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1.

BEVEZETŐ

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár a 2018-as évben is igyekezett - lehetőségeihez
mérten - maximálisan kiszolgálni a város lakosságának kulturális igényeit a rendezvények
szervezése, a meghívott előadók, az ismeretterjesztés és a különböző programok segítségével.
A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt (EFOP-1.3.1-152016-00001) keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi
Könyvtár konzorciuma által szervezett „Jó gyakorlatok bemutatása” című szakmai napon
bemutattam intézményünket és városunkat is, mivel érdemesnek találtattunk arra, hogy
szakmai munkánkat az ország számos más kulturális intézménye is megismerje.
A Közösségek Hete kiváló alkalmat teremtett arra, hogy ráirányítsa a figyelmet a
közösségekben rejlő értékekre, az intézményben, a településen működő közösségek
tevékenységeire, a kialakult partnerségekre, az együttműködésben rejlő társadalomformáló
hatásra.
Többfunkciós intézményről lévén szó, a különböző területeinken működő programokat,
csoportokat mutattam be. Az OKSZÍK mára rendelkezik egy olyan összeszokott munkatársi
gárdával, akikkel a folyamatos rendezvények biztosítása zökkenőmentesen történik.
Természetesen a programok csak a Képviselő-testület és az Önkormányzat támogatásával
valósulhattak meg olyan színvonalon, mely országosan is a „Cselekvő Közösségek – Jó
gyakorlatok” közé emelte az intézményt.
A támogatásért köszönetemet fejezem ki mind az intézmény dolgozói, mind a rendezvényekre
érkező látogatók nevében!
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SZAKMAI MUNKA RÉSZLETES BEMUTATÁSA

2.

Intézményünk kulturális tevékenysége során fontosnak tartja, hogy biztosítsa a gyermekek és
az ifjúság, valamint a családok, oktatási intézmények, a város lakossága elvárásainak
megfelelő,

hasznos

és

értékeket

mutató

szabadidős

programokat.

Rendezvényeink életkoronként és érdeklődési körönkét differenciáltak, figyelembe véve az
igényeket,

a kulturális keresletet. Törekvéseink, céljaink

csak a szülő, pedagógusok, a

civilek és a fiatalok aktív bevonásával, véleményük, elképzelésük feltérképezésével, majd
megvalósításával válhat sikeressé.
Az alábbi beszámolóban az elmúlt év munkájának összegzésével szeretnék átfogó képet adni
tevékenységünkről.

2.1
2.1.1

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK

Gyermekszínház

Március 1.

Kabóca Bábszínház: Mosó Masa mosodája

Május 10.

Kolompos együttes: A Pünkösdi királykisasszony

Október 25.

Görbetükör Színi Társulat: Kiskakas gyémánt félkrajcárja

December 13. RépaRetekMogyoró Együttes: Mesés Advent
Gyermekszínházi tevékenységünk értékelése:
A

gyermekszínházaknak

jelentős

szerepük

van

a

gyermekek

nevelésében,

személyiségfejlődésében és művészetre nevelésben. Nagymértékben segítheti a kisgyermekek
lelki, szellemi fejlődését.
A közönségszervezésnél rendkívül meghatározó szerepe van az oktatási intézményekkel és
dolgozóikkal való rendszeres és jó kapcsolattartásnak (városunkban és a kistérségben
egyaránt), hiszen általuk juttathatjuk el leghatékonyabban kínálatunkat a szülőkhöz,
gyermekekhez. A jó kapcsolatnak is köszönhetően színházbérleti előadásaink alkalmával,
három előadás bemutatására van igény. Délelőtt az óvodások kétszer - 9.00 és 10.30 órakor
töltik meg a nézőteret (városunk és a környék óvodásai), délután pedig a kisiskolások
látogatnak el hozzánk 14.00 órakor. Pozitív visszajelzéseket kapunk mind a felnőttektől, mind
a gyermekektől. Az érdeklődést bizonyítja, hogy a helyi oktatási-nevelési intézményeken
kívül Szákszend, Dad, Kecskéd, Környe, Gánt, Csákvár településekről is jönnek nézők az
előadásainkra.
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2.1.2 Ifjúsági Filharmónia
Az elmúlt évhez hasonlóan a 2018-as évben is meghirdettük a Filharmónia Kht.-val
együttműködve az ifjúsági hangversenybérlet-sorozatot. Városunk iskoláiból több mint 250
tanuló vásárolta meg a kedvező árú bérletet.

A jelentős számú gyermekközönség

megnyerésében az idei évben is fő szervezőtársunk Lantos Gyuláné, az oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola igazgatóhelyettese volt. A gyermekek mellet az Értelmiségi Klub
több tagja, valamint érdeklődő felnőttek is ellátogattak a színvonalas előadásokra.
A 2018-as év előadásai voltak:
Február 7. In Medias Brass rézfúvósegyüttes: „Mesék az arany hangszerek birodalmából”
Március 21.

Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya Zenekar: „Nézd a tánc nemeit!”

November 28. Bacchus Consort: Arround the world!
Az első koncerten (február 7.) a többszörös nemzetközi versenygyőztes rézfúvós együttes egy
mesés történetbe ágyazva mutatta be a régmúlt idők fúvós muzsikáját, a középkori városok
életét, a reneszánsz és barokk paloták pompáját, a templomok csendes áhítatát és a
táncmulatságok harsány jókedvét. A műsor során a hallgatók megismerkedhettek a teljes
rézfúvós hangszercsaláddal, és azok régi, barokk kori őseivel is.
A márciusi előadáson az együttesek rendkívül mozgalmas és színes áttekintést adtak a
Magyarországon kialakult különböző tánctípusokról, azok történetéről és történelmi
összefüggéseiről Pesovár Ernő néptánc-történész segítségével. Céljuk, hogy közelebb hozzák
a népzenét és a néptánc szépségeit egy mindenki számára élvezhető formában.
A Bacchus Consort közel egy órás programja novemberben rövid betekintést nyújtott
különböző országok barokk zenéibe, különös figyelmet fordítva azokra a művekre,
amelyekben a barokk zene ötvöződött népzenei hatásokkal.

2.1.3 Ifjúsági színházi előadás
Március 23, április 13.

HeMo Musical Stúdió: A dzsungel könyve

Koreográfia: Emődi Lilla
Technika: Vanya Balázs
Rendező: Hegyi Mónika
A darabban közreműködtek:
A HeMo Musical Stúdió növendékei
Szijj Irma kamarakórus - karnagy: Takács Tímea
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Silhouette balett táncosai - művészeti vezető, koreográfus: Csáky Mária,
Berzsenyi Dániel Gimnázium diákjai.
Különleges összefogás során jött létre a nagysikerű darab, melyben városunk diákjai is
megmutathatták tehetségüket a közönségnek. A híres musicalra rendkívüli volt az érdeklődés,
a két oroszlányi előadásra minden jegy elkelt.

2.1.4 A munkaterület programok szerinti összesítése
Március 31. Nyuszi Buli
A Húsvétváró Nyuszi Buli programjai voltak:
- fa tojások, fa nyulak készítése, festése
- húsvéti csokikészítés
- nyuszis gyertya öntés
- arcfestés
- csillámtetoválás
- lufihajtogató nyuszi
- nyuszi memória, nyuszi kirakó
- Aranyhaj világa a 123-as teremben – játékok 0-8 éves korú gyermekek számára
Sárgarépás jó napot! - a Palinta társulat előadása. A műsorban mai magyar költők
tréfás, kedves vers-dalai közös játékkal, mozgással, bábokkal.
Április 11. A Magyar Költészet Napja
Városunk általános- és középiskoláinak közös versmondása a József Attila szobornál.
Helyszín: József Attila Általános Iskola előtti tér
Járási vers- és prózamondó verseny az olvasóteremben.
Szép szerelmem, Magyarország - zenés-verses est, avagy egy szűk óra a léleknemesítő
magyar líra jegyében, nem szűk keresztmetszetben. Közreműködött: Nemcsák Károly
Jászai Mari-díjas érdemes művész, a budapesti József Attila Színház igazgatója,
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekművész, gitáros, zeneszerző
Április 27. Oroszlány Sztár elődöntő
Május 18. Oroszlány Sztár döntő
2013-ban indult útjára a Városi Gyermek és Ifjúsági Ki mit tud?, majd 2014-ben
Jónás Szabolcs és Kiss Krisztofer ötlete alapján megrendeztük a Város Hangja
elnevezésű énekversenyt is.
6
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2015-ben a két rendezvényt összevontuk, így született meg az Oroszlány Sztár
tehetségkutató, melynek célja a város tehetséges fiataljainak felkutatása, támogatása,
bemutatkozási és fellépési lehetőség megteremtése, valamint szereplési lehetőség a
városi gyermeknapon. Hisszük, hogy városunkban rengeteg a tehetséges gyermek,
ezért minél több teret, támogatást és lehetőséget kívánunk nekik biztosítani, hogy
merjék megmutatni a bennük rejlő kiváló képességeket.
Május 27. Városi Gyereknap
A gyerekek az egész délutánt betöltő programok során élményjegyeket gyűjthettek a
„Hétpróbás kalandjátékok”-on, majd azokat beválthatták gyereknapi élményekre:
- játszókamion
- körhinta, ugrálóvár
- arcfestés, csillámtetoválás, kézműveskedés
- babasarok
- euro-jumping
- élőcsocsó
- mázlijegy, koktélország
Színpadi programok:
- Oroszlány Sztár díjazottjainak műsora
- Kedvcsinálók Társulata: Interaktív Bűvészműsor, Bohócparádé - interaktív
Bohóc páros műsor egy kis Kutyaidomítással
- Bűvész Tanoda
A Városi Gyereknap az egyik leglátogatottabb gyermekprogram, melyet igyekszünk évről
évre még érdekesebbé, izgalmasabbá varázsolni a gyermekek számára.
Június 16. Napfény Karnevál
Ez a rendezvény a nyári szünetet nyitotta, mely szombat délután nyújtott színes
szórakozást a Szent Borbála téren a város gyermekeinek.
A Napfény Karnevál egy a saját hagyományaira épülő mégis megújuló szabadtéri
rendezvény. 2018-ban tizedik alkalommal kerül megrendezésre a nyári szünet első
szombatján. A rendezvény célja, hogy vidám hangulatban együtt játszva, versenyezve
szórakoztassa a családokat, megalapozza a nyári szünet jó hangulatát. A résztvevők
életkora nagyon szerteágazó minden évben. A 2-3 éves korúak már szülői, nagyszülői
segítséggel vidáman gyűjtögették a „Napfénytallérokat”, szaladgáltak a légvár körül,
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és csúszkáltak a mini légvárban. Számos fajátékot próbáltak ki közösen a családok, a
négyszemélyes sítalpak, gólyalábak ideális eszközei a közös játéknak.
Minden alkalommal egy-egy téma köré csoportosulnak az egyes programelemek,
amelyek vizuálisan és tartalmilag is megjelennek a délután folyamán. Tavaly Lázár
Zsófia és Lázár Ervin Bogármese című könyve köré épült fel a délutáni program.

2.2

CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK

2.2.1 Programok a csoportos foglalkozás keretében
2018-ban is sok csoportos foglalkozásra volt igény. Főként a Brunszvik– és a Táncsics óvoda,
valamint a tatabányai Tudásvár Tanulócsoport aktív, rendszeres közreműködésével, de minden
óvodából jöttek hozzánk csoportfoglalkozásra.
A foglalkozás témái: Őszi szüret – játékos előadás, Méhek – előadás, Környezetvédelem,
Állatok

világnapja

–

játékos

előadás

+

könyvtárbemutató,

Hulladékszelektálás,

Újrahasznosítás, Madarak téli gondozása, Téli erdő, Számok – játékos előadás +
könyvtárbemutató, könyvtárlátogatás, Adventi előkészületek, Játékos környezetvédelem, Téli
ünnep az újrahasznosítás segítségével, Így készül a könyv, Évszakok, Farsang – játékos
előadás, Család, Indiánok, Dínók, Mesék, Bábok, Csillagok bolygók, Állatok-évszakok,
Táplálkozási lánc, Luca nap, Mesék csodálatos lényei.
Október 31.

Tökjó Nap!

Vidám Halloween-i mulatságra vártuk a gyerekeket. Volt jelmezverseny, tökfaragás,
lámpáskészítés, cukorkagyűjtés, szellemes játékok, boszi buli, és nem maradhatott el a
jelmezes felvonulás sem.

November 10.

