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Lomtalanítás
Idén novemberben nem lesz lomtalanítás városunkban. Utánajártunk az
okoknak, és a maradék lehetőségeknek.
3. oldal

Díszpolgár
Fátrai Márta Erzsébet újabb városi
elismerést vehetett át. Vele készült interjúnkat olvashatják a 6–7. oldalon.

Vidra
Pont egy éve adtunk hírt arról, hogy
bizonyítást nyert a hódok jelenléte a
Malom-tó szigetein, és most újabb
vendéget köszönthetünk: már vidrákat is egyre gyakrabban figyelhetünk
meg a vízben.
2. oldal

VÉRADÁS
a Táncsics óvodában november 8-án,
hétfőn 14:30–16:30-ig!

Csodás sétákra ad alkalmat az őszi erdő
Majkon is. Működő éttermet most
egyik oldalon se keressünk, de ismét építési
kerítések nélkül sétálhatunk a tó
mindkét partján. A kastély régi bejáratán
túl pedig már széles, murvás utat
találunk, melynek végén a Bányászati
Múzeum vadonatúj fogadó-
épületének látványa is megér egy
apró kitérőt.

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Ismét értékes új lakó
a tóban
Pont egy éve adtunk hírt arról, hogy bizonyítást nyert a hódok jelenléte a Malom-tó szigetein, és most újabb vendéget köszönthetünk: már vidrákat is egyre
gyakrabban figyelhetünk meg a vízben. Idejének nagyobb részét vackában, alvással tölti. Így különösen szerencsésnek mondhatja magát az, aki a tóparton
sétálva megpillanthatja vadászat, vagy játék közben. Ez azonban nem esélytelen, mivel úgy tűnik, több példány is eljutott már a Malom-tóba.

Ilyet keressünk a vízben:

dul elő, ilyenkor általában két kis vidra
születik. Természetes ellensége viszont

Az európai vidra, vagy gyakran csak röviden vidra (Lutra lutra) részben vízben
élő ragadozó emlősállat. A szabad természetben ritkán lehet látni, mert a Kárpát-medencében szinte kizárólag éjszakai életet él. Az ujjai közötti úszóhártyák
és áramvonalas teste egyaránt a gyors
úszást segíti elő. Testtömege: 3–14 kg.
Testhossza: 46–82 cm. (wikipedia)

Legnagyobb helyi tavunk, és szigeteinek partoldalai ideális élőhely számára. Az általános vélekedések, mi szerint sok halat pusztít kedvtelésből, és
nagyon szapora faj – nem minden esetben állják meg a helyüket. A nőstények
akár egy évig is a kölykökkel maradnak, és új alom is csak több évente for-

kevés van, a róka és nagyobb ragadozó madarak is inkább csak a kölykeire

veszélyesek. Kétségtelen azonban, hogy
a horgászoknak konkurenciát jelent:
a vízi tápláléklánc csúcsán áll, és előfordulhat, hogy az elkapott halat nem
eszi meg. Ám mielőtt bárki az érkezése miatt keseregne, vagy befogást, kilövést kiálltana, érdemes tudni, hogy a
vidra az egész európai földrészen veszélyeztetett, hazánkban fokozottan védett
faj. Természetvédelmi értéke 250.000
Ft. Ha evésről van szó, nem veti meg a
kisebb rágcsálókat, kagylókat, nagyobb
vízi rovarokat, rákokat, lárvákat sem.
Halakból is egyébként a kisebbekre vadászik elsősorban, azaz főleg csak olyasmit fogyaszt, amit úszás
közben meg tud enni. Az
önkormányzat mostanában amúgy sem valószínű, hogy találna pénzt
egy szakszerű befogásra, de igazából talán oka
sem lenne rá. A megölt, el nem fogyasztott
halak mennyiségét persze figyelni kellene, de
ezt a horgászok valószínűleg úgy is megteszik.
Az elmúlt években sok,
környezetéért aggódó
helyi lakos ültetett vagy
fogadott örökbe facsemetéket, szépítette lakókörnyezetét.
Ezek,
ha közvetlenül nem is,
de összességében mindenképpen hozzájárulnak ahhoz, hogy városunk olyan zöld maradjon, amilyen most. A természet idővel visszaigazolást ad számukra, még
ha nem is mindig pont ott, ahol várnánk.

Gazdát keres! Szinte folyamato-

san van egy-egy ilyen hendikepes cicánk, mint
cuki
Levakarhatatlanul rajong az
emberért, pedig épp az emberi hanyagság miatt
veszítette el a fél szemét. Ez őt természetesen
semmiben nem gátolja. Hihetetlenül vidám és
játékos cukipofa. Minden megoldás érdekli,
hogy szerető otthonra találjon. Mondanunk sem
kell, hogy csak szobacicának fogadható örökbe.

HENRY.

 06 20 481 2319
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Idén novemberben nem lesz lomtalanítás városunkban. Utánajártunk az okoknak, és a maradék lehetőségeknek.

Hogy is van ez?
Új sorozatot indítottunk a normális városi élet, azaz hivatalos nevén a közösségi együttélés szabályai témájában. Olyan
visszatérő témákat veszünk sorra, mint a
hangos zene, lépcsőház használat, a szemetelés, parkolás, falfúrás vagy a kerti
tűzgyújtás. Mindig vannak, akik senkire
nincsenek tekintettel, és olyanok is, akik
számára a legártatlanabb tevékenység
is zavaró. Fontosnak tartjuk tehát, hogy
megismerjük az egy-egy területre, adott
tevékenységre vonatkozó szabályokat. És
persze azt is, hogy kihez lehet fordulni, ha
már nem látunk más megoldást.

A téma aktualitását az adja, hogy idén
nem lesz több lomtalanítás városunkban. A Városfejlesztési és -üzemeltetési
Osztály tájékoztatása alapján a novem
ber elejére tervezett lomtalanítást elhalasztják, „mivel a szolgáltató a jelenleg
meghirdetett formájában kapacitás korlátok miatt nem tudja vállalni” azt. Ez az
információ két héttel az előre meghirdetett időpont előtt nem volt túl szerencsés, mivel már sokan készültek az előre
meghirdetett időpontra.
A közélet sok szakterülete küzd ma feladatainak ellátásával. A helyi hulladékszállítás ettől némileg jobb helyzetben
volt, nagyrészt a benne dolgozók munkájának köszönhetően. Ráadásul az önkormányzat is helyesen ismerte fel, hogy
a hulladékudvar hiányában a négy lomtalanítást kell megrendelnie – jogszabályilag kötelező egy, és a megszokott kettő helyett. Még az OIH Zrt.-nek is biztosított némi kis keretet, hogy a kukák
mellé rosszkor kitett lomokat – büntetés
terhe mellett – de azért elszállítsa. Idénre ezek a dolgok azonban véget értek.
A használható dolgozók hiánya utol-

