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LAPSZÁMUNKBÓL:

SPORT
Autóverseny
Ismét ralit rendeznek városunk mellett. Ha ismerkedne ezzel a technikai sporttal, megmutatjuk, mikor és
mire kell figyelnie.
11. oldal

SPORT
Sportfesztivál
A foci és a kajak is népszerű sportág
városunkban. Ezekbe is belekóstolhatnak a fiatalok 21-én, a tóparton.
7. oldal

KÖZÉLET
Játszóterekről
Tombol a nyári szünet, ilyenkor estig is nagy a nyüzsgés a „játszókon”.
Az üzemeltetőt kérdeztük.
4. oldal

KÖZÉLET
Médiacentrum
Mostantól egy helyen a város hírei,
akár út közben is! Látogassa meg:
oroszlanyimedia.hu.
6. oldal

KULTÚRA
Lovas színház
Az OKSZIK programjai nagy durranással térnek vissza augusztusban.
3. oldal

02
Rákóczi fejedelem előtt
tisztelegtek
– Mindannyiunkban megmozdul valami, ha szélnek feszülnek 1848 és 1956
nemzeti lobogói, ha kimondjuk II. Rákóczi Ferenc nevét – köszöntötte Nagy
Csaba, a Rákóczi szövetség Oroszlányi Szervezetének és Milleniumi Alapítványának elnöke szombat délután a megjelenteket, majd így folytatta: – Most itt, ebben a csodálatos majki
műemlékegyüttesben felvidéki és Franciaországban élő kedves magyar honfitársainkkal karöltve együtt emlékezhetünk.
Az esemény aktualitását II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulója, a
bécsújhelyi börtönből való szökésének,
és onnan Lengyelországba menekülésének 315. évfordulója, valamint a szatmári békekötés és a majtényi fegyverletétel 305. évfordulója adja. Lazók Zoltán polgármester beszédében azt emelte ki, hogy az egység megteremtésének
gondolata és kivitelezése az egyik legnagyobb tett, amit a fejedelem jó időben
ismert fel és valósított meg.
A rendezvényen részt vett Kovács János, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat főjegyzője, aki a megye
hagyományápolásáról, valamint a fejedelem életét bemutató kiállításokról,
rendezvényekről szólt. Török Alfréd,
a Csemadok lévai járási elnöke a felvidéki magyarság létszámfogyatkozását emelte ki beszédében, majd felidézte, hogy 1989-ben milyen hittel várták a
rendszerváltozást. Az ünnepséget Nagy
Roland szavalata, Koczka Andrea népdalénekes, Kónya István lantművész
előadása színesítette, majd a jelenlévő szervezetek és vendégek elhelyezték
a tisztelet és emlékezés virágait a Rákóczi emléktáblánál. A koszorúzók között ott volt Szinyei Melinda, a párizsi
Magyarház Egyesület elnöke is.
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Hivatali hírek
• Körforgalom kerülhet a Takács-Rákóczi utcák találkozásához. A megoldás a reggeli és
késő délután órákban kialakuló torlódásokat és a balesetveszélyt fogja
csökkenteni. A tervezői tervismertetésen megtudhattuk: az
újfajta, hazánkban még
nem megszokott kialakítás lényege, hogy az előre gyártott, műanyag terelőelemeket a meglévő útburkolatra rögzítik. Így nem szükséges a teljes útkereszteződés átépítése, elkerülhetőek a közműkiváltások, mely egyébként pénzben és időben jelentősen többe kerülnének.
• Víznyelőket építenének át a Rákóczi úton hasonló módon, ahogy azt
az autópályákon is
láthatjuk: a rácsos fedelek átkerülnének a
középső füves szigetek területére. A szegélyköveket áthelyeznék, így a víz utat talál, de a forgalom nem
közvetlenül a fedeleken halad majd át. Ez
végleges megoldást jelenthet a legforgalmasabb utcánk csapadékvízelvezetésére. Bár az útszakasz nem
városi kezelésű, de a megoldás érdekében a kivitelezést az Önkormányzat átvállalná. A tervismertetése-
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ken részt vett Barabás Zsolt,
a Magyar Közút NZrt. megyei igazgatója is.
• Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark
programban való részvétel esetén szabadtéri sport és fitness eszközök, futópálya kerülhetnének a város egyes
pontjaira. Ilyen helyszínek lehetnek a Gárdonyi
sportcentrum állandó felügyelet
alatt álló területe, vagy a Malom-tó
gyakran látogatott környéke is.
• Megépülhet a város első kutyafuttatója, a Dózsa György út – Labanc
patak – vasút által határolt területen, a meglévő kutyaiskola szomszédságában. A tervek szerint ide telepítendő kutya ügyességi (agility)
eszközök miatt a város távolabbi részeiből is érdemes lesz
ellátogatni a négylábúakkal.
Ebben a hónapban nem
volt képviselőtestületi
ülés, így a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésének
anyagából szemezgettünk. A bizottság üléséről készült videós összefoglalót megtekintheti az oroszlanyimedia.hu weboldalon, a tervdokumentációkat pedig a
www.oroszlany.hu/onkormanyzat oldalon töltheti le. Mindkét weboldal
mobilon is elérhető!

