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JÁRÁSI LAPSZÁMUNKBÓL:
Első alkalommal kézbesítik újságunkat az Oroszlányi Járásban is,
köszöntjük új olvasóinkat! Idén
még két alkalommal számíthatnak
lapunkra, a mostanihoz hasonlóan
program-melléklettel. Keresse újságunkat a facebookon is, ahol minden
nap talál új információkat!
www.facebook.com/H2840

SPORT

Az idei évben ünnepli Oroszlány sportélete 90. évfordulóját. Az évfordulóhoz kapcsolódóan kulturális-, és sportrendezvények kerülnek megrendezésre civil- és sportszervezetek bevonásával. Könyv is készül, amely
összefoglalja a település sportjának 90 évét. Sporttörténeti kiállításon keresztül nyerhetnek betekintést az egyesületek tevékenységébe, működésébe. A családok közös szórakozását, a városi sportokkal való ismerkedését az augusztusban megrendezésre kerülő sportfesztivál biztosítja. A futball EB kivetítéseit pedig kulturális műsorok, koncertek kísérik.

Foci
Bemutatjuk a két oroszlányi futball
egyesület működését és tevékenységeit.
6–7. oldal

KÖZÉLET
Kutyaiskola
Megismerkedhetnek az Oroszlányi
Kutyás Egyesület munkájával, és
hogy miért érdemes ellátogatniuk
hozzájuk.
8. oldal

KULTÚRA
Éjjel
Idén is megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája, melynek központja
a Szlovák Tájház lesz.
9. oldal

KÖZÉLET

Összefogás
Előfordul, hogy valakinek 
külföldi
műtétre kell gyűjtést s
zervez
nie.
Most egy sikeres gyűjtésről és Leskó
Zolika elvégzett mű
tét
jéről számolunk be.
10. oldal
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FELHÍVÁS

Tisztelt Oroszlányi
Lakosság!
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 219/2015.
(XI. 24.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a 40 év feletti férfiak részére a prosztata rák megelőzése céljából
PSA szűrővizsgálat, továbbá a 40 év
feletti nők és férfiak részére gyomorbélrendszeri betegségek megelőzése céljából Haemoscreen teszt szűrővizsgálat térítésmentes elvégzésének
lehetőségét biztosítja.

Prosztatarák
A prosztatarák a férfiak negyedik leggyakrabban előforduló rosszindulatú
elváltozása hazánkban, évente átlagban 2400 új beteget diagnosztizálnak,
és évente 1400-an halnak meg ebben a
betegségben. Oroszlány Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a prosztata rák szűrése céljából PSA vizsgálat
elvégzésére az Oroszlányi lakóhellyel
rendelkező, 40 év feletti férfiak részére!
A vizsgálat térítésmentes!

KULTÚRA

„Kitartással, munkával
elérhetik álmaikat”
2016. május 5-én zsúfolásig telt az
Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tornaterme az első
Roma Kulturális Délutánon, melyet
Beneda Barnáné fejlesztő pedagógus,
Szilágyi Sándor az Oroszlányi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és a „Szülők és Pedagógusok
a Gyermekekért Alapítvány” támogatásával valósíthatott meg. Az érdeklődők a magyar- és roma himnuszok és a köszöntők után megismerkedhettek néhány roma költő versével
az 1.-2. osztályos tanulók előadásában

Vastagbél-rák
A vastagbélrák mára az egyik leggyakoribb daganatos halálokká lépett elő
hazánkban. A probléma súlyos: évi
mintegy nyolcezer új vastagbélrákos
beteget diagnosztizálnak, az esetek
száma pedig egyre csak nő. A felismert
betegek mintegy 70 százaléka öt évvel
később már nem él, azaz a legtöbb beteg csak a rák késői stádiumában kerül orvoshoz, amikor már nincs vis�szaút. Már a nagyon korai daganatok is
okozhatnak rejtett, azaz szabad szemmel nem látható belső vérzést, ami
székletvizsgálattal beavatkozás nélkül
is kimutatható, így a korai diagnosztikával sokkal nagyobb a gyógyulási
esély. Oroszlány Város Önkormányzata lehetőséget biztosít a Haemonscreen
teszttel történő gyomor-bélrendszeri betegségek kiszűrésére az Oroszlányi lakóhellyel rendelkező, 40 év feletti nők és férfiak részére. A vizsgálat térítésmentes!
Tegyen Ön is egészségéért! Amennyiben részt kíván venni ezeken az INGYENES szűrővizsgálatokon, kérjük
jelentkezzen háziorvosánál.
Oroszlány Város Önkormányzata

(Kállai Anna, Kállai Kálmán, Molnár Attila, Poczók Letícia Erika, Kanalas Zoltán, Kalina Jázmin, Puporka
Miklós, Lőrincz Viktória). Nagy sikert
aratott tradicionális zenéjük, táncuk,
amit a helyi roma táncegyüttes vala-

mint Burai József és zenekara szolgáltatott. A jó hangulatot mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a közönség is táncra perdült! A műsort színesítette még: Kalina Krisztián 4. osztályos diák népdala, Bihari Tamás volt
tanítványunk modern slágerei és a 3.4. osztályos lányok zenés műsora (Jónás Debóra, Németh Rebeka, Németh
Arabella, Burai Gizella, Szamosi Mercédesz). A műsor után Danis Lídia a
tatabányai Jászai Mari Színház színésznője beszélgetésre invitálta a gyerekeket és szüleiket. Röviden elmesélte életútját, s azzal motiválva a diákokat, hogy sok kitartással, munkával elérhetik álmaikat. Nem csak szellemi
táplálékot kaptak a tanulók ezen a délutánon, hanem megkóstolhatták a Bodagot (cigány kenyér) is. A nagy sikerre való tekintettel a rendezők elmondták, hogy a jövőben is szeretnék megtartani ezt a rendezvényt. Ez a délután
is megmutatta, hogy az együttnevelés,
játszás falakat bonthat le a két kultúra között.
Beneda Barnáné
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Nagy számok

