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Az
OROSZLÁNYI
MÉDIACENTRUM kiadványa

OROSZL ÁNY L APJA

Megújuló
A sokasodó napelemparkok miatt
úgy tűnhet, hogy végleg befellegzett
a „konzerválva” leállított Oroszlányi
erőműnek. Ám lehetséges, hogy pont
ezek miatt kelhetnek új életre a városhoz ezer szállal kötődő erőmű blokkjai?
8. oldal

Ifjak
Megalakult az Oroszlányi Ifjúsági
Önkormányzat, az általános iskolák
7-8. évfolyamos tanulóiból. Létrehozásának céljai és az induló névsor a
10. oldalon

Káptalanfüred
Hosszú agónia után konkrét árral került eladósorba a káptalanfüredi tábor. Az ide vezető okok és a legutóbbi
megoldáskeresés néhány részlete a
4. oldalon

ÁPRILISIG

Ismét útfelújítások várhatók a városban, a tavalyihoz mérhető nagyságrendben, összesen kilenc helyszínen.
Megkérdeztük, hogy hol, miből és miért most? A helyszíneket részletesen
tartalmazó írásunk a 6–7. oldalon.

Védettségi
Változnak a szabályok a védettségi
igazolványokkal kapcsolatban, nem
számít, ha átestünk a betegségen,
már csak az oltások után jár az igazolvány, vagy marad érvényben a
meglévő. Részletek a
12. oldalon

Keresse újságunkat
a Facebookon és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Programnaptár
Idéntől szeretnénk előre közzétenni a civil szervezetek számunkra eljuttatott
programjait. Mindig itt, borítóbelső oldalunkon keressék a következő lapszám
megjelenéséig tervezett programjaikat. Bízunk benne, hogy sokak számára segítség lesz ez a lista. A Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár rendezvényei
a listában nem szerepelnek, ezeket a www.okszik.hu oldalon találják.
tervezett dátum,
időpont, helyszín

program

február 5. szombat
KFMKK

Gálaműsor – Cirill Táncstúdió 20. születésnapja
szervező: Cirill Táncstúdió

február 7. hétfő 18.00
Bányász Klub

Filmklub Forgács Józseffel Kertész Imre alkotásaiból
szervező: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány

február 12. szombat
Bányász Klub

Valentin napi bál
szervező: Bakfark Bálint Alapítvány

február 19.
szombat 18.00
Bányász Klub

Beszélgetés és előadás
prof. dr. Bagdy Emőkével
szervező: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány

február 25.
péntek 18.00
Bányász Klub

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Előadók: Békés Márton és Czunyiné dr. Bertalan Judit
szervező: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány

február 26. szombat
14.00 II. Rákóczi F.
Klubkönyvtár

Siska-sütés

február 26.
KFMKK

Táncbajnokság – 3. Oroszlányi Valentin Bajnokság
szervező: Cirill Táncstúdió

február 27. vasárnap
Bányász Klub

FARSANG: Disznóvágás
szervező: BDSZ Nyugdíjas Szervezete

február 28.
hétfő 17.00
Bányász Klub

FARSANG: Asszonybál

március 1. kedd
Szent Borbála tér

FARSANG: Télűzés, Kiszebáb égetés
szervező: Oroszlány Barátainak Köre

március 5.
szombat
KFMKK

Baráti beszélgetések: Katona Imre oroszlányi
táncművész
szervező: Oroszlány Barátainak Köre

szervező: Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Vizsga és felszerelés
Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület újabb tagjai tettek kisgépkezelői vizsgát a tavalyi év végén. A
felszerelésük állandó részét képező benzinmotoros szivattyút jellemzően nagyobb esők utáni pince elöntéseknél, a
láncfűrészeket pedig legfőképpen viharkárok felszámolásához használják.
A mostani sikeres vizsgával zárult képzések után már összesen 8 tagjuk rendelkezik valamilyen kezelői igazolván�nyal ezekhez az eszközökhöz.
De nem csak önkénteseik, hanem az
eszközparkjuk is egyre több feladatra
alkalmas. Köszönhető ez annak, hogy
december során több, mint 300.000 Ft
értékben vehettek át új felszereléseket,
melyeket a BM. OKF. által kiírt pályázatán nyertek. Ez alkalommal védőcsizmákkal, és kesztyűkkel, kézi szerszámokkal, valamint a kárhelyszín elkerítésére szolgáló eszközökkel gazdagodott a jól ismert Peugeot autójuk felszerelése. – tájékoztatta lapunkat Tyukodi
József, az Egyesület elnöke. Emellett -a
tavalyi évüket összefoglalva- köszönetét
fejezte ki a város által kiírt társadalmi
pályázattal kapcsolatban, melynek jóvoltából egy családi nap keretében méltó módon ünnepelhették meg az ÖTE
fennállásának 110 éves évfordulóját.

szervező:
Oroszlány Barátainak Köre és az Örökifjak Nyugdíjas Klub

Jótékonysági táncgála Katona Imre javára
szervező: Silhouette Balett – Mirandolina Alapítvány
március 6. vasárnap
Szent Borbála tér–
Bányászati Múzeum

Nőnapi kerékpározás, Múzeumi kiruccanás

március 7.
hétfő
Bányász Klub

Filmklub Forgács Józseffel – Kisfilmek az Esterházy
akról és a „Majk 12 pillanata” című könyv bemutatója
szervező: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány

március 8.
kedd
Bányász Klub

Nőnap Mészáros János Elekkel, vagy a Bányász
Klubszínpad KaDarka Társulattal
szervező: Oroszlányi Bányász Klub Alapítvány

