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LAPSZÁMUNKBÓL:

Kútbejelentés
A tavalyi év második felében sokakat érintett a meglévő kutak
engedélyeztetése – illetve a téma
körüli gyakori változások. Aztán
persze megérkezett a halasztás,
ami azért sejthető volt: mutatjuk a
legfrissebb, aktuális állapotot.
5. oldal

Bölcsek
Ma már egyre kevésbé igaz az
a mondás, hogy ha valami nem
megy, akkor kérdezzünk meg egy
idősebbet. Egy kérdésben azonban biztosan hagyatkozhatunk rájuk: abban, hogy nekik mire lenne
szükségük.
6–7. oldal

Bár nem jelenti biztosan a
tavasz beköszöntét, de bizony
jól esik felfedezni az első
kibújó töveket. A bimbókkal
együtt azonban egy másik
dolgot is hoz magával a
hőmérsékelt emelkedése: az
influenzás megbetegedéseket.
Továbbra is öltözzünk
melegen, mossunk kezet
gyakrabban, és bátran kínáljuk
zsebkendővel a kollégákat,
hogy ne csak nyomtatásban,
vagy a képernyőn nézhessük a
hóvirágokat.

Nadrágszíj
Így év elején jogosan vetődik fel a
kérdés bárkiben, hogy mire számíthatnak az oroszlányiak ebben
az évben. Noha erre igazából csak
akkor lehet válaszolni, ha februárban elfogadják a város költségvetését, néhány nagyobb dolog azért
már körvonalazódott.
8. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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ÉLETBEVÁGÓ!

INGYENES ÚJRAÉLESZTŐ TANFOLYAM

Ingyenes újraélesztő tanfolyamot indítunk márciusban.
Tanfolyamunk folyamatos, a jelentkezők függvényében. A
tanfolyam időtartama 2×2 óra, maximum 10 fő. A pontos
időpontról egyeztetés után tájékoztatjuk a jelentkezőket.
Jelentkezési határidő március 31.

TEGYÜNK KÖZÖSEN TÖBBET
EGÉSZSÉGÜNKÉRT, ÉLETÜNKÉRT!

SZJA 1%-val Ön rendelkezik.
Tiszteljen meg vele!
adószám: 18615331-1-11
Segítsen, hogy segíthessünk! Ez az Öné is!
Támogatásaikat várjuk a 11740061-20025342 számlaszámra
Jelentkezni lehet: tel: 20/4378925
email: drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com
Dr Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány
„Fájdalmában csak kísérd. Ne adj tanácsot. Ne oktasd. Csak fogd a kezét,
és szeresd, amennyire csak tudod.” (Karen Berg)

Segítség a gyászban

Szeretettel várjuk mindazokat, akik régebben vagy a
közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat,

a gyászolók sorstárs csoportjába.

Az önsegítő csoportok támogató hatása az egyik legerősebb
gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül a
fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új
élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve,
hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával.
A részvétel díjtalan.
A találkozások helye: Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár (Oroszlány, Szent Borbála tér 1.)
Időpontja: kéthetente szerdán 17 és 19 óra között, az első
alkalom 2019. február 27-én lesz. (Az időpont a
résztvevők igényei szerint módosítható!)
Az együttléteket Péter Melitta, a Napfogyatkozás Egye
sü
let önkéntes segítője vezeti. Érdeklődni és jelentkezni a
06‑30/979‑9198 telefonszámon vagy a melimediacio@gmail.
com e-mail címen lehet. További információ a Mediáció,
coaching, tréning facebook oldalon (fb.me/melimedi.hu),
valamint a www.gyaszolok.hu; www.gyaszportal.hu oldalakon.

Közelgő programjainkból ajánljuk!
2019. február 15. péntek, 17:00 – az egyesület évi rendes közgyűlése • A közgyűlés nyilvános, aki szeretne betekintést nyerni egy 25
éves szervezet életébe kérem, jöjjön el! Helyszín: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár, kamaraterem.
2019. március 2. szombat, 17:00 – Oroszlányi Civilek Nőnapi bálja
• Közös rendezvény a Hölgyklubbal, az Örökifjak klubbal és az Utazók klubjával! Érdeklődni a +36/20/480-0733 telefonszámon lehet!
Helyszín: Oroszlány, Bányászklub és Rendezvényház.
2019. március 3 – 5. „A farsang farka” • Részvételi szándék bejelentése a +36/20/542-9733, +36/70/318-6809 telefonszámokon
lehetséges!
2019. március 3. vasárnap, 07:00 – Disznóvágás • Ha valakit érdekel egy disznó feldolgozása, annak minden fortélya, szívesen kóstol
frissen készült, hagyományos disznótoros ételeket – jöhet már reggeltől a sportétterembe! Szeretettel várjuk tagjainkat és az együttműködő, baráti szervezetek tagjait is! Helyszín: Oroszlány, Városi
Sporttelep, étterem. A részvételi szándék bejelentése ajánlott!
2019. március 4. hétfő, 17:00 – Asszonyfarsang, maskarás as�szonybál • Ha férfiember is nagyon jönni akar, számára az asszonyruha kötelező! Belépődíj nincs, viszont zsákbamacskának való,
akár több – papírzacskóba csomagolt – apróság leadása kötelező és
zsákbamacskát vásárolni is kötelező! Batyus bálnak hirdetjük, tehát
a kontyalávaló és egyéb „finomságok” biztosítása kötelező! Helyszín: Oroszlány, Bányász Klub és Rendezvényház. A részvételi szándék bejelentése – ha biztos helyet szeretne – kötelező!
2019. március 5. kedd, 18:00 – Kiszebáb égetés, maskarás vigassággal! • Egy farsangi szokásokra épülő, maszkos előadás végén lesz a hagyományos – bajt, bút, bánatot, telet űző – bábégetés.
Helyszín: Oroszlány, Szent Borbála tér.

