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Tigroszlán
A nemrég a Bányász Klubban fellépett, városunkhoz köthető nevű
zenekar mutatkozik be, saját rajongótáborral, saját zenével.
10. oldal

NAPTÁR
2016
Boldog új évet, Oroszlány! Januári
számunk közepén egy klasszikus
újságnaptárat találnak. 6–7. oldal

KÖZÉLET

Tartsd életben!
Helyi példán mutatjuk be, hogy
nem kell félni az újraélesztéstől, és
hogy hova, kihez fordulhatunk, ha
nagy a baj.
5. oldal

KÖZÉLET

Nehéz lett volna
választani, hogy
melyiknek
örülünk
jobban? Így egy képre komponáltuk össze a
Víztorony közvilágításának
kandelábereit a rájuk szerelt
térfigyelő kamerákkal, és a 6
fősre bővült közterület-felügyelet új összkerék-hajtású autóját. A
közvilágítás később bővülhet, újból bevonva az értékes területet a
város életébe, az autóval pedig éppen a külső területek kapnak megfelelő figyelmet szükség esetén.
Nem nagy dolgok ezek tehát, de
mindegyik fontos lépés a maga
területén.

Ízőrzők
Városunk lakói számtalan településről érkeztek, és érkeznek ma is.
E sokszínűség egyik előnye, hogy
mindenki más főzési szokásokat
hoz. Ezeket foglalná keretbe ez az
új kezdeményezés, amelynek máris számos támogatója akadt.
8. oldal
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Miniszteri elismerés

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat a közfoglalkoztatás területén végzett kimagasló munkaszervezéséért, a
hajléktalan emberek segítését szolgáló program innovatív, példaértékű megvalósításáért miniszteri elismerésben részesült.
Az oklevélhez 3 millió forint összegű támogatás is jár, mely
összeget a Szociális Szolgálat a jövő évi programjának megvalósítása során tud felhasználni. Az oklevelet Mátics Katalin intézményvezető vette át december 4-én.
Gratulálunk az intézményvezetőnek és munkatársainak
az országos elismeréshez, és köszönjük áldozatos és kitartó munkájukat!

KÖZÉLET

Hivatali Hírek

A decemberi képviselő-testületi ülés
határozataiból
} Elfogadták a gimnáziumi tanulókra is kiterjesztett tanulmányi ösztöndíj rendszert. Így a szakiskolások mellett a gimiseknek is megéri
jól tanulniuk, de számíthat a nyelvvizsga és az országos tanulmányi
verseny is. Az ösztöndíj folyósításához írásos kérelmet kell benyújtani.
} „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság” létrehozásáról is döntöttek. A bizottság feladata egy működőképes koncepció kidolgozása lesz. A bizottság megalakítására
2016. január 15-ével Madari Csaba

rendőrkapitányt kérték fel, az Önkormányzatot Hermann Istvánné
és Szabó Mihály települési képviselők képviselik.
} Mátics Katalin távozásával Baráth
Domonkos lesz 5 évre az Önkormányzati Szociális Szolgálat új vezetője. Baráth eddig a hajléktalan
szállót vezette, így sem a szakmai
munka, sem a Szolgálat belső felépítése nem ismeretlen a számára.
} Jó hír azoknak, akik önkormányzati bérlakásban laknak, hogy a bérleti díj nem emelkedik, azaz 2016-ban
is ugyanannyi marad, mint a 2015ös évben volt.
} Nem született megoldás a városi televíziók kérdésében, mivel a novemberi (a két helyi és egy tatabányai)

pályázó közül senki nem tudta biztosítani a lakások elvárt, 75%-os lefedettségét. A tájékoztatás zavartalansága érdekében mindkét meglévő műsorszolgáltatóval (Oroszlányi
Televízió és VértesTV) 6 hónapos
szerződéshosszabbítást írtak alá.
} A Borbálai Közösségi Ház üzemeltetése visszakerül a Polgármesteri Hivatalhoz és az új évben közel
másfél millió forint értékben be is
fogják bútorozni. A Sekina gyülekezet – kérésüknek megfelelően –
továbbra is hetente igénybe veheti a
Móricz Zsigmond utcai intézményt.
A testületi ülés anyagait teljes terjedelmükben a http://www.oroszlany.
hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet
weboldalon olvashatja.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Vonulási körzetünkben december hónapban a következő káresemények
történtek:
Önkormányzati tűzoltóságunk két alkalommal nyújtott segítséget a mentőknek. Egyik esetben a lakás feltörésére került sor, hogy a magatehetetlen
idős embert a mentők elláthassák, a
másik esetben pedig a beteg szállításánál segítettünk.
Egy alkalommal segítettünk útról lesodródott kamion műszaki mentésénél, egy alkalommal pedig egy kisebb
közlekedési balesetnél megsérült és
ezért szivárgó gázcsonk biztosításánál.
Egy téves tűzjelzésünk volt, melynek
során a kertes házas övezetben a nyársazást a sötétedés beállta után messziről is jól látható lángokkal kezdték meg.

Kecskéden egy családi ház fürdőszobájában csaptak fel a lángok, melyeket
a lakóknak néhány vödör vízzel sike-

rült megfékezni. A tűzoltók a füsttel telített házban légzőkészülék használatával szüntették meg a parázslást.
Oroszlányban egy családi ház kéményében lerakódott korom gyulladt ki.
A kéménytüzek minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Használatuk a
helyreállítás ideje alatt a jóváhagyó felülvizsgálatig tiltott.
A város szélén, egy kertben kigyulladt
egy személygépkocsi motortere, melyet
a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. A
város területén két szemetes konténer
eloltására is sor került.
•
Tűzoltóságunk állománya nevében káreseményektől mentes, boldog új évet kívánunk mindenkinek!
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Tájékoztatás 2015-ben elnyert pályázatokról

Oroszlány Város Önkormányzata az
alábbi pályázati összegeket nyerte el,
illetve fordíthatta fejlesztésre 2015ben:
} Az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár, valamint a volt Arany János Általános Iskola (leendő Szolgáltató városközpont) épületének
energetikai korszerűsítésére. Tető
és oldalfal szigetelések, ajtó és ablakcserék.
KEOP-5.7.0/15-20150332, 150.000.000 Ft 100%-os támogatás, önerő: 30.104.003 Ft.
} Az
Önkormányzati
Szociális Szolgálat napelemes fejlesztése: Hajléktalan ellátó és a Bölcsőde napelem telepítése. KEOP4.10.0/N/14-2014-0163, 27.474.630
Ft, 100%-os támogatás.
} A Hamvas Béla Gimnázium energetikai korszerűsítése, KEOP5.6.0/12-2013-0033, 171.450.000 Ft
100%-os támogatás a KLIK-en keresztül, önerő: 12.050.000 Ft.
} Hajléktalan
közfoglalkoztatási program (Önkormányzati Szociális Szolgálat) BM/1372-12/2015.,

41.422.400 Ft 100%-os támogatás,
pályázatot kiegészítő fejlesztés (önerő): 3.570.000 Ft.
} Az Oroszlányi Sportcsarnok bővítése: I. és II. ütem: (építési költségek: 1.136.450.562 Ft; felújítás és
bővítés), 701 millió Ft 70%-os TAO
azaz Társasági Adó támogatás, önerő: 435.450.562 Ft.

