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LAPSZÁMUNKBÓL:

INTERJÚ
Végső mendék
Hajléktalanokról,
családsegítés
ről, idő
sekről beszélgettünk Baráth
Domonkossal, az Önkormányza
ti Szociális Szolgálat vezetőjével
6. oldal

SPORT
Világbajnok
Több sportolónk nemzetközi sze
replései között Deli Norbert fekve
nyomásban szerzett eredményéről is
beszámolunk.
11. oldal

Csökkenő balesetveszély, gyorsabb átjutás a keresztirányokból, akadálymentes közlekedés
a gyalogosoknak. Ez várható a
most létesített körforgalomtól, mely hosszas egyeztetések után, lámpás forgalomirányítás helyett készült a Takács és Rákóczi utak nagy forgalmat bonyolító kereszteződésébe.

KÖZÉLET
Együttélés
Elkészült az együttélés szabálya
iról szóló önkormányzati ren
delet, melynek néhány érde
kesebb pontját emeltük ki.
8. oldal

KULTÚRA
Barátságosan
Az Idősek Akadémiája mindig hasz
nos előadásaiból kettőt is tartogat a
november: szociális és környezet
védelmi témák várhatóak
3. oldal
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Gazdát keres!
Kedves leendő gazdim!

Frici
vagyok, egy 3 éves, kis testű, oltott, chipes és ivartalan kutyafiú. Majkon
találatak rám betegen, rettegve, és soványan több hónappal ezelőtt.
Mára teljesen gyógyultan, vidáman csóválva várom, hogy otthonodba és
szívedbe költözhessek!
Érdeklődni rólam a Mindent az állatokért alapítvány Facebook oldalán,
vagy 30/373-23-05 vagy 70/232-08-37 telefonszámokon lehet.

A Scitec Kft. üzemeltetőt KereS
oroSzlányi Scitec nutrition VitAmin éS fitneSS SzAKüzlethez.

feltételeK:
SzAKmAi iSmereteK (tápláléKKiegéSzítőK) · erKölcSi bizonyítVány
KözépfoKú VégzettSég · rendezett cSAládi ill. üzleti háttér
érdeKlődni: e-mAil: SebeStyen.ferenc@Scitecnutrition.com tel.: 30/389 1890

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Oroszlány Város Képviselő-testülete a tűzoltóság kérését a város
költségvetéséből támogatva, lehetőséget biztosított egy gépjármű
fecskendő beszerzésére. A gépjármű cserét az IFA tartalékfecsken
dő 26 éves kora, működési problémái, valamint csekély teljesítmé
nye indokolta. A közbeszerzési pályázatot követően október 17-én
a nyertessel aláírásra került az adásvételi szerződés, mely egy kül
földről beszerzett új járműről szól. A gépjármű átadása november
közepén várható.
A tűzoltóság a képviselő-testület október 18-i ülésén beszámolt
2016. évi tevékenységéről. A képviselő-testület a beszámolóval
együtt elfogadta a működési költségek kiegészítéséről szóló határo
zati javaslatot is, mellyel az SRF tűzesetek során jelentkező tartós
igénybevételből adódó költségeket kompenzálták.
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Idősek Akadémiája
2016

II. félévének anyaga ismét tartogat né
hány érdekes előadást.

nító-fejlesztő pedagógus) és az Oroszlá
nyi Szlovák Nemzetiségi Önkormány
zat- Szabó Istvánné elnök- által szer
vezett szüreti délutánon a Tájházban.
A gyerekek betekintést kaphattak a
régi falusi életbe, népi hagyományok
ba. Többek között Kiss Imréné mutat
ta be, hogyan is dolgozták fel régen a
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Pályázati tanácsadásnak
ad otthont a LÜN Kft. székháza min
den hónap első szerdáján. A konzultá
ció során a szakemberek megvizsgálják,
hogy az adott cég vagy vállalkozás alkal
mas-e támogatás igénylésére, felvázolják
az adott fejlesztési elképzeléshez legjob
ban illő pályázati lehetőségeket, továbbá
segítenek a projektötlet kidolgozásában
is. A konzultáció Oroszlány Város Ön