Gazdát keres
BÉLA,

az ivartalanított, egy év alatti kandúr hónapok óta bújna
végleges gazdájához.
Magányos vagy családos otthonnak egyaránt örülne. Infó: 06 20 481 2319
facebook.com/ments.meg.orosz
lanyiallatvedo.egyesulet/

2840 – Önnek címezve – Oroszlány Város Lapja • Kiadja: Oroszlány Város Önkormányzatának megbízásából a Lé
tesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft., 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. • Főszerkesztő: Palotai Zoltán • e-mail:
palotai.zoltan@2840.hu • telefonszáma: 20/281-2760 • Szerkeszti a szerkesztőbizottság • Szerkesztőség: 2840 Orosz
lány, Bánki Donát utca 2. • web: oroszlanyimedia.hu • e-mail: 2 840@oroszlany.hu • Nyomda: Alfadat-Press Nyomda
ipari Kft. – Tatabánya, www.alfadat-press.hu • Megjelenik havonta. Példányszám: 9000 • Fotók: Oroszlány Város
Fotótára, Makovi, Kar-Ma Photo, oroszlany.hu, Juhász Attila, Tóth Béla, P
 intér Sándor, Feer Mariann, Szabó Imre,
Németh Ferenc, Babér Zoltán, Oroszlány Város Óvodái, Nagy Csaba, Suta László • Az újság MTI hírfelhasználó
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Zöldhulladék kezelő teleppel
kapcsolatos projekt kapott támogatást, melynek előkészítésében az Önkormányzat is részt
vesz. A komposztáló létesítmény
a régi/jelenlegi hulladéktelep területén épülne. A létesítmény elkészülte esetén a lakossági avarégetést teljesen meg lehetne tiltani.

Az oroszlányi Bobico Kft. végezte a volt Ady Mozi épületének bontását. A legkedvezőbb
ajánlatot közbeszerzési eljárás
során választották ki. A gyakorlatilag használhatatlan, életveszélyes
állapotúvá romlott épület bontása
nettó húszmillió forintba került.

Megkapta az építési engedélyt
a város egyetlen bölcsődéjének
bővítése. A vonatkozó szabályok
szerint a több csoportszobával
gazdagodó létesítmény udvarát is
meg kell növelni. Ez a Rákóczi út
15–21. számú tömbök mögötti részen oldható meg, mely jelenleg is
zöldterület.

Közösségi beszélgetések és
interjúk kezdődtek „A helyi
identitás és kohézió erősítése
Oroszlányban”
(TOP-5.3.1-16KO1-2017-00003) pályázta keretében. A számos helyi intézmény
és civil szervezet részvételével
zajló, szerteágazó program egyik
eleme az a kérdőív, mely konkrétan a városban élőket összetartó vagy meghatározó tényezőkre
kérdez rá. A tavalyi év végén indult
kezdeményezés több éven keresztül zajlik majd.

A régi/kis sportcsarnok falán elhelyezett „Sportdicsőség tábla”
áthelyezéséről, a táblára történő
felkerülés szabályairól, továbbá
a szabályok önkormányzati rendeletbe foglalásáról kezdődhet
egyeztetés a jövőben. A tábla a
maga idejében jó helyre került,
de időközben már létrejöttek nagyobb látogatottságú szóba jöhető helyszínek is.

Oroszlány APP – Problémabeküldés
Az Oroszlány Applikáció 5 hónapja
került bevezetésre, azóta 650-en töltötték le és használják. A helyi TV adását 550 letöltő nézte ezen keresztül, de
népszerű a hírek és az események követése is. Januárban összesen 720-szor
használták, de decemberben – elsősorban az Adventi programok miatt – 1115en nyitották meg.
Az App bevezetésekor az Önkormányzatnak az is célja volt, hogy biztosítson egy olyan modern felületet, ahol
a városlakók a véleményüket, problémáikat is jelezni tudják. Erre az
App Problémabejelentő felülete szolgál. Szeptember óta, mintegy 80 hibabejelentés érkezett, amelynek közel
fele, összesen 38 bejelentés a közvilágítás kategóriájába tartozik. Ezek között volt kidőlt villanyoszlop, leszakadt
villamosszekrény ajtó, de a legtöbbször
egy-egy sötét kandeláber miatt ragadtak mobiltelefont az érintettek.
Vajon mi történik, ha valaki meglát
(vagy éppen a sötét miatt nem lát) egy
lámpát?
 Az Applikáción keresztül beküldi
a problémát. Hogyan? Először is szükséges hozzá az Oroszlány App letöltése
(App Store vagy Play Áruház), ezután
Problématérkép menüpont kiválasztása,
majd a jobb felső sarokban az új probléma beküldése ikonra kattintani. Ezt követően az észlelt problémát le kell fényképezni, kiválasztani, hogy mely kategóriába tartozik (pl. most közvilágítás),
néhány szóval leírni a problémát, majd
a Küldés gombra kattintani.

És ekkor elindul a gépezet…
 A probléma az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító (OIH) Zrt. illetékes munkatársához kerül, minden
problémakategóriának megvan a „gazdája”, aki elindítja a problémát a megoldás útján.
 A probléma – példánkban a közvilágítás – továbbításra kerül az Önkormányzat közvilágítást üzemeltető vállalkozójához. Ezzel egy időben a problémabeküldő kap egy üzenetet az Applikáción keresztül, hogy a probléma megoldása folyamatban van.
 A közvilágítás üzemeltetője dönti el,
hogy ez valóban üzemeltetési probléma-e (ilyen például, amikor egyszerűen egy izzó cserére szorul), vagy esetleg hálózati problémáról van szó, amely
már az EOn hatásköre.
 Ha a probléma orvosolható, akkor
a vállalkozó megoldja (pl. kicseréli az
izzót), majd havonta egy alkalommal
visszajelzést küld az OIH felé, hogy a
mely hibákat javította. Amikor ez megtörténik, a felelős kolléga is le tudja zárni az App-on tett bejelentést, a problémát megoldott státuszra állítja és üzenetet küld a bejelentőnek is.
 Amennyiben hálózati problémáról
van szó, a vállalkozó továbbítja azt az
EOn felé, és visszajelzést küld az OIH
felé is. Az EOn lesz az – a probléma jellegétől függő határidővel – aki a hibát
orvosolni tudja.
Ön már használta az Applikációt?
Deés Szilvia