Oroszlány Város Önkormányzata a következő pályázatokat zárta le
2015-ben:
} Komplex Telep program OROSZ
LÁN(Y)-RÉSZ – Az oroszlányi Nyíres és Német dűlők
szegregátumának humán erőforrás fejlesztése és infrastrukturális fejlesztésének előkészítése. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0003,
137.575.790 Ft 100%-os támogatás.
} Oroszlány – Tatabánya kerékpárút
tervezése, HUSK-1301/2.3.1/0005,
118.115,4 euro 95%-os támogatás,
6216,6 euro önerő; projektrész összköltsége 124.332 euro (~37,3 millió
Ft).

} K D OP- 6 . 2 .1/ K-13 -2 014 - 0 0 0 2 ,
„Fenntartható településfejlesztés a
kis- és középvárosokban (fővárosi
kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” (a
Belügyminisztériumon keresztül),
A projektben közreműködő félként
vettünk részt, az ITS kidolgozásának becsült költsége ~6 millió Ft.
} Oroszlány Város Önkormányzatának Szervezetfejlesztése, ÁROP-1.
A5-2013-2013-0011, 21.998.940 Ft
100%-os támogatás.
} Az oroszlányi óváros rehabilitációjának I. üteme – „Élhető és Szolgáltató Városközpont” kialakítása
KDOP-3.1.1/B-11-2012-0005,
200.000.000 Ft 85%-os támogatás,
önerő 33.636.783 Ft (csak jelen a
projekt költségei).
} Nemzetközi Visegrádi Alap „Standard Grants” – Testvérvárosi
sítábor, 10.750 euro 50%-os támogatás (~3.3 millió Ft), önerő: 10.750
euro (csak a támogatással érintett
rész tekintetében).

OKSZIK.HU

JANUÁRI PROGRAMOK
} január 16. (szombat) 17 óra és
január 17. (vasárnap) 16 óra
Az Oroszlányi Bányász Koncert
Fesztivál Fúvószenekar Újévi koncertje
Jegyek a zenekarnál kaphatóak
} január 22. (péntek)
A magyar kultúra napja alkalmából
17 óra Elekes Gyula tűzzománc-művész kiállítás megnyitója
17.30 greCSÓKOLlár
Zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval
Belépés díjtalan
} január 23. (szombat) 21 óra
„Bulizóna” az En-Bos presszóban
Fellép Long Tall Sonny és a Wild
Cow
Jegyár: 1000 Ft
} január 25. (hétfő) 16 óra
Ifjúsági Filharmónia
A XIX. sz. legszebb dallamai. Fellép
a Mendelssohn Kamarazenekar

Jegyek a helyszínen az előadás előtt
kaphatók. Ár: 500 Ft
} január 25 (hétfő) 17 óra
„Így írnak Ők…”
Esther G. Wood (Kovátsné Várady
Eszter) írónő A krimi című előadása
Helyszín: Olvasóterem
} január 30. (szombat) 16 óra
Mazsola és Tádé zenés bábjáték az
Ametist Bábszínház előadásában
Írta: Bálint Ágnes
A gyermekek és a gyermeklelkű felnőttek számára nincs is annál nagyobb csoda, mint mikor egy báb életre kel, és kalandjaival elvarázsol. Hát
még ha ez a báb egy szeretetre méltó pöttöm kismalac, aki nagy lélekkel
és sok-sok érzelemmel van megáldva.
Mazsola és barátai: Tádé, Manócska
és a többiek, ezúttal az oroszlányi Közösségi Színtér színpadán kelnek újra
életre.
Jegyár: 1200 Ft

} január 30. (szombat) 17 óra
Könyves Farsang – melyen sor kerül, a „Ne habozz, lapozz!” olvasási verseny ünnepélyes eredményhirdetésére
Helyszín: kamaraterem
A Bányász Klub és Rendezvényház
programja:
} január 30. (szombat) 21 óra
FURA CSÉ koncert a „Fülbemászó”
sorozatban
Belépő: 1000 Ft
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Ne féljünk életet menteni!

Rosszul lett, majd leállt a szívműködése az adventi rendezvényt biztosító egyik
polgárőrnek. Rácz Viktor, a Vértes TV
szerkesztője – egyben lapunk munkatársa – sietett segítségére, és a forgatag
szomszédságában található művelődési
központ defibrillátorával azonnal megkezdte az újraélesztést. Majd folytatta a
mellkas-kompressziót a mentők kiérkezéséig, akik stabilizálták a polgárőr állapotát, majd szívinfarktus gyanújával
szállították kórházba.
2840: Hogy vetted észre, hogy baj
van?
Rácz Viktor: A rendezvény személyzete próbált segíteni a rosszullét tüneteit mutató, székre ültetett férfin. Nagyon sápadt volt, erőtlen, de még tudatánál volt. Ekkor hívtak hozzá mentőt.
Röviddel ez után elvesztette eszméletét, ekkor fektettük stabil oldalfekvésbe
Molnár Tiborral, az egyik fellépő segítségével. Ezt követően leállt a légzése és
a szíve. Ekkor tudtuk, hogy nem cukorbetegségről van szó. Nem emlékszem, ki
szaladt a defibrillátorért, ekkor elkezdtem a mellkas-kompressziót, azaz az újraélesztést. Ekkor József szívműködése visszatért, magához tért. A biztonság
kedvéért rátettük a műszert, amely automatikusan szívműködés-diagnosztikát is végez. Ezután még egyszer leállt a
szíve, ekkor a gép jelzett, és indítottam
Az oldal tartalmát szakmailag az Oroszlányi Mentőállomás ellenőrizte.

az impulzust. Ez ismét visszahozta őt.
Ekkorra kiérkeztek a mentők, és az orvosi ügyelet és átvették a beteget. Nagy
rutinnal stabilizálták az állapotát, és elszállították.