Támogatás
Ahhoz, hogy egy zenekar több, mint 70 éve
működjön, a zeneszerető közönségen kívül
elhivatott és képzett zenészekre is szükség van. Az utánpótlás fontosságára hívja
fel a figyelmet az Oroszlányi Bányász koncert Fesztivál Fúvószenekar nyári akciója,
amely keretében 3 fiatal nyári zenei táborozásához járultak hozzá, összesen 45.000
Ft értékben. Egyikőjük már jelenleg is tehetséges tagja az együttesnek, két társa
pedig jelenleg az Ifjúsági Zenekarban fújja.

A már 24 éve működő oroszlányi
Nyugdíjas Értelmiségi Klub, jelenleg
is 70 feletti tagot számlál. Az évek múlásával a tagság életkora is növekszik. A
klub korábbi vezetője Slezák Józsefné,
Angi is idén ünnepli 85 születésnapját,
kedves társa Dénes Laci bácsi pedig 90
éves az idén. Még ketten a 85-öt töltik
be és 11-en 80 évesek lesznek az év során. A közös születés- és névnapot május 17-én 16 órakor tartották a Bányász
Klubban. A klub jelenlegi vezetője Ürmös Lászlóné, Terike.
Potyondiné Takács Margit

Közös kötetben
Varga Lajos oroszlányi író, költő
a napokban kapta kézhez a Tolna megyei alkotók antológiáját,
melyben 7. éve szerepel. Ezt követően pedig a dombóvári Fekete István egyesület közgyűlésén bemutatott, 17. kötetben is több versével,
természettel kapcsolatos írása is
megjelent. Így ezzel a két kötettel
a szerző művei összesen már 42
közös kötetben kaptak helyet.

„Állati Karnevál 2016”

jún. 14-től jún. 15-ig Oroszlányon, a Profi mögött

Európa nagy városai után, csak néhány
napig Önöknél! Lesz itt minden, mi szemszájnak ingere: Akrobaták, légtornászok,
egykerekű bicikli virtuózok, lábzsonglőr
és ikára, az EXIT CIRKUSZ új kedvence:
„JOHNY
bohóc”.
Igazi
szenzáció
Indiana Jones kalandos utazása az Exit
Cirkusz porondján. Több mint 50 állattal
érkezik az Exit cirkusz!!! Nemzetközi
Cirkuszfesztiválokon díjnyertes különleges
állat produkciók!!!
EZT MIDENKINEK LÁTNI KELL!!!

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
A lelátokra a belépő minden előadásra
csak: 1.500 Ft/fő
Ne feledjék:
EXIT – kijárat a mindennapokból!

Előadások időpontjai: kedden, szerdán: 18.00 h
Keressen Facebookon: Exit Cirkusz

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Az elmúlt időszak káreseményekben szegény, de programokban gazdag volt az
oroszlányi tűzoltóságon. A
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében és felügyeletével 16 fő tett sikeres vizsgát a laktanyában megtartott
40 órás tűzoltó tanfolyamon.
A frissen végzettek az önkormányzati tűzoltóságon és a
tűzoltó egyesületekben láthatnak el a továbbiakban szolgálatot. Véget ért a 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyam is, melyet
a közérdekű önkéntes tevékenységet végzők részére indítottak. A tűzoltóság a továbbiakban is szívesen várja a gimnazistákat, megfelelő létszám esetén már indulhat is az újabb
tanfolyam. A megyénk tűzoltóságait érintő, első alkalommal
megszervezett Szent Flórián futam egyik állomását az oroszlányi tűzoltók állították fel. Az Önkormányzati Tűzoltóságot
képviselő csapat a versenyben az előkelő második helyezést

érte el. Sikerükhöz gratulálunk! Május 8-án a Szent Flórián
téren elhelyezett kopjafa koszorúzásával emlékeztek meg védőszentjükről a lánglovagok. A rendezvényen a helyi önkormányzati és egyesületi tűzoltókon kívül részt vettek a tatabányai 4x4 Tűzoltó és Polgári Védelmi Egyesület, valamint a
Kecskédi Tűzoltó Egyesület tagjai is. A tűzoltók napja alkalmából jól végzett munkájukért többen vehettek át elismerést,
jutalmat. A rendezvény a laktanyában családi napként folytatódott, ahol tartalmas programmal várták a gyermekeket és
a felnőtteket.
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Székely Attila
At-X Kft.

