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Az alkalmi és
a rendszeres
kerékpározókat
egy szervizpont is
segíti mostantól,
melyet a
bicóút melletti
sportcentrumban
állított fel az
OIH Zrt.

Felpumpálhatjuk a lapos kereket
indulás előtt, de a tucatnyi
szerszámmal sokféle javítás,
beállítás is megoldható. A lehetőség
– az udvar nyitvatartási idejében –
ingyenesen vehető igénybe.

Terülj, terülj…
Indulnak az aszfaltozások – ezeken
a helyeken kell figyelni áprilisban.
3. oldal

Mit néz?
Nőtt az internethasználók aránya, de
változatlanul népszerű az újság is: a
médiahasználati felmérés eredményei a
6–7. oldalon.

Szép karrier
Négy évtizednél is hosszabb ideje őrzi
a népdaléneklés hagyományát Szép
Lídia. Az idén 84 éves asszonytól
azonban nem csak dalokat lehet(ne)
tanulni.
4. oldal

Ahol szabad
Nem sok programlehetőség jön
szembe mostanában, de csinálhatunk magunknak is. Ráadásul ehhez
kiváló helyen van városunk, szinte
bármilyen irányba elindulhatunk.
8. oldal

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Barátok maradtak
A korlátozások miatt kevés hírt
hallani az Oroszlány Barátainak
Köre felől, noha korábban a legaktívabb civil szervezeteink között tarthattuk számon őket.
Kérdésünkre Fátrai „Márta” Erzsébet, az egyesület elnöke elmondta, hogy noha 2021. március 31gyel lejárt volna az egyesület vezetőségének, elnökének megbízása,
a jelenlegi helyzetben nem tudnak
közgyűlést összehívni. Mivel személyi ügyekben csak a közgyűlés
dönthet, így egy darabig mindenki marad a meglévő posztján. A választási előkészületek egyébként
megtörténtek, vannak jelöltek, semmi akadálya sem lenne az új elnökség felállásának, csak a vírus miatti tiltások állnak az összejövetel útjába – amint „kiszabadulnak” ös�szehívják a közgyűlést. A tagjaikat e-mailben és sms-ben fogják
értesítni, papír alapú levelet csak
annak küldenek ki, aki más módon
nem érhető el. Ha azonban a korlátozások és tiltások még több hónapig fennmaradnak, várhatóan az
online szavazásra keresnek megoldást, és ezen keresztül tartják meg
a választást. A „Főbarát” végezetül
– a tőle megszokott derűvel – kíván
jó egészséget mindenkinek, a mielőbbi találkozás reményében.

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.

Dallos Zoltán: A nyugdíjas Aranyhaj
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Mesevilág közepében picinyke kis város.
Ki erre téved, azt hihetné: unalmas és álmos.
Volt itt nyüzsgés, sürgés-forgás héthatárra szóló,
Majd átok ült varázsvilágra, sötéten vészjósló.
Láthatatlanná változott mindenkinek mosolya,
Maszkok alatt azt suttogták: korona, korona…
De nem is ezüst, nem is arany, gyémánt sincsen rajta,
Két hetes szobafogság, ki véletlen benyalta!
Kézfertőtlenítővel, nem karddal kell most csatát nyerni!
Wc-papír, cukor és liszt… az összeset meg kell venni?
A mézeskalácsházban az utóbbit nem pótolja semmi.
A banya így hontalan lett, nincsen itt mit tenni.
Jancsi és Juliska a majki erdőszélet hiába járja,
A bajba jutás helyszínét most egyik sem találja.
Amúgy is sok a turista, így elveszni nem lehet.
Home office-ban a fél város, ez tényleg őrület!
Kirándul titkon mindenki, hétmérföldest húzva,
Csak a nyugdíjas Aranyhaj, ki a rövidebbet húzta.
Hisz a tisztiorvos főtündér varázstükrön üzente:
Maradj otthon! Legyen eszed, ne ülj most a füledre!
Hamupipőke hercege szingli marad egy időre,
Hisz nem marad a küszöbön senki üvegcipője!
Tizenegyig megy a bál, aztán mindenki haza mehet!
Happy endet így megírni lássuk be, nem is lehet!

Gazdát keres
Maffia.

