idei
összeg?
L. Z.: Egy évvel ezelőtt 7,4 milliárd forinttal terveztünk, idén a költségvetés
főösszege 6,5 milliárd forint úgy, hogy
ebbe bele tartozik egy 642 millió forintos hitel is, amelyet fejlesztésre fordítunk. Így látszik, hogy a kiesés több,
mint egymilliárd forint.
: Mi a valódi oka ennek különbségnek?
L. Z.: A legfőbb oka az a gazdasági válság, amelyet már 2019 végén érezni lehetett, de az önkormányzat adóbevételei visszaesésében csak 2020-ban jelentkezett, és folytatódik az idén is. Az
iparűzési adóbevételek kb. 1 milliárdos
csökkenésével számolunk. És persze
negatívan érinti a várost, és így a költségvetést is a vírus hatásai, egyrészt a
védekezésre fordított összegek, és az elmúlt egy évben megjelenő állami elvonások is.
: Melyik elvonás fog a legrosszabbul esni az oroszlányiaknak?
L. Z.: Nem egy-egy elvonás fogja ros�szul érinteni az oroszlányiakat. Ezek a
hatások összeadódva fogják majd azt
eredményezni, hogy bizony nem tud a
korábbi évekhez hasonló szinten üzemelni a város. Főleg azokon a területeken érezhető majd a változás, ahol eddig sem volt kötelező az önkormányzatnak szolgáltatásokat nyújtania, de
megtehettük és meg is tettük.

Visszafogottabban működik majd a
sportlétesítmények üzemeltetése (a
strand pl. nem nyit ki 2021-ben), a szociális bérlakások üzemeltetése, a parkfenntartás, az útfenntartás, az Ipari Park, a múzeum, vagy a médiacentrum működtetése, vagy a hulladékelszállítás.
De például felére csökkentek a civil
szervezetek működésére adott támogatások, idén nem kapnak bérkiegészítést az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok, akik bár az iskolák állami
fenntartásba kerülésével nem az önkormányzat alkalmazottai, eddig a város mégis hozzájárult munkájuk elismeréséhez, kevesebb pénz jut a közösségi közlekedésre és tűzoltóság működtetésére is, elmaradnak a középiskolai
ösztöndíjak, illetve lecsökkent az orvosi ügyelet időtartama, a 24 órás ügyelet
helyett 16-tól reggel 8 óráig vehetik azt
igénybe a járás lakói.
: Melyiket fogják a legkevésbé
észrevenni?
L. Z.: Az előbb említettek közül is lesznek, amik talán fel sem tűnnek, mint
ahogy remélhetőleg azt sem látják
majd, hogy a hivatalokban, intézményekben sokkal megfeszítetteb munka
zajlik, hiszen a személyi jellegű kiadásoknál is közel 20%-kal csökkentettük
a költségeket.
: A beruházások nagyobb része a
korábban bejelentett hitelfelvételből
történne. Ez szándékosan esik mostanra?
L. Z.: A hitelfelvételről már 2019-ben
döntött a testület, a tavalyi helyzetben
azonban nem éltünk ennek lehetőségével. Most lehívjuk a hitelt, hiszen az
élet nem állhat meg, szükség van a város folyamatos fejlesztésére.
: Mikorra kell visszafizetni ezt a
hitelt, mekkora terhet jelent majd a
következő években?

L. Z.: A hitelt 5 év alatt kell majd vis�szafizetni, az idén, az első évben csak
egy 9 millió forintos kamat kötelezettségünk van, majd 4 év alatt csökkenő
ütemben fizetjük vissza a felvett összeget.
: A kormány ígérete szerint a
25.000 fő alatti települések visszakapják az iparűzési adó elvett felét? Erről
lehet tudni valamit, esetleg számol
vele a költségvetés?
L. Z.: Igen, ezt be is terveztük a költségvetésbe, a kiesett adóbevételt 2021ben a kormányzat megtéríti a város
számára, erről már megjelent az idevonatkozó rendelet is.
: Gyakran hallani, hogy az év
vége előtt csődközeli állapotba kerülhetnek egyes önkormányzatok.
Oroszlányt fenyegeti-e ilyen veszély?
L. Z.: Az elfogadott költségvetés biztosítja majd a város kiegyensúlyozott,
biztonságos, ám kétség kívül visszafogott működését. Bizonytalanságot jelent a válság miatt nehezen tervezhető iparűzési adóbevételek, illetve a kormányzati intézkedések. Arra törekszünk, hogy Oroszlány a nehézségek
ellenére folyamatosan megújulhasson,
a várost vonzóvá tegyük a cégek, élhetővé a lakosok és élvezhetővé a hozzánk látogatók számára.

Nem az
önkormányzathoz folyik
be a gépjárműadó
Az adó első részletét 2021. április
15-éig, a második részletét szep
tember 15-éig kell befizetni. A Magyar Posta február közepétől kezdi kézbesíteni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat – már a NAV
megbízásából. A fizetendő adóról,
az aktuális fizetési határidőkről és
az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február közepén indult. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdono
sokat) nem érinti, plusz teendőjük
nincs. A gépjárműadó befizetésével
érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk. Azonban az biztos
hogy változott az első részlet befizetési határideje: a megszokott március 15. helyett a kiemelt rész elején
említett időpontban esedékes.
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Kérdőív – az oroszlányiak médiahasználati szokásairól
1. Mire gondol, ha azt hallja: „HELYI
MÉDIA”? Írja le az első szót, ami eszébe jut! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jelölje meg, hogy a különböző napszakokban melyik eszközt használja leginkább tájékozódásra? (Egy napszakhoz több eszközt is megjelölhet!) 

Tisztelt Válaszadó!
Jelen kutatásunkban azt szeretnénk megtudni, hogyan tájékozódnak a városlakók a helyi hírekről, melyik helyi médiát milyen gyakorisággal használják. Válaszukkal segíteni tudnak abban, hogy a meglévő médiumok (a helyi televízió, újság, rádió vagy az internetes felületek) még
felhasználóbarátabbak legyenek, vagy
– ha igény van rá – akár új tájékoztatási forma is megjelenhessen.
A kérdőív 25 kérdésből áll, kitöltése
8-10 percet vesz igénybe. A kitöltés
anonim, nevét nem kell megadnia.

hétköznap
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hétköznap
napközben
hétköznap
kora este
hétköznap
késő este
hétvégén reggel
hétvégén
napközben
hétvégén
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hétvégén
késő este
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egyiket
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3. Jellemzően melyik közösségi oldalakat használja? (Több választ is megjelölhet!) 

