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Tehát: kutyát láncon?
Kutyát tartósan kikötni tilos januártól, de mit jelent a „tartós”
és hogyan kell értelmezni a változást? Hivatalos válaszok és megoldások.
6. oldal

Hatalmas közönségsiker
volt a Bányász
Koncert Fesztivál
Fúvószenekarunk
újévi koncertje. Rögtön
ismételni is kellett
másnap, hiszen az első
jegyek azonnal elfogytak,
jóval több érdeklődő
volt, mint az OKSZIK
színháztermének 350
fős nézőtere. A közel
ötven tagú zenekar ismét
színvonalas produkciót
mutatott be, méltán
lehetünk büszkék rájuk!

KULTÚRA
Trapper Band

Városi rendezvényeken mindig közönségsiker a rockzenét játszó zenekar. Kérdéseinkre a csapat vezetője, a dobos válaszolt. 10. oldal
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Bűnmegelőzési

és Közbiztonsági Bizottság alakult, az illetékes szervezetek és személyek részvételével. Az aktuális
problémákra fognak megoldási javaslatokat tenni.
5. oldal
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Lezárult az Önkormányzat középületeinek
energetikai korszerűsítése
Összesen bruttó 321.450.000
Ft-os támogatást használhatott fel két kiemelt projekt keretében Oroszlány városa a
KEOP-5.7.0/15-2015-0332 és
a KEOP-5.6.0/12-2013-0033
azonosító számú „Oroszlány
Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” című projektek keretében. Az Oroszlányi
Közösségi Színtér és Könyvtár, az Új
Szolgáltató Városközpont és a Hamvas Béla Gimnázium épületeinek hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje valósult meg 2015. október és decembere között. A KEOP-5.7.0/15-2015-0332
azonosítószámú kiemelt projekt keretében az Oroszlányi Közösségi Színtér
és Könyvtár épületének eddig felújítással nem érintett részein cserélték ki a
nyílászárókat és megtörtént a homlokzat, valamint a tetőfödém hőszigetelése is. A projekt keretében fokozottan

Oroszlány három
emblematikus épülete
újult meg
Építeni sokféleképpen lehet. Keservvel, stresszelve, zsugorian és profitra éhesen, de jókedvvel, lendületesen,
fiatalosan is. S építeni csak így érdemes, mind épületet, mind közösséget – ezekkel a Máté Alberttől idézett
gondolatokkal köszöntötte péntek
délután Lazók Zoltán oroszlányi polgármester a KEOP-5.7.0/15-2015-0332
és a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú „Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” című projektek
záróünnepségének vendégeit, köztük
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselőt.
– Én azt gondolom, az elmúlt egy
év oroszlányi beruházásai, megkezdett építkezései jó példák arra, hogy
mi minden megvalósulhat, ha találkoznak az ambiciózus gondolatok a
lebonyolítást, segítő csapatmunkával
és a politika megvalósítást támogató
szándékkával.
Összesen bruttó 321 és félmillió forintos támogatást használhattunk fel.

korszerűsítését követően éves
szinten körülbelül 3 millió Ft
energiaköltséget
takaríthat
meg az Önkormányzat. A közösségi színtér épületének teljes bruttó kivitelezési költsége
93.980.000 Ft, az Új Szolgálta-
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energiatakarékos, 3 rétegű üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be.
A korszerű szigetelőanyagok alkalma-

zása lehetővé teszi, hogy az épület éves
szinten nagyjából 5 millió Ft fűtési
energiaköltséget takaríthasson meg.
Az Új Szolgáltató Városközpont (jelenleg Kormányablak és Munkaügyi
Kirendeltség) épületének felújítással
eddig nem érintett részein is 3 rétegű
üvegezéssel ellátott nyílászárókat építettek be, a korábban már cseréltekhez
hasonlóan szürke színben, így az épület új arculata megőrizte egységességét,
s az Új Szolgáltató Városközpont ismét
Oroszlány városképének meghatározó
jelképévé válhat. Az épület energetikai