Tartsd életben!
Újraélesztés egyszerűen
és gyorsan
Az újraélesztés rövid, könnyen megjegyezhető tudnivalóiról mindent megtudhat a QR-kódból megnyíló, díjnyertes videóban. Érdemes megnézni,
nem szokványos oktatófilm!!

nála, tudata kitisztult már, emlékszik
rám. Bordatörésnek még sosem örült
ennyire. Jelenleg a budapesti Városmajori Klinikán van.
2840: Honnan tudtad, hogy van ilyen
újraélesztő készülék az OKSZIK-ban?
Rácz Viktor: Az újságírói munkám
miatt. Azon a testületi ülésen is dolgoztam, ahol megszavazták a készülék vásárlását. Rendelkezem újraélesztési ismeretekkel, így nem volt kérdés, hogy
ezeket az információkat megjegyzem.
2840: Hol van még ilyen készülék a
városban?
Rácz Viktor: A most használton kívül a Polgármesteri Hivatalban, a Rendelőintézetben a belgyógyászaton és az
ügyeleten, valamint a Tesco-ban, továbbá persze a város mindkét mentőautójában, és Tűzoltóság autójában is.
2840: Honnan vannak az újraélesztési ismeretek, és mi kell egy ilyen képzéshez?
Rácz Viktor: A VÉRT rendészetén dolgoztam, akkor végeztük az újraélesztő tanfolyamot, hivatalból. Újraélesztési ismereteik a városban a tűzoltóknak
is vannak, illetve a munkahelyeken (főleg gyárakban) van kijelölt elsősegélynyújtó személyzet, és gyakran készülék
is. Valamint a jogosítvány megszerzésénél mindenki tanulja. Én most először
használtam élesben az ott tanultakat.
A példa azt mutatja, hogy a közintézményeknél hasznos lehet egy ilyen képzés, de persze elhatározás is kell társuljon mellé.

Az a tanácsom, hogy hasonló
esetben nem szabad félni a feladattól, valójában bárki végre
tudja hajtani. Hibázni csak akkor tudunk, ha nem kezdjük el
időben az újraélesztést. Nagy segítségre van ebben a félautomata
defibrillátor, ami egyértelmű és
hangos utasításokat ad, hogy mit
mentoalapitvany.hu
milyen sorrendben, és hogy kell
tennünk. Senkit ne hagyjunk ma2840: Mit tudni róla, milyen az álla- gatehetetlenül az utcán, én azt
mondom, ez egy hálás feladat.
pota?
Rácz Viktor: Tudomásom szerint az
állapota súlyos, sokat javult. Nincs minden rendben még, éppen beszélgetésünk
idején műtik. Látogatóban voltam már

Lapzártánkkor József túlesett a műtéten, és
már hazaengedték családjához.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

Zagyva Lajos

a VÉRTES ÉS VIDÉKE Kft. ügyvezetője
2840: Vértes és Vidéke Kft. Mit takar a név? Mivel foglalkoztok?
Zagyva L.: Cégünk a nem veszélyes
hulladék szállítására és begyűjtésére szakosodott, elsősorban szennyvíziszapot szállítunk. Jelenleg 5 telephelyen, 14 autóval szolgáljuk ki a regionális vízműveket.
2840: Mióta vállalkozol?
Zagyva L.: 1994 májusában kezdtem az első vállalkozásomat, már akkor is teherfuvarozással foglalkoztam,

szennyvíziszap szállításával és lerakásával foglalkozunk.
2840: Ennyire fontos az ügyfelek kiszolgálása egy olyan piacon is, ahol
kevés a versenytárs?
Zagyva L.: Igen! Betegesen figyelünk
arra, hogy becsületesen, minden feltételt biztosítsunk, amelyet az ügyfél
kér. Valószínűleg ezért tudunk – szinte konkurencia nélkül – megfelelni a
rettentő szigorú törvényességi feltételeknek.

Becsületesen helytállni mindig,
mindenkivel szemben!
de természetesen kisebb volumenben,
mint jelenleg. A katonaságtól leszerelve, friss autószerelő szakmával, kényszervállalkozóként indultam. Nyögvenyelősen, nehézkesen, egy hitelre vásárolt orosz KrAZ teherautóval,
amit általában 10 órát szereltem és 2
órát tudtam használni. De lelkes voltam és elszánt. Annyira, hogy egy idő
után már 3 autóval tudtam dolgozni,
majd megvásároltam az első TATRA-t
is. Erre az adott lehetőséget, hogy sikerült olyan fővállalkozót találnom,
aki folyamatosan biztosított munkát,
és főleg időben fizetett.
2840: Töretlen volt a fejlődés?
Zagyva L.: Egy ideig igen. Akárkinek
is dolgoztam, mindig az vezérelt, hogy
becsületesen helytálljak. Ezt a hozzáállást a megbízók észreveszik és értékelik. A megbízó egy szerencsétlen
balesete azonban véget vetett a „gondtalan vállalkozói” időszakomnak.
Mindent újra kellett építeni.
2840: Maradtál a fuvarozásnál?
Zagyva L.: Igen, társtulajdonosává
váltam egy gépi földmunkával foglalkozó cégnek. Ezáltal kibővült a profil,
és több lehetőség nyílt a gyors előrehaladásra. 5 év után azonban rá kellett ébrednem, hogy a mi piacunkon
jobb, ha csak egy speciális szakterületre koncentrálunk, de azt teljes körűen
kiszolgáljuk. Ezért váltottam 2006ban, azóta csak hulladék, elsősorban

2840: Oroszlányi
vállalkozásként
sokszor dolgoztok a megyén kívül. Mi
a kötődés akkor a városhoz?
Zagyva L.: Törekszünk arra, hogy
oroszlányi kollégákat alkalmazzunk,
még akkor is, ha innen kell utaztatni őket, nap mint nap. 2014-ig egyéb-

Nem kávézik!

ként – 13 éven keresztül – mi láttuk el
Oroszlány csatornatisztítási- és karbantartási feladatait. Ez tavaly visszakerült a Vízműhöz, de a jó kapcsolat
továbbra is megmaradt.
2840: Jó Oroszlányon vállalkozni?
Mit tesz, mit tehet a város a helyi vállalkozókért?
Zagyva L.: Összetartás jellemzi a városi vállalkozásokat, a fuvarozó szakmában legalábbis. Nem vagyunk sokan
és nem sértjük meg egymás működési területét. Örülünk, hogy a városvezetés egyre inkább a helyi cégeket részesíti előnyben. Személy szerint – de
több kisvállalkozás is hasonló véleményen van – örülnénk, ha a város a multik mellett a kisvállalkozások számára
is biztosítana területet a barnamezős
beruházásokhoz. Kisebb földterületek
kimérése, megfelelő infrastruktúrával
segítené a telephelyfejlesztésünket.
2840: Fejlesztésekről beszélsz. Mi
történt az idén, és mit tervezel jövőre?
Zagyva L.: 2015 a fejlődés és az oktatás éve volt a Vértes és Vidékénél. Mind
a 14 szerelvényünket le tudtuk cserélni. Mára 20 fős, megbízható és lelki ismeretes kollektívát mondhatunk a magunkénak, amely kollektíva – tagjainak
szakmai tapasztalata révén – garanciát jelent a minőségi munkavégzésre.
Mindegyiküket be is iskoláztuk, megszerezték az új OKJ követelményeknek
megfelelő szakképesítéseket. Elértünk
egy következő szintet: szervezetet kell
fejlesztenünk, folyamatokat szerveznünk. Mikroból kisvállalkozássá nőttünk.
2840: Mit szeretsz a leginkább a
munkádban?
Zagyva L.: Az állandó kihívásokat. És
az állandó fejlődést. Természetesen ez
sok stresszel is jár.
2840: Hogyan töltöd fel a lemerült
akkumulátorokat?
Zagyva L.: Törekszem tehermentesíteni magam, egyelőre kevés sikerrel.
Természetesen a sport ott van az életemben, és évente kb. kétszer a hobbi,
a rallye is. A kicsivel több szabadidő
megteremtése (is) ott van a 2016-os célok között.
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6 ajándékötlet karácsonyra
Amelyekre talán sosem gondolna,
de még időben megszerezheti. Mert
nem kell mindig messzebbre utazni
egy ajándékért, egyre több jó dolog
vanFEBRUÁR
helyben is!
9. oldal
MÁRCIUS

