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Indul a bajnokság, az OSE a Bányász kupa megnyerésével melegített be rá. Közben az új csarnok
is épül: az alapok ott is rendben
vannak.

Összhang jellemezte a közmeghallgatást
A nemrég lezajlott, médiahasználati szokásokat felmérő közvélemény-kutatás újságunkra vonatkozó eredményeit mutatjuk
be röviden.
Miután Lazók Zoltán polgármester
megnyitotta a rendezvényt, Németh
Gábor szakmai alpolgármester prezentációjában – a posta mögötti területek példáján – mutatta be, hogy
a város előtt álló években mely területeken számíthatunk komoly és
átfogó felújításokra. A hallgatók
megtudhatták, hogy minden évben
egy-egy nagyobb, komplex terület kerülhet faltól-falig történő rekonstrukcióra. Minden projektnél
érintette a parkolóhelyek számának
növelését, a csapadékvíz-elvezetés,
közvilágítás és a köztéri bútorok
kérdését.
Az alpolgármester beszélt arról is,
hogy a Takács Imre út meghosszabbítása – mint a városlakók évtizedes
vágya – egyelőre csak állami források bevonásával valósítható meg.
Ehhez azonban szükséges a város
területén belüli részek, a TakácsRákóczi kereszteződés, és a temető
környékének előzetes rendezése.
Sólyom Jöran, a VFKB elnöke az
általa indított lakossági probléma-

gyűjtő kampány eredményeit összegezte, kiemelve az előzőeknél kisebb,
de többek által felvetett problémákat. Ezek rendezése is várható néhány éven belül, miután bizottsága
és a képviselőtestület megállapodik a jelzett helyszínek a fontossági
sorendjéről. Kiemelte a lakossági
egyeztetések szerepének fontosságát
a kisebb és nagyobb beruházások
esetén is.
File Beáta jegyző a közterület-felügyelet, és a köztéri kamerarendszerek bővítésének eredményeit
mutatta be. Vázolta, hogy a játszóterek felújítására a következő években
sort kell keríteni – de csak az állagmegóvást szolgáló kamerás megfigyelés telepítésével egyidejűleg.
Szólt továbbá a közösségi együttélés
szabályaival kapcsolatos rendelet
tervezetről, amellyel kapcsolatban
folytatódnak a szakmai és lakossági
egyeztetések.
Többek szerint az utóbbi évek egyik
legeredményesebb, leginkább célravezető közmeghallgatása zajlott le.

Az új színeink az oroszlany.hu
weboldalon megismert, letisztult
rendszert követik. Emellett mostantól városszerte több fix ponton is megtalálhatóak leszünk.

Az idei bányásznap méltó ünneplése volt a zenekar 70 éves
fennállásának is. Röviden ös�szefoglaljuk a fergeteges néhány
napot.
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Támogatás a külhoni magyaroknak
Tizenegy éve, 2004. óta zajlik a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja, aminek keretében a tanév elején több mint 200 Kárpát-medencei
helyszínen, közel 5800 diák szülei vehetik át a beiskolázási támogatást,
ami magánszemélyek, vállalatok és önkormányzatok adományaiból született. A kezdeményezés célja, hogy egyre többen magyar nyelvű oktatási
intézményben végezzék tanulmányaikat.
Lazók Zoltán oroszlányi polgármester Nagy Csabával, a Rákóczi Szövetség helyi elnökével utazott a testvérváros, Vágsellye ünnepségére, ahol a
magyar házban Frantisek Botka, a Vágsellye és Vidéke Polgári Társulás
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mint elmondta, a program érinti a
teljes Felvidéket, ahol 3550 diák részesül az ösztöndíjban. A partnertelepülésen és a környező községekben közel száz kis elsős szülei vehették át
a 10-10 ezer forint értékű iskolakezdési támogatást.
Lazók Zoltán beszédében annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy
minél több külhoni magyar család merje vállalni gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar közösségek megmaradását is. - Oroszlány 350 ezer forint adománnyal támogatta a programot, s
meggyőződésem, hogy jó célra adakozott a város – fogalmazott.
Megtudtuk azt is, hogy a kezdeményezés 11 éve a Felvidéken indult, s
talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szlovákiai magyar iskolakezdők száma az utóbbi években stabilizálódott, sőt, némileg növekedett is.

Rendben, a terveknek megfelelően haladnak a munkálatok, így nincsen veszélyben Oroszlány távfűtése, illetve
melegvízellátása – állapította meg a közelmúltbeli bejáráson
Kovács András Zoltán, az MVM Oroszlányi Erőműfejlesztő
Zrt. vezérigazgatója, Lazók Zoltán oroszlányi polgármester,
Kontschán Jenő a Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója, valamint
Hegedűs Attila, az MVM ERBE gépészmérnöke.
A három gázkazán már tető alatt van, elkészült a kémény alapozása, és megtörténtek a rendszerre való rákötés előkészületei is. Folyik az engedélyeztetési eljárás, és a gázvezeték lefektetése.