2840: Az At-X Kft.-ről, bár már évtizedek óta a városban működik, sokan nem tudják, mivel is foglalkozik
pontosan.
Székely A.: Röviden: bútorajtókat
forgalmazunk, elsősorban konyhaajtókat, úgynevezett konyha frontokat, főleg minőségi tömörfából, de a
fa utánzatú fóliás ajtók is megtalálhatóak nálunk. Alapvetően nagykerként
működünk, de két bemutatótermünk
is van, egyik itt Oroszlányban, a másik Budapesten, ahová bárki bejöhet,
mielőtt konyhabútorához ajtót szeretne rendelni.
2840: Miért érdemes valakinek nálatok megrendelnie a konyhaajtóját?
És miért csak az ajtót?
Székely A.: A bútorajtó a bútor lelke, az adja meg a stílust, attól lesz bútor a bútor. A mi ügyfeleink elsősorban az asztalosok, a konyhastúdiók, akik a komplett konyhabútorokat
építik. Számukra az a fontos, hogy a
megrendelt konyhafrontok, bútorajtók minél hamarabb jussanak el ügyfeleink otthonába, ezért minden terméket raktárkészletről forgalmazunk.
A megrendelőknek ugyanis az a fontos, hogy a konyhaépítés vagy felújítás
ne nyűg és várakozás, hanem élmény
legyen.
2840: A 90-es évek eleje óta vállalkozol. Mi volt előtte?
Székely A.: Bányamérnökként végeztem először, és mivel Oroszlányon
laktam, édesapám is itt dolgozott, ráadásul műszaki beállítottságú voltam,
adta magát, hogy a bányánál kezdtem
el dolgozni.
2840: És hogyan lesz a bányamérnökségből bútorajtó nagykereskedelem?
Székely A.: Tulajdonképpen a bányamérnökség egy, a korból és a helyzetből adódó kényszerpálya volt. Igazából mindig is kereskedni, azon belül
is nagykerezni akartam. A külker főiskola elvégzése után a bányánál már
a gazdasági csoportban dolgoztam,
ahol a lengyel vendégmunkások elszámolásáért voltam felelős. Innen, a
lengyel kapcsolatokon keresztül kezdtem előbb harmonikaajtóval, majd
később bútorajtókkal foglalkozni.

Kávé helyett: gyógytea minden mennyiségben
2840: Mit szeretsz a leginkább a
szakmádban? Miért jó kereskedőnek
lenni?
Székely A.: A leginkább azt szeretem,
amikor partnereket látogatok meg, velük tárgyalok, sokszor akár alkudozok.
Ez nem azt jelenti, hogy nonstop üzletkötő lennék, csak a nagy partnerekhez, a beszállítókhoz, vagy a viszonteladókhoz megyek, velük tárgyalok.
És bár nagyon fárasztó, de szeretek kiállításra is járni. Idén kiállítottunk a
Konyhakiállításon és a Construmán
is. A másik terület, amivel szívesen
foglalkozom: az új kiívások. A fejlesztések, az új termékek megálmodása,
kitalálása, bevezetése, végig vitele.
2840: Melyek a „nemszeretem” feladatok?
Székely A.: Nem szeretem a monotonitást. Vállalkozóként azonban megtanultam, hogy a monoton feladatok
azok, amelyek tökéletesítik a működést és hozzák a bevételt, hiszen egyre precízebben, gyorsabban tudunk
valamit végigcsinálni. Az új feladatok
érdekesek, de a fejlesztés rövid távon
pénzbe kerül, amit az unalmas rutin
feladatokkal lehet előteremteni. Ezért
a vállalkozás egyik legfontosabb eleme: csinálni, csinálni, csinálni, kitartóan!

2840: Milyen Oroszlányon vállalkozónak lenni?
Székely A.: Igazából nem tudom, hogy
milyen nem Oroszlányon vállalkozni.
Bár van bemutatótermünk Budapesten, a vállalkozásom mindig is Oroszlányon volt. Annak ellenére, hogy egy
nagykereskedőnél
tulajdonképpen
mindegy helyszín. Talán a szakképzett
munkaerő az, ahol számít a helyszín.
2840: Miben tud segíteni a város a
vállalkozóknak?
Székely A.: Van néhány terület, némelyiken már van előrelépés, néhol még
várjuk a változásokat. Számunkra az
egyik legfontosabb az lenne, ha csökkenne a helyi vállalkozókat érintő építményadó terhe. Erre már kaptunk ígéreteket. Egyre jobban működik viszont
a város és a vállalkozók közötti információáramlás, egy kis vállalkozói társaság például havonta találkozik és
kezdeményez párbeszédet a város és az
ipari park cégeinek vezetőivel.
2840: Hogyan töltődsz fel? Mit csinálsz, amikor nem konyhaajtót
árulsz?
Székely A.: Jelenlegi hobbi a motorcsónakozás, lejárunk a Dunára. Korábban NB I-es kosaras voltam, a sport
ezért továbbra is fontos az életemben,
bármilyen formában.
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Oroszlányi Szabadidő Egyesület
Labdarúgó szakosztály

tesen az öregfiúk számára is vannak
lehetőségek.
2840: Mennyire érinti meg ma a fiatalokat a foci Oroszlányban, milyen
taglétszámról beszélhetünk?
S. I.: 50 körüli fiatalunk van az U7,
U9 korosztályokban, és 150-180 között
van az utánpótlás korú, rendszeresen
edzésre járó fiatalok száma. Tudomásul kellett vennünk, hogy évi 100-130
gyerekszületés mellett nagyon megoszlanak a fiatalok a sportok között.
Versengés van a sportágak között, ami
A szakosztály közvetlen elődjei 1946
óta működnek Oroszlányban. Az
anyagi okok miatt megszűnt OBSK
majd OTSC után 1999-ben alakult
az Oroszlányi Szabadidő Egyesület, röviden OSZE. Sallói Istvánnal beszélgettünk, aki ’99-es alakulás óta vezetője a labdarúgó szakosztálynak. A szakosztály vezetésében részt vesz még Bognár Attila Tamás és Nagy Richárd, a mindenkori felnőtt csapat kapitányaként, így képviselve a játékosokat is.
2840: Hol tartják az edzéseket?
S. I.: A korcsoporttól függő heti 2-4
edzés a Gárdonyi Sportcentrum műfüves pályáján, vagy a régi stadion füves pályáin történik – ez utóbbi helyszínen egy edző és egy mérkőzéspálya
is rendelkezésükre áll. Ezen felül vannak edzések a József Iskolában, és a
Nevelőotthonban is.
2840: Milyen korosztályok tagjai a
szakosztálynak?
S. I.: A 4 évesektől a 40 évesekig vannak tagjaink, de ezen felül természe-

