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LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
Nap nap után
Újabb napelem telepítések következnek, bővítve az amúgy sem szerény
felhozatalt városunkban. Több van
(benne), mint gondolnánk. 6. oldal

KULTÚRA
Hozzám!
Az ebtelep működtetését a Polgármesteri Hivatal vette át júliusban.
Kíváncsiak voltunk, előnyére változott-e az új rendszer. Döntse el Ön!
7. oldal

KÖZÉLET
Illene már
Mátics István listás települési képviselőt is hárommilliós keretének felhasználásáról kérdeztük. Nem a szokott válaszokat kaptuk.
4. oldal

KÖZÉLET

Itt van újra… az az időszak, amikor
nem csak megkezdeni lehet a madarak
etetését, de az egész tél folyamán
folytatni is kell. Az egyszer kirakott eleség
helyét megjegyzik, és a későbbiekben is
számítanak majd a segítségünkre.

Vény nélkül?
Bemutatjuk ESZTI-t, aki ezentúl
minden rendelőben, kórházban és
gyógyszertárban a segítségére lesz.
Igaz még EESZT-nek írja a nevét.
5. oldal

Keresse újságunkat
a facebook-on és
az oroszlanyimedia.hu
oldalon is!
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Dr. Balogh Tibor Alapítvány és
az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATOKAT
szervez
2017. november 10-én 9–14 óráig
a Bányász Klub és Rendezvényházban
(2840 Oroszlány, Táncsics M. út 1.).

 Vércukor-, koleszterin-,
testzsír-, hasizsír-, testizom-, szemnyomás
mérés.
 Hallásvizsgálat.
 Életmentési bemutató.
 Mentőautó bemutatása.

 Csontritkulás szűrés.
 PSA és vastagbélszűrés.
 Bőrgyógyászat,
melanoma szűrés.
 Egészséges táplálkozás tanácsadás.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
OROSZLÁNYBA keresünk:

Gépkezelőket
Összeszerelőket
Minőségellenőröket
Amit kínálunk:
$ Br.1090 Ft/óra

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

$ Nettó 25.000 Ft/hó cafeteria
$ havi bónusz rendszer
$ ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

Telefonos
elérhetőség:
06 20 915 5994
Facebook.com/pannonjob

Gazdát keres!
KOPÉ

Ő
. Egy nagyon
kedves, dorombolós 3 hóna
hónapos kisfiú. Benti tartással,
ivartalanítási feltétellel várja
új gazdája jelentkezését!

+36 20 481 2319
facebook.com/
ments.meg.
oroszlanyiallatvedo.egyesulet/
LOMTALANÍTÁS

Város: nov. 20. hétfő
Borbála: nov. 21. kedd
Falu: nov. 22. szerda
Elektronikai hulladékok a szokott módon, az OKÖ Zrt. Táncsics Mihály úti telephelyén adhatók le. Sittet, autóalkatrészt, ipari vagy veszélyes hulladékot ezeken a
napokon sem szállítanak el!
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Sorozatunk végéhez közeledve
Dr. Mátics István listás
képviselőt (MSZP) kérdeztük,
a minden települési képviselő
számára rendelkezésre álló,
beruházási és közösségi
célokra fordítható, három millió
forintos keretösszegének
felhasználásáról.
: Lássuk először a tavalyi évet.
Mik valósultak meg 2016-ban?
M. I.: A temetőben egyáltalán nem
volt lehetőség leülni, ezért az ottani padok kialakítására használtam fel belőle. Jellemzően idősek látogatják, és
vannak elég nagy szintkülönbségek is.
Most már tud hol pihenni az, akinek
egészségi állapota miatt ez szükséges.
: Ezen kívül volt más is?
M. I.: A pénz nagyobb része az iskolákba, pontosabban az iskolai játszóparkok létrehozásába került.
: Hogyan alakultak a célok az
idei évben?
M. I.: Az idei keret eddig felhasznált
része (a platánfák védelme mellett) a
bölcsőde korábbról ott maradt betonmedencéjének felszámolására ment el.
A medence régóta nem volt használatban, de olyan területet foglalt el, ame-
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Illene már

lyet más funkciókra is lehet használni. Ma már udvari játékok foglalják el
a helyét, illetve lehet ott is futkározni,
játszani. Az idei keret nagy része még
szabad, de erre is van elképzelésem.
: Miként vélekedik erről a lehetőségről, amit a keret felhasználása jelent?
M. I.: Alacsonynak tartom az összeget. Szerintem kevés ahhoz, hogy érdemleges dolgot lehessen csinálni belőle. Az általam megoldandónak tartott problémák nagyobb összeget igényelnének.