OSE Lions győzelem
a Bányász Kupán

Vavra András vezetőedző értékelése: „Vukolic sérülése miatt sajnos
nem tudtunk teljes kerettel kiállni
a hazai tornánkon, de így láthattuk,
tudja-e pótolni a csapat, ha kiesik
egy fontos láncszem. A feladatot
részben sikerült megoldani, de bőven van még, amin dolgoznunk kell,
főleg keménységben.
Az első mérkőzésen egy megfiatalított Honvéd ellen gyakorlatilag
különösebb ellenállás nélkül játszhattunk, és szerencsére a nagyjából
30 perces zónájuk ellen is tudtuk
gyakorolni a héten vett új elemeket.
Ezek nagy többséggel működtek is,
ha minden és mindenki a helyén
volt időben.
A szombati meccs a Békés ellen már
keményebb diónak bizonyult, de a
bővebb rotációnknak és a végén egy
védekezésváltásnak köszönhetően
sikerült ezt is behúzni. Jó visszajelzés volt, hogy kire, milyen szituációban, hogyan lehet számítani. A rutinos Koma 30 percig megoldhatatlan
feladatnak bizonyult, és onnan értette meg a csapat, hogy hogyan is
kéne védeni.
A pozitívum ebből a meccsből, hogy
"vészhelyzetben" kellő keménységgel oda tudtunk állni védekezni, és
kellően higgadtak voltak a fejek. Az
utolsó 5 percben szinte kivétel nélkül jó döntéseket hoztak a pályán
lévők, ami a jövőre nézve nagyon
pozitív. Dolgozunk tovább!”
A torna helyezései:
I. OSE LIONS
II. Salgótarjáni KSE
III. Békési SZSK Gladiátorok
IV. Budapesti Honvéd
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„Maximalistán, de emberségesen”
Ma már közhely, hogy mindig az Internet elterjedését
említjük, de tény: a számítógép a mi szakmánkat is gyökeresen átalakította. Kevesebb az igény a könyvekre, s
azok közül is a könnyedebb témájúak a keresettek. A
programok terén sokkal szélesebb körű kínálatot kell
nyújtanunk, de nem látok lemaradást: az utóbbi években folyamatosan színesedik a paletta, számos olyan
programot hoztunk vissza, amelyek korábban már sikeresek voltak. Újra látogatottak például az író- olvasó
találkozók.
2840: Igazgatóként mi volt az első intézkedésed?
T. Tímea: Először rögzítettem a szabályokat. Nem a
régi szabályok felrúgásáról van szó, hanem a működés
feltételeinek, a feladatoknak a tisztázásáról és keretbe
foglalásáról. Első hallásra szigorúnak tűnik, de néhány
hét és hónap után már látszik az eredménye: kiszámíthatóság, a kollégák biztonságérzetének növekedése és a
működés biztonsága.
2840: Egy új feladat elvállalásakor, megpályázásakor az
ember tervet készít. Neked melyek a fő céljaid, milyen
feladatok várnak rátok az elkövetkező időszakban?
Sokféleképpen nevezzük őket: művelődési ház, népház,
közösségi ház, népfőiskola, klub, kaszinó, kör, társasági központ. Könyvtárral, színházzal, kiállító teremmel
vagy akár iskolával társulva. Mert kell egy hely, ahol
nemcsak egy meghatározott célból jönnek össze az emberek, hanem hol erre, hol arra használják, hol kultúrára, hol szórakozásra, hol társas életre, hol tanulásra. Ők
a közösségi művelődés intézményei.
Oroszlány közösségi házának, az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtárnak (OKSZIK) június 1-je óta új vezetője van: Takács Tímea személyében.
2840: Június 1-je óta vagy az OKSZIK igazgatója, a
„művházas” karriered azonban már régebben indult.
T. Tímea: Az elmúlt 25 év alatt többször, több feladatkörben is dolgoztam az OKSZIK-ban, főleg a könyvtárban. Először 1990-ben, amikor érettségi után zenei
könyvtárosként kezdtem itt. 2000-ben aztán könyvtáros
szakon diplomáztam, és 2012-ig, amikor az Oroszlányi
Városi Könyvtár igazgatója lettem, a munkám a két szerelem között változott: vagy könyvtárosként, vagy zeneiskolában dolgoztam.

T. Tímea: Nagyon fontosnak tartom, hogy kérdezzük
meg a lakosok véleményét: ők milyen kikapcsolódásra,
programokra, kultúrára vágynak. Egy közművelődési
intézménynek a lakosság igényeit kell szolgálnia, közpénzt csak az ő elégedettségükre szabad elkölteni. Ezért
jövő tavasszal egy felmérést tervezünk, amely eredményét a programkínálat összeállításához, szolgáltatásaink
fejlesztéséhez fogunk felhasználni. Fontosnak tartom,
hogy a programok továbbra is változatosak maradjanak,
mindenki megtalálja a számára megfelelő kikapcsolódási formát, legyen az komoly színház vagy könnyed
musical, klasszikus komolyzene vagy kemény rock. És
kiemelt teret kívánunk biztosítani a helyi csoportoknak,
hogy a körülöttük élők megismerjék őket.
2840: A feladatokhoz az erőforrás is rendelkezésre áll?
„Pénz, paripa, fegyver?”
T. Tímea: Jó szakemberre folyamatosan szükség van, főleg a művelődési területen. Szeretnénk a technikai feltételeket is fejleszteni, mind a házban, mind a szabadtéri
színpadon. Pénzt az önkormányzat biztosít számunkra,
kiegészítve ezt a terembérletekből és jegyeladásokból
származó saját bevételeinkkel, pályázati forrásokkal.

2840: 25 év alatt sok minden változik. Mi a legszembe2840: Mit szeretsz legjobban a munkádban? Mit szetűnőbb változás, melyek az új kihívások a Házban?
T. Tímea: Leginkább a felhasználói igények változtak. szeretsz a Házban?
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T. Tímea: Azt hogy jó kollégákkal, jó csapattal jó dolgokat tudunk összehozni. Szeretem elnézni a vendégek arcát, amikor egy program után kijönnek a színházteremből, és látszik, hogy jól érezték magukat. És szeretem
a pörgést, hiszen mind szakmailag, mind gazdaságilag,
mind a működtetés területén számos kihívással állunk
szemben.
2840: Vannak példaképeid, akik ha nem is fizikailag, de
erkölcsileg támogatást adnak, utat mutatnak?

színűleg genetikailag kódolt mindenkiben”. Neked milyen a tudás-kódod?
T. Tímea: Az én célom a minél szélesebb látókör, az
összhang az élet és a szakma különböző területei között. Összhang a lakosok és a kultúra szolgálatát vállaló
könyvtárosok és művelődésszervezők között Az összhangra mindenütt szükség van: a könyvtárban, a kultúrában, a zenében és az életben is.