szervező: Oroszlányi Tekergők

Programváltozás lehetséges és nagyban függ az aktuális járványhelyzettől. Érdemes
a szervezők csatornáit figyelemmel kísérni.
2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a
Lé
te
sít
ményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2./J • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail: palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkesztő
ség: 2840 Oroszlány, Bánki 
Donát
utca 2./J • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomdaipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 8100 • Fotók: Szalai Attila, Juhász A
ttila,
Molnár József, Nagy Csaba, Szécsi Ferenc, Oroszlány Város Fotótára, oroszlany.hu • Az újság MTI hírfelhasználó
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Megújult az adóhivatal internetes
portálja, a nav.gov.hu
Januárban debütált a NAV új információs, illetve online
ügyintézésre is alkalmas portálja, amely a magánszemélyek
és a szakmabeliek számára is új megoldásokat kínál – tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az MTI-t. A közleményben kiemelték: a portál egyik legmarkánsabb újdonsága, hogy a teljes tartalomból át lehet navigálni a magánszemélyeknek szóló nézetre, amely leszűkíti az információk és
nyomtatványok több tízezres állományát a legtöbbeket érintő
körre. Ha a főoldalról valaki bejelentkezik az új NAV felületre, ott egyéni választás alapján a teljes tartalom szűrve jelenik
meg, továbbá itt módosítható az e-mail-cím, a felhasználónév
és a jelszó is – jegyezték meg.
Az oldalon a középső sávban találhatók a kiemelt témák gyűjtőrovatai a fotókkal megjelenített csempéken. Ezek az ikonok
az adóéven belüli aktualitásoknak adnak helyet; most itt olvashatók a személyi jövedelemadóval, szja-visszatérítéssel,
gépjárműadóval kapcsolatos információk.
A NAV Online csempe mögött érhetők el az online rendszerek és az online ügyintézésre alkalmas felületek. A főoldalon
kaptak helyet még továbbá egyebek mellett a hírfolyam hírei,
az új nyomtatványok, a gyakori kérdések, az álláspályázatok,

a NAV kiadványok, de az üzemanyagárakat, az adónaptárt, a
jegybanki alapkamatot és a hírlevelet is el lehet itt érni. A fejlesztést olyan kutatás előzte meg, amelyből kiderült, mit várnak el egy ilyen portáltól a magánszemélyek, a cégek képviselői, illetve a könyvelői és adótanácsadói szakemberek – áll az
adóhivatal közleményében.

Nőttek a fizetések a hivatalban
A legutóbbi testületi ülésen három napirendi pont is az illetmények emeléséről szólt. A polgármester és az alpolgármesterek fizetését törvény szabályozza, mely nemrégiben emelést írt elő
számukra. A döntés előtt több képviselő is felszólalt az ügyben, mely azonban
a végeredményen nem változtatott: meg
kellett szavazniuk az illetményemelést,
mivel ez – az országgyűlés által hozott
– törvény szerinti kötelezettség. A képviselők között nagyjából abban is egyetértés volt, hogy ennek a szavazásnak így
semmi értelme sem volt.

Gazdát keres

Ő EDDY

3 év körüli,
ivartalanított,
nyugodt, kedves cica. Csak
benti tartással fogadható
örökbe!

06 20
481 2319


Több döntési lehetőségük volt a köztisztviselői illetményalap emelése ügyében. Olvasóink számá
ra kiemeltünk
néhány számot az indoklásból.
Az úgynevezett „közszolgálati tisztviselők részére biztosított illetményalap”
törvényben biztosított összege jelenleg is
a 2007-ben meghatározott 38.650 Ft. Ezt a
bérek kiszámolásakor
1.8 és 6 közötti szorzóval kell érteni, mely
az iskolai végzettségtől és a hivatalban eltöltött évek számától függ. Látható,
hogy számítás alapja 15 éve változatlan
összeg lenne: az önkormányzati tisztviselők bérének egységes központi rendezése hosszú évek óta húzódik. Az ágazatban közismert, hogy szükség lenne
az illetménytábla jelentős mértékű módosítására, a szorzószámok változására.
Csak a 2017-es évtől van lehetőségük az
önkormányzatoknak, hogy az illetmény
jogszabályban megállapított összegét
-saját forrásainak terhére- megemeljék.
Ezzel a lehetőséggel Oroszlány élt is, az
utóbbi 5 évben 45.000 Ft-os alappal számolták és fizették a béreket. Az 5 éves
lemaradást csökkentendő, 2020. februárban döntés született róla, hogy ezt az
alap illetményt tovább emelnék, 55.000

Ft-ra - ám jegyző a képviselő-testület döntését már nem tudta végrehajtani, a döntés áprilisban visszavonásra került. A visszavonást a koronavírus-járvány hatásainak köszönhették, és ezzel
együtt sok más területen is megszorításokra kényszerült a
város. Abban az évben az illetmények eltérítésével, személyi
bérek megállapításával igyekeztek a szakmailag kiemelkedően teljesítő kollégáik
munkáját elismerni,
de ezek a lépések már nem voltak elégségesek a fellépő bérkülönbségek kompenzálására. Megkezdődött a munkaerő elvándorlása a Hivatalból, és az üres
álláshelyekre megfelelő szakemberek
sem jelentkeztek a kedvezőtlen bérek
miatt. A 2022. évre megállapított minimálbér, garantált bérminimum tovább
rontotta a köztisztviselői bérek helyzetét. Az eddigi alap illetmény a megfelelő szorzók után sem adta ki a garantált
bérminimum összegét. Noha a város
idei pénzügyi helyzete sem tűnik éppen
jobbnak, a működőképesség érdekében
meg kellett ismételni a tavaly is meghozott döntést. A testület az illetményalap
55.000 Ft-ra történő emelését január 1-ei
nappal fogadta el.
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In Memoriam
2022. január 5-én, életének 78. évében
elhunyt Szöllősy Péter építész, tervező
mérnök.
Szöllősy Péter több, mint 50 évig élt városunkban elismert szakemberként. Munkahelyein – Oroszlányi IKV, Oroszlányi
Szénbányák Tervező Irodája, Építészeti Üzem – példamutató, precíz tevékenységgel segítette elő évtizedeken keresztül
Oroszlány fejlődését. Kiemelkedő munkái közé tartozik a Márkushegyi Bányaüzem külszíni tervezése, a fedett uszoda, a ravatalozó, az egykori autóbusz-pályaudvar, a Koloman-Handler galvanizáló
üzemcsarnokának és a Metal Glass daruzott csarnokának tervezése, a Bebusch
Kft. bővítése, a Gönczi Ferenc utcai és Iskola utcai tetőtér beépítések, óvodák, bölcsődék felújítása. A fentieken kívül Oroszlányban számos családi házat, üzletet,
műhelyt tervezett. Munkájára országos
szinten is felfigyeltek, megbízást kapott
az első magyarországi SPAR áruház kialakítására. A sikeres beruházást további 22 SPAR áruház kivitelezése követte,
majd az ALDI áruházlánc két üzletét is ő
tervezte.
Nyugdíjba vonulása után is aktív maradt,
egyéni vállalkozóként tevékenykedett tovább, alapító tagja volt az Oroszlányiak
Lokálpatrióta Körének. A szervezet berkein belül is fáradhatatlanul, önzetlenül segítette városunk arculatának javítását. Ő
tervezte az 1956-os emlékhely felújítását,
a Fáy András emlékmű területének rekultivációját, s szintén társadalmi munkában
készítette el a Szent Borbála szobor környezetének terveit.
Oroszlány Város Képviselő-testülete 2017-ben „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetéssel ismerte el
több évtizedes kimagasló tevékenységét.
2018-ban, az egyetem elvégzésének 50
éves jubileumi évfordulóján Aranydiplomát vehetett át.
Búcsúztatója 2022. január 21-én volt
Oroszlányi városi temető ravatalozójában.