Mi a véleménye
a magyar fociról?
A kiválasztás rendszerén bár lehetne javítani, de el kell ismerni,
hogy a football a legnépszerűbb
sport Magyarországon! Sok más
sportág használja edzésre, bemelegítésre, ahogy bárki, bármikor könnyen tudja játszani. Örülök, hogy kijutottunk az EB-re, és
remélem, hogy sikeres lesz a városi sörsátras kivetítés!
persze nem baj! Bármi jó, ami kimozdítja őket otthonról, a kütyük elől.
2840: Milyen eredmények vannak a
szakosztály mögött?
S. I.: Induláskor a legalsóbb osztályból, a megye III.-ból a szükséges lépcsőfokon keresztül az NB3-ig jutott a csapat, amelyből a továbblépést az akkori VÉRT (és támogatásának) megszűnése gátolta meg. De
ez általánosan is elmondható, hogy

a bánya megszűnésével minden városi sportág a „padlóra került”, innentől mindegyik egyedileg kereste a boldogulást. Mára már több
olyan focista került ki tőlünk, akiknek a pályája messzebbre vitte őket.
És bár a Bozsik-programot megyei
szinten szervezik, a feltételeket helyben mi biztosítjuk hozzá. Emellett a
saját nyolc csapatunk működtetése,
szervezése sem kis feladat.
2840: Támogatja a város Önöket?
S. I.: A labdarúgás a fő sportág, ami a
kosárlabda mellett TAO pénzeket tud
hozni a városba. Most is vannak ilyen
együttműködéseink a városi cégekkel,
ezekből tudunk például felszereléseket vásárolni, de például ennek segítségével épült a műfüves pályánk is. A
konstrukció olyan, hogy 70% támogatás mellé 30% saját erőt kell tennie az
Önkormányzatnak. Ennek előnyeit ők
is belátták, így a város támogatását is
élvezi a szakosztályunk. Egyébként ez
lehet az útja az NB3-ba való visszakerülésnek is. Hálásak vagyunk az Önkormányzat támogatásáért, és bízom
benne, hogy ez egy mindkét fél számára hasznos együttműködés lesz a
jövőben is!
2840: Ha említette a kosarasokat, milyen az együttműködés a két
sportág között? Van rivalizálás?
S. I.: Az OSE-val jó az együttműködés, akár a fent említett támogatások
megszerzéséről, akár az egymásnak
való szurkolásról van szó. Régen persze ez az együttműködés is nagyobb
ívű volt, de most is törekszünk rá, és
azt kell mondjam: működik is.
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Oroszlányi Utánpótlás Football Club
2000 óta működik városunkban az
Oroszlányi Utánpótlás Futball Club,
azaz OUFC azzal a céllal, hogy az 5-14
éves korú gyerekek részére edzéseket,
rendezvényeket, táborokat szervezzen. Mészáros „Möszi” Istvánt, a klub
vezetőjét, a háromfős elnökség tagját
kérdeztük.
2840: Milyen korosztályoknak tart
foglalkozásokat az egyesület?
M. I.: Óvodástól a kisiskolás korig foglalkozunk a gyerekekkel. Régebben
több középiskolásunk is volt, de ha valaki más településen választ iskolát,
az általában egyben ottani egyesületben folytatja. Jelenleg U11-ig van létszámunk, de jövőre már U13-ig lesz. Jelenleg az egy adott évben születettek száma
nagyon alacsony, egyre nehezebb kiállítani egy teljes korosztályos csapatot.
2840: Hol tartják az edzéseket?
M. I.: Az elsősöknek a Hunyadiban, a
nagyobbaknak a Gárdonyi Sportcentrumban. A hét összes napján ott van
valamelyikünk a Gárdonyi Sportcentrum épületében, aki érdeklődik, vagy
kipróbálná gyermekét, bármikor szívesen látjuk. A két szakképzett edző heti
2-3 alkalommal találkozunk egy-egy
korcsoporttal.
2840: Mennyire érinti meg ma a fiatalokat a foci Oroszlányban, milyen taglétszámról beszélhetünk?
M. I.: Közel 60 fő a klub taglétszáma,
mi voltunk a város első utánpótlás nevelő egyesülete. Azóta is, nálunk leginkább a sport megszerettetése a cél, nem
a versenysportra nevelés. A játékosságon van a hangsúly.
2840: Támogatja a város Önöket?