érte az OKÖ Zrt.-t is, de város sem tud
már annyi alkalmat kifizetni, mint szeretne. Ráadásul az országosnál jobban
működő rendszer másoknak is feltűnt:
ahogy kóbor kutyákat is raknak ki nálunk, mert itt úgy is befogják, úgy lom
is érkezett máshonnan, gátlástalanul,
feltűnő mennyiségben. A más településen termelődött, vagy pl. autóbontásból
származó maradékot
nem kell(ene) ilyenkor elszállítani. A májusi lomtalanítás során
a korábbi évek teljes
mennyiségének megfelelő hulladék gyűlt ös�sze 1 hét alatt. Az eddig
ismert, klasszikus lomtalanítás rendszere nem fenntartható tehát, semelyik oldalról nézve.
Hivatalosan „a 2022. évi lomtalanítások
kérdése jelenleg is egyeztetés alatt van”.
A gyakorlatban az jelenthet megoldást,
hogy a szolgáltató az évi egy alkalmat a
„házhoz menő lomtalanítás útján” teljesíti (lásd keretes írásunk). Ez a kertes
házaknál teljesen egyértelmű helyzetet
teremtene. Lakások esetében pedig szervezést igényelne: a lakóközösségek a közös képviselő útján igényelhetnék meg
az egész tömb számára az előre meghatározott egy adott napot. Így legalább az
évi egy alkalom megvalósul, tervezhető marad, és a szolgáltató számára sem
jelentene túl nagy terhet – miközben az
időpont a potyautasok számára az sem
lesz annyira nyilvánvaló.
Látható, hogy a lomtalanításra nagy
igény van. De az is, hogy a lakosság nagyobb része a tőle elvárható módon szabálykövetően viselkedik ebben a kérdésben is. A legtöbben otthon gyűjtenek, várva a lehetőséget a kipakolásra, így elegendő lenne csak kaput nyitni ennek a szándéknak. Ez kapu azonban még mindig nem készült el. A sok
helyen sikerrel működő hulladékudvar
létesítése már egy évtizede is téma volt
a városban. Mi ezt írtuk négy éve, 2017ben: „Hulladékudvar létrehozását a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tervezi.
A Társulás, melynek városunk is tagja,
– KEHOP pályázaton keresztül – nagyságrendileg 60 millió forintot fordíthat a létrehozására. A létrehozás teljes
mértékben a Társulás feladata, az Önkormányzat a telket, vizet, villanyt adja
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majd hozzá. A munka várhatóan 2018ban kezdődhet meg.”
Ezzel szemben a friss információ az,
hogy „A hulladékudvar megnyitásáról
egyelőre pontos információkkal nem
rendelkezünk, de természetesen, amit a
KDVHÖT (mint építtető) jelzi felénk a
megnyitás várható időpontját, úgy a lakosságot és a médiát is tájékoztatni fogjuk.”
Ha majd egyszer tényleg megnyílik, akkor egy olyan zárt és személyzettel rendelkező hely lesz, ahová a nyitvatartási idő alatt több fajta és szelektált hulladék rakható le. Ide is csak a háztartások-

ban – tehát nem a vállalkozásban, iparban – keletkező anyagok hozhatók. Ezek
köre a már meglévő telepenként eltérő,
de általában bővebb, mint lomtalanításkor: gyakran négy autógumit, festékes
dobozt, vagy üveget is bevihetünk. Ezeket a megfelelő konténerbe kell dobni,
az ottani munkatársak általában segítik
a tájékozódást, de a szétválogatást a beszállítónak kell végeznie. Aktuális fényképünk alapján ez nem ebben az évben
várható.

Házhoz menő lomtalanítás
A házhoz menő lomtalanítás előzetes
időpont egyeztetést követően továbbra
is működik (2016 óta). Ennek keretében
évente egy alkalommal (tömbök esetében lépcsőházanként értendő) végzi el, a
háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását. Ez sem konténerrel történik, így mint a régi, éves lomtalanításkor,
a kisebb méretű anyagokat a szétszóródás ellen kizárólag bezsákolva, kötegelve
lehet kitenni – a megbeszélt napra legkésőbb reggel 6-ig. A szolgáltatáshoz sem
jelölt zsák, sem matrica (vagy szalag)
nem tartozik, az elszállítást kizárólag a
megbeszélt időpont biztosítja. A mennyiség: maximum 1,5 m3 (kb. 10-15 db 120
literes zsák) lehet. Az igényt legalább 1
héttel előre kell jelezni, ehhez a felhasználó azonosítószáma szükséges. A házhoz menő lomtalanítás igénylésének feltétele, hogy rendelkezzen élő szerződéssel, a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve, illetve ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka. Elérhetőségük: Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt: Tel: 36
34/361-411, okg-info@oroszlany.hu
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A három végzős osztály 80 tanulója külön időpontokban sorakozott
fel október 16-án a Hamvas Béla
Gimnázium dísztermében, hogy
osztályfőnökük feltűzze az utolsó
ott töltött tanévet jelző szalagot.

Több helyen bővült
a közvilágítás


Nagyon sok diák választotta azt a
lehetőséget, hogy a megszokott
környezetben és ismert orvostól
kapja meg a covid elleni vakcinát.
A Hamvas Béla Gimnáziumban a
tanulók 64%-a igényelte a második
oltást.

Első fokon elítéltek egy férfit, aki
megölte testvérét – áll a Tatabányai Törvényszék tájékoztatójában. Az oroszlányi elkövető 2020
májusában ittasan fának vezette
a kocsiját, majd hazaérkezve vitába keveredett testvérével és mellkason szúrta. A törvényszék a vádlottat emberölés és ittas járművezetés miatt 12 év börtönre ítélte, valamint egy korábbi, másfél éves börtönbüntetése végrehajtását is elrendelte.

Újabb városi kitüntetésünk lesz.
Az "OROSZLÁNY POLGÁRAIÉRT"
elismerő oklevelet – 100.000 Ft-tal
együtt – a városunkban élő, a lakosság érdekében huzamosabb
időn át közszolgálati tevékenységet
végző személy kaphatja majd.

Ismét javítják a külterületi utakat.
A murvás útszakaszokba a jelen
pénzügyi helyzetben a legszükségesebb helyeken töltenek.

A Miskolci Egyetem Műszaki
Földtudományi Kara 2021-ben jubileumi diplomában részesítette
azokat, akik 50, 60, 65 és 70 éve
szereztek mérnöki oklevelet. Az
idei évben Farmasi József, Gál Domonkos, Praveczki Vidor és Szikszai István bányamérnökök kaptak
aranyoklevelet.