Tűzre, vízre vigyázzatok!
önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Június hónapban, Oroszlányban 2 alkalommal kellett személygépkocsikban, 1 alkalommal pedig egy
szelektív hulladékgyűjtő konténerben keletkezett
tüzet eloltani. Kecskéden egy családi ház elektromos rendszerébe csapott a villám, melytől a vezetékek burkolata megolvadt, a padlástérben tárolt párnák lángra lobbantak. A segítőkész szomszédok az
egyedül élő idős személyt a házból kikísérték, és a
helyi önkéntes tűzoltó egyesület segítségével a kis területen égő tüzet eloltották. A tűzoltásban segédkező szomszédot a mentők enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. Az oroszlányi tűzoltók az
épületet ventillátorral átszellőztették és áramtalanított állapotban a tulajdonosnak átadták azzal, hogy
az elektromos rendszert szakemberrel vizsgáltassa át. Viharkárok okozta káreseteknél 5 alkalommal
történt beavatkozás, valamint 2 esetben volt szükség
a lakásukban rosszul lett idősek kimentésére.

KÉK HÍREK

03

2016. AUGUSZTUS

okszik.hu

04

2016. AUGUSZTUS

Játszótér felújítások
Dr. Riezing Norbert-tel, a VARIKONT Szolgáltató Kft. park és köztisztasági üzletágvezetőjével beszélgettünk a rábízott 17 kisebb nagyobb
játszótérről, melyek között 60-80 milliós értékű is akad.
2840: Ez így elsőre elég nagy összegnek tűnik.
R. N.: Egy dupla hinta, telepítéssel
együtt fél millió forint körül mozog, de
egy-egy mászós-csúszdás kombinált játékeszköz ára újonnan könnyen 2 millió forint fölé „szalad”. Ezek az eszközök nem azonosak a nagyáruházakban
kapható kerti játszóeszközökkel. Más,

sítási vizsgálatra. Ez idén több játszóterünknél is aktuális. A felülvizsgálatok alapján minősítik az eszközöket. Ha
nem felelnek meg a szabványnak, nem
használhatóak tovább. Ilyenkor vagy
javítani kell (ha lehet), vagy le kell szerelni az eszközt, hiszen nem megfelelő,
balesetveszélyes eszközzel nem játszhatnak gyermekeink. Az elmúlt években
számos játszóeszközt le kellett szerelnünk, de az idén van lehetőségünk arra,
hogy visszapótoljuk ezeket az elmúlt
években leszerelt játékokat. Újdonságként említeném, hogy érkezését várjuk
egy mozgássérült gyerekek számára is

minősített anyagokból készülő, komolyabb, masszívabb eszközök, amelyeknek lényegesen szigorúbb, jogszabályi
előírásoknak kell megfelelniük. Minden
közterületi játszóteret engedélyeztetni
kell. Az üzemeltetés, karbantartás során ezen (olykor változó) előírásoknak
megfelelő állapotban tartás a cél, különben nem kapunk engedélyt az adott játszótérre.
2840: Hogyan zajlik a játszóterek ellenőrzése? Az elmúlt években számos
játszóeszközt leszereltek, ez minek
tudható be?
R. N.: A közterületi játszóterek és az
ide telepített játszóeszközök 3 szintű ellenőrzésen esnek át. Kéthetente ellenőrizzük őket szemrevételezéssel. Ilyenkor a játszóeszközök állapotát, funkciójának megfelelő működését (pl. forgó
alkatrészeknél) vizsgáljuk. Ezen felül
2 havonta, külsős szakember szerkezetileg is ellenőrzi a játékokat. Ez egy tőlünk független szakvélemény. Négy
évente kerül sor egy átfogó, szabványo-