Nem vagyok én olyan öreg!
2016. november 15. (kedd) 15 óra
Előadó: Kertész Erzsébet (Kertész Imre
bácsi, és Erzsike néni idősebbik lánya,
Ági testvére) nyugdíjas szociális szerve
ző, szociálpolitikus
Helyszín: Oroszlányi Szakorvosi- és
Ápolási Intézet (Rendelőintézet) 3.
emeleti előadóterme. Lift van.
Környezetvédelem nálunk (?)
2015. november 29. (kedd) 15 óra
Előadó: Kövesdi Béla, Oroszlány Bará
tainak Köre Egyesület, környezetvédel
mi szekció
A helyszín a Bányászklub.
Szervezők az Oroszlány Barátainak
Köre, az Oroszlányi Közösségi Színtér
és Könyvtár, valamint a Nyugdíjas Ér
telmiségi Klub.

Szüret a tájházban

Szeptember 22-én a Hunyadi Mátyás
Általános Iskola közel 300 alsós diákja
vett részt az iskola (Beneda Barnáné ta

kukoricát és a szőlőt. Kipróbálhatták a
kukoricamorzsolását, darálását, a sző
lőlé készítését (must). Megtekinthet
ték a tájház berendezési tárgyait. A „fá
radságos” munkálatok után a szlovák
klub szíves vendéglátásának köszönhe
tően a gyerekek finom zsíros kenyérrel
csillapíthatták éhségüket. A délután fo
lyamán népdalokat énekelve, népi játé
kokkal játszva üthették el az idejüket.
A gazdag, élményszerű programért ez
úton is köszönetünket szeretnék kife
jezni az Oroszlányi Szlovák Nemzetisé
gi Önkormányzat tagjainak.
Beneda Barnáné

kormányzatának és a Goodwill Consul
ting Kft. közös kezdeményezése. A rész
vétel nem jár kötelezettséggel. Előzetes
regisztráció nem szükséges, a helyszínen
kollégáink érkezési sorrendben fogadják
az érdeklődőket a 20-30 perces személyes
konzultációkra. A helyszín az Oroszlá
nyi Médiacentrum földszinti tárgyalója,
a Bánki Donát út 2. szám alatt.

Az OKSZÍK felnőtt könyvtárában kezdőknek nov. 7. hétfőtől nov.18. péntekig hétköznaponként 7.30-9.00 óra között számítógépes tanfolyam lesz.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Számítógépes tanfolyam

17 000 kg aszfalt, 173 m zúzott kő, 101 db szegélykő és 743 munkaóra került bele a járdafelújítás első
ütemébe, amely legfőképpen a Dózsa György út nagy forgalmú járdáit érintette. Teljes szerkezetében
megújult a SPAR-nál lévő kishíd, és nem szervesen ide kapcsolódóan, de a Malom tó garázsokhoz vezető gyaloghídja is komplett felújítást kapott. A következő ütem az óvárosban, a Rosenberg és a Táncsics út egy szakaszán várható.

Járható járdák

KÖZÉLET
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okszik.hu
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A mi szolgálatunk

„Baráth Domonkos idén januártól vezeti az Önkormányzati Szociális Szolgálatot. 1998-ban ismerkedett
meg a területtel, és már ekkor ráhúzott fél évet a kötelező másfél év polgári szolgálatra. 2003-tól utcai szociális munkás, majd a hajléktalan-szálló szociális munkatársa lett. 2012-ben

a szálló vezetője, ekkor már szociális
menedzser végzettséggel. Idén januártól vezeti az Önkormányzati Szociális Szolgálatot.
2840: Évek óta nem hallottunk
olyanról, hogy valaki megfagyott volna a városban. Ez a Szolgálat munkájának köszönhető?

„A rendészeti és szociális szempontok nem
egyeztethetők össze. Sosem.”