Gyakran felmerülő lakossági igény a
közvilágítás fejlesztése. Vagy a külterületeken élők növekvő száma miatt,
vagy mert az óváros egyes részein vannak hagyományosan sötét foltok. A város igyekszik erőforrásainak megfelelően lépni ezekben az ügyekben, így idén
is több utcában könnyebb a közlekedés sötétedés után. A legnagyobb ilyen,
több, mint 8 milliós beruházás az Erőműi-tó keleti partján történt, ennek keretében 88 db új lámpatest telepítésére
került sor – egy eset kivételével – a meglévő oszlopokra. A próbák és az áramszolgáltató átvétele után mára már folyamatosan üzemelnek. A faluszéli – a
nemrégiben mart aszfaltos burkolatot kapott Závory Zoltán utcára merőleges – Homoki utcában 10 db,
az innen nem messze
lévő – Várdomb utcával párhuzamos – Káposztás dűlőben 11 db
új közvilágítási lámpatest került fel. Ezeket a meglévő villanyoszlopokra
szerelték, és már ez a rendszer is működik. A Jókai Mór utca és Bokodi út kereszteződésében 2 db új oszlop állításával 2 db új lámpa került nem egészen
1 millió forintból, így
mind a kereszteződés,
mint a Jókai Mór utca
Bokodi út és Kubicza
Mihály utca közötti
szakaszának megvilágítottsága javult. A
Bokodi útról nyíló Ju-

hos dűlőben a közvilágítási rendszer
tervei készültek el, jelenleg az engedélyeztetés zajlik. A tervek alapján itt
6 kandeláber telepítésére kerülne sor.
Az előzetes költségbecslés alapján a
munka értéke kb. 5 millió forint.
Az új közvilágítási lámpatestek minden esetben LED fényforrást használnak. Ez nem csak, hogy kevesebb
energiát használ működése során,
de sokkal hosszabb élettartamúak
is, mint a hagyományos izzók – azaz
ritkábban is hibásodnak meg. Az
Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. munkatársai rendszeresen,
kéthetente este, meghatározott (a fenti utcákkal immár kibővített) útvonalon ellenőrzik a közvilágítási lámpákat.
A hibás helyszínek kandellábereit pedig
az önkormányzat szerződött vállalkozója javítja. Jellemzően egyszerre 40-50
hibahelyet tartanak nyilván, ami soknak tűnik: valójában ez csak a lámpák
2,5%-a.
A közvilágítási rendszer hibáit önök is
bejelenthetik az OroszlányApp-on keresztül, az info@oihzrt.hu e-mail címen, vagy munkaidőben a 34/560-025
telefonszámon.
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Egyirányú út a József suli előtt

Új járda készült a piac mellett, miután véget értek itt
a csatornagerinc csere munkái. A másfél méter széles aszfalt a híd cseréjekor készült szakaszba csatlakozik. Parkosítás és a gombavizsgáló kerítésének
cseréje is várható.

Lebontotta a VÉRT az egykori bányamentő állomás
sok-sok éve üresen omladozó épületét. Az 1961-től
üzemelő két szintes laktanya számos tárgyi emléke
ma a Bányászati Múzeumban látható, Majkon.

Egyirányú forgalmi rend lép életbe a József Attila Általános Iskola előtt is. Az utca szűk keresztmetszete – különösen iskolaidőben reggel és a délután órákban – már hosszabb ideje nyilvánvaló volt. Így ezen az útszakaszon nem csak a forgalom
lesz gördülékenyebb, de a
gyerekek számára is biztonságosabb
lesz majd csak
egy irányból
várni az autókat. Ez a megoldás a másik
általános iskola, a Hunyadi
előtti Havasi
Márton utcában már évek
óta így működik. Ez az intézkedés, és a szomszédos Rosenberg
utca egyirányúsítása biztosan megkavarja a több évtizede változatlan közlekedési szokásokat a környéken. Mivel azonban a
közlekedő autók száma folyamatosan emelkedik, a forgalom
csillapításának ilyen megoldásaira (is) szükség van. Sőt, szükség lenne rá a város további utcáiban is. A József Attila köz a
szobortól a Rosenberg felé, a Rosenberg utca a Petőfitól a Táncsics felé lesz egyirányú. Ez utóbbi nem végig, hanem csak a
két végén lévő leágazások között válik egyirányúvá. A táblák kikerülése után azért még azt javasoljuk olvasóinknak, hogy az
első hónapokban fokozott figyelemmel közlekedjenek az utcában.

Megállni tilos Tópart utcában

Szebenyi István hadisír kutató és gondozó kezdeményezésére emléktábla került a Majk, Madárhegyi
sírkertbe. Nagy Roland történész kutatásainak köszönhető, hogy az itt nyugvó 12 katonából három
arcát már fényképről is ismerhetjük.

Nyáron az Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola udvarán több fát is ki kellett vágni, mert veszélyeztették a gyerekek biztonságát. Mára szülői
segítséggel sikerült város szívében sikerült visszaállítani a természet egyensúlyát.

A Tópart utcában, a lakóparki sorompók felszerelése miatt megszaporodtak az út szélén parkoló autók. Ezt a változást követi le
a Képviselőtestület október 28-ai döntése alapján az a megállási tilalom, amely a híd és a Kertalja utca elágazása közötti részen lép életbe. Sokan nem veszik figyelembe, hogy az innen
nem messze létesített zebra előtti záróvonal is megállási tilalmat jelent – a táblák kihelyezése után mindkét, amúgy egybefüggő útszakaszon fokozott ellenőrzések várhatók. Ide kapcsolódó érdekesség, hogy a OIH Zrt. ugyanitt, saját telkén létesített, sorompóval elválasztott, bérelhető parkolóhelyeinek kihasználtsága létrehozásuk óta
teljes. Ugyanez igaz a Bánki
Donát úti, saját telephelyén
található néhány parkolóra is. A városi
parkolás helyzetére, az okokra és a lehetséges megoldásokra későbbi lapszámunkban még visszatérünk.
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Díszpolgárunk: Fátrai Erzsébet
18 év könyvesbolt, 20 év könyvtár, 10 év Baráti Kör

Idősek akadémiája, Asszonyfarsang,
Mézeskalács verseny, Mikulásház…
– Az Oroszlány Barátainak Köre az
egyik legaktívabb civil szerveződés
a városban. Volt, hogy a kultúra napján a diákokat juttatták fel a víztorony
tetejére az épített örökségek túráján –
de karácsonykor a fő téri fotóhelyszínek többségét is az ő jóvoltukból használhatja a város apraja-nagyja. A Szlovák tájház udvarára is gyakran visznek
életet. Az idén leköszönt vezetőjük már
2015-ben Oroszlányért díszoklevelet kapott, most augusztusban pedig díszpolgári címet is átvehetett. Fátrai „Márta”
Erzsébet neve sokak számára cseng ismerősen.