 Facebook
 Youtube

 Instagram  Snapchat
 Linkedin  Twitter

 Egyéb
 Egyik sem

Használom

Ismerem

Használom

A kérdőív online is kitölthető a fenti
QR kód beolvasásával, természetesen
akár okostelefonon is. Az itt megjelenő kérdőív minden kérdése és válaszlehetősége ugyanaz, válassza azt a kitöltési módot, amely Önnek kényelmesebb!
Az online kérdőív beküldése és feldolgozása automatikus. A nyomtatott kérdőíveket a város több pontján gyűjtjük, például a Polgármesteri Hivatalban. Az aktuális vírushelyzetnek megfelelve, ahol lehet, külső postaládákat
helyezünk ki, például a Médiacentrum
bejáratánál (Bánki Donát út 2/J), vagy
a Fekete István (volt Gárdonyi) sportcentrum kerítésénél. A gyűjtésre szolgáló ládákat egyértelműen jelöljük, és
naponta ürítjük.
A beküldés határideje:
2021. március 15.

4. Melyik városi tájékozódási felületeket ismeri és
használja? (Több választ is
megjelölhet!) 

Ismerem

Most az oroszlányi helyi tájékoztatási forrásokról kérdezzük:

OVTV televízió műsora

 

Víztorony internetes rádió

 

OVTV
Facebook oldala

 

Víztorony rádió
Facebook oldala

 

2840 című újság

 

Oroszlány Instagram oldala

 

2840 Facebook oldala

 

oroszlany.hu

 

Oroszlány hivatalos
Facebook oldala
Lazók Zoltán polgármester
Facebook oldala

oroszlanyimedia.hu

 

Oroszlány Applikáció

 
 
 

5. Elegendőnek tartja az Oroszlányi tájékozódási felületeket? (Csak egyet választhat!) 
 Igen, mindenki megtalálja a számára
legmegfelelőbbeket.
 Nem, néhány felület még hiányzik.

 Nem, túl soknak tartom a felületek
számát
 Nem tudom

Válaszadás után folytassa a következő oldalon 
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6.a Milyen gyakran nézi az Oroszlányi Városi Televízió (OVTV) műsorát? (Csak
egyet választhat!) 
 Naponta
 Hetente többször
 Hetente egyszer
 Ritkábban, mint heti egyszer
 Ismerem, de sosem nézem
 Nem ismerem

6.b Milyen formában szokta nézni az OVTV adásait (amennyiben nézi)? (Több
választ is megjelölhet!) 





Hagyományos módon, TV képernyőn
keresztül, a Digi hálózatán
Hagyományos módon, TV képernyőn
keresztül, a Telekom IPTV kínálatában
Interneten az OVTV weboldalán
keresztül (Élőkép)

 Interneten a Facebookon keresztül


Interneten az Oroszlány Applikáción keresztül

8.c Mennyire elégedett a rádióval? Érték
nagyon elégedett, az 1-es a nagyon eléged


1 2 3
nagyon
  
elégedetlen

9. Ha Ön lenne a helyi televízió, az újság
mákból állítaná össze az adásokat, laps
amelyet szívesen látna! Több választ is me
Rövid, képes

 híradások

 Sport

 getések, riportok

 Egyházi t

Hosszabb beszél

 Tényfeltáró anyagok  Kultúra

10. Milyen gyakran látogatja az alábbi h
(Több választ is megjelölhet!) 

6.c Mennyire elégedett a televízió által készített műsorokkal? Értékelje 1-től 5-ig
terjedő skálán. (Csak egyet választhat!) 

7.a Milyen gyakran olvassa a 2840-t, a helyi újságot? (Csak egyet választhat!) 
 Minden hónapban

Naponta



1 2 3 4 5
nagyon
nagyon
    
elégedetlen
elégedett

oroszlany.hu
oroszlanyimedia.hu

 Kéthavonta
 Évente pár alkalommal
 Ennél is ritkábban

 Minden hónapban
 Kéthavonta
 Évente pár alkalommal
 Ennél is ritkábban
 Ismerem, de sosem hallgatom
 Nem ismerem

8.b Milyen felületen hallgatja legszívesebben a Víztorony Rádió adásait (amen�nyiben nézi)? (Több választ is megjelölhet!) 
Az Oroszlányi Médiacentrum weboldalán

 keresztül
 Az Oroszlány Applikáción keresztül
 Facebook élő adásban

 Autóban médialejátszón keresztül
 Nem tudom

naponta
hetente többször
Hetente egyszer
Ritkábban,
mint hetente
Soha nem ltogatom

Lazók Zoltán polgár
mester Facebook oldala

7.b Mennyire elégedett a városi újsággal? Értékelje 1-5-ig terjedő skálán, ahol az
5-ös a nagyon elégedett, az 1-es a nagyon elégedetlent jelenti! (Csak egyet választhat!) 

Oroszlány hivata
los Facebook oldala

 Nem ismerem

8.a Milyen gyakran hallgatja a Víztorony Rádiót, Oroszlány internetes rádióját?
(Csak egyet választhat!) 

  
  

11. Milyen gyakran látogatja az alábbi Fa
jelölhet!) 

 Ismerem, de sosem olvasom



1 2 3 4 5
nagyon
nagyon
    
elégedetlen
elégedett

Hetente többszőr

Nézzük meg az egyes médiumokat:
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3 4 5


nagyon
  
elégedett

12. Felsoroltunk néhány állítást, kérem az alábbi médiumok esetében válas�sza ki azokat az állításokat, amelyet IGAZnak érez az adott médium esetében!
(Több választ is megjelölhet!) 
Hiteles információ forrás
Gyors tájékoztatást
ad
Részletes infor
máció átadására
alkalmas
Ismerősök is ezt
használják
A fiatalok
elérhetők vele
Az idősebbek
elérhetők vele

kelje 1-5-ig terjedő skálán, ahol az 5-ös a
detlent jelenti! (Csak egyet választhat!) 

g vagy a rádió főszerkesztője, milyen tészámokat? (Jelölje meg mindegyik témát,
egjelölhet!) 