Ő
Fél év körüli kislány.
Szobacicának
fogadható
örökbe, ivartala
nítási feltétellel.
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Már nem zsákban hozzák
Télen a kátyúzásra egyetlen lehetőség
van, az úgy nevezett zsákos, vagy „hi
deg” aszfalt. Lapszámunk megjelenésével egy időben teljes szélességében kaphatja vissza a forgalom a Dózsa György
utat. Itt a mélyben végzett munkák végeztével, április első napja óta félpályás,
lámpás terelés volt érvényben. Ahogy a
melegebb időjárás beköszöntével nyitnak az aszfaltkeverő üzemek, nem csak
ez a munkaterület kaphatja vissza aszfalt burkolatát: megkezdődik a februári
lapszámunkban felsorolt munkák közül
is néhány. Sorra vettük, hogy melyik utcákat, részeket érdemes elkerülni áprilisban.
A kényszerű forgalomterelés miatt átmenetileg megnövekedett forgalmú
Kertalja utca most munkagépektől lesz
hangos – igaz most csak nappal. A szürke 50, vagy annál is több árnyalatát felvonultató utca teljes hosszában új aszfaltot kap. A munkálatokhoz csak a
szükséges mértékben veszik igénybe az
utat, jellemzően félpályán járható marad közben is. A felmarás-aszfaltozás
folyamatát az hosszabbítja meg, hogy
közben 22 aknafedelet is szintbe kell
emelni. A játszótér felé eső parkoló öböl
nem lesz érintett, de az 1–5. számú tömb
előtt lévő, útra merőleges parkolók igen.
Ezeket a parkolóhelyeket az adott néhány napra szabadon kell majd hagyni.
A lakókat a munkát végző OIH Zrt. levélben tájékoztatja a munkák számukra
fontos részleteiről, egyben kéri együttműködésüket a parkolással és forgalmi
változásokkal kapcsolatban.
A Népekbarátsága utca tó felöli végén,
a Bánki Donát utca és Malom-tó közötti rövid szakaszon is ugyanez várható.
Ez gyakorlatilag a korábbi aszfaltozás
befejezése, a végleg bezárt „kispostá”tól a tó felé. Ez az orvosi rendelőkhöz
érkezőket, a Tópart utcában és a tóparti
tízemeletesben lakókat fogja érinteni elsősorban. Az útba eső aknafedeleket itt
is az új burkolat szintjéhez emelik fel. A

arra járókat. Itt azonban hosszabb munkavégzésre kell számítani, mint az utak esetben. A régi szerkezet
elbontása után a megmaradó hídfőket meg
kell erősíteni, illetve
alkalmassá tenni az új
híd fogadására. Ezek
a betonozással is járó
feladatok
(névleges
kötési idő 28 nap) ös�szességében biztosan
több héten keresztül
fognak tartani. Ideigkörnyéken lakók itt is számíthatnak a postaládba dobott
vagy lépcsőházajtóra kitett
tájékoztatóra a tényleges időpontokkal kapcsolatban.
A „nagy” körforgalom és a
Kossuth szobor közötti részen csak az Alkotmány utat
aszfaltozzák újra, a kereszteződés többi részéhez nem
nyúlnak – ám bizonyára nagyon oda kell majd figyelniük a Szakrendelőhöz, vagy a
gyógyszertárhoz érkezőknek is. A nagy
forgalmat bonyolító, széles útszakasz
szintén a csatornafedelekkel egy magasságba kerülő, egybefüggő aszfaltot kap.
Ez a munka is áprilisban indul. Ide sem
terveznek teljes lezárást vagy kötelező
kerülőt – ugyanakkor a forgalom egyegy rövidebb időszakra akadozhat. A
Szakrendelő megközelíthető a Haraszthegyi út felől is, ezt is érdemes megfontolni abban a néhány napban – akár
még az oltópontra érkezőknek is.
Két kisebb, de hosszabb feladat is elindul ebben a hónapban: megelőző jelleggel két gyaloghidat is újjáépítenek.
Svandaberek patak hídját legegyszerűbb
a gazdabolthoz kötni, és bizony el kell
ismerni, hogy több évtizede szolgálja az

lenes hidat nem építenek ki, nem is lenne sok értelme. Kerüléshez a Rákóczi út
felöli híd 50 méterre van, a Tópart utcai
pedig pontosan 100 méter légvonalban.
A másik, a Pénzes-patak feletti gyaloghíd elsősorban a munkába járókat szolgálja a Mindszenti úton, az egykori fateleppel, ma a „nagy” BorgWarnerrel
átellenben. Ez is hasonló technológiával készül, mint a belterületi társa. Végezetül mindkét helyen a piacnál megismert, acél szerkezetű, fa padlójú szerkezeteket kapunk, másfél méter szélességgel – a tervek szerint május végével.
A hónap vége felé pedig várhatóan a
Fürst Sándor utcában is felvonulnak a
munkagépek, és hozzákezdenek az úttest és a járda újraépítésének.
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A dal élteti
Az újság ös�
szeállításakor
törekszünk
arra, hogy – a
havi megjele
nés adta kor
látok között
– aktuális té
mákkal fog
lalkozzunk.
Évszakhoz illő
szabadidős javaslatok, útfelújítások, intézményi változások, vagy amíg
voltak, rendezvények. Néha
azonban téma
a csak úgy bekopogtat az ajtón. Ismerjék
meg Önök is
Szép Lídiát, aki tavaly 40 éves hagyományőrző tevékenységéért vehetett át
polgármesteri elismerést.