Dátumok
1948
1949
1959
1968
1978
1986
1987
2010
2006
2011
2015
2021
2021

Pusztavám
Almásfüzitő
Oroszlány
Könyvesbolt, Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat
Kiváló dolgozó
Tatabánya
József Attila Megyei Könyvtár
Bibliotheka emlékérem
ismét Oroszlány
Oroszlány Barátainak Köre elnök
Oroszlányért díszoklevél
OBK tiszteletbeli elnök
Díszpolgári cím

: Most akkor tisztázzuk: mikor és
hogyan lett Márta?
F. E.: Amikor engem vártak a szüleim, megegyeztek, hogy a Márta nevet kapom. Viszont amikor az anyukám majdnem belehalt az otthon szülésbe – akkor apám úgy döntött, hogy
anyám nevét, az Erzsébet nevet is anyakönyvezteti nekem. Így került a keresztlevelembe is az Erzsébet Márta. A családban, az iskolában, mindig, mindenki
Mártának szólított, még akkor is, amikor a személyi igazolványomba az első
név mellett – ki tudja miért – a Mária
név került az Erzsébet mellé. Sokszor
volt ebből bonyodalom, de csak pár éve
korrigáltattam. Sokáig inkább mulattatott, mint bosszantott ez a név-összevisszaság!
: Hogyan került Oroszlányba?
F. E.: A szüleimmel természetesen.
1959-ben ide vezényelték apukámat, mivel a bányászzenekarnak szüksége volt
karmesterre. Ez akkor még szokás volt.

Miután ő – mellesleg – közgazdász volt, megfelelő beosztást is kapott itt a bányánál. Szóval így! Sokkal később, 18 évig Tatabányán éltem a gyerekeimmel, majd
következett a visszaköltözés 2006-ban. A nagyon idős
anyukám, és az evangélikus
kórus is „vissza” kötött. Az
is egyértelmű volt már, hogy
nyugdíj mellett nem fogok mindig a
Megyei könyvárban dolgozni. Jó döntés
volt, hisz itt vagyok igazából itthon.
: Mit gondol minek (vagy kinek)
köszönheti a jelölést a díszpolgári
címre, és miért most?
F. E.: Az egyértelmű, hogy az egyesületnek köszönhető! Mi is nagyon-nagyon sok embert jelöltünk az elmúlt tíz
évben, és ennek az volt a menete, hogy
mindig előre egyeztettük a többi civil
szervezettel is. Most is így történt: tudom, mert utánajártam, hogy mégis kinek kell megköszönnöm… hát, sokaknak!
: Az egyesület rendezvényei rendre jó létszámot mozgatott meg a maga
területén belül. Ezeket nem csak kitalálni, hanem megszervezni, és megismételni is kellett évről-évre. Honnan
ez a sok ötlet és energia?
F. E.: A kitalálás nem mindig az én
dolgom volt – de a szervezést valóban
szerettem egy kézben tartani. Csak azokat a programokat ismételtük, aminek
tartós sikere volt. Ugyanakkor, tudtunk
lemondani olyanokról, amik nem váltak be. Energiának sosem voltam híján,
egy jó feladat az mindig mozgósítja az
embert – igaz? Persze egyedül nem tudtam volna csinálni, ez keményen csapatmunka volt. 20-25 fős, nagyon dolgos csapat segített!
: A facsemete örökbefogadásával
is több családnak hozta meg a kedvet
hozzá, de a Covid alatti felelős magatartása is befolyással volt a helyi életre. Mikor ismerte fel, hogy ekkora befolyással van az emberekre?
F. E.: Nem tudom! Valahogy mindig
figyeltek rám, mindig is egyértelmű
volt. Már a játszótéren is többnyire én
voltam az irányító. Azt gondolom, hogy
sohasem éltem vissza ezzel a képességgel és talán a helyén is tudtam kezelni
ezt a fajta befolyásolást, mert ha ezzel
visszaél az ember, akkor előbb-utóbb elfordulnak tőle. Alapállásban a megbíz-

hatóságot tartom a legfontosabbnak: a
beszélgetések során viszony
lag gyorsan kinyílnak felém az emberek, és közben nem félnek, hogy visszaélek a bizalmukkal. Valószínű, hisznek nekem és
ez jó!
„Az ember, ha éli az életét, az folyamatosan felelősséggel jár.”