KÖZÉLET

: Tudna mondani példát?
M. I.: Olyan megoldásban gondolkodom, ami a keret adta lehetőségeken túl, nem csak néhány száz embert
érint. A nyilvános WC kérdése a városban régi probléma. Legalább háromra szükség lenne. Ezt úgy is mondom,
mint orvos, és úgy is, mint idősödő
városlakó. Erre például biztosan nem
elég a 3 milliós keretösszeg. Így amenynyiben az enyém továbbra is megmarad, azt annak alapjául szánom, hogy
legalább elindulhasson a nyilvános illemhely létrehozásának ügye.
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Vény nélkül?

Változások az egészségügyben
November 1-től vezetik be e-recept
rendszert, mely kiválthatja a papír
alapú recepteket. Elméletileg így nem
kell, hogy rózsaszín papírt magunkkal vigyük a gyógyszertárba: TAJ
szám ellenében – és magunkat személyivel igazolva – látni fogja a patikus, hogy mit írt fel nekünk az orvos. Az új rendszer talán nem okoz
majd nagy felfordulást: magát a vényt
a rendelőben eddig is szinte kizárólag
számítógépről nyomtatva kaptuk, és a
gyógyszertárban is csak beolvasták a
rajta lévő kódot. Így az új rendszer csak
magát a papírt, mint adathordozót váltaná ki. Ha nem bízna a rendszer működőképességében, aggodalomra semmi ok: papír alapú recept is megmarad,
legalább egy évig még biztosan.

Az e-receptnél azonban
többről van szó

Maga az elektronikus nyilvántartási
rendszer nem csak a felírt gyógyszereket kezeli. Az adatok között tartalmaz
például állandó információkat a betegről: vércsoport, allergia, gyógyszerérzékenység, magas vérnyomás, krónikus betegségek, stb. Ezen felül bevezetése után követhetővé válnak benne az elvégzett vizsgálatok, leletek és
eredmények. Azaz egy kezelés megkezdésekor ismert lesz a kórtörténet,
de akár a kapott beutalókat is kezelni
tudja majd. A benne lévő információk
a kezelőorvos(ok) de ügyfélkapun keresztül a páciens szármára is hozzáférhetők lesznek. A beteg nem csak bele-

• Ha másra bízza a gyógyszer kiváltását, úgy az új rendszerben ehhez
meghatalmazás szükséges. Ha előre tudható, hogy más megy érte,
praktikusabb még papíron is kérni a receptet.
• A rendszer csak azokat az eredményeket és adatokat tartalmazza
majd, amelyek a 2017 november 1-ei indulása után keletkeztek.
• Ha új típusú, elektronikus személyi igazolványa van, nem szükséges
a TAJ kártya a kiváltáskor, hiszen az új személyi ezt az adatot is tartalmazza.
• Az egész új rendszert EESZT-nek, vagyis Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltató Tér-nek hívják. Így fog rá hivatkozni a média is.
• További információkat az e-egeszsegugy.gov.hu oldalon talál, mi is
innen informálódtunk.
• Adatai ellenőrzéséhez és a láthatóság beállításához a www.eeszt.gov.
hu/hu/nyito-oldal webcímen tud belépni. Ha ez nehézséget okoz, kérje
fiatalabb családtagjának segítségét.

láthat adataiba (és leleteibe), de rendelkezhet akár arról is, hogy minden orvos, vagy csak az adott szakterület lát-

kelljen töltenie az idejét. Mindezt pedig úgy, hogy a kismama akár otthon,
a számítógépe előtt ellenőrizni tudja,
hogy valóban minden eredménye fent
van-e a neve alatt.
Nem beszélve arról a nagyszerű lehetőségről, hogy így akár a vérvétel utáni leletosztás intézménye is megszűnhet
végre.