KÖZÉLET

B. D.: Ez nem csak a mi munkánk
nak, hanem a lakossági bejelentések
nek is köszönhető. 2009-ben volt ilyen
utoljára, ő sem hajléktalan volt, ha
nem betegség miatt történt a tragédia.
A közteresek, a rendőrök, és a mentők
is eljárhatnak ilyen esetekben, állapot
tól függően. Jön a tél, ilyenkor jobban
kell figyelni, persze.
2840: Miért van, hogy vannak, akik
nem mennek be a szállóra?
B. D.: Számos oka lehet. A részegek a
szállón sem zavarhatják a többi lakót,
ugyanakkor a környéken élőket ez a
viselkedés érthetően zavarja.
A szálló a megye legnagyobb hajlékta
lan ellátó intézménye. Éjjeli menedék
ként 50 fős kapacitását telente 25 fővel
megemeljük. Jellemzően mindig tele
van. A kiskertek felvásárlásával szű
kül az ilyen életvitelt folytatók élette
re, erre rövidesen megoldást kell ta
lálnunk. Erre az ellátási formára min
denképpen szükség van.
2840: Nincs arra törekvés, hogy a
kukázók szervezett keretek között
végezzék ugyanezt a tevékenységet?
Nem az utcán, hanem egy telephelyen – így esetleg már meg lehetne
tiltani a kukázást.
B. D.: Nem tudok róla, hogy lenne
erre példa. De ha lesz lomudvar, meg
próbálhatjuk.
2840: Milyen hatékonysággal lehet
végezni ezt a munkát? Tízből hány
közmunkást sikerül „bevezetni a
munka világába”?
10% már jó eredménynek számít ezen
a területen. Legutóbb 35 főből 7-nek si
került állandó állást találni, ez a dup
lája a jónak. A pótlásuk viszont sok
szor már nekünk is gondot okoz. Aki
dolgozni akar, talál munkát.
2840: Mi az Önök motivációja? Nem
egy álommunka ez.

Az Önkormányzati Szociális Szolgálat
98 fős létszámmal az alábbi tevékenységeket, kapacitásokat látja el:
Bölcsőde: 156 fő
Családsegítő és Gyermekjóléti központ
Családok Átmeneti Otthona: 38 férőhely
Idősek Gondozóháza: 38 fő otthoni segítség, 40 fő nappali klub + 30 fő bentlakásos
Hajléktalan Ellátó: 40 fő nappali és
50+25 fő éjjeli menedék
Szociális étkeztetés
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B. D.: Hát nem a pénz… a besorolás
szerinti béreket minden hónapban ki
kell egészíteni, hogy a minimálbér ki
jöjjön. Itt a munka szépségét megta
lálni igen nehéz. Hajléktalanból gyá
ri munkást csinálni szinte lehetetlen.
De ha heti 6 napból csak egyet részeg,
az már egy eredmény. A családoknál
is hasonló a helyzet, ha 30 mulasztott
órából csak 5 lesz, az már szép fejlő

„Van olyan ellátottunk, aki feladta, nem
akar élni. Őt télen, esténkét megkeressük,
akár tolókocsiban is bevisszük, hogy ne
fagyjon halálra. Ő egyébként diplomás.”

A szegénység elleni küzdelem világnapjához kapcsolódóan gyűjtést szervezett a Szolgálat októberben. A munkatársak a két Spar, a
Tesco és a Penny Market áruháznál várták az adományokat. Az akció délutánján 554 kg tartós élelmiszer, ezen belül 163 kg liszt, 80
kg cukor, 38 kg rizs, 42 liter olaj és 75 liter tej került a kosarakba, s
ez a mennyiség 157 kg-mal több, mit a tavalyi adomány mennyisége. Érezhető volt a lakosság rászorulókkal szembeni fokozott érzékenysége, adakozó kedve, illetve a város lakóinak viszonylag jó
anyagi helyzete is minden bizonnyal hozzájárult az adományok növekedéséhez.