1 k Albin, Dávid
1 h Ignác
1 p Újév, Fruzsina
2 sz Lujza
2 k Karolina, Aida
2 sz Ábel
3 cs Kornélia
3 v Genovéva, Benjámin 3 sz Balázs
4 cs Ráhel, Csenge
4 p Kázmér
4 h Titusz, Leona
5 p Ágota, Ingrid
5 sz Adorján, Adrián
5 k Simon
6 v Leonóra, Inez
6 sz Dorottya, Dóra
6 sz Boldizsár
7 h Tamás
7 v Tódor, Rómeó
7 cs Attila, Ramóna
8 k Zoltán
8 h Aranka
8 p Gyöngyvér
9 sz Franciska, Fanni
9 k Abigél, Alex
9 sz Marcell
10 cs Ildikó, Etele
10 sz Elvira
10 v Melánia
11 p Szilárd
11 cs Bertold, Marietta
11 h Ágota
12 sz Gergely
12 p Lívia, Lídia
12 k Ernő
13 v Krisztián, Ajtony
13 sz Ella,
Linda polgármester
13 sz Veronika, Vera
Lazók
Zoltán
14 h Matild
14 v Bálint, Valentin
14 cs Bódog
Nemzeti ünn., Kristóf
Mit
Oroszlány,
15 kbányászat
15 jelent
h Kolos,aGeorgina
15 p Lóránt, Loránd
16
sz Henrietta
16 ka Julianna,
Lilla
16 sz Gusztáv
vagy
család
a
város
első
emberé17 cs Gertrúd, Patrik
17 sz Donát
17 v Antal, Antónia
nek?
polgármesterrel
18 p készített
Sándor, Ede
18 csABernadett,
Leó
18 h Piroska
19 szarra
József, volBánk
19 p Zsuzsanna
19 k Sára, Márió
interjúban
elsősorban
20 v Klaudia, Mór
20 sz Fábián, Sebestyén 20 sz Aladár, Álmos
tunk
hogy
em21 milyen
h Benedek,
Bence
21 vkíváncsiak,
Eleonóra
21 cs Ágnes
22 k6–7.
Beáta,
Izolda
22ish ő?
Gerzson
22 p Vince, Artúr
ber
oldal
23 sz Emőke
23 k Alfréd
23 sz Zelma, Rajmund
24 cs Gábor, Karina
24 sz szökőnap
24 v Timót, Tádé
25 p Irén, Írisz
25 cs Mátyás
25 h Henrik, Pál
Ünnepélyes
keretek
között
került
sor
26 sz Emánuel, Dusán
26 p Géza
26 k Vanda, Paula
az27újszKrajnyik
„Akác”27András
Sport 27 v Húsvét, Hajnalka
sz Viktor, Edina
Angelika
28 h Húsvét, Gedeon, Johanna
28 v Ákos,
Bátor
28 cs Károly,
Karola
csarnok
alapkőletételére.
Az ünnep
29 k Auguszta
29 h Antónia, Elemér
29 p Adél
ségen
30 sz Zalán
30 sz beszédet
Martina, Gerda mondott Lazók Zol
31 Oroszlány
v Marcella
tán,
város polgármestere, 31 cs Árpád

Boldog Karácsonyt,
Oroszlány!

INTERJÚ

Soha nem látott
programsorozattal
várjuk ÖntAlapkőletétel
is az
az új oroszlányi sportcsarn
oroszlányi szabadtéri
színpadhoz. Felállításra
került a Mindenki
karácsonyfája, az
Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdá
új a betlehemes
INTERJÚelnöke,
zók Országos Szövetségének
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
Czunyiné Dr. Bertalan
Judit állam
házikó, és
könyvből
Brown
Coals
1
k
1 cs Elza
1
sz
Malvin
titkár, országgyűlési képviselő. A ven
2 p Melinda, Vivien
2 sz Achilles
2 v Petra
dégek
jelen voltak
város
épült karácsonyfa
A helyi
zenekaroknak
3mindenképsz Ferenc, Olívia
3 cs még
Győző
3 h között
Helga az
4 v Borbála,
Barbara
p létesítmény
Károly van lapunkban.
k Ferenc
unk4 tisztségviselői,
az4újhelyük
pen
SPORTElső5 h Vilma
5 szaz
ImreOroszlá
5 sz Aurélés kivitelezői,
OKSZÍK előterében,
tervezői
ként
a
nevében
is
a
városnak
elkö6 k Miklós
6 v Lénárd
6 cs Brúnó, Renáta
játé
7 sz Ambrus
7 hedzők,
Rezső
7 Sport
p AmáliaEgylet tagjai,
telezett,
méltán
népszerű
csapatot
Adventi vásár, nyi
megújult
8 cs Mária
8 ktámogatáso
Zsombor
8 sz Koppány
kosok,
valamint a mutatjuk
TAO
játszik
majd
be.
10.
oldalfontos sze
9 p Natália
9 sz Tivadar
9 v Dénes
kat
nyújtó
cégek
képviselői.
Az
ünne
abban
is,
hogy Oroszlán
10
sz
Judit
10
cs
Réka
10
h
Gedeon
díszvilágítás.
Kérem,
11 v Árpád
11 p Mártonhogy a
k Brigitta során elhangzott,
pi11
beszédek
véhez
méltóan ismét f
12 h Gabriella
12 sz Jónás, Renátó
sz Miksa
egymilliárdos
beruhá ország
kosárlabda térk
olvassa példaértékű,
el1213lapunk
13 k Luca, Otília
13 v Szilvia
cs Kálmán, Ede
zás
a kosárlabda
sunk
hírnevét is továb
14 sz Szilárda
14 h Aliz utánpót
14 nemcsak
p Helén
15 csCímlapunkon
Valér
k Albert, Lipót
15 sz
Teréz
mellékleteként
kapott
lásbázisának
további15fejlesztésében,
zel.
az é
16 p Etelka, Aletta
16 sz Ödön
16 v Gál
a 17gyermekek
egészséges
életmód látványterve.
17 sz Lázár, Olimpia
17 cs
h Hedvig
ajánlót és ha valamelyik
18 v Auguszta
18 p Jenő
k Lukács
ra18nevelésében
19 h Viola
19 sz Erzsébet, Zsóka
19 sz Nándor
SPORT
20 k Teofil, Krisztián
20
v Jolán
cs Vendel
rendezvény2021 felkelti
21 sz Tamás
21 h Olivér
p Orsolya
22 cs Zénó
22 k Cecília
22 sz Előd
Rácz
Krisztofer
figyelmét, szeretettel
23 p Viktória
23 sz
23 v
24 sz Ádám,
Éva
24 h Salamon
24 cs József
Emma versenyzője
Danyi
egészen
25 v Karácsony, Eugénia
25 k Blanka,az
Bianka
25 p Katalin
várjuk! Ugyanitt
Oroszországig
vitte 26
a város
hírétIstván
26 sz Dömötör
26 sz Virág
h Karácsony,
27 cs Szabina
27 v Virgil EB ezüstérem
27 k megszer
János
a
serdülő
összes decemberi
28 sz Kamilla
28 p Simon, Szimonetta 28 h Stefánia
zésével.
Lehet az ökölvívás
29 cs Tamás, egy
Tamara
29 sz Nárcisz
29 k Taksony
30 p Az
Dávidedző30 v Alfonz is
30 sz húzó
András, sportágunk?
Andor
programról
másik
31 h Farkas
31 sz Szilveszter
termük minden eset re már épül.
tájékozódhat.
11. oldal