Fájni fog?

hassa egyes betegségének információt.
Így aztán még az is elképzelhető, hogy
előbb-utóbb egy kismamának ne komplett dossziéval kelljen vizsgálatra mennie, az orvosnak ne azok olvasásával

A rendszer már átesett egy több hónapos teszten, melyhez több rendelő, kórház és gyógyszertár csatlakozott. Így
a nagyobb hiányosságok – ha voltak –
nem élesben fognak kiderülni. Ha lesznek is zökkenők, az általa kínált lehetőségek mindenképpen hasznosak
lesznek. Bármilyen ütemben is terjed el
majd, Önt már nem fogja teljesen váratlanul érni.
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magánház esetén azonban máshogy alakul, mint nagyobb méretekben: egyre több üzleti célú befektető keres eladó területet kimondottan napelem-park létrehozására. Ilyen szempontból az
egykori vagy működő üzemekkel szabdalt, esetleg még létező
villamos összeköttetéssel rendelkező, dimbes-dombos környékünk pont ideális is lehet.
Mint például az erőmű zagytere.

HIVATA L

ménye” 240 megawatt volt, míg az új
napelempark esetében ez az érték kb. 20
megawatt körül alakul majd. A megtermelt energiát a közcélú hálózatba táplálják, vagyis az erőmű által korábban is
használt távvezeték-hálózat használatban maradhat.
Bár a napelemmel legtöbbször még
mindig csak a zsebszámológépeken találkozunk, ez a technológia egyre több
teret nyer. Számos közintézményünk tetején találunk már ilyen táblákat. Ilyen
például a sportcsarnok teteje, vagy az

J Á R Á SI

Arany iskolaként ismert Szolgáltató városközpont épülete, de nem kivétel óvoda, bölcsőde, vagy akár a hajléktalanszálló sem. Ez utóbbiaknál a például a
főzőkonyha áramszámláját csökkenti
észrevehetően ez a megoldás.
Egyre mindennapibbá válik tehát a napenergia hasznosítása, amit mi sem bizonyít jobban, hogy egyre több magánház
tetején is találunk ilyen „ingyenáram
rásegítést”. Ami persze valójában nincs
ingyen: egy átlagos családi házhoz, a
villanyszámla egy éves kinullázásához
méretezett telepítés még mindig 1,5 –
2 millió forinttól indul. A megtérülés
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Egy sikeres pályázat keretében energiatermelést biztosító napelemek kerülhetnek a Tatabányai Szakképzési Centrum több intézményének tetőire is. A projekt keretében városunkban a TSZC Eötvös
Lóránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája egy összesen 50 kWp
teljesítményű áramtermelő napelemes rendszer valósulhat meg. A
napelemek által termelt energiát az épület meglévő villamos hálózatán keresztül az épületen belül használják majd fel, ezáltal folyamatos megtakarítást eredményezve. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg – írta honlapján a TSZC oroszlányi tagintézménye.

MAGÁN

…és az Eötvös tetejére is!
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Fotovoltalikus
erőművet,
vagyis
napelem-parkot létesíthet az MVM
Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Kft., valamivel több, mint 3 milliárd forint támogatásból – jelent meg a
Magyar Közlönyben. ABokodi-hűtőtó
melletti helyszín nagy valószínűséggel
a nagy méretű zagyteret jelenti, melynek rekultivációja jelenleg is zajlik. A
szakmai nyelv az otthoni, néhány táblás
napelemrendszereket is „háztartási kiserőműnek” nevezi, így a most építendő
napelem táblaerdő továbbra is erőmű
néven fut majd. A Bokodi erőmű egykori legnagyobb, ún. „beépített teljesít-