tó Városközpont épületének bruttó kivitelezési költsége 89.255.914 Ft. Oroszlány Város Önkormányzata a projekt
megvalósításához 42.956.484
Ft önerőt biztosított, az elnyert támogatás 150 millió Ft.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz
pont KEOP5.6.0/12-2013-0033 azonosító
számú kiemelt projektje keretében valósult meg a Hamvas
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Béla Gim
ná
zium épületének fejlesztése, ahol a támogatást a KLIK kapta,
de a projekt eredményeként elért energia megtakarítás végső soron a város
költségvetésében jelentkezik. A fejlesztés során az épület homlokzati, tető- és

födém hőszigetelése valósult meg, korszerű, fokozottan energiatakarékos háromrétegű üvegezéssel ellátott nyílászárók kerültek beépítésre. A homlokzati hőszigetelés az egyik legjobb hőszigetelő képességű grafitos hőszigetelő rendszerrel történt. A projekt teljes
költsége bruttó 183.500.000 Ft, melyből a KLIK 171.450.000 Ft támogatást
biztosított, az Önkormányzat pedig
12.050.000 Ft önerőt biztosított a be-

ruházás megvalósításához. A projekt
eredményeként ~3 millió Ft éves energiaköltség megtakarítást realizálhat az
Önkormányzat.
A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok társfinanszírozásával
valósultak meg.

Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. közleménye:

Eladásra kínáljuk
az alábbi ingatlanokat:
1. Tópart lakóparkban 112 m2-es 2. Tópart lakóparkban 79 m2-es
galériás lakás tópartra néző te- galériás lakás tópartra néző terasszal, nappalival, 3 hálószo- rasszal, nappalival, 3 hálószobával, nagy konyhával, szinten- bával, konyhával, szintenként
ként külön fürdőszobával.
külön fürdőszobával.
Ár megegyezés szerint. Érdeklődni: Tar Márta – 20/570-0807
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Ingyenesség
2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 29.
+36 (34) 795-277
okmanyiroda@oroszlany.kemkh.gov.hu
Ügyfélfogadási idő
Hétfő
07:00–17:00
Kedd
08:00–18:00
Szerda
08:00–14:00
Csütörtök
08:00–18:00
Péntek
08:00–14:00

} Vállalkozói igazolván�nyal kapcsolatos eljárás
} Első jogosítvány
} Diákigazolvány kiállítása
} Mozgáskorlátozottak
parkolási igazolványa
} Családi állapot változásával összefüggő névváltozás miatt történő okmánycsere

A Kormány által elfogadott bürokrácia csökkentő csomag részeként számos állampolgári okmány kiállítása
vagy pótlása vált ingyenessé ez évtől.
Ezen túlmenően több államigazgatási
eljárás is ingyenessé vált, valamint az
ügyintézési határidők is jelentősen lerövidültek.
Az Oroszlányi Járási Hivatalnál közvetlenül intézhető ingyenes, kedvezményes
igazolványok, okmányok, eljárások listáját az alábbiak szerint tesszük közzé:
Ingyenes okmánykiállítás
} Személyi igazolvány igénylése, kiállítása
} Lakcímkártya igénylése, kiállítása