MERTÜNK NAGYOT ÁLM

Mindenszentek, Marianna

Hortenzia, Gergely, Gergő

Nemzeti ünn., Gyöngyi

Kelemen, Klementina

FŐBB HÍREINK

Nehéz lett volna
választani, hogy
melyiknek
örülünk
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
KULTÚRA
ünn., Fülöp, Jakab
1 sz Tünde
1 v A munka
1jobban?
p Hugó
Így
egy
kép2 cs Kármen, Anita
2 h Zsigmond
2 sz Áron
3 p Klotild
3 k össze
Tímea, Irma a
3rev Buda,
Richárd
komponáltuk
Adventi
programsorozat
4 sz Bulcsú
4 sz Mónika,
Flórián
4 h Izidor
5 v Fatime, Ferdinánd
5 cs Györgyi, Adrián
5Víztorony
k Vince
közvilágításának
nem látott módon
ünCintia
6 h Norbert,
6 psoha
Ivett, Frida
6 sz Vilmos, Bíborka Nálunk
k Róbert
Gizellaazszerelt
7kandelábereit
cs Herman
neplia7a sz
város
adventet.7Vásár,
he
rájuk
8 sz Medárd
8 v Mihály
8 p Dénes
lyi
fellépők,
hírességek
a
hangulatos
9 h Gergely és a 6 9 cs Félix
9térfigyelő
sz Erhard, Csombor
kamerákkal,
Margit, Gréta
10 k Ármin, Pálma
10 v Zsolt
környezetben.
Program: 10
11.poldal
11 sz Barnabás
11 sz Ferenc
11fősre
h Leó, Szaniszló
bővült
közterület-felügye12 v Villő
12 cs Pongrác
12 k Gyula
13 h Antal, Anett
13 p Szervác, Imola
13 sz Ida
let
új
összkerék-hajtású
autóját.
A
14 k Vazul
14 sz Bonifác
14 cs Tibor
15 v Pünkösd, Zsófia, Szonja 15 sz Jolán, Vid
15 p Anasztázia, Tas
később
bővülhet,
Mózes, Botond
16újcs Jusztin
16 h Pünkösd,
16közvilágítás
sz Csongor
17 k Paszkál
17 p Laura, Alida
17 v Rudolf, Rezső
ból
bevonva
az
értékes
területet
18 sz Erik, Alexandra
18 szaArnold, Levente
18 h Andrea, Ilma
19 cs Ivó, Milán
19 v Gyárfás
19 k Emma
életébe, az
pedig20ép20 pautóval
Bernát, Felícia
h Rafael
20város
sz Tivadar
21 sz Konstantin
21 k Alajos, Leila
21 cs Konrád
noknál
a külső
területek
meg22 v Júlia, kapnak
Rita
22 sz Paulina
22pen
p Csilla,
Noémi
OKTATÁS
23 h Dezső
23 cs Zoltán
23 sz Béla
esetén.
24 k szükség
Eszter, Eliza
24 p Iván
24felelő
v György figyelmet
25 sz Orbán
25 sz Vilmos
25 h Márk
Pályaválasztás
Nem
nagy
dolgok
ezek
tehát,
26 cs Fülöp, Evelin
26de
v János, Pál
26 k Ervin
27hiányszakma
p Hella
27 értelmez
h László
27 sz Zita
„…A
viszont
fontos
a maga28 k Levente,azIrén
28 sz lépés
Emil, Csanád
28mindegyik
cs Valéria
hető29
helyi
szinten is: Oroszlányban
v Magdolna
29 sz Péter, Pál
29 p Péter
30 h ösztöndíj
Janka, Zsanettrendeletében
30 cs Pál van
30területén.
sz Katalin, Kitti említett

MODNI

erepet, hanem
ny régi hírne
felkerülhet az
képére, váro
bb növelve ez
épülő csarnok

31 k Angéla,
Petronella
szabályozva,
melyek
ezek.” 4. oldal

NAPTÁR
2016
évet, Oroszlány! Januári
JÚLIUS Boldog újAUGUSZTUS
SZEPTEMBER
1 cs Egyed, Egon
h Boglárka egy klasszikus
1 p Tihamér, számunk
Annamária 1közepén
2oldal
p Rebeka, Dorina
2 k Lehel
2 sz Ottó
újságnaptárat
találnak.
6–7.
3 sz Hilda
3 sz Hermina
3 v Kornél, Soma

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4 v Rozália
4 cs Domonkos, Dominika
h Ulrik
5 h Viktor, Lőrinc
5 p Krisztina
k Emese, Sarolta
6 k Zakariás
6 sz Berta, Bettina
sz Csaba
7 sz Regina
7 v Ibolya
cs Apollónia
8 h László
8 cs Mária, Adrienn
p Ellák
9 k Emőd
9 p Ádám
sz Lukrécia
10 sz Nikolett, Hunor
10 sz Lőrinc
v Amália
11 cs Zsuzsanna, Tiborc 11 v Teodóra
h Nóra, Lili
12 h Mária
12 p Klára
k Izabella, Dalma
13 k Kornél
13 sz Ipoly
sz Jenő
14 sz Szeréna, Roxána
14 v Marcell
cs Örs, Stella
15 cs Enikő, Melitta
15 h Mária
p Henrik, Roland
16 p Edit
16 k Ábrahám
sz Valter Tartsd életben!
17 sz Zsófia
17 sz Jácint
v Endre, Elek
v Diána
18 cs Ilona
h Frigyes Helyi példán
mutatjuk be,18 hogy
19 h Vilhelmina
19 p Huba
k Emília
nem kell20
félni
azIstván
újraélesztéstől,
20 k és
Friderika
sz Szt.
sz Illés
21 sz ha
Máté, Mirella
21 kihez
v Sámuel,
Hajna
cs Dániel, Daniella
hogy hova,
fordulhatunk,
22 cs Móric
22 h Menyhért, Mirjam
p Magdolna
5.23oldal
p Tekla
23 k Bence
sz Lenke nagy a baj.
24 sz Gellért, Mercédesz
24 sz Bertalan
v Kinga, Kincső
25 v Eufrozina, Kende
25 cs Lajos, Patrícia
h Kristóf, Jakab
26 h Jusztina, Pál
26 p Izsó
k Anna, Anikó
27 k Adalbert
27 sz Gáspár
sz Olga, Liliána
28 sz Vencel
28 v Ágoston
cs Szabolcs
29 cs Mihály
29 h Beatrix, Erna
p Márta, Flóra
30 p Jeromos, Örs
30 k Rózsa, Rozalinda
sz Judit, Xénia
31 sz Erika, Bella
v Oszkár