Az öcsödi születésű Szép Lídia már
a 100 évet is megért édesanyjától is
sok dalt tanult. Így nem csodálkozhatunk azon, hogy már az iskolai énekkarban is szólózott.
Népdalénekesi karrierjét is
Öcsödön kezdte. Amikor
Mezőhéken ment férjhez,
akkor az ottani hagyományőrző népdalkör tagja lett.
Kapcsolatát
szülőfalujával
azonban soha nem szakította meg. Oroszlányba kerülése óta is számos helyen lépett
fel, köztük számos nyugdíjas
klubban is járt. Találkozók,
nyugdíjas klub összejövete-

lek, Ki-Mit Tud?-ok és magyar nóta
versenyek állandó résztvevője. Beszélgetésünk alkalmával is vastag albumban
lapozza az emlékeket, melyek
között éppen
úgy találunk
első helyezést
igazoló okleveleket, találkozókról szóló emléklapokat, és fellépésről szóló újságcikkeket. Jelenleg
az Oroszlányi
Bányász Népdalkört erősíti, mely idén
32 éves, és rajta kívül még 11 tagja van.
A hölgyet bárki meghallgathatja, aki
felkeresi az oroszlanyimedia.hu ol-

dalt, ahol „40 éves szép eredmények”
címmel az OVTV készített vele rövid
riportot.
Oroszlányba 1976-ba került, a Már
kushegy indulásával dolgozni érkezett. A lejtakna „lehajtását” segítette kompresszorosként. Az akkori viszonyokat jól jelzi, hogy 3 helyett 4 szakban dolgoztak, és a 9
hónapra tervezett munkát 6 hónap alatt végezték el. Akkor az
ezért kapott prémium egy mustársárga Zsigulihoz segítette hozzá.
2016-ban már lakóközössége oszlopos tagjaként találkozunk vele a helyi TV műsorában. Ott éppen takarítást, a lépcsőház és annak környezetének rendbetételét vállalták fel
többen – míg az erre szánt havi ös�szeget is befizették. Így néhány év
alatt a társasház össze tudott gyűjteni egy olyan összeget, amelyből érdemben fejleszteni tudták a lépcsőházat.
Lídia szomorúan jegyezte meg, hogy a fiatalok
szinte egyáltalán nem jelentkeznek, nem érdeklődnek a népdal iránt.
Pedig több, mint negyven éves helyi életútjából látható, hogy nem
csak dalokat, de kitartást, szorgalmat is lehet
tanulni egy-egy ilyen közösségben.
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Megváltoztak a
rendelési idők
Több mint 6 millió forintba került Felsőtelepen kialakult illegális hulladéklerakók felszámolása, ahonnan 452 tonna szemetet szállítottak el és ártalmatlanítottak.

50 sisakot adott át a Bányászati Múzeumnak Molnár
Lajos a Vértes Metál Kft. nevében. Az adományt a
látogatók használják majd a kiállítóhely egyes részein – amint ismét megnyithatja kapuit.

Dr. M. Kiss Péter felnőtt háziorvos, valamint
dr. Gieszer Zsuzsanna, dr. Lakatos Klára és
dr. Szenczi Julianna gyermek háziorvosok
esetében az új időpontok:
Dr. M. Kiss Péter (IV. sz. felnőtt háziorvosi
körzet):
• hétfő: 8:30–13.00
• kedd: 8:30–12.00
• szerda: 11:30–16:30
• csütörtök: 8:30–12.00
• péntek: 8:30–12.00
Dr. Gieszer Zsuzsanna (I. számú gyermek
háziorvosi körzet):
• hétfő, szerda, péntek: 8.00–11.00 és
15.00–16.00
• kedd: 8.00–9.00 és 14.00–16.00
• csütörtök: 9.00–13.00 és 15.00–16.00
Dr. Lakatos Klára (II. számú gyermek háziorvosi körzet):
• hétfő: 7.30–11.30
• kedd: 7.30–10.45 és 11.00–13.00
• szerda: 13.00–16.00
• csütörtök: 7.30–10.45 és 11.00–13.00
• péntek: 7.30–10.00

Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek is
nehézséget okoz a közgyűlés összehívása, de ezzel a fotóval üzennek, hogy az összetartás nem veszett ki közülük.
Búcsúzunk egyes olvasóinktól, mert a Magyar Posta nem vállalja a továbbiakban egyes kiadványok –
közte újságunk terjesztését. Ez a külterületi postaládákra és a postafiókokra vonatkozik. A lehetséges
megoldásokon dolgozunk.

Dr. Szenczi Julianna (III. számú gyermek
háziorvosi körzet):
• hétfő: 7.30–11.30 és 12.00–14.00
• kedd: 13.00–16.00
• szerda: 7.30–10.00 és 11.00–13.00
• csütörtök: 7.30–11.30
• péntek: 7.30–10.00
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Oroszlányiak médiahasználati szokásai

