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LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
6 ajándékötlet karácsonyra
Amelyekre talán sosem gondolna,
de még időben megszerezheti. Mert
nem kell mindig messzebbre utazni
egy ajándékért, egyre több jó dolog
van helyben is!
9. oldal

Boldog Karácsonyt,
Oroszlány!
Soha nem látott
programsorozattal
várjuk Önt is az
oroszlányi szabadtéri
színpadhoz. Felállításra
került a Mindenki
karácsonyfája, az
új a betlehemes
házikó, könyvből
épült karácsonyfa az
OKSZÍK előterében,
Adventi vásár, megújult
díszvilágítás. Kérem,
olvassa el lapunk
mellékleteként kapott
ajánlót és ha valamelyik
rendezvény felkelti
figyelmét, szeretettel
várjuk! Ugyanitt az
összes decemberi
programról is
tájékozódhat.

INTERJÚ
Lazók Zoltán polgármester
Mit jelent a Oroszlány, bányászat
vagy a család a város első emberének? A polgármesterrel készített
interjúban elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen ember is ő?
6–7. oldal

INTERJÚ
Brown Coals
A helyi zenekaroknak mindenképpen helyük van lapunkban. Elsőként a nevében is a városnak elkötelezett, méltán népszerű csapatot
mutatjuk be.
10. oldal

SPORT
Rácz Krisztofer
Danyi József versenyzője egészen
Oroszországig vitte a város hírét
a serdülő EB ezüstérem megszer
zésével. Lehet az ökölvívás egy
másik húzó sportágunk? Az edzőtermük minden esetre már épül.
11. oldal
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SPORT

BERUHÁZÁSOK

VérteSí

Megújuló középületek

2015. november 11-én megalakult városunk sí egyesülete Vértesi Sí Egyesület
néven, 14 fő alapító taggal. Az egyesület,
melynek elnökévé Erdei Istvánt választották, a közösségi szerepvállalást tűzte
ki céljául: a környező települések iskoláit, diákjait továbbá a sí sport kedvelőit
szeretné integrálni, ezzel lehetőséget és
minőségi programokat kínálni az egyesülethez vagy az egyesület programjaihoz csatlakozóknak. Környe polgármestere, Beke László, illetve Eck Csaba vállalkozó is az alapító tagok között
vannak, amellyel a szomszéd település
is kifejezte aktív részvételét az egyesület munkájában. Az egyesület a Magyar
Síszövetség főtitkárától, Ozsváth Miklóstól is ígéretet kapott arra, hogy az
egyesület számíthat szakmai segítségére.
-pm-

December 13., vasárnap 17 óra:

Karácsonyi
hangverseny

az Evangélikus templomban
G. B. SAMMARTINI: Magnificat
(B-dúr)
A. VIVALDI: Magnificat
(g-minor RV 610)
Szervező és közreműködő:
Oroszlányi Evangélikus Kórus
és Zenekar

Oroszlány Város Önkormányzata összesen 150 millió Ft-os támogatást nyert el a KEOP-5.7.0/15-20150332 azonosítószámú, Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek
energetikai korszerűsítése I. című
projektje keretében az Oroszlányi
Közösségi Színtér és az új Szolgáltató Városközpont épületeinek hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére. A
projekt keretében az Oroszlányi Közösségi Színtér épületének eddig
felújítással nem érintett részein kerültek cserére
a nyílászárók és
megtör-

tént a homlokzat, valam int a tetőfödém hőszigetelése is. A projekt keretében fokozottan energiatakarékos, 3
rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók kerültek beépítésre. A korszerű
szigetelőanyagok alkalmazása lehetővé teszi, hogy az épület éves szinten ~5 millió Ft fűtési energiaköltséget takaríthasson meg.
Az Új Szolgáltató Városközpont (volt
Arany János iskola) épületének felújítással eddig nem érintett részein is 3
rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók kerültek beépítésre a korábban
már cseréltekhez hasonlóan szürke színben, így az épület új arculata az egész épületen egységesen látható, az épület így ismételten a város
arculatának meghatározó jelképévé válhat. Az épület energetikai korszerűsítését követően éves szinten ~3
millió Ft energiaköltséget takaríthat
meg az Önkormányzat. A Közösségi
Színtér épületének teljes bruttó kivitelezési költsége 93.980.000 Ft, az Új
Szolgáltató Városközpont épületének
bruttó kivitelezési költsége 89.255.914
Ft. Oroszlány Város Önkormányzata
30.104.003 Ft önerőt biztosított a projekt megvalósításához.
A projekt 2015. október 1-je és 2015.
november 30-a között valósult meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Hivatali Hírek
 Döntést hoztak a háziorvosok és védőnők adómentességéről, mely több évtizedes igény volt, és most egy jogszabály-változás miatt vált lehetővé. Ezzel
együtt megemelték a kisvállalkozások
iparűzési-adó mentességét 1,5 millió forintról 2,5 millió forintra – ezzel is támogatva az érintett több, mint 500 helyi
kisvállalkozást.
 Jóváhagyták azt az egészség-megőrzési és rák prevenciós programot is,
mely olyan hatékony szűrővizsgálatokat és védőoltásokat tartalmaz, melyet
az OEP nem finanszíroz. Önkormányzatunk így vállal nagyobb elkötelezett-