dés. Az idősekkel ilyen szempontból
könnyebb: ott a hátralévő napokat kell
megszépíteni.
2840: Van kiút a családok számára
az átmeneti otthonból?
B. D.: Az együttműködés feltétele a
takarékoskodás, de ez az alacsony jö
vedelemből igen nehéz feladat – aki
megteszi, az sem jut sokra a félretett
összeggel. A bent tartózkodás ideje
legfeljebb 18 hónap lehet.
2840: Rendkívül jó gondolatnak tűnik, hogy az egyedül élő idősek segítsenek az Átmeneti Otthonban élő
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gyerekek nevelésében. Ez kinek az
ötlete volt?
B. D.: Gombosné Márkus Anita hoz
ta az ötletet. Van benne lehetőség, de
még nagyon az elején járunk.
Az Idősek Gondozóházának kapaci
tása folyamatosan telített. Az épüle
ten bőven lehetne javítani, az ott élő
emberek nem ezt érdemelnék. A fel
újítás költségét – ami egyben a szük
séges bővítést is jelentené- százmil
liókban mérik. Az idősek házi segít
ségnyújtása maximum na pi 4 órát je
lent. Ez leginkább a vásárlást, gyógy

szer kiváltást, takarítást, mosdatást je
lent. Itt 38 főt tudunk ellátni. A nap
pali klubban 40 egyedülálló idősnek
tudunk közösséget nyújtani– ők se
gítenének például a gyerekekkel való
foglalkozásban.
2840: Milyen adományokra van
szükségük?
B. D.: Ruha mindig, és élelmiszer
is mindig jól jön. Ágyra, bútorra és
egyebekre nagyon kiszámíthatatlanul
van szükség, így ezeket többnyire nem
kérjük.
2840: Van tervben a bölcsődei kapacitás bővítése?
B. D.: Tavasz óta van szó a jelenlegi
156 férőhely bővítéséről. A jelenlegi to
vább nem bővíthető, új bölcsőde épí
tése lenne szükséges.
2840: Vannak a rendszernek „potyautasai”?
B. D.: Előfordul, de nem jellemző.
Van amikor az ellátási jogszabály ezt
előírja, ilyen krízisférőhelyek vannak
a szállón és a CSÁO-ban is. Bölcsődé
be a kapacitás 15%-ig szabad nem helyi
gyerekeket befogadni – erről például
csak a bővítés után beszélhetünk.
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Együttélési rendelet

KÖZÉLET
Elkészült a rendelet „a közösségi
együttélés szabályairól”, melyhez figyelembe vették a lakosságtól és a
társasházak közös képviselőitől beérkezett javaslatokat is. A normális életvitelt folytatók számára természetesen ezek a szabályok semmilyen újdonságot vagy változást nem
jelentenek. Megalkotásával azonban
alapot teremt arra, hogy néhány feleslegesen bosszantó esetben eljárhassanak a Közterület-felügyelők.
Kiemeltünk néhány fontosabb szabályt.
Saját ingatlana 2 méteres körzetében
mindenki köteles a járdát tisztán tar
tani, télen hó-, vagy jég mentesíteni,
az esetleg ott található esőelvezetőket
tisztán tartani. Ugyanígy kötelező a
telekről az útra, járdára benyúló ága
kat levágni. A garázsok esetében 5 mé
teres körzetben kell a „gyomnövényt
írtani”. Kimondottan tilos lett galam