Harmadik alkalommal végezte az
Önkormányzat a médiahasználati
szokások felmérését. Az ilyenkor ka
pott eredmények nem csak a döntés
hozók számára mutathatnak irányt,
de a médiatermékek előállítóinak is
nagyon fontosak. Időről-időre minden szereplőnek érdemes átgondolni,
hogy mely felületeknek van értelme
és melyek felett járt el az idő. Ami régen jó volt, az ma már korántsem biztos, hogy megállja a helyét. A felmérés
idén rendhagyó módon, saját kivitelezésben valósult meg, mivel nincs lehetőség a személyes kérdőíves felkeresésre, de egyébként idén pénz sem
jut ilyesmire. Így külön köszönet illeti azt a több, mint 400 főt, akik rászánták azt a néhány percet, és online

lak szempontjából sem született igazán meglepő eredmény: 95% használja a Facebookot, és magas, majdnem
60% a YouTube-ról tájékozódók aránya is. Az Instagram a korábbiakhoz
képest lassan jön fel, ebben a felmérésben 24%-on áll.
Ismertség tekintetében még mindig
első az OVTV, melyet itt is újságunk
követ. Szorosan, ezektől nagyon nem
lemaradva szinte azonos mértékben
ismert az OVTV és Lazók Zoltán polgármester facebook oldala. A helyi TV
2012 óta létező közösségi oldala mára
az oroszlányi oldalak közül kiemelkedően sok, 9200 követővel rendelkezik.
Az ugyanitt hasonlóan népszerű polgármester pedig 5100 követőt gyűjtött
2014. óta.

Kommunikációval igazából foglalkozó szakemberek számára már
évek óta a legfontosabb probléma, hogy a felhasználható felületek jelentősége inkább elaprózódik. Összeségében évek óta csökken a televízió, pláne a nyomtatott
sajtó biztosította elérhetőség. És
itt nem csak arról van szó, hogy a
facebookon ma már minden infót
sokkal gyorsabban és könnyebben elérünk. A facebook helyett is
sorra nyílnak a még újabb, még inkább adott célközönségre szabott
lehetőségek. Igaz ez akkor is, ha a
magyar felhasználók számára még
messze egyeduralkodó a kék közösségi felület, vagy ha helyben –
főként az nagy arányú 60 év feletti
lakosság okán – még mindig jelentős a klasszikus csatornák jelentősége is. Így fontos megvizsgálni a
kérdőív egyik legfontosabb kérdésére, az „Elegendőnek tartja-e az
Oroszlányi tájékozódási felületeket?” adott válaszokat. Nos, a válaszadók 65%-a számára elegendőek a lehetőségek, további 18%
szerint még sok is, ami most van.
Csak 8%-uk gondolja úgy, hogy
lenne még lehetőség a további bővülésre. (A hiányzó 9% nem adott
választ a kérdésre.)

Ez a felmérés a statisztika szabályai
szerint nem tekinthető reprezentatívnak: a válaszadók önkéntesek voltak, és nem életkoruk vagy társadalmi helyzetük alapján válogatták be
őket. Az azonban biztosan elmondható, hogy az eltérések ellenére a korábbi
felmérésekhez képest nem hozott gyökeres változást.
A hírforrásként szolgáló csatornák átrendeződését mutatja, hogy ma már –
vagy papír alapon, de kitöltötték a kérdőívet. Az ő válaszaikból szemezgettünk most.

Internet mindenek előtt
A helyi média szóról a válaszadók
többségének az Oroszlányi Városi Televízió jut eszükbe, míg második helyen a 2840 helyi újságot említették.
Tájékozódásra a többség napközben
a mobilját használja, míg este és hétvégén a TV vezető, de mellette megmarad a mobil is. Közösségi olda-
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helyi ügyekben – a facebookról tájékozódnának a legtöbben, melyet a város
honlapja, a helyi TV, majd a helyi újság követ. A beküldött válaszok szerint
konkrét oldalra lebontva az oroszlany.
hu megelőzi az oroszlanyimedia.hu-t.
Egyébként a válaszadók 95%-a használja minden nap az internetet, és szinte
mindegyikőjük mobiltelefont, vagy azt
is használ hozzá. Ez utóbbi jelentős elmozdulás a korábbi évek felméréseihez

Szintén nem hozott változást újságunk ismertsége: a válaszadók 78%a olvassa mindig vagy néha, és csak
22% nem ismeri (vagy nem olvassa, vagy csak nagyon ritkán) a lapot.
A csak az interneten elérhető Víztorony rádió esetében nincsen korábbi összeshasonlítási adat: most 14%
hallgatja valamilyen rendszerességgel, és 86 százaléka pedig egyáltalán
nem.
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A témák összeállításáról szóló kérdés
a szerkesztők számára jelenthet valódi
segítséget: A rövid képes híradásokkal
azonos mértékben (72-72%) népszerűek tényfeltáró anyagok, míg a kultúra és a hobbi (receptek, tippek) témák
(50-50%) megelőzik a hosszabb beszélgetéseket és a sportot (40-40%). Az
egyházi témák 10%-a pedig lemaradt a
politika 23%-ával szemben.

Oroszlány közösségének
legfontosabb kihívásai

Nem média ugyan, de kár lett volna
kihagyni az alkalmat pár extra kérdésre. Szubjektív ugyan, hogy a kapott
válaszlehetőségek közül kinek melyik
téma érinti jobban az életét, de a legmagasabb pontszámokat sorrendbe állítva az látszik, hogy messze a legfontosabb kihívásnak az orvosi ellátást
tartják. Érthető okokból ezt a közbizképest, ahol még 50-60% körül volt ez
az arány.