használható kosárhintának, amely majd
a Brunszvik ovival szembeni játszótéren
kerül elhelyezésre.
2840: A nagyobb javításokat elhasználódás, vagy rongálások miatt kell elvégezniük?
R. N.: A legtöbb javítási munkánk a
szándékos rongálás és a nem rendeltetésszerű használat miatt adódik. A játékokat úgy tervezik (túlbiztosítással),
hogy a gyerekek ne tudják kézzel eltépni, vagy eltörni. Szerelésükhöz, karbantartásukhoz is szerszámok, segédeszközök kellenek. A vandálok sokszor célzottan, felszerelkezve „érkeznek” a játszóterekre. Erre utal, amikor láthatóan fejszével bontják meg a fa hinta lábát, vágják el a hálókat tartó gyorskötözőket, vagy lefűrészelnek vasalkatrészeket. Ellenőrzéseink között sajnos elég
idő telik el ahhoz, hogy jelentős kár-,
vagy a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető események történjenek. Utóbbiba sorolnám például, amikor üvegeket törnek szét, ezért kérjük a felelősen
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gondolkodó lakókat, hogy jelezzék, ha
ilyen eseményeket tapasztalnak.
2840: A bekamerázás megoldás lenne?
R. N.: Megoldás lenne sok esetben, de
a telepítés és a fenntartás körülményes.
Áramot és folyamatos adatkapcsolatot kell biztosítani, valamint állandóan
néznie is kell valakinek (az erre vonatkozó jogi szabályozások betartásával)
hogy azonnal be lehessen avatkozni. A
zárható játszóterek esetében az éjszakai
rongálás jelentősen kisebb mértékű. A
leghatékonyabb őrzés-védelem azonban
az lenne, ha minden oroszlányi a magáénak is tekintené a játszótereinket és
úgy vigyázna játszóeszközeinkre, mint
a sajátjára. Addig is kérünk mindenkit, hogy ha felmerül a rongálás, szándékos károkozás gyanúja, hívja az illetékes hatóságokat (rendőrség, közterület-felügyelet), vagy ha már csak a rongálást tapasztalták, akkor társaságunkat. Sokszor egy-egy lakossági bejelentés nyomán tetten lehet(ne) érni a rongálókat. Más városokban is működik ez
a módszer. Nálunk is egyre több lehetne
az eredményes felderítés az időben történő bejelentéskor.
2840: Minden nyáron kiemelten fontosak az árnyékos helyek. Ezzel foglalkoznak célzottan?
R. N.: Fákat mindig ültetünk, folyamatosan telepítjük és pótoljuk őket. Sajnos akár karvastagságúakat is kitörnek,
kevés éri meg azt a kort, hogy tényleg
árnyékot adhasson játszani akaró gyermekeinknek.
2840: Az állattartók tiszteletben tartják a játszótereket?
R. N.: A kóbor macskák rendszeres
használói a homokozóknak, ez valós
gond egyes játszótereknél. Azt azonban
meg kell említeni, hogy vannak olyan
állattartók, akik bár otthon, rendezett
körülmények között tartják macskájukat, de a játszóterek homokozóiból viszik fel vödörben az alomnak valót. Ez
éves szinten jelentős mennyiség és növeli a természetes használatból adódó
fogyást.
2840: Hány fős csapat végzi a karbantartást a játszótereken?
R. N.: Társaságunknál nincs olyan
munkavállaló, aki csak a játszóterek
karbantartásával foglalkozna főállásban. A karbantartási, javítási munkákat egyéb tevékenységeink ellátása mellett végezzük.
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A TÜZÉP-ek története az 1950-es
években kezdődött, az állami tulajdonú kisebb TÜZÉP hálózatok megalapításával. A háború utáni építőipari fellendülésnek köszönhetően gyakran előfordult, hogy olyan nagy volt az
építőanyagok iránti kereslet, hogy azt
csak több hetes, hónapos várakozási
idővel tudták teljesíteni. Az építőiparban azóta is tapasztalható kisebb nagyobb hullámzás, szerencsére ma már
minden igényre, azonnal tudnak reagálni az építőipari kereskedők.
2840: Az oroszlányiak és a környező települések lakosainak tudatában a
Túra-Truck, mint „Az oroszlányi Tüzép” van jelen. Mióta működtök, és
milyen fejlődésen ment keresztül azóta a cég?
E. F.: A Túra-Truck Kft. 1995-ben indult, azzal a céllal, hogy Oroszlány és
térségének építőanyag keresletét a lehető legmagasabb szinten kiszolgálja. Vállalkozásunk kezdetben tüzelőanyag-kereskedelemmel foglalkozott, majd a növekvő igényeknek megfelelően fokozatosan bővítette termékkínálatát.
2006-ban nyitottuk meg Fürdőszoba és
Burkolat Bemutatótermünket Telephelyeinken 8000m2-en, közel 14.000 termékkel állunk rendelkezésre. A téglától
az utolsó csavarig vásárlóink mindent
megtalálhatnak, amire az építkezéshez,
felújításhoz szükségük lehet.
2840: Több, mint 20 éve vagytok a piacon, a fejlődés, fejlesztés a mai versenykörnyezetben azonban nem állhat
le. Hogyan tovább? Melyek a következő lépések?
E. F.: Szeretnénk, ha a Fürdőszoba és
Burkolatcentrum jobban bekerülne a
köztudatba. Már évekkel ezelőtt megnyitottuk a Bokodi úti telephelyünkön
az új bemutatótermünket, mégsem tud-
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Erős Ferenc
Túra Truck Kft.

ják elegen. Pedig szolgáltatásaink, pl. a
3D-s látványtervezés, vagy a tapéták,
poszterek. Katalóguskönyveink kínálata egyedi a környéken.
Szeretnénk, ha vevőink jobban megismernék termékkínálatunkat, amelyet folyamatosan bővítünk: sokan nem
tudják, hogy például festéket, tisztítószert, kisgépeket, víz-gáz-fűtés szerelvényeket is tartunk készleten, valamint
szezonális termékként télen pl. műfenyők, útszórók, tüzelőanyagok is megvásárolhatók a telephelyünkön.
Arra törekszünk, hogy minél több forrásból értesülhessenek vevőink az aktuális híreinkről, akcióinkról, egyre több
információt találjanak rólunk az Interneten is.
A kereskedelem mellett, az építőipart
képviselve részt kívánunk vállalni a helyi lakásproblémák megoldásában, enyhítésében is. Igényes társasházat tervezünk építeni a városközpontban, a minőségi lakhatásra vágyóknak.
2840: Melyek a legnagyobb kihívások?
E. F.: Talán a munkaerő. Mindig
szükség van a jó szakemberekre. Nehéz
igazán jó kollégát találni, ezért csapatunkba jelenleg is értékesítőt, targoncás
árukiadót és sofőrt keresünk.
2840: Vállalkozókkal
beszélgetve
mindennapi probléma a munkaerőhi-