SPORT

Jó tanuló/Jó sportoló
Lazók Zoltán polgármester köszöntötte november 12-én az OKSZIK kamaratermében a város által kiírt „Jó tanuló, jó sportoló” pályázat záróünnepségén megjelent szülőket, testnevelőket,
edzőket, s természetesen az ünnepelt
diákokat.
– Azokkal van szerencsém ma találkozni és kezet rázni, akik a 2014/2015-ös
tanévben sokat tettek iskolájuk, sportegyesületük hírnevének megőrzéséért,
s amikor ezt tették, akkor Oroszlány jó
hírét is öregbítették, sokszor az országhatáron túl is – kezdte beszédét a településvezető, aki így folytatta: – nem tudom, nem is tisztem, és nem is szándékozom meghatározni az egyes teljesítmények értékét, hiszen azok önmagukért beszélnek, de városunknak nagyon
fontos, hogy a már kivívott hírnevéhez
méltó eredmények szülessenek, és elmondhatom, nincs miért szégyenkeznünk, van viszont okunk a büszkeségre.
Az is örömmel tölt el, hogy pedagógusaink, edzőink nemcsak a célfeladatra

séget az egészségvédelem és betegségmegelőzés terén: a prosztata-, és vastagbél rák vizsgálatok, HPV, rota vírus
és pneumococcus elleni védőoltásokon
való részvétel az érintett életkorú helyi
lakosok számára ingyenes lesz.
 A város távfűtésével kapcsolatban
számos, korábban is felmerült kérdést
tettek fel a képviselők az MVM és az erőmű megjelent képviselőinek. A távfűtés
biztonsága mellett a vezetők azt is megígérték, hogy az erőmű telephelyét valamilyen formában hasznosítani fogják.
 Elfogadták továbbá az autóbusz-társaság módosításait, mely szerint a „T1”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

temetői járat áprilistól októberig egészen Majkig közlekedik, a „1” jelzésű ipari parki járat pedig 10-10 perccel
előbb fog indulni. (Az új időpontok 6:10,
14:10, 22:10). További jó hír, hogy jegy és
bérletárak nem fognak emelkedni 2016.
január elsejétől.
 28 újabb kiskert megvásárlása is
megvalósul. A felkínált árak egyre több
tulajdonos elképzelésével találkoznak,
így a felvásárlás a jövőben is folytatódni
fog. A cél egy nagyobb, egybefüggő, városi tulajdonú terület létrehozása, mely
az ipari park további bővüléséhez szükséges.

Baliga Ákos, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (judo),
Folytek Péter, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Krajczár Dominik, Oroszlányi József Attila Általános Iskola (triatlon),
Mitra Szilárd, Benedek Elek EGYMI (úszás),
Papp Zsüliett, Oroszlányi József Attila Általános Iskola (karate),
Pordán Petra, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Radványi Rita, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Schlága Dorina, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Szalóki Georgina, Benedek Elek EGYMI (terematlétika),
Szívós Irén, Benedek Elek EGYMI (atlétika),
Szlezák Anna, Hamvas Béla Gimnázium (karate),
Szlobodnik Zsanett, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Takács Nikolett, Benedek Elek EGYMI (terematlétika),
Vasi Nóra, Hamvas Béla Gimnázium (kajak),
Kocsis Sára, Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola (kajak),
Novák Bence, Hamvas Béla Gimnázium (kosárlabda),
Varga Tamás, Hamvas Béla Gimnázium (kosárlabda),
Bodnár Krisztián, Hamvas Béla Gimnázium (kosárlabda),
Borsi Levente, Hamvas Béla Gimnázium (kosárlabda).

Testnevelő tanárok:
Mátisné Lócskai Judit, Vass Zsuzsanna, Kovácsné Kelemen Valéria, Fülöpné
Magyar Katalin, Bános Éva, Bőhm Józsefné, Hartmann-né Drexler Ilona,
Lovrity Ingrid, Vargáné Bótai Gyöngyi, Lisztes Csaba, Varga Mihály.
Edzők:
Végh Tibor, Németh Dávid, Licskó Csaba, Péter Gábor, Kozák Sándor, Beck
Ferenc, Kláris Zoltán.
fordítanak figyelmet, hanem mellette
a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozására is, tehát az egész személyiséget a jó irány felé terelik, s talán
a legfontosabb az a háttér, melyben a
család, a szülők komoly áldozatvállalással segítik, egyengetik gyermekük
kiteljesedését.
Ezt követően 19 tanuló, 11 pedagógus
és 7 edző vehette át a városi elismeréseket.
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OKTATÁS

Megújul a gimnázium épülete is

Oroszlány Város Önkormányzata a
Hamvas Béla Gimnázium épületének energetikai fejlesztése érdekében a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal összefogva valósít meg energetikai fejlesztési projektet. Az Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosítószámú kiemelt projektje keretébe több
településen, köztük Oroszlányon fordít jelentős összeget iskolaépület felújítására.
Az oroszlányi projekthelyszínen a nyílászárók cseréje és a homlokzati, tető-

és födém hőszigetelés valósul meg. A
projekt keretében korszerű, fokozottan energiatakarékos három rétegű
üvegezéssel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre. A homlokzati hőszigetelés az egyik legjobb hőszigetelő képességű grafitos hőszigetelő rendszerrel valósul meg, így biztosítható a későbbi még szigorúbb energetikai előírásoknak való megfelelés is.
A projekt teljes költsége bruttó
183.500.000 forint, melyből a KLIK
171.450.000 forint költséget vállal, az
Önkormányzat pedig 12.050.000 fo-

rint önerőt biztosít a beruházás megvalósításához. A projekt eredményeként ~3 millió forint éves energiaköltség megtakarítást realizálhat az Önkormányzat, mint az épület működtetője.
A felújított épület ösztönzően hathat
a diákokra és pedagógusokra és a város egyik meghatározó arculatú épülete lehet a továbbiakban is.
A projekt az Európai Uniós támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.