KÖZÉLET

KÖZÉLET

NOVEMBER

Tigroszlán
A nemrég a Bányász Klubban fellépett, városunkhoz köthető nevű
zenekar mutatkozik be, saját rajongótáborral, saját zenével.
10. oldal

Hosszú hétvégék 2016-ban

INTERJÚ
Németh Gábor
szakmai alpolgármester
„…Én a beruházásokkal, városi fej
lesztésekkel, illetve a városi cégeket
érintő stratégiákkal foglalkozok,
azaz igyekszem tartalommal megtöl
teni a városfejlesztési elkép
zeléseket.” 6. oldal

Ízőrzők
Három
ünnepnap esik
hétvégére
idén, és két
szombati munkanap
Városunk
lakói
számtalan
telepüis vár ránk. Ezzel szemben öt hosszú hétvége (március 15., húslésről érkeztek,
és érkeznek
is. az alábbiak
vét, pünkösd,
mindenszentek
és karácsony)ma
is lesz,
E sokszínűség egyik előnye, hogy
szerint:
mindenki
más főzési
január
1. péntek, pihenőnap
(hosszúszokásokat
hétvége)
március
szombat, foglalná
munkanap (március
14.ez
ledolgozása)
hoz.5. Ezeket
keretbe
az
március
14. hétfő, pihenőnap (március
5. szombaton
új kezdeményezés,
amelynek
már- kell ledolgozni)
is számos
március
15. kedd, támogatója
nemzeti ünnep akadt.
8. oldal
március 27. vasárnap, húsvét

március 28. hétfő, húsvét
május 1. vasárnap, a munka ünnepe
május 16. hétfő, pünkösd hétfő
augusztus 20. szombat, államalapítás
október 15. szombat, munkanap (október 31. ledolgozása)
október 23. vasárnapra esik, az 1956-os forradalom évfordulója
október 31. hétfő, pihenőnap (október 15. szombaton kell ledolgozni)
november 1. kedd, mindenszentek
december 24. szombat, szenteste, pihenőnap
december 25. vasárnap, karácsony
december 26. hétfő, karácsony másnapja
forrás: A nemzetgazdasági miniszter 18/2015. (VI. 29.) NGM
rendelete a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
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Szlovák nap

Húsz évvel ezelőtt, 1995-ben alapították az oroszlányi szlovák nemzetiség
érdekvédelmi szervezetét, amelynek
tagjai minden évben megemlékeznek
a nemzeti kisebbségi napról.

lötti hölgyeket, majd a további részében ünnepi műsorral mutatkozott be a
kozarovcei énekkar, a vágsellyei szenior
klub, az oroszlányi Krídlovka gyermek
fúvószenekar és a Bránicska gyermektánccsoport is.

Rákóczi évértékelő

A program istentisztelettel vette kezdetét az evangélikus templomban, majd
a Rákóczi Kultúrházban Szabó Istvánné a szlovák önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, köztük Lazók
Zoltán helyi polgármestert, valamint
Jozef Majert, a szlovákiai Kozárovce
településvezetőjét, akik Farkas Etelka
evangélikus lelkésszel együtt lobbantották lángra az adventi koszorú három
gyertyáját. Ünnepi beszédében Lazók
Zoltán azt emelte ki, hogy a Kárpát-medence mindig is soknemzetiségű térsége volt Közép-Európának. A magyar államiság létrejöttét követően a magyarság hol békében, hol konfliktusokkal
terhelten, de együtt élt az itt lévő, illetve a környező államokból ide telepedett, vagy a tudatos betelepítési politika révén letelepített nemzetiségekkel,
kisebbségi népcsoportokkal. A nemzetiségi népcsoportok csakis úgy maradhatnak fenn, ha ápolják hagyományos
népi kultúrájukat, anyanyelvüket, tartják a kapcsolatot hazájukkal, s ebből a
szempontból az oroszlányi szlovákság
példamutató eredményeket ért el.
– Önkormányzatunk a múltban és a jelenben is elismeri a szlovák nemzetiség,
a szlovák önkormányzat, a szlovák klub
munkáját, és értékeli, támogatja azt –
jelentette ki a polgármester. Az eseményen külön is köszöntötték a 80 év fö-

A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezetének utolsó összejövetelüket is
hatalmas érdeklődés kísérte, zsúfolásig megtelt az Oroszlányi Közösségi
Színtér és Könyvtár kamaraterme.
Értékelő beszédében a város egyik legaktívabb civil szervezetének tevékenységéről Nagy Csaba elnök számolt be.
Az elnök vetített képes prezentációjá-

ban mutatta be az idén elvégzett tevékenységüket, majd ismertette a 2016.
évi programtervezetet. A szövetség az
idei esztendőben 24 saját programot
valósított meg és 26 alkalommal vettek részt mások által szervezett rendezvényeken – szinte minden héten szerepet vállalva ezzel a település társadalmi
életben.
A 2016-ra betervezett 23 program között szerepel – többek között – a doni
megemlékezés, a Nemzetközi Történelmi Vetélkedő, a magyar hősök napja, a
XXI. Majki Rákóczi Nap, a kőhányási
piknik, az aradi vértanúk emléknapja,
valamint a november 4-i 1956-os megemlékezés. Ezen túlmenően, évfordulóik kapcsán feldolgozzák majd II. Rákóczi Ferenc, Tóth Árpád, Latinovits Zoltán és Kittenberger Kálmán életútját is.

A beszámolók ismertetése után került
sor a Pro Probitate (A helytállásért) elismerő oklevelek és Rákóczi-emlékplakettek átadására. Az oroszlányi Rákóczi Szövetség érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként Gál Domonkos és neje, László Ernő, Tassi József és
Dr. Török Endre vehetett át kitüntetést.
Az eseményen az elmúlt 20 évet összefoglaló emlékfilm levetítésére is sor került. A rendezvény zárásaként a Városi
Énekkar adott ajándékműsort.