M. I.: Éppen most nyújtottunk be egy
TAO-s pályázatot, a Gárdonyi nagy
épületének és az egykori zeneiskola
épületének energetikai felújítására, illetve a tornaterem sportpadlójának cse-

Mi a véleménye
a magyar fociról?
A tömegsport az alapja minden
sportnak, a foci összességében nagyon nagy létszámú fiatalt mozgat meg, és itt van a lényeg. A profi sport, az persze
másik kérdés.

réjére. Ez utóbbi jelenleg funkció nélkül áll, bevonása lehetővé tenné a sportcentrum jobb kihasználását. Mi egy kisebb egyesület vagyunk, a foci népszerű

sport: eddig mindig sikerült össze szednünk a városi cégektől a működéshez
szükséges támogatást, tehát ezzel kapcsolatban jók a tapasztalatink. A város
pályázati lehetőségekkel is mellettünk
van: így tudjuk biztosítani például a táborozást.
2840: Mit kell értenünk a táborozás
alatt?
M. I.: A hagyományos táborunk a fociról szól: a 40 fő körüli résztvevőt meghívott edzők segítik a napi kétszeri
edzésben, öt napon keresztül. Belefér
egy-egy stadionlátogatás, kalandpark,
de akár strandolás is. A nyár végi tábor
egyben az iskolába való visszaszokást
is szolgálja. De van olyan táborunk is,
ami nem 100%-ban fociról szól: részben
tagtoborzásra, részben csapatépítésre is
való. A táborban – de az edzéseken is
– cél a sportszerű életmód fejlesztése és
erősítése, közösségi életre való nevelése,
a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele, a rendszeres testmozgás igényének kialakítása.
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Oroszlányi Kutyás Egyesület
Egy fegyelmezett, képzett, „közleke
désbiztos” kutyával nem csak az élet
könnyebb, de a többi járókelő elismerésére is számíthatunk. Oroszlányban
9 éve működik a jelenlegi kutyaiskola,
amelybe a környező településekről is
sokan járnak.
A taglétszám nem mondható soknak, különösen annak tekintetében, hogy a városban közel 3200

segítségével jobban megérti majd kedvence viselkedését, szokásait – így szeleburdi cimborája hamarosan együttműködő partnerré formálódik. A képzés
alapelve a motivációra, pozitív megerősítésre épülő tanítási módszer (jutalomfalat, dicséret), melynek révén a kutya

ben meg is kaphatja a minősítést a kutyus. Gyakran hívják őket bemutatókra, és a tagok rendszeres és eredményes
résztvevői a versenyeknek is. Több évre
visszatekintő jó kapcsolatuk van a Bokodi Általános Iskolával, amelynek tanulói évről-évre a kutyákkal való helyes bánásmóddal ismerkedhetnek. Szintén több éves aktív kapcsolatuk van a Benedek
Elek Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmén�nyel, ahol a tanulók foglalkozásokon, kis játékos előadásokon ismerkednek a felelős kutyatartás szabályaival és természetesen a simogatás, a játék is része a programnak.
www.facebook.com/
kutyasegyesulet.oroszlanyi

regisztrált kutya van, azaz a
háztartások közel felében találunk ebet. Az iskolát látogatók általában életvitelszerűen
tartanak kutyát: nincs marakodás, gazdák és állataik is fegyelmezettek, többnyire vizsgával is rendelkeznek, és szinte minden „tanuló” profi autós
szállítóketrecben érkezik.
A képzés három fő részből
áll, az engedelmességi, az őrző-védő képességek, vagyis a
„csibészelés”, és az akadálypálya, vagyis az „agility”. A feladatok gyakorlásához a vasútállomás felől megközelíthető területet bérli az egyesület, ahol senkit nem zavar a tevékenységük. A képzés egyszerű eszközökkel,
fényűzés nélkül zajlik: ám a gyakorláshoz ezek kiválóan megfelelnek. Amíg a
kutya az alapgyakorlatok mellett megtanulja tudatos figyelmét vezetőjére irányítani, a gazdi ismerkedik a rendszerszemléletű gondolkodásmóddal. Ennek

Futtató

könnyen és szívesen sajátít el új ismereteket. A fokozatos, rendszeres és szakszerű közös munka alatt a kutya és gazdája közötti érzelmi kapcsolat elmélyül.
A heti kétszeri foglalkozások (szerda
17:30, vasárnap 10:00) nem ritkán főzéssel, piknikezéssel végződnek: kiváló
példájaként annak, hogy a kutyatartás
a városi közösségépítés egyik legjobb
eszköze. Az egyesület vizsgákat is szervez, így egy-egy szint elérésekor hely-

A kutyák kulturált tartásának feltétlen szükséges része a kutyusok szabadba vitele. A városon
belül jelenleg nincs meg az a lehetőség, hogy ezt egy jól szabályozott, elzárt, kutyások, kutyusok és egyéb városlakók számára is elfogadható környezetben és módon lehessen biztosítani. Ezért kérjük a város lakosságát (kutyásokat és nem kutyásokat), hogy segítsenek a városfejlesztési bizottság számára megtalálni azt a területet (azokat a területeket), amelyek mindenki számára elfogadható lenne. Kérjük,
javaslataikat a solyom.joran@
oroszlany.hu e-mail címre küldjék!
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Múzeumok éjszakája
Szlovák Tájház – 2016. június 25.

16.30 Hívogató kertmuzsika, tánc – Bránicka gyermek
tánccsoport
17.00 Köszöntő: File Beáta jegyző

Kiállítások:
Esőben is dupláztak a 24 órás városi váltó
futás résztvevői, hiszen idén 389 kört, összesen
teljesített 1198 km-t számoltak össze a szervező
OSE Kószák a népszerű rendezvényen.