bot, kóbor kutyát, kóbor macskát etet
ni, ugyanakkor a vadkacsák tóparti
etetéséről nem esik szó, vagyis azt sza
bad. A kutyasétáltatóktól pedig kérhe
tik a kakiszedő-zacskó felmutatását.
Egyes ingatlanok esetében (az Ófalu
és az Óváros egyes utcáiban) és a vé
dett területeken tilos az utcáról látható
módon parabola-antennát elhelyezni a
falon vagy a kertben. Tilos az utcán 30
napnál hosszabb ideig üzemképtelen
autót tárolni erre szóló
külön engedély nélkül.
Ugyancsak tilos roncs
autót tárolni saját in
gatlanon, ha az az ut
cáról látható és rontja a
városképet.
Társasházakban élők
számára fontos tud
ni, bekerült a szövege
zésbe néhány alaptétel,
például, hogy ne ráz
zuk a szőnyegünket az
alattunk lakó erkélyére,
felújtás esetén minden
nap takarítsunk fel a lépcsőházban,
és hogy ne dobáljunk vagy öntsünk ki
semmit az ablakon. Előrelépés, hogy
csőtörés vagy más műszaki, gépésze
ti hiba javítása érdekében ingatlaná
ba a közös képviselőt és vele a javítást
végző szakembert be kell engednie az
érintett lakónak.
Nem újdonság, de a rendelet külön
említi a zöldfelületen való parkolás és
közlekedés, valamint a fuvarozók 3.5 t
feletti teherautóinak közterületi par
kolási tilalmát. Szintén nem megenge
dett a köztéri fák csonkítása, károsí
tása, jellemzően a csemetefákat védve
ezzel. Hangosító berendezések hasz
nálatával kapcsolatban egy korábbi,

2004-es rendelet betartását követe
li meg a rendelet. Ezeken felül szabá
lyozásra került néhány, például a te
mető, helyi közutak, vagy a városi cí
mer használatával kapcsolatos cselek
mény is.
A rendeletben foglaltak betartását az
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal köz
terület-felügyelői ellenőrzik. Lakos
sági bejelentésre eljárást az észleléstől
számított 30 napon belül indítható. A

bejelentést szóban vagy írásban bár
ki megteheti. A közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző magatar
tás elkövetőjével szemben megállapít
ható közigazgatási bírság felső hatá
ra 150 000 Ft. Nagyon fontos azonban,
hogy a közterület-felügyelők mellőzhe
tik a bírság kiszabását, amennyiben a
helyszínen úgy látják, hogy szóbeli fi
gyelmeztetéssel is elérik céljukat.
A rendelet neve: „Oroszlány Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (X. 23.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés
alapvető szabályairól”, teljes szöve
ge letölthető az www.oroszlany.hu/
onkormanyzat/rendeletek webcímről.

2016. NOVEMBER

09

Közmeghallgatás
2016

Meteorológiai mérőállomást alakított ki az OSZ Zrt. Bánki
Donát úti telephelyén, melyek mérési adatai bárki számára elérhetőek az idokep.hu oldalán az alábbi címen:
www.idokep.hu/automata/osz_zrt.

Elkészült az „osztályzói” garázssor melletti Mindszenti
út rekonstrukciója. Az ipari park fontos útvonalát nagy
teherforgalomra tervezték és a korábbinál szélesebb is
lett. Új csapadékcsatorna-rendszer és új járda is épült
mellette.

„Bányászok és bányászvárosok forradalma, 1956” című
kiállítás és az 56-osok terének átépítése egészítette ki a
rabtáborban szenvedők emlékére állított faragás restaurálását, méltó keretbe foglalva ezzel a forradalomra való
emlékezést.

„Otthon Melege Program” keretében készült első tízemeletesünk külső szigetelésének 48 millió forintos összköltséghez az állam 24 millió, az önkormányzat 9,5 millió
forinttal járult hozzá. Nekik már könnyebb az idei tél.

A szeptember 27-ei közmeghallgatásnak a Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár Színházterme adott otthon, ám a lakosság részéről kevesen vettek részt rajta.
• Lazók Zoltán elsőként a közvéleményt foglalkoztató
SRF tűz témájában kérte fel Kelkó Balázst, a Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, hogy
tájékoztasson a legújabb fejleményekről. Mint azt a
szakemberek megállapították, 6 ezer tonna ömlesztett
anyag gyulladt meg szeptember 9-én, amit 12-ére sikerült ártalmatlanítani. Közben két alkalommal végeztek
levegőméréseket, de toxikus anyagot, vagy veszélyes
koncentrációt egyetlen alkalommal sem mutattak ki a
műszerek. Az SRF-et betárolták, és állandó ellenőrzés
mellett biztonságban van. A tűzvizsgálat, amely a gyulladás okára magyarázatott adna, még nem zárult le.
• A polgármester ezt követően a szeptember 13-23 között írásban feltett kérdéseket tárta a nyilvánosság elé.
Az egyikben a bokodi tavi üdülőtulajdonosok a víz és
csatornafejlesztés lehetőségeiről érdeklődtek, de mint
az a vízmű szakemberének válaszából kiderült, erre
esély sincs, ugyanis csak az ivóvíz elosztórendszert
6,5-7 km hosszban kellene megépíteni, ami 130 milliós