2840: És mit csinál egy igazgató, amikor nem dolgozik?
T. Tímea: Talán két név, akikre még sokan emlékeznek, Hogyan töltődsz fel?
és akiktől volt szerencsém tanulni: Kondor Ferenc, a zeneiskola volt igazgatója és Halmi Erzsébet a könyvtár T. Tímea: Természetesen a legjobb kikapcsolódás, amikorábbi vezetője. Mindkettőjüktől azt tanultam, hogy kor lányommal és párommal tudom tölteni a szabadidőa szakmámban legyek maximalista, de sose felejtsek el met. Mostanában kutyát nevelünk, nemrégiben került
hozzánk egy Cane Corso, aki bizony igényli a törődést,
emberséges lenni.
és aki után a kert is igényli a törődést. Emellett a Vá2840: Amikor 2012-ben a könyvtár igazgatója lettél, egy rosi Énekkart vezetem már 3 éve, és elnökségi tagként a
interjúban azt nyilatkoztad: „A tudás iránti vágy való- Rákóczi Szövetség rendezvényeinek a szervezésében is
aktívan részt veszek.
-pl-

Kínai vendégek a városházán
Mint arról a sajtó korábban beszámolt, a kanadai tulajdonban lévő Wescast Industries Inc. részvényeit 2013
márciusában megvásárolta a kínai Sichuan Bohong Industry vállalatcsoport, s ez érintette a cég oroszlányi üzemét is. A Wescast a nagy autógyárak és azok közvetlen beszállítói számára gyárt kipufogócsonkokat, turbófeltöltő házakat és integrált turbófeltöltő házakat.
A Bohong vezetői az elmúlt héten Lazók Zoltán polgármestert hivatalában keresték fel. A megbeszélésen a városvezető és Németh Gábor alpolgármester fogadta Dong Pinget, a Bohong vállalatcsoport elnökét, Wan Taot,
a vállalatcsoport alelnökét, valamint George Yangot, a társaság európai elnökét.
Tavaly a növekvő megrendelések miatt 7,7 milliárd forintos technológiai fejlesztést hajtottak végre az üzemben,
és 250-el gyarapodott a munkatársak száma. A munkaerő-igény biztosítására népszerűsítő kampányt indítottak, növelték a kezdő béreket és a termelési területeken teljesítmény-ösztönző bónuszt vezettek be.
2015 második felében, mintegy 4,8 milliárd forintos beruházással, további számítógép vezérlésű szerszámgépeket állítanak üzembe, és a Wescast oroszlányi gyárában 2020-ig összesen 22 milliárd forintot szán korszerűsítésre és új csarnok építésére. A vállalatnál az évtized végére 2500 embernek szeretnének munkát adni – adta
hírül az MTI.
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Oroszlány város lakóinak médiahasználati
szokásainak felmérése

Oroszlány városvezetése közvélemény-kutatást készíttetett, melynek célja az, hogy megtudja, mely
csatornákon kommunikáljon a lakossággal? Továbbá érdekli, hogy
hogyan éri el a leghatékonyabban a
fiatalokat és az időseket?

azaz -valamilyen mértékben- 89%
örül a városi újságnak. A kapott
eredmények az újság indításakor
felhozott szempontokat alátámasztják: A nyomtatott újság az idősek
körében népszerűbb, mint a fiatalok
körében. Ez részben indokolja azt is,
hogy a fiatalabb korosztályok a tarAz eredményből most az újságunk- talmat gyengébbnek (lassabbnak)
ra vonatkozó részeket emeljük ki. értékelték. Reális igény az is, hogy
Várakozáson felül magas az újságot a válaszadók 85%-a hetente tájétámogatók száma: 23% szerint „jól kozódna a helyi hírekről és eseméjön”, 37% szerint „szükség van rá”, nyekről. A megjelenési gyakoriság
29% szerint „nagy szükség van rá”, emelése szükséges és lehetséges is,

Tűzre, vízre vigyázzatok…
Két alkalommal segített közúti balesetnél szeptemberben a város önkormányzati tűzoltóságának állománya. Két fakidőlés, 3
veszélyhelyzet elhárítás, 2 égő személygépkocsi szerepel még az
eseménynaplóban, de volt két téves tűzjelzés is.
Az Ipari Parkban kisebb tűzeset keletkezett, melynek során a
füst miatt a dolgozóknak egy rövid időre el kellett hagyniuk
a gyárcsarnokot. Kecskéden mustgáz mérgezés történt, melyet szerencsére időben észleltek és jeleztek a hozzátartozók. A
Kecskédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai két káresemény során segítették az oroszlányi lánglovagokat, közülük az egyikben
életet mentettek.