B ÖL C SÖ

DE

Napelempark épülhet
az erőmű zagyterén

Z ÁLLÓ

KÖZÉLET

E
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Ebek, harmincadjára
Oroszlányban a háztartások közel
fele valamilyen formában érintett a
kutyatartás kérdésében, így időről
időre visszatérünk a témához. A létrejött egyetlen kutyafuttató nyilván
kevés, de legalább már történt valami előre lépés ezen a téren. Az ebtelep
működtetését idén nyáron vette át az
Önkormányzat. Megnéztük, hogy
ezen a területen lehet-e hatékonyabb
egy hivatali rendszer, mint az eddigi, magánvállalkozásban működtetett
telep? Thüringer Ferenc ebrendésszel
beszélgettünk.
: Ki üzemelteti most a telepet és
mi a változás lényege?
T. F.: Az ebrendészeti telepet július 1.
óta az önkormányzat üzemelteti teljes
egészében, két saját alkalmazottal. A
változás lényege az áttekinthetőség és a
gazdaságosság mellett egy állatbarátabb
hely létrehozása volt.
: Kik látják el a feladatot és milyen szakmai tapasztalatuk van?
T. F.: Mindketten sok éves kutyás tapasztalattal, hatalmas lelkesedéssel, új
ötletekkel érkeztünk. Jómagam a tatabányai ebrendészeti telepen szereztem
tapasztalatot az elmúlt 20 évben. Magánéletben is kutyázok, az állatvédők
legtöbbjével valamilyen szállítási feladat kapcsán találkoztunk. Tóth Tibort
pedig a városban a legtöbb kutyás ismeri, hiszen ő az oroszlányi kutyaiskola
alapítója és vezetője.
: Mik a célok az üzemeltetés változtatásával és mennyi valósult már
meg ebből?
T. F.: A telepen sok felújítási munkálat
kezdődött. 8 új külső kennel épült, melyek biztonságosak és tágasak a megfigyelt kutyák számára. A megfigyelési
időt letöltött állatok chippelés és oltás

után kerülhetnek új gazdához, a megfelelő térítés ellenében. Ezekkel a kutyákkal a gazdához jutásig mi foglalkozunk, valamint több önkéntes állatbarát, a szabadidejükben. Ezek hatalmas
eredmények egy ebrendészeti telepen. A
kutyák jólléte mellett a gazdaságosság is
egy fontos célkitűzés volt. A telep fenntartásához az általa nyújtott szolgáltatások bevételéből is lehet gazdálkodni. Az utcán befogott állatok többsége a
chipleolvasásnak köszönhetően még aznap hazakerül: ennek azonban már térítési díja van. A lakosság csekken fizeti az önkormányzatnak ha örökbe fogadnak, ha visszakapják az utcán befogott kutyájukat, ha leadják saját kutyájukat, illetve az elpusztult állat tetemét.
Ezen bevételek segítik a telep fenntarthatóságát. Fontos azonban megemlíteni az adományokat is: számos szervezet
és magánszemély jelentkezik folyamatosan, táppal, eszközökkel segítve bennünket.
: Milyen konkrét pozitív változások vannak?
T. F.: Konkrét pozitív változás a kutyák egészségi és pszichés állapota. Még
azok a kutyák is kinyílnak és nyugodtabbak lesznek pár hét elteltével, akik
a befogáskor nem a legjobb oldalukat
mutatták. A változás óta átlagosan kb.
heti 3 kutya kerül új otthonba, de sajnos
mindig van legalább ennyi utánpótlás.
Az altatást mind az állatorvos, mind
az ott dolgozók csak a legvégső esetben hozzák egyáltalán szóba. A megfelelő fertőtlenítésnek köszönhetően betegséget nem kapott el kint egyetlen állat sem. Idén további változás lesz még
az épület teljes belső felújítása. A padozat és a falak teljes burkolása, új nyílászárok. A kennelek új technológiával,
egyesével fertőtleníthetővé
válnak, így járványügyi
szempontból is biztonságosabbá válik.

KULTÚRA

Kutyakötelesség

A 21. századra megváltoztak az állattartási szokások, például a kutya már nem
csak házőrző, hanem számos háztartásban társként éli mindennapjait. Azonban
fontos, hogy a társadalom tisztában legyen vele, hogy milyen a felelős állattartás.
A „Kutyakötelesség – Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz” című kiadvány szakmai felülvizsgálatát a szolgálati kutyákat alkalmazó
rendvédelmi szervek legnagyobb kutyakiképző intézménye, a Rendőrségi Oktatási
és Kiképző Központ Kutyavezető-képző és
Állatfelügyeleti Központja végezte el.
A kötet felvilágosítást nyújt többek között a kötelező oltásokról, a mikrochippel tör
történő jelölésről, a sétáltatás szabályairól vagy
a tartós kikötve tartás
tilalmáról, de megtudhatjuk azt is, hogy mit
tesz a gondoskodó gazKUTYAKÖTELESSÉG
KÖTELESSÉG
di a tűzijáték vagy más,
az állatban félelmet keltő környezeti esemény
előfordulásakor.
A kiadvány elérhető a nebih.hu vagy az
oroszlany.hu oldalakról, illetve az alábbi
QR kód beolvasásával is.
Útmutató a felelős kutyatartás
jogszabályi előírásaihoz