Famatuzsálemek
a Vértes északi előterében
A nagyméretű fákat már ősidők óta csodálja az ember. Régen istenként vagy szentként tekintettek
rájuk, áldozatokat mutattak be előttük. Gyakran váltak a közösségi élet központi részévé. Mesék,
mondák történetek fűződtek hozzájuk. A hatalmas fákat ma is megcsodáljuk, sokan zarándokolnak
el megnézni őket. De nemcsak esztétikai jelentőségük van! Napjaink kutatásai alapján igen jelentős
szerepet töltenek be az erdei ökoszisztémában illetve segítenek megérteni bizonyos természeti folyamatokat. Vajon mit tudhatunk meg róluk, miről mesélnek nekünk? Hogyan lehet felmérni őket?
Hány évesek lehetnek? Milyen rendszer szerint fordulnak elő? Hogyan lehet otthonról megtervezni
még ismeretlen famatuzsálemek megtalálását? Hogyan válnak történelmünk részévé? Hogyan segíthetik az erdőgazdálkodást? Mi a jelentőségük az ökoszisztémában?
Mi veszélyezteti fennmaradásukat? A könyv egy térség famatuzsálemeinek a vizsgálatán keresztül próbál meg válaszolni a kérdésekre.
Szerző: Riezing Norbert; Kiadó: Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület;
Kiadás éve: 2018; Terjedelem: 112 oldal, színes képekkel; Ár: 2500 Ft.
Dr. Riezing Norbert az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. parkés köztisztasági részlegvezetője. A botanikus és kertészmérnök végzettségű fiatalember évek óta irányítja a helyi parkok és közterületek szebbé
tételén dolgozó kollégáit – valamint tervezi a fák és egyéb növények ültetését.

2019. FEBRUÁR

05

Két év hosszabbítás
a kutakra
Az oroszlányi szlovákok huszonkettedik farsangi báljára a partnertelepülések, a szlová
kiai
Vágsellye, Kozarovce és Tornóc küldöttsége is hivatalos volt. A „brána” kaláccsal bevonuló szlovák
asszonyok és férfiak keringővel nyitották meg a
mulatságot.

Idén Ocskai Simon, Balaskó Ádám és Pózner Gábor vehették át a 2013-ban alapított Kölcsey emlékplakett elismerést a Magyar Kultúra Napjának
alkalmából. Mindhárman a település kulturális arculatának meghatározó szereplői.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelete 2016. június
15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely
változást hozott a kutak engedélyezésében is.
Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 28.§ (7) bekezdést mely 2018. december
31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása
alól azokat, akik a vízgazdálkodási törvény e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. Erről
értesült a lakosság a 2018. év második felében a médián keresztül.
Figyelemmel az időközben megszületett Alkotmánybírósági döntésre is, a közelmúltban a Kormány két
intézkedést tett:
• azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte
senki ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, ami a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszakot 2020. december 31-ig meghosszabbítja.
• ezzel egyidőben előkészítés alatt áll és 2019-ben
várhatóan elfogadásra kerül egy olyan átfogó jogszabály módosítás, amely az illegálisan épített (mind
az ásott, mind a fúrt) kutak engedélyeztetésére speciális eljárást fog biztosítani.

Lego készletek segítik az oktatást a
Hunyadi iskolában. A matematikát, számítástechnikát, de még az irodalmat is
segítő „játékokat” elektronikus táblák,
tabletek is kiegészítik. A pályázaton
nyert eszközökkel a fiatalok számára
megszokott, számítógépes-telefonos
környezetbe helyezhető a tanulás.

A lakók porral oltójának és a tűzoltóink gyors kiérkezésének köszönhetően nem lett nagyobb baj abból
a tűzesetből, ahol a fém kéménycső
kivezetését körülvevő faburkolat kapott lángra. Sem a kémény, sem a
kályha közelében nem szabad éghető anyagot tartani – üzenik a tűzoltók.

Az új kutak engedélyezésével kapcsolatosan az érdeklődők a városházán kaphatnak további információkat.
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Nagy számok
Tavaly októberben zárult az a felmérés, melynek során célzottan a 60 év
feletti lakosok mindennapi problémáit, szociális és egészségügyi helyzetét mérte fel az Önkormányzat. Valamilyen mértékben a 18 kérdezőbiztos mindegyike érintett volt a területen, garantálva azt, hogy a júliustól
végzett terepmunkájuk valós válaszokat eredményez. A kutatás eredményeit a januári testületi ülésen mutatták be.

Egyedül nem megy
Az országos tendenciához hasonlóan az egy fős háztartások aránya magas (35%), és egyre inkább növekvő tendenciát mutat. A támogató szerepet
sok esetben a családnak szánják a válaszadók, ugyanakkor megfogalmazott
igény mutatkozik a tartós ellátást nyújtó intézményre. Ez a szomszédos településen évek óta működik, és valószínűleg nálunk is létrehozható, fenntartható lenne egy ilyen, üzleti alapon
is. Városunk az elöregedő települések
közé tartozik, ezért célszerű ideje korán felkészülni az egyedül maradó, segítséget nélkülöző, betegségekkel terhelt idős emberek méltó ellátására. A
jelenlegi, ilyen célokat szolgáló létesítményeink hosszú évek óta maximális
kihasználtsággal működnek.