Eladó
a káptalanfüredi tábor
Évek óta kihasználatlanul áll a város tulajdonában lévő Káptalanfüredi
egykori úttörő-tábor, Balatonalmádiban. A sokakban szép emlékeket idéző tábor hasznosítása időről időre vis�szatérő téma. Újságunkon keresztül legutóbb 2016-ban kérdeztük az olvasók
véleményét róla. Ám a kérdésben végül mindig ugyanaz az eredmény születik: A tábor, bár az akkori igényeknek tökéletesen megfelelt, a mai jelen-

bement árváltozások miatt, hozzávetőleg a háromszorosába kerülne. Ez a terv
megtérülési számításokat nem tartalmaz, csak az újra használatba vételhez
szükséges felújításokat – arra nem tér
ki, hogy az átalakítás után a létesítmény
milyen kihasználtsággal működhetne. És úgy tűnik, hogy erre a kérdésre
nem is született meg a válasz. Az újság
facebook oldalán megtalálják a 2016ban, azaz 5 és fél éve készült, akkori ál-

tősen megváltozott üdülési szokásokkal
már nem kompatibilis. Egy fűtetlen, vizesblokk nélküli faház, tíz perc gyaloglásra a vízparttól egészen más vonzerővel bír ma, mint 50 évvel ezelőtt. Valamint az akkori fenntartási-üzemeltetési modell sem létezik már. Az önkormányzat megbízásából még 2016-ban
is készült egy koncepcióterv, mely változatlan funkcióra elkészítve tartalmazza a faházak cseréjét és komfortosítását,
a konyha és az egyéb ott meglévő létesítmények modernizálását. Ez az akkori árakon 230 millióra teszi a szükséges
munkákat – ma ez, az időközben vég-

lapotokat bemutató fényképeket. A faházak felújítása már akkor sem volt reális lehetőség. A helyi építési szabályzat
erre az (erdő)területre kizárólag a meglévő épületek felújítását, vagy azonos
alapterületen belül cseréjét engedné. A
helyén tehát az új tulajdonos sem építhet lakóparkot, vagy szállodát. A január 28-ai testületi ülésen hozott, eladásról szóló döntés egy friss, 2022. januári
értékbecslés összegét veszi figyelembe.
Aki úgy érzi, hogy a helyben van még
lehetőség és szeretné megszerezni, legalább 98 millió forinttal indulhat érte a
versenytárgyaláson.

A 2016-ban készült látványterv, és az OVTV
rövid riportja a beruházás akkori szükségességéről megtekinthető a QR kód beolvasásával.
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Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 2840 Oroszlány,
Rákóczi Ferenc út 78. • 2841 Oroszlány, Pf. 9 • Tel.: (34) 560-821; Fax:
(34) 361-182 • www.oroszlany.hu; e-mail: jegyzo@oroszlany.hu

Elérhetők maradnak az oroszlányi képviselő-testü
leti ülések közvetítései. Az adásban az önkormány
zat robotkamera rendszerének képét láthatják,
idéntől nem csak élőben, hanem majd visszame
nőlegesen is.

Megvan a megállapodás a lomtalanításokkal kap
csolatban: a családi házas övezetekben március
végén, míg a tömbben lakók számára nem egy
szerre, hanem társasházanként külön-külön, előre
egyeztett időpontokban kerül sor az első lomtalaní
tásra – az idén várható kettőből.

Hagyományőrző disznóvágást tartott a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat a Tájházban január 27én. A vidám hangulatú eseményen a fiatalabb kor
osztály is megismerhette a munkafolyamatokat

Digitális Tudásközpont jöhet létre Borbála szélén,
a korábban Jehova Tanúi által használt épületben.
A mai kor technológiáját (3d nyomtató, lézervágó,
okos otthon, LEGO robot stb.) kézzelfoghatóvá
tevő, az OIH Zrt. által gondozott projektet a későb
biekben részletesen bemutatjuk.

FELHÍVÁS
szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztására.
Tisztelt Oroszlányi Választópolgárok!
Oroszlány Város Helyi Választási Irodája a 2022–2024 közötti általános
választások lefolytatásához (országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, oroszlányi lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja. A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak
annak törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben
felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban:
Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak a településen,
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó település választási bizottsága
esetében a közös hivatalhoz tartozó bármely településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet a tagja.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak NEM LEHET
tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző,
másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságok választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti
központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban,
biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével. A Ve. 33. § (4) bekezdése értelmében a szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak
megbízatása a következő általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáig tart.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az
erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap és Nyilatkozat” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal információján (Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. 78.), vagy letölthető a www.oroszlany.hu/onkormanyzat/
valasztas2022 oldalról. A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022.
február 11-ig kell eljuttatni levélben Oroszlány Város Helyi Választási Irodájának címezve a 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78. szám alatti címre, vagy személyesen ügyfélfogadási időben az Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal (Oroszlány, Rákóczi F. u. 78) I. emelet 20. számú irodájában: hétfő 13.00–17.00, szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00, péntek
8.00–12.00. Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a
szavazatszámláló bizottsági feladatok a választás napján – mely minden
esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek, reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig.
A szavazatszámláló bizottság tagjait Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok kötelesek a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson rész venni. Tájékoztatom Önöket, hogy
a szavazatszámláló bizottság választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban
részesülnek és a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzési
kötelezettség alól.
Oroszlány, 2022. január 12.
dr. File Beáta jegyző, HVI vezető