 Politika

tartalom

OVTV televízió műsora

Hobbi (pl. receptek,

 tippek stb.)

OVTV Facebook oldala
2840 c. újság

 Egyéb

2840 Facebook oldala
oroszlany.hu
oroszlanyimedia.hu
Víztorony internetes rádió

Soha nem látogatom

Ritkábban, mint heti egy

Hetente egyszer

honlapokat?

Víztorony rádió Facebook oldala
Oroszlány Instagram oldala
Oroszlány hivatalos Facebook oldala
Lazók Zoltán polgármester Facebook oldala
Oroszlány applikáció

  
  















































































13. Legszívesebben honnan tájékozódna a helyi történésekről, feltételezve, hogy
az összes alábbi forrás rendelkezésre állna? (Több választ is megjelölhet!) 

acebook oldalakat? (Több választ is meg-

 helyi TV-ből

OVTV Facebook oldala

2840
Facebook oldala

Víztorony Rádió
Facebook oldala

helyi lapból,



















elektronikus hírlevélben,

 e-mailben

 ismerősöktől

mobiltelefonon, a városi

 helyi újságból

 applikáción keresztül

 egyéb

 helyi rádióból

 Instagramról

 sehonnan

 a város honlapjáról  rövid Youtube videókból
 a Facebookról

 nem tudom

nyomtatott formában postaládába

 dobva (műsorfüzet, szórólap)

Két kérdés arról, hogy érzi magát a városban:
14. Ön szerint melyek Oroszlány közösségének legfontosabb kihívásai jelenleg?
Válaszait 1-től 5-ig tartó skálán adja meg, ahol az 1-es jelenti az egyáltalán nem
fontosat, az 5-ös pedig a nagyon fontosat. (Minden témában egyet választhat!) 
<
1 2 3 4 5

<
1 2 3 4 5

Orvosi ellátás     

Közbiztonság     

Utak, járdák állapota     

Bölcsődei ellátás     

Köztisztaság     

Óvodai ellátás     

Parkolás     

Óvodai ellátás     

Munkalehetőségek     

Középiskolai ellátás     

Lakhatás     

Félelem a vírusfertőzéstől     

Albérlethez jutás     

Vírus miatti bizonytalanság     
Válaszadás után folytassa a következő oldalon 
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15. Ha egy 7-es skálán kellene értékelnie, Ön hogy érzi magát a városban? Az 1-es érték a nagyon rosszul, a 7-es a nagyon jól! A köztes értékeléssel árnyalhatja véleményét! (Csak egyet választhat!) 


1 2 3 4 5 6 7
nagyon
nagyon
      
elégedetlen
elégedett

Végül néhány kérdés Önről:
16. A következő állítások mennyire igazak Önre? (1=egyáltalán nem igaz Önre az állítás, 5=teljes mértékben igaz az állítás. Minden sorban egyet jelölhet!) 
1 2 3 4 5

Fontos számomra, hogy a hírekről azonnal értesüljek     
Gyakran részt veszek a város programjain
    
(tekintsen el a jelenlegi vírus korlátozásoktól)
Érdekel a politika     
Magabiztosan használom a számtógépet vagy mobiltelefont     
Érdekelnek a helyi hírek     
Előfordult, hogy interneten olvasott infromáció alapján cselekedtem (vettem részt
    
rendezvényen, próbáltam ki hasznos tippeket stb.)
Tagja vagyok valamilyen civil vagy sportegyesületnek     

17. Az Őn neme? (Csak egyet választhat!) 
 Férfi

 Nő

24. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (Csak
egyet választhat!) 

18. Mióta él Oroszlányban (Csak egyet választhat!) 

 Nélkülözések között élnek  Beosztással jól kijönnek

 0-5 év között
 6-10év között



Hónapról-hónapra anyagi
 Gondok nélkül élnek
gondjaik vannak



Éppen, hogy kijönnek
havi jövedelmükből

19. Hány éves Ön? 

 11-15 év között
 több, mint 15 éve

....................

20. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? (Csak
egyet választhat!) 
 8 általános vagy kevesebb


szakmunkásképző vagy
szakiskola (érettségi nélkül)



szakközépiskolai érettségi
vagy technikum

 gimnázium
 főiskola vagy egyetem

21. Van Önnek 10 éves kor alatti gyermeke? (Csak egyet
választhat!) 
 igen

 nem

22. Milyen gyakran használja az Internetet? (Csak egyet
választhat!) 
 Minden nap

 Soha

 Ritkábban

 Nem tudom

23. Jellemzően milyen eszközön internetezik? (Több választ is megjelölhet!) 

 Asztali számítógép  Tablet
 Laptop, notebook  Egyéb
 Okostelefon

25. Az Ön foglalkozása jelenleg (Csak egyet választhat!)

 Fizikai alkalmazott
 Szellemi alkalmazott
 Vállalkozó, cégvezető vagy tulajdonos
 Munkanélküli
 Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas
 Tanuló


GYES-en, GYED-en, GYET-en, CSET-en lévő
vagy háztartásbeli

 Egyéb
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Korlátoznák az egyszer
használatos műanyagokat

A rendelet értelmében tiltólistán szereplő termékeket kizárólag fenntartható anyagokból lehetne majd készíteni. Számos árucikknek mára már létezik természetes anyagból készült megfelelője: Ilyenek például a bambusz
evőeszközök, papírtányérok és poharak, valamint a fa italkeverő pálcikák.
A jégkrémekben is hasonló, jogszabályi okokból találunk évek óta kizárólag fa pácikákat. A szívószál pótlása tűnik a legnehezebbnek, ám ha a használati időt is figyelembe vesszük, nem
is olyan képtelen ötlet a már egyébként kapható, papírból készült változat.
A fültisztítók esetében is találunk már
természetbarátabb, papírrúddal készült
pálcikákat. Július 1-től tervezett a rendelkezés érvényes lenne továbbá az expandált polisztirolból – közismertebb
nevén hungarocellből – készült ételtároló edényekre, például dobozok tetővel
vagy anélkül; az italtárolókra, beleértve
a kupakjukat és a fedelüket is; illetve az
egyszer használatos műanyag italtartó
poharakra és feldeleikre is.