Márton Nap

Idén először szerveztünk a gyerekeknek

programot Márton Nap alkalmából. A

kezdeményezés igen kedvező fogadtatásra talált. Sokan eljöttek, hogy részt vegyenek az
alábbi programokon:
-Lúdas Matyi visszatér - Márton napi zenés interaktív libajáték
-Játékok: kötélhúzás, ugrókötél, zsákba futás, oszlop építés, gesztenye vagy dió gyűjtés,
gólyalábasok
- kézműveskedés
- lámpás felvonulás
- zsíroskenyér + tea parti
8
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December - Apróságok Adventje
2017-ben indult útjára új kezdeményezésünk az Apróságok Adventje. A nagy sikerre való
tekintettel 2018-ban is szerveztünk programot három adventi hétvégére a gyermekeknek,
családoknak.
- December 9.
Karácsonyi készülődés – kézműves-játszóház
Kolompos zenekar karácsonyi koncertje
- December 16.
Karácsonyi készülődés – kézműves-játszóház
Tompeti és barátai (teltházas koncert)
- December 21.
Karácsonyi készülődés – kézműves-játszóház
Maszk Bábszínház - Betlehemi történet
November 30 – december 21 Adventi programok
November 30 - Karácsonyfa díszítő játszóház
November 30-án délután sor került a Könyves Bütykölde rendhagyó karácsonyfa
díszítő játszóházára, ahol a résztvevők egy-egy karácsonyfa dísz elkészítésével
hangolódtak rá a karácsonyi ünnepekre. Az elkészült díszekből egyet minden kis
résztvevő elhelyezett a gyermekkönyvtár karácsonyfájára.
December 7. és 14. Könyves bütykölde a karácsony jegyében
A bütykölde decemberi foglalkozásain olyan tárgyak, díszek készültek, melyek
segítettek még szebbé varázsolni a karácsonyvárás napjait. Két foglalkozáson készült
karácsonyi

ablakdísz,

asztali

dísz.

Így

sikerült

mindenkinek

csinos

kis

ajándékcsomagokat készíteni a fa alá.
December 13. „Bűbájoló” Luca nap
„BűBájoló”

Luca

napi

programon

ismerkedhettek

meg az

érdeklődők

a

hagyományokban, magyar népi hiedelmekben, szokásokban gazdag nappal. A
banyatanodában kis boszik tanultak, bütykölde, jósda, arcfestés, csillámtetoválás,
hajtincsszínezés várta a gyerekeket, de készült Hagymakalendárium, Luca-búza, Luca
naptár is.
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2.2.2 Csoportok
Baba-Mama Klub
A 2018-as évben számos érdekes előadót sikerült meghívni. A szervezés folyamán lefixált
időpontokra ismét értékes és fontos információkat közvetítettek az előadók a klubtagoknak. A
társadalmi célú pályázat segítségével sikerült olyan kiemelt előadókat is felkérnünk, akik pl.:
a csecsemő újraélesztő tanfolyam és a testképzavarról szóló előadást tartottak. Az anyukák,
kismamák minden esetben pozitív visszajelzést adtak az előadásokról, többen jelezték, hogy a
jövőben szeretnének egy-egy témában jobban elmélyülni.
Január:

Kriskó Zsuzsanna, gyógypedagógus – A mozgásfejlődés fontosságáról

Február:

Sudárné Pócs Nikoletta, RTM oktató – Szülés utáni hasfal rehabilitáció

Március:

Péter Melitta - Egészséges mamák, boldog babák

Április:

Kovács Tünde - Baba-Mama jóga

Május:

Kocsis Zoltán, mentőtiszt – Csecsemő újraélesztő tanfolyam

Június:

Dr. Babusa Bernadett, klinikai szakpszichológus – Testképzavar

Október:

Beszedics-Környei Andi – Babahordozás

November:

Dr. Gieszer Zsuzsanna – A kötelező- és választható védőoltásokról

Mazsola torna
2015-ben indult az örömteli játékos baba-mama foglalkozás 1-3 éves korú gyermekeknek
sok-sok dallal, mondókával, izgalmas mozgásfejlesztő eszközökkel.
Foglalkozásvezető: Kárpáti Ingrid – konduktor, alapozó terápiás fejlesztő
HeMo Musical Stúdió
A stúdióban csoportos foglalkozások keretében fejlesztik a gyerekek képességeit. A beszéd,
mozgás és zenei gyakorlatok, a kifejezőképesség fejlesztését szolgáló drámajátékok, az
improvizáció, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatok a dráma és színjátszás
eszköz- és formatárát felhasználva fejlesztik a gyerekek általános kreativitását és
kommunikációs képességeit.
Művészeti vezető: Hegyi Mónika
Gyermek néptánc Szakkör
A foglalkozásokon a gyerekek megismerkednek a magyar nép hagyományaival, táncaival,
gyermekjátékaival és dalaival. Eközben fejlődik személyiségük és motorikus mozgásuk, ami
elengedhetetlen az óvodai, iskolai sikerek eléréséhez. A játékos néptáncon keresztül
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észrevétlenül válnak edzettebbé, egészségesebbé, miközben koordinációs és koncentrációs
készségük is fejlődik.
Művészeti vezető: Szabó Tibor
Az egész évben működő Apró kuckót folyamatosan látogatják a szülők gyermekeikkel. Az
aprócska játszószoba sok örömet szerez a látogatóknak. Nyilván nagyobb térben sokkal több
játékra lenne lehetőség, de a szülők ezt a lehetőséget is szívesen kihasználják, hogy
gyermekük rossz időben is társaságban játszhasson.
2.2.3 Táborok
Sajtkukac tábor, Turbo tábor, SUEZ Tábor
Az intézmény szervezésében zajló táborok népszerűbbek mint valaha. Komoly érdeklődés,
túljelentkezés jellemzi őket.
Sajtkukac tábor I., II.– rágjuk át magunkat régiónk történetén.
Időpont: 2018. június 25–29. és 2018. július 16–20.
Évről-évre rekord gyorsasággal összeálló tábora ez az intézménynek, melyen 40-45 általános
iskolás korú gyermek vesz részt. Évről-évre megújuló, érdekes úti célokat tartalmazó
programot nyújtunk az érdeklődőknek.
2018-as programok a táborban:
Sajtkukac tábor I.

Sajtkukac tábor II.

1. nap: Budapest – Elevenpark

1. nap: Székesfehérvár – Koronás Park

2. nap: Fehérvárcsurgó – Gaja-völgyi tájcentrum

2. nap: Budapest – Tarzan Park

3. nap: Felcsút – Puskás Akadémia

3. nap: Komárom – WF Szabadidőpark

4. nap: Budapest – Gyermekvasút

4. nap: Neszmély - Rétespajta

5. nap: Komárom – WF Szabadidőpark

5. nap: Budakeszi - Vadaspark

Turbo – tábor. I. II. III. IV.
Időpont: 2018. július 9–13. két turnus, 2018. július 23–27. és 2018. július 30–augusztus 3.
A Sajtkukac tábor programjaiból válogatott kétszer két hétre valót a család-barát BorgWarner
Inc. vezetése a dolgozók gyermekeinek. Az elmúlt öt év táborainak népszerűsége és gazdag
programja egyre több gyereknek szerez örömet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az évről
évre növekvő igény, hiszen az idén már négy turnusban összesen 132 gyermeket
táboroztattunk
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SUEZ – Tábor I. II.
Időpont: 2018. július 2–6. és 2018. augusztus 6-10.
Táboraink népszerűségének híre az ipari parki cégeknél elterjedőben van. 2018-ban is
megkereste

intézményünket a SUEZ Water, akik két turnusban kérték, hogy dolgozóik

gyermekeit vigyük el Sajtkukac jellegű táborokba éppúgy, mint az elmúlt két évben már
tettük. Az igényeket figyelembe véve állítottuk össze programjaikat.
Táborok létszámának alakulása az elmúlt tíz évben.
Tábor

2011 2012 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Össz.

Sajtkukac tábor I. 50 fő 49 fő 49 fő 49 fő 49 fő
II:

98fő

86 fő

73 fő

94 fő

97 fő

694 fő

Eleink nyomán
tábor

118 fő

2009 2010

-

-

15

17 fő 20 fő

16 fő 16 fő

22 fő

12 fő

-

Turbo Tábor I. II. III. IV.

-

-

33

66 fő

68 fő 66 fő

66 fő

99 fő

132 fő 530 fő

Suez Tábor I. II.

-

-

-

-

-

-

66 fő

66 fő

66 fő

Összesen:

50 fő 49 fő 64 fő 99 fő 135 fő 182 fő 168 fő 227 fő 271 fő 295 fő 1540 fő

2.3

-

198 fő

GYERMEKKÖNYVTÁRI RÉSZLEG

A gyermekkönyvtár az idén is várta és fogadta óvodás csoportok és iskolai osztályok
látogatását.

Könyvtári

órák

keretében

az

igényekhez

igazodva

tartotta

meg

a

gyermekkönyvtár ezeket a foglalkozásokat. Sor került könyvtárhasználati órákra – a gyerekek
megismerkedtek a gyermekkönyvtárral, és igény szerinti tematikus órákra.
2.3.1 Gyermekkönyvtári foglalkozások
Virtuális Kalandozások a Gyermekkönyvtárban
Számítógép használati lehetőség 18 éves korig a gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében.
Igényelhető és akár előre is foglalható időpontok heti két alakalommal egy-egy órára. A
gyermekkönyvtárban két számítógép áll a gyerekek rendelkezésére.
Vakrandi egy könyvvel
Az olvasás megszerettetését egy új oldalról megközelítő program, a „hétvégi könyv választó
játék”. A gyermekek becsomagolt könyvek közül választanak – nem tudják miről szól a
dokumentum -, kikölcsönzik, majd utána a könyvtáros segítségével megbeszélik a tartalmát.
12
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Könyves bütykölde
Az őszi és a téli hónapokban a hosszú sötét péntek délutánokat igyekeztünk tartalommal
megtölteni. A kézműves foglalkozások mindig népszerűek, a péntek délután tartott
összejövetelek kellemesen levezetik az egész heti iskolai feladatokban megfáradt gyerekeket.
A szép, saját kézzel készített tárgyak örömet okoznak a készítőnek. A foglalkozássorozat
2014-ben indult és népszerűsége töretlen. Péntek délutánonként a gyermekkönyvtár zsúfolásig
megtelik az érdeklődő gyerekekkel, családokkal.
2018-ban a dekorgumi és a filctárgyak készítése került előtérbe, kiegészítve színes karton,
zseníliadrót anyagok felhasználásával.
Társasjátékok az OKSZÍK Gyermekkönyvtárában
Az elmúlt két évben közel 100.000.- forint értékben sikerült új és népszerű társasjátékokat
vásárolni és így felújítani, bővíteni a gyermekkönyvtár játék gyűjteményét. A játékok
használatára nyitvatartási időben keddtől szombatig van lehetőség. A társasjátékok használata
folyamatosan nő, így a könyvtár ismertsége és a könyvtárhasználat előnyösen változik.

Foglalkozás típusa

Résztvevők száma 2018-ban

Virtuális kalandozások

59 fő

Társasjátékok

348 fő

Könyves bütykölde

261 fő

2.3.2 Gyermekkönyvtári rendezvények
Február 2.

Könyves Farsang

A rendezvényt a hagyományos farsangi elemeken kívül (bál szépe választás, jelmezverseny,
tombola, arcfestés, zsákbamacska, jósda) játékos versengés, sok zene, játék színesítette. A
rendezvény különlegessége, hogy a szervező felnőttek is jelmezbe bújnak. A délután folyamán
sor került a „Ne habozz, lapozz” olvasási verseny eredményhirdetésére is.
Február 21.