: Mennyivel könnyebb most, hogy
van facebook, és viszont: mennyit ront
a minőségen, hogy szinte mindenki
számára elérhető?
F. E.: Lényegesen könnyebb hírelni
bármit, amióta van facebook. Ha épeszű ember ír ki valamit, azt ugye érdemes elolvasni. Semmi sem kötelező,
szabad a választás! Ugyanúgy, mint a
televíziónál: nem nyüszíteni kell, hogy
milyen szörnyűséges imitt-amott az
adás, hanem át kell kapcsolni máshová.
Ilyen egyszerű. Itt is, ami nyilvánvalóan hülyeség, azt nem kell olvasni, és akkor az nem ront semmin. A mai napig
igyekszem kontrollálni a dolgokat – természetesen magamat is.
: Mi az elmúlt 11 év legnagyobb
eredménye, mire emlékszik a legszívesebben? Mi az, ami egyértelműen a
Baráti Körnek köszönhető?
F. E.: Hát a Pajtafesztivál! Meg a Farsang Farka, azon belül is a kedvencem az Asszonybál. És persze az Idősek
Akadémiája. Az Idősek Kiválósága díj
adományozása sem volt, míg mi ki nem
találtuk. A Kulturális Örökség napján,
a helyi épített örökségek bemutatására
is mi vállalkozunk először a városban.
: A betlehemet legutóbb már egy
üveglappal kellett elválasztani a látogatók egy nagyon kis részétől. Ön szerint ennek milyen üzenete van?
F. E.: Én nem tulajdonítok ennek nagy
jelentőséget. Ez nem közbiztonsági kérdés, hanem egy ember mentális problémája – és a kezelési lehetőségeinek hiánya. Nem akart ő pusztítani, csak oda
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akart feküdni ő maga is a betlehemesbe, mert ott meleg van, vagy mit tudom
én, hogy miért? Hogy közben
mi törik el, az már nem része
a gondolkodásának. Normális ember nem tesz ilyet. S mert
ő, vagy hozzá hasonló itt lesz a
városban idén karácsonykor is,
idén is lesz üveglap.
: Mi maradt el, mi az,
amit nem sikerült megvalósítania, azaz mit kérne az utódjától, ha lehetne?
F. E.: Nagyon szerettem volna
egy internet-, és elektronikus
kütyü használatot segítő tanfolyamot az idősebb korosztály számára. Ezt a feladatot hagyományoztam az
új vezetőségre – és már működik is. Bízom benne, hogy lesz folytatása is. Több
hiányérzetem nincs. Most már hozzanak ők újdonságokat, frissítsenek, hiszen ez a lényege az elnökség-váltásnak
– szerintem.
: Tud sértődött lenni: volt olyan,
akivel az elmúlt egy évtizedben megmaradt a sértettség? Konkrétabban:
volt olyan, akivel nem sikerült boldogulnia a városban?
F. E.: Tudok megsértődni, de azért az
egy privilégium – csak azokra tudok
megsértődni, akiket nagyon szeretek.
De velük rendezem, mert az nem maradhat úgy. Ha viszont valaki nem teljesíti a felém tett ígéretét, átráz, becsap
egy munka során – elhűlök, nem fér a
fejembe, van, hogy háborgok, sőt, dühöngök, aztán rájövök, hogy felesleges.
Nem érdemel tőlem ennyi energiát. Elengedem és nem akarok vele dolgozni
többet, nem akarok vele közösen csinálni semmit – ő akkor többé nem megbízható a számomra. Igen, ilyen volt bizony! Megint más elbírálás alá esnek
azok az emberek, akikkel egyszerűen
csak nem tudtam együtt dolgozni, mert
más volt a munkatempónk, munkastílusunk. Közülük többeket a mai napig
is nagyra tartok!
: Tiszteletbeli elnök ugyan marad, de ez nyilván kevesebb szervezéssel jár már. Mire jut most több idő?
F. E.: Az unokáim zenélnek, énekelnek, sportolnak, rendkívül tehetségesek, és mindig produkálnak valamit.
Most – ha nem is találkozunk gyakrabban – jóval többet tudok törődni a dolgaikkal. Persze több időt tölthetek a barátaimmal, és ha ez több utazással is jár,
az sem baj. Koncertekre is többi idő jut
és ez az egyik legfontosabb! Nem vagyok magányos és nem szoktam unatkozni. Amúgy meg nem félek egyedül
lenni sem – mitől is félnék?
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Számos beszámolót fogadott el a képviselőtestület októberi ülésén. Több más
napirendi pont mellett az Önkormányzati
Tűzoltóság, a polgárőrségünk, valamint
az óvodák beszámolóját és jövő évi munkarendjét is jóváhagyták. Az október 28ai ülés írásos anyagaiból több érdekesség
is kiderült. A közterület-felügyelők eddig
idén 163 intézkedés során majdnem 3
millió forintnyi bírságot szabtak ki. Az
ülésen felmerült ugyan kérdésként, hogy
most, amikor minden forint számít, nem
lehetséges-e ennek bevételi forrásnak
a növelése? Ám azonnal megtudhattuk,
hogy az egyenruhásaink elsődleges feladata továbbra is a szabályok betartatása, azaz továbbra is elsősorban a figyelmeztetés eszközével élnek, nem a bírság
kiszabásával. Ennek tükrében kell tehát
értékelni a fenti számokat is. Megtudhattuk azt is, hogy hogy áll a büntetőügy a
tűzoltóságunk egykori könyvelőjével kapcsolatban: A még 2019-ben, a járulékok
elsikkasztásával 11 milliós kárt okozott
tűzoltóinknak. Jelenlegi fizetéslevonása mellett a hatóság vagyonelkobzással
igyekszik megtéríteni a kárt.
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Ft összegből valósítja meg. A munkák
befejezését 2022. május végére tervezik.
Hosszabb, több fordulós közbeszerzési eljárás után, de ugyanez a cég építi a
külső liftet is a KFMKK Haraszthegyi
út felé néző oldalához. A liftnek nem
csak a kerekesszékkel közlekedők, de
az idősek és a ház dolgozói is biztosan
hasznát veszik majd – amellett, hogy
az épület funkciójához ma ez már kötelező eszköz. A Művelődési ház ehhez
kapcsolódóan egy akadálymentes mosdót is kialakít. Ezzel együtt az olvasóterem és még néhány helyiség elrendezése
is változik. Ezeket az építő cég mintegy
36-38 millió forintból készíti el, és a terv
szerint még idén be is fejezi.

Gyakorlaton a tűzoltó
utánpótlás
Vizes gyakorlatot hajtottak végre az
oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai az ifjúsági csoport bevonásával október 13-án a Malom tónál. Az
idei utolsó vizes gyakorlaton Tyukodi
József elnök vezetésével 6 felnőtt és 12 if-

Elkezdődött a bölcsőde
bővítése

Élelmiszergyűjtés lesz

Gönyűi székhelyű cég bővíti a Bölcsődét. A „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című és TOP-1.4.119-KO1-2019-00002 azonosító számú,
júsági tag vett részt. Az egyesület felnőtt
tagjai kezelték a szivattyút, és a – főleg a
Gyermekotthonból jelentkezett – ifjoncok pedig a tömlők és elosztóinak szerelését végezték. Az egyesület számára a
téli időszak főleg elméleti oktatással fog
telni.

Marad a temető
üzemeltetője

100%-os pályázati forrásból megvalósuló bölcsőde bővítésének komplett kivitelezési munkálatait a közbeszerzést
megnyerő kivitelező bruttó 214.900.000

ként ez okozza a mostani súlyos városi
költségvetési hiányt is). Így most egyéb
lehetőség híján a jelenlegi üzemeltetési szerződés egy éves meghosszabbítása
mellett döntöttek. 2022. január 1-től további egy évre a „LIBITINA” Kegyeleti Szolgáltató Kft. látja el a temető üzemeltetését.

A Libitina Kft. üzemeltetésre vonatkozó szerződése idén év végén lejárt
volna. Ezért az októberi testületi ülésre
több évre visszamenő elszámolást adott
be. Ebből látható, hogy az üzemeltetéshez kapcsolódó költségek folyamatosan
emelkedtek. Tudni kell, hogy a temetőben a sírhelyek díjait ma még a 2001ben megállapítottak szerint kell megfizetni. Így a 20 éve meghatározott igénybevételi díjakból származó bevételek
és a növekvő kiadások közötti olló folyamatosan nyílik. A vírus miatti veszélyhelyzet ideje alatt azonban az önkormányzatnak nincs lehetősége arra,
hogy bármilyen díjon emeljen (egyéb-

A szegénység elleni küzdelem világnapja október 17., és ehhez kapcsolódóan szervezte meg élelmiszergyűjtését az oroszlányi Önkormányzati Szociális Szolgálat október 15-én. Az intézmény munkatársai összesen 411 kg
tartós élelmiszert gyűjtöttek. A következő adománygyűjtő alkalom november utolsó előtti hétvégéjén lesz (nov. 19.,
20., 21.), amikor a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által szervezett, immár
hagyományos gyűjtésben vesznek majd
részt – mint közreműködő szervezet –
az oroszlányi Tesco Hipermarketben.