Suez membránszűrők a
pandémia követésében

2021. július 1-től várhatóan megváltoA járványidőszakban rendszeresen tazik a hulladékgazdálkodás szabályolálkozhatunk olyan statisztikákkal,
zása az Európai Unióban, és hazánkmely a nagyobb magyarországi teleban is életbe léphet az egyszer haszpülések szennyvizéből kimutatott konálatos műanyagokról (SUP – Single
ronavírus örökítőanyagok mennyiséUsed Packaging) szóló kormányrengét mutatja meg. Ennek köszönhetően
delet. Ennek következményeként kihatékonyan lehet követni a járvány fejvonnák a forgalomból a műanyag evőlődését Magyarország nagyobb telepüeszközöket, tányérokat, szívószálakat,
lésein és előre jelezni egy-egy nagyobb
italkeverőket és fültisztítókat. A renesetszámemelkedést, lehetőséget adva
delet célja elsősorban az egyszer hasza felkészülésre az egészségügyi ellátó
nálatos műanyag tárgyakból származó hulladék megelőzése és csökkentése. A magyar jogszabály – túlteljesítve
az uniós előírást – kiterjed az egyéb műanyag italtartó poharakra és műanyag
zacskók használatának korlátozására
is. Az új szabályozás jelentős előrelépés a jelenlegi állapothoz képest. Jelenleg ugyanis Magyarországon a termékdíj fizetési kötelezettség nem jelent komoly terhet – valamint az úgynevezett
„lebomló” zacskókon sincs termék- Az iparág szereplői azonban nem számídíj. Az új jogszabály értelmében betil- tanak ilyen drasztikus változásra. Azon
tanának egyes műanyag zacskókat (pl.: felül, hogy gyakorlatilag semmilyen előuzsonnás zacskók). A 15 mikronnál vé- zetes információval nem rendelkeznek a –
konyabb, úgynevezett „kiflis zacskók” 2020. novemberben egyszer már elhalasz• Hogy szabadulhatunk
meg az egyszer használatos
A termékdíját
műanyag könnyű,
olcsó, emelnék:
mindenhol
jelentott
van,– és
nem bevezetésével
változások
kapcsolathússzorosára
a jeműanyagoktól?
tudunk
nélküle.
„Plastic
fantastic”
– azaz
ban, nem
tudták érdemben megerősítelenlegi élni
57 Ft/kg
helyett
1900 Ftis/kg-ra.
• Hogyan
tehetjük
könnyebbé a műanyag újrafeldolgozását?
a műanyag
fantasztikus,
jelentős
hátrányai
is vannak.
ni vagy
cáfolni a fenti
információkat.
Egy
A lebomló
zacskókra de
pedig
bevezet•
Végül,
hogyan
tudjuk
elérni, hogy a műanyagok ne ott
Eljött
hogy újragondoljuk
megnevezni nem kívánó forrás szenék az
az ideje,
500 Ft/kg-os
termékdíjat a– műanyagok
ilye- magáttémáját
kössenek
ki,
ahol
semmi
keresnivalójuk?
ésnek
feltegyünk
fogas kérdést.
például néhány
a városunkban
is elérhető rint valószínűleg minden megy tovább a
szokásos módon, csak a termékekre kivekutyakaki gyűjtő piros zacskók is.

Új megközelítés
a műanyagok
felhasználása terén

EURÓPA HATALMAS MENNYISÉGŰ
MŰANYAGOT ÁLLÍT ELŐ: ÉVENTE

58 MILLIÓ TONNÁT

40%

csomagolás

9%

személygépkocsik
és teherautók

22%

fogyasztási és
háztartási cikkek

6%

elektromos és
elektronikus
berendezések

20%

építőipar

3%

mezőgazdaság

tett magasabb adókat
kell majd megfizetni a
gyártóknak, így a forgalmazóknak – végső
soron pedig a fogyasztóknak. Az intézkedés intézmények számára. Kevésbé ismert
azonban így is elérhe- azonban, hogy a mérést lehetővé tevő
ti a célját, hiszen ha egy eszközt a városunkban is komoly ha1000 Ft-os menü, vagy gyományokkal rendelkező Suez Water
kiló gyümölcs árához Technologies & Solution Hungary kutamég több száz forint tói segítségével fejlesztették ki.
jön rá a dobozért vagy A Nemzeti Népegészségügyi Központ
a zacskóért nyilván egyike annak a három intézménynek
többen meggondolják Európában, amely a pandémia megjea saját edény/saját tás- lenése óta végez kutatást és rendszeres
ka használatát – már- szennyvízvizsgálatokat az új koronapedig ez valódi meg- vírus örökítőanyagának kimutatására.
Ennek
oldás a hulladékkép- A Suez Water Technologies & Solution
ződés csökkenetésére. Hungary kutatói a víruskoncentrálási
Mert ne feledjük, ha a módszer fejlesztésében nyújtottak gyors
körülöttünk lévő „műsegítséget ultraszűrő
membránok előálkerül
elégetik
hulladéklerakókban
újrafeldolgozásra
végzi
anyag” világ változik, lításával, melyeket
az intézmény SARSnekünk is változnunk CoV-2 vírusvisszatartásra és koncentForrás: PlasticsEurope, 2014
kell – fogalmaz tájé- rálásra bevizsgált és szakvéleményekoztatójában
Italos zett. A szoros
Az
olyan uniósazkezdeményezések,
mint aegyüttműködésben
magasabb arányú optiKarton Környezetvé- malizált és az eljárásban jelenleg is naújrafeldolgozásra irányuló célkitűzések és az ivóvízre vonatkozó
delmi Egyesülés.
ponta használt membránszűrőtípust a
hatékonyabb jogszabályok (a palackozott víz iránti igény csökkentése) javítják a helyzetet, de határozottabb fellépésre van

EURÓPA
25 MILLIÓ TONNA
MŰANYAGHULLADÉKOT
TERMEL

CSAK
30%-a 39%-át 31%-a
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Suez biztosítja az igénynek megfelelően és ezzel igyekszik hozzájárulni a
pandémia hatékony hazai kezeléséhez.
Így amennyiben a harmadik hullám során ismét találkoznak a híradásokban
ilyen számokkal, talán már egy kicsit
jobban magunkénak érezhetjük ezt a
mérési módszert.