•
•
•

MESTERSÉGEK – Hornok Magdolna festményeinek
kiállítása
A Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola
képeinek, valamint a Fénnyel Festők fotókiállítása –
Pajta
Könyv és kisplasztika kiállítás – Kiállító kisszoba
Közreműködik a Városi énekkar
A kiállításokat megnyitja:
Eichardt János rajzszakos középiskolai tanár

Mesterségek bemutatása:
17.40

Kitolt határidővel, még a csarnok építkezés ideje
alatt is szerettek volna hasznosítást találni a
„Gödör” sörözőnek. Nem sikerült, így bontani kell:
rossz helyen volt, rossz időben.

Szövés – szövőszék, szövőkeret – előadó: Kiss Barnáné
18.10 Bányász Népdalkör interaktív előadása
18.30 Fazekasság – korongozás – előadó: Licskó István
Közben lángos-, kürtöskalácssütés! Rétes-kóstolás!
Az időben meghirdetett rétest sütő verseny
eredményhirdetése.

Előadások, koncertek:
19.00 Cseh Tamásra emlékezünk – kiállító kisszoba, előadó: Nagy László
20.00 az Új Forrás folyóirat zenés lapszám bemutatója.
Közreműködnek: Jász Attila főszerkesztő
Ég alatti Quartet – trombita, zongora, nagybőgő, dob
Ágoston Béla (szaxofon) és zenésztársai
Közben ejtőzés a füvön, szalonnasütés, csillagnézés.
24.00 várható zárás

Kiépült a járda a Wescast üzeméhez. Új busz
megálló-öblök is készülnek, így lényegesen bizton
ságosabb lesz a munkába járás az ott dolgozók
többségének számára.

Éremesőt hozott a móri Magyar Mazsorett Bajnokság a HéBé növendékeinek. A részletes eredményekért és a számtalan nagyszerű formáció fotójáért
keressék az iskolát a facebookon: hebeoroszlany

A Tájházban óránkénti tárlatvezetéssel látható az oroszlányi
szlovákok népi kultúráját bemutató helytörténeti-kiállítás. A
helyszínen egységáras könyvvásár!
A rendezvény BATYUS, mindenki hozhat magának (és másnak is) elemózsiát, itókát, sütni való szalonnát!
Szervezők: Oroszlány Barátainak Köre, Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár, Oroszlányi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
Fő támogató: Oroszlány Város Önkormányzata
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Leskó Zolika

Leskó Zolika születési rendellenességgel, oxigénhiány okozta mozgáskorlátozottsággal jött világra, amely
életét, mindennapjait megnehezíti.
Adódott egy külföldi műtéti lehetőség állapotának javítására, de ennek
költségei meghaladták a család anyagi lehetőségeit. Egy sikeres kupak-,
és pénzgyűjtést mutathatunk be.
2840: Honnan jött az ötlet, hogy
kupakgyűjtéssel esély lenne arra,
hogy összejöjjön a szükséges pénz
egy része vagy akár a teljes műtéti
költség?
D. Sz. A.: Korábban már próbálkoztunk a kupakgyűjtéssel, de nagyon
rossz tapasztalataink voltak. Ezúttal
az volt a szerencsénk, hogy Zolikának
vannak barátai, lelkes fiatalok a városban, akik ismerik és szeretik. Krizsán Gábor kezdetben a tudtom nélkül fogott bele a kupakgyűjtésbe. Bár
elmondtam neki korábbi tapasztalataimat, de őt, Biri Zsoltot és barátaikat
nem lehetett megijeszteni. Népszerűsítették a kupak és adománygyűjtést, a
gyűjtőhelyekről összeszedték a zsákokat. A nem kis energiát és időt igénylő szétválogatásban Jungvirth Anna-
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KÖZÉLET

Sikeres gyűjtés
mária és Berki Gyöngyi járt az élen.
Az elszállításban egy fuvarozó cég, az
S.O.S. Cargo, azon belül Haris Péter
segített, teljesen térítésmentesen vitte
el a kupakokat a leadóhelyre.
2840: Mikor kezdődött a gyűjtés és
mennyi idő alatt jött össze a szükséges összeg?
D. Sz. A.: Számomra is megdöbbentő volt, de július 9-én került fel
a facebook oldalra a felhívás és ettől
az időponttól számítva 2 és fél hónap
alatt összegyűlt a műtét ára! Ezután
is, folyamatosan kaptunk segítséget,
immár a rehabilitáció költségeihez az
adományszámlára utalt összegekből,
valamint Solt Ignác és Solt Csaba által szervezett jótékonysági bálból befolyt összegből, ahol 162.000 Ft-ot adtak össze a mulatni és egyben segíteni szándékozó emberek. Köszönjük a
Solt fivéreknek, hogy hajnalig gondoskodtak a jó hangulatról!
2840: Hány helyen gyűjtöttek?
D. Sz. A.: Pontosan nem tudom megmondani. Üzletekben, zöldséges üzletekben, hivatalokban, több helyen is
voltak gyűjtőpontok, tudomásom szerint még Tatabányán is helyeztek el
plakátokat.
2840: Mi volt a legkisebb és mi a legnagyobb összeg, ami érkezett?
D. Sz. A.: A legnagyobb összeget egy
Ipari Parki cégtől a Wescast Hungary Autóipari Zrt.-től kaptuk, 1000
EURO-t. Az ipari parki cégek közül
többen is, Frimo, BorgWarner, GE
Water Kft. ajánlottak fel összegeket.
Kaptunk támogatást a Dr. Balogh Tibor Egészségügyi Alapítványtól, a Polgármesteri Hivataltól, az Oroszlányi
Távhőszolgáltatótól, de a Revi-Transtól, a Placc Piac–Pusztai Miklóstól,
és a Jobbik-tól is. Az Oroszlányi Televízióban lement, Forgács József által
készített kisfilm után is sok felajánlás
érkezett. Nagy segítséget nyújtott az
adománygyűjtésben a Kosztyu Ádám
Emlékére létrehozott Alapítvány. Valamint közzétette a felhívást a Tégy
Jót! Alapítvány adománygyűjtő jótékonysági internetes oldala, ahová a
legkisebb összeg 500 Ft volt, ami érkezett. Számunkra ismeretlen magánemberek, cégvezetők tettek felajánlásokat, akik nem ismerték Zolikát,
mégis támogatták. Ez nagyon megható volt számunkra és egyben hihetetlen is.