06

2022. FEBRUÁR

Újabb 300 millió az utakra
A Miniszterelnökséggel a tavalyi év
végén folytatott többszöri, szakmai
egyeztetések ellenére kimondható,
hogy lakosság számára meglepetés
volt az a január eleji hír, hogy nagyjából a tavalyihoz hasonló, észrevehető
nagyságrendű összeget költhet idén is
a város az utakra és a járdákra. További szokatlan tényező, hogy míg tavaly
volt a munkáknak valamifajta ütemezése, most április közepéig el kell készülnie az összesnek. 2018 májusi lapszámunkban „megoldóemberként” mutattuk be Opsuszta Csabát, aki mély- és
útépítőként az OIH Zrt. felelős műszaki
vezetője. Most ismét neki tettük fel kérdéseinket.
: Novemberben még arról írtunk,
hogy a jelentősen lecsökkent bevételek miatt igen nehéz helyzetbe került
a város. Hogy lehet akkor most mégis
9 helyszínen viszonylag komoly munkákat elindítani? Honnan lett rá pénz
ilyen hirtelen?
O. Cs.: A város a „Kisvárosi Útprogram 2021-2022” keretében, Gazdaságiújraindítási Alap támogatásával, célzott
támogatásként kapta a 296 millió forintot. Tehát ez egy címkézett, központi
költségvetésből származó, csak erre fordítható támogatás.
: Ebben az esetben ki határozza
meg, hogy mely utcák kerülnek sorra
most?
O. Cs.: A helyszíneket az önkormányzat hosszú távú útkoncepciója szerint,
a hivatal műszaki osztálya, valamint a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi
bizottság jelölte ki. A tényleges, konkrét
műszaki tartalmat, az OIH Zrt., mint

az utak fenntartója állítottuk össze. Célunk az volt, hogy a rendelkezésre álló
összeget hatékonyan, minél több helyszínhez használjunk fel.
: Pontosan mi fog történni ezeken
a helyszíneken? Rendbe lesz-ez hozva
például a vízelvezetés, mint a tavalyi
munkáknál?
O. Cs.: A vízelvezetés mindig az útépítés egyik, ha nem a legfontosabb kérdése. Ahol van, a meglévő rendszert tes�szük rendbe, vagy kötjük be a hálózatba, máshol a régi árkokat hozzuk helyre, vagy új árkokat készítünk.
: Tehát „csak” újraaszfaltozás
fog történni, nem lesz fejlesztés, mint
például járdasziget, körforgalom,
egyirányúsítás, vagy más forgalomszabályozás-, és csillapítás?
O. Cs.: Több helyszín esetében tettünk
ilyen javaslatokat, de ezek egyelőre nem
kerültek bele a megvalósításba. Ettől
még a jövőben is javasolni fogunk ilyen
megoldásokat, illetve részt veszünk az
előkészítésükben.
: Alkalmas az OIH Zrt. szervezete
egy ilyen nagy munka koordinációjára ilyen rövid idő alatt?
O. Cs.: Itt most egy úgynevezett InHouse beszerzést kellett bonyolítanunk: Az OIH Zrt. az önkormányzat
100%-os tulajdonában van. Mi szabtuk meg a konkrét feladatokat, írtuk ki
a közbeszerzést, fogadtuk a 45 beérkezett pályázatot a 9 munkaterületre, és
szerződtünk a 4 nyertes alvállalkozóval a kivitelezésekre, egyenként. Mindezt pontosan olyan szabályok szerint,
mintha maga az önkormányzat tette
volna. Úgy mondanám, hogy ez a folya-

mat jelentős terhet rótt a kollégákra. De
itt mi a városért dolgozunk, ezzel bíztak meg minket, élnünk kellett a lehetőséggel.
: Ez egy meglehetősen szokatlan
határidő ilyen munkára, lehetetlen
nem az áprilisban tartandó országgyűlési választásokra gondolni miatta.
O. Cs.: Mi a kivitelezéssel és a koordinációval vagyunk megbízva. Feladatot
és határidőt kaptunk.
: Az aszfaltozáshoz tudomásunk
szerint 5 fok és csapadékmentes időjárás kell. Ugyanezekből az okokból az
aszfaltkeverő üzemek általában nem
is működnek kb. november és április között. Honnan lesz aszfalt a munkákhoz?
O. Cs.: A négy nyertesből háromnak
saját aszfalt-keverő telepe van, a negyediknek pedig írásos ígérvénye van
rá, hogy kap anyagot. Az április 15-ei
határidő ismert volt az ajánlatok beadásakor, ez az ő felelősségük. Egyébként minden munkafázisra, a szállításra vagy az ágyazat melegítésére is léteznek olyan műszaki megoldások, amelyek lehetővé teszik a munkát alacsony
hőmérsékleten is.

A helyszínek egyenkét,
röviden:

• Takács Imre utca Majki utca és a Rákóczi Ferenc út (kis körfogalom) között.
A kontyos házak az 1980-as években
épültek, ahogy ez az út is. A temető és
Majk miatt is fontos útvonal, és a Múzeum is egyre több rendezvénynek ad
majd helyet. Az út alapja itt 90%-ban
rendben van, a felső réteg marása és
az alépítmény szükséges javítása után
6 cm új aszfaltréteget és új
burkolati jeleket kap az utca
ezen része.
• Takács Imre utca 37–43.
számok előtti terület
A tömbök mögött, az egykor nem megfelelő alapra
épített rész mára gyalog és
autóval is balesetveszélyessé
süllyedt és töredezett. Az
út, járda és a szegélyek teljes elbontása és újraépítése
szükséges 35 cm mélységig,
115 méter hosszan. Az élhető környezet létrehozása jelentős átmeneti felfordulást
jelent majd az ott lakók számára.
• Várdomb utca
A tavalyi munkák által nem
érintett, korábban is egyirá-
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Lassan körbeérünk
az utakon?
A tavalyi 300 milliós, hitelből vég
zett munka, és ez a mostani közel
ugyanannyi jelentősen javítja a köz
lekedési viszonyokat a városban.
Ettől még maradnak feladatok. Ne
kem nagyon hiányzik a Haraszthe
gyi utca felújításának folytatása –
igaz, itt a vízelvezetési problémák
megoldása komoly lakossági ellen
állásba ütközne. A külterületi utak
karbantartási összegei sem a mai
forgalomhoz vannak méretezve, így
ezek nyilván romlanak. A Takács tó
part felöli részei sem voltak még fel
újítva soha. A teljes Táncsics Mihály
utca felújításának szükségessége
pedig szerintem mindenki számára
nyilvánvaló, a rajta átmenő hatalmas
forgalom miatt. A borbálai burkolt
vízelvezető árkok is közel 40 éve
sek, ezek cseréje is még egy jelen
tős összeg lesz egyszer.