Új helyre kerülne a
hajléktalanszálló

Az egykori bölcsőde épületében a hajléktalanok mellett a városi főzőkonyha is működik. A közelmúltban azonban a központi konyha bővítésével kapcsolatosan felmerült a hajléktalan szálló
új helyen történő elhelyezésének igénye.
Így az épület teljes egészében a főzést
szolgálná, amelyet a tetőre korábban telepített napelemek tesznek gazdaságo-

sabbá. Hosszabb ideje kimondott igény
a városlakók részéről a hajléktalan szálló áthelyezése. Sokan egy külterületi, de
legalábbis kevésbé központi helyen szeretnék látni az intézményt. Számukra bizonyára jó hír, hogy a legfrissebb
tervek szerint a Chudik Lajos Sporttelep mögött lévő, egykori lőtér területére

költözik a szálló. A településrendezési terv módosítását követően elkezdődött az engedélyezési eljárás
dokumentumainak készítése, azaz
a tervezés. A sporttelep részeként
épült, egykori MHSZ lőtér épület
több évtizede áll kihasználatlanul.
Sorsát igazán az a 2008. szeptemberi tűz pecsételte meg, melyet akkor két órán keresztül (!) oltottak a
tűzoltók. Az elképzelések alapján 50 férőhelyes – azaz a jelenlegivel megegyező kapacitású hajléktalan ellátó egység
fog működni az átalakítandó ingatlanon, melynek átadására várhatóan egy
év múlva, 2022. első félévében kerül sor.

FELHÍVÁS!
Kedves Oroszlányiak! Karácsonyi akciónkkal 2500 kg élelmiszert és 150 db
játékot adtunk,
így 46 családot
(184 főt) tudtunk
támogatni. Köszönjük
mindazoknak, akik támogatták adományaikkal szervezetünket és az önkéntesek szolgálatát. Az önkénteseink a tavalyi évben az egyik legnagyobb oroszlányi áruháztól kapott élelmiszereket eljuttatták a
rászorulók részére. Ezért is nagy
hála. A rászorulókról ne feledkezzünk meg az év többi napján sem.
„Amit a legkisebb testvéreim közül eg�gyel is tettetek, velem tettétek.” (Máté
evangélium 25,40.)
Az Élelmiszerbank élelemmentési programjának és Oroszlány Város Önkormányzatának köszönhetően az Orosz-

lány Római Katolikus Plébánia Karitász
önkéntes csoportja továbbiakban is támogatni kívánja a rászoruló embereket.
Ezúton szeretnénk adományokat kérni
a város lakosságától, akiknek módjában
áll, hogy élelmiszer csomaggal támogassák karitász csoportunk munkáját,
így még több rászorulton tudnánk közösen segíteni. A felajánlott élelmiszer
csomagokat várjuk az Oroszlány Római Katolikus Plébánián, hétfőtől péntekig 8–10 óráig, illetve a szerdai napokon 16–18-ig. Akciónk sikeres lebonyolításához várjuk további önkéntesek jelentkezését is.
Egyben felhívjuk vállalkozások figyelmét, hogy számítunk az ő adományaikra is, mivel közös érdekünk, hogy
egészséges, munkaképes, boldog emberek éljenek városunkban.
Az adóalapjukat a vállalkozások a felajánlott összeggel csökkenthetik illetve
az adományként felajánlott összeg 20%át leírhatják adójukból.
Felajánlásukat várjuk: a Munkás Szent
József Templom Oroszlányban Alapítvány számlájára a 11740061-20009221
bankszámlaszámra.
A személyi jövedelem adójuk 1%-val Ön
rendelkezik. Tiszteljen meg vele. Munkás Szent József Templom Oroszlányban Alapítvány, adószám: 18603433-1-11
Minden szombaton és vasárnap 10–11
óráig a Szent Borbála téren levő faházban ingyenes élelmiszert osztunk a rászorulók részére.
Közösen összefogva, keresztény szellemben, a szeretet jegyében sokra vagyunk képesek, hogy egymáson segítsünk. Tegyünk többet egymásért a felebaráti szeretet jegyében!

Az Oroszlányi
Karitászcsoportról

A plébániai karitászcsoportok 1990
óta működhetnek újra, még Szakos
Gyula püspök atya működése idején
kezdődött a szervezésük. A Karitász
a plébánia önkéntes segítő közössége.
A Katolikus Karitászhoz bárki fordulhat segítségért!
Oroszlány Római Katolikus Plébánia
karitász csoportja
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Instant siker
A korlátozásokkal és kijárási tilalommal terhelt időszakunkban igen kevés az a nem otthoni szabadidős tevékenység, amely vitán felül végezhető, nem jár plusz kontaktussal, és
valódi élményt jelent. Nem csoda,
hogy már most messze a várakozásokon felül teljesít az a február 13-án indult sportcsarnoktól startoló 26 kmes gyalogtúra, melyet „B kör”-nek neveznek. Ugyan szervezett, de még sincs
időponthoz kötve, komoly feladatot jelent, de közel sem teljesíthetetlen. Nem
kíván különösebb gyakorlatot, de jó, ha
értelemszerűen felkészülünk rá.
Az instant túra valójá
ban egy olyan túra
(vagy futás), amely
egyénileg, bármikor
teljesíthető. A résztve
vőknek meghatározott
útvonalon, meghatá
rozott szintidőn belül kell a távot teljesíteni. A teljesítésigazolás
okostelefonnal történik, az ellenőrző pontokon található kód
beolvasásával. Mivel a
szabályok adta kereteken belül bármikor teljesíthető sok olyan embert vonz aki a szokásostól eltérő mun
ka
rendben dolgozik vagy
szeretne túrázni, de
hétvégén nem ér rá.
Orosz
lány eddig is az „instant túrázás” egyik legnépszerűbb állomása volt,
hiszen a legelső ilyen túra a 77 km-es
A bármikor teljesíthető túrák ötlete nem mondható éppen újnak.
Az 1938-ban létrehozott Országos Kéktúra már egy ilyen túra
volt. Bármikor teljesíthető. A teljesítéshez egy igazolófüzet és soksok pecsét szükséges. A Kéktúrán kívül sok más túramozgalom
is létezik. A túramozgalmak közös jellemzője, hogy legtöbbször
nincs meghatátorzva a teljesítés
ideje. Pontosabban nincs szintidő. A Kéktúra például akár évekig is nyugodtan teljesíthető darabokban.