ennek feltételeit igyekszünk mihamarabb megteremteni. Érdekesség
a felmérésben, hogy a „helyi nyomtatott sajtó” olvasottsága megelőzi
az országosat. Szintén értékes vis�szaigazolás az újság számára a tartalommal kapcsolatos rangsorolás,
melyben szerkesztési elveinkhez hasonlóan a helyi hírek és helyi programok vezetnek a vélemények és a
közintézmények elérhetőségei előtt.
Gyenge eredménynek tűnhet, hogy
46% használja az újságot. Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy
2015-ben túl vagyunk a nyomtatott
sajtó aranykorán, az információhoz jutásra számos más lehetőség
is létezik, és ez így van jól. A „honlapokat” a válaszadók gyorsnak,
könnyen kezelhetőnek értékelték.
Bár van különbség, 64% használja
információszerzésre az internetet,
ezek 90%-a minden nap. A használat jellege kb. egyenlő arányban oszlik meg a napszakok között. A 2840
újság –indulása óta- az interneten is
jelen van. Ezek tükrében már nem
is rossz szám a 46%. Az ingyenes
városi újság hatékony formája lakosság információhoz jutásának.
Akkor pedig kiemelten, ha az olvasó
–bármilyen okból- nem használja az
internet biztosította lehetőségeket.
IPSOS - 2015. szeptember

06

2015. OKTÓBER

Egy zenés(z) Bányásznap
Az idei bányásznapot egy születésnapos, méghozzá egy emberi léptékkel idős, 70 éves születésnapos
szervezte: az Oroszlányi Bányász
Koncert Fesztivál Fúvószenekar.
Az 1945-ben alakult zenekar idén,
egész évben tartó programsorozattal
ünnepli hetvenedik születésnapját,
amelynek csúcspontja a háromnapos Bányásznapi rendezvénysorozat
volt.
„A város egyik legrégebbi dolga.
Egy olyan érték, amelyre minden
oroszlányi méltán büszke lehet, és
ami ezer szállal kötődik a városhoz.”
(Sólyom Jöran)

Az underground is jelen volt a fesztiválon
„Amikor tavaly eszünkbe jutott,
hogy idén is lesz születésnapunk,
ráadásul a 70-dik, akkor nem volt
kérdés, hogy ezt méltón kell ünnepelni.” (Gánics József)

Slezák Jani bácsi, a legidősebb öregzenész
A szervezők kitettek magukért: bár
a három nap alatt a fúvószenéé volt
a főszerep, azért mindenki megtalálta a kedvére való programot, ha
kilátogatott a városi szabadtéri színpadhoz. Pénteken a hagyományos
koszorúzást követően egy Gálakoncertet adott a zenekar, ahol a valaha
volt zenekari tagok és karmesterek,
valamint a zenekar barátai kaptak
meghívást. Miközben az OKSZIK
színháztermében zajlott a koncert
majd az ünneplés, a szabadtéri színpadon már hangoltak az este fellépői: a város képviseletében a Trapper Band, majd sztár fellépőként a
Kaukázus Zenekar, akiknek – tatabányai lévén – van némi bányászkötődésük.

A szombati nap a fúvószenéről szólt.
Már délelőtt 11 órakor a város 5
pontjáról menetzenével vonuló zenekarokkal és mazsorett lányokkal
találkozhattunk. Délben egy közel
300 tagú közös zenekar közreműködésével vette kezdetét a Fúvószenekari Fesztivál, amelyet Dohos László a fúvószene magyarországi atyja,
nyugállományú ezredes, a Honvédség Központi Zenekarának volt főkarmestere, a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség tiszteletbeli
elnöke, az oroszlányi zenekar jó barátja nyitott meg.
„Zene szeretete összehozta a zenekar
jelenlegi és egykori tagjait, hiszen az
elmúlt 70 esztendő a régi tagok érdeme is egyben. A szombati fesztiválon közel 280 zenész masírozott,
zenélt közösen. Büszkék vagyunk,
hogy Magyarország első számú, hivatásos fúvószenekara azonnal elfogadta meghívásunkat. Örömteli
volt, hogy a zenészek, mint egy nagy
család összetartottak, hálás közön-

ség előtt mutatkozhattak be, és országszerte vitték Oroszlány jó hírét.”
(Sági Richárd)

280 zenész fújta a város tiszteletére
A délután folyamán 9 fúvószenekar tette tiszteletét a városban,
a házigazdákon kívül itt volt az
Oroszlányi Ifjúsági Fúvószenekar,
a Jókai Fúvószenekar Szlovákiából,
Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara, a Várpalotai
Bányász Fúvószenekar, a Ritmus
Alapfokú Művészeti Iskola Ritmus
Koncert Fúvószenekara Ácsról és
Bábolnáról, Tatabánya Város Fúvószenekara, a Pécsi Vasutas Koncert
Fúvószenekara. Az est zárásaként a
Magyar Honvédség Központi Katonazenekara adott fergeteges koncertet, végezetül pedig a születésnapos szórakoztatta egy könnyedebb
hangvételű koncerttel a várost.
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Két kiállítás is nyílt a Bányásznap
tiszteletére: „Én is bányász vagyok”a Fénnyel Festők Klubja szervezésében, illetve a Bányász Zenekar 70
éves történetét bemutató összeállítás
Bár a rendezvény szervezője a Bányász Zenekar volt, tulajdonképpen
az egész város részt vett a programok összeállításában, lebonyolításában.