Nincs új a nap alatt
A felmérés megállapításainak, főbb következtetéseinek többsége összhangban
van az országos adatokkal. Ez azonban nem azt jelenti, hogy elegendő lenne az állami ellátórendszer elemeire
hagyatkozni. A kérdőívekben szerep-

lő válaszokat összesítve arra következtethetünk, hogy a város vezetése komoly kihívás előtt áll az egyre növekvő arányú időskorú lakosság kapcsán.
Az időseket ellátó szociális szolgáltatások területén évek óta nincsenek olyan
elérhető pályázati lehetőségek, így várhatóan az önkormányzatnak önerőből
kell megoldania – ha tudja – a kötelező és vállalt szolgáltatásainak fejlesztését, új szolgáltatások bevezetését. Ezért
a tervezés és ütemezés kifejezett fontossággal bír. A munka azonban nem
indul a nulláról: a szakrendelő rendes
működésének folyamatos támogatása, az Önkormányzati Szociális Szolgálat által ellátott szerteágazó feladatok, az ebéd házhozszállítás járműveinek lecserélése, vagy akár az előző lapszámunkban bemutatott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elindítása is ide
tartozik.

A piszkos anyagiak
Anyagi helyzetüket tekintve a megkérdezettek mindössze közel fele képes
tartalék képzésére. Hasonló arányban
vannak azok, akiket a családjuk anyagi nehézségek esetén támogatni tud.
Az adatok alapján sok olyan 60 év fölötti él a városban, akinek anyagi helyzete nehézség esetén instabillá válhat.
Ezt jól példázza a januári nyugdíjak kifizetésének késése, mely országosan is
igazolta ezt a problémát. Átgondolást
érdemel azon idős emberek helyzete,
akik a jövedelmi viszonyuk alapján a
leginkább rászorult rétegbe tartoznak,
mivel ők még az alapvető ellátásokból
is kiszorulhatnak. További probléma,
hogy a szociális törvény az ellátáshoz
jutást az egészségi állapottól teszi füg-

gővé. Nem ad, illetve kevésbé ad lehetőséget a szociális paraméterek figyelembevételére, illetve a jövedelmi viszonyok a szolgáltatáshoz való hozzájutás szempontjából az egyes ellátásokra irányulóan nagy befolyással bírnak.
Ennek tükrében célszerű átgondolni a
jelenlegi városi ellátórendszer szerkezetét és kapacitását (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek átmeneti otthona), és akár olyan önkormányzati támogató rendszer kialakítását tervezni,
amely segítséget nyújt azon 60 év felettiek számára, akik romló egészségügyi, vagy szociális szükségleteik miatt
anyagi krízisbe kerülnek.

A város negyede
60 év feletti

Az országos átlaghoz képest (26,8%,
KSH 2018) valamelyest alacsonyabb a
60 év felettiek lakosságon belüli aránya
– köszönhető a város történeti-fejlődési előzményeinek –, ugyanakkor a város intézményeinek szakemberei, civil
szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek érzékelik és jelzik, hogy
a korosztály szociális és egészségügyi
jellegű problémái időről-időre sokasodnak és mélyülnek, a mindennapjaik megélését segítő igényeikre, kéréseikre oda kell figyelni és megoldásokat
kell keresni.

Mindkét félnek elkel
a bátorítás

A válaszadók közül sokan nem rendelkeznek információkkal arra vonatkozóan, hogy a város milyen intézkedéseket tesz az idősek érdekében, pozitív megállapítás viszont, hogy a város intézményeiben elérhető szolgáltatásokat sokan ismerik. A város lakosai
csak csekély arányban ismerik az önkormányzat idősek támogatására irányuló törekvéseit, ezért célszerű volna
a média eszközeinek igénybevételével
erre vonatkozóan több információt átadni a lakosság számára. Ehhez természetesen újságunk – ahogy most is – a
későbbiekben is partner lesz.
Továbbiakban magas azoknak az aránya is, akiknek a szociális segítő-támogató háttere valamilyen okból hiányos,
és az ellátórendszer látókörében sem jelennek meg. Különösen hatékony lehet
ez a fajta megközelítés akkor, ha figyelembe vesszük a keretes írásunkban található megállapítást. Az Oroszlány
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Akarni kell
Noha a válaszadók többsége a
környezetéhez hasonlónak érzékeli önmagát, a 60 év felettiek körében azok aránya is magas, akik
a későbbi szociális, vagy egészségügyi problémák, nehézségek megjelenésének esetére nem
rendelkeznek elképzeléssel, stratégiával, vagy egyáltalán nem is
foglalkoznak ezzel a kérdéssel.
Ennek megoldására célszerű lehet olyan fórumokat/rendezvénysorozatokat tartani, ahol az időseknek lehetőségük van arra,
hogy felkészüljenek saját idősödésükre, „gyengédséggel” elfogadják a változásokat és képet
kaphassanak arról, hogy a felkészülés lehetséges, a stratégia felállítása pedig igenis szükséges.

Lokálpatrióta Kör évente ismétlődő,
látványos karácsonyi káposzta főzése
ugyan egyszeri alkalom csak az évben,
de a „nem adomány, hanem a tisztelet
jele” típusú hozzáállás sok esetben segíthet felderíteni azokat az egyedülálló,
jellemzően nyíltan nem panaszkodó, a
felmerülő mindennemű problémákat
önerőből megoldani próbáló időseket,
akik egyébként nem kerülnének be az
eddig kialakult rendszerbe.