VérKör volt, ez 2014 óta érhető el. Az Oroszlányból induló instant túracsalád első –
és akkor még egyetlen –
tagjának létrehozásánál
fő szempont volt, hogy
a teljesítést egyszerűen
és gyorsan lehessen ellenőrizni és a rendszer
legyen teljesen automata.
Ne legyen szükség senkire a
teljesítéshez, csak a résztvevőre. A megoldás teljesen újszerű
volt, előtte még senki nem csinált ilyet,
így hatalmas érdeklődést keltett már az

indulásnál. Természetesen azóta mások
is létesítettek ilyen túrát az ország több
pontján. Lovas Mátyás és Nagy László is
alkotott több kisebb és nagyobb távot is,
melyek mindegyikéhez Oroszlányt kell
felkeresni. Ezek között az úttörő VérKör
77 km-e mellett található 42 km-es maratoni táv, de van 102 km-es kiemelke-

dő, csak kevesek számára teljesíthető útvonal is. Most azonban a legkisebb testvér, a 26
km-es „B kör” elindításával akár a nem rendszeres
túrázók számára is kínálnak egy elérhető szép teljesítményt, igazi erdei élményt, na és persze az érte
járó érmet.
A szabályokat is ennek megfelelően alakították ki:
A túra csak napkelte és napnyugta között teljesíthető. Napkelte előtt nem lehet indulni, napnyugtáig be kell érni. A túra
futva vagy gyalog teljesíthető, módját nevezésnél lehet kiválasztani. Az útvonal turistautakon és jelölt útvonalon halad. A teljes útvonalat be kell járni, az ellenőrzőpontokat a megadott sorrendben kell
érinteni. Pont kihagyása, rossz sorrend, vagy
szintidőn túli beérkezés
esetén a teljesítés nem
érvényes. A kör tetszőleges irányban teljesíthető.
A választott irányt a rajtot követő első pont beolvasása határozza meg.
Az induláshoz regisztráció és nevezés szükséges.
Ha valamilyen okból (sérülés, időjárás
stb.) nem sikerülne szintidőn belül beérni, a nevezési díj nem vész el, később
újra felhasználható. Teljesíthető egyénileg, de kísérővel is. A sikeres teljesítő letölthető oklevelet és egyedi érmet kap!
Az instant túra önálló honlappal, teljesítéskövetéssel és online eredménylistával rendelkezik. A szervezők a honlapon igyekeztek minden segítséget megadni a sikeres teljesítéshez, így ott elérhető az útvonal letölthető hagyományos térképe, GPS track-je, az útvonal
jelölések listája, de még napkelte-napnyugta táblázatot is találunk. Aki többször teljesített már 15 km körüli távot, jó
eséllyel itt is sikerrel fog járni. A részletes tájékoztató a www.bkor.hu oldalon
tekinthető meg.
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Versenyeztek a Judosok
Február harmadik hétvégéjét versenyzéssel töltötték az Oroszlányi
Judo Club versenyzői. Szombaton
Győrben az ifjúsági korosztálynak rendeztek rangsorversenyt, ahová nagy
számú, közel 400 nevezés érkezett. Az
OJC 4 főt indított, közülük Pinke Zsófia a 22 induló közül a 7. helyen végzett. Másnap Regionális Rangsorversenyen vettek részt a diák és serdülő
korcsoportosok. A régió egyesületeiből
105 nevezés érkezett, itt 5 főt indított az
egyesület, akik mindannyian szépen
teljesítettek.
Eredmények: aranyérmesek: Wertheim
Dominik, Áncsák Kiara Manna; ezüstérmes: Varga Regina; bronzérmes:
Müller Krisztián; 5. helyezett: Gáspár
Norbert. Edzőjük Végh Tibor.
Izsáki Erika

Súlyemelés:
Négyből négy

Február 13-án válogató súlyemelő versenyt rendezett Budapesten a
Súlyemelő Szövetség. A Baczakó Ku-

pát az előírásoknak megfelelően, zárt
kapuk mellett bonyolították le. Az
Oroszlányiak Városi Súlyemelő Klub
(OVSK) versenyzői közül négyen indultak, mind a négy első helyezést érte
el a súlycsoportjában és korcsoportjában.
Szokásához hű maradva két országos csúccsal gazdagította érem gyűjteményét Szalai Lili 77 kilót szakított
és 97 kg-ot lökött az ifjúságiak között
71 kg-ban úgy, hogy szakításban is és
összetettben is országos csúcsot emelt.
Ő ugyan ennél is több rekordot szeretett volna teljesíteni, ám március hatodikán Szombathelyen a Szavária Kupán lesz még lehetősége bizonyítani,
mivel az is kiemelt verseny lesz.
Mikhel Eszter szintén örülhetett a teljesítményének, minden fogása szé-

pen sikerült a +86 kilós súlycsoportban az ifjúságiak között 78-at szakított 98-at lökött, összetettben 14 kg-ot
javított a legjobb teljesítményén. Ugyancsak jó eredményt ért
el a Síkos Dávid aki
még csak serdülő tehát 15 éves a +96 kg-os
súlycsoportban, hat jó
gyakorlattal 90 kg-ot
szakított és 113 kg-ot
lökött, mellyel szintén
megjavította az egyéni
csúcsát.
Huber Bence is első
lett a juniorok között,
89 kg-ot szakított és
107 kg-ot lökött.
– Néhány elrontott
fogás, rosszul sikerült gyakorlat becsúszott, ettől függetlenül meg vagyok
elégedve minden versenyző teljesítményével. A zárt kapuk miatt nem lehetett ott más csak a versenybíró, a lapozó, a versenyző és az edzője. Pedig
a szülők már nagyon várják, hogy a
helyszínen tudjanak drukkolni a gyerekeiknek – mondta Bagócs János edző
a megmérettetés után.