ány? Véleményed szerint mi ennek az
oka?
E. F.: A kivitelezők, hogy megkapjanak egy-egy megbízást, sokszor annyira lemennek az árral, amit már csak a
munkabéreken tudnak megspórolni.
Munkaerő lenne, ha megfizetnék. Az
áron alul elvállalt projektekhez nehezen
találnak jó szakembert. Ma már ez akár
odáig fajul, hogy egymástól csábítják el
az embereket.
2840: Mi a véleményed a lokálpatriotizmusról?
E. F.: Az, hogy az egy szép és szükséges elem egy város életében. Sajnos
Oroszlányon még nem sikerült kialakulnia. Bár ez egy hosszú folyamat, és
nálunk hiányzik a kultúrája, ahhoz már
lett volna elegendő idő, hogy a csírái látszódjanak. De még nem.
2840: Ki tud ezen változatni?
E. F.: A város: érezzék azt a helyiek,
hogy fontosak a városnak. hogy előnyt
élveznek a külsőkkel szemben. Nem kell
minden megbízást helyi cégnek megkapnia (bár miért ne?), de igenis minden helyi vállalkozótól, aki jelentős adóbefizetéssel „támogatja” a várost, minimum ajánlatot kérjenek egy-egy városi
projektre.
Aztán maguk a vállalkozók, akik talán
irigységből, talán féltésből, de maguk
sem a hely alvállalkozókkal dolgoznak.
És a lakosok, akik inkább elutaznak,
hogy a pénzüket ne a városban költsék
el, csökkentve így helyi és növelve más
települések (adó) bevételeit.
2840: Hazatérve egy hosszú nap után,
hogyan tudsz pihenni, feltöltődni?
E. F.: Családi vállalkozásban dolgozunk, együtt vagyunk szinte egész nap.
Otthon, ha összejön a család, szabadidőnket most az unokázás tölti ki, de
akad tennivaló a ház körül is.

a kávét jókedvvel szoktam inni
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Összeköltöztünk!

Weboldallal indult az Oroszlányi Médiacentrum. Hamarosan klasszikus TV adás is elérhető lesz, újságunk folyamatosan jelenik meg
Júniusban startolt, és máris kivívta a közönség bizalmát az
Oroszlányi Médiacentrum internetes portálja. Mint ismeretes, a 2015. decemberi, sikertelen pályáztatás után döntött úgy a képviselőtestület,
hogy saját maga rendezi a párhuzamosan működő helyi televíziók működésének rendezését,
azaz, hogy ismét a lehető legtöbb oroszlányi lakásba eljuthasson a TV adás. Az új, Oroszlányi
Városi Televízió (OVTV) stábja 100%-ban a korábbi két helyi
televízió munkatársaiból tevődik össze, az OVTV adása 16:9
képarányban és digitális változatban, HD minőségben lesz elérhető. Az új stúdió épül, zajlanak a tárgyalások a kábelszolgáltatókkal, de a régi-új csapat addig sem tétlen: az interneten keresztül bárki elérheti a
készülő anyagokat. Sőt, amenynyiben másnak is megmutatná,

egyetlen kattintással megoszthatja
facebook-on. A mai a kor szellemének megfelelően persze akár mobiltelefonról is. Számítógép előtt
ülve pedig nem csak hogy egyesével nézheti meg a videókat: az „ÉN
HÍRADÓM” funkció segítségével
könnyen egyetlen lejátszási listába
rendezheti az Önnek érdekes anyagokat, és hátradőlve végignézheti
őket. Kábel-, vagy internetszolgáltatótól és (adás)időtől függetlenül!
A televíziós archívum is átkerült
már az új stúdióba: az ebből folyamatosan feltöltésre kerülő anyagok közül a kereső használatával,
vagy az „archív” menüpontban választhat. Ezek között több díjnyertes alkotás is látható. Ugyanakkor
az újságunk is része a Médiacentrum szerkesztőségének: lapunk hírei is folyamatosan megjelennek az oldalon, és a korábbi lapszámaink is letölthetőek elektronikus formátumban. Míg az OVTV anyagai kék
címmel jelennek meg, a 2480 híreit piros címmel keresse.
Kérjük, keresse fel rendszeresen az oroszlanyimedia.hu oldalt, és tájékozódjon híreinkből!

Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sikeresen szerepeltek az
Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ﬁataljai a kocsi
önkéntesek által rendezett
I. Baráti Ifjúsági Tűzoltó Versenyen, Tatán – számolt be
az eredményről Tyukodi József elnök.
A szombati, nagyon jól
megszervezett megmérettetésen osztott sugárszerelésben, stafétában és teszt-

lap írásban a ﬁúk az első
helyen végeztek a rendkívül kellemetlen idő ellenére,
míg a lányok a dobogó harmadik helyére állhattak.
– Büszkék vagyunk a gyerekekre – mondta az elnök,
aki kiemelte, hogy a „gyengébbik” nem teljesítményét
a versenyt rendező házigazdák különdíjjal is jutalmazták.
Lányok 3. hely+különdíj:
Kiss Vanessza Mária, Horváth
Eugénia Vivien, Bakos Henriett, Bodó Vanessza, ÜlleiKovács Kitti
Fiúk 1. hely: Lódi Áhim Vilmos, Lódi Csongor Ticián,
Varga Bálint, Csikos Csanád
Tibor, Nesztler József