nyú, erősen lejtős szakaszt kell most újraalkotni. Kifejezetten balesetveszélyes,
nemcsak, hogy járda nincs, de a csapadékvíz is az úttesten folyik le. Itt a korábbi években részben már épült csapadékvíz-elvezető rendszer a föld alatt, így
most a felszíni részt van hova bekötni.
• Erdész utca
A középre lejtő utcából nincs hova elfolyjon az víz, és zivatarkor az alsóbb
házak udvarában és pincéjében gyűlik
össze. Az önkormányzatnak eddig nem
volt megoldása erre a több évtizede ismert, városi szinten egyedi problémára.
Mi most, magántelken – az oda bejegyzett szolgalmi jog mellett – összeköt-

jük az Erdész utcai és Alkotmány utcai
nyílt csapadékvíz elvezetési rendszereket. Onnan pedig megvan a víz útja a
Kertekalja-patakba.
• Alkotmány út a Kossuth Lajos utca és
a Závory Zoltán utca között.
A meglévő útfelület a ’60-as évek óta kimaradt mindenféle felújításból, miközben a közművek kiépítése miatt sok helyen szabdalt, foltozott. Részben az Erdész utcai vízelvezetés megoldásához
kapcsolódva, az árkokat mindkét oldalon újra kiásva, a feltelt padkákat megnyesve kap az útszakasz 6 cm új aszfaltot és a régen nem látott felezővonalát is
visszakapja.
• Hunyadi János utca
A város egyik legöregebb utcája, több,
mint 60 éve épült. A szegélyek maradhatnak, a tönkrement felső réteg felmarása után látszódni fog, hol kell az alapot megerősíteni. A vízelvezetés még létezik, működik. A fedelek szintbe emelése után ide is 6 cm
friss aszfaltréteg kerül, az utca teljes
hosszában.
• Fürst Sándor utca
26–30. mögötti parkoló
A Malomsori óvoda
melletti murvás parkolót, és a bekötését teljesen leaszfaltozzuk, összesen 1100
négyzetméteren. A
parkolóhelyeket felfestjük, a csapadékvizet pedig bevezetjük
az utcában meglévő
elvezető rendszerbe.
• Bánki Donát utca
A teherautók kitiltása és a 30-as korlá-

tozás abszolút indokolt az út állapota
alapján. A számos helyen megsüllyedt
útburkolatot éppen ideje helyreállítani,
itt jelentősebb alaperősítési munkákkal
számolunk. Lehetőség szerint a
szegélyek megmaradnak, és hát
gyakorlatilag a fedelek és környezetének
szintbe emeléséről szól a munka, az
új réteg aszfalt terítése előtt. Például ez lett volna az egyik javaslatunk az
egyirányúsításra, ami a forgalom-csillapítást, és a környéken lakók parkolását egyaránt segítette volna – de ez most
nem lesz.
• Népekbarátsága utca 35–57. számok
előtti járda
Tavaly a járdákra itt nem jutott erőforrás, így most ezeket tesszük rendbe. 900
négyzetméternyi területen, nem megfeledkezve az akadálymentes szegélyekről, ahol az szükséges. A lakások száma
és az intézmények miatt is nagy gyalogos forgalmat bonyolító terület.
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Szénerőműből
karbonsemleges?
A mai energiapiac természetes velejárója a fenntarthatóságra törekvés.
A napelem és a szélerőmű mellett a
biomassza eltüzelését is ennek eszkö-

lárd biomassza tüzelésű erőműve. A cégek egyenként 2,11 milliárd forint éves
támogatásban részesülhetnek a majdani 2×328 202 MWh-nyi termelésükre.

Miért kettő?

zei közé sorolják. Ismert, hogy
a VÉRT az erőmű 2015-ös leállítása előtt már végzett ilyen próbaüzemeket. Ezek ugyan még főleg szénnel keverve, de elsősorban faaprítékos tüzelést jelentettek. Most pedig két oroszlányi, szilárd biomassza tüzelésű erőműegység nyert el támogatást a legutóbbi METÁR-tenderen (lásd keretes írásunk). Cikkünk alapját
a portfolio.hu 2022. január 19-én
megjelent írása adja.
A tavaly novemberi pályázatot kizárólag olyan 5 és 50 MW közötti
meglévő erőműegység felújítására
vagy fejlesztésére lehetett beadni,
amely a pályázat kiírása előtti 20
évben legalább 14 évet működött.
Ezen nyert – más egyéb indulók
mellett – a CHP-Invest Kft. és az
Újpalotai Energia Kft. oroszlányi
telephelyű 49,9-49,9 MW-os szi-

A cikk szerint tehát
két, helyben viszonylag ismeretlen cég kapott jelentős, minisztériumi pályázati támogatást „oroszlányi, barnamezős telephelyre”. Ez,
egyebek mellett az országos villamosenergiahálózatra való betáplálás nagyságrendeje miatt sem lehet más, mint
VÉRT erőművi telephelye. A két induló a kiírás 50 MW-os plafonja miatt látszik indokoltnak. A nyilvános cégadatokból kiderül, hogy mindkét kft. mögött a CHP Energia Zrt. áll, melynek törzsrészvényese a magyar energiaszektorban már korántsem ismeretlen Veolia Energia Magyarország Zrt. Ez a tulajdonosi háló azonban nem feltétlenül kell aggodalomra adjon okot. Az iparágra jellemző, hogy adott tevékenységek
csak hosszú távú és nehezen
megszerezhető engedélyek birtokában végezhetők, így egyegy – szükséges jogosításokkal
rendelkező – cég megvásárlása teljesen bevett szokás. Mind
a négy említett cég székhelye
egyébként ugyanaz a budaörsi cím. Az erőmű hasznosításával kapcsolatban városi plety-