OKSZÍK Mesetára – Mesevetélkedő

Negyedik forduló és eredményhirdetés.
A mesevetélkedőt 2017 októberében hirdettük meg az általános iskolák 1. és 2. osztályos
diákjainak. A verseny négyfordulós, melynek első három fordulója beküldhető feladatlap volt.
A vidám és izgalmas utolsó azaz negyedik fordulóra és az eredményhirdetésre az Anyanyelv
Nemzetközi Napján került sor 2018. február 21-én.
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Április 11. Költészet napja / Járási vers- és prózamondó verseny
A 25. Járási vers- és prózamondó versenyre került sor az Oroszlányi Közösségi Színtér és
Könyvtár olvasótermében.
A versenyen a város és a járás településeinek általános- és középiskoláiból a legjobbak
mérhették össze tudásukat. A háromtagú zsűri értékelése alapján a legjobbak oklevelet és
könyvjutalmat kapnak. A verseny szervezői: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár,
Oroszlány Barátainak Köre, Magyar Ellenállók és Antifasiszták oroszlányi szervezete és a
Rákóczi Szövetség oroszlányi szervezete.
2018. szeptember -2019. január „Ne habozz! Lapozz!” - olvasási verseny
A verseny októberben kezdődött. Korosztály megbontás: 3.- 4. osztály, 5.-6. osztály, 7.-8.
osztály. Három hónapon keresztül a versenyfelhívásban megadott könyvekből készült
feladatlapokat dolgozzák ki a 3 fős csapatok. Ennek alapján kialakul egy sorrend és
eredményhirdetésre a Könyves Farsangon kerül sor.
A versenyfelhívásra 29 csapat jelentkezett a város általános iskoláiból, illetve Dadról és
Kecskédről. A korcsoportbeli megosztás a versenyen nagyon változó.
OKSZÍK – MESETÁRA – mesevetélkedő 1. - 2. osztályosoknak
2018. október – 2019. február
A vetélkedő októberben került meghirdetésre. Az általános iskolák első-második osztályosait
várja egy-egy mese Bálint Ágnestől, és a meséhez kapcsolódó színes feladatlap, melyek
feldolgozására egy-egy hónap áll rendelkezésre. A négyfordulós verseny utolsó fordulójára és
az eredményhirdetésre az intézményben kerül sor 2019 februárjában.
December 6. Mesél a Mikulás
A Mikulást számos érdeklődő várta a gyermekkönyvtárban, aki kedves meséivel az idén is
elvarázsolta a legkisebbeket és a még hűséges nagyobbakat. A gyermekkönyvtár röpke
órácskára átalakult a Mikulás házikójává, ahol a legbátrabbak saját kis produkcióikkal
kedveskedtek a Mikulásnak, aki apró ajándékokkal jutalmazta őket.
December 21: Téli mesék – Lovranits Júlia Villő
A gyermekkönyvtár karácsonyi hangulatot sugárzó környezetében várta az érdeklődőket
Lovranits Júlia Villő írónő, aki Téli mesék címen tartott interaktív játékos foglalkozást a
gyerekeknek. Kedves személyisége, a mesék és a hangulatos helyszín együttesen nagy sikert
arattak a résztvevők körében.
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Rendezvény neve

Résztvevők száma 2018-ban.

Könyves Farsang

95 fő

OKSZÍK Mesetára

100 fő

Költészet napi Vers- és Prózamondó verseny.

80 fő

Napfény Karnevál

900 fő

„Ne habozz! Lapozz!” - olvasási verseny.

252 fő

Karácsonyi programok.

225 fő

Összesen

1652 fő

A gyermekkönyvtár látogatói számának alakulása, helyben használt dokumentumok
folyóirat használat és referensz kérdések.
A gyermekkönyvtár látogatóinak kor szerinti összetétele nem változott az elmúlt évben. A
legújabb mese- és ifjúsági irodalom biztosítása fontos szerepet játszik a látogatottság
szintjének fenntartásában, hiszen így ki tudjuk elégíteni az olvasói igényeket. Ezért
igyekszünk a rendelkezésre álló könyvbeszerzési keretből minél több népszerű ifjúsági
regényt, regénysorozatot, kalandregényt beszerezni.
A könyvpiacon megtalálható hatalmas kínálatból válogatjuk ki az igényekhez igazodva az
értékes irodalmat. A mesék gyűjteményének frissítésére is nagy szükség van, hiszen itt is
folyamatosan növekvő igény merül fel úgy a szülők, mint a gyerekek részéről.
A helyben használt dokumentumok számában jelentős változás nem tapasztalható, a
folyóiratok használatánál kis emelkedés tapasztalható. A gyermek- és ifjúsági folyóiratok
iránti igény töretlen.
A referensz kérdések száma állandónak mondható, ami azt mutatja, hogy a látogatók
bizalommal fordulnak kérdéseikkel a könyvtároshoz, igénylik annak útmutatásait, segítségét.
Folyamatosan működő klubok, szakkörök és a gyermekkönyvtár berkeiben megvalósuló
programok, rendezvények, versenyek létszámadatainak összehasonlítása
A rendezvények, foglalkozások,
klubok, szakkörök látogatóinak
száma

2018-ban

emelkedést

mutat. E két adat bizonyítja, hogy
a könyvtári szakfeladatok ellátása
mellett komoly igény van a
könyvtárban

folyó

egyéb

kulturális tevékenységre is. A szakkörök, klubok heti rendszeressége, a csoportos óvodai- és
15
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iskolai foglalkozások, a nagyobb léptékű rendezvények, nyári napközis táborok mind-mind
szerves részei a gyermekkönyvtár mindennapjainak, melyre Oroszlány város lakói igényt
tartanak. A lakosság közel 20%-a 18 év alatti gyermek, akik közül - a statisztikai átlagot nézve
– több mint egy könyvtári rendezvényen minden egyes gyerek részt vett.

Programtípusok megoszlása és azokon résztvevők számának alakulása 2018-ban.
Ezek a konkrét számok ismét csak
megerősítenek

bennünket

abban

a

hitünkben, hogy nem fogyott el az
olvasó ifjúság. A gyerekek igénylik a
törődést és a tartalmas szórakozást,
szükségük van egymás társaságára, a
virtuális világ nem pótolja az emberi szükségleteket a társas lény mivoltot. Reméljük, hogy a
továbbiakban is sikerül eljuttatni gondolatainkat, szeretetünket kis olvasóinkhoz, hogy együtt
örülhessünk egy-egy rendezvényünkön, épülhessünk egymás által lélekben.

2.4

KÖNYVTÁR

2018-as évben folyamatos volt az új könyvek beszerzése
az olvasók nagy örömére.
Az

olvasószolgálati

feladatokat

folyamatosan

két

kolléganő látta el a felnőtt kölcsönző részben. Ez a feladat
a kölcsönzés, tájékoztatás, beiratkozás, irodalomajánlás,
előjegyzések felvétele, olvasók értesítése e-mailben vagy
telefonon,

fénymásolatok

készítése

könyvtári

dokumentumokról,

nyomtatás

munkafolyamatokat tartalmazza.
A könyvtárba érkező könyveket (ajándék, vásárlás) bevezettük az egyedi leltárkönyvbe
feltüntetve és összesítve a szükséges adatokat. Ezután negyed évente a csoportos
leltárkönyvbe is megtörtént az adminisztrálásuk.
A feldolgozatlan könyvek tartalmi és formai feltárásáról gondoskodtunk.
A TextLib számítógépes könyvtári katalógus folyamatos építése folyik.
A feldolgozott dokumentumokat szétosztottuk a könyvtár állományrészlegei között.
A hibásan rögzített adatok javítása is folyamatos a Textlib adatbázisban.
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Az év során a könyvárban közösségi szolgálatot teljesítő és nyári munkát vállaló diákok
tevékenységét felügyeltük, segítettük.
Jelentősen megnövekedett az internetet igénybe vevő látogatók száma. Leggyakrabban a
városba érkező munkavállalók, munkanélküliek, nyugdíjasok használják a számítógépet
online

kapcsolattartásra

a

családjukkal,

önéletrajzírásra,

szállás/albérlet

keresésre,

pályázatírásra, ügyintézésre. A használatban levő számítógépek mielőbbi cseréjére van
szükség, mert a 10-15 éves gépek már nem minden művelet elvégzésére alkalmasak.
A késedelmes olvasóknak a Könyvtárhasználati szabályzat szerint felszólító leveleket
nyomtattuk és kiküldtük azokat a lakcímre. Ez a munkaterület egyre jobban működik, egyre
többször visszakerülnek a késedelmes illetve elveszettnek hitt könyveink.
Az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó programokat a 2018-as évben is szerveztünk.
Folyamatosan érkeznek könyvtárközi kérések olvasóinktól. Egyre népszerűbb ez a
szolgáltatásunk. Ehhez kapcsolódóan részt vettünk ODR konferencián.
Rongált könyvek javítása folyamatos, ebben segítenek a közösségi munkás diákok.
A Könyvtár

bakelitlemez

állományának

analitikus

feldolgozása

befejeződött,

így

megindulhatott ezen audiodokumentumok kölcsönzése is. Az elhelyezésükre keressük a
megfelelő megoldást.
Az olvasóteremben is elláttuk az olvasószolgálati feladatokat: kölcsönzés, tájékoztatás,
folyóiratok leltározása, selejtezése. A könyvtárba járó folyóiratokat nyilvántartásba vettük,
hogy a kölcsönzés feltételeinek megfeleljenek, havi bontásban összekötöttük, hogy
visszakereshetővé váljanak.
A 2017. évi folyóiratokat az év elején kiselejteztük.
2018. év végén előfizettünk mintegy 50 újságot, folyóiratot – az olvasói kéréseknek
megfelelően az eddig olvashatókon kívül újak is kerülnek az olvasóterembe. Ehhez kapunk
még – remélhetőleg – közel 50-60 NKA által küldött folyóiratot, így a 2019-es évben is
büszkék lehetünk folyóirat szolgáltatásunkra a közel 100-110 darab újsággal, havi és
hetilappal.
A raktárban lévő tékázott folyóiratok rögzítését végezzük a TextLib rendszerben.
A helytörténeti dokumentumok folyamatos retrospektív feldolgozását egy megbízási
szerződéses kolléganő végzi, aki az olvasóteremben is teljesít szolgálatot.
Az irodalomajánlás folyamatos minden részlegünkben.
A könyvtár látogatói számára fontos a személyes kommunikáció, mely megnöveli

az

olvasószolgálatos kolléga tevékenységét. A szociálisan, mentálisan hátrányos látogatóink
igénylik a velük való foglalkozást.
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A rendszergazdával együttműködve végezzük a TextLib integrált könyvtári rendszer
karbantartását, az újdonságok feltöltését és folyamatos mentését.
A törlési folyamatok gépi és egyedi címleltárkönyvből való kivezetése folyamatos.
Negyedévente

a

csoportos

leltárkönyvből

is

kivezetésre

kerülnek

a

leselejtezett

dokumentumok.
A könyvtárunkba gyakorlatra érkező diákokat megismertettük könyvtárunkkal. Az oktatási
intézmény által kért oktatási anyagot a gyakorlatban is elmagyaráztuk nekik.
A könyvek házhoz szállítása folyamatos, az igényeket próbáljuk mindig felmérni és
teljesíteni. Jelenleg 4 kolléganő végzi a könyvek házhoz szállítását.
A hónapok végén megrendezésre kerülő „Így írnak Ők…”sorozat vendégei voltak 2018-ban:
január

Endrei Judit

február

Pásztorné Kis Gabriella

március

Bán Mór

május 1.