Mindig van megoldás
Ahogy maga a felmérés is a témában
valamennyire járatos, türelmes, segíteni akaró beszélgetőpartnerekkel készült, úgy célszerű további párbeszéd
indítása a városban élő idősekkel. Közösen kell megfogalmazni, hogy melyek azok a jogos igények, amelyek jelenleg kielégítetlenek, illetve mely ke-

reteken belül lehetséges ezeknek megfelelni. A párbeszéd bizonyára erősítené az ellátórendszerbe vetett bizalmat,
illetve teret engedne az előre tervezésnek, előre gondolkozásnak is. Az információhiány egyik megoldása lehet,
hogy – a civil szervezetekkel együttműködve – különböző fórumokon
kapjanak tájékoztatást az idősek a város által tett intézkedésekről, célokról,
az idősek által elérhető szolgáltatásokról, lehetőségekről. Annál is inkább,
hiszen az erre tett kísérletek eddig sikeresek voltak: például az Oroszlány Barátainak Köre által szervezett „Idősek
akadémiája” sorozatot gyakran teltház
mellett tartják – igaz, oda is figyelnek
arra, hogy az épületbe való bejutás ne
okozzon gondot – vagy például a Szakorvosi Rendelőintézet 2. emeletén tartott rendezvény meghívójában konkrétan szerepelt, hogy a lift az érkezők
rendelkezésére fog állni. Nem túlzás
kijelenteni tehát, hogy a városban működő civil szervezetek az Önkormányzat számára potenciális partnereket
je
len
te
nek a szociális ellátások, azok
szolgáltatásainak kiegészítőiként.

Együtt könnyebb
A kutatás tapasztalata is az, mint ami
az általánosan ismert tendencia, hogy
a kor előrehaladtával a megbetegedések
aránya is növekszik. Sok esetben igaz,
hogy az idős ember egyben beteg ember is. A 2010-es kutatáshoz képes a betegségek aránya minden esetben növekedett, vagy stagnált. Amennyiben
a tendencia folytatódik az ellátórendszernek fel kell készülnie az egyre magasabb számú és arányú idősek ellátására, gondozására. Elgondolkodtató,
hogy mennyire szociális és/vagy egészségügyi oldalról szükséges a beavatko-

zás, mert a kettő egymással összefügg,
nem szétválasztható. A város szintjén szükséges olyan szakmai egyeztetés, amely a kompetencia határokat
megfogalmazza, illetve egyes területeken (pl. házi segítségnyújtás vs. otthoni szakápolás) egymást kiegészíti, adott
esetben tehermentesíti. Szükséges lenne, hogy az egészségügy és a szociális ellátás ne két különálló, esetlegesen
együttműködő rendszer legyen, hanem
szervesen összekapcsolódó egész részét
képezzék.
Írásunkhoz felhasználtuk a Mátics Katalin által összeállított kutatási beszámolót, és az oroszlany.hu-n megjelent
cikket, valamint a képviselőtestületi
előterjesztéseket is.
Az adatgyűjtés körzetenként, véletlenszerű mintavétellel történt,
azaz utcáról utcára járva keresték
fel a lakosokat. A kérdőívek felvételét az Önkormányzati Szociális Szolgálat szakemberei, a Szegényeket Támogató Alapítvány
oroszlányi szervezetének tagjai, a Polgármesteri Hivatal munkatársai és további, a szakterülethez kapcsolódó szakemberek
végezték. A polgármesteri megbízólevéllel rendelkező kérdezők a kérdőívre adott válaszokat
egy-egy beszélgetés során rögzítették. Oroszlány lakosságszáma a 2018. januári adatok szerint
18 171 fő (KSH), amelyből a 60
év felettiek száma 4363 fő, azaz
az összlakosság 24%-a. Közülük
több, mint 1000 fő igényeit ismerték meg a kérdezők, így a kapott
eredmények vitán felüli mértékben megbízhatók.
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Idén kissé meg kell húzni a nadrágszíjat

Borbálai Közösségi Ház nyugdíjas
klubjának tagjai a jelenleg is folyó, valamint a tervezett fejlesztésekről, tervekről hallgattak meg tájékoztatót, kiemelt figyelemmel a borbálai településrészen megvalósuló beruházásokra. A január 23-ai tájékoztatót a polgármester, és a Városfejlesztési Bizottság
elnöke tartotta a megjelent érdeklődők
számára.
Mint elhangzott, az utak, járdák, közterületek, a rekreációs közterületek,
az oktatási és gyermekintézmények, a
sportlétesítmények, valamint a kulturális és hagyományápolási témák kapnak idén kiemelt figyelmet. A közelmúlt befejezett fejlesztései között szerepel a Bánki Donát utcai új, 20 állásos parkolólemez építése, vele párhuzamosan pedig elkészült a Népek barátsága u.–Bánki Donát utcák közötti,

már meglévő parkolólemez 41 álláshel�lyel történő bővítése 24,5 millió forintból. Az önkormányzat ebben a ciklusban közel 500 parkolóhelyet alakított
ki, de ezek sem tudják kielégíteni az igényeket.
Elkészült Borbála telepen az Arany János–József Attila utcáknál, valamint az
Erkel Ferenc utcában az új aszfaltburkolat és vízelvezetés. A legfontosabb feladat ezen a területen az óvoda felújításának megkezdése. Ez összességében
150 milliós költséget jelent, ennyi azonban nem áll rendelkezésre. A legsürgősebb feladat az intézmény tetőfelújítása és a nyílászárók cseréje, amire ez évben sor is kerül a tervek szerint, mintegy 50 milliós költséggel. A borbálai feladatok között szerepel megoldandóként
több parkoló kialakítása, s nem utolsó
sorban a Közösségi Ház korszerűsítése,
több helyen pedig a csapadékvíz elvezetés javítása.
– Sajnos idén csökkennek adóbevételeink, és a munkabérek, illetve a közüzemi költségek emelkedése is apasztja a
közös kasszát. Csak az áramszolgáltatás

díja 30%-al lett magasabb egy év alatt,
míg az építőanyag árak 40%-kal nőttek
két év alatt, s ezt saját erőből kell kigazdálkodni – mondta a városvezető.
A továbbiakban szó volt a közlekedésfejlesztésről, aminek prioritásai közé
tartozik a Népek barátsága–Irinyi utca
tengely fejlesztésének folytatása, további útfelújítással és új parkolók kialakításával a Havasi M.–Április utcák közötti
szakaszon.
Jól halad az Oroszlány (Majk)–Kecskéd–Környe–Tatabánya kerékpárút építése. A projekt valós célpontokat von be
a kerékpáros közlekedésbe, javarészt jelenleg is használt nyomvonalra épül és
valódi turisztikai élményt fog nyújtani
a Bányászati Múzeummal együtt, ahol
várhatóan 500 milliós fejlesztés valósul
meg.
Százmilliós játszótér beruházás a Haraszthegyen, közvilágítás fejlesztés, bölcsődebővítés, a városi tavak pihenő területekbe való bevonása, a József Attila
iskola bővítése szerepel többek mellett a
tervekben, hiszen ez utóbbi járási központi intézmény lesz.