Tűzre vízre vigyázzatok

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Vonulási körzetünkben november hónapban a következő
káresemények történtek:
Önkormányzati tűzoltóságunk 2 alkalommal nyújtott segítséget a rendőrségnek. Mindkét esetben lakás feltörésére
került sor, hogy a lakásban rekedt betegeket a mentők elláthassák. 2 szemetes konténer eloltására is sor került.
A Nyíres-dűlőben leégett egy hétvégi ház tetőszerkezete,
ami miatt az épület átmenetileg lakhatatlanná vált. Az ott
lakó személy ideiglenes elhelyezésében az Önkormányzati
Szociális Szolgálat segített.
Ezután egy nap sem telt el és a Rákóczi Ferenc úton gyulladt ki egy 3. emeleti lakás. A tüzet a tulajdonosok szerint
elektromos zárlat okozhatta. Személyi sérülés szerencsére
nem történt. A lakók elhelyezéséről családjuk gondoskodott.

2 alkalommal kaptunk riasztást szabadtéri tűzhöz.
Beavatkozni egyik esetben sem kellett, mivel felügyelet
mellett égették az avart, illetve a kerti hulladékot. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.
(IV. 4.) önkormányzati rendelete szabályozza a külterületeken való égetés szabályait. Ennek alapján a külterületi lakott területeken avart és kerti hulladékot égetni minden év
március 1. és május 31., továbbá szeptember 1. és november
30. közötti időszakban szabad. Kérjük, amennyiben a fenti
időpontokban külterületen észlelnek szabadtéri tüzet, füstöt, lehetőség szerint győződjenek meg arról, hogy valóban
veszély van-e? A téves riasztások fölösleges költségeket jelenthetnek, illetve valós káresethez történő riasztás esetén
késedelmes kiérkezést okozhatnak. A rendelet Oroszlány
város internetes honlapján megtekinthető.
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KÖZÉLET

EGY KÁVÉ MELLETT:

GESZLER CSABA,

az Év Komárom-Esztergom Megyei Villamosipari Vállalkozója
2840: Geszler Csaba 2015-ben az év
villamosipari vállalkozója lett a megyében. Mit szólt a hírhez, amikor
megtudta?
Geszler Cs.: Nagyon meglepődtem.
Először azt hittem, hogy valaki tréfál,
amikor Demján Sándor nevében telefonáltak és megkérdezték, elfogadom-e a
jelölést. Udvariasan megkérdeztem még
egyszer, hogy kivel beszélek…
2840: Az Év Vállalkozója díj elnyerésének számos feltétele van, ezek közül az
egyik, hogy a szakmában elismert, sikeres vállalkozó legyen valaki. Ön szerint mi a siker titka?
Geszler Cs.: A sikernek nincs titka. A
sikernek ára van, amit meg kell fizetni. Hosszú távú gondolkodás és célok,
a megvalósításhoz pedig akaraterő és
kitartás. Nekem szerencsém van, mert
mindezen túl – sőt mindenek előtt –
még egy szerető és támogató család is
segít a háttérben.
2840: Miben más a Geszler Kft., mint
a piacon lévő legtöbb más vállalkozás?

Mi szükséges a vevők bizalmához és
elégedettségéhez?
Geszler Cs.: Egy szóban összefoglalva: a rugalmasság. Ez bővebben azt jelenti, hogy mindig a probléma megoldását keressük, és sosem azon gondolkozunk, miért nem lehet valamit megoldani. Nem küldünk el senkit, akkor sem,
ha előre tudjuk, nehéz lesz a feladatot
végrehajtani.
2840: A rugalmasságot a dolgozók is
képviselik?
Geszler Cs.: Igen. Még a bányánál dolgozva tanultam meg, hogyan oldjunk
meg valamit akkor is, ha a szükséges
erőforrások nem állnak rendelkezésre.
Ez a problémamegoldó képesség, valamint a folyamatos tanulás az, ami a csapatot verhetetlenné teszi. Nem monoton
a munka, mint egy gyárban, mindenki
folyamatosan tanul és képzi magát.
2840: Gondolom, erre a szemléletre a
vezetésben is szükség van.
Geszler Cs.: Bizony voltak nehéz időszakok a mi iparágunkban is. Büszke

vagyok arra, hogy az én kollégáim mindig időben megkapták, a teljes fizetésüket. Ez sokszor hátrányt jelentett a versenytársakkal szemben, de e nélkül nem
csináltam volna. Próbálunk mindig embernek maradni.
2840: Mi a helyzet a Oroszlánnyal? Hogyan tudja egy város segíteni a vállalkozókat?
Geszler Cs.: A legtöbbet talán akkor segít, ha nem gátol a munkában, a fejlesztésekben, támogatóan áll hozzá a vállalkozói szférához, azokhoz, akiktől az
adóbevétele jelentős része származik.
A városban egyébként kevesebb munkánk van, azok közül is a legtöbb az ipari park nagy cégeinél, ahol a város befolyása már kevésbé érvényesül.
2840: A kitartás fontos a sikerhez. De
mi a helyzet a pihenéssel? Hogyan töltődik fel az Év vállalkozója?
Geszler Cs.: Munkával. Néha belefér
egy kis barkácsolás a kertben. És egy kis
munka…

kávé egy cukorral, tejporral
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INTERJÚ