A Magyar Honvédség Központi Ze- és ezáltal életük egy meghatározott
nekara, az ország első számú fúvós- részévé válik. További sok sikert es
zenekara
koncertekben gazdag éveket kívánok! Jó szerencsét!” (Barkóczi Anett,
„Kedves Zenésztársak! Ezúton sze- Rotterdamból)
retnek köszönetet mondani nektek,
hogy részese lehettem a 70. Jubileu- Bár a szombati programoknak késő
mi évforduló eseményeinek es kon- éjjel lett vége, vasárnap már hajnacertjeinek. Igaz, azóta eltelt már pár li 6.30-kor felcsendült a fúvószene,
hét, de az élmény, amivel gazdagod- hiszen Bányásznap lévén fúvósmutam, meg élénken el. Fantasztikus zsika ébreszti a lakosokat már évtivolt látni és hallani újra benneteket! zedek óta.
S bár ezúttal már nem a színpadon Hagyományosnak mondható mára
ültem, ahogy 20 éve meg igen, mégis bányásznapi csilletoló verseny is,
oly örömmel néztem és hallgattam a amelyet idén harmadszor, óriási néGálakoncert minden egyes hang- zettséggel és sikerrel rendezett meg
ját. Nagy öröm volt ez számomra a Bányász Szakszervezet.
és bár utam már régen messzire vitt
Oroszlánytól, rendkívül hálás vagyok, hogy anno én is a zenekar tagja lehettem és a jubileumi rendezvények által megannyi szép emléket
újraélhettem. Minden elismerésem
a tietek mind a szervezésért, mind
pedig a fantasztikus hangzásvilágért. Bár már zenekarban nem zenélek, de volt idő mikor J. de Haan,
Johan de Meij vagy Philip Sparke
kezei alatt püföltem az ütős hangszereket. Büszkén meséltem nekik
rólatok a koncert utáni törzshelyen, Menetelés után csillében is megtették
hogy hol is kezdtem anno. :) Még a zenészek a távot
egyszer nagyon köszönöm a meghívást és kívánom, hogy meg nagyon A vasárnap délután már a könnyesokáig átadhassátok a közönség- debb szórakozásról szólt: mazsorett
nek és a leendő zenésztársainknak fesztivál, majd dumaszínház, Kaczor
is a zene oly mértékű szeretet mely Feri, végül pedig a Best of Danubius
embereket összekapcsol egy életre, szórakoztatott Bennünket.

„A legnagyobb támogató maga a
város volt. Egyrészt, mert az önkormányzat biztosította a rendezvényhez a pénzbeli forrást és a helyszínt.
De rengeteg helyi vállalkozás is támogatott bennünket ingyenes vagy
kedvezményes termékekkel, szolgáltatásokkal. Egyébként is az volt
az elvünk, hogy ha lehet, akkor helyi
vállalkozók lássák el a rendezvényt.
Másrészt azért a város, mert rengeteg ember támogatott bennünket és
"tartotta bennünk a lelket" a szervezés és a fesztivál alatt is. Nem volt
olyan segítő, civil szervezet és városi
szervezet, aki ne állt volna mellettünk. Oroszlány Barátainak Köre
koordinálta az önkénteseket és működtették az információs pultot, az
OKSZIK összes dolgozója ott volt és
a rendelkezésünkre állt. De ott voltak a polgárőrök, a rendőrség, még
a hajléktalan szállóról is érkezett
segítség. A gimnázium adta az önkéntes segítőket. A Bányász Nyugdíjas Szakszervezet szervezte a csütörtöki programokat és figyelt ránk
folyamatosan a rendezvény alatt.
Végig velünk volt a városvezetés és
a média, akik tájékoztatást adtak a
történésekről. Harmadrészt pedig
a közönség, aki esőben, szélben és
napsütésben is kitartott mellettünk,
lelkesen tapsolt (és tombolt). Övéké
a legnagyobb köszönet!” (Deés Szilvia)
„Páratlan összefogás volt, mindenki
azon dolgozott, hogy együtt sikerüljön.” (Takács Tímea)
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Az ebrendészeti telep NEM MENHELY!

Gyakori félreértés az emberek körében, ha vannak állatvédők a városban, akkor menhely is van. Ez
tévedés. Oroszlányon ebrendészeti
(gyepmesteri) telep működik.
Egy ilyen félreértés akár egy állat életébe is kerülhet, hiszen az
ebrendészeti telep egészen más
céllal és más szabályokkal üzemel,
mint egy menhely. A legfontosabb
különbség a kettő között, hogy az
ebrendészeti telepeken 14 nap megfigyelés után az állatok elaltathatóak! Az ország nagy részén ez mai
napig így is történik. Kutyák ezrei
halnak meg ilyen telepeken a felelőtlen kutyatartás miatt. Oroszlányon
a Mindent az Állatokért Alapítvány

Toborzó
Téged is lázba hoz a zene és a tánc?
Te is szeretnél boldog, mosolygós
arccal a színpapon állni?
Te is szeretnél tapsvihart hallani a
fellépésed után? Fejleszd a tánctudásodat!
Járd be velünk a világot és szerezz
életre szóló barátságokat!
Ne habozz, csatlakozz a Hébéhez!
Gyermektánc, moderntác 4 éves
kortól.Óráinkon a táncelőkészítő

dolgozik azon, hogy a városban ezek
a kutyák megmenekülhessenek és
altatás helyett, új gazdákhoz kerüljenek.
Sajnálatos módon, sok kutyát saját
gazdája visz be a telepre, ezzel megpecsételve az állat sorsát és áthárítva
a felelősséget az önkéntes állatvédőkre. A bent élő kutyák soha nem
jöhetnek ki egy sétára a kis kennelből és a napi etetésen és takarításon
kívül nem is érintkezhetnek emberekkel. A kölyökkutyák, de a gyengébb immunrendszerű felnőttek is,
fertőzéseknek vannak kitéve, melyekben nem egyszer elpusztulnak.
Ezzel szemben a menhelyeken nem
áll fenn a veszélye, hogy elaltatják
az egészséges kutyákat, viszont ennek köszönhetően, országos szinten
teljesen telítve vannak, szinte semmilyen állami támogatásban nem
részesülnek, adományokból próbálják biztosítani az állatoknak a lehető
legtöbbet.
Mindkét megoldás rossz az állat
szempontjából, bármennyit is tesznek értük az állatvédők, hisz minden kutyának egy családban lenne
a helye.
Ezért hangsúlyozza minden szervezet, hogy a felelős állattartás az
ivartalanításnál kezdődik, és kérnek
mindenkit, hogy ne vásároljanak
kutyát, mert egy örökbefogadott állatot is ugyanúgy- ha nem jobbanlehet szeretni!
zenés gimnasztika, a tartásjavítás,
a koordináció-fejlesztés az esztétikus testképzés- orkesztika (a ritmikus gimnasztika szereivel) folyik.
A klasszikus balett alapjai, a mazsorett szertechnika alapjai a korosztályi sajátosságoknak megfelelő
játékos formában.
Inkább a rajzolásban fejezed ki
gondolataidat?!
Megújult grafika tanszakunkon
rajz, festés, és mintázás is szerepel!
Bakó Rita Lili titkár