KÁPTALANFÜRED FELMÉRÉS
A káptalanfüredi ifjúsági tábor Balatonalmádi közigazgatási területén belül helyezkedik
el, ahol gyermekek táboroztatására, családok üdülésére, céges
rendezvényekre, és egyéb más
rendezvényekre van lehetőség,
különböző komfortfokozatú faházakban. A táboron belül lehetőség van kb. 80 fő
egyidejű nyaraltatására, sportolási lehetőségekre,
kirándulásokra és más szabadidős elfoglaltságokra. A gazdag természeti környezetben, a Balaton közelségében, sok látnivalóval körülvéve garantált a jó
hangulatú kikapcsolódás Káptalanfüreden.
A kód segítségével megnyíló kérdőív kitöltésével a
LÜN Nonprofit Kft. kutatómunkájához nyújt támogatást. A kérdőív mintegy igényfelmérésként szolgálna és a későbbiek során, a válaszaik alapján indítanánk el a közösségfejlesztési
elképzeléseinket a káptalanfüredi
szabadidőközpontban, remélhetőleg együtt Önökkel!
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szetartozásról és az egymásért vállalt
felelősségről szólt.
Énekkarunk látogatásának egyik
fő feladata a zenei szolgálat volt,
így három koncertet is adtunk. A
plochingeni hangversenyre a népes
hallgatóság részeként az oroszlányi városi delegáció és a helyi városvezetés
mellett barátaink és ismerőseink is ellátogattak. Az evangélikus gyülekezeti házban vacsorával egybekötött baráti együttlét zárta az élményekben gazdag hetet.
Hétfőn reggel a vendéglátó családoktól
és a város vezetésétől búcsút vettünk,
köszönetet mondva a szíves fogadtatásért. Felejthetetlen volt, amikor közel
száz torokból felhangzott közös énekünk, a „Dona nobis pacem… Adj nekünk békét!”
Sárköziné Csonka Zita

16.35

15.45

14.00
14.30
15.00
15.30

A rendezvény a „SPORT 90 jubileumi programsorozat” és a „105 éves az Önkéntes Tűzoltó Egyesület” program keretein belül valósul meg.

20.00
20.45
21.30

18.45
19.10

16.55
17.25
18.00

Spin Racing bemutató
HÉBÉ
Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar
Silhouette műsora
Stepa Erika–Tóth András
akusztikus koncert
Szabyest koncert
Dér Heni és táncosok
Lézershow, mécseses
kajakos felvonulás

KULTÚRA

Oroszlányi Kutyás Egyesület bemutatója
Táncoló kutya
Hot-Iron Lincivel
Judo bemutató
Rendezvény megnyitása; főzőverseny eredményhirdetése; értékelő
lapok sorsolása
Pataki Ildikó gyermek
műsora
Karate bemutató
13.30

a sportegyesületek bemutatják tevékenységüket, játékokat szerveznek a közönség számára. Streetball, spin racing, sétakajakozás, foci, katonai harci járművek
és fegyverek bemutatója, Graﬁkus Gery portré készítés, légvár, arcfestés, luﬁ hajtogatás, bohóc műsor
10.00
Homokfoci bajnokság
7.00–10.00 Horgászverseny
10.00
Tenisz bemutató
9.00–13.00 Főzőverseny (nevezés a
10.00-tól
StreetBall bajnokság
helyszínen)
Oszlopmászó verseny
10.00–18.00 Sárkányhajózás a tavon, 14.15
kajakozás, kenuzás, mo- 16.50
Légpárnás habparti
torcsónakozás

Programok:

Sportok fesztiválja

a Tópart út és a Malom-tó közötti füves területen
2016. augusztus 21.

Ez a két szám határozta meg az Oroszlányi Evangélikus Kórus plochingeni
látogatását 2016. július 13–18. között.
A Plochingeni Evangélikus Gyülekezet fúvószenekara ugyanis most ünnepelte 70 éves fennállását, a két együttes közötti kapcsolat pedig 35 éve kezdődött.
1981-ben még vasfüggöny választotta el
a két országot, ezért nagy nehézségekbe ütközött egy nyugati (egyházi) fúvószenekar és egy keleti egyházi énekkar közeledése.
Isten kegyelméből és az emberek baráti törekvésének köszönhetően ma erős
szálak fűzik össze a két közösséget.
Rendszeresen látogatjuk egymást és
közös programokat, koncerteket szervezünk. A nyelvi különbségek ellenére
testvéri barátság köt össze sok magyar
és német kórustagot. A kezdeti egyházi és zenei kapcsolatból azóta a két város partnerkapcsolata is kifejlődött.
Mint mindig, most is gazdag programot állítottak össze számunkra
plochingeni barátaink. Láthattunk harangmúzeumot, középkori várost eredeti városfalakkal és kapukkal, tipikus faszerkezetes házakat, megismer-

Színpadi programok:

70 és 35

kedhettünk az evangélikus diakoniszszák szolgálatával. A jövőbe pillantva
Stuttgartban megtekinthettük a föld
alá építendő új pályaudvar és a gyorsvasút terveit. Különleges élmény volt,
hogy több idősotthon lakóit is megörvendeztethettük énekkel és igével, a
két kórus kapcsolatának kezdeményezőjét, Dieter Greinert és feleségét pedig egy idősek számára kialakított lakóparkban köszönthettük énekünkkel.
Örömmel láttuk, hogy a Plochingenben
épülő új városrész egyik utcáját Oroszlányi utcának nevezték el. Szombat
este az Albblick sörkertben egy remek
fúvóskoncert mellett köszönthettük a
megalakulásának 70 éves évfordulóját
ünneplő Posaunenchort, és fogyaszthattuk el közösen a finom vacsorát.
A vasárnap délelőtti istentiszteleten
a fúvószenekar kísérte a gyülekezeti énekeket, melynek
versszakait kórusunk
és a gyülekezet felváltva énekelte. A zsoltárolvasás és az imádságok két nyelven, a zenekar és énekkar tagjainak
bevonásával
hangzottak el. Az igehirdetés Krisztus testének tagjaiként az ösz-
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HIRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST TŰZÖTT KI.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA:
2016. OKTÓBER 2.