Katona Csaba

május

Stepancsics Gusztáv

szeptember

Kocsos András Sándor

október OKN

Horváth Tamás

november

Horvay Ferenc

december

Jáger Dávid, Cserteg István
Dombóvári István

2.5

2.5.1

KÖZMŰVELŐDÉS

Közművelődési rendezvények

A 2018. évi felnőtt közművelődési programjaink – saját és társszervezés –az alábbiakban
voltak.
Bulizóna
Nyolc rendezvényre került sor:
Januárban a Dogs n’ Roses zenekar koncertje. Kizárólagosan a Guns N’ Roses amerikai hard
rock együttes számait reprezentálták nagy sikerrel.
Februárban Retró farsang volt, a keverőpultnál Dj Bóli és Dj Marák gondoskodott a jó
hangulatról.
Márciusban az oroszlányi zenei színtér egyik zenekara a Tigroszlán lemezbemutató
koncertjére került sor az intézmény színháztermében.
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Április 14-én. a Black Jack zenekar adott sikeres koncertet.
Szeptemberben rendhagyó helyszínen és fellépőkkel valósult meg egy kiváló jazzkomolyzenei koncert intézményünk kamaratermében. Tóth Ervin Márk és zenész barátai az
est első felében komolyzenei műveket adtak elő, majd ezután következett a jazz.
Szeptember 21-én teret biztosítottunk azoknak a fiataloknak, akiknek eddig nem volt
alkalmuk megmutatni tudásukat. Bihari Tamás és Hocz Tamás, azaz DEZ music és L.B.S
Music mutatkoztak be a közönségnek.
Október 19-én a Voodoo Papa duó volt a fellépőnk. Az autentikus blues zene mellett volt
bluesosított népzene is.
November 10-én Retró discóval búcsúzott zenei sorozatunk.
Műélmény kávézó
Januárban került sor a Műélmény kávéház nyitó beszélgetésére. Meghívott vendégünk,
Molnár György az Omega együttes gitárosa, Liszt Ferenc és Kossuth-díjas zeneszerző volt.
Május 18-án Művészet és oktatás című előadáson Pózner Gábor szobrász-művész pedagógus
mutatkozott be.
Július 04.-én érdekes témával foglalkozott programunk. Az 1978-as labdarúgó-világbajnokság
40. évfordulója alkalmából a vendég Csapó Károly volt. A rendezvényre ellátogatott több régi
labdarúgó, köztük Szabó György szintén egykori válogatott is.
Szeptember 21-én nagy érdeklődés mellett kezdődött Kocsis András Sándor, Színek és formák
(festmények, szobrok, kisplasztikák) című kiállításához kapcsolódóan a Műélmény kávézó.
November 23-án „Egy világutazó képei: Dubai, az Egyesült Arab Emírségek gyöngyszeme”
volt a téma. Előadó: Brnák Róbert okleveles mérnök aki a felvidéki Léváról érkezett.
Én Zeném
Hogy is volt? Tiltott-Tűrt-Támogatott szereplők a magyar könnyűzenei életben volt a témája
a februári összejövetelnek. Az előadónk Nagy Csaba volt, aki már 2016-ban is hozott egy
remek műsort. Nagy érdeklődés övezte ezt a műsort.
Március 07-én folytatódott az „Én Zeném” sorozat rendhagyó „kihelyezett” helyszínen a
Czermann vendéglőben, a Hölgyklub meghívására. A „Kalandozások a bakelit lemezek
világában” című összeállítás nagy sikert aratott a jelenlevő 55 néző, hallgató számára,
melynek előadója Nagy Csaba volt.
Március 21-én ismét megrendezésre került az előadás, ezúttal a Borbálai közösségi házban,
ahova a borbálai Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk eleget.
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Március 10-én a kamarateremben egy rendhagyó, különleges esemény került megrendezésre.
A Karamazov testvéreket négy színész, Adorjáni Bálint, Jankovics Péter, Lazók Mátyás, Orosz
Ákos alkotja, akik 2012 óta számos alkalommal adták elő a Karamazov Testvérek színdarabot.
A különlegesség, hogy ennek van egy nem várt hozadéka is. Ez pedig az előadással szoros
kapcsolatban álló zenei anyag létrejötte, amelyet ezúttal nálunk mutattak be.
Novemberben házigazdánk Hegyi Mónika a HeMó Musical Stúdió vezetője volt.
Szabadegyetemi előadássorozat
Februárban Dr Buda Ádám orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta volt vendégünk. A „Mit
üzen a testünk, mit üzen a lelkünk” című könyvek írója.
Márciusban Laár András a KFT zenekar alapítója, népszerű humorista, a buddhizmus
elkötelezett híve érkezett Oroszlányba. Az előadás címe: „ Buddhizmus a hétköznapi életben”
volt. A rendkívül izgalmas és szórakoztató, humortól sem mentes előadást mintegy kétszáz
érdeklődő hallgatta meg.
Május 09-én Görög Ibolya magyar írónő, akkreditált előadó, protokoll szakember, jelenleg a
GProtokoll Szaktanácsadó Bt. vezetőjének előadása volt. Az előadás címe Európaiság –
hitelesség – protokoll.
Október 03-án az Országos Könyvtári Napok alkalmából megtartott Szabadegyetemi előadás
címe: „Virtuális és valós könyvtárak „MaxWhere”. Dr. Baranyi Péter a Széchenyi István
egyetem tanára volt vendégünk.
Zenés Nyári Találkozások Oroszlányban
Június 30. A helyi Tigroszlán csapat adott koncertet.
Július 21. A budapesti The Biebers együttes volt vendégünk a szabadtéri színpadon. Két
vezéralakja a Megasztárból ismert Puskás Peti és testvére, Puskás Ádám Dániel. Az együttes
második helyen végzett a 2015-ös Nagy-Szín-Padon és olyan előadók előtt zenéltek, mint
Robbie Williams és az Imagine Dragons.
Augusztus 11-én fergeteges Tales Of Evening koncertet hallhattak az érdeklődők.
Kiállítások
17 kiállításnak adott otthont intézményünk:
Január 22-től február 22-ig volt látható Hemző Károly Hemzőváros című kiállítása. Mintegy
1500 fő látogatta meg a kiváló tárlatot.
Február 1-től intézményünk auláját Bogár Ildikó A családok éve alkalmából összeállított
fotóválogatása díszítette.
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Február 23-án Zámbó Kornél kiállítás megnyitójára került sor. A tárlat címe „Vendégségben
Zámbóéknál”. A rendezvényen közreműködött Sallay Edit énekművész és Kenessei András
művészettörténész.
Március 15-én a ’48-as Forradalom és Szabadságharc ünnepéhez kapcsolódva a „Kossuth- és
a ’48-as emigráció emlékeinél Európában és a nagyvilágban" című tárlat nyitotta meg kapuit.
Március 30-án a „Civileké a pást” kiállítás megnyitóra került sor. A kiállítást Hornyák-Pálmai
Éva a NMI Művelődési Intézet Nkft. Komárom-Esztergom Megyei irodavezetője nyitotta
meg.
Április 16. Olvass és Írj Anne Frankkal kiállítás megnyitója zajlott.
Április 23-án „Tánc a világ, tánc az életem” kiállítás megnyitójára került sor.
Május 12-én nyitott a Hamvas Béla Gimnázium grafikai alkotásaiból egy kiállítás.
Május 25-től volt látogatható az „Emlékezet a hősökre 1914-1918 - Ecsettel a békéért” című a
Krajczáros Alapítvány kiállítása. A Krajczáros Alapítvány nemzetközi tárlatával lengyel,
magyar, szlovák művészek alkotásaiból az I. világháború befejezésének 100. évfordulójára
emlékeztünk.
Június 1-től volt látható a Hébé grafikus tagozatának „mini” kiállítása a kamaraterem
előterében.
Augusztus 11.-én a Falunap programjába illeszkedő kiállítás megvalósulásában segédkezett
intézményünk. A 22 db A/2-es kép esztétikus elrendezésére a tájház pajtájában került sor.
Augusztus 31. A Fénnyel Festők Fotóklubjának kiállítás megnyitójára került sor immáron
nyolcadik alkalommal.
Szeptember 15-én nyílt meg Kocsis András Sándor :Színek és formák (festmények, szobrok,
kisplasztikák) című kiállítása. A kiállítást Müller Péter, író nyitotta meg. A kiállított művek:
30 festmény, 26 kisplasztika és 13 bronz portré. A kiállítást szeptember 27-ig mintegy 800
látogató tekintette meg.
Szeptember 30-án a Zene Világnapi Szijj Irma Kórustalálkozó zárásaként ismét kiállítás
megnyitóra került sor intézményünk aulájában. Szécsi Ferenc képeiből jött létre a „Légből
kapott képek” avagy Oroszlány madártávlatból című kiállítás, amelyet Rajnai Gábor
Oroszlány város alpolgármestere nyitott meg nagyszámú érdeklődő előtt.
Október 01-től volt látogatható Dittrich Márta oroszlányi festőművész Visszatekintő című
kiállítása.
Október 23-án nyílt meg az „56 könnycsepp” - Női sorsok az 1956-os forradalom és
szabadságharc napjaiban és a megtorlás éveiben című tárlat, amit dr.File Beáta jegyző nyitott
meg nemzeti ünnepünk alkalmából.
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November 16.-án nyitott „Halász Géza Show” szatirikus webgrafika és karikatúra kiállítás.
December 03-án nyílt meg a hagyományos Mézeskalács kiállítás intézményünkben, mely
Oroszlány Barátainak Körével közös szervezés.
XXII. Civileké a Ház / 2018. március 30. – április 07.
Magyarország kormánya a 2018-as évet a Családok évének nyilvánította. A XXII. Civileké a
Ház rendezvénysorozat kapcsolódott ehhez.
Civileké a Pást kiállítás
A kiállítást Edelmayer Zsolt, módszertani referens nyitotta meg az
NMI

Művelődési

Intézet

Nonprofit

Közhasznú

Korlátolt

Felelősségű Társaság, Komárom-Esztergom megyei irodájában
dolgozik.
A kiállítás résztvevői:
1.Falu Hagyományőrző Egyesület
2.Hölgy Klub
3.Gocsik Jánosné – Ezoterikus Klub
4.Kertbartátok Köre
5.Magyar Vöröskereszt Oroszlányi Területi Szervezete
6.Magyar Ellenállók és Antifasiszták Oroszlányi Szervezete
7.Nyugdíjas Értelmiségi Klub
8.Pepecsvörk Klub
9.Rajz Szakkör
10.Rákóczi Szövetség
11.OMBKE Oroszlányi Helyi Szervezete
12.Oroszlány Barátainak Köre
13.Oroszlányi Bányász Népdalkör Egyesület
14.Oroszlányi Szegényeket Támogató Alapítvány
15.Oroszlányi Szlovák Klub
16.Oroszlányi és Térsége Civil Szervezeteinek Egyesülete
17.SALA-TVOJE MESTO
18.Szövőszakkör
19.Természetbarátok
20.ZOJDS – Szlovák Nyugdíjasok Egyesületének Alapszervezet
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Civileké a Ház megnyitó – A „szűk családi kör”
A OKSZÍK-ban működő csoportok mutatták be tevékenységeiket.
Fellépők
OKSZÍK Gyermek Néptánc csoport
Oroszlányi Bányász Népdalkör,
Szíjj Irma Kamarakórus,
Dance Reform Táncstúdió,
Cirill Táncstúdió,
HeMo Musical Stúdió
Cservenák Erzsébet

Március 31. – NYUSZI-BULI – A család szeme fénye a Gyerek!
A gyerekeknek szóló programok az alábbiak voltak:
– fa tojások, fa nyulak készítése, festése
– húsvéti csoki készítés
– nyuszis gyertya öntése
– arcfestés
– csillámtetoválás
– lufi hajtogató nyuszi
– nyuszi memória, nyuszi kirakó
– Aranyhaj világa játékkal kacagással, finomsággal 0-8 éves korú gyermekek számára
Sárgarépás jó napot! – a Palinta társulat előadása
Április 3. – Szakmai nap – A „távolabbi rokonság”
Műhelybeszélgetések „sok szemközt” - a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom
Megyei Irodája, az Új Nemzedék Nonprofit Kft. Tatabányai Közösségi Tere és az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár közös szakmai napja.
A műhely célja a közművelődési szakterület, ifjúságügy jó gyakorlatainak,