Miért erőltetjük
ezt a QR-kódot?
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód. A kód olvasására okostelefont érdemes használni, ha
alapból nem tartalmazza a hozzá
tartozó programot (app-ot), akkor ingyenesen bárki letöltheti
a Play Áruház-ból, vagy az App
Store-ból. Használata egyszerű,
elindítása után a telefon kamerájának képét látjuk, ezt a kód fölé
tartva szinte azonnal az adott
címre irányít bennünket. Azaz a
kóddal a konkrét webcím bepötyögését spórólhatjuk meg.
Mi azért szeretjük, mert kód segítségével a nyomtatott újságunkban is tudunk ajánlani videókat,
vagy weboldalakat, amelyeket
bárki azonnal meg is nézhet a telefonján. Így mi ezzel próbáljuk
teljesebbé tenni az újságolvasást
– a nyomtatás keretein túl is.

Hébé Művészeti Iskola
tel: 34-560-082, hebeiskola.hu
face: hebeoroszlány
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lam, melynek megcsillogtatására bőven
lesz lehetőség. Helyszín: Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár Jelentkezési határidő: 2015.10.07. Nevezni az
OKSZIK Gyermekkönyvtárában, illetve a kolmolt@gmail.com címen lehet.

Országos elismerés
Október 7. 13.00 „Vigyázz magadra!
Vigyázz másokra!” Partnerségben a
biztonságos életért. Vetélkedő a helyi
középiskolák diákjainak. Együttműködő partnerünk: A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya. Helyszín: Kamaraterem.

Budapesten, a Magyar Sport Házában tartották szeptember második felében a Fogyatékosok Országos Diák - és Szabadidősport
Szövetsége (FODISZ) országos
tanévnyitó ünnepségét, ahol az
elmúlt tanév legeredményesebb
diáksportolóit és felkészítő tanárait is díjazták.
A szövetség elnöksége döntése értelmében az oroszlányi Benedek
Elek EGYMI pedagógusa, Kovácsné Kelemen Valéria, valamint
tanítványa, Takács Nikolett is a
kitüntetettek között volt.
A most hatodik osztályos Takács
Niki a Terematlétika Diákolimpia Országos Döntőn elért kiváló
eredményei – két aranyérem és
összetett bajnoki cím – okán került a díjazottak közé, tanára pedig a diáksportolók felkészítéséért végzett eredményes munkája
elismeréseként vehetett át oklevelet a FODISZ elnökétől, Szabó
Lászlótól, valamint a Magyar
Olimpiai Bizottság alelnökétől,
dr. Tóth Miklóstól.
A Benedek iskola tanulói az elmúlt tanév során három sportágban: atlétikában, terematlétikában és úszásban is érmekkel
tértek haza az országos döntőkről.
S akik az értékes medálokat "szállították": Takács Nikolett, Szalóki
Georgina, Szívós Irén, Roth Vivien, Mitra Szilárd és Kasszány
Klaudia.
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Október 8. 9.00 Olvasó Staféta- Olvassunk együtt Ürmös Lászlóné Terike nénivel, Hidasi Judit Oroszlányról
származó írónővel és Molnár Tímea
gyermek könyvtárossal. Helyszín: Gyerekkönyvtár
16.00 Szimultán Sakkverseny Gledura
Benjámin mester sakkozóval. Nevezni
4 korcsoportban lehet 18 éves korig.
Nevezési lap kapható és leadható 2015.
október 6-ig a gyermekkönyvtárban.
Társrendező a Sakkszakkör. Helyszín:
Kamaraterem. Támogatók: Nemzeti
Kulturális Alap, Oroszlány Város Önkormányzata
Október 9. 9.00 Egészségnap „Adj egy
könyvet, s adtál egy világot!” Védőnői kapcsolatok erősítése, a bababarát
könyvtárak elindítása. Helyszín: Gyerekkönyvtár
		
Október 10. 16.00 Gryllus Vilmos
„énekelt versek” – felnőtt előadás
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! Regisztrálni október 8-ig lehet
az OKSZIK információján +3634/ 361056 vagy az okszik1@gmail.com e-mail
címen. Kamaraterem
Október 11. 10.00 - 16.00-ig Rendkívüli könyvtári nyitva tartás
50% beiratkozási akció
megbocsátás napja
leválogatott könyvek árusítása
Október 11. 16.00 - Mészáros János
Elek vidám műsora
Az előadás után CD vásárlási lehetőség.
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött! Regisztrálni október 8-ig lehet
az OKSZIK információján tel: +3634/
361-056 vagy az okszik1@gmail.com
e-mail címen. Helyszín: Színházterem
Október 11. 10.00
Családi Vetélkedő –Vállalkozó szellemű családok
jelentkezését várjuk! Szükségeltetik humorra, jókedvre, elszántságra való haj-