Vasúti menetrend változás
A MÁV-START Zrt. arról tájékoztatott, hogy 2021. november 6-tól 8-ig
és november 13-tól 15-ig, a Szárliget –
Tatabánya állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
Tatabánya–Oroszlány vasútvonalon
a vonatok módosított menetrend sze-
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rint közlekednek. A módosított járatok:
2021. 11. 06. és 11. 07-én, valamint
2021. 11. 13 és 11. 14 napokon Tatabányáról Oroszlányra közlekedő vonatok indulása: 6:14, 8:36, 10:24, 12:44,
14:24, 16:36, 18:34, 20:24.
2021. 11. 06. és 11. 07-én, valamint
2021. 11. 13. és 11. 14 napokon az Oroszlányról Tatabányára közlekedő vonatok indulása: 4:58, 7:15, 9:15, 11:15, 13:15,
15:15, 17:15, 19:15.
2021. 11. 08-án és 11. 15-én érvényes
módosított menetrend szerinti indulás a Tatabányáról Oroszlányra közlekedő járatoknál: 5:13, 6:14, 7:40, 8:36,
9:29, 10:29, 11:29, 12:29, 13:29, 14:29,
15:29, 16:29, 17:29, 18:29, 19:29, 20:29,
21:29.
2021. 11. 08-án és 11. 15-én érvényes
módosított menetrend szerinti indulás az Oroszlányról Tatabányára
közlekedő járatoknál: 4:37, 5:40, 6:40,
7:17, 8:15, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 13:08,
14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 18:08, 19:08,
20:08, 21:08.

Változtak
a buszmenetrendek
A Volánbusz 2021. október 1-től
Oroszlányt is érintő menetrendi változásokat vezetett be.
Tatabánya–Kecskéd–Oroszlány
A tanítási napokon Kecskéd, Faluközponttól 7:05-kor Oroszlány, Volán telephez induló járat 5 perccel korábban,
7:00-kor indul.
Oroszlány–Dad–Császár–Kisbér
A csütörtöki munkanapokon Oroszlány, Körforgalomtól 7:15-kor Kisbérre
induló járat 5 perccel korábban, 7:10kor indul, valamint a továbbiakban
csak tanszünetben csütörtöki munkanapokon közlekedik.
A csütörtöki napok kivételével tanítási
napokon Oroszlány, Körforgalomtól
7:15-kor Dadra induló járat a további-

Demencia Morzsák

Úgy érzem…

akban Kecskéd, Faluközponttól indul
7:00-kor.

Kiváló időseink
Október 1-je az Idősek világnapja.
Ebből az alkalomból – immár ötödik éve – az Oroszlány Barátainak
Köre „Idősek kiválósága” díjjal ismeri
el azoknak a szépkorúaknak a munkáját, akik az oroszlányiakért tettek
teljesítményükkel, tapasztalataik átadásával, példamutatással. Ez évben
a mozgás egészségmegőrző tulajdonsága miatt, a sportot helyezték előtérbe. Az idei díjazottak, azaz 2021. kiválóságai: Bagócs János súlyemelő,
Jugovics József kosárlabdázó és Kórós
József kerékpározó lettek.
Bagócs János világ- és Európa-bajnok magyar súlyemelő és edző, 1962
és 1974 között a válogatott tagja. A
világbajnokságokon két-két arany,
ezüst és bronzérmet szerzett. Az Európa-bajnokságokon négy arany-, két
ezüst- és öt bronzérmet nyert. Részt
vett az 1968-as mexikóvárosi olimpián. Edzőként a mai napig aktív. Tanítványai között olimpiai résztvevő,
Világ és Európa-bajnokságot, valamint „megszámlálhatatlan” magyar
bajnoki címet nyert sportoló található. A Magyar Edzők Társasága, az idei
évben Edzői Életmű Díjjal ismerte el
munkásságát.
Jugovics József 1964 és 1973 között az
Oroszlányi Bányász felnőtt kosárlabda csapatának meghatározó tagja volt.
Csapatával 1966-ban feljutott az első
osztályba. Kosárlabda szakedzői oklevelét 1972-ben szerezte. Az első osztályban szereplő felnőtt csapatot több,
mint tíz éven át irányította. Ezt követően az oroszlányi utánpótlás-nevelésben vállalt oroszlánszerepet. A város amatőr és profi sportolói számára
kiemelkedően fontos példakép, városunk emberileg és szakmailag is pozitív példaként állíthatja a fiatalok elé.
Munkásságáért a képviselő-testület
2020-ban Oroszlány város díszpolgá-

A demens beteg ápolása, gondozása
hosszú évekig tartó, a gondozó, a család
számára lelki, fizikai, anyagi megterhelés. Mit kell tudni?
Alapvető ismeretek birtokában kell lenni mindenkinek.
Juhász Ágnes, demencia-specialista „tíz
parancsolata” szerint:
1. A demenciával élő személyisége még
súlyos szakaszban sem tűnik el teljesen.
2. A demenciával élő érzelmi emlékezete erős.
3. A demenciával élő KÉPES arra,
hogy kifejezze tetszését, nem tetszését, érzelmeit, érdeklődését, még súlyosabb szakaszokban is.
4. A demencia állapota bármelyikünket elérheti. NEM MEGELŐZHETŐ, többségében NEM GYÓGYÍTHATÓ.
5. A demenciával élő érzelmi/fizikai
jóléte javarészt attól a személytől,
személyektől függ, aki, vagy akik a
gondozását végzik.
6. Ha a demenciával élő zavart, esetenként agresszív, vannak olyan szükségletei, amelyek a gondozó által
nincsenek kielégítve, de amelyeket
szavakkal képtelen kommunikálni.
7. A folyamatosan kezelhetetlen de
mens beteg a gondozás kudarcára is
felhívja a figyelmet.
8. Segítség kérése vagy elfogadása nélkül szinte lehetetlen mentális, vagy
fizikai sérülés nélkül végezni a gondozást – hosszú távon legalább is.
9. Mindannyiunk felelőssége, hogy etikusan kommunikáljunk a betegséghez kapcsolódóan. Ez nem jelenti az
őszinteség mellőzését. A hangsúlyt
viszont a sikeres és hatékony terápiákon és történeteken kell tartanunk,
mert ez fogja a beteggondozó életminőségét pozitív irányba elmozdítani.
10. A demencia-gondozást tanulni
KELL, a betegség természetét előbb
ELFOGADNI, később MEGÉRTENI szükséges ahhoz, hogy életünk
– akkor is, ha egy másik dimenzióban, de – értékelhető és értékes vonalon haladhasson tovább, a betegség meglétével együtt is.
A Demencia-szakértő számos írása közül az egyik kezdő gondolata a választott cím.
Nyitrai Károlyné szakértő
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ra címet adományozva ismerte el több
évtizedes munkáját.
Kórós József az OSZE Kerékpáros Szakosztály tagja, aki – az előző díjazottakkal ellentétben – későn kezdte a sportot, csak amatőr szinten űzi azt, mégis
számos versenyen nyert kategóriájában.
A Balaton kör rendszeres részvevője a
206 km-s távot is könnyedén teljesítette
77 évesen, a legidősebb résztvevőként. A
fiatalok számára példaértékű a sporthoz
való hozzáállása, és tanácsaival rendszeresen segít a kezdő bringásoknak. A
szakosztály rendezvényeinek rendszeres
támogatója és résztvevője.
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tagjai: Letonai Edina, Hati Kitti, Ujvári
Nóra, Hadnagy Annamari, Rácz Anna,
Levai Csenge); Hagyományos Baton
Szenior duó – Lévai Csenge, Rácz Anna
– Arany minősítés; Hadnagy Annamari – Pompon Szenior szóló – 3. helyezés, bronzérmes.