példáinak

bemutatása, aktuális szakmai információk átadása, mely segíti a

dolgozók

szakterületen

naprakészségét, felkészültségét, illetve egymás közötti kapcsolatainak erősítését.
A szakmai napon több csoport is nyílt foglalkozást tartott:
a Kanga tréning, a Kertbarátok köre, , a K.E.M. Civil Információs Centrum és az Oroszlány és
Térsége Szervezeteinek Egyesülete
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Április 04. Egészség- és Ezoterikus Nap – A legfontosabb az Egészség!
A nap délelőtt indult a Mazsola torna – ingyenes,
bemutató órájával, majd délután folytatódott a Vakok és
Gyengén látók KEM – Érzékenyítő programjával,
melyre a Hunyadi Mátyás Általános Iskolából jött két
osztály, akik nagyon érdekesnek tartották a bemutatót, ki
is próbálhatták, hogy valójában milyen az élete egy vak embernek.
Résztvevők:
Vöröskereszt Oroszlányi Szervezete – vérnyomás- és vércukormérés
Bió dió Naturtanya – Bach virágterápia és Natúr kozmetikumok
Diabétesz Klub- Tájékoztató a klub munkájáról
Fitoterápia – gyógynövények általi gyógyítás – tanácsadó: Pölt Jánosné fito-terapeuta
KEMKH Népegészségügyi Főosztály:
- súly, BMI, testzsír és testizom %, hasi zsír, alapanyagcsere-kalkuláció, mérés
digitális mérleggel
- Étrendi tanácsok. Tanácsadó: Barnáné Susa Éva dietetikus
- tüdő, száj, szemléltető eszközként és kilélegzett levegő CO (szén-monoxid)
tartalmának mérése
- Diplomás ápoló egészségügyi témákban, tanácsadás, kiadványok
Kártya- és tenyérjóslás – Kocsis Judit jósnő
Ezoterikus klub – csakra tisztítás, nyitás
Indiai fejmasszázs – Nagy Dorothy masszőr
Előadás az oroszlányi Hölgyklub szervezésében – Leggyakoribb betegségek étrendje
(elhízás, cukorbetegség, magas vérnyomás) Előadó: Barnáné Suha Éva dietetikus
Mellönvizsgálat gyakorlása – szakember segítségével
Meridián torna – Gráczia Istvánné és Gráczia István segítségével
Április 05. Kistérségi Nyugdíjas találkozó – „A család kényeztetői, a nagyszülők”
Minden csoport előadott egy rövid kis műsort. Résztvevők:
Örökifjak Nyugdíjas Klub
Kecskédi Nyugdíjas Klub
Szákszendi Nyugdíjas Klub
Bokodi Nyugdíjas Klub
Értelmiségi Klub Oroszlány
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Borbálai Nyugdíjas Klub
Nagy Bandó András műsora a színházteremben
Április 06. A család kohéziója a NŐ!
Kényeztető programok:
Fodrász, Körmös, Pedikűrös, Masszőrm AVON – smink, fodrász, Székely Gabriella,
Tupper Klub – bemutató
BióDió Naturtanya Illóolajok – Helmeczy Bessy
Baba-Mama Klub nyílt foglalkozása
15.00-18.00 óráig az Apró Kuckóban – ingyenes óvodai felügyelet
Indiai fejmasszázs
Sihatsu masszázs
17.00 óra
Jakupcsek Gabriella Ridikül jellegű műsora
Vendégei: dr. File Beáta Oroszlány jegyzője
Takács Tímea OKSZÍK igazgató
Lódry Csaba világbajnok virágkötő
A Ridikül jellegű beszélgetős műsor mindenki számára
érdekes volt, hiszen a színpadon ülő, a városban közismert emberek más arcát ismerhette meg
minden érdeklődő!
Igazán színvonalas és remek műsornak lehettünk szem és fültanúi.
Lódri Csaba személyre „kötött” virágcsokrai pedig megkoronázták a programot.
19.00 óra

Divatbemutató

Modellek oroszlányi, nők, lányok, asszonyok
Fellép a HeMo Musical Társulat
.
Április 07. Zárónap – Családi program
Az utolsó nap programját a család minden tagjának
szántuk.
Természetjárók – Séta a környei tó körül, szalonna sütés
Oroszlányi Tekergők – kerékpáros túra a Géza-kilátóhoz
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RáHangoló csapat előadásában Saint-Exupéry „A kis herceg” című művét tekinthetik meg
Oroszlány lakói S. Halász Károly zenéjével és a Silhouette Balett táncosaival.
Összességében a XXII. Civileké a Ház programsorozatot sikeresnek mondhatjuk, hiszen a
család minden tagja megtalálhatta a számára megfelelő programot.
2.5.2 Az alkalmi programok, bemutatása
Január 22. A Magyar Kultúra Napja
Kiállítás megnyitó (Hemző Károly – Hemzőváros)
Kölcsey Ferenc Emlékplakettek átadása a színházteremben
A Bakfark Bálint AMI „Csodaforrás” című műsora
Február 25. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
Filmvetítés - 1985-ben készült, drámai, szatirikus, komikus elemekkel átszőtt antiutópisztikus világképet bemutató mű. Rendezte Terry Gilliam, a Monty Python társulat
tagja. Sajnos az érdeklődés az előző évhez hasonlóan csekélynek mondható (15 fő). A
rendezvény továbbiakban történő megszervezése – amíg erre valós igény nem
jelentkezik – átgondolandó.
Április 12. Felvidékről kitelepítettek emléknapja
Csáky Pál: Hit és illúzió című színpadi játéka. Főszerepet játszott Boráros Imre
Kossuth díjas felvidéki színész.
Május 1. A Munka Ünnepe
Vidámpark sörmajálissal, különleges kiváló cseh sörökkel
Számos gyerekjáték
Rendhagyó „Így írnak Ők”- Katona Csaba sörténész eladása
Előadók: Cirill Táncstúdió, a HeMo Musical Stúdió, Tippán Juzuf: aki Demjén Ferenc
slágereiből adott elő örökzöld slágereket. Varga Feri és Balássy Betty műsora után
pedig a népszerű Anna and the Barbies koncert zárta a napot.
Május 27. Magyar Hősök Napja
Koszorúzás az oroszlányi evangélikus templomnál. Megemlékező beszédet mondott
Kun Ferencz a Rákóczi Szövetség alapító tagja, kurátora.
Június 1. A Győri Tánc-és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
Koncertvizsgájára, amely az iskola egyik legfontosabb eseménye.
Június 04. Nemzeti Összetartozás Napja
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11 felvidéki iskola, közel háromszáz diákja érkezett Oroszlányba, az önkormányzat, a
Rákóczi Szövetség, valamint az OKSZÍK közös szervezésére. Közreműködött az
Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar.
Beszédet mondott:
Kun Ferencz, a szövetség alelnöke
Lazók Zoltán polgármester
Domin István, Izsa község polgármestere a felvidéki magyarok üdvözletét
közvetítette
8kor színház „Valahol aláírtak valamit” című emlékműsora
A helyi és határon túlról érkezett emlékezők koszorúzása
Augusztus 19-20 Boroszlány I. Oroszlányi Borfesztivál
Célkitűzéseink voltak a szabadidő hasznos eltöltése, és az ünnep méltó módon és
magas színvonalon történő megrendezése mellett a helyi turizmus fejlesztése, és olyan
rendezvény

létrehozása,

amely

eddig

nem

jellemezte

városunk

kulturális

(gasztronómiai) kínálatát. A rendezvény határokon átívelő kulturális összefogásra is
példát kívánt adni. (Felvidéki borok: Garamkövesdről Benyó Mihály borász által
vezetett BM wine-Benyo pince, Pomozi Zoltán Ipolymenti borok. Oroszlány
képviseletében Pusztai és Fia - Balatonfüredi, Csopaki borok. Az Ászár-neszmélyi
borvidékről Petőcz Pincészet (Ászár), a Simecz Pince (Neszmély) a Fülöp Pince és az
N3 Borműhely (Nyergesújfalu), valamint a Marani Hungary KFT (Budapest) - grúz
borok. A borkóstolás mellett kiváló nemzetközi zenei programmal vártuk az érdeklődő
vendégeket: Felvidéki História Zenekar blues-rock koncertje, az Erdélyi Selfish
Murpfy együttes - ír-kelta punk zene, Magyarország képviseletében a Gypo Circus
zenekar zárta a napot. A sikeres első napot követte a második, amelyet az Államalapító
Szent István ünnepével párhuzamos rendezvényként szerveztünk. Az ünnepi műsor
16.30-kor kezdődött a Millenniumi emlékműnél, ahol ünnepi beszédet mondott
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Lazók Zoltán polgármester. A
koszorúzás után folytatódott a rendezvény a Szent Borbála téren, a helyi Kále Lulugyi
Hagyományőrző Együttes tagjainak előadásával, ezt követte a Budapest Ska Nu-Jazz
Orchestra koncertje. A napot a CHILDREN OF DISTANCE zenekar koncertje, majd
tűzijáték zárta.
Augusztus 30. Elő-Bányásznap - szórakoztató műsorok a Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
rendezvénye
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Augusztus 31. Bányásznap
Koszorúzás az Oroszlányi Bányász Koncert Fúvószenekar közreműködésével a Szent
Borbála téren.
Könyvbemutató az intézmény aulában. (Oroszlányi emlékképek 1950-2017.)
Fénnyel Festők Fotóklubja kiállítás megnyitó a kiállító teremben
Szabadtéri színpadon: Tigroszlán koncert
Mécseses felvonulás az Oroszlányi Bányász Koncert Fúvószenekar közreműködésével
Révész & Závodi Piramis-évek c. koncert
Szeptember 1. Bányásznap
Csilletoló verseny, Focibajnokság a műfüves pályán, Bányásznapi tekerés.
Bányásznapi Fúvós Találkozó
Vendég delegációk bemutatkozása
A

Zenevonat Szuperkoncert az LGT Sztárjaival a rendkívüli időjárás miatt –

intézményvezetői döntés alapján - a színházteremben került megtartásra. A döntést
igazolta a Katasztrófavédelemtől érkező információ, amely minden szabadtéri
rendezvény folytatását megtiltotta. A Tűzijáték elmaradt.
Szeptember 2. Bányásznap
V. Bányász Ételek Főzőversenye - 33 csapat versenyzett.
Szeptember 30. Zene Világnapja
Szijj Irma Kórustalálkozó a színházteremben
Október 1. Idősek Világnapja
Szereted-e még című Szécsi Pál emlék koncert – fellépők: Gergely Róbert, NémediVarga Tímea, Gere Orsolya.
Október 06. Az Aradi Vértanúk Napja
Dr. Kedves Gyula megemlékező beszéde
Lazók Zoltán Oroszlány város polgármester beszéde
Koszorúzás. Közreműködött a Szíjj Írma Kamarakórus, és a Kecskédi Esterházy
József Hagyományőrző lovasbandérium. A rendezvény a Rákóczi Szövetség
Oroszlányi Szervezetével közös szervezésben valósult meg.
Október 07.Sportok fesztiváljának voltunk társszervezői.
Gyerek horgászverseny, a sportágaknál pontgyűjtés.
Színpadi programok:
sportágbemutatók: Oroszlány Bears Amerikai Football Csapat, Oroszlányi Szabadidő
Egyesület ökölvívó szakosztálya, Karate a gyermekekért, Kiszli Vanda. ,
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Felléptek: a Cirill Táncstúdió, a Hébé AMI, a Silhouette Balett. Horváth Sándor
előadó, a SilenT, a BSW és Opitz Barbi. Köszöntőt mondott Lazók Zoltán Oroszlány
város polgármestere, amit a díjak átadása és értékelő lapok sorsolása követett. A nap
tűzijátékkal zárult.
Október 23. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
Ünnepi megemlékezésre, és koszorúzás.
Beszédet mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint
Lazók Zoltán Oroszlány város polgármestere.
„56 könnycsepp” - Női sorsok az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban és a
megtorlás éveiben - című kiállítás megnyitója
GHYMES Együttes – Kézfogás című ünnepi műsora
Október 26-27-28. VI. Országos Rajzfilmünnep
A három nap alatt 12 film ingyenes vetítésére került sor. A kínálat összeállításakor
ügyeltünk arra, hogy minden korosztály számára biztosítsuk a nekik való programot.
A választék: Az ember tragédiája 2011, magyar animációs film. Elsősorban a
gyerekek voltak célcsoportjai a A KAFF válogatása gyerekeknek a 2017-es fesztivál
díjnyertes filmjeiből és a Mesék és kultúrák – a Kecskemétfilm válogatása valamint a
Napkirálynő francia-belga-magyar filmnek is. A legkisebbekre is gondolva vetítettük
le a Bogyó és Babóca 3 a mesesorozatok legizgalmasabb epizódjaiból álló
összeállítást. A Kubo és a varázshúrok fantasy kalandfilm 2016. már egy kicsit
nagyobbacska gyermekek számára jelentett élményt. A felnőttek számára pedig igen
sokrétű és változatos filmeket mutattunk be: Have a nice day krimi/vígjáték, A vörös
teknős 2016, francia-japán animációs film. Sajátos képi világ és tragikus felütésű film
volt a Teheráni tabuk filmdráma, amely Napjaink Teheránjába engedett bepillantást.
Szintén inkább felnőtteknek való film volt a Háry János egész estés film amelyben a
zenére komponált, négy felvonásból álló film Kodály Zoltán daljátékán alapul. Végül
az utolsó napon igazi filmcsemegékkel zártunk. A legfrissebb animációs rövidfilmek a
nagyvilágból I. Összeállítás a 2018-as Busho Filmfesztivál animációs rövidfilmjeiből
felnőtteknek és A legfrissebb animációs rövidfilmek a nagyvilágból II. összeállítás a
2018-as Anilogue Nemzetközi Animációs filmfesztivál válogatás felnőtteknek. A
nemzetközi felhozatalt bizonyítja a bemutatkozó országok sora: Németország,
Csehország Lengyelország Irán Németország, Franciaország-Törökország, KanadaHorvát-Észt, Orosz, Dán, Magyar. A rendezvény látogatottsága pénteken és vasárnap
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volt a legnagyobb és kijelenthető hogy sikeresnek tekinthető, folytatást érdemel a
rendezvény.
November 24. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások
emléknapján Dunajszky Géza felvidéki tanár, író volt a meghívott előadó.
November 25-én került sor a XXVIII. Adventi Népdalköri Találkozóra, az Oroszlányi Bányász
Népdalkörrel közös szervezésben.
December 02-23. között valósítottuk meg a IV. Oroszlányi Adventi Vásár és Kulturális
Programsorozatot.
December 02. R Kárpáti Péter és művésztársai
Gyertyagyújtással és ünnepi beszédek (Farkas Etelka evangélikus lelkész és
Lazók Zoltán Oroszlány város polgármestere)
For You Acapella Együttes koncertje
Malek Andrea - Soulistic Duója
December 07. SilenT
Burai Krisztián
LBS Music
Lola
December 08. HeMó musical stúdió
Veréb Tamás
Janicsák Veca
December 09. Szíjj Irma Kamarakórus
Rácz Gergő koncertje
Szandi koncertje
December 14. Szeretet karácsony az OBK-val
József Attila Általános Iskola műsora
Cirill Táncstúdió műsora
Kaczor Feri műsora
Sári Évi koncertje
December 15. Hébé AMI műsora
L.L Junior fellépése
Creme de la pop koncert
December 16. Hamvas Béla Gimnázium műsora
Bródy János Ráadás című koncertje
December 21. A Hunyadi Mátyás Ált. Iskola ünnepi műsora
Kale Lulugyi koncertje
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Tilinger Attila koncertje
December 22. Regélők énekegyüttes adventi összeállítása
Fekete lakkcipők Komár László emlékzenekar koncertje
December 23. Mystery Gang koncertje
Hot Jazz Band koncertje
December 30. Előszilveszter Fellépők:
Silhouette balett
Régió zenekar
Csocsesz
Betty Love
Irie Maffia
USNK
B.Tóth László