Nagy úr a megszokás is
Az egyes konkrét felületekre vonatkozó eredmények részleteiben sem térnek
el jelentősen a korábbi eredményektől. Az OVTV-t továbbra is 73% nézi
kisebb-nagyobb rendszerességgel, a
maradék 27% zárkózik el tőle teljesen,
vagy nem ismeri. Érdekes eredmény,
tonság követi, a harmadik helyen pedig a köztisztaság osztozik a vírus miatti bizonytalansággal. Ezek után a jön
az utak, járdák állapota, és csak ezt követően, némileg lemaradva a parkolás.
A válaszadók közérzete összességében
pedig az alábbi grafikonról olvasható
le:
A felmérés hitelességéhez hozzátartozik, hogy a kitöltők 88%-a 15 évnél régebb óta él Oroszlányban. Végezetül álljon itt egy érdekesség, amelyről
mindenki maga döntse el, hogy örül-e
neki:
hogy míg 62% szokta hagyományosan,
a TV képernyőjén nézni az adást, addig 77% valamilyen webes felületen is
el tudja érni. A nyilvánvaló átfedés ellenére is érdekes adat az, hogy már a
TV adás esetén is több néző számára érhető el a webes felület, mint tévékészülék. Szeretnénk azt hinni, hogy
ebben egyébként a távolabb, mondjuk
külföldön élő oroszlányiak érdeklődése is benne van.
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Menjünk, de hova?
A jelenlegi, korlátozásokkal teli
hely
zetnek nincs igazán jó oldala.
Azonban az lehet egy hatása, hogy –
egyéb lehetőség híján – többen indulnak neki a természetnek gyalog vagy
kerékpárral. És mivel kirándulni biztosan jó, talán többeknél meg is marad ez az időtöltés a „felszabadulás”
után is.
Kirándulni mindenekelőtt olcsó. Természetesen mindent lehet fokozni, és
kiváló felszerelések kaphatók, de amíg
csak ismerkedünk a műfajjal, nem kötelező ezeket beszerezni. Napi 30-50
km-t megtenni, és/vagy rendszeresen
túrázni természetesen már indokolhat más felkészültséget. De Majkra kimenni bármilyen sportcipőben és bármilyen hátizsákkal nekivághatunk.
Aztán kirándulni lehet egyedül, vagy
többen. Egy adott probléma megoldását kigondolni, vagy akár enélkül
elmélkedni egyedül, kiváló környezet. Ugyanúgy jó alkalom arra, hogy
találkozzunk a barátokkal, út közben sok mindenről szó eshet. De ha
a családunkat rá tudjuk venni, közös programnak is kiváló. WiFi
ugyan nincs, ez tény, de egy-két jó
fotó könnyen születhet út közben is.
Azt meg otthonról is éri megosztani.
És kirándulni – mert most ez is érv –
lehet. Nyilván haza kell érni időben,
meg persze fogunk találkozni más

csoportokkal is. De mellettük el lehet
haladni a józan ész szabályait betartva.
A legkisebb távolság adja magát,
Majkra legalább négy különböző útvonalon is kijuthatunk, és bármelyiken vissza is – tempótól függően ez kiadhat egy fél napot is, és még
jó időben, világosban haza is érhetünk. Egyebek mellett megnézhetjük, hogy mire az a sok építkezés a
Kamalduli Remeteség körül, vagy
miért esik olyan sokszor szó a Bányászati Múzeum fejlesztéséről. De a
vértessomlói kilátó, sőt Várgesztes is
elérhető, belátható távolságra van. Ellenkező irányban Vértesszentkereszt
(még nem látogatható), Dobai-kút is
lehet az úticél. Legjobb persze, ha van
velünk valaki, aki már gyakorlott ebben. De a mai útvonaltervezőkkel,
vagy a túrajelzések minimális ismeretével az eltévedéstől sem kell félnünk.
És végül kirándulni jó, mert
ha rákapnánk az ízére, mindig van tovább: könnyű újabb

célokat kitűzni, esetleg keresni egyegy szervezett eseményt, vagy csak
ugyanazt a távot mind a négy évszakban teljesíteni.
Mindig azt tartsuk szem előtt, hogy
az üdítős flakon és a csokipapír, de
még a sörösdoboz is sokkal kön�nyebb, és kevesebb helyet is foglal
a hazaúton, mint odafelé. Csak akkor vállalkozzunk ilyen programra,
ha megértjük: az erdőben nem találunk szemetest, a szemetet haza
kell hoznunk és itthon kidobni, a saját kukánkba. Próbálják ki egyszer,
nagyon menő érzés. Szóval a saját kezünkben a döntés, hogy „átlagos” vagy „jobbfajta” oroszlányiként térünk haza aznap. Képünkön
a korábbi lapszámunkban említett
„B” kör szervezői által összegyűjtött szemét egy pár száz méteres
erdei szakaszról.
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Óvodai felvétel

Iskolai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése
értelmében: „az óvoda a gyermek három éves
korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”.