: Elérhetőségek?
T. F.: Ha a városban kóbor ebet, illetve
elhullott állatot lát, hívjon bennünket a
20/378 3400, vagy a 20/378 3364-es telefonszámon, ezeken reggel 7 és délután
15 óra között vagyunk elérhetőek. A telepen hétfőn 10–12 óra között és szerdán
13–15 óra között, illetve telefonon egyeztetett időpontban találnak meg bennünket.
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Szeretnél új állást találni
még az év vége előtt?

Akkor
most figyelj,
van egy
ajánlatunk
Tatabányán!

Operátort keres a Delphi

Te vagy a mi emberünk?
Igen, ha gyors és precíz vagy,
jó kézügyességgel rendelkezel,
vállalod a folyamatos műszakrendet
és megvan az általános iskolai
végzettséged.

Mi lenne a feladatod?
Alkatrészek összeszerelése, vizuális
minőségellenőrzés, munkakörnyezet
rendben tartása.

Mit adunk cserébe?
Kiemelkedő órabért, műszakpótlékot
és cafeteriat biztosítunk tiszta,
klimatizált munkakörnyezetben.
Segítjük a munkába jutást és ingyenes
sportolási lehetőségeket is nyújtunk.

Ha szeretnél
előrelépni, azt
képzésekkel és
belső pályázatokkal
támogatjuk.

Jelentkezés:
Telefonon: +36/70 665-5283
E-mailben: job6090@prohumanallas.hu
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Élelmiszer gyűjtés
Advent első hétvégéjén (nov. 24., 25.,
26.) rendezi az Oroszlányi Szociális
Szolgálat a következő élelmiszergyűjtését. A Tesco Globál Áruházak Zrt. és
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület által
Kerítést festett, homokozót töltött fel a Brunszvik oviban 75, a Provident-nél dolgozó önkéntes októberben.
Az intézmény dolgozói pogácsával és gulyáslevessel
segítették a munkát.

Bokod szennyvize is az oroszlányi tisztítóműbe érkezik
ezentúl. A vezetékre azért nem köthetnek rá a környező telektulajdonosok, mert abban állandó nagy nyomás lesz.

Némileg enyhülhet a parkolóhiány a Fürst Sándor
utcában, A Malomsori óvoda előtt, és Szociális Szolgálattal szemben is murvás parkoló épült.

Testvérvárosunkban, a németországi Plochingenben
utcát neveztek el rólunk. Az utca egy új városrészbe
került, mely kertesházas övezetnek épül.

közösen szervezett, immár hagyományos
gyűjtésben vesznek részt, mint az Élelmiszerbank közreműködő szervezete. Természetesen a gyűjtés helye az oroszlányi Tesco Hipermarket lesz. Ez az akció
egyébként országos jelentőségű, a Tesco áruházakon kívül részt vesznek benne
a Metro és az Auchan áruházláncok magyarországi egységei is.
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Jótékonysági műsoros
zenés est

2017. november 10., 18.30, Bányász
Klub (Oroszlány, Táncsics u. 1.)

MAKSA SHOW
További fellépők:
Oroszlányi Silhouette balett
Est fővédnöke:
Lazók Zoltán polgármester
Az est keretében alapítványi
támogatások átadása a rászoruló
betegek részére.
A belépőjegy ára (tartalmazza –
welcome drink, 3 fogásos vacsora,
3 óráig élő zene): 5.000 Ft/fő
Jegy igényelhető a Szakorvosi és Ápolási Intézet titkárságán; e-mailben:
drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com
vagy a 20/437-8925 telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Dr. Balogh Tibor Oroszlány
Egészségügyi Alapítvány

Miénk a legszebb
Kategóriájában országos díjat nyert
a Majkon is tevékenykedő Monte
Corona Műemlékvédő Egyesület, „A
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei –
programban. A részt vevő önkénteseket a kert szeretete, a fárasztó mun-

kával „születő” termés öröme, az egymás közötti kapcsolat kötötte össze a
pályamű gondozásakor, és köti össze a
mai napig. Az országos kezdeményezés első oroszlányi résztvevői október
30-án találkoztak a Majkon. Megtekintették a kertek őszi állapotát, majd
a Remeteség dísztermében és saját süteményeik mellett baráti beszélgetést
folyattak terveikről, örömeikről és az
Egyesület várható jövőjéről is – tájékoztatta lapunkat Elekes Marika, a találkozó egyik fő szervezője.