2.6

Fogadó színházi tevékenységünk

A felnőtt színházi bérlet rendkívül nagy érdeklődésre tart számot városunk és környékének
színházkedvelő közönségének körében. Az árusítás megkezdésének időpontjában már
kígyózik a sor a információ előtt. Kínálatunk több éve már, hogy elnyeri a tetszését az
érdeklődőknek és visszatérő látogatói és vásárlói színházbérletünknek. Nem csak
Oroszlányból, hanem a közeli falvakból (Dad, Kecskéd, Bokod), városokból (Tata,
Tatabánya) is érkeznek hozzánk nézők. Mind a tavaszi, mind az őszi bérletsorozatunk telt
házas előadásokkal tudott megvalósulni.
Forrásaink figyelembevételével, az előadásárak és a fizetőképes kereslet harmóniáját továbbra
is igyekszünk fenntartani.
Megvalósult előadások:
2018. TAVASZ
2018. január 13.

Gergely Theáter

Johnnie Mortimer – Brian Cooke: Pasik a pácban / zenés vígjáték két részben
Fsz: Csomor Csilla/Vörös Edit, Beleznay Endre, Rátonyi Hajni, Buch Tibor
Rendezte: Gergely Róbert
2018. február 4.

Zenthe Ferenc Színház

Michael Frayn: Függöny fel! - Még egyszer hátulról
Fsz: Vándor Éva, Kautzky Armand, Albert Péter
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Rendezte: Susán Ferenc
2018. március 10.

Gergely Theáter

Stéphane Laporte – Patrick Laviosa: Pánik a fedélzeten / musical comedy
Fsz: Fábián Anita, Kökényesi Ági, Lippai László
Rendezte: Gergely Róbert
2018. április 22.

József Attila Színház

Éric Assous: Boldogság / szerelmi kaland hat képben
Fsz: Pikali Gerda, Rékasi Károly
Rendezte: Verebes István
2018. ŐSZ
2018. szeptember 23. Hadart Színház:
Oscar / Vígjáték két részben.
Főszereplők: Háda János, Kökényessy Ági
Rendezte: Háda János
2018. október 14.

Kalocsay Színház:

Hyppolit a lakáj / zenés vígjáték két részben
Fsz: Várkonyi András, Sáfár Anikó
2018. november 24.

Zenthe Ferenc Színház:

Moliére: Képzelt beteg / vígjáték
Fsz: Koltai Róbert, Bozó Andrea
2018. december 21.

Turay Ida Színház:

A férfiak a fejükre estek! / zenés vígjáték
Fsz: Sztárek Andrea, Détár Enikő

3.

EGYÉB MUNKATERÜLETEK

Információ
Az intézményben a személyes találkozás és tájékoztatás első és legfontosabb helye. Nagyon
fontos az információs kolléga személye és tájékozottsága.
Az információs kollégák mindennapi feladataik közé tartoznak az alábbiak: terembérléssel,
rendezvényekkel kapcsolatos egyeztetések, bérleti szerződések előkészítése, az ügyfelek
bejövő hívásainak fogadása, üzeneteinek továbbítása, rendezvények jegyeinek árusítása, a
könyvtári beiratkozás, késedelmi díj és egyéb pénzügyi befizetések rendezése, ezen iratok és
dokumentumok szakszerű kezelése, tárolása, rendszerezése, szerződések nyomon követése az
ellenjegyzéstől a rendezvény megvalósulásáig. Napi, havi statisztika készítése. Rendezvények
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alkalmával a szerződésbe foglalt egyéb igények meglétének ellenőrzése. A teremnyilvántartás
pontos, átgondolt vezetése papír alapon és számítógépes nyilvántartási rendszerben. A civil
szervezetek, klubok, szakkörök összejöveteleit követi. A munkanaplót részükre átadja a terem
kulcsával együtt és távozásukkor visszaveszi.
A városba érkező látogatóknak információt nyújt településünkről, eligazítja amennyiben
szükséges.
Grafikai tervező
Ő végzi a reklámanyagok, programajánlók,

szórólapok, plakátok, meghívók tervezését,

szerkesztését.
Igyekszünk minőségi, esztétikus, figyelemfelkeltő reklámanyagokat tervezni, készíteni és
terjeszteni (okszik.hu és facebook). A havi programajánló füzetek tervezése és szerkesztése is
a feladatkörébe tartozik.
Papíralapú programajánló: A/5-ös két oldalas formátumban, programtípusokra (jubileumi,
kulturális, sport, gyermek, egyéb...) lebontva. Az OKSZIK célja a kis méretű (A/6-os) 8
oldalas programfüzet készítése az elkövetkezendő időben is, melyben - az aktuális havi
programok mellett - állandó helyet kapnak az intézményben működő művészeti csoportok,
klubok és egyesületek rendszeres programjai. A havonta megjelenő, időrendi sorrendben
tájékoztató füzetecske, folyamatosan információt szolgáltat programjainkról. melyet szívesen
visznek a látogatók, illetve már célirányosan ezért jönnek be hozzánk.
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Technika, színpadmester
2018.évben nagy kínálatban bővelkedtünk a rendezvényeket illetően, melyekhez különféle
technikákat kellett biztosítani. Technikus és hangmester kollégáim a legjobb tudásukkal és a
technikai eszközök biztonságos üzemeltetésével végezték el ezeket a feladatokat. A sok színű
program választék különböző, új problémákat vetett fel aminek a kivitelezéséhez új
megoldásokat, lehetőségeket kellett alkalmazniuk. Új eszközökre szükség van, mivel
eszközparkunk darabjai lassanként teljesen elavulnak, és javíthatatlanná válnak idővel.
Jegyszedő-, felügyelő
Az intézmény belépős rendezvényein ellenőrizte a jegyek meglétét. Felügyelte a rendet, a
ruhatár használatát színháztermi előadások alkalmával. Betartatta a látogatókkal a tűz- és
katasztrófavédelmi előírásokat. Amennyiben a látogató ezt megtagadta, azonnal jelzte az
intézmény vezetőjének vagy a program felelősének. Felügyelte az előadások zavartalanságát a
technikai személyzettel együttműködve.
Marketing- és reklámszervező
Folyamatos feladata az intézmény honlapjának, facebook oldalán a napra kész kezelése. A
programok mielőbbi felrakása és hírelése mind az interneten, mind fizikálisan a 2017-es
évben jabult. A szóróanyagok, plakátok, programfüzetek eljutottak azon helyekre, ahol igény
volt erre. Szükséges még a továbbiakban felkutatni a lehető legnagyobb körben a tájékoztatás
eszközeit és módjait. Minél szélesebb körben megismerték az

intézmény programjait.

Nagyon sok vidéki helyről ellátogatnak már hozzánk rendezvényeinkre
Az internetes oldalakat folyamatosan frissítette, melyből látható hogy „élő” lapról,
intézményről van szó. Munkájával elősegítette Oroszlány város és intézményünk pozitív
bemutatását.
Gazdasági részleg, Kisegítő személyzet
Bár az intézmény gazdálkodását és működtetését végző kollégák 2015. óta nem tartoznak
közvetlenül az OKSZÍK irányítása alá, de meg kell említeni az ő munkájukat is. Szoros
együttműködésben

igyekeznek

dolgozni

az

intézmény

munkatársaival,

vezetőivel.

Legtöbbször jó kapcsolatban, együttműködve végezték munkájukat. Szakmailag nem sérültek
és nem is sérülhetnek rendezvényeink a szétosztottság miatt. Fizikailag a gazdasági kollégák
az önkormányzatnál, a takarító kollégák az OKSZÍK-ban végzik munkájukat. A takarító
kollégák kommunikálva az intézmény dolgozóival, előkészítették a szükséges termeket.
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Nagyobb felújítások
Intézményünkben sikerült a színháztermi padlózat felújítása, a gyermekkönyvtári parketta
cseréje, 5 terembe a klíma beszerelése. Az alsó folyosó teljes felújítása is megvalósult, mely
alapján a folyosói szekrények, az aljzat, az öltözők ajtajai kicserélődtek, a falburkolat
esztétikus lett, és a falak festése, a keretek mázolása is megtörtént. Az alsó folyosó teljes
világításának cseréje is megtörtént. valamint a tűzjelző információba történő kivezetése is
megvalósult a szabályoknak megfelelően.

Könyvtári statisztika

4.

Összes kölcsönzés
Összes hosszabbítás
Összesen

13356
4272
17628

Összes visszavétel

13529

Összes tranzakció

31157

Tranzakciók megoszlása olvasói kategóriák szerint:
Olvasói kategória
Diák
Felnőtt
Gyerek
Nyugdíjas
Pedagógus

Kölcsönzés
112
5537
2210
4139
467

Hosszabbítás

Visszavétel

74
1982
838
943
285

Összesen

118
5587
2234
4199
477

304
13106
5282
9281
1229

Tranzakciók megoszlása állományok szerint
Állomány
Bakelit lemez
CD állomány
DVD állomány
Felnőtt állomány
Folyóirat
állomány
Gyermek
állomány

Kölcsönzés
64
89
173
10462
136

Hosszabbítás Visszavétel
7
65
21
89
13
166
3296
10582
8
142

2406

920

35

2458

Összesen
136
199
352
24340
286
5784
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Tranzakciók megoszlása dokumentumtípusok szerint:
Dokumentumtípus Kölcsönzés
Könyv
12886
Audiovizuális
326
Térkép
5
Időszaki
139

Hosszabbítás
13057
47
1
8

Visszavétel
30159
322
5
145

Összesen
56102
695
11
292

Beiratkozott olvasók:
Érvényes tagsággal rendelkező: fő 2184
Ebből újonnan beiratkozott: fő 106

Könyvtárhasználat /felnőtt/:
látogatók száma
internet használat
telefon e-mail
könyv/helyben használat
folyóirat helyben használat
referens kérdés

13532
822
693
15383
3840
1150

Dokumentumgyarapodás:
2017
Dokumentumtípus
Könyv
DVD
CD

Összesen

2018.
Dokumentumtípus
Könyv
DVD
CD

Összesen

36

darab szám
1147
15
17

összeg (Ft)
3.085.149
27.750
40.944

1179

3.153.843

darab szám
1441
8
68
1517

összeg (Ft)
3.947.981
10.119
75.534
4.033.634
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5.

Sorszám

Dátum

1.

01.06.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

01.02
01. 12.
01.13.
01.20.
01.22
01.22.
01.26
01.27.
01.29.
02.02
02.04.
02.07.
02.09
02.13.
02.16
02.17.
02.19.
02.20.
02.20
02.21.
02.23.
02.24.
02.25.
02.26.
03.01
03.02.
03.03
03.07
03.09.
03.10.
03.10
03.11
03.14
03.15

36.

03.15

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

03.15
03.19.
03.20
03.21
03.23.
03.26
03.30.
03.30.

AZ OKSZÍK összes programja 2018.