Lazók Zoltán polgármester
Igazi bányász családból származik.
A városban ugyanazt szeretné elérni, mint saját otthonában. Mindig vezető volt, nevéhez fűződik a Tópart
lakópark építése, az Iskola úti tömb,
vagy az Uszoda felújítása – így a város ügyei nem ismeretlenek számára.
Lazók Zoltán polgármesterrel beszélgettünk elsősorban arról, hogy milyen ember is ő?
2840: Milyen a viszonya a bányászko
dáshoz?
LZ: Bányász famíliából származom.
Az 1930-as évek végén kezdték kutatni
a bányász szakmához értőket országszerte. Ugyanazt csinálták, mint ma,
munkaerőt kerestek, és hozták mindenhonnan. Így is került ide a nagyapám a családjával 1942-ben. Apámék
tizenegyen voltak testvérek, a többségükből bányász lett. Ezen felül én
magam is, az egyetem után
’82-től ’90-ig a bányánál
dolgoztam.
2840: Több évtizedes vezetői tapasztalata van,
ezek nyilván hasznosíthatók a városvezetésben
is. Mit emelne ki korábbi feladatai közül?
LZ: Nagyon fiatalon lettem vezető a bányánál,
ahol a műszaki fejlesztési főosztályon több
mint 30 ember, közte 11 mérnökből állt a
csapatom, a bánya villamos fejlesztésének

vezetője voltam. Ennek megszűnésekor egy olyan Kft.-t vezettem, melynek a bánya, és sok magánszemély
mellett az Állami Fejlesztési Bank, a
NIKEX Külkereskedelmi Vállalat és
az Oroszlányi Szénbányák is a tulajdonosa volt. Majd energiagazdálkodással kapcsolatos mérnökirodát alapítottam, ahol az egész országból voltak ügyfelek. Itt kezdtem el mindenféle
társadalmi dolgokkal foglalkozni. Ezután kerültem pályázat útján 2001-ben
a Távhőszolgáltató Kft. élére. Volt egy
elképzelésem, az önkormányzati társaságból a kollégák segítségével egy nagy
céget akartunk létrehozni. 2002 márciusában alakult át a cég és létrejött az
OSZ Rt, ahol ezután komoly beruházásokat irányítottam, nyilván
ezeket a tapasztalatokat tudom
most hasznosítani.
2840: Még sosem volt két alpolgármestere Oroszlánynak. Tényleg ennyi feladat
lenne az Önkormányzaton?
Milyen a munkamegosztás a
polgármester és a két alpolgármester között?
LZ: Rajnai Gábor –
aki egyébként képviselő is – a törvény
szerint
mindenben

helyettesíthet engem, ha bármilyen okból nem vagyok elérhető. Az új szabályok lehetővé teszik, hogy a testület
megválasszon egy szakmai alpolgármestert is. Ő kimondottan gazdasági területen, komplett projekteket visz,
melyek teljes odafigyelést, teljes embert
igényelnek. Így ezek alól tehermentesít engem. És az már látszik, hogy jó
kezekbe adtuk ezeket, Németh Gábor
jól végzi ezt a munkát. Rajnai Gábor –
amellett, hogy most a helyettesem – a
civil kapcsolatok, egyesületek területén
vesz le nagyon sok terhet a vállamról.
2840: Látszik, hogy hisz a csapatmunkában. Mitől válik ez be? Miért
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szereti magát fiatalokkal körül venni?
LZ: Azt gondolom, hogy egy vezető amellett, hogy a saját munkáját elvégzi, kötelessége, hogy a fiataloknak
is adjon bizonyítási lehetőséget. Másrészt minden vezetőnek mindig gondolnia kell arra, hogy ki lehet a helyettese, utódja. Szerintem ez a vezetői
munka része. És a fiatalok bizonyítják
is, hogy ezzel a lehetősséggel tudnak
élni. A mai világ rettenetesen felgyorsult, ma nem a nagy hal eszi meg a kicsit, hanem a gyors hal a lassút. És ehhez a fiatalok sokkal könnyebben tudnak idomulni. A csapat az fontos. Szeretek csapatban dolgozni, magányos
farkasként nehéz következetesen jól
dolgozni.
2840: Számos munkálat folyik most
városszerte. Honnan lett hirtelen
ennyi pénze a városnak, és miért nem
volt eddig?
LZ: Nem hirtelen lett. Volt egy következetes önkormányzati munka,
ami több cikluson, több polgármesteren keresztül átívelt. A jelenlegi helyzet ennek eredménye. Az ipari parkot
érintő döntésekben szinte mindig képes volt összefogni a testület. Mindig
volt pénz az elmúlt években is. Azért
több most, mert a park is nagyobb,
jobban teljesít, több adóbevételünk
van belőle. Azon dolgozunk, hogy ez
így folytatódjon a jövőben is. Másik
fontos forrásunk a pályázatok, ebben
is kiemelkedően sikeres éve volt az
Önkormányzatnak. Sikeresen pályáztunk, de az eredményességet Czunyi
dr. Bertalan Judit, országgyűlési képviselőnk is segítette.
2840: Van, aki igyekszik elzárni a
magánéletét a nyilvánosság elől, ezzel szemben Önről folyamatosan láthatunk például unokás fényképeket.
Láthatóan fontos Önnek a család.
LZ: Igen, persze, az alap a család.
Unokára mindig van idő, sajnos a Németországban élőkre persze személyesen kevesebb jut. Az én értékrendem szerint a legfontosabb a család,
aztán a munka, majd a környezetem:
barátok, egyesület. És valahol a végén
a politika. A politika az tulajdonképpen egy eszköz ahhoz, hogy a céljainkat el tudjuk érni. Ezt sokan összetévesztik. Maga a politika nem lehet cél,
számomra semmiképpen.
2840: Ez elég sok idő, belefér még az
idejébe rajtunk, a városon és a családján kívül valamilyen hobbi?