összeget jelentene, amihez az egyéni bekötések 100150 ezer forintos terhe társulna üdülőnként.
• A könyvtári állomány elégtelen gyarapodását kifogásolta egy kérdező, amire Takács Tímea OKSZÍK igazgató elmondta: valóban nem rendelkeznek bizonyos
szakkönyvekkel, de ezeket könyvtárközi kölcsönzéssel
be tudják szerezni. A vezető azt is elmondta, hogy idén
már több mint egymillió forintot fordítottak állománybővítésre.
• Végül a Táncsics u. 30-31. számú épületrész mögötti
konténerek áthelyezésére érkezett kérés, de ennek teljesítéséhez a társasházi közgyűlés határozata mellett,
két javasolt új helyszínt is kért a polgármester.
A közmeghallgatás két helyszíni jelentkező felszólalásával ért véget: Kövesdi Béla elsősorban közlekedési, forgalomtechnikai javaslatait adta elő – ezek egy részével a
testület októberi ülésén foglalkozott, míg a másik hozzászóló a városnak sikert és elismerést hozó sportolók jutalmazása felől érdeklődött.
A közmeghallgatás jegyzőkönyve letölthető a http://www.
oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet weboldalon.
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Súlyemelés

Old Timerek a parkolóban

Javarészt tizenévesek sikereit hozta a súlyemelő országos baj
nokság első napja Kecskeméten, ahol szombaton négy női
és négy férfi kategóriában avattak bajnokot. A hölgyeknél a
48 kilósoknál a 16 éves oroszlányi Varga Virág Zsóka nyert,
az 53 kg-ban pedig a még nála is fiatalabb, 2002-es születé
sű kecskeméti Árva Cintia Andrea bizonyult a legjobbnak.
A férfiaknál is akadtak zsenge korú győztesek: a 15 éves, ta
mási illetőségű Orsós Richárd az 56 kilogrammban lett első,
a 62 kilósok mezőnyében pedig a 2000-es évjáratú, ózdi Dúl
Ádám diadalmaskodott. A 2016-os országos bajnok 48 kgban Varga Virág Zsóka (Oroszlányi VSE) 118 kg (szakítás
52 kg, lökés 66 kg). MTI

2016-ban új versenysorozat indult Magyarországon, a historic
regularity rallye, melynek résztvevői 1990 előtt gyártott au
tókkal indulhatnak. Ezt leginkább átlagtartó futamnak hív
hatjuk: a versenyzők a megadott pontos átlagsebességhez
tartják magukat a kijelölt szakaszokon. A végső sorrendet a
tökéletestől való eltérések alapján hirdetik. A verseny teljes
útvonalán a KRESZ szabályai érvényesek, és a mért szakaszo
kon az átlagsebességek sehol nem haladják meg az 50 km/h
átlagot. A verseny egésze közúton, ill. erdőgazdasági utakon
zajlik, így nem kell kockáztatni az autó épségét a siker érde
kében. E sorozat záróversenye volt a 2016.10.15-16-án rende
zett I. International Budapest-Tata Rallye Historic. A verseny
szombaton 15-én indult Budapestről, majd körülbelül 200 km
autózás után érkezett Tatára. Az út során több helyszínt, köz
te a Hivatalunk parkolóját is érintették. További képeket az
autókról újságunk facebook oldalán találnak: facebook.com/
h2840