Tájékoztató a Tatabányai Tankerületi Központ
fenntartásában működő 2021/2022-es tanévre
történő általános iskolai beiratkozás rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat:

  Oroszlány Város Óvodáiba történő jelentkezés
időpontja:

2021. április 15–16-án kell beíratni.

a 2021/22-es nevelési évre.

2021. április 25–30.

Tekintettel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen
megjelenniük, a jelentkezés az alábbiak szerint
elektronikusan zajlik.
Mit kell tudni az óvodai felvételekről?
• Abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától napi négy órában kötelező óvodába járnia.
• A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai
felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, a jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekek estében is. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Az óvodai jelentkezésre vonatkozó Jelentkezési lap letölthető a www.oroszlany.hu; www.
oroszlanyiovodak.hu honlapról, valamint papír alapon is
elérhető Oroszlány Város Óvodái központjában (Brunszvik óvoda, Oroszlány, Bánki D. út 67.).
A kitöltött Jelentkezési lapot Oroszlány Város Óvodái
részére elektronikusan kell elküldeni 2021. április 25-től
április 30-ig a aprokak@ovilap.hu email címre, valamint
papír alapon is eljuttatható az Oroszlány Város Óvodái
központjába (Brunszvik Óvoda), bedobható a postaládába. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról 2021. május 30-ig – írásban, emailen – értesíti
a szülőket.
Az Nknt. 49. § (2) bekezdése szerint: „a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.” (a
feladatellátási
helyek/telephelyek
vonzásterülete
megtalálható az www.oroszlany.hu, valamint a www.
oroszlanyiovodak.hu honlapon).
A szükséges nyomtatványok, a felmentési kérelem
feltételei, illetve a óvodakötelezettségének külföldön
való teljesítésére vonatkozó tudnivalók megtalálhatók részletesen a https://www.oroszlanyiovodak.hu/
beiratkozas/ weboldalon.

A 2021/2022-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel a
veszélyhelyzeti intézkedésekre – az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10.) számú határozata az alábbiak szerint szabályozza:
1. Az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételével – beosztást készít a
2021/2022. tanévre történő beiratozás időpontjára vonatkozóan. A beosztásról az iskolák honlapjukon keresztül nyújtanak előzetesen tájékoztatást.
2. Az általános iskolába a 2021/2022. tanévre
elektronikusan is be lehet iratkozni a https://
eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül
sor.
A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a https://
kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-tatab linken érhetőek
el.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt
napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.
A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi
Központ igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya, Győri út 29., Tatabányai Tankerületi Központ, Vereckei Judit) és az elutasító határozatot
kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani. A
Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott
a felülbírálati kérelmet elbírálni.
A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az
Oktatási Hivatalnak és a körzetes általános iskola
vezetőjének kell jelezni.
Vereckei Judit
tankerületi igazgató
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Lomtalanítás:
idén csak kettő lesz
Május 10. – város; május 11. – Bor
bála; május 12. – ófalu; november 8.
– város; november 9. – Borbála; no
vember 10. – ófalu.
A lomtalanítás során nem helyezhetők ki az alábbi hulladékok: veszélyes
hulladékok, építési, bontási törmelé-

kek, autó és motorkerékpár alkatrészek, karosszéria elemek, gumiabroncsok, ipari hulladékok, állati tetemek,
folyékony hulladékok. Az elszállítás
feltétele továbbá, hogy a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak
ne legyen díjhátraléka.
Ugyanezeken a napokon lehetőség
lesz a használaton kívüli elektromos
készülékek (TV, mikro, egyéb háztartási és barkács eszközök stb.) elhelyezésére az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt. telephelyén (Oroszlány, Táncsics M. u. 59.). A
környezetszennyezés elkerülése érdekében az elektromos berendezéseket,
háztartási eszközöket, izzókat, elemeket ne keverjék össze a háztartási hulladékkal, lommal.

Elektromos kerékpár is
kölcsönözhető lesz
Ismét bővül a „Gárdonyi”-ként is
mert, ma már Fekete István ne
vét viselő Sportcentrum. A komplex bicós szervízpontról már beszá-

moltunk első oldalunkon, ám hamarosan azoknak is érdemes lehet felkeresniük az egykori iskola helyét, akiknek nincs saját kétkerekűjük. A hátsó,
elkerített részen megjelent fehér-kék
oszlopok ugyanis egy kerékpárkölcsönző részei lesznek. A projekt során
egy határon átnyúló közösségi rendszer fog kiépülni, melynek köszönhetően 9 településen (5 Szlovákiában, 4
Magyarországon), több ponton lesz
lehetőség a kerékpárok kölcsönzésére: Révkomárom,
Komáromban, Tatán, Érsekújvárban,
Ógyallán,
Gútán,
Kisbéren, Oroszlányban, Naszvadon. A határ két oldalát szimbolizáló KOMárom és
BIke szavakból származó
KOMBI elnevezésű rendszerben résztvevő településeken összesen 13 gyűjtőállomást építenek ki, helyszínenként 16 dokkolóval. A bérelhető
összesen 130 kétkerekű harmada
már elektromos lesz. A cél az, hogy a
települések összeköttetése kerékpárral is biztosított legyen. Rugalmasságát az adja, hogy a települések mindegyikén lehet bérelni, de leadni is kerékpárt. Várhatóan a kerékpárok az
Esztergomban és Párkányban működő rendszerrel is kompatibilisek lesznek. Helyben persze arra is kiváló alkalom lesz, hogy bizonytalanok is tehessenek egy elköteleződés nélkü-