LZ: Hobbi? Hm. Régebben horgásztam, erre most egyáltalán nincs időm.
Amit világ életemben szerettem, az az
olvasás, ha tehetem, most is olvasok.
Néha akár egyszerre több könyvet is.
Másra most nincs idő. Azt még célul
tűztem ki, hogy mire nyugdíjba megyek, szeretnék olyan épületet csinálni
a mostani házamból, aminek alig van
rezsije. Ehhez van már rajta napelem,
le is van szigetelve, de van még vele
sok dolog. Ezt is tekinthetjük hobbinak.
2840: A facebook oldala jó ötletnek
tűnik, sokszor érdekes információt
ad. Biztos kap sok „privát üzenetet”,
ezekre válaszol?
LZ: Igen, válaszolok. Olyan előfordul,
hogy nem azonnal tudok válaszolni,
mert vagy utána kell járnom, vagy később jut rá időm. De olyan nincs, hogy
egy kérdésre nem válaszolok.
2840: Lát-e párhuzamot a ’60-as és
’70-es évek oroszlányi demográfiai,
városfejlesztési folyamatai és a jelen
helyzet között?
LZ: Persze, hogy látok. Amikor a bánya fejlődött, ugyanezekkel a problémákkal szembesült a város, mint
most, amikor az ipari park növekszik.
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Csak hát ma mások a körülmények,
sok minden változott. Összefogunk
a cégekkel, közösen keresünk megoldást a problémákra. A város lélekszámának növekedésével minden akkori
demográfiai probléma most újra előkerül, így a szociális ellátó rendszer
(orvosi körzetek, óvodák, iskolák, lakhatás, szociális ellátó rendszer) kapacitásait is vizsgálnunk kell.
2840: Mi a víziója, miért és hogyan
szeretné a várost segíteni, milyen
utakra szeretné ráállítani a várost?
LZ: Azzal, hogy város az ipari park
működése mellett döntött, gyakorlatilag már ráállt arra az útra, amit itt
tenni kell. Az ipari park fejlődését kell
elősegítenie a mindenkori városvezetésnek. Az ottani problémákat kell a
cégvezetőkkel együtt látni, és kezelni. Ezen felül a városlakókra kell odafigyelni: a problémáikat megismerni,
azokra megoldást találni. Színvonalas
szolgáltatásokat kell nyújtani. A fiataloknak pedig olyan jövőképet kell biztosítani, hogy ne hagyják el a várost.
És a városra is igaz az, amit a saját otthonomra gondolok, hogy az energiatakarékosság nagyon fontos szempont
kell legyen minden ténykedésemben.
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KÖZÉLET

Tánc

A Cirill táncstúdió tagjai a múlt héten Prágában vettek részt egy világversenyen,
ahol a lányok a következő eredményeket érték el.
Csapatban taroltak a Cirill táncosai, hiszen minden indított koreográfiájuk aranyat
ért, azaz első helyezés lett:
MIRIEAM MSTF – junior mazsorett csoport 1. hely
MIRABELL MSTF – gyerek akro dance formáció 1. hely
KOCSI LORELLA MODERN MAZSORETT – gyerek mazsorett formáció 1. hely
Solóban és duóban a következő eredmények születtek :
BÁN VIKTÓRIA (Lorella csoport) – gyerek mazsorett soló 1. hely
OLÁH DORINA (Mirabell mstf) – mini akro dance soló 1. hely
BALÓ JÁZMIN (Szivárvány csoport) – mini mazsorett soló 1. hely
BŐHM NORINA és SZABÓ VIKTÓRIA (Mirieam mstf) – junior art dance
1. hely
GYÖNGYÖSI EVELIN és VALAKOVICS VANDA (Lorella csoport) – gyerek mazsorett duó 1. hely
KORCSMÁROS DORINA (Mirabell mstf) – gyerek art dance 5. hely
BATA BOGLÁRKA (Mirabell mstf) – gyerek jazz dance 6. hely
TURZÓ ANITA (Mirieam mstf) – hipp-hopp junior soló 4. hely
CZÖVEK VIKTÓRIA (Mirieam mstf) – akro dance junior 4. hely
Felkészítő tanár: Zajácz Edina

A Malom-tónál megrendezett gyakorlaton elsősorban gyakorlati feladatokat kellett megoldaniuk azoknak a fiataloknak, fiúknak és lányoknak, akik a
közelmúltban lettek az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.
Elsőként a felszerelésekkel és a megfelelő szakkifejezésekkel ismerkedtek az
egyesület „régi” tagjainak segítségével,
majd az osztott sugárszerelés, a tömlőgurítás és az összetekerés fázisait próbálgatták.
– Az én megítélésem szerint sikeres
foglalkozás van mögöttünk, amin nagyon jól érezték magukat a fiatalok, sőt
elkezdődött egy egészséges rivalizálás
is közöttük. Mindent időre kell teljesíteni, a stopperóra pedig nem hazudik.
Látták egymás hibáit, és ezekből is sokat lehet tanulni. Ha nem, akkor az oktató terembe vonulunk elméleti órára
– tájékoztatott Tyukodi József elnök. –
Más alkalommal a sporttelepen az osztott sugárkezelés és a 7x55 méteres staféta szerepelt az „étlapon”. Utóbbi során a
lányoknak és fiúknak tálcatűz oltásban,
gerendafutásban, palánkugrásban és
alagútmászásban kell jeleskedniük, de a
feladatok között szerepel a két tömlővel
való futás és a szerelés is.
Jelenleg egy fiú és egy lánycsapatot tudunk kiállítani 7-7 fővel, de továbbra is
várjuk az iskoláskorúak jelentkezését, s
folytatjuk toborzó bemutatóinkat is az
intézményekben – fogalmazott Tyukodi József.
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6 helyi ajándék karácsonyra,
amelyekre biztosan nem gondolt!

Néhány ötletet ajánlunk helyben beszerezhető ajándékra, mert nem
muszáj minden esetben elutazni a vásárláshoz. Ahol lehet, feltüntettük a
telefonszámot is, hiszen az idő sürget.