Áncsák Kiara Manna
országos bajnok

EREDMÉNYEK
III. O. FELNŐTT ALAPSZAKASZ

HETEDIK FORDULÓ

8:0
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DAD
SE

NYOLCADIK FORDULÓ

2:9

BOKOD
FCE

Az elismerések átadására a Vöröskereszt és a Művelődési ház közös rendezvényén, 2021. október 1-jén Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár
színháztermében került sor – számolt
be lapunknak dr. Deés Szilvia, a civil
szervezet elnöke.

Világbajnok mazsósaink
A pandémia miatt online rendezték meg a World Championship of
Majorette Sport világbajnokságot.
Az esemény 2021. október 24–26-ára
esett. A szokatlan formátum ellenére
a Hébé Alapítvány versenyzői a rendkívüli helyzetben is kiválóan teljesítettek, és több világbajnoki címet is szereztek. Felkészítő tanáruk Geisztné
Gogolák Éva volt. Eredményeik: Áncsák
Kiara Manna – Pompon Kadet szóló –
1. helyezett, Világbajnok; Baton Szenior miniformáció – Jáde csoport – 1. helyezett, Világbajnok; Zászlósbot Szenior miniformáció – Jáde csoport – 1. helyezett, Világbajnok (a miniformációk

Október 9-én Egerben rendezték a
Diák „B” korcsoport (2010-ben született versenyzők) részére az Országos Bajnokságot. Így az ország szinte valamennyi egyesülete képviseltette
magát, nagyon népes mezőny jött ös�sze. Az Oroszlányi Judo Club 3 főt nevezett a rangos versenyre. Végh Tibor
tanítványai remekül helytálltak, ketten
dobogóra is álltak. A versenyzést Szabó Péter (-41 kg) kezdte. Sajnos a sorsolás nem kedvezett neki, a tavalyi bajnok
ágán kezdett, és hamar elvesztette a lehetőséget a bizonyításra. Utána Varga
Regina (-40 kg) mérkőzései következtek, aki az elmúlt évben is a bronzéremért küzdhetett. Ami akkor nem sikerült, most igen! Határozott fogását, dobásindítását győzelem követte, és dobogóra állhatott. Áncsák Kira Manna

OSZE

KILENCEDIK FORDULÓ

1:0

OSZE

D.M.A.C
DUNAALMÁS

TIZEDIK FORDULÓ

0:9

NASZÁLY SE

OSZE

TIZENEGYEDIK FORDULÓ

3:1

OSZE

CSÉMI SE

HAVI MECCS
III. O. FELNŐTT ALAPSZAKASZ
2021.11.07 VASÁRNAP 13:00
GESZTESI SE
OSZE

Az oroszlányi labdarúgással
kapcsolatos további
információkért keressék fel az
Oroszlányi Foci Facebook oldalt.
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nevére jól emlékeztek ellenfelei a tavalyi évről. Félve méregették a felkészülés
perceiben. Joggal, hiszen alig töltött időt
a tatamin, ippon győzelemmel utasított
mindenkit maga mögé. Megismételte
előző évi teljesítményét, így aranyérmet
akasztottak a nyakába. A bajnokoknak Ozsvár András – az 1980-as Moszkvai Olimpia bronzérmese – könyvét, a
JUDO BIBLIÁ-t adták ajándékul. „Bandi bácsi” maga is volt a versenyen, és dedikálta Manna könyvét.
Izsáki Erika

Adventi evezős kaland
Életre szóló élménnyel gazdagodhat
az, aki csatlakozik az Oroszlányi
Kajak Kenu Sportegyesület decemberi
túrájához. Az év utolsó hónapjának 18.
napjára kenu túrát szerveznek a Hévízipatakra – ami soha nem fagy be. Nekünk oroszlányiaknak nem annyira
meglepő, ha egy tó télen nem fagy be,
igaz, itt egészen más okokból meleg a
víz. A Hévízi-folyás még a leghidegebb
időben is közel 20 fokos, így egész évben evezhető. Az egyesület túraevezősei sem először járnak majd itt. Aki bevállalja velük a nem mindennapi kihívást, arra kb. 10 km-es, útvonal vár. Ezt
könnyedén lehet teljesíteni, tehát kezdőknek is ajánlott. Lassú folyású, nyugodt patakról van szó, a vízmélysége 30
cm-től 2 m-ig váltakozik. A túra 3 személyes kenuit, és minden más szükséges felszerelést is biztosítanak. Viszont
az időjárásnak megfelelő öltözetet és a
lejutást mindenki magának kell megoldania. Harapnivaló, csoki is ajánlott:
a kilenc órai indulás után a túra teljes
ideje kb. 5-6 óra is lehet! Aki érdeklődne, de még bizonytalan, bátran keressen rá az interneten, az ott könnyen fellelhető fényképek és túraleírások biztosan segítéségére lesznek a döntésben. A
jelentkezéshez pedig írjon e-mailt Molnár Csabának, az oksevizitura@gmail.
com címre, legkésőbb november 5-ig. A
jelentkezésnek nem feltétele az oroszlányi lakhely.