li próbát – még mielőtt meghoznák a
kerékpárvásárlásról szóló döntésüket.
Fokozottan igaz lesz akkor is, ha valaki éppen az elektromos hajtású vagy
rásegítésű kerékpáron gondolkodik,
de szívesen szerezne előtte tapasztalatot vele. Fényképünkön már helyükön
láthatják a dokkolókat, melyhez a középső, vezérlő oszlop beépítése után
április végén már a kerékpárok is bekerülnek. Ezt követően két hét teszt
fogja megelőzni a május 10-ére tervezett nyilvános indulást. A fejleményekről mindenképpen beszámolunk,
mint ahogy a kipróbálását és programajánlóként a többi település felkeresését is tervezzük.

Önt is kereshetik
a KSH‑tól
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Oroszlány településen is la
kossági adatfelvételeket hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata sze
rint. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében
a következő témákban tehetnek fel
kérdéseket:
munkaerő,
utazási szokások, információs és kommunikációs
szokások, családi költségvetés,
életkörülmények. Az összeírási
munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. „A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóinknak felajánljuk a telefonon keresztüli válaszadást,
valamint egyes adatgyűjtések esetében kérjük, hogy a kérdőívek weben
történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik az ország
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különböző településein, közte Oroszlányban is. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek
a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament
és Tanács (EU) 2016/679. Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
előírásának megfelelően bizalmasan
kezeli, azokat más szervek, személyek
részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül,
összesített statisztikai táblázatokban
közöljük. A lakosság munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között
a +36 80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu
email címen kérhet további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával
és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/
Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást (KSH).”

Elfogták a kocsifeltörőt
A rendőrségre 2021. március 31-én
hajnalban érkezett bejelentés, hogy
egy ismeretlen személy Oroszlá
nyon a járművek ajtajait nyitogat
ja és nála egy zsák van. A járőrök a
személyleírás alapján ellenőrizték a

környező utcákat és alig fél óra alatt,
a Népek barátsága úton igazoltatták
a személyleírás alapján keresett személyt. A 26 éves férfi két járműből is
lopott, a szerzett értékeket egy zsákba
pakolta. A járőrök a bejelentéstől számított alig fél óra alatt elfogták a tettest, a lopott értéket nála megtalálták.
A férfi nem volt ismeretlen a rendőrök
előtt, az elmúlt napokban több lopást
követett el. Az elkövetőt az Oroszlányi Rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók gyanúsítottként
kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezte, hogy a Tatabányai Járási
Ügyészség tegyen indítványt a letartóztatására.

Véget ért az alapszakasz,
a 9-14. helyért folytatja az OSE a rájátszásban
10 győzelemmel és 16 vereséggel a 11. helyen zárta az első osztályú kosárlabda
bajnokság alapszakaszát az OSE Lions csapata.
Hazai pályán határozottan jobban ment a gárdának, hiszen a tizenhárom mérkőzésből nyolc alkalommal is győztesen hagyhatták el a parkettet, míg idegenben ugyanennyi alkalomból ez csak kétszer sikerült.
Az első nyolc helyezett közül az Alba Fehérvárt, a Szegedet, a Paksot és a Sopront is sikerült legyőzni. Emellett a múlt szezonban öt olyan csapat volt, akit
nem sikerült legyőzni, név szerint az előbb már említett Alba,
Szeged, Paks, valamint a Kaposvár és a Körmend. Ebben a
szezonban a Körmend kivételével ezeket a skalpokat is sikerült begyűjteni.
Magasember poszton nem kíséri szerencse a Lions szezonját,
hiszen előbb a szezon felénél súlyosan megsérülő első számú
center Bradley Hayes, majd az alapszakasz utolsó mérkőzésén a kényszerből centerposztra váltó és ott kiválóan helytálló
Adrio Bailey is kidőlt a szezon hátralévő részére. Mindez azt jelenti, hogy a rájátszásban egyedül az eddig meccsenként átlagosan 7 percet játszó Anda Dávid
lesz bevethető.
A rájátszásban az OSE a 9-14. helyért 10 mérkőzést játszik, és ha a fenti sérülések nincsenek, alapesetben a minél előkelőbb helyezésért küzdhetne. A kieséstől túlzottan így sem kell tartani, hiszen a jó alapszakaszbeli szereplésnek köszönhetően jelentős az előny a 14. helyezett Jászberénnyel szemben, de az eddigi nyújtott teljesítmény alapján nyilván nem csak az utolsó hely elkerülése a cél.