Ízőrzés indult
Oroszlányban is

Több magánszemély és civil szervezet
támogatásával elindult az „Oroszlányi
Ízőrzők” nevű egyesület. Céljuk Oroszlány város lakóinak sokszínűségében
rejlő lehetőségek kihasználása: azaz a
számtalan területről származók eltérő
főzési hagyományainak megismertetése, összegyűjtése. A kezdeményezés célja jó hangulatú főzésekkel, barátságos
vetélkedésekkel erősíteni az összetartozásunkat – lehetőleg minél több helyi vállalkozást is bevonva. Ugyanilyen
fontos az is, hogy az ezen programok
során elkészült ételek mindig eljuthassanak a rászorulókhoz.

A fentiek szellemében december 23-án
a Szent Borbála téren tartották első, alakuló főzésüket. A pártállástól, életkortól, szakmától független résztvevők kiváló hangulatban alapozták meg a további együttműködést, a főzés „automatikusan” egészült ki teával, forralt
borral, pogácsával, melyet mind másmás résztvevők hoztak magukkal. A
szervezésnek köszönhetően végül 100
adag „karácsonyi káposztá”-t bíztak az
Önkormányzati Szociális Szolgálatra,
hogy juttassák a megfelelő helyekre. Az
esemény osztatlan sikert aratott a részvevők és a járókelők között is, bizonyítva az egyesület létjogosultságát. Folytatása következik!
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Gimis gólyaavató

Bedeszkázták télire a volt Ady mozi épületének ablakait.
Az épület hasznosításáról még nem mondott le a város.

Már autóbuszt is díszít az OSE logója! A 36 fős
Neoplan busz egyszerre két korosztályt is szállíthat a
mérközésekre.

Mélyrehatóan állították helyre a Rákóczi út minden autóvezető által ismert csatornafedelét.

Sorban álltak a véradók decemberben, hogy segítő kezet
nyújthassanak. Az Óév-búcsúztató eseménynek hagyományos része a vendéglátás, melyet számos támogató
tett lehetővé ez alkalommal is.

Habár már melegebb tájakra költöztek a gólyák, egy no
vemberi csütörtök délután mégis hangos kelepelést lehetett hallani Oroszlányban, pontosabban a Hamvas Béla
Gimnázium „fészkében”. Az ok egyszerű: esküt tettünk
mi, ifjú „szárnyasok”, de előtte mindenféle furfangos
feladatot kellett teljesítenünk...
Egy gólya szemével látni az elmúlt hét eseményeit egészen
más érzés, mintha egy felsőbb éves vizsgálódna. Minden
idejáró megtapasztalta már ezt, de biztos vagyok benne,
hogy két egyforma év nem létezik. Felavatottan, igazi hamvasosként bátorságot veszek, hogy írjak egy rövid beszámolót mindannyiunk nevében.
Részemről hatalmas öröm volt, mikor megtudtuk, hogy a
hétfői naptól már viselnünk is kell az erre az alkalomra készítendő „gólya” feliratú fejpántunkat. Bármennyire is nevetséges volt, én nem háborodtam fel, mert tudom, hogy
ezt végigcsinálta az összes ide járó diák, bár nem tagadom,
elég érdekes látványt nyújtottunk öltözékünkkel. A következő megpróbáltatást a tizedikes diákok igényeinek kielégítése jelentette, mely nehéznek vélt táskáik A-ból B pontba
való eljuttatásában merült ki. Nem lepődik meg senki, ha
most azt mondom: ez sem volt nekik elég! Csütörtök reggel
magunkra ölthettük „jelmezünket”, mely hálóing, csíkos
térdzokni, láthatósági mellény kompozíciójából állt. Öltözködés közben még nevettünk, viszont mikor megláttuk
magunkat a tükörben, pár pillanatra lehervadt a mosoly az
arcunkról. Miután feleszméltünk, kitört belőlünk a felhőtlen vidámság, itt már nem lehetett visszafogni magunkat.
A szerdai és csütörtöki napon közel álltunk a kezelhetetlenséghez, de ezt bizonyára csak mi éreztük, mert nem volt
szükség arra, hogy ránk szóljanak. Talán a tanárok is érezték, hogy ezek nem akármilyen napok számunkra.
Csütörtök délután izgatottan vártuk avatásunkat: gyakoroltuk az indulót, a verset, előkészítettük magunkat
a „nagy pillanatra”. Felemelő érzés volt bevonulni, állni,
énekelni, szabadon nevetni. Mindenki jól érezte magát, a
vetélkedő sok feladata az összes diákot mosolyra derítette.
Karaoke, logikai feladatok, ügyességi megmérettetések,
mind részei voltak a csodás napnak. Az igazán csak hab
volt a tortán, hogy sikerült elnyernünk a főnyereményt,
a csokoládétortát! E nélkül is minden ugyanolyan jó lett
volna. Összekovácsolódtuk, és ez az, ami igazán számít!
Mindezek után fő feladatunk, hogy tartsuk az eddigi színvonalat, és kerekedjünk felül önmagunkon, amennyire
csak lehetséges!
Nagy öröm, hogy idáig eljutottunk, most bizonyítanunk
kell, hogy megérdemelten kerültünk ide. Elvégre macskaköves út vezetett idáig…
Orbán Adél
Hamvas Béla Gimnázium, 9. b
Újságunkban szívesen közreadunk olyan közérdeklődésre számot tartó anyagokat is, melyek olvasóink tollából
származnak. Különösen igaz ez akkor, ha az író városunk
valamely iskolájának tanulója, mint a mostani, gólyaavatóról szóló írás esetében. Ha Önnek is van mondanivalója, kérjük, írja meg a 2840@oroszlany.hu címre!
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2840: Milyen stílust játszotok?
TIGROSZLÁN: Nevezhetjük „fúziósprogresszív rocknak”, vagy csak egyszerűen rock zenének. Alapvetően nagyon

is évente visszavárnak minket, jövőre is
úgy néz ki, hogy megyünk.
2840: Mire vagytok a legbüszkébbek?
TIGROSZLÁN: Mindenféleképpen
arra, hogy saját gondolatok és zenei ötletek alapján írjuk az önálló dalain-

sok stílust kedvelünk (jazztől a metálig)
és ezáltal a dalírásnál ezek a hatások jelentkeznek, így nem egyszerű egy skatulyába belehelyezni a stílusunkat.
2840: Hány fellépésetek van?
TIGROSZLÁN: Munka és család mellett nehéz szervezni bármit is, valamint
az országban lévő „belterjes” klubélet
miatt nem sok bulink van mostanában.
Voltak, vannak negatív tapasztalatok,
mivel nem igazán tisztelik a zenészeket
manapság a klubvezetők, és az érdeklődés is elég gyér mostanság, nagyon kevesen járnak el élő koncertekre. Az emberek nagy része inkább letölti, és otthon vagy a facebook előtt osztja meg a
zenei „élményeit”, ez szomorú! Ezért
nem is nagyon próbálunk sokat agyalni
ezen, fő az, hogy minél többet tudjunk
együtt örömzenélni a próbahelyünkön.
Amúgy pedig a városunkban és a környező településeken sem tombol a klubélet, így még ez is egy plusz nehézség
egy koncert szervezésnél. Viszont, hogy
ne csak negatív dolgokról beszéljünk:
kiemelnénk és köszönetet szeretnénk
mondani a néhai Gödör klubnak és az
Oroszlányi Művelődési Háznak, hiszen
ők már hosszú évek óta fellépéseket biztosítanak számunkra (sajnos a Gödör
már bezárt, kár érte, jó lenne egy hasonló szórakozóhely a városunkban, lenne
is rá igény). Ezen kívül még az évente
megrendezésre kerülő Művészetek Völgye Fesztiválon is szoktunk játszani, itt