1. Uszodabérlet

Sokat dolgozik, nincs idő pihenni, fáj a dereka, fáj mindene? Ha ezeket hallja családtagjától, lepje meg 10 alkalmas uszodabérlettel! Egy masszázs biztosan javít a
helyzeten. Melegvizes élménymedence, finn-, és infraszauna, szolárium, sókamra
is igénybe vehető, azaz szinte mindenki talál felfrissülést. Büfé, családias hangulat,
minden nap nyitva!
34/560-245
www.oroszlanyiuszoda.hu

2. Kézműves csoki

A Pelle-Molnár kézműves csokoládék mesterséges adalékanyag nélkül készülnek.
Nem csak tábla csokit, de különböző méretű dobozos bonbonokat is készítenek.
Ha biztos a dolgában, akár egy különleges, januári csokiműhely-látogatást is ajándékozhat! Hiszen itt vannak a Bányász-körúton. Megvásárolható a Kolcsár Pékség
mintaboltjában.
20/537-6684
www.kezmuvesbonbon.hu

3. Majk és Bányászati Múzeum belépő

Távoli a rokon, és fogalma sincs, mire vágyik? Vagy éppen egy közös programot
szeretne? Bármelyik majki látványosságba szóló jegy jó ajándék! A most felújított
Majki Kastély méltán népszerű, és a mellette lévő Bányászati Múzeum is páratlan
a maga nemében. Ön sem fog unatkozni!
Bányászati Múzeumi belépő: Polgármesteri Hivatal információjában
Majki műemlékegyüttes belépő: www.majk.hu

4. Kosárlabda-meccs bérlet

Többnyire csak a Facebookon követi az OSE mérkőzéseit? Ezzel biztosan kimozdítható lesz otthonról, testközelből láthatja a meccseket és hallhatja a méltán híres
oroszlányi szurkolótábort. Látványos játék, fantasztikus hangulat! Ajándékozzon
élményt! Figyelem: ez lehet az utolsó bérlet, ami a „régi” csarnokba szól!
34/560-076
www.oselions.hu

5. Sétarepülés

Bejárva az összes látványosság a környéken, és megvan minden helytörténeti
könyv? Vagy éppen még egyik helyszínen sem volt? Az ajándék sétarepülés kiváló
lehetőség az ajándékozottnak, hogy felülről csodálja meg „szűkebb hazánkat”. Különböző időtartamok közül választhat, csak ablak mellé szóló jegy van, és az életre
szóló élmény garantált!
30/337-84-55 • oldtimeraero@gmail.com
www.oldtimeraero.extra.hu/setarepules.php

6. Kerámia

Ha megvolt már a „legjobb apa” póló, és a névre hímzett törölköző is, akkor segít a
bányászhagyomány: helyi készítésű korsóból a sör is jobban esik! Persze más dísztárgy is elérhető, mert nem kell mindenkinek a sört szeretnie. A kiválasztásban
maga a készítő segít majd.
30/237-2420
www.licskoistvan.mlap.hu
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Névválasztásukkal
egyértelműen
orosz
lányi zenekarként határozták
meg magukat. Játszottak már Deák
Bill előtt, de nem erre a legbüszkébbek. Barátok, indulásuk óta változatlan felállásban zenélnek, az interjú
alatt is kiváló volt a hangulat. Kérdéseinkre a Brown Coals zenekar: Bea,
Csacsa, Balázs, András közösen válaszoltak.
2840: Milyen stílust játszotok?
Brown Coals: Blues Rock-nak mondanánk leginkább. Nem határoljuk be magunkat teljesen. Van pár kedvenc számunk az 50-es, 60-as évekből, és saját értelmezésünkben adjuk elő őket.
Emellett saját zenét is adunk elő.
2840: Hány fellépésetek van?
Brown Coals: Évente 5-10 között, változó. Ez nem rossz szám nekünk. Ebben benne vannak a haverok előtti fellépések is, hiszen ezek is értékesek, bár
ezek nem hagyományos, zárt térben zajló koncertek.
2840: Mire vagytok a legbüszkébbek?
Brown Coals: Olyan banda vagyunk,
ami nem csak együtt zenél, hanem
egyébként is barátok vagyunk. És ez
meg is látszik a színpadon, meglátszik
az előadásunkon. Brown Coals névvel,
Oroszlányban, a Bányásznapon, a nagy
színpadon fellépni az egyik legemlékezetesebb volt számunkra. Az külön megtiszteltetés, hogy erre a Bányász Zenekar
kért fel bennünket. A végén előadásunkat Sági Richárd karmester a színpadon
szimbolikus ajándékok átadása mellett
köszönte meg: ezt mi elismerésnek tekintjük, erre büszkék vagyunk.
2840: Hogy érzitek, ezen kívül kaptok
elég elismerést?
Brown Coals: A közönségtől mindenképpen kapunk, és közönségünk pedig
van. A városban, a kulturális szervezőktől is mindenképpen. Más városokban
már kevésbé. Minél nagyobb a város,
annál kevésbé.
2840: Próbahelyetek megoldott-e?
Brown Coals: Volt gond a próbahellyel,
de nem vagyunk haragtartóak, arra már
nem emlékszünk! Amikor gond volt, sokan felajánlották a segítségüket, köztük más helyi zenekarok is. Végül Aszódi György vállalkozó egy évig biztosított
próbahelyet ingyen. Ilyenkor azt érezzük,
hogy van értelme itt zenélni. Mostanra már egy bérelt hellyel megoldódott a
dolog. A bányászklub mellett lehetne egy
hely, ahol fel lehetne lépni és kifejezetten