Ösztönzőbb lesz a rendszer

A 2015-ben elindult középiskolai „ösztöndíj-program” sikeres, jelentősen
ösztönözte a tanulókat, növekedtek a
tanulmányi átlageredmények, csökkentek az igazolatlan hiányzások, sokan szereztek nyelvvizsgát. Annak érdekében, hogy a TSZC Eötvös Loránd
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulóinak a tanulmányi eredményei
tovább növekedjenek, 2019. szeptember
1-jével az alábbi változások lépnek életbe.
 Az első évfolyam második félévétől
kezdődően, és a további félévekben, ha
a tanulmányi átlageredmény 3,01 és 3,50
között van, akkor az ösztöndíj mértéke
15.000 Ft-ról 10.000 Ft-ra módosul.

 Az első évfolyam második
félévétől kezdődően, és a további félévekben a tanulmányi eredmény szerinti ösztöndíjak mértéke a következők lesznek:
a) 3,01 és 3,50 között 10.000 Ft/hó
b) 3,51 és 4,00 között 20.000 Ft/hó
c) 4,01 és 4,50 között 25.000 Ft/hó
d) 4,51 és 5,00 között 30.000 Ft/hó
Szigorodik a feltételrendszer is: Az igazolatlan hiányzások (mint ösztöndíjra való jogosultságot kizáró ok) 10-ről
1 órára csökken. Az önkormányzat a
gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben részt vevőkre
egységesen a tanítási évre biztosít ösztöndíjat. Az utazási támogatás elszámo-

Ön minek örülne?

Egy, az interneten elérhető kérdőív segítségével most Önnek is van lehetősége alakítani a város hangulatát, a szervezett programokat, vagy akár közvetlen lakóközösségét. A kérdőívben több
olyan témát is minősíthet, mely gyakran képezi közbeszéd tárgyát. Ahogy
korábban már írtunk róla, hogy helyi
közösségek, településrészek kezdeményező képességének fejlesztésére, a közösségi szerepvállalás erősítésére szolgáló pályázat indult településünkön. A

TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és
kohézió erősítése” tárgyú felhívás részeként. Ha az internetes kitöltés (számítógépről, laptopról, tabletről vagy mobiltelefonról) gondot okozna, úgy papír alapon is rendelkezésre áll, ehhez a
hivatal 67-es szobáját kell felkeresni. A
március végéig kitölthető űrlapból a kiértékelés során kapott eredményeket,
információkat a program keretében felhasználják. A február 10-tól elérhető
kérdőív kitöltése név nélkül is történhet,

lásához ezentúl szükséges lesz a bérlet
leadása. Az alapfokú nyelvvizsga megszerzése nem növeli az ösztöndíj mértékét, viszont a középfokú B komplex nyelvvizsga 5.000 Ft-tal, a felsőfokú
nyelvvizsga 10.000 Ft-tal emeli az ösztöndíj mértékét. Elégtelen tanulmányi
eredmény (önhiba) miatt történő évismétlés esetén az adott tanítási év első
félévében nem lesz jogosult ösztöndíjra
a tanuló.

és március végéig
várják a véleményeket. Kitöltése alig
több, mint 10 percet
vesz igénybe, ennyi időt igazán megér,
hogy végre olyanoknak mondhassa el a
véleményét Oroszlányról, akik
valóban kíváncsiak is rá.
(A kód beolvasásával
a kérdőív kitöltése azonnal megkezdhető.)
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Csatlakozzon a Nemzeti Közművek
áramszolgáltatójához Oroszlányban!
Így a távhő és a földgáz mellett már az áramszolgáltatást
is igénybe veheti a Nemzeti Közművektől.

A szolgáltatóváltás végtelenül egyszerű
Oroszlányi felhasználóinkat szerződéses partnerünk, a Rezsimentor Hungary Zrt. munkatársai
személyesen felkeresik.

Miért válassza a Nemzeti Közműveket áramszolgáltatójának?
· Oroszlányban egy helyen intézheti a távhő-, földgáz- és villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos ügyeit
· a villamos energia egységára nem változik a váltással
· a mérőállását továbbra is diktálhatja telefonon vagy interneten
· mobil applikációnkkal könnyű az ügyintézés

Otthonunk energiája
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Pályázzatok civilek!
Tavaly decemberben írták ki a társadalmi és sportcélú pályázatokat az
említett célok megvalósítását szolgáló önkormányzati támogatások elnyerésére. Idén januárban pedig az

OKSZIK-ba várták a város civil szervezeteinek képviselőit, hogy első kéz-

Évet zártak a súlyemelők
Egy kis egyesület sikeres éve: ez volt
2018. – kezdte évértékelő beszámolóját szombat délután Likerecz Attila,
a súlyemelők vezetőedzője. Három
első hely a diákolimpián, két arany a
tini OB-n, Huszka Mihály aranya a
masters Európa bajnokságon, a lánycsapat elsősége az olimpiai remény-

Meghívó
A Hölgy Klub,
az Oroszlány
Barátainak Köre,
az Örökifjak és
az Utazó Klubja
szeretettel
meghívja Önt,
kedves családját
és baráti társaságát a
2019. március 2-án
17:00-órakor kezdődő