Tűzre-vízre vigyázzatok
Oroszlány Város Képviselő-testületének éves munkaterve alapján a
tűzoltóság beszámolt az elmúlt évben végzett munkájáról. A képviselő-testület a szakmai beszámolót egyhangúlag elfogadta, majd a tűzoltók
védőfelszereléseinek cseréjéhez és a
gépjárműfecskendő átalakításához benyújtott kérelmet jóváhagyva 4,5 millió Ft pénzeszközt biztosított a tűzoltók működési feltételeinek javításához.
A vonuló állomány létszáma 17 fő,
melyben az elmúlt évben változás nem
történt. A stabil, szakmailag felkészült
és összeszokott szolgálati csoportok
szeptember végéig 248 alkalommal
kaptak riasztást. Ebből kiemelkedően
magas az avartüzek száma (57) és a fakivágások/ágeltávolítások száma (51).
Továbbra is magas az Ipari parki üzemek és közintézmények védelmét biztosító tűzátjelző berendezéseinek téves
jelzéseinek száma (61), melyek elsősorban emberi mulasztásra, figyelmetlenségre vezethetők vissza.
A vonulási körzetben október hónapban halálos tűzeset, baleset nem történt.
Az október végi, viharos erejű szél következményeit mindkét autóval, sza-

34/360-411 TŰZOLTÓSÁG

badnapos tűzoltók bevonásával, mintegy hat órán keresztül folyamatosan
hárították el.

A gyökerestül az útra kifordult fák és
ágak darabolása mellett háztetőkhöz
és vezetékszakadásokhoz is hívták az
Önkormányzati Tűzoltóinkat, több
környező településre is.

Traumatudatosság a
gyermeknevelésben
Gyermeknevelési
konferenciának
adott otthont tárgyalótermében a
legnagyobb oroszlányi cég október
25–27-én. A BorgWarner minden évben egy globálisan meghatározott célcsoportot támogat, ez idén a gyermekvédelem köré csoportosul. A vállalat
részéről Bernát Tímea elmondta: ennek az elkötelezettségnek idén már
több megnyilvánulása is volt, melyek
során úgy találták, a különböző élethelyzetek kapcsán szerzett nevelési tapasztalatok nagy segítséget jelentenek
a nehéz helyzetbe került fiatalok számára, ezért szívesen adtak helyszínt a
konferencia számára.
Az SOS Gyermekfalu szakellátói azért
érkeztek Oroszlányba, hogy átadják a
családból kikerült, traumát vagy tartós traumát átélt fiatalok segítésében
szerzett tapasztalataikat. A Szociális
Szolgálattól és a Fővárosi Gyermekotthon (TEGYESZ) helyi intézményéből
érkezett közel 30 résztvevő a három
napig tartó képzés után bizonyára más
szemlélettel, „traumatudatosan” tud-
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ja majd végezni munkáját – tájékoztatott Tóth Katalin, az SOS Gyermekfalu
megbízottja.

Lendületből gördülnek
tovább a tekések

Az idén már Eger és Sajóbársony ellen is győzelmet aratott, a bajnokságban első helyen álló csapat nemrégiben a harmadik helyezett Bátonyterenye csapatához látogatott.
Az izgalmas, színvonalas találkozó
oroszlányi sikerrel zárult. Igazi rangadó volt: a csapat fennállása óta most
ütötte a legtöbb fát idegenben: pontosan 3450-et. Felnőttek: Bátonyterenye–Oroszlány 2:6.