BROWN COALS
kisebb koncertek, zenész összejövetelek
lebonyolítására alkalmas. A Gödör ilyen
hely volt, de nekünk a Bányász Klub is
sokat segített összességébe véve.
2840: Lemezetek lesz-e?
Brown Coals: Vannak próbálkozásaink, pár kisebb felvételt már csináltunk,
ez idő és pénz kérdése elsősorban. Lemezkiadóval biztosan nem tudnánk
még együttműködni. Nem a minőség,
hanem a szándékaink miatt, nem ez az
elsődleges törekvésünk.
2840: Tehetségkutatón indultok-e? Peron Music, Agora TB, Gödör BP?
Brown Coals: Nem nekünk valók, több
szempontból sem. Volt, hogy elküldtük
a felvételünk et a Peron-hoz, de nem volt
komoly a szándékunk. Onnantól, hogy
megmondják, hogy hogyan zenéljünk,
nem működnénk jól. A közönség és a
magunk szórakoztatására zenélünk elsősorban.
2840: Kik a példaképek?
Brown Coals: Ki a példakép? Akit másolsz? Beth Hart. De tőle pont nem játszunk egy számot sem.
Wesley Snipes, főleg kinézetben. J De
komolyan: a csodálatosan zenélő művészek. Chuck Berry biztosan elindított
valamit, hogy ilyen zenék is vannak.
Nem is csak, mint gitáros, hanem mint
zenész, a zenéhez való hozzáállása miatt. De sokakat tudnék még mondani.
2840: Megy-e a zenekar szekere, vannak-e nehézségek? Megvan-e az együttműködés a zenekaron belül?

Brown Coals: Van együttműködés,
ahogy mondtuk, barátok vagyunk, így
néha összeveszünk. Az gond, a lányok
nem tudják megbeszélni egymással a
problémáikat, mert Bea egyedül van
lány. J
A szekér, még ha néha változó lendülettel is, de megy, mindenképpen. A dolgok ideális alakulásához
sokkal több időt kellene fordítani a
zenére, és ehhez mind a négyünknek
egyszerre kell ráérnie. Ez a polgári
foglalkozásaink mellett azért nehéz,
így ez behatárolja lehetőségeinket. De
ehhez igazodunk.
2840: Jövőkép, tervek?
Brown Coals: A következő koncertünk most december 19-én lesz a Bányász Klubban! Ez egy Tigroszlánnal
közös koncert, nagyon szeretjük ezt az
alkalmat, ez eddig még minden évben
megvolt, amióta zenélünk. Hasonló a
közönségünk is, ez szokott működni.
Szeretnénk viszonylag sokáig együtt
zenélni, meg persze jobban zenélni. Persze szeretnénk még helyekre eljutni. Szeretnénk a meglévő pár
mellé több saját számot is. Ne csak
feldolgozásokat játszunk, hanem egyre
több saját számot.
Jó lenne minél többet fellépni helyi közönség előtt, akár úgy is, hogy több,
nem csak oroszlányi zenekarokkal
együtt zenélhetnénk. Valami bulihely,
kisebb fesztivál jellegű dolgok szerintünk működhetnének a városban.
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Judó

November 14-én a diák „C” korcsoportos judósok készültek életük első Országos Bajnokságára. A verseny rendezője
a Magyar Judo Szövetség volt, helyszíne
a Budapesti Körcsarnok, ahol méltó körülményeket biztosítottak a korosztály
legrangosabb versenyének. Az Oroszlányi Judo Club versenyzői remekül szerepeltek a népes mezőnyben, melyben 74
egyesület közel 200 versenyzője lépett
tatamira.
Balázs Roland a bronzéremért küzdve
szenvedett vereséget, így a pontszerző
V. helyen zárt. Asztalos Balázs a döntőbe jutásnál kapott ki a későbbi bajnoktól. Ezt követően megnyerte a csatát a
bronzéremért. Kimagasló eredmény ez
is – nyugtázta edzője, Végh Tibor.
Vasárnap szintén Budapesten az UTE
judo csarnokában a felnőtt II. osztályú
Országos Bajnokság megrendezésére
került sor. Itt Végh Tibor edző mindhárom tanítványa értékes pontokat gyűjtött be az országos egyesületi rangsorhoz. Baliga György és Baráth Ádám
az V. helyen végeztek. Parti Petra pedig megnyerte az országos bajnokságot!
Magyar bajnok!

Ökölvívás

Az anapai serdülő ökölvívó Európa-bajnokság ezüstérmese, Rácz Krisztofer és
edzője Danyi József kapta meg az önkormányzat elismerését a keddi testületi ülést megelőzően.
Az anapai serdülő Európa-bajnokság
utolsó napján egyetlen magyar versenyző volt érdekelt. Rácz Krisztofer az 54
kg-os súlycsoport döntőjében lépett a
kötelek közé az orosz Szergej Kljujev ellen.
Az első menetben úgy tűnt, a valamivel
magasabb és jóval hosszabb karú orosz
jobban mérte fel az ütőtávot, és többször
érte el a magyar versenyzőt, mint fordítva. Krisztofer a második menetben már
közelebb ment ellenfeléhez, és nemcsak
verekedett, hanem elhajlásokkal is operált. Az orosz annak ellenére továbbra is
meggyőzőbbnek látszott.
A harmadik menetben a magyar fiú
mindent beleadott, megalkuvást nem
tűrően ment előre, de a mérkőzés végén

Kljujev kezét emelte magasba a bíró. Az
orosz egyhangú pontozással bizonyult
jobbnak.
Krisztofert mélyen lesújtotta a vereség,
a ringből villámgyorsan az öltözőbe sietett. Később annyit tett közzé a világhálón, hogy szerinte ő nyerte a mérkőzést.
„Nem baj, majd jövőre én nyerek, szép a
második hely is” – fogalmazott az ezüstérmes magyar. Krisztofer nem bokszolt
rosszul, de a hazai pályán versenyző
oroszt nagyon meg kellett volna verni
az aranyéremért, ami nem sikerült.
Azzal együtt nem lehet elégedetlen sem
ő, sem Balzsay Károly szövetségi edző.
Az első világversenyükön szereplő fiatalok öt bronzéremmel és egy ezüstéremmel térnek haza.
Kapcsolódó hír, hogy napokon belül befejeződik a boxolók edzőtermének kialakítása, mely az OKÖ Zrt. telepén, egy
korábbi ABC épületében kapott helyet.