2840: Mi a teendő most, a műtét
után?
D. Sz. A.: A műtétet követően 3 hétig nem szabadott lábra állni. Fontos a
gyógytorna, az izmok lazítása, a feszítés-nyújtás a lényeg, amely erősíti is az
izomzatot. Jelenleg heti 2 alkalommal
járunk egy nagyon jó gyógytornász-

hoz, hamarosan lovagolni is el fogunk
járni, és tervben van egy speciális terápia. Addig is erősítésként biciklizni
fog, a járást pedig ún. hátul támaszos
járókerettel és egy olyan eszközzel, ami
nem engedi bedőlni a bokáját gyakoroljuk. Lassú folyamat, mire az izmok
felépülnek, de Zolikában ott van a járás készsége, és az akarás.
2840: Ha valakinek szeretne még köszönetet mondani, most megteheti.
D. Sz. A.: A szüleim a kezdetektől
mellettünk állnak, az életüket tették fel
Zolikára. Ők azok, akik a legnagyobb
támaszunk, nekik köszönhetjük a legtöbbet! Spanyolországban velünk utazott Kalamár Szabolcs, aki mindvégig Zolika mellett volt, emelgette, segítette, lelkileg is. Itthon pedig Burai
Ferencné Szidi néni, aki rendszeresen
bíztatja Zolikát. Számos látogatója volt
a műtét után, ez sokat jelentett neki.
Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy az említett embereknek,
vállalkozónak megköszönjem az önzetlen, áldozatkész segítségüket, valamint azoknak, akik névtelenül segítettek, akik hozzájárultak a műtét és rehabilitáció költségeihez!
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Kajak évadnyitó 2000 m verseny,
Győr

2016. május 7. Immár hagyomány, hogy a Sárkányhajó Roadshow-val együtt rendezi a Graboplast Győr V. S.
E. a 2000 méteres évadnyitó síkvízi versenyét utánpótláskorú versenyzők részére kétszáznyolcvannégy nevezéssel.
Győr és Oroszlány között hagyományosan jó a kapcsolat,
így mi sem természetesebb annál, hogy a VÉRT S. E. kajakosai is indultak a versenyen. Huszonhat főt nevezett a szakosztály, azonban betegség miatt huszonnégyre csappant a létszám. Maraton világbajnokságok helyszínén, a Mosoni-Duna Aranyparti részén folyt a verseny. Jó rendezésben, Győr
múltjához mérten sikeresen lezajlott a rendezvény, hisz oly
személyek vettek részt a szervezésben, akik az idei Maraton
V. B. rendezésénél is kulcsemberek voltak. Részünkről a verseny remek alkalom volt arra, hogy felmérjük kajakosaink jelenlegi formáját. Öt szakosztály kajakosai szálltak vízre a sikerekért. A versenyen a győriek meghatározó szerepet töltöttek be, a mieink sikereinek értékét a velük való összecsapás
csak növelte, hisz
tudva levő, hogy
Győr jelenleg a magyar
kajak-kenu
sport
fellegvára.
Az esemény fényképeit és az eredménylistát megtalálja újságunk facebook oldalán!

Megyei atlétika diákolimpia
Remekül szerepelt a Benedek iskola küldöttsége a
Tatai Olimpiai Edzőtáborban megrendezett megyei
atlétika diákolimpián. A
12 versenyző összesen 22
érmet szerzett, s ketten jutottak be az országos döntőbe!
A III. korcsoportos lányoknál Takács Nikolett távolugrásban, kislabdahajításban
és 300 méteres síkfutásban
is nyert, az ezüstérmes pozíciót mögötte a még csak II. korcsoportos Roth Vivien szerezte meg. A fiúknál Virág István
kislabdahajításban és távolugrásban is győzött, utóbbiban
Mészáros Adrián lett a második, aki 100 méteren is ezüstérmet nyert. Kirschner Dávid 800 méteren lett harmadik. A IV.
korcsoportban Szívós Irén 2. lett 100 és 400 méteren, távolugrásban harmadik, míg Kasszány Klaudia kislabda hajítás-
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Súlyemelő
SPORT
Csapatbajnoki Selejtező