Egy győzelem,
egy vereség
Az Oroszlányi SZE labdarúgócsapata
befejezte felkészülését a tavaszi szezonra. A tapasztalatokról így nyilatkozott
Gulyás Tamás vezetőedző: „Nagyon elégedett vagyok a csapat edzőmérkőzéseken nyújtott teljesítményével és hozzáállásával. Örülök, hogy
ebben a nehéz helyzetben is kemény munkával igyekeznek előrébb juttatni egyesületünket. Az edzőmec�-

cseken minden játékos ugyanannyi lehetőséget kapott. Az eredménnyel nem
foglalkoztam, arra csak az éles bajnokság alatt lesz szükség.”
A csapat edzőmérkőzéseinek eredményei:
TatabányaiSCU-19–OroszlányiSZE 3-1
Watt-Kecskéd KSK–Oroszlányi SZE 3-1
Oroszlányi SZE–Vértessomlói KSK 1-2
Oroszlányi SZE–Watt-KecskédKSK 2-5
Az Atlasz Geodézia felnőtt megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokság 16. fordulójában az oroszlányi focisták Esztergomban léptek pályára. A tartalékosan felálló csapatnak itt nem sikerült a
pontszerzés és súlyos vereséget szenvedett.

FC Esztergom–Oroszlányi SZE
4-0
Később aztán Sikerült hazai pályán
győzni az oroszlányi felnőtt labdarúgó csapatnak az Atlasz Geodézia megyei I. osztály 17. fordulójában. A 3
pont megszerzésével a gárda a tabella
6. helyét foglalja el.
Következő mérkőzésükre február 28án kerül sor a Nyergesújfalu SE otthonában.
Oroszlányi SZE–Tatai AC
1-0
Gólszerző: Sárközi Martin Dezső (37.
percben)

Karatés sikerek
Az oroszlányi Raion Dojo február elején két versenyzővel vett részt
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Zalaszentgróton a Hayashi Magyar
WKF Karate Liga harmadik fordulóján. A küzdősportolók eredményes
napot tudhattak maguk mögött: amellett, hogy fantasztikus teljesítményt
nyújtottak, felszabadultan mozogtak
a tatamin. Bazsánt Csaba felnőtt férfi -75 kg kumite kategóriában bronzérmet szerzett, míg Szlezák Anna U21
női +61 kg kategóriában a pontszerző
negyedik helyen végzett. A verseny hatalmas löketet adhat a karatékáknak,
akik gőzerővel készülnek közösen a
negyedik és egyben utolsó fordulóra.

Boxkesztyű árverésre
Kovács „Vipera” Attila kesztyűjéért
indulhat licit hamarosan, ahogy az
a vele készült február eleji internetes
kapcsolaton keresztül készült interjúból megtudhattuk az OVTV adásából. Az oroszlányi születésű sportoló
beszélt ökölvívó karrierjének kezdetéről, annak csúcspontjáról, és befejezéséről is. Mint mondta, mai napig szívügye a sport, és két pár legkedvesebb
kesztyűjét is ennek szellemében ajánlotta fel. A ma Németországban élő Attila elmondta, hogy egykor rendszeres
szurkolója volt az itthoni kosármec�cseknek. Így egyik pár kesztyűje az
OSE javára fog gazdára találni, a másikból befolyó bevétel pedig természetesen az Ökölvívó szakosztály működését fogja segíteni. A kesztyűi pedig
azok, amelyben megszerezte, illetve
megvédte a világbajnoki címét.
Az árveréssel kapcsolatos információk
hamarosan nyilvánosak lesznek, a licit
helye pedig valószínűleg az oroszlany.
hu oldal lesz. Viperával készült Skype
interjút az oroszlanyimedia.hu oldalon,
„Hamarosan kezdődik az árverés” címen találják.

A végjátékhoz közeledve
A válogatott EB selejtezői miatt
szünetelt a bajnokság három hétig,
így február elején lépett utoljára
pályára az OSE Lions.
Amint arról előző számunkban is
beszámoltunk, január végén sikerült
kilábalni az év eleji hullámvölgyből,
hiszen két győzelemmel zárta a hónapot a Lions.
A február 3-ai szolnoki vendégség
a várt sima vereséget hozta, február
6-án azonban „négy pontos” mec�csen sikerült hazai pályán győzelmet
aratni a közvetlen vetélytárs ZTE ellen. Sőt, a 86-81-es győzelem azt is
jelentette, hogy az alapszakasz végén esetleges pontegyenlőség esetén egymás elleni összevetésben az
Oroszlány felé billen a mérleg nyelve, tekintve, hogy Egerszegen kétszeri hosszabbítás után csak két ponttal
nyertek a zalaiak.
Az utóbbi időszak jó teljesítményének köszönhetően négy vetélytársával egyetemben az OSE is esélyessé
vált a legjobb nyolcba jutásra. Nehezítő körülmény, hogy a hátralévő hat

alapszakasz meccsből ötöt idegenben kell megvívnia, négyet a közvetlen vetélytársak ellen. Ha ezt a négy
mérkőzést behúzzák városunk fiai,
jó eséllyel a play-off-ba kerülhetnek.
Azonban úgy teljes a kép, ha hozzátesszük, hogy ebben a szezonban
idegenben még nem sikerült nyerni.
A hátralévő hat mérkőzésből az első
bír a legkisebb jelentőséggel, ha lehet
ezt így mondani, hiszen a listavezető Falcohoz látogat a csapat. Fentiek tükrében több okból sem ez az a
meccs, amit feltétlenül meg kell nyerni Annál inkább a sopronit, a jászberényit, a kecskemétit, és a kaposvárit,
és ha biztosra akarnak menni akkor
az utolsó hazai meccset, a Körmend
ellenit is.