Esemény
Oroszlányi Bányász Fesztivál Fúvószenekar Újévi
koncert
Civil Fórum
Építészeti konferencia
Színház Pasik a pácban
Bulizóna Dogs n Roses
Kiállítás megnyitó Hemző Károly
Magyar Kultúra Napja Bakfark AMI
Műélmény kávézó
Dance Reform gála Tánc a világ körül
Így írnak Ők… Endrei Judit
Könyves farsang
Színház Függöny fel
Filharmónia
Retro farsang
Kiszebáb égetés
Én zeném Nagy Csaba
Bakfark AMI Valentin napi gála
Így írnak Ők… Pásztor Kis Gabriella
Idősek akadémiája
Dumaszínház
OKSZIK Mesetára vetélkedő
Kiállítás megnyitó Zámbó Kornél
Rákóczi szöv. Limanovai csata 1914 filmvetítés
Kommunizmus áldozatainak emléknapja
Szabadegyetem Dr. Buda László
Csiribiri gyerekszínház
Műélmény kávézó Zámbó Kornél
Bulizóna Tigroszlán
Én zeném Nagy Csaba
Rákóczi szövetség
Én zeném Karamazov
Színház Pánik a fedélzeten
Bábszínház
József A. ált isk. ünnepi műsor
Koszorúzás
Kiállítás megnyitó Kossuth-emigráció nyomában
Európában
Pál utcai fiúk, Kiscsillag koncert
Szabadegyetem Laár András
Idősek akadémiája
Filharmónia
HeMo Dzsungel könyve
Így írnak Ők Bán Mór
Civileké a ház nyitó gála
Kiállítás megnyitó Civileké a pást
37

Résztvevő
/ fő (kb)
340
20
88
340
80
120
182
45
270
132
65
360
220
120
59
65
300
80
45
360
62
80
53
15
93
3*300
30
150
35
33
36
360
97
200
120
35
360
91
47
280
360
30
280
100
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

03.30.
03.31
04.03.
04.04.
04.05.
04.05.
04.06.
04.06.
04.07.
04.07.
04.09.
04.11
04.11
04.12.
04.13
04.14
04.14

62.

04.16

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

04.16.
04.18
04.19
04.20.
04.20.
04.21.
04.22.
04.23
04.25.
04.27
04.27
04.27
04.28.
04.28

77.

05.01

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

05.06.
05.09
05.09.
05.10.
05.11.
05.12.
05.16
05.18.
05.19.
05.24.
05.25
05.27.
05.27.
05.28.
05.28

Húsvéti retró discó
Nyuszi buli
Műhelybeszélgetések
Egészségnap
Nagy Bandó András
Térségi nyugdíjas találkozó
Jakupcsek Gabriella
Divatbemutató
Civileké a ház záró Kis herceg
Romanap
Operett
A Magyar Költészet napja közös verselés
A Magyar Költészet napja
Felvidékről kitelepítettek napja
Dzsungel könyve HeMo
Bulizóna Black Jack
Jótékonysági est Vörös Márton részére
Kiállítás megnyitó Holokauszt Olvass és írj Anne
Frankkal
Holokauszt emléknap
József A. ált iskola ünnepség
Pedagógiai Szakszolgálat konferencia
Önkormányzati Szociális szolgálat konferencia
Bakfark AMI hangverseny
Rákóczi vetélkedő
Színházi előadás Boldogság
HÉBÉ rajzpályázat Kiállítás megnyitó
HÉBÉ rajzpályázat Díjkiosztó
Óvodai Ki Mit Tud?
Oroszlány sztár elődöntő
Discó
Tánc Világnapi gála
Mazsorett felvonulás
Ünnepi program Cirill150fő, Tippán Juszuf 200Fő,
Balássy Betti 400Fő, Anna and the Barbies 450fő
Regionális népzenei továbbképzés
EU nap
Szabadegyetem Görög Ibolya
Gyermekszínház
Hamvas Gimnázium Kiállítás megnyitó
Használt holmik börzéje
Dumaszínház Kovács András Péter
Műélmény kávézó Pózner Gábor
Hüllő kiállítás
Rákóczi szövetség Csáky Pál könyvbemutató
Kiállítás megnyitó Magyar Hősök napja
Magyar Hősök emléknapja
Gyermeknap
Így írnak Ők… Stepancsics Gusztáv
Nyitott akadémia Pál Ferenc
38

220
300
30
66
228
120
258
200
93
1000
66
450
100
45
360
94
7
123
300
300
150
300
150
60
350
85
75
150
70
197
345
800
1200
25
95
100
1080
100
120
347
30
500
50
40
60
1000
30
363
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

06.01
06.02
06.04
06.07.
06.09.
06.14
06.16.
06.16
06.16.
06.23
06.30.
07.04.
07.07
07.21
08.04.
08.11.
08.11

110.

08.19.

111.

08.20.

112.

08.31.

113.

09.01.

114.

09.02.

115.

09.02

116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

09.08-09-10
09.12.
09.15
09.21.
09.21.
09.23
09.29
09.30.
09.30
10.01.
10.01
10.03
10.04
10.06.
10.07
10.11.
10.13
10.14
10.19
10.20.
10.23.

Győri balett
HÉBÉ gála
Nemzeti összetartozás ( A házban étkeztetés 350fő)
Hunyadi nyárest
Dance Reform gála
Bakfark AMI évzáró
Baleset megelőzési nap motorosoknak
Napfénykarnevál
Zenés nyári találkozások Bakfark AMI, MÉZ együttes
Szent Iván éji mulatságok
Zenés nyári találkozások Tigroszlán
Műélmény kávézó Csapó Károly
Zenés nyári találkozások Bányász Fúvós zenekar
Zenés nyári találkozások The Biebers
Zenés nyári találkozások MIEZ Illés emlékzenekar
Zenés nyári találkozások Tales of evening
Használt ruha börze
Boroszlány História 150fő, Selfies Murphy 340Fő, Gypo
500fő
Boroszlán Kále lulugyi 150fő, Bp.SKA NU-JAZZ
350fő,Children of distance 990fő, Tűzijáték 990fő
Bányásznap Koszorúzás 100fő, Kiállítás megnyitó
Juhász Attila) 65fő, Tigroszlán 300fő, Piramis 1500fő
Bányásznap Tekergők 140fő, Csilletoló 500Fő, Fúvós
zenekari találkozó 400fő, Abrakazabra 280fő
Bányásznap Főzőverseny 300fő
Bányásznap Alma együttes 300 fő, Vastag Tamás 150fő,
Maróth Viki 200 fő, Anibal Cannibals 400fő, Dance tánc
a fényben 150fő, Legénybúcsú 260fő
Szakmai továbbképzés
Tóth Ervin Márk Jazz koncert
Kiállítás megnyitó Kocsis András Sándor
Műélmény kávézó Kocsis András Sándor
Bulizóna DEZ music és L.B.S. Music
Színház Oszkár
Dumaszínház Aranyosi Péter
Zene világnapja Kórustalálkozó
Kiállítás megnyitó Szécsi Ferenc
Kiállítás megnyitó Dittrich Márta
Idősek világnapja Szécsi Pál emlékkoncert
Szabadegyetem Dr. Baranyi Péter
Így írnak Ők… Horváth Tamás
Aradi vértanúk megemlékezés
Sportfesztivál
Orfeusz színház Mások feje
Bakfark AMI gála
Színház Hyppolit a lakáj
Bulizóna Voodoo papa blues
Használt ruha börze
Koszorúzás 80fő, Kiállítás megnyitó 80fő, Ghymes 340
39

200
2*330
420
300
363
363
100
550
150
400
150
40
330
500
200
300
88
990
2480
1965
1320
300
1460
19
48
55
40
50
363
363
150
120
80
350
15
8
80
3000
280
300
350
30
200
500
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

10.25
10.26.
10.27
10.28.
10.29.
10.31.
10.31
11.09.
11.10.
11.16.
11.23.
11.24
11.24
11.24.
11.25.
11.28.
11.28.
11.29
11.30

156.

12.02.

157.

12.04

158.

12.07 .

159.

12.08.

160.

12.09.

161.
162.
163.
164.

12.10.
12.13.
12.13.
12.14

165.

12.14.

166.

12.15.

167.

12.15.

168.

12.16.

169.
170.
171.

12.17
12.20
12.21

172.

12.21.

173.

12.22.

174.

12.22

fő
Gyermekszínház
Magyar Rajzfilmünnep
Magyar Rajzfilmünnep
Magyar Rajzfilmünnep
Így írnak Ők… Horvai Ferenc
Dumaszínház Hadházi László
Tök jó nap
Én zeném Hegyi Mónika
Retro Discó
Kiállítás megnyitó Halász Géza
Műélmény kávézó Brnák Róbert
SZU-ba hurcolt...emléknapja
Rákóczi évzáró
Színház Képzelt beteg
Adventi népdalköri találkozó
Filmharmónia
Így írnak Ők… Jáger Dávid Cserteg István
Sport konferencia
Antidrog Discó
Advent 1.nap R.Kárpáti Péter 150fő, Gyertyagyújtás
300fő, For You 250fő, Malek Andi 100fő
Mézeskalács kiállítás megnyitó
Advent 2.nap Silent 250fő, Burai Krisztián 700fő, LBS
Music 450fő, Lola 300fő
Advent 3. nap HeMo 150fő, Veréb Tamás 250fő,
Janicsák Veca 350fő
Advent 4 nap Karácsonyi készülődés 25 fő, Kolompos
200 fő, Szíjj Irma kamarakórus 130fő, Rácz Gergő 300
Fő, Szandi 600fő
Így írnak Ők...Dombóvári István
Gyermekszínház
Lucanap
Szeretett Karácsony
Advent 5.nap JózsefA.ált.isk.150fő, Cirill 250fő, Kaczor
Feri 350 fő, Sári Évi 350fő
Cirill gála
Advent 6 nap Hébé 150fő, L.L.Junior 600fő, Creme de la
pop 500fő
Advent 7. nap Karácsonyi készülődés 55 fő Tom Peti
360fő, Hamvas B. gimn. 120fő, Bródy János 650fő
Mindenki karácsonya
József A. isk. gála
Színház A férfiak a fejükre estek
Advent 8. nap Hunyadi M. ált isk. 150fő Kale
Lulugyi250 fő Tilinger Attila 150 fő
Advent 9.napKarácsonyi készülődés 25 fő Maszk
bábszínház 80 fő Regélők énekegyüttes 30 főKomár
László emlékzenekar 150
Diótörő
40

3*300
340
100
250
30
2*350
66
70
128
50
45
60
80
360
260
220
30
300
150
750
140
1700
750
1255
30
3*300
80
80
1100
300
1250
1185
230
2*250
350
550

285
363
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175.

12.23.

176.

12.27

177.

12.30.

Advent 10.nap Mystery Gang 700fő Hot Jazz Band 600
fő
Véradás
Előszilveszter Silhouette 200 fő, Régió zenekar 150 fő,
Csocsesz 350 fő, USNK 1500 fő, Betty Love 400 fő, Irie
Maffia 1000 fő, B Tóth L. 400 fő

41

1300
100
4000
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6.