Május 21-én szombaton Gárdonyi Sportcentrumban került megrendezésre 2016 Abszolút Csapatbajnoki Selejtező
Nyugati Csoport súlyemelő versenye. Öt fős utánpótláskorú csapatunk remekül helyt állt, tavalyi eredményükön 200
sinclair pontot javítva, helyben az ötödik,az országos összesítésben a nyolcadik helyen végeztek, így bekerültek az év végén Ózdon megrendezésre kerülő döntőbe.
A csapat tagjai: Kalamár Krisztián, Balázsfi Zoltán, Járóka
Gábor, Kerekes Patrik, Kerekes Balázs
A minősítő versenyen induló versenyzőink mindannyian
aranyéremmel térhettek haza, eredményeik a következők:
Fiú-lány korcsoport: Szalai Lili 90 pont; Eszenyi Fanni
90 pont; Bimbó Jeremi Enzó 90 pont; Varga Attila 90 pont.
Serdülő korcsoport: +63 kg Kalina Viktória 57 kg összetettel I.
helyezett; Ifi korcsoport: 48 kg Varga Virág 100 kg összetettel
I. helyezett; 53 kg Oláh Natália 91 kg összetettel I. helyezett; 58
kg Breitner Vivien 105 kg összetettel I. helyezett.
Szintén ezen a hétvégén, Szerencsen megrendezésre került
WPC Erőemelő, Fekve nyomó és Felhúzó Magyar Bajnokságon induló kiváló fekve nyomónk Deli Norbert a 82,5 kg-os
súlycsoport „open” kategória EQ szakágban az előző év után
ismét Magyar Bajnok lett 180 kg-os teljesítménnyel. A felkészülés során történt sérülés miatt nem volt tökéletes formában, ám ez mégis elégnek bizonyult a címvédéshez. Legközelebb a júniusi WUAP EB-n indul, ahol éremszerzés a cél!

ban lett második. A fiúk 400 méteres síkfutásában Babai István állhatott a dobogó második fokára. Svédváltóban a lányok (Kasszány Klaudia, Szívós Irén, Takács Nikolett, Bernát
Bianka) és a fiúk (Virág István, Tóth Gergő, Szerb Krisztián,
Kirschner Dávid) egyaránt harmadikok lettek.
A benedekes sportolók közül Virág István két versenyszámban (távolugrás, kislabdahajítás), Takács Nikolett pedig háromban (300 méteres síkfutás, távolugrás, kislabdahajítás) jutott tovább a júniusi, zánkai országos atlétika diákolimpiára.
Felkészítő testnevelő: Kovácsné Kelemen Valéria
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Versenyeztek az önkéntesek

Négy csoportban, extrém, felnőtt férfi, női és ifjúsági kategóriában mérték össze tudásukat szombaton a versenyzők a Tárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jubileumi rendezvényén. A
szervezet alapításának 125. évfordulója alkalmából meghirdetett esemény szertáravatással és autó átadással vette kezdetét, majd megkezdődtek a megmérettetések, amelyekre 34
csapat nevezését fogadta el a tatabányai katasztrófavédelemi igazgatóság. Az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 21
fővel képviseltette magát, egy felnőtt egy ifjúsági lány és egy
ifi fiúcsapatot indított. A lányok hetedikek, a fiúk tizedikek lettek, a felnőtt csapat pedig a tizenharmadik helyezést érte el –
tájékoztatott Tyukodi József egyesületi elnök, aki külön is kiemelte a csoportok felkészítőinek munkáját és a szponzorok,
Csóra György, Kristyák Viktor és Csikós Tibor segítségét. Felkészítők: Bakai Csaba, Martin Zoltán, Szlezák Ákos, Lódi Zoltán Tamás voltak.
oroszlany.hu

Gazdát keres!
Brownie
Keresse
újságunkat
a facebookon is!

A kép önmagáért beszél. A természete legalább olyan csodás, mint a pofija. Tesói már
mind gazdira találtak, ő még
várja az igazit.

Infó: 06 20 481 2319
Ment meg Oroszlányi Állatvédő
Egyesület
facebook.com/ments.meg.
oroszlanyi.allatvedo.egyesulet

RETRO

TáncA
VilágK örül

2016. Június 11. 18:00
Oroszlányi K özösségi Színtér
és K önyvtár
Művészeti vezető: Sütő Mónika
Inf.: +3630/898 29 33
Weboldal: dancereform.munkas.hu
E-mail: suto.monika94@gmail.com
Jegyár: 1200Ft

Támogatóink:

Koktél Nyelvstúdió;
Szint Autós-Motoros Iskola;
Léna Papír és Ajándék;

Jegy árusitási helyek: OKSZIK: kedd, csütörtök: 15:00-18:00
(Sütő Mónikánál)
Vértessomlói Művelődési Központ: nyitva tartása alatt
(Berky Zszuszinál)

Aszódi és Társa Bt.;
Balkán Grill Büfé;
Geizer Szállítmányozó Kft.;

Dekár Kft.;
Sütő Zoltán Ács-Állványozó;
Vértessomlói Polgármesteri Hivatal;
Bibi masszázs

Június 30. (csütörtök) 9.00–16.30
BÁNYÁSZ KLUB és
RENDEZVÉNYHÁZ
Várjuk a Kedves Véradók
jelentkezését!

Filmzenei koncert
Az Oroszlányi Bányász Koncert
Fesztivál Fúvószenekar ismét filmzene koncerttel kedveskedik a város
közönségének, de ezúttal nem jelenthet korlátot a művelődési ház befogadóképessége, a koncert ugyanis szabadtéren lesz: 2016. július 9-én, az esti
órákban (sötétedéskor) a Fő téren. Az
óriás kivetítőn megelevenednek többek között a Karib tenger kalózai, az
Így neveld a sárkányodat vikingjei és
a Csillagok háborúja is.
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