Oroszlányi Civilek
Nőnapi Báljára
Helyszín: Bányász Klub és
Rendezvényház, Oroszlány,
Táncsics M. út. 1.
Jegyek az Utazók Klubjánál
igényelhetők személyesen
minden kedden 15–20
óráig a Bányász Klub és
Rendezvényházban, telefonon
esténként a +36/20/480-0733
számon. Belépő: 3000 Ft.
Amit kínálunk: üdvözlőital,
polgármesteri köszöntő,
meglepetés-fellépők, vacsora
és tánc. A zenét szolgáltatja:
Babai Zoltán

ből szerezzenek információkat a sikeres pályázati anyag elkészítéséhez.
File Beáta jegyző arról szólt – többek között –, hogy Oroszlány rendkívül pezsgő közösségi életét bizonyítja
a több mint száz bejegyzett szervezet,
ezek közül 30-40 olyan, amelyik rendszeresen sikerrel vesz részt az önkormányzati pályázaton.
– A civil szervezeteket nem kötik túlzottan szigorú jogszabályok, ezért rugalmasak, gyorsan tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, és olyan hiányterületeken is pillanatok alatt
képesek megjelenni, ahol a kormányzati, közigazgatási szervezetek, állami intézmények nem éppen
„problémaérzékenyek”, vagy merev
szabályozásuk,
bürokratikusságuk
miatti lassúságuknál fogva sokkal nehezebben lépnek. Viszont ne csak kri-

tika hangozzék el részükről, hanem
maguk is vessenek fel kérdéseket, javasoljanak megoldásokat és stratégiákat – fogalmazott a jegyző, aki arra is
felhívta a figyelmet, hogy idén március 18-ig kell leadni a pályázati anyagokat, és ez a határnap „kőbe vésett”. A
bizottság április 18-ig bírálja el azokat
és hozza meg döntését.
A továbbiakban Károlyiné Plóza Melinda jogi referens a pályázati kérelem benyújtásának szabályairól, a hiánypótlási lehetőségről, valamint a
benyújtandó okiratokról tájékoztatta a jelenlévőket, Keltai Erika pénzügyi ügyintéző pedig a támogatások
pénzügyi elszámolásának szabályait
ismertette. A társadalmi és sportcélú
pályázati kiírásokat és anyagokat az
oroszlany.hu oldal „pályázatok” menüpontjában tekintheti meg!

ségek tornáján, 7-8. helyezés az U1517-es Európa bajnokságon, hat győzelem a junior magyar bajnokságon és
egy a felnőtt OB‑n, s nem utolsó sorban bronzérem az erőemelő világbajnokságon, majd arany az országoson.
– Ezek az eredmények tiszteletet parancsolók, s vezették a csapat pontverseny 4. helyére az oroszlányiakat,
míg a korosztályos magyar
bajnokság pontversenyének
megnyerése tette fel a koronát
a tavalyi munkára – összegezte az évet Likerecz Attila.
Az eseményen Bagócs János
edző névre szólóan elemezte a fiatalok tavalyi teljesítményét, amivel valamennyien kiérdemelték a jutalmat.
– Több mint kéttucatnyian
járnak rendszeresen az edzésekre, és öregbítik Oroszlány hírnevét nemcsak az országban, hanem a nagyvilágban is – dicsérte az egyesületi munkát
Lazók Zoltán polgármester, aki emlékeztetett arra, hogy 2018. egyik nagy

eredménye volt a harmincnégymillió forintba kerülő edzőtermi felújítás,
aminek eredményeként immár biztosított a nyugodt felkészülés. A közösség munkájáról szólt elismerően
Rajnai Gábor alpolgármester is, aki a
nagy elődök, Benedek János, Bagócs
János, Chudik Lajos, Balázsfi Zoltán,
Dobó Lajos, Földi Csilla, Huszka Mi-

hály és nem utolsó sorban a Likerecz
család példájának folytatására kérte a
súlyemelő reménységeket.
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Judo Klub évzáró vacsora

Karateverseny, ahogy még nem volt

2018. a csapatépítéssel, valamint a példaképek állításával,
új célok kitűzésével telt, miközben bővelkedtünk rangos
hazai világversenyekben, ahol hazánk legjobbjainak szurkolhattunk – kezdte január 19-én tartott évértékelő összegzését a judosok vezetőedzője, Végh
Tibor. Az edző a
legemlékezetesebb
versenyeket is felidézte: júniusban
Győrben a Serdülő Világkupa, augusztusban Budapesten a Felnőtt Grand Prix, novemberben Győrben U23 Európa Bajnokság, majd Ifjúsági Világkupa kihívásai vártak a
fiatalokra. – Egész évben élvezhettük az önálló edzőtermünket, ahol minden iskolai szünetben, vagy hétvégén, szombaton is készülhettünk. Javítottunk felszereltségünkön is, a felkészüléshez a mászókötelek és bordásfalak beszerzésével –
köszönet érte önkormányzati képviselőinknek – mondta a
vezetőedző. Az Oroszlányi Judo Club versenyzői heti 3 alkalommal Végh Tibor vezető-edző irányításával, a tanfolyamosok pedig Polovicz József edzővel szintén heti 3 alkalommal
edzenek. Az óvodások számára is biztosított volt a játékos ismerkedés a sportággal, Izsáki Erika edző tartotta a foglalkozásokat két helyszínen. Valamint Végh Tibor vezetőedző a
Hunyadi M. Iskolában testnevelési óra keretében a 3. évfolyammal ismertette meg a judo alapjait. – Így elmondhatjuk,
hogy a város minden színterén jelen voltunk, összességében
több, mint 100 főt mozgattunk meg. Ám mégsem vagyunk
elégedettek, hiszen ennél több létszámot is elbír az edzőterem – hangzott el a beszámoló során. Az eseményen Áncsák
Kitti, Gyurkovszky Szilárd,
Müller Olivér, Parti Petra, Juhacsek Renáta, Pinke
Zsófia, Csontos Patrícia,
Németh Alexander, Galamb Gergő, Praveczki Tamás, Gánics Botond Torda,
Wertheim Dominik, Kakas
László, Fülöp Anita, Kapitány Róbert, Bőhm Enikő,
Kapitány Balázs, Krasznay
Levente, Müller Krisztián,
Áncsák Kiara Manna, Bőhm Péter, Becher Ferenc, Beck Máté
és Rózsa Lili vehette át teljesítménye jutalmát, míg az edzők
és sportolók szavazásának vándorkupáját 2018-as teljesítménye alapján Áncsák Kitti érdemelte ki. A versenyzők sem felejtették el megköszönni a éves törődést, és a vacsora hivatalos részének végeztével rengeteg kisebb-nagyobb ajándékcsomaggal terítették be az edzők asztalát.