Eredmények
Szolnok–OSE Lions
OSE Lions–ZTE KK

85-69
86-81

Tabella
Hely. Csapat
Győz.
1.
Falco KC
14
2.
Szolnok
15
3.
Alba Fehérvár 14
4.
DEAC
14
5.
Szeged
14
6.
Körmend
11
7.
Atomerőmű SE 12
8.
Sopron KC
9
9.
PVSK
9
10. Kecskemét
9
11. OSE Lions
8
12. Kaposvári KK
8
13. ZTE KK
5
14. Jászberény
0

Ver.
3
4
7
8
8
8
9
11
12
12
12
13
14
21

Az alapszakasz hátralévő mérkőzései
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–OSE Lions
febr. 27. (szo), 18 óra
Sopron KC–OSE Lions
márc. 3. (sze), 18 óra
Jászberényi KSE–OSE Lions
márc. 6. (szo), 18 óra
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–OSE Lions
márc. 13. (szo), 17 óra
Kaposvári KK–OSE Lions
márc. 20. (szo), 18 óra
OSE Lions–Egis Körmend
márc. 27. (szo). 18 óra
A hétvégi mérkőzések vasárnap 16 és 19 órakor, a hétköznapi mérkőzések pénteken 19.30-kor felvételről teljes egészében megtekinthetők az OVTV műsorán.
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A veszélyhelyzet meghosszabbítva
Az Országgyűlés újra felhatalmazta
a kormányt, hogy a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggésben hozott kormányrendeletek hatályát a most megszavazott törvény hatályvesztéséig – a kihirdetést követő 90. napig – meghos�szabbítsa. A parlament ugyanakkor
ennél korábban is visszavonhatja felhatalmazást. A megerősítéssel kapcsolatban az előterjesztés indoklása azt hangsúlyozza: az Országgyűlés politikailag
elismeri a járvány megakadályozására tett eddigi kormányzati lépéseket. A
parlament külön jóváhagyta azt a kormánydöntést, amellyel a tavaly november elején kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt kiadott egyes kormányrendeleteket a 2021. február 7-én hatályos szövegükkel újból hatályba léptették.

Nem lélegezhetünk fel
Noha február első napjaiban Enyhült a
maszkhasználatra vonatkozó rendelet,
és február 2-tól nem kell Oroszlány belterületén, valamennyi közterületen és
nyilvános helyen maszkot használni.
Azonban továbbra is kötelező maradt
az orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszk viselése a városi piac területén, az üzletek és intézmények parkolóiban, a tömegközlekedés – vasút, autóbusz – kijelölt megállóhelyein, a várakozás során igénybe vett területeken (pl.
posta, gyógyszertárak, boltok előtti sorban álláskor). Oroszlányban az év elején
jelentősen csökkent a koronavírus fertőzöttek száma, mely nagymértékben a
városlakók fegyelmezettségének is köszönhető. Lazók Zoltán polgármester a
jó mutatók alapján, valamint a lakosság
igényeit figyelembe véve hozta meg az
enyhítő rendeletet, mely 2021. március
1-ig volt érvényes.
Azonban a járványhelyzet változékonyságát mi sem jelzi jobban, hogy már
február 11-én a következőket írja a polgármester: „Minket sem kerül el a járvány sokadik hulláma, s az átmeneti
kedvező számok után jelenleg rosszabbnak tűnik a helyzet, mint az elmúlt év
folyamán bármikor. A város intézmé-

Bevezetnék a koronavírus-védettséget
igazoló okmányt
Arról döntött a kormány, hogy a magyar állam bevezeti a védettséget igazoló okmányt. Az okmányt az kaphatja meg, aki mindkét koronavírus-elleni
oltást megkapta, illetve az, aki már igazoltan felgyógyult a betegségből. Az okmánynak nem lesz érvényességi ideje, mert a tudomány még nem állapította
meg, hogy pontosan meddig tart a betegséggel szembeni védettség vakcinázás, illetve felgyógyulás után. A dokumentumban ezért az első csoport esetén
a második oltás beadásának időpontját rögzítik, a második csoportnál pedig a
kórház elhagyásának az időpontját.
Annak is lehet ilyen okmánya, akinek volt pozitív PCR-tesztje, de ebben az
esetben csak onnantól, ha már utána volt egy negatív tesztje is. Ha negatív
tesztje nincs, akkor is lehet okmánya, de ebben az esetben a követelmény,
hogy a pozitív tesztjét követően az illető tudja le a házi karantént. Ha ez megvan, akkor még kell várnia 10 napot, aztán kaphatja meg az okmányt.
Az is igényelhet majd ilyen igazolványt, aki tünetmentesen esett át a betegségen. Nekik vérvizsgálatot kell majd csináltatniuk, és ha az kimutatja a vérben
az antitestek jelenlétét, akkor lehet okmányt igényelni. Ebben az esetben a dokumentum kiállíttatása pénzbe kerül, míg a korábban leírt esetekben ez ingyenes lesz. Az okmány kiállítását a vértesztes megoldás esetén a vérteszt elvégzését követő négy hónapon belül lehet kezdeményezni.
A kormány egyelőre nem döntött arról, hogy a védettséget igazoló okmány
milyen jogosultságokat biztosít majd a tulajdonosainak – jelent meg a 2021.
február 12-ei Magyar Közlönyben.

nyeiben folyamatosak a lezárások, osztályok tértek át digitális oktatásra, óvodai csoportokat zártunk be, jelen van a
vírus bölcsődében, és a városüzemeltető cégnél is.
A kormány információ szerint ennél
még nehezebb hetek várnak ránk. A fegyelem ugyanakkor – azt látom – lazul,
ami betudható persze a sok bezártságnak és a tavaszias időjárásnak is. (…)
A jelenlegi maszk-rendeleten, amely
szerint kültéren csak a buszmegállókban, tömegközlekedési eszközökön, il-

Tisztelt Olvasóink!
A koronavírussal kapcsolatos helyi intézkedésekről televíziós kollégáinkkal együtt folyamatosan
gyűjtjük és adjuk közre az
elérhetővé váló információkat. Ezeket elsősorban
az oroszlanyimedia.hu oldalon, valamint az OVTV
Facebook oldalán keressék, hiszen itt tudjuk a leghamarabb közzétenni.
Vigyázzanak egymásra!

letve várakozás során kötelező a maszk
viselése, egyelőre nem szigorítok, de
ajánlom és kérem, hogy az utcára kilépve minél többen és mindenhol viseljék a maszkot – én magam biztosan
így teszek –, mert pillanatnyilag nincs
jobb tömegesen használható védőeszközünk. Tartsunk távolságot másoktól,
és amikor csak tehetjük, fertőtlenítsük a
kezeinket. Alapvetően ennyit tehetünk
magunkért és másokért – de ennyit kötelességünk megtenni. Bízom továbbra
is a városlakók fegyelmezettségében és
felelős viselkedésében, amivel megelőzhetjük a szigorításokat és legfőképpen
az oroszlányiak egészségét, életét!