Megújuló Támogatási
Rendszer (METÁR)
A támogatásban (2017 óta) olyan
megújuló villamosenergia-termelés
részesülhet, amely új beruházáshoz
kapcsolódik. Célja, hogy ösztönöz
ze a környezetbarát, megújuló ala
pú villamosenergia-termelést, az új
beruházások indítását. Pályázat ke
retében olyan megújuló energiafor
rást felhasználó, meglévő erőmű
egységek is igényelhetik, amelyek
jelentős – az eredeti kezdeti beruhá
zási költség 50%-át meghaladó költ
ségű – felújításon vagy fejlesztésen
esnek át. forrás: Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal.

ka szinten a Veolia neve néhány hónapja már felmerült. Saját honlapjuk szerint a Veolia a magyar energia-, víz- és
hulladékgazdálkodási piac egyik vezető
szereplője, és a vállalatcsoportnak több,
mint 3000 alkalmazottja van.

Faaprítékkal a még több
napelemért
A portfolio.hu január 19-ei cikkéből azt is megtudhatjuk, hogy „a
biomassza- és vízerőművek az eddigi tendereken szinte kizárólagosan nyertes fotovoltaikus technológiához képest nagyobb támogatásokat igényelnek, de azokhoz képest (…) jóval kevésbé időjárásfüggők, így stabilabb termelésre, nagyobb kihasználtságra képesek.
Nagyobb rugalmasságukra tekintettel a villamosenergia-rendszer
szabályozásában betöltött szerepük
is felértékeli őket, különösen napjainkban, amikor a hazai naperőműkapacitás gyors bővülésével párhuzamosan növekvő kihívást és költségeket jelent a rendszer kiegyenlítése.”
Az erőmű jövőjével kapcsolatban
megkeresést küldtünk a Veolia sajtóosztálya felé, válaszukról természetesen tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
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A magyar kultúra napja
A Magyar Kultúra Napja alkalmából ismét
Kölcsey-díjakat
adtak át a Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és
Könyvtár színháztermében január 22-én.
Ebben az évben Bere Lajosné, Cservenák Erzsébet
és Ürmös Lászlóné vehetett át az emlékplakettet. Az ünnepi megem-

lékezésre a Fénnyel Festők Fotóklubja panorámaképeket felvonultató kiállítással készült. A
különösen széles képarányú képekből készült tárlatot Földesi Ferenc, a Széchenyi Könyvtár
Kézirattárának vezetője nyitotta
meg. Az ezt követően a színházteremben kezdődő, az „Oroszlányiaknak – Oroszlányiaktól”
című ünnepi műsorban számos
városi intézmény és cég képviselői működtek közre. Előadá-

saikból olyan produkció
bontakozott ki, melyhez
hasonlóra korábban még
nemigen volt példa. Szintén ezen a napon kerítettek sort annak a liftnek az
átadására, melynek kivitelezése még a tavalyi évben
kezdődött, és fontos szerepe lesz az intézmény –
egyebek mellett az emeleti
könyvtár – akadálymentes
megközelítésében. A cikk
képeit Molnár József, a Fotóklub tagja készítette.

Demencia Morzsák 5.
Kommunikáció
A demens betegek gondozása során
több alkalommal kerül a gondozó olyan
helyzetbe, ami bár nem szándékosan,
de zavart kelt a betegben. Kiemelten
nehéz a kommunikáció!
Mindenekelőtt próbáljuk meg legyőzni a
frusztrációnkat, emlékeztessük magunkat rá, hogy a szerettünk nem tehet a
betegségéről.
Helyes gyakorlat
• Beszéljünk lassan, kellően artikuláltan. Egyszerre mindig csak egyetlen
utasítást adjunk, vagy csak egy kérdést tegyünk fel.
• Mindig a nevén szólítsuk a szeret
tünket, és ha úgy látjuk, hogy elbi
zonytalanodik azt illetően, kik vagyunk, mondjuk meg neki.
• Érdemes igen/nem kérdéseket feltenni. Ahelyett például, hogy „Mit ettél ebédre?” kérdezhetjük azt is, hogy
„Ízlett a marhahús az ebédnél?”
• Ha valamit nem ért a szerettünk, próbáljuk meg ugyanazt egyszerűbben
elmondani. Arra is készüljünk fel,
hogy a dolgokat majd meglehetősen
sokszor kell elmondani.
• Alkalmazzunk elterelést. Arra a kér
désre például, hogy „Hol van az anyu
kám?”, ahelyett a válasz helyett, hogy
„már húsz éve meghalt”, jobb, hogy
„most nincs itt”.
• Alkalmazzunk figyelemfelhívó technikákat, például szemkontaktust, testi
érintést, gesztikulációt, mosolyt.
Amiket kerülni kívánatos
• Sose mondunk olyanokat, „De emlékszel?” „Hogyhogy nem tudod?”
• Felesleges a rövid távú emlékezetet
igénybe vevő kérdéseket feltennünk,
például, hogy mit csináltunk előző
este. A válasz jó eséllyel az lesz, hogy
„nem tudom”, amit a demenciával élő
személy szégyellhet.
• Ne beszéljünk hosszú bekezdésekben
sem. Helyette egyszerre csak egy
dolgot mondjunk.
• Akármennyire is frusztráló ugyanazokat dolgokat egymás után elmondani,
ne hívjuk fel a másik figyelmét állandóan a feledékenységére.
• Soha ne beszéljünk a másikról úgy a
jelenlétében, mintha ott sem lenne.
Mindig próbáljuk őt is bevonni a beszélgetésbe.
• Kerüljük a szakszavakat, mert ezek
összezavarhatják a demenciával élőt.
Forrás: femina.hu
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Betegek világnapja:
február 11.
1992. óta a Betegek Világnapja
február 11., a megemlékezéssel az
Egyház kívánja háláját és elismerését kifejezni mindazoknak, akik
életüket szentelték annak, hogy a
betegekkel, szenvedőkkel foglalkoznak. 1858. február 11-én Lourdes-ban, a 14 éves, hosszú ideje beteges Soubirous Bernadettnek megjelent a Szűzanya. A szegény sorsú
francia lányt Szűz Mária közvetítőnek szánta és arra kérte, továbbítsa
üzenetét. Lourdes-ban történt, természetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma több
ezerre tehető.
II. János Pál pápa 1992-ben rendelte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja legyen. A pápa az ellene elkövetett merényletet követően egyre inkább megtapasztalta a betegség
keresztjét, s különös együttérzéssel,
a keresztény tanítás teljességének
szellemében fordult a betegekhez.
A pápa üzenete – Mária a figyelmes
édesanya megszervezte a test és a lélek egészségét. A világnap célja tehát
hogy felhívjuk minden érintett figyelmét az élet feltétlen szolgálatára,
az egészségügyi lelkipásztorkodás
területén dolgozók sajátos feladatára. Pázmány Péter szerint: a világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek,
segítse elő a szenvedés megértését.
A Betegek Világnapja alkalmával
február 12-én 11 órakor
szentmisét tartunk a betegekért
az Oroszlányi
Római Katolikus Templomban.
A Szentmise keretén belül megemlékezünk az Oroszlányban élő betegekről, úgy a lelki, mint a testi
gyógyulásról. Elődást szervez és tart
a Dr. Balogh Tibor Alapítvány, külön figyelmet fordítva a COVID-19
járványra.
A megemlékezés alkalmával ingyenes maszkot kapnak a résztvevők,
valamint a Szentmise után meleg
ételt osztunk a rászorultak részére.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Oroszlány Római
Katolikus Plébánia
Dr. Balogh Tibor
Alapítvány