ORGONAHANGVERSENY
AZ OROSZLÁNYI EVANGÉLIKUS TEMPLOMBAN
Alkotmány u. 46.

2016. augusztus 6-án (szombat) 19 óra

KÁLMÁN ATTILA

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

ORGONAMŰVÉSZ
(NÉMETORSZÁG)

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben
vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási
irodától.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási
irodához.
Nemzeti Választási Iroda

Műsor:
Johann Sebastian BACH
Carl Philipp Emanuel BACH
Alexandre GUILMANT
KÁLMÁN Attila

Louis James LEFÉBURE-WELY
Théodore DUBOIS
Joseph Gabrie RHEINBERGER
szerzők műveiből

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Oroszlányi
Utánpótlás
Futball Club

Vértesi
Erőmű SE
tenisz

Oroszlányi
Judo Club

Név

Vértesi
Erőmű SE
kajak

OSZE-OBSK
labdarúgó
szakosztály

Lakcím

Oroszlányi
Kószák

Oroszlány
Városi Súlyemelő és Erőemelő Egyesület

Egyesület

ÉRTÉKELŐ LAP

Oroszlányi
Sportegylet
kosárlabda

Karate
a Gyerekekért
Alapítvány

Pecsét

OSZE
Ökölvívó
Egyesület

Oroszlányi
Kutyás
Egyesület

Egyesület

OSZE
Kerékpár
szakosztály

Életkor

Pecsét

Kérlek, hozd magaddal ezt az értékelő lapot a rendezvényre! Az egyesületeknél gyűjts
pecséteket, majd add le az értékelő lapot az Oroszlányi Utánpótlás FC pavilonjánál!
Az értékelő lapok sorsolása 16 órakor kezdődik a színpadnál.
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Filmzenekoncert
háttal a kivetítőnek

Határidő előtt elkészült a Kertekalja patak gyaloghídjának felújítása. A környezete parképítéssel fog tovább szépülni.

Közterület-felügyelőink tartották vissza a rendőrök megérkezéséig azt a 22 éves ﬁatalt, aki
ezt a Lada Nivát próbálta meg ellopni július 22én. foto: police.hu

Korábban is játszott már híres ﬁlmzenéket városunkban
a Bányász Zenekar, ezek a koncertek mindig teltházasak.
Mint minden területen, itt is szükséges a megújulás, hiszen
a ﬁlmipar folyamatosan ontja az újabbnál újabb premiereket. Az idei újdonság a ﬁlmzenekoncert helyszíne és ideje volt. Megújult repertoárunkat úgy szerettük volna megismertetni a nagyérdeművel, hogy minél többen meghallgathassák, és persze meg is nézhessék. Fontos szempont
volt, hogy a nyári sportesemények gazdag kínálata közepette találjunk olyan helyet a városban, ahol megfelelő méretben és minőségben lehet élvezni a vetítést. Adta magát
a lehetőség: a Fő téren felállított óriás kivetítő és a sátor.
Július 9-én tehát, az EB döntő előestéjén, sötétedés után
megtartottuk a nyár szabadtéri ﬁlmzene koncertjét.
Általában felemelő élmény bent ülni egy nagyzenekar soraiban, de ez most egy kicsit más volt. Itt nem mi voltunk a
középpontban, hanem maga a ﬁlm, és én személy szerint
sokszor szívesebben ültem volna a nézőtéren, a vetítővászonnal szemben, s élvezetem volna képileg is a teljes műsort. Ugyanakkor jó volt elnézni a közönség soraiban ülők
(és állók) tekintetét, reakcióit. Hogy morajlott fel a közönség egy-egy ismert jelenetnél, vagy hallgatta csendben,
átszellemülten. Ez a különleges élmény persze a zenekarra is igaz, mindenki szívesen játssza azokat a dallamokat,
amelyek kedvenc ﬁlmjeiből származnak, amit eddig csak
tévében vagy moziban láthattunk, hallhattunk és mi magunk formálhatjuk újra ezeket a ﬁlmélményeket.
Szeretettel várjuk az oroszlányiakat következő térzenénkre
augusztus 21-én. A munka nyáron sem áll meg, több vállalatnál közreműködünk családi napokon, visszük a város
hírét más településekre, közreműködünk a Bányász Napon, októberben Móron pedig fúvószenekari versenyen is
megmérettetünk. Ősszel elvonulunk táborozni, hogy intenzív felkészüléssel kezdjünk a nagyszabású évnyitó koncertünk próbáit.

KULTÚRA
Utcát neveztek el Oroszlányról! A közművesített telkeken jövőre már társasházi lakások
állhatnak németországi testvérvárosunkban,
Plochingenben.

1966-ban fogadott egymásnak örök hűséget
Kelemen Pál és Kuris Szabina Oroszlányban,
akik most ünnepelték aranylakodalmukat.