Az OSE alapszakasz
mérkőzései
OSE Lions–SKC hossz. után: 78-70
Atomerőmű–OSE Lions
90-84
Szeged–OSE Lions
91-84
OSE Lions–Kecskemét
82-74
ZTE–OSE Lions
2 × h.u.: 93-91
Körmend–OSE Lions
79-74
DEAC–OSE Lions
92-87
OSE Lions–Fehérvár
91-86
OSE Lions–Szombathely
97-104
OSE Lions–Szolnok
76-80
OSE Lions–Jászberény
115-72
OSE Lions–PVSK
71-88
OSE Lions–Szeged
h. u.: 98-85
Fehérvár–OSE Lions
97-72
PVSK–OSE Lions
89-85
OSE Lions–DEAC
81-101
OSE Lions–Kaposvári
79-65
OSE Lions–Atomerőmű
87-84
Szolnoki–OSE Lions
85-69
OSE Lions–ZTE
86-81
Szombathely–OSE Lions
91-71
Jászberény–OSE Lions
68-86
Sopron–OSE Lions
85-83
Kecskemét–OSE Lions
82-86
Kaposvári–OSE Lions
84-69
OSE Lions–Körmend
87-92
A hétvégi mérkőzések vasárnap 16.00 és 19.00 órakor a, a
hétköznapi mérkőzések pénteken 19.30-kor felvételről teljes
egészében megtekinthetők az
OVTV műsorán.

Az alapszakasz
végeredménye
Hely/Csapat
Győzelem
1. Szolnok
20
2. Szombathely
19
3. Szeged
18
4. DEAC
17
5. Fehérvár
16
6. Atomerőmű
15
7. Körmend
14
8. Sopron
13
9. Kaposvári
11
10. PVSK
11
11. OSE Lions
10
12. Kecskemét
10
13. ZTE
6
14. Jászberény
2

Vereség
6
7
8
9
10
11
12
13
15
15
16
16
20
24

A rájátszás
mérkőzései
OSE Lions–Kecskemét
PVSK–OSE Lions
ZTE–OSE Lions
OSE Lions–Kaposvár
OSE Lions–Jászberény
Kecskemét–OSE Lions
OSE Lions–PVSK
OSE Lions–ZTE
Kaposvár–OSE Lions
Jászberény–OSE Lions

ápr. 3. 18 ó.
ápr. 14. 18 ó.
ápr. 17. 18 ó.
ápr. 21. 18 ó.
ápr. 24. 18 ó.
ápr. 28. 17 ó.
máj. 1. 18 ó.
máj. 5. 18 ó.
máj. 8. 18 ó.
máj. 12. 18 ó.
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Működik az oltópont
Április 1-jén, csütörtökön megkezdődött az iskolák és óvo
dák pedagógusainak és dolgozóinak az oltása. Azok, akik
március 24. előtt regisztráltak, már április 1-jén reggel mehettek az oroszlányi oltópontra, a későbbi igénylők a következő
hét folyamán kapnák meg a vakcinát. Az óvodai dolgozóink
nagy arányban, közel 90%-ban jelentkeztek az oltásért. A civilek oltási sorrendjét illetően továbbra is vannak kérdések,
ám információink szerint akit már behívtak oltásra, azok
egyöntetűen szervezettségről, gördülékeny lebonyolításról
számoltak be. A jelenlegi kormányzati tervek szerint az intézmények április 19-én nyithatnak újra. 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!

Munkatársakat keresünk
GÉPKEZELŐ valamint
CSISZOLÓ pozícióba!

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

AMIT
KÍNÁLUNK:
• könnyű fizikai munka,
• órabér 1400+100 és 1100+100 Ft
• cafeteria,
• SZÉP kártya
• teljesítményarányos prémiumrendszer
már az első hónaptól, jelenléti bónusz
vidékieknek céges busz,
céges helyijárat is van,
munkaruha,
nagy múlttal rendelkező 100%-ban
német tulajdonú autóipari beszállító
cég,
• teljeskörű elméleti és gyakorlati
betanulási lehetőség és mentorok
nyújtotta folyamatos támogatás.

•
•
•
•

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

TISZTELT LAKOSSÁG!
Amennyiben szeretne a korona vírus elleni oltásra regisztrálni,
de erre nincs lehetősége technikai
eszköz hiányában (pl: nincs számítógépe, internet elérése), az alábbi helyen és időpontban segítséget
kérhet!

Lehetőség szerint telefonon
keresztül vagy személyesen:
Oroszlányi
Közös Önkormányzati Hivatal
(Rákóczi Ferenc út 78.)
földszinti információs iroda
Munkaidőben
hétfő–csütörtök 8–16 óráig
pénteki napokon 8–12 óráig
Telefon: 34/361-444

Munkatársunk az oltási igény
regisztrációban segítséget
biztosít.
Kérem, a telefonáláshoz készítse
elő, vagy személyes segítség kérés
esetén hozza magával TAJ kártyáját!!! (A regisztrációhoz szükség
van a társadalombiztosítási azonosítóra.)

•
Oroszlányi
Közös Önkormányzati Hivatal
•