Mérkőzésekben gazdag október
Az októberi hónap igencsak tartalmas napokat hozott az MVM-OSE
Lions csapatok életében. Szinte nem
múlt el nap mérkőzés nélkül, de volt
olyan hétvége, ami kiemelten sok
mérkőzést jelentett a játékosok számára, amikor is összesen 20 alkalommal mérettettek meg csapataink nem
kevés sikerrel. Számos győzelmet és
szoros küzdelmeket hozott a meccsdömping, hasznos
és tanulságos tapasztalatokkal gazdagítva az ismereteket.
Különleges
eseménynek számított az a nem várt
lehetőség, ami az
MVM-OSE Lions
U14 „A” csapatának adatott meg az
utolsó pillanatban az EYBL torna keretein belül.
Gurszky Gergő edző a következők szerint összegezte a tornán szerzett tapasztalatokat: „Jól sikerült számunkra a torna, mondhatni mindenkit
megleptünk egy kicsit a mutatott játékunkkal és az elért eredményeinkkel,
így beugró csapatként. Nagyon sokat tanultunk ebből a négy mérkőzésből is. Ha egy dolgot ki kellene emelnem, hogy mi az, amiben az európai
kosárlabdához képest el vagyunk maradva, akkor az egyértelműen a fizikum, a játék sebessége. Ez jól látszó-

dott ezen a tornán is. Nem csak U14ben, hanem minden korosztályban
így van ez.
Viszont ami minket illet, adott a lehetőség előttünk, hogy ezen változtassunk. Három erőnléti edzésünk is
van egy héten a csapatedzéseink mellett, úgyhogy rengeteget tudunk fejlődni e téren is, hogy még jobbak legyünk és minél jobban közelítsünk az
európai elit szinthez és a mai modern kosárlabda
követelményeihez. Edzeni,
edzeni és edzeni
kell, és akkor el
fogjuk érni a céljainkat.”
Az U16-os csapat
kezdésnek Kiskunfélegyházán
zsebelte be a győzelmet a helyiek ellen, de felülkerekedtek a Szolnok Kosárlabda Akadémián is, ezzel a legjobb 16 közé jutottak az országos bajnokságban.
Az NBII-es csapat szezonnyitó hazai mérkőzése a Soproni Tigrisek ellen sikerrel zárult. A csapat a bajnokságot megelőzően szurkolói ankéttal
alapozta meg a jó hangulatot. A találkozó családias körben telt, amely keretén belül bemutatták a csapat új játékosait, és tájékoztatták a jelenlevőket a szezonról, célkitűzéseiről és szó
esett a távozó játékosokról is.

A mennyiség nem ment a minőség rovására
Számos fontos mérkőzést sikerült zelmet aratnia a tavaly élvonalban
behúznia a csapatoknak, ez igaz volt végzett Szeged ellen, magabiztos jámind az NBI/A, mind pedig az után- tékkal zárta az ütközetet, ahogy hapótlás teljesítményére. Krasovec mes- talmas csatában győzték le Zalaegerter irányításával a legfelsőbb osztály szeget is. A bajnokság folytatásában
csapatának remek védekezés és jól novemberben a következő mérkőműködő csapatjáték jutalmaként na- zések alkalmával szurkolhatunk az
gyon fontos mérkőzésen sikerült győ- NBI/A és U20-as csapatokért is:
MVM-OSE Lions–DEAC
2021. november 6. (szombat)
HÜBNER Nyíregyháza BS–MVM-OSE Lions
2021. november 10. (szerda)
MVM-OSE Lions–Sopron KC
2021. november 17. (szerda)

A társadalmi felelősségvállalás jegyében
Ahogy az MVM-OSE Lions csapatai mellett számos támogató tette le
a voksát, úgy az egyesület is igyekszik
támogatni azokat a helyi szervezeteket, akik maguk is sokat tesznek egy
nemes ügy érdekében.

Az MVM-OSE Lions néhány játékosának közreműködésével a helyi
ebrendészeti telep részére adományozott leselejtezett kosárlabdákat és élelmet, megkönnyítve és feldobva ezzel a
kedvencek mindennapi életét.
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Koronavírus
tudnivalók
Városunkban van lehetőség a koronavírus elleni védőoltás
felvételére az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet oltópontján. A COVID-19 elleni védőoltásra az EESZT oldalán lehet időpontot foglalni, kizárólag pénteki napokra. A
harmadik (emlékeztető) oltás feltétele, hogy legalább 4 hónap elteljen a 2. oltás óta. Az oltópont épületen
belüli pontos helyszínét és a belépés
feltételeit (kézfertőtlenítés, maszk
stb.) a bejáratnál mondják el. A foglalt időpontra kérik vinni az igazolást korábbi oltásokról, és mostanihoz szükséges
új formanyomtatványt is.
Időpontfoglalás:
https://www.eeszt.gov.hu/.../covidoltas-idopontfoglalas
Formanyomtatvány:
https://koronavirus.gov.hu/
letoltheto-tajekoztatok

Kötelező maszkviselés
Az egészségügyi intézményekben, például a rendelőkben továbbra is kötelező a maszkviselés.
A negyedik hullám miatt a kormány egyéb intézkedéseket is
bevezetett november 1-től:
• Ismét maszkot kell majd viselni a buszokon, vonatokon.
• A munkaadók előírhatják az oltást dolgozóiknak. A szabályozás az első két oltásra vonatkozik, melyből az elsőt december 15-ig kell megkapni.
• Az egészségügyi intézményekben országosan is látogatási
tilalmat rendelnek el, a szociális intézményekben ezt a tilalmat az intézményvezetők rendelhetik el.

Hirdessen akár féláron!

Kuponakció

az OVTV képújságban!
November hónapban a honlapunkon keresztül
feladott lakossági képújság hirdetések, akár

50%-os kuponkedvezménnyel!
Most pár kattintással féláron hirdetheti megunt
tárgyait, vagy eladó-kiadó ingatlanát!

Hogyan veheti igénybe
a kedvezményt?
és kövesse az OVTV facebook
 Kedvelje
oldalát (fb.com/oroszlanyivtv)
Ossza meg ismerőseivel idővonalán

 a facebook oldalunkon található promóciót
Kérje egyedi akciós kuponját az OVTV-től

 messenger üzenetben

Képújságunk Oroszlány, Tatabánya, Bokod,
Dad, Pusztavám és Császár településeken
érhető el több, mint 20 ezer háztartásban.
A műsor élőképe szolgáltató függetlenül
honlapunkon keresztül is nézhető!

1 hetes

Látogatási tilalom Tatabányán
A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán számolt be arról,
hogy október 23-tól visszavonásig látogatási tilalmat rendelnek el az intézményben. A kórház a betegeknek szánt csomagok beadásának és kiadásának menetét részletesen szabályozta.

1 hetes

2 hetes

1 oldalas
lakossági hirdetés
6.500 Ft helyett

1 oldalas
lakossági hirdetés
10.000 Ft helyett

3.250 Ft

5.000 Ft

2 hetes

1 oldalas lakossági
ingatlan hirdetés
10.000 Ft helyett

1 oldalas lakossági
ingatlan hirdetés
17.500 Ft helyett

5.000 Ft

8.750 Ft

Adja fel
hirdetését most!
Oroszlányi Városi Televízió
 www.oroszlanyimedia.hu
 fb.com/oroszlanyivtv
Az akció csak az online feladott lakossági
hirdetésekre vonatkozik! Áraink az ÁFA-t tartalmazzák!