HÍRÜNK A MÉDIÁBAN

január
Péterfy Bori feltüzelte az oroszlányiakat : az Amorf Ördögök után előadóként
teljesedett ki. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf.
2018/14. sz. (2018. január 17.), p. 4.
Elismerések a Kultúra Napján. - www.oroszlany.hu (2018. január 23.)
Gregus Istvánné: Kölcsey Emlékplakettet kaptak : kiállításmegnyitó, ünnepi műsor,
elismerések a Magyar Kultúra Napján. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/20. sz. (2018. január 24.), p. 4.
Gitáros legenda a kávézóban. - www.oroszlany.hu (2018. január 27.)
Szabó Imre parancsnok a megye tűzoltója : tűzre, vízre vigyázzatok!. - In: 2840 :
Önnek címezve. - 4. évf. 2018/32. sz. (2018. január)
Endrei dedikál. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf.
2018/25. sz. (2018. január 30.), p. 1.
február
Körtvélyfáy Dina: Életem legjobb döntése volt, hogy otthagytam a televíziót : Endrei
Judit könyve minden korosztálynak hasznos olvasmány. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/27. sz. (2018. február 1.), p. 5.
Tévés személyiség az OKSZÍK-ban. - www.oroszlany.hu (2018. február 1)
A Farsangfarka : az Oroszlány Barátainak Köre karneváli rendezvénysorozata. - 2840 :
Önnek címezve.- 4. évf. 2018/33. sz. (2018. február), p. 10.
Kisfaludyra emlékeznek. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. XXIX. évf. 2018/32. sz. (2018. február 7.), p. 4.
Kisfaludy Károlyra emlékeztek a könyvtárban. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom
megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/38. sz. (2018. február 14.), p. 4.
Farsangzárás a főtéren. - www.oroszlany.hu (2018. február 14.)
„Én zeném” a régi kultúrpolitikáról. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/44. sz. (2018. február 21.), p. 4.
A kommunizmus áldozataira emlékeztek. - www.oroszlany.hu (2018. február 27.)
Tisztelettel emlékeznek. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX.
évf. 2018/50. sz. (2018. február 28.), p. 4.
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Hűvös Récsy Lídia: Kiállítással ünnepelték a 80 éves Zámbó Kornélt : a festőművész
tavasszal kimegy a kertbe, ás, kapál egy jót, aztán ismét jön az újabb ötlet. - In: 24
ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/50. sz. (2018. február
28), p. 4.
március
Vendégségben Zámbóéknál. - www.oroszlany.hu (2018. március 3.)
Csak így tovább. - www.oroszlany.hu (2018. március 5.)
Országos botrányt kavart a groteszk sorozat : „örömmel élős” történetek Zámbó
Kornél festőművészről, avagy élményt adó kávézó. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/56. sz. (2018. március 7.), p. 4.
Élő koncert a színdarabból. - www.oroszlany.hu (2018. március 11.)
Sikert arattak. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf.
2018/67. sz. (2018. március 21.), p. 4.
Mátyás királyra emlékeztek. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. XXIX. évf. 2018/62. sz. (2018. március 14.), p. 4.
Ajándékkönyvek. - www.oroszlany.hu (2018. március 20.)
Szavazásra buzdító baloldali fórum. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/70. sz. (2018. március 24.), p. 2.
Ismét a Civileké a Ház. - www.oroszlany.hu (2018. március 31.)
április
Hűvös Récsy Lídia: Egy jó közösség már elég lehet a boldogsághoz. - In: 24 ÓRA :
Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/77. sz. (2018. április 4.), p.
4.
Üléseztek a civilek. - www.oroszlany.hu (2018. április 4.)
Egészség a civilházban. - www.oroszlany.hu (2018. április 5.)
Felvidéki vendég. - www.oroszlany.hu (2018. április 6.)
Zártak a civilek, ünnepeltek a romák. - www.oroszlany.hu (2018. április 9.)
Minden a versről szól megyénk településein. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom
megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/84. sz. (2018. április 12.), p. 2.
Művészek és diákok a költészet napján. - www.oroszlany.hu (2018. április 12.)
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Hit és illúzió. - www.oroszlany.hu (2018. április 13.)
Az áldozatokra emlékeztek. - www.oroszlany.hu (2018. április 17.)
Interaktív kiállítás és emlékműsor. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/89. sz. (2018. április 18.), p. 4.
Civil sokaság. - In: 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/35. sz. (2018. április), p. 8.
Felvidéki csapatok is vetélkedtek. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/89. sz. (2018. április 18.), p. 4.
Nemzetközi vetélkedő Oroszlányban. - www.oroszlany.hu (2018. április 21.)
Családi program a felzárkózás jegyében. - www.oroszlany.hu (2018. április 21.)
Nem felejtik a hősöket : tataiak és oroszlányiak is a legjobbak között. - In: 24 ÓRA :
Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/95. sz. (2018. április 25.), p.
3.
Rákóczira emlékeztek. - 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/35. sz. (2018. április), p.
11.
május
Sörténelem. - www.oroszlany.hu (2018. május 2.)
Városi majális. - www.oroszlany.hu (2018. május 2.)
Nemzetközi történelmi vetélkedő. - 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/36. sz.
(2018. május), p. 10.
Egy ezerarcú, alig ismert világ. - www.oroszlany.hu (2018. május 5.)
A közös dalolás élménye. - www.oroszlany.hu (2018. május 7.)
Oroszlányi Sztár. - www.oroszlany.hu (2018. május 19.)
Szobrász a kávézóban. - www.oroszlany.hu (2018. május 19.)
Ecsettel a békéért. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf.
2018/121. sz. (2018. május 28.), p. 4.
Minek nevezzelek? . - www.oroszlany.hu (2018. május 29.)
június
Amikor minden életre kél : Múzeumok Éjszakája Oroszlányban. - 2840 : Önnek
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címezve. - 4. évf. 2018/37. sz. (2018. június), p. 8.
Nemzeti Összetartozás Napja. - www.oroszlany.hu (2018. június 5.)
Dsida Jenőre emlékeztek. - www.oroszlany.hu (2018. június 8.)
Napfénykarnevál. - www.oroszlany.hu (2018. június 18.)
Szent Iván éji mulatságok. - www.oroszlany.hu (2018. június 25.)
július
Múzeumok Éjszakája. - www.oroszlany.hu (2018. július 1.)
Volt egyszer egy csapat... . - www.oroszlany.hu (2018. július 5.)
Szilágyi Domokosra emlékeztek. - www.oroszlany.hu (2018. július 6.)
Ha nyár, akkor zene. - www.oroszlany.hu (2018. július 8.)
augusztus
Bororoszlány : I. Oroszlányi Borfesztivál. - 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/29.
sz. (2018. augusztus), p. 3.
Bormustra. - www.oroszlany.hu (2018. augusztus 21.)
Megkoszorúzták a Millenniumi emlékművet. - www.oroszlany.hu (2018. augusztus
21.)
Készül a zenei koncepció. - www.oroszlany.hu (2018. augusztus 30.)
szeptember
Felvidéki saga. - www.oroszlany.hu (2018. szeptember 8.)
Örökbe emeli a mulandót. - www.oroszlany.hu (2018. szeptember 16.)
Hűvös Récsy Lídia:Az egykori tanácselnök szorgalmazta a könyvet : oroszlányi
emlékképek 1950-2017 címmel jelent meg a mű. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom
megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/206. sz. (2018. szeptember 6.), p. 4.
Reneszánsz-vágy: kiállítás – Petri György, Fejtő Ferenc néz szembe a közönséggel
Oroszlányban. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf.
2018/216. sz. (2018. szeptember 17.), p. 12.
Változatos művekből nyílt kiállítás Oroszlányon : Kocsis András Sándor alkotásainak
középpontjában mindig az ember áll. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
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napilap. - XXIX. évf. 2018/218. sz. (2018. szeptember 19.), p. 4.
Kettő az egyben. - www.oroszlany.hu (2018. szeptember 22.)
Visszatért a városba. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX.
évf. 2018/224. sz. (2018. szeptember 26.), p. 4.
Sugár Gabi: „Minden emberhez más-más kulcs való”. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/225. sz. (2018. szeptember 27.), p. 12.
október
Légből kapott képek. - www.oroszlany.hu (2018. október 1.)
Gergely Róberttel ünnepeltek az idősek : Szécsi Pál nagy slágerei csendültek fel. - In:
24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/229. sz. (2018.
október 2.), p. 1.
Gergely Róbert is köszöntötte Oroszlány idős lakóit. - www.oroszlany.hu (2018.
október 2.)
Körtvélyfáy Dina: A hatvanasok klubjában érve is énekel tovább Gergely Róbert. - In:
24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/231. sz. (2018.
október 3.), p. 5.
Készül a zenei koncepció. - 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/40. sz. (2018.
október), p. 8-9.
Tisztelgés a mártírok előtt. - www.oroszlany.hu (2018. október 7.)
Újra Közélet Klub. - www.oroszlany.hu (2018. október 12.)
Csernyik Zsombor: A művészet hozta össze a sérült és ép diákokat : a zene és a tánc
egyetemes nyelvén szóltak egymáshoz. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei
napilap. - XXIX. évf. 2018/242. sz. (2018. október 17.), p. 4.
Készülnek a parkolóhelyek. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. XXIX. évf. 2018/242. sz. (2018. október 17), p. 4.
Megyeszerta megemlékeznek az 1956-os forradalomról : Esztergomban Nemcsák
Károllyal, Oroszlányban a Ghymessel idézik fel a múltat. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/245. sz. (218. október 20.), p. 5.
Rajzfilmünnep. - www.oroszlany.hu (2018. október 28.)
Bátor nőknek állítottak emléket. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap.
- XXIX. évf. 2018/253. sz. (2018. október 31.), p. 4.
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Női sorsok a forradalomban. - www.oroszlany.hu (2018. október 24.)
Sokakat csábított moziba a Rajzfilmünnep : magyar klasszikusokat és külföldi
újdonságokat is láthattak az érdeklődők Oroszlányban. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/253. sz. (2018. október 31.), p. 12.
Csernyik Zsombor: Űrkutató tartott izgalmas előadást. - In: 24 ÓRA : KomáromEsztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/253. sz. (2018. október 31.), p. 4.
november
Szörnyek és varázslók szállták meg a művelődési központot halloweeneste. - In: 24
ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/258. sz. (2018.
november 7.), p. 4.
Tök jó volt ez a délután is. - www.oroszlany.hu (2018. november 2.)
Szórakozunk?!. - 2840 : Önnek címezve. - 4. évf. 2018/42. sz. (2018. november), p. 3.
Dubai a karikatúrák között. - www.oroszlany.hu (2018. november 24.)
Rákóczi évzáró. - www.oroszlany.hu (2018. november 25.)
XXVIII. Adventi Népdalköri Találkozó. - www.oroszlany.hu (2018. november 26.)
december
IV. Oroszlányi Adventi Kulturális Programsorozat : 2018. 12. 02. - 12. 23. - 2840 :
Önnek címezve. - 4. évf. 43. sz. (2018. december), p. 3.
Kigyulladtak az adventi fények. - www.oroszlany.hu (2018. december 3.)
Mézes verseny. - www.oroszlany.hu (2018. december 5.)
Érkezik Bródy János. - www.oroszlany.hu (2018. december 10.)
Sport és kultúra a színpadon. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. XXIX. évf. 2018/288. sz. (2018. december 12.), p. 4.
Betlehemi jászol a főtéren. - In: 24 ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. XXIX. évf. 2018/288. sz. (2018. december 12.), p. 4.
Elkészült a zenei koncepció. - www.oroszlany.hu (2018. december 13.)
Bűbájos boszorkák. - www.oroszlany.hu (2018. december 14.)
Szeretett Karácsony. - www.oroszlany.hu (2018. december 15.)
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Ismét ezrek a hétvégi programokon. - www.oroszlany.hu (2018. december 17.)
Wágner Zsanett: Ismét jól kisütötték a finom mézeseket és a programot is. - In: 24
ÓRA : Komárom-Esztergom megyei napilap. - XXIX. évf. 2018/294. sz. (2018.
december 19.), p. 4.
Évet zártak a civilek. - www.oroszlany.hu (2018. december 20.)
Félszáz program az adventi időszakban. - www.oroszlany.hu (2018. december 23.)
Jubileumi előszilveszter. - www.oroszlany.hu (2018. december 31.)
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7.

ZÁRSZÓ

Szakmai munkánkkal elismerést és elégedettséget vívtunk ki városunk kultúra iránt érdeklődő
lakóiban. Természetesen mindig van mit tökéletesebbé és eredményesebbé tenni, ezért további
minőségi célok felé haladva szeretnénk Oroszlány város

szabadidős, kulturális életét

fejleszteni.
Bízom abban, hogy munkámmal - kollégáimmal együtt - elősegítjük városunk kulturális
életének pozitív alakulását, fejlődését.
Köszönetünket fejezzük ki a Képviselő-testületnek a kultúra támogatásáért!
Közös célunk volt a rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása, mely a kollégák, a
gazdasági részleg és a takarító személyzet hozzáállásának köszönhetően sikeresen valósult
meg.
Köszönet illeti a munkaviszonyban nem nálunk levő, de hozzánk (is) tartozó Kollégáknak!
Intézményünk a közösség igényei alapján, a közösség érdekében, a közösségért munkálkodik.
A jövőben is hasonlóan szeretnénk folytatni tevékenységünket.
Ami feltétlenül megoldandó feladat, hogy az intézmény akadálymentes legen. Hiszen törvény
szerint már évek óta akadálymentesnek kellene lennie az épületnek. Ez az egyik legfontosabb
megvalósítandó feladatunk.
Programjainkról folyamatos tájékoztatást kapnak az érdeklődők a www.okszik.hu honlapon,
facebook oldalunkon, az OVTV képújságából, havi programajánló füzeteinkből.
Oroszlány, 2019. február 14.
Takács Tímea
intézményvezető
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