Megalakult az Ifjúsági
Önkormányzat
A 2021 decemberében, az iskolában
tartott választást követően a Hunyadi Mátyás és a József Attila Általános Iskola 7-8. évfolyamos diákjai közül kerültek ki az Ifjúsági Önkormányzat tagjai. A városi diákságot létszámarányosan reprezentálva

a Hunyadi Mátyás iskolából 7 tanuló
míg a József Attila iskolából 5 diák került be az újonnan alakult testületbe.
Az Ifjúsági Önkormányzat az önkormányzati képviselő-testülethez hasonlóan működik. Létszámát tekintve is megegyezik a hivatalos testülettel, tagjai mindig a város 7-8. évfolyamos diákjai, hivatali idejük 1 év.
Az Ifjúsági Önkormányzat létrehozásának célja, hogy a fiatalok:
• véleményt nyilvánítsanak és aktívabban részt vegyenek a helyi közügyekben,
• megtanulják saját érdekeik érvényesítését, öntudatos választókká
váljanak,
• részt vegyenek utcájuk, környékük,
iskolájuk és városuk közéletében,
• kapcsolatot tartsanak társaikkal és
környezetükkel,
• megismerjék azokat a szabályokat,
jogokat és kötelezettségeket, amelyek a város igazgatását, vezetését
jellemzik,
• megismerjék és megtanulják a saját
ifjúsági testületük céljainak és projektjeinek megvalósításához rendelkezésre álló lehetőségeket.
Az ifjak 2022. január 27-én, a képviselőtestületi ülés napirendje előtt tették
le esküjüket. Az ezt követő napon január 28-án már meg is tartották alakuló ülésüket, amelynek napirendjében a bemutatkozásokat követően
a Szervezeti és Működési Szabályzat,
illetve az éves munkatervről egyeztettek. A tagok névsora: Boér Bence,
Farkas Laura, Gombási Noémi, Járfás Lili, Józsi-Tóth Petra, Kalmár Alexandra, Vida Janka, Eichardt Petra,
Fosztó Vivien, Glázer Maja, Turbucz
Nóra, Varga Bernadett.

OROSZLÁNYI
FOCI

Január 29-én oroszlányi sikerrel
zárult az I. Vál-Völgyi Labdarúgó
Torna. Az idei évben már a
legkisebbek is folytatják a
gyakorlást. Zajlanak az U19 és
felnőtt edzőmérkőzések, továbbá
minden korosztályban folynak az
edzések, a felkészülés a
bajnokságra.

Az oroszlányi labdarúgással
kapcsolatos további
információkért keressék fel az
Oroszlányi Foci Facebook oldalt.

2022. FEBRUÁR

Indul a bajnokságban az
Oroszlány Bears
Biztos résztvevője idén az Magyar
Amerikai Football Szövetség országos
bajnokságának az Oroszlányi csapat.
Az Oroszlány Bears bár két éve tagja a
szövetségnek, idén nevezett először fel-

nőtt nagypályás bajnokságba. A Redda
– Futár Divízió II-es bajnokságba velük együtt 13 csapat érkezik, így a legnépesebbnek bizonyul a ’22-es évben. A
MAFSZ egyébként három divíziót indít
idén is: a divízió I.-ben hét, míg az élvonalnak számító HFL-ben öt csapat indul.
A bajnokságban való részvétel jelentőségét mutatja, hogy a medvék Sopronból és Szombathelyről is kapnak segítséget, hogy mindig a megfelelő létszámban állhassanak pályára. Ezzel kapcsolatban Varga Tamás, a Bears vezetőedzője elmondta: a társklubokkal kiváló a kapcsolat, ennek ellenére még mindig számítanak további új jelentkezőkre itthonról is. A játék jellege miatt mindenfajta edzettségű vagy testalkatú érdeklődő helyet, feladatot tud kapni a
csapatban. Edzéseik leggyakrabban a
Chudik Lajos sportcentrum füves pályáján vannak, de az Oroszlány Bears
facebook oldalán is szívesen adnak információt az amerikai foci után érdeklődőknek.
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„Újult erővel kell tovább dolgozni céljainkért!”
Az elmúlt időszak az NBI-es csapat
számára cseppet sem volt izgalmaktól mentes, ez megmutatkozott a játékosokat érintő eseményekben és
eredményekben egyaránt. Nem titok, hogy a csapat a tavaly decemberi MVM-OSE Lions–Alba Fehérvár
mérkőzéssel együtt zsinórban ötször
szenvedett vereséget: Szolnok ellen
idegen pályán hosszabbításban, ezt
követően Körmenden maradtak alul
az oroszlánok. Hazai mérkőzés során Kaposvár ellen nem talált fogást
a csapat, de Zalaegerszeg sem hozta
meg a várva várt fordulatot a kétszeres hosszabbítás ellenére.
A történések ellenére a klub céljai változatlanok, amelyek elérése érdekében az MVM-OSE Lions új játékost
igazolt Blaz Mesicek személyében. A
szlovén, 24 éves, 1-2-es poszton bevethető mezőnyjátékos eddigi pályafutása során olyan csapatoknál szerepelt, mint Union Olimpija Ljubljana vagy a Mega Vizura. Blaz a görögországi Kolossos Rodou BC csapatából érkezett, és már rögtön a Kecske-