Érmek a kajakos szezonzáróról

Mint minden évben, fiatalon elhunyt versenyzőjük tisztele
tére rendezik e rangos versenyt a szolnokiak, melyen mindig
nagy létszámú mezőny gyűlik össze. Idén is harmincnyolc
szakosztály ezerkétszáz versenyzője küzdött a díjakért. Száz
harmincnyolc futamot indítottak 2000 és 200 méteres távon,
a nemrég felújított versenypályán. A VÉRT S. E. harminc
versenyzőt indított, és bár egy-két versenyzőn látszott már a
versenyszezon végi fáradtság, a következő eredményeik szü
lettek: K-1 Leány VI. évf. 200 m, 1. hely – Vasi Nóra; MK-1 Le
ány II. évf. 2000 m, 2. hely: Schlága Dorina; K-2 Leány IV. évf.
200 m, 2. hely – Pelikán Nóra–Szlobodnik Zsanett T.; K-2 Fiú
IV. évf. 200 m, 2. hely – Tóth Levente–Pesti Patrik; K-1 Leány
III. évf. 2000 m, 3. hely – Pordán Petra; MK-1 Fiú (2007-2008)
előkészítő 2000 m döntő, 3. hely – Hegedűs Norbert; K-1 Fiú
IV. évf. 2000 m döntő, 3. hely – Pesti Patrik.

Sport ’90 – Teke

A hét napig tartó „OROSZLÁNY SPORT 90 ÉVES” tekever
senyen szép hazai sikerek születtek az OSZE tekeszakosztá
lya részéről. Versenyzőink helyezései: férfi igazolt egyéni
120 vegyes gurításban – 1. hely Karácsony Tamás (609 fa); 2.
Dombóvári Csaba (589 fa); 3. Szente Szabolcs (569 fa); igazolt
csapatverseny: 1. Oroszlányi SZE I. csapat; 2. Oroszlányi SZE
II. csapat (2166 fa)
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Világbajnoki cím
fekvenyomásban
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SPORT
mondhatjuk, hogy az Európa Bajnok
ságról -ahol közel 2000 versenyző in
dult- egy pontszerző 5. helyet és négy
bronzérmet sikerült elhozni.

XI. Ijka Országos Nyílt
Stílus Bajnokság
Judo:
Érmek Szlovákiából
Az Oroszlányi Judo Club versenyzői
Gútán vettek részt nemzetközi verse
nyen, ahol több mint 250 nevezés volt.
Az erős mezőnyben 3 oroszlányinak
sikerült érmet szerezni: aranyérem:
Gyurkovszky Szilárd és Pinke Zsófia,
ezüstérem: Áncsák Kitti. A 2006-ban
született versenyzőknek remek felké
szülési lehetőséget nyújtott a felkészü
léshez az országos bajnokságra. Felké
szítésüket Végh Tibor és Polovicz József
edzők végezték.

Magyar Kupa
Az szeptember végén Pakson került
megrendezésre a 10 évesek számára
a Magyar Kupa judo verseny. A ran
gos versenyen az Oroszlányi Judo Club
3 versenyzőt indított, közülük ket
ten bronzérmet szereztek: Áncsák Kit
ti (30kg) és Gyurkovszky Szilárd (50kg)
Felkészítőjük Végh Tibor vezető edző és
Polovicz József edző.
Izsáki Erika

Fekvenyomó Világbajnokságot rendez
tek 2016. október 5-8-én a németorszá
gi Herzberg-ben. A WUAP világszer
vezet, azaz a World United Amateur
Powerlifting Erőemelő és Fekvenyomó
Világbajnokságán több mint 500 ver
senyző, közel 20 országból, 4 napon ke
resztül mérette meg magát. Az Orosz
lányi Városi Súlyemelő Egyesület ver
senyzője Deli Norbert 82.5kg-os súly
csoportban nyert: 3 jó gyakorlat bemu
tatásával, 210kg-os teljesítményével vi
hette el az aranyat, azaz hozhatta el a vi
lágbajnoki címet Oroszlány színeiben.