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezték Tatán, február 2-án a Kölyöksárkányok Viadalá-t. A
karate verseny érdekessége az volt, hogy új formában próbált
meg lehetőséget adni a kezdőknek és a
gyermekeknek a versenyzésre. Ami nem
zárta ki a játékos kedvű haladó és felnőtt
versenyzőket sem, sőt körükben is osztatlan sikert aratott. A verseny lényege,
hogy az alapokhoz visszanyúlva a következő versenyszámokban indulhattak:
• Kihonban ami a karate alapgyakorlatait foglalja magában, védések, rúgások és ütések.
• Szivacskümütében ahol egy szivacslabdát kell az ellenfélre felhelyezni, így
játékos formában tanulható a küzdelem, ami már felkészíti a gyerekeket a
nagyobb versenyekre.
• Katában vagy más néven formagyakorlatokban, ami a kicsiknek talán a
legnagyobb kihívást jelentette.
A versenyre 12 klubtól 284 nevezés érkezett. Az Oroszlányi Raion Dojo 12 fővel
vett részt a versenyen ahol egy-egy versenyző több versenyszámban is elindult. Név szerint: Bazsánt
Csaba, Dolinger Viktor, Gál Ferenc, Glázer Tamás, ifj. Bazsánt
Csaba, Kapdos Dávid, Pálvölgyi Dávid, Pálvölgyi Péter, Péter
Gábor Áron, Szabó Péter Levente, Szlezák Anna és Tivadari
Martina. Ők négy bronz, nyolc ezüst és kilenc aranyéremmel
és felejthetetlen élményekkel térhettek haza.
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Kendőzetlen szerelem
A szerelem egy a szeretet alapjain túlmutató állapot, amely
voltaképp arra épül és ha a szerelem el is múlik, megmaradhat egy színtiszta érzés belőle, amit tarkít gondoskodás, odafigyelés, támasz. A szerelem gyógyír minden bajra. Vagyis inkább a benne rejlő szeretet az, ami bebalzsamozza a lelket, enyhíti a fájdalmat, szárnyakat ad és megtanít repülni, ám idővel sajnos bizonyos esetekben zuhanni is. Kislányként azt hittem, hogy a szerelem mindig minden pillanatban valami elemi erővel érkező vihar, állandó
élmény. Lényegében nem tévedtem, csak a megnyilvánulása más. Azt hisszük, hogy csak a nagy ajándék jelenthet
sokat, keressük a különlegeset, mert ami van, sokszor már
megszokott. Aztán egy szép napon rájövünk, hogy a legszebb érzések két ember között aprónak tűnő, mégis hatalmas dolgok, érzések. Sokszor a síri csendben egymás mellett ülni és csak finoman megfogni a másik kezét, ezerszer
többet ér, mint hangzatos szavakkal bombázni a másikat.
Számtalan esetben egy őszinte bocsánatkérés befoltozza az
apró vágásokat. Kócos hajjal ébredni és a társunkhoz bújva szerelmes szavakat suttogni, csókot lehelni a homlokára indulás előtt, napközben meglepni egy kedves üzenettel
vagy egy ebédnek szánt étellel a munkahelyén, mind csoda. Miközben mérgelődünk azon, hogy hány hajszál tömíti el a mosdókagylót vagy épp ki mennyire tekerte rá a
kupakot a fogkrémes tubusra, jusson eszünkbe, hogy van,
akivel mindezekben osztozunk! Február az ünnepi időszakot követve a szerelmesek kedvence, míg az egyedülállók
mumusa. Mi lenne, ha az idei február 14-e mindenkiről
szólna? A sarki boltban kiszolgáló kisasszonyról, az ügyintézőről, a kútkezelőről, dadákról, szomszédról? Mi lenne,
ha a szeretet és a szerelem mindenkié lehetne? Ha az újévi fogadalmainkat lecserélve azt kívánnánk, legyen minden egyes napunk elegendően pozitív ahhoz, hogy bárkire
szeretettel tudjunk mosolyogni és a szerelmünk a legszebb
dolgokat kapná tőlünk? Ilyen a becsületünk, a támogatásunk, értő figyelmünk és a tetteink, amik azt igazolják,
hogy számunkra igenis mindent megér az a tudat, hogy
létezünk egymásért? Szenvedéseink többsége abból ered,
hogy elfelejtjük mi az igazán fontos. Hogy félünk. Hogy
bátortalanok vagyunk. Vagy épp elkényelmesedünk és természetesnek veszünk mindent, amink van. A február és az
egész év szóljon arról, hogy ismét visszataláljunk magunkhoz és közben másokhoz! Nyíljon meg bennünk a szeretet
csapja és vegyük észre azt a rengeteg jót, ami ott van a legrosszabb napokon is!
Pázmándi Anikó

Alkalmi munka Oroszlányon
Miért jó alkalmisként dolgozni?
 mert hetente van fizetés
 mert a bruttó az a nettó
 mert nem tudnak tiltani a béredből
 mert előre megmondjuk a beosztásodat
 mert nincs teszt, nincs interjú
Munkarend: 8 és 12 órás
Órabér: nettó 1050 Ft
+ jelenléti bónusz
Feladatok: gyártásban való aktív részvétel
(betanított munka)
Minden hétfőn kezdés
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
20/66 55 724