Ergométeres felmérést végzett a Vért SE
Kajak szakosztálya kedd délelőtt a Hunyadi iskola alsós tornatermében. A
mérőeszköz egy evezőpad volt, amin az
azonos idő alatt megtett távolságokat
mérték.
Kozák Sándor edző elmondta, hogy a
méréseket minden tavasszal és ősszel elvégzik, így összevethetőek az egyes tanulók eredményei, vagy akár a kötelező
testnevelésórák hatása is.
A felmérésen – kedvcsinálóként – a
szakosztály életét bemutató fényképek
mellett egy igazi kajakot is kiállítottak,
így népszerűsítve a város életében fontos
szerepet játszó vízisportokat.

Az ergométer az izom munkateljesítményét mérő készülék. Többféle létezik, közéjük tartozik a szobakerékpár, a
kajak és az evezős ergométer is. Utóbbiak remek felkészülési és versenyzési lehetőséget kínálnak a sportolók számára a téli időszakban. Az ergométer hasznos kelléke a fizikai állóképesség fejlesztésének, az elvégzett munka eredménye
pedig számokban, fekete-fehéren ellenőrizhető.
Épp e tulajdonsága miatt vált igen
kedvelt erőfelmérő eszközzé – olvasható
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hon
lapján.

forrás: Lakner Gábor, utanpotlassport.hu

Erőfelmérés az iskolában
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Gazdát keres!

Kormi
Azt beszélik, hogy a fekete kutyákat sokkal nehezebben fogadják
örökbe. Ugye ez csak valami csúnya vicc? Én egy bűbájos lány
vagyok! Ha leszel a gazdim, be
is bizonyítom. Nagyon kedves,
4 hónapos kislány vagyok. Közepes méretűre fogok nőni, ivartalanítás után fogadhatsz örökbe.

„Ments Meg”

Oroszlányi Állatvédő Egyesület

06 20 481 2319

Utcanév változás?
Lakossági fórumot tartott File Beáta
jegyző és Emődi Ferencné a Járási Hivatal vezetője kedden a Magyar Tudományos Akadémia által „előírt” utcanév változtatásokkal kapcsolatos testületi döntés előkészítésére. Az OKSZIK
színháztermében tartott rendezvényen
beszélt arról, hogy mely jogszabály írja
elő a változtatást. Az érintett utcák: Asztalos János utca, Fürst Sándor utca, Ifjúmunkás utca, Landler Jenő utca, Rosenberg utca, Sallai utca.
Tájékoztatást adott azzal kapcsolatban,
hogy utcanév-változtatás esetén a polgármesteri hivatal automatikusan küld
tájékoztatást a bankok, cégek és közműszolgáltatók, nyugdíjfolyósító, és persze a földhivatal felé, így elvileg ezen cégek és szervezetek felé sincs teendőjük
az érintett utcák lakóinak. Ismertette az
eddig beérkezett névjavaslatokat, illetve hogy az új elnevezéseket illetően milyen jogszabályokat kell betartani. Emődi Ferencné, a Járási Hivatal Vezetője elmondta, hogy ilyen változás esetén a
lakcímkártyák, forgalmi engedélyek és
vállalkozókat érintő dokumentumok
kiállítása illetékmentes. A lakcímkártyákat mindenkinek automatikusan elkészítik, és postázzák. A forgalmi engedélyek cseréje szintén ingyenes lesz, de
ezeket minden autótulajdonosnak magának kell kezdeményeznie. Az érintett
forgalmi engedélyek cseréjéhez külön
ügyintézőt rendel a Kormányablak, így
ezen ügyfeleknek nem kell sorban állniuk. A vállalkozók elsődlegesen az ügyfélkapujukon tudják a változást átvezetni. Az Ifjúmunkás és Sallai utca elnevezéseket csak javasolt megváltoztatni, így
ezen utcák lakói ragaszkodnának az utcanevükhöz, és erről aláírási jegyzéket
is átadtak a fórum során. Az Asztalos
János utcából pedig olyan javaslat érkezett, hogy konkrétan egy másik híres
Asztalos Jánosról nevezzék el az utcát.
Az utcanév-változásokról a képviselőtestület novemberi ülésén külön munkabizottság felállításáról döntött. Ezen
bizottság 2016. február végéig kell, hogy
konkrét javaslatot tegyen a kérdésben,
így még nem késő lakossági javaslattal,
vagy összefogással felkeresni őket!

5. dolog,

amit a betlehemes házikóról
tudni érdemes:

1. Idén új házikó készült, a tavaly leégett helyett. A régiből alig néhány
deszka maradt épen. Ezek – átmenetként a régi és az új között – a kinyúló
első tetőrészbe lettek beépítve.
2. Tavaly sokan kétségbe vonták a tűz
keletkezésének megállapított okát. A
szétszereléskor egyértelműen kiderült,
hogy valóban NEM gyújtogatás történt.
3. A faházat minden évben – így az idei
új házikót is – az OSZ Zrt.-nek köszönhetjük. Ő vásárolta, és állítja fel minden
évben.
4. A tűz után indított közadakozásból
összegyűlt 590.000 forintot kipótolva az
Oroszlány Barátainak Köre vásárolta az
új figurákat. Ők gondozzák, szervezik a
betlehem felállítását minden évben.
5. A házikó fémszerkezetét és faburkolatának készítését, és a belső berendezését is helyi vállalkozók végezték.

December 29. (kedd) 9.00-16.30
OKSZÍK Kamaraterem
Keresse újságunkat a facebook-on is!
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