Október 12. 16.30 „Édes hazám, fogadj
szívedbe” Előadás az időskori élethelyzet problémáiról. Előadók: Dr. Mészáros Gábor egyetemi docens és Dr.
Krémer Balázs egyetemi docens. A rendezvény ingyenesen látogatható.
Október 14. 16.00 Zenés Műsor a Fehér
Bot Napja alkalmából. A rendezvény
szervezője a Vakok és Gyengénlátók
Komárom - Esztergom Megyei Egyesülete, társszervező OKSZÍK. A belépés
díjtalan.
Október 15. Csiribiri Gyermekszínház
10.00 és 14.00 órai kezdettel.
A Csurgó Zenekar De jó a dió című
őszi koncertje.
Bérletár: 2800 Ft, jegyár: 800 Ft
Október 19. 17.00 Térségi Civil Fórum.
Az Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete és az OKSZÍK szervezésében. Téma: "Tájékoztató a KEM-i
Civil Információs Centrum működéséről, és a civil szervezeteket érintő aktuális változásokról. Előadó: Monostori
Éva, közösségfejlesztő.
Helyszín: 113-as terem.
Október 23. 16.30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójának
alkalmából, az ’56-osok terén az Ápolási Intézet melletti kopjafánál. Beszédet
mond Lazók Zoltán Oroszlány Város
polgármestere.
18.00 MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ
ünnepi előadása – Jenei Szilveszter:
1956. Az előadás látogatása ingyenes.
Október 26. 17.00 „Így írnak ők...” Térei
Tiborné életmű pályázatát mutatja be.
Október 30. 17.00 SZABADEGYETEMI ELŐADÁSSOROZAT
R. Kárpáti Péter – Élet az élet után II.
előadás és filmvetítés
Belépő: 1500 Ft
A Bányász Klub és Rendezvényház programjai
Október 10. 9.00 Használt Holmik Börzéje
Október 10. 19.00 Jótékonysági Est –
Leskó Zoli számára
Jegyár: 1000 Ft. Szervező: a Solt fivérek
zenekar.
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Egy kávé mellett…Szita Attilával
Ott van mindenhol, mindent lát,
hall… és hallgat. Ő mégsem erre
büszke, hanem arra, ha segíthet és
adhat valamit az embereknek. Szita
Attilával, az Alhambra Kft. tulajdonosával beszélgettem.

2840: Hogy indult az Alhambra története?
Sz. Attila: A cég 2002-ben indult,
akkor még Bt-ként, de már korábban is dolgoztam, mint magánnyomozó. Az indulás – mint általában
egy vállalkozás indítása – nem volt
egyszerű. Az emberek úgy tekintettek ránk, mintha egy sci-fiből érkeztünk volna. Évek kellettek mire
megértették, mi az a távfelügyelet és
miért jó az nekik. Ebben szerencsére a technikai fejlődés és a média is
segített.
2840: Mivel foglalkoztok valójában?
Sokan csak a riasztórendszereket ismerik. Mi tartozik még a tevékenységek közé?
Sz. Attila: Rengeteg mindennel. A
távfelügyelet, ezen belül a riasztórendszerek, a videó megfigyelés és a
vagyonvédelem a legjelentősebb, de

személyvédelemmel is foglalkozunk tek, de mindig is jól lehetett együttés hobbiként megmaradt a magán- működni a várossal, pozitívum,
nyomozás is.
hogy ha teheti helyi vállalkozásokat
bíz meg, mi is folyamatosan kapunk
2840: Mit szeretsz a leginkább ab- ajánlattételi felkéréseket. A mi munban, amit csinálsz?
kánkra pedig tényleg szükség van,
mi őrizzük az iskolákat, a focipályáSz. Attila: Mindent. Ez egy szolgálat. kat és játszótereket, a hivatalokat.
Fogalmazhatnék akár úgy is, hogy És korrekt a szakma is, mindenben
emberek álmait őrizzük, azt, amit segítjük egymást, ezért van az, hogy
sok-sok munkával létrehoztak, és az egész országban tudunk már
most szeretnék nyugodtan élvezni. szolgáltatni.
Nyugalmat adunk számukra, hogy
elmehessenek nyaralni, vagy, hogy 2840: Mire vagy igazán büszke?
aki dolgozik, az biztonságban tuja
otthon hagyni a családját. Sokszor Sz. Attila: Ma már az is büszkeséggel
életeket is mentünk.
tölti el a cégvezetőt, ha folyamatosan munkát tud biztosítani közel 60
2840: Van olyan, amit nem szeretsz embernek. És még fejlődni is képes.
a munkádban?
De az igazi büszkeség, hogy segíteni
tudunk másoknak, akik ez által jobSz. Attila: A szakmában nincs. ban érzik magukat.
Minden percét, minden feladatát
imádom. Természetesen a hatósá- 2840: Nem egyszerű munka tiétek,
gi engedélyeket, az ellenőrzéseket, folyamatosan szolgálatban állni.
amelyekből éppen a tevékenysé- Hogyan pihened ki magadat és tölgünkből adódóan nagyon sok van, tődsz fel?
nem szeretem. De ez eltörpül a valódi munka mellett.
Sz. Attila: Az energiák és a stressz
levezetésére bokszolni járok, a fel2840: Hogy állsz a várossal?
töltődést pedig a kirándulás és a túrázás adja.
Sz. Attila: Itt nőttem fel, ismerem
minden pontját, játszottam minden 2840: Tervek, fejlesztések?
játszóterén és utcáján gyerekkoromban. Ismerek minden sarkot, házat Sz. Attila: Nézzük a külföldi trenés kerítést. Szeretek itt élni.
deket és fejlesztünk folyamatosan.
Most éppen a távfelügyeleti szoft2840: Vállalkozni is szeretsz itt?
vert tökéletesítjük, de folyamatosan
változik, egyszerűsödik a weboldal
Sz. Attila: Talán úgy fogalmaznék, és indulnak új szolgáltatások is.
hogy azoknak a legjobb segíteni, Szívügyem az idősek jelzőrendszere,
akikkel együtt élek. Sokan csak fel- vagy „pánikgomb” ahogy mi hívjuk.
hívnak, hogy „Attila, kellene egy Tavaly több életet is megmentettünk
kissegítség”. És ez jó érzés.
vele, valahogy mégsem ismerik fel
a jelentőségét. Kihívás azokat elér2840: Milyen az együttműködés a ni, akik egyedül élnek, magányosak
várossal és a többi vállalkozással?
vagy éppen félnek. De valakinek rajtuk is segíteni kell!
Sz. Attila: Talán túl idilli képet fes-
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XII. European Majorette- Sport Championship