kat magyarul, és nem már mások által
megírt zenét játsszuk el így-úgy, mint a
mai magyar zenekarok nagy része! Természetesen vannak feldolgozások is, de
a műsor nagyobbik része saját kompozíció. Mikor egy koncerten énekli a közönség a dalainkat, számunkra annál
jobb, boldogabb és büszkébb érzés nem
is lehet.
2840: Hogy érzitek, ezen kívül kaptok
elég elismerést?
TIGROSZLÁN: Oroszlányon aktívan
kb. 80-100 ember ismer és kedvel minket, és állandó látogatók egy koncerten
– jól eső érzés ez, hálás köszönet és tisztelet jár nekik a hűséges támogatásért.
Volt nem egy példa, hogy más városokban játszottunk és buli után megkerestek és elismerő szavakkal illeték a zenekart. Ezen felsorolt élmények mindenféleképpen elismerést adnak nekünk.
2840: Próbahelyetek megoldott-e?
TIGROSZLÁN: Szerencsére már évek
óta egy helyen, nagyon jó körülmények
között tudunk próbálni.
2840: Lemezetek lesz-e?
TIGROSZLÁN: Ezt a kérdést vártuk
a legjobban. Igen be van tervezve hisz
összejött már egy lemeznyi dal, sőt még
kicsit több is. 2015 év végére terveztük,
de sajnálatosan kicsit megcsúsztunk
vele, de jövőre készen lesz. Egy profi stúdióban szeretnénk rögzíteni az albumot,
és ha nem találunk kiadót, akkor magán
kiadásban lesz kiadva.

2840: Tehetségkutatón indultok-e?
Peron Music, Agora TB, Gödör BP?
TIGROSZLÁN: Nem, és nem is terveztük! Nem látjuk értelmét ezeknek a
mai divatos tehetségkutatóknak. Fiatalabb korunkban régebbi zenekarainkkal
voltunk nem egy ilyen jellegű „megmérettetésen” és ezek nem szóltak másról,
mint, hogy éppen „kinek a rokona, cimborája” legyen a győztes. Nem minden
esetben a legjobbak nyertek és ez nem
azt jelenti, hogy akkoriban mi voltunk
a legjobbak! Egy zenekart amúgy is nagyon nehéz „mérni” mivel a zene nem
sport, és igazából nincs is mértékegysége. Minden embernek más hangok, melódiák, dallamok és érzések dobbantják
meg a szívét zenehallgatás közben, így
nehéz objektív döntést hozni egy ilyen
eseményen.
2840: Kik a példaképek?
TIGROSZLÁN: Van jó pár, de a teljes
névsorhoz nem lesz elég a 2840 ehavi
száma, így csak kiemelnénk pár nevet,
ezeket mind szeretjük és nagy hatással voltak és vannak ránk a 60-as 70es évektől, egészen napjainkig: Black
Sabbath, Rolling Stones, Beatles, Led
Zeppelin, Deep Purple, King Crimson,
Colosseum, Pink Floyd, Jaco Pastorius,
Jimi Hendrix, Eric Clapton, Metallica,
Dream Theater, Kyuss, Slayer, RHCP…
stb. (és akkor még a magyar zenekarokat még nem is említettük).
2840: Megy-e a zenekar szekere,
vannak-e nehézségek? Megvan-e az
együttműködés a zenekaron belül?
TIGROSZLÁN: Ha ebből kéne megélni, akkor egyértelmű nem a válasz, viszont szerencsére nem ez a foglalkozásunk így azt kell mondani, hogy „megy
a szekér”. Ha vannak is súrlódások, és
nehézségek, ezeket tudjuk kezelni és
meg tudjuk oldani közösen, mivel egymás és a zene iránti szeretet és tiszteletünk töretlen számunkra. Így tudunk
hatékonyan működni, már jó pár éve.
2840: Jövőkép, tervek?
TIGROSZLÁN: Saját album jó hangzással, tokkal vonóval.
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Mikulás-kupa fizikai erőfelmérő verseny
Ötödik éve rendezi a VÉRT S.E. kajakszakosztálya a fizikai erőfelmérő versenyt. A verseny elismertségének köszönhetően a megye több településéből is érkeztek nevezések, közte az Európa-bajnok sárkányhajó-csapat több tagja. A harminc versenyző négy versenyszámban: evezős ergométer,
fekvenyomás, ferde padon felülés, tó körüli futás mérték ös�sze erejüket. A kölyök és serdülő kajakosaink a felnőttekkel
mindenben azonos paraméterekkel vettek részt. A négyórás
verseny eredményes résztvevői tárgyjutalmat is kaptak az érmek mellé. Az eredményhirdetést helyben készült gulyás koronázta meg, melyet minden résztvevő jóízűen fogyasztott.
Köszönet illeti a versenyt segítő vállalkozásokat és a képzett
versenybírókat közreműködésükért.

Gyógyúszás

Városunkban hagyományosan minden évben megrendezik a Mikulásnapi megyei gyógyúszó versenyt. Így
mintegy 100 gyermek részvételével decemberben is sor került a rendezvényre a Városi Csobbanó Uszodában. A
tankerü
letünkben olyan, gyógytestnevelésre utalt tanulók kapnak lehetősé-

get a versenyzésre, a sikerélmény megtapasztalására, akik a különböző tartó- és mozgatószerv-rendszeri megbetegedésben szenvednek. A verseny főbírái: Likerecz Gyöngyi, Európa- és világbajnok, olimpikon, valamint Dr. Halász István olimpikon voltak. A verseny
fő szervezője: Balázs Edit volt.
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Gazdát keres!

Maci
Sziasztok! Maci vagyok, 4 hónapos kissrác. A tesómmal együtt
éheztünk az utcán, mikor jó emberek ránk találtak, de ők már
nem tudtak megtartani engem.
Jó lenne egy végleges gazdi,
mert már itt vannak a hideg idők.
Nem tudom, mire való az oltás,
meg az ivartalanítás, de ha ez
kell a gazdisodáshoz, én nem bánom! Ezen a számon érdeklődhettek utánam: 06 20 481 2319.

„Ments Meg”

Oroszlányi Állatvédő Egyesület

Számít a véleménye! Szóljon hozzá
a facebookon:
www.facebook.
com/H2840
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