KÖZÉLET

} Eltulajdonított okmányok pótlása
(Ingyenes az okmánycsere (személyi
igazolvány, lakcímkártya, útlevél, parkolási igazolvány, vállalkozói igazolvány, jogosítvány, gépjármű forgalmi
engedély, gépjármű törzskönyv) a családi állapot változás, névváltozás okán;
ingyenes az okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, parkolási igazolvány, vállalkozói igazolvány,
jogosítvány, gépjármű forgalmi engedély, gépjármű törzskönyv) pótlása, ha
eltulajdonították a korábbi okmányokat.)
Kedvezményes okmánykiállítás:
Gyermek útlevelének kedvezményes kiállítása (két kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú
gyermek magánútlevele 1.250 Ft-ra, három, vagy több kiskorú gyermeket nevelő törvényes képviselő esetén a kiskorú gyermek magánútlevele 500 Ftra csökkent.) Az Oroszlányi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (korábbi
nevén: Okmányiroda) a Fürst S. u. 29.
(korábbi Arany iskola, bejárat az Iskola utca felől) az ügyintézési határidők
lerövidítésével, az ügyintézői létszám
megerősítésével, áll az ügyfelek rendelkezésére.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Vonulási körzetünkben január hónapban a következő káresemények történtek:
önkormányzati tűzoltóságunk az elmúlt időszakban 2 égő szemetes konténert oltott el. Kecskéden egy családi ház melléképülete gyulladt ki, ahonnan robbanásveszély miatt 1 db PB gázpalackot is ki kellett hozni. Oroszlányban egy esetben kéménytűzhöz kellett vonulni, melynek méteres lángjait a szomszédok vették észre. A kandallóban égő tűz eloltása, a parázs eltávolítása után a kéményben izzó kormot kellett eltávolítani. Egy tömblakás fürdőszobájában a flexibilis cső
elrepedt, melynek következtében a
víz elöntötte a lakás helyiségeit. Mivel a lakók nem tartózkodtak otthon,
a szomszédok riasztották a tűzoltókat.
A Mindszenti úton egy garázstűzhöz riasztották az egységet, ahol az ott tárolt
nagy mennyiségű papír kapott lángra.
A könnyűszerkezetes garázs fala és tetőszerkezete teljesen leégett. Bokod és Pusztavám között egy személygépkocsi megcsúszott, az árokba hajtott és fának ütközött. A járművezető

könnyű, utasa pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A súlyos
sérültet a tűzoltók a mentőszolgálat munkatársaival közösen
emelték ki a gépkocsiból.
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Beck Ferenc

a BECK & CAT Kft. ügyvezetője
2840: A Beck & Cat névvel legtöbbször építkezéseknél találkozunk. Mivel és mióta foglalkoztok az építőiparon belül pontosan?
Beck F.: A Beck & Cat Kft-t éppen 20
éve alapítottuk édesapámmal, családi
vállalkozásként. Mélyépítéssel foglalkozunk, beleértve a bontást és egyúttal megkeresve az építőipari hulladékok
hasznosításának útját is.
2840: Mindig is oroszlányi cégként
működtetek?
Beck F.: Természetesen igen, bár eleinte jellemzően nem oroszlányi munkáink voltak, országos szinten olyan
nagy megrendelőknek
dolgoztunk,
akiknél a minőség, a megbízhatóság és
a megfelelő minősítések megléte volt az
elsődleges szempont. Mintegy 10 évvel
ezelőtt aztán úgy döntöttünk, marad
junk inkább Oroszlány közelében, s
innentől jellemzően kistérségi munkákat vállalunk.

adót, azon kívül egy helyi alvállalkozó
mindig utolérhető, nem tűnik el, visszajönnek, ha szükséges, a garanciális időn
túli javításokra is. Előfordulhat, hogy a
helyi csapat drágább, de ez a kapcsolattartás, a szakértelem és az utólagos költségek tekintetében, hosszú távon megtérül. Ha pedig emberekre van szükségünk, akkor rendszeresen együttműködünk a Munkaügyi Központtal, csoportos felvétel keretében vesszük fel az embereket.
2840: Mennyire támogatja ezt a törekvést a város?
Beck F.: Nagyon szeretnénk, ha ez helyi szinten egyre inkább megvalósulna.
Minél több helyi beruházás valósul meg
helyi vállalkozások közreműködésével,
annál jobban fejlődhetnek a helyi cégek,
annál inkább fejlődik a város!
2840: Mi a Beck & Cat Kft titka? Miben vagytok másak – akár jobbak –
mint a versenytársak?