Az oroszlányiakra pedig vár a számítógép, hogyha tetszett a ﬁlmzene koncert (is), akkor szavazzanak az
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekarra,
hiszen – mint azt már korábban is olvashatták – jelöltek bennünket a megyei Príma Primissima díjra! Szavazni szeptember 9-ig a www.voszkem.hu oldalon, a Forrás
Rádió Facebook oldalán, vagy a kemma.hu oldalon tudnak. Minden nap egy szavazat!
Egy zenekari tag a második sorból
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SPORT

Vértesi Erőmű S. E. eredmények
Vidék Bajnokság Kajak-Kenu verseny, Sukoró, 2016. július 8–10.

• Július közepe felé járunk, amikor a
Vértesi Erőmű S. E. kajakosai tizenhat
eseményen vannak túl. Ebből kettő szárazföldi verseny, négy edzőtábor, tíz kajakverseny volt. A legutolsó esemény a
vidékbajnokság volt. Volt versenyzőnk,
aki kis csalódást okozott, még saját magának is, viszont voltak kellemes meglepetések is. Sajnálatos esemény is történt: Vasi Nóránk a 200 méteres versenyszámban kb. ötven méterrel a cél
előtt a második helyen evezve, az erősen hullámzó vízen beborult. Megviselte. Jöttek a sporttársak más egyesületektől is vigasztalni, együtt éreztek Vele.
A magyar bajnokságig biztosan kiheveri a negatív élményt. A helyszín, mint
már több évtizede a Velencei-tó sukorói
pálya. A versenyre háromezer kétszáznyolcvan három nevezés érkezett. Mind
a három napon probléma mentesen
folyt le a verseny.
A Vértesi Erőmű S. E. kajak szakosztálya hatvankilenc nevezést adott le, az
ehhez tartozó sportolói létszám: huszonnégy fő. (Versenyzőink 14-től 22ig edzőtáborban készülnek az országos
bajnokságra).

A Cirill Táncstúdió
növendékei 2016. június 29-től július 1-ig a Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett Európa Bajnokságon vettek részt a szlovákiai
Léván, ahol az alábbi eredményeket
érték el:
CSAPATBAN Mirieam MSTF –
junior mazsorett 1. hely • Mirieam
MSTF – junior akrodance 1. hely
• Szivárvány TE – mini mazsorett 1. hely • Mirabell MSTF – gyerek akrodance A kategória 2.hely •
Mirabell MSTF – gyerek mazsorett 2. hely • Gyémántok – mini mazsorett 2. hely és különdíj • Lady
Fitt Dance – senior látványtánc
A kategória 2. hely • SZÓLÓBAN,
DUÓBAN Turzó Anita – junior pop 1. hely • Erdős Ildikó – junior nyílt 1. hely • Baló Jázmin – mini
akrodance 1. hely • Bőhm Norina–
Kovács Vivien – junior gimnasztikus látványtánc 1. hely • Czövek
Viktória – junior gimnasztikus látványtánc 2. hely • Orlovits Rebeka –
mini mazsorett A kategória 3. hely •
Szabò Viktória – junior mozdulatművészet 3. hely

EREDMÉNYEK K1 női serd.
U16. 500 m: 5. Vasi Nóra • K2 ﬃ serd. U16. 500 m:
7. Szilágyi József–Sonn Péter • K2 ﬃ serd. U15. 500 m:
6. Mester Balázs–Folytek Péter • K1 ﬃ serd. U16. 200 m:
8. Sonn Péter • K2 ﬃ serd.
U15. 1000 m: 3. Foly tek Péter–Mester Balázs • K2 női
kölyök U14. 1000 m: 9. Szlobodnik Zsanett–Kocsis Sára
• K2 ﬃ kölyök U14. 1000 m:
5. Toth Levente–Pesti Patrik • K1 ﬃ serd. U16. 4000 m:
14. Szilágyi József; 15. Sonn
Péter • K1 női serd. U16.
4000 m: 8. Vasi Nóra • K2 ﬃ

serd. U15. 4000 m: 6. Mester
Balázs–Folytek Péter • MK4
ﬃ kölyök U13. 4000 m: 5. Novák Gábor–Sonn Máté–Pintér
Imre–Horváth Norbert • K2 ﬃ
kölyök U14. 4000 m: 5. Toth
Levente–Pesti Patrik • K2 női
kölyök U14. 4000 m: 6. Szlobodnik Zsanett–Kocsis Sára
• K1 női kölyök U14. 4000 m:
19. Pelikán Nóra • MK1 női
kölyök U13 4000 m: 16. Pordán Petra • MK2 ﬃ gyermek
U12. 2000 m: 5. Gaál Kristóf–
Kerek Tamás • MK1 női gyermek U12. 2000 m: 7. Schlága
Dorina • MK1 női gyermek
U11. 2000 m: 5. Radványi Ri-

ta • K1 ﬃ kölyök U13-U14.
2000 m: 7. Becker Krisztián • K1 ﬃ serd. U15-U16.
3×200 m: 5. Folytek Péter–
Szilágyi József–Mester Balázs • K1 ﬃ serd. U15-U16.
3×200 m: 5 Sonn Peter–Tokai Tamás–Dimény Csongor
• K1 ﬃ kölyök U14. 3×200 m:
4. Pesti Patrik–Becker Krisztián–Tóth Levente • K1 női kölyök U14. 3×200 m: 4. Pelikán Nóra–Kocsis Sára–Szlobodnik Zsanett • MK1 vegyes gyermek U12. 4×300 m:
3. Schlága Dorina–Radványi
Rita–Kerek Tamás–Gaál Kristóf