port számára az Országos Judo Bajnokságot. Az év fő versenyén az ország valamennyi judo klubja részt
vett, zsúfolásig megtöltve a sportcsarnokot. Az OJC 3 versenyzőt indított, ebből 2 judoka éremmel, 1 pontszerzőként jött haza. Az oroszlányiak eredményei a következők: ezüstérem: Gyurkovszky Szilárd; bronzérem: Áncsák Kitti; V. helyezés: Asztalos Balázs.
Október utolsó szombatján pedig Koroncóra utaztak az Oroszlányi Judo
Club versenyzői, ahol meghívásos
versenyen vettek
részt. A versenyen
30 egyesület 222
judokája indult a
helyezésekért. Az
OJC 6 versenyzőt
vitt, mind a hatan érmesek lettek, dobogóra állhattak. Végh Tibor
edző szerint legk iemel kedőbben
Wertheim Dominik
teljesített, aki veretlenül, 4 ipponos
győzelemmel zárt.
Eredmények: aranyérem: Wertheim
Dominik,
Gyurkovszky
Szilárd;
ezüstérem: Pinke Zsófia; bronzérem:

Pontszerzők: Dombovári Csaba 626
fa, Ley Attila 601 fa, Széber József 588
fa, Simonfi Zsolt 581 fa.
Az eddig szintén töretlenül menetelő
ifjúsági csapat sajnos vereséget szenvedett és ezzel visszaesett a tabella 2.
helyére.

Országos Judo Bajnokság
Október elején Debrecenben rendezték a Diák „B” és Diák „A” korcso-

2017. november 10., péntek 19 óra
OSE Lions–Tehetséges Fiatalok
2017. november 17., péntek 17.30
MEAFC–OSE Lions
2017. november 24., péntek 19 óra
OSE Lions–Vasas Akadémia
2017. december 8., péntek 19.30
Bonyhádi KSE–OSE Lions

11
SPORT
Kakas László, Petrov Ádám, Csontos
Patrícia. Edzőik ezúttal is Végh Tibor
és Polovicz József voltak.
Izsáki Erika

Tizenhárom érem a
Benedekes atlétáknak
Tatán, az Olimpiai Edzőtáborban
rendezett megyei atlétika diákolim-

pián kezdte meg a 2017/2018. tanévi versenyszezont a Benedek Elek
EGYMI. Megfiatalított csapatuk
nagyszerű teljesítménnyel 4 arany, 5
ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Két
tanulójuk
lett
aranyérmes: Takács Nikolett (súlylökésben és kislabda hajításban)
és Farkas Virginia (300 m és 800
m
síkfutásban).
Ezüstérmet nyert:
Szerb
Krisztián (kislabdával és
200 m futásban),
Mészáros
Klaudia (100 m és 400
m síkfutásban) és
Balogh Szimonetta (távolugrásban).
Bronzérmet szerzett: Rostás Kevin
(100 m síkfutásban), Rostás Gusztáv
(kislabdával), Mészáros Klaudia (kislabda hajításban) és Bogdán Krisztián (súlylökésben). Teljesítményük értékét növeli, hogy érmeseik közül négyen (Farkas Virginia, Balogh Szimonetta, Rostás Guszti és Rostás Kevin)
magasabb korosztályban, idősebbekkel versenyeztek.Felkészítő testnevelő:
Kovácsné Kelemen Valéria.
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MÓRRA KERESÜNK
OPERÁTOROKAT,
FRÖCCSÖNTÖ GÉPBEÁLLÍTÓKAT,
RAKTÁROS-TARGONCAVEZETŐKET
SAJÁT ÁLLOMÁNYBA
ÁTLAG BÉR: NETTÓ 120-150.000 Ft
CAFETERIA: NETTÓ 18.000 Ft
TELJESÍTMÉNYBÓNUSZ Kölcsönzést-közvetítést
en. ny. sz.:
INGYENES BUSZJÁRAT
4376-4./2003.
TÖBB TELEPÜLÉSRŐL
8 ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG
GYÁRTÓ KÖRNYEZETBEN SZERZETT TAPASZTALAT

JELENTKEZÉS:

20 247 86 08
Kövessen minket Facebookon:
www.facebook.com/pannonjob

www.kiatatabanya.hu

Kia – a meglepetés
erejével

Hivatalos KIA márkaszerviz Tatabányán!
Autental Kft. Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri út 37.
Tel.: +36 34 511 919