Karate:
Négy EB érem

Akár egyetlen bronzéremmel is elé
gedettek lettek volna az olaszországi
Montichiariban rendezett Európa baj
nokságra induló karatésaink, de az elért
eredmények ezt is felülmúlták. A ver
seny helyszínén a két edző egy merészet
gondolt: régi ismerősökkel, a Sun-Dome
Sportegyesülettel közösen állították ki
a junior lányok magyar csapatát: Pin
tér Éva, Darnai Sára, Szlezák Anna. Két
versenyszámban, sanbon kumitében,
valamit a rotációs sanbonban is ne
veztek. 17 csapatból a lányok mind
két számban bronzérmet szereztek. Az
első versenynapon azonban az edzők is
megmutatták, hogy ki tudják ereszteni
az oroszlánkarmaikat, így Péter Gábor
és Kerekes Balázs szintén felállhatott a
dobogó harmadik fokára. Molnár Le
vente pedig 27 versenyzőből a pontszer
ző 5. helyen végzett. Összességében el

Idén október 8. szombat került megren
dezésre Kőszegen a XI. Ijka Országos
Nyílt Stílus Bajnokság. Karatésaink 10
versenyzővel és nagy reményekkel in
dultak. Maga a verseny rendkívül jól
szervezett volt, és szinte családias han
gulatban telt. Ez azoknak a szülőknek
és nagyszülőknek volt köszönhető, akik
házi süteményekkel és szendvicsek
kel várták a versenyzőket. Reményei
ket felülmúló eredményt született, két
versenyzőnknek sikerült duplázni, két
versenyszámban is (kata, kümüte) fel
állhattak a dobogóra. Négyen állhattak
fel a dobogó 3. fokára: Erdélyi Viktória,
Gurszky Géza, Márkus Réka és Molnár
Levente, Második helyen végzett: Már
kus Réka és Papp Zsüliett, Aranyérem
mel térhetett haza: Bazsánt Csaba, Ke
rekes Balázs, Papp Zsüliett és Szlezák
Anna.
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Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati-számlázási rendszerében bevezette és az ügyfelei számára
igényelhetővé tette az elektronikus
szolgáltatói számlát (e-számla).
A papír alapú számlákról való áttérés az e-számlákra ügyfeleink
számára szabadon választható és
térítésmentes. Az e-számla igénylésről tájékozódhat honlapunkon
(www.osztavho.hu)
vagy ügyfélszolgálatunkon.

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

Váltson
e-számlára!

Hirdetésfelvétel: 20/366-8186 www.marketikum21.hu/2840

2016. NOVEMBER

December végén bevonásra kerülnek a
régi 20 000 Ft-os bankjegyek

Megmaradhatnak a kutak
2016. június 4. előtt kialakított kút (ásott, fúrt) fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni, a kérelmeket 2018.
december 31-ig kell benyújtani. A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket
elégítenek ki, és maximálisan évi ötszáz köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. A tulajdonos által benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt, vagy
ennek hiányában a nyilatkozatot arról, hogy a vízi létesítmény
2016. június 4. előtt létesült. A szükséges nyomtatvány elérhető
az oroszlany.hu-n. További információk: Polgármesteri Hivatal,
Gergely Édua műszaki ügyintéző. Telefon: 34/361-444/141 mellék; e-mail: gergely.edua@oroszlany.hu

A Magyar Nemzeti Bank 2016. december 31-i határnappal
a készpénzforgalomból bevonja a 2015 előtt kibocsátott,
régi 20 000 forintos bankjegyeket. A bevonás napjáig a
régi bankjegyek is használhatók a vásárlások során, ezt
követően azonban már csak a megújított, 2015 decembe
rétől forgalomba hozott 20 000 forintos bankjegyek lesz
nek használhatók. A bevonásra kerülő régi bankjegyek év
végéig még az újakkal együtt használhatók a készpénz
forgalomban, azt követően azonban már csak a 2015 dec
emberétől forgalomba hozott új 20 000 forintos bank
jegyek lesznek használhatók a vásárlások során. A régi
bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek
és a posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz
évig díjmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre.

Hamarosan nyitunk!
munkatársakat
ingatlanirodánkba!
keresünk

újonnan nyíló
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