A Hébé Művészeti Iskola 30 növendéke augusztus
23-án tért haza Csehországból, Brno-ból. Kvalifikáció alapján az iskola 13 produkcióval nevezhetett be a
Mazsorettsport Európa Bajnokságra. A négy napon át
tartó rendezvényen körülbelül 1400 résztvevő mérte
össze tudását. Az egész tanévben és még a nyári szünetben is folyó kitartó gyakorlás, színpadi próbák meghozták a várva- várt eredményeket. Nagyon kiegyensúlyozott, kiváló teljesítményt nyújtottak a táncosaink.
Az utolsó napon még egy állatkerti látogatásra is jutott
időnk, ahol kicsit kipihenhettünk fáradalmaikat. Gratulálunk növendékeinknek és a felkészítőknek a gyönyörű
eredményekhez! További sikereket kívánunk nekik!
Eredmények:
Európa Bajnoki II. helyezést ért el: Flag Junior Team kategória „Baya baya”: Burai Hanna, Búzer Luca, Helgert
Dóra Virág, Lauda Kitti, Markó Dóra, Mózes Lotti,
Nagy Anna, Németh Viktória, Pintér Evelin, Ujvári Nóra, Zavagyi Krisztina, Czettisch Petra, Czettisch
Kinga, Letonai Edina, Becher Kata, Babér Noémi, Burai
Zsanna
Európa Bajnoki II. helyezést ért el: Mix junior Team
kategória Változtasd meg a világot”: Burai Hanna,
Búzer Luca, Helgert Dóra Virág, Markó Dóra, Mózes
Lotti, Németh Viktória, Ujvári Nóra, Czettisch Petra,
Czettisch Kinga, Letonai Edina, Becher Kata, Babér
Noémi, Markó Dóra, Burai Zsanna, Salzmann Daniela,
Péter Fanni
Európa Bajnoki III. helyezést ért el: Pompon Junior

Miniformáció kategórriában „Hős 7-es”: Burai Hanna, Czettisch Petra, Letonai Edina, Németh Viktória,
Helgert Dóra, Salzmann Daniela, Ujvári Nóra
Európa Bajnoki IV. helyezért ért el: Baton junior szóló
kategóriában: Helgert Dóra Virág
Európa Bajnoki IV. helyezért ért el: Mix Junior
Miniformáció kategóriában „ Spice you up”: Burai Hanna, Czettisch Petra, Letonai Edina, Németh Viktória,
Helgert Dóra, Salzmann Daniela, Ujvári Nóra
Európa Bajnoki V. helyezést ért el: Pompon kadet trió
kategóriában „ Marsupilami”: Hadnagy Annamari,
Nekernusz Paris, Póra Izabell
Európa Bajnoki VI. helyezést ért el: Pompon kadet szóló kategóriában: Greinwald Lotti Aischa
Európa Bajnoki VIII. helyezést ért el: Pompon junior
szóló kategóriában: Péter Fanni
Európa Bajnoki VIII. helyezést ért el: Pompon junior trió kategóriában „Jégvirág”: Burai Hanna, Helgert
Dóra, Németh Viktória
Európa Bajnoki X. helyezést ért el: Baton junior trió
kategóriában: Burai Hanna, Markó Dóra, Salzmann
Daniela
Európa Bajnoki XIII. helyezést ért el: Baton junior szóló
kategóriában: Markó Dóra
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Gazdát keres!

Laura

Neme: szuka, ivartalanított
Kora: kb. fél éves
Rossz tartási körülmények közül
mentették ki, egy láncra kötött
mama kölykeként került az Egyesület gondozásába. Igen rossz állapotban volt, de azóta összekapta
magát, és nagyon szeretnénk már
neki egy végleges otthont! Eddigi
sorsa ellenére is nagyon szereti a
gyerekeket és más kutyákkal is jól
kijön.
Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő
Egyesület
Tel.: 20/481-2319

Káptalanfüred
„Nem az idő vasfoga, hanem az elhanyagolás, a közöny. Pedig a mai
gyerekek többségének sincs pénze
balatoni nyaralásra, szükség volna
díjtalan táborokra” – írta a legnagyobb közösségi oldalon az egyik
kommentező.
Legutóbb 2004-ben költött a város
kétmillió forintot a feltételek javí-

tására, akkor ebben az értékben új
bútorokkal rendezték be a faházakat, de azóta komolyabb fejlesztés
nem volt. Most kezdésként 25 milliót szavazott meg a képviselő-testület, amiből első körben két 37
négyzetméteres épület fiatalodhat
meg. A város vagyonát képező balatoni üdülőhely teljes rendbetételére
azonban százmilliókat kell költeni a
következő években.
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