JUDO: 30. Jubileumi Bányász Kupa
Az judo sportág ünnepségsorozatának
másik eseménye a jubileumi judo verseny megrendezése szeptember 3-án,
szombaton. A verseny (és a sporttörténeti kiállítás is) méltó helyen, az új
sportcsarnokban kerül megrendezésre. A Magyar Judo Szövetség elnöke,
dr. Tóth László elfogadta meghívásunkat, részt vesz az eseményen. Felelevenítésre kerül az OJC 15 éves megalakulása, Végh Tibor 45 évi és Izsáki Erika

20 évi judo-s tevékenysége is. Továbbá
több olimpikont is meghívtunk, emberközelségbe hozva, példaképeket állítva a gyerekeknek. A régió egyesületei mellett szlovák, cseh, osztrák egyesületek is meghívást kaptak. A versenyt
a volt cselgáncsosok baráti találkozója
követi. Továbbra is várjuk mindenkitől
az ereklyéket a kiállítás anyagához (augusztus 20-ig)!
Izsáki Erika
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Versenyinformációk:
A pályabejárás augusztus 27-én
szombaton 09:00–16:00 óra között
történik. Ebben az időszakban a
verseny útvonalát jelentő: Oroszlány Szent Borbála út–Pusztavám
közötti „VÉRT üzemi úton” a szokásosnál nagyobb forgalom várható. Ugyanezen útszakasz 28-án vasárnap reggeltől kb. 19 óráig a mindenfajta forgalom elől lezárásra kerül.
A Bányásznapi Oroszlány Rallye
fontosabb időpontjai:
Ünnepélyes rajtceremónia: augusztus 27. szombat 19:00, Rákóczi
út (egykori buszpályaudvar).
Verseny rajtja: 2016. augusztus 28.
07:00, volt Bányamentő Állomás
Szervizpark, ahol a versenyautók
vasárnap egész nap megtekinthetőek: Oroszlány, Mindszenti út,
BorgWarner Emissions Systems
Kft. külső parkolója
A részletes információk folyamatosan frissülnek az esemény
facebook oldalán: oroszlanyrallye.
Figyelem! Az autóverseny veszélyes!
Amennyiben úgy dönt, hogy a verseny
gyorsasági szakaszát a pálya mellől kíséri
ﬁgyelemmel, be kell tartania néhány szabályt:

•

•
•
•

• Mindig tartsa be a rendezők és a
sportbírók utasításait, főleg akkor, ha azt kérik, hogy fáradjon biztonságosabb helyre!
Soha ne lépjen nézők elől elzárt területre, a szalaggal elkerített kanyarívekre! Soha ne üljön vagy feküdjön a pálya szélén! Mindig ﬁgyeljen arra, hogy
mi történik az úton! Különösen ﬁgyeljen a gyerekekre!
Soha ne álljon fa, fal, szikla elé, vagy árokba! Bárhova áll, mindig legyen hová futni!
Ne lépjen az útra, amíg tart a verseny!
Lehetőleg ne igyon alkoholt a pálya szélén! Ha ismerőse, barátja valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll, vigye a lehető legmesszebb a pályától!
forrás: rallyedream.hu

Igazán helyi kupa
Az idei évben hogy a versengés az „Oroszlány Város Vándorserlegéért” is folyik majd. A trófea a magyar autósportban egyedülálló módon, a település ipari parkjában előállított alkatrészeket is tartalmaz. A vándorkupát minden
évben más versenyzőpáros viheti haza.

Az ábrán jellemző útszakaszok rajzai láthatók. A pirossal
jelzett részen tartózkodni TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
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Sok időt vesz el
a munkábajárás?

www.marketikum21.hu/2840

Hirdetésfelvétel: 20/366-8186
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Gazdát keres!

ZARA

Még fél éves sem vagyok, de
valamelyik reggel egy oroszlányi gyár udvarán ébredtem.
Talán keres a régi gazdi, talán
nem. A lényeg, hogy szeretnék
egy biztonságos otthont magamnak, ahol életem végéig
bűbájosan pilloghatok imádott
gazdáimra!

Váltson
e-számlára!
Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati-számlázási rendszerében bevezette és az ügyfelei számára
igényelhetővé tette az elektronikus
szolgáltatói számlát (e-számla).

Fontosnak tartjuk, hogy az Oroszlányról eljárók indokairól többet tudjunk,
amelyet a jelen felméréssel szeretnénk
megismerni. Az Oroszlányi Ipari Park
számottevően bővült és mára több mint
5000 ember dolgozik itt. Azonban a
vállalatok munkaerőhiánnyal küzdenek, egy éven belüli fejlesztéseikhez további 500 főre lenne szükségük. Kérjük az Ön segítségét, töltse ki a kérdőívet mely elérhető az oroszlanypark.hu,
oroszlany.hu oldalakról, vagy közvetlenül
az alábbi QR kód beolvasásával akár mobilról is, utazás közben! Varikont Kft.

A papír alapú számlákról való áttérés az e-számlákra ügyfeleink
számára szabadon választható és
térítésmentes. Az e-számla igénylésről tájékozódhat honlapunkon
(www.osztavho.hu) vagy ügyfélszolgálatunkon.

Infó: 06 20 481 2319
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet

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