mét elleni meccsen pályára lépett. Ezzel együtt megtört a jég, és a tabella
12. helyéről fordított Kecskemét ellen
az MVM-OSE Lions. A siker a következő szombaton Szeged ellen folytatódott, oroszlányi pályán ismét hazai
győzelem született.
Februári mérkőzések:
Február 5. (szombat) 18.00 MVMOSE Lions–Falco-Volvo Alpok Autó
Szombathely; Február 13. (vasárnap)
18.00 DEAC–MVM-OSE Lions; Február 18. (péntek) 18.00 MVM-OSE
Lions–HÜBNER Nyíregyháza BS.

Remekel az utánpótlás
Kertész Zsolt edző igazán büszke lehet játékosaira, hiszen az U18-as csapat nem kis sikerrel menetel a bajnokságban, a Főtábla Alsóházának C csoportjában szinte veretlen.
A Szeged elleni mérkőzés eredményeképp duplán ünnepelhettek a játékosok, hiszen az NB1/A mellett az U20
is szenzációs győzelemmel zárta a találkozót.
Az U14-es lány csapat Szabadfi Gergő edző vezetésével az Alsóházba
küzdötte fel magát, így mostantól 2
napos tornákon mérettetnek meg hasonlóan a serdülő fiú „A” csapathoz,
akik már az ország legjobb 32 csapata között a Főtáblán folytatják a bajnokságot.
Az U12 Oroszlánok a 4. forduló ös�szesítését követően feljutott az összevont 4-5. régió Felsőházába, így négy
megye legjobb gyermek csapataival
együtt folytathatja a bajnokságot.
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Új védettségi szabályok február 15-től
Oltási igazolvánnyá alakul a védettségi igazolvány, február 15-étől kizárólag a beoltottak minősülnek majd védettnek – írja egy január 20-án megjelent kormányrendelet. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter
jelentette be a változással kapcsolatos
tudnivalókat egy januári kormányinfón. Csak azoknak lesz érvényes az igazolványuk, akik oltottak. Azaz:
VIRUs Oltatlan személy, fertőzésen való
átesettség esetén sem lesz jogosult az
oltási igazolványra. Az omikron variáns esetében a betegségen való átesés fogalma mást jelent, így az átesettség nem jogosít fel rá. (Az esetleg jelenleg meglévő fertőzésen átesettségre kiadott védettségi igazolványa pedig elveszíti érvényességét.)
VIRUs Február 15-étől csak azoknak az
igazolványa lesz érvényes, akik három oltással rendelkeznek, vagy 6
hónapon belül kapták meg a második oltásukat.
VIRUs A harmadik oltás után mindenképp érvényes az oltási igazolás, akkor is, ha az 6 hónapnál régebbi,
azaz a megerősítő harmadik oltás
felvétele után az igazolvány korlátlan időre lesz érvényes. Az egydózisú Janssennel oltottak esetében szintén 6 hónapon belül fel
kell venni a megerősítő második oltást ahhoz, hogy az igazolvány érvényes maradjon. 18 éven aluliaknál az egydózisú oltóanyag esetén egy, a kétdózisú oltóanyag esetén két
oltás elegendő marad az érvényességhez.
VIRUs Ugyanakkor, ha valaki két oltást követően lesz fertőzött,
akkor a fertőzés igazolásától számított 6 hónapig lesz érvényes az igazolványa.
VIRUs Nem kellenek új igazolványok, a rajtuk lévő QR-kód segítségével lehet majd ellenőrizni, hogy valóban érvényesek-e.
VIRUs Akinek nincs védettségije, nem mehet 500 főnél nagyobb
rendezvényekre: A jelenleg érvényes kormányrendelet szerint a sporteseményeken, az 500 főnél több vendéget fogadó,
zenés-táncos rendezvényeken, koncerteken kell felmutatni
az igazolványt, valamint az egyéb rendezvényeken, ha zárt
térben tartják azokat. Saját döntés alapján számos fürdőhely
is elvárja a vendégeitől, az oroszlányi uszodában nem kell.
VIRUs A 4. koronavírus elleni oltást háziorvosi javaslatra fel lehet venni. Az orvossal való konzultáció után, előzetes idő-

pontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval mód van erre.

Változnak a karantén
szabályai is

VIRUs Az omikron korábbinál pozitívabb
tulajdonsága, hogy gyorsabb lefolyású a vírus. Karanténkötelezettség 7
napra csökken, öt nap után negatív
teszttel lehet szabadulni.
VIRUs Oltott kontaktszemélyekre továbbra
sem vonatkozik a karantén.
VIRUs Iskoláknál a felső tagozatnál bevált gyakorlatot kiterjesztik az alsó
osztályokra. Ha az osztálynál meg
bete
gedés van, 5 napra csökken a
karanténkötelezettség az oltatlanoknál.
VIRUs Ingyenes tesztelési lehetőség továbbra sem várható, a kormány elsősorban az oltások útján akar védekezni.
A későbbi változások miatt azonban
érdemes továbbra is figyelemmel kísérni a napi híradásokat, például az
oroszlanyimedia.hu oldalon, vagy az
OVTV facebook oldalát.

LOTTI BABAÚSZÁS
Szeretettel és szakértelemmel várjuk
a kisbabás és kisgyermekes családokat
szerda délelőttönként kiscsoportos
úszófoglalkozásainkon. Helyszín: Oroszlányi uszoda.
Az oktatásra az alábbi elérhetőségeken tudtok
bejelentkezni, illetve tájékozódni:
Hortobágyi Sarolta-Lotti
Tel.: 70 220 2240 Web: www.babauszas.org
E-mail: hortobagyi.sarolta@gmail.com
Facebook: Lotti baba és kisgyermekúszás