„Minél több helyi beruházás valósul meg helyi
vállalkozások közreműködésével, annál jobban fejlődhetnek
a helyi cégek, annál inkább fejlődik a város!”
2840: Miért akartatok „hazajönni”?
Beck F.: Egyrészt nagyon leterhelő volt
a rengeteg utazás, hiszen minden projektnél személyesen kellett jelen lenni, ez költséghatékonyság szempontjából sem volt szerencsés, másrészt valljuk azt, hogy helyi beruházásoknál, helyi munkáknál a legjobb, ha helyi csapat dolgozik.
2840: Ti is helyieket vontok be a munkákba, például alvállalkozóként?
Beck F.: Igen, minden esetben arra
törekszünk, hogy helyiekkel
dolgozzunk. Mind saját
munkaerő, mind pedig alvállalkozó tekintetében.
Persze több van ebben, mint kizárólag lokálpatriotizmus: helyben marad a fizetésük,
valószínűleg, nagyobb
hányadát helyben is
költik el, itt fizetnek

Beck F.: Sokszor ér el bennünket a
kritika, hogy „már megint a Beckcat”
nyerte a pályázatot. Pedig nincs ebben
semmi ördöngösség, két fő okot vélek
felfedezni: egyrészt, mint családi vállalkozás, kisebbek az adminisztrációs
költségeink, másrészt a kisebb munkákat sem vetjük meg. Természetesen mi
is gyakran alulmaradunk pályázatokon,
de ez már
pszichológia: az emberek nem ezt jegyzik meg. Aztán pedig sok olyan városi megmozdulásunk van, ahol bár
megjelennek a gépeink, a cég nem kap
ezért semmiféle ellenszolgáltatást. Legyen ez
hóeltakarítás, vagy
bármilyen gyors segítség.
Hozzáállásunk hitelessé és
megbízhatóvá tett
bennünket a piacon, és ebből to-

Capuccino
vábbra sem engedünk, hiszen hosszú távon csak ez térülhet meg.
2840: Fontos a jótékonykodás?
Beck F.: Adni jó, és adni kell. Mindenkit természetesen nem támogathatunk,
de igyekszünk mind a sport, mind a
kultúra területén támogatáshoz juttatni
a helyi szervezeteket.
2840: Pontosan kiket?
Beck F.: Felsorolni sem könnyű. Első
helyen természetesen az OSE áll, mind
anyagi támogatásban, mind a belefektetett munkában. De emellett több helyi
sportegyesületet is támogattunk már.
Kultúra területén a zeneiskolát, a balettosokat, a mazsoretteket, de rendszeresen adományozunk a tűzoltóságnak és a
mentőszolgálatnak, állatmenhelynek is.
2840: Mi a fejlődés és a siker titka?
Beck F.: Mindig előre tekintünk és
visszaforgatjuk a nyereséget. A bevételeket előbb tartalékoljuk, majd beruházunk, mind gépekbe, mind emberekbe.
Így, a tartalékainkkal tudtuk túlélni a
válságot is és így tudunk folyamatosan
fejleszteni.
2840: Hogyan tovább?
Beck F.: Az OSE sportcsarnok beruházása az időm nagy részét leköti. Az,
hogy emellett a karitatív tevékenység
mellett cégünk mégis működik, sőt
megy előre, az elsősorban a munkatársaknak köszönhető, akár fizikai, akár
adminisztratív kollégákról van szó: köszönet érte nekik!
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Tehát: kutyát láncon?
Omáscsik Orsolyát már bemutattuk
lapunkban, most hivatali dolgozóként
a kutyák láncon tartásának szabályváltozásairól kérdeztük.

2840: Mi volt az eddigi szabályozás?
OO: Eddig is meg volt határozva az ebek láncon tartása, mely minimum 4-8 métert írt elő, az állat testméretétől függően. Ám ezt gyakran nem tartották be.
2840: Mi változott most?
OO: A méterre megszabott
szabályozás
megszűnt,
helyette a tartós kikötés tilalma lépett életbe.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy aki időnként láncra köti a kutyáját, az szabálysértést követne el. Megmaradt – és megerősítést kapott –
az a rész a jogszabályban, mely
szerint „az állat fajtájára jellemző mozgási igényt ki tudja elégíteni”.
2840: Ki számíthat bírságra mostantól, és persze mekkorára?
OO: A tartós láncon tartás szabálysértés, mely jegyző hatáskörébe tartozik.
Ahogy eddig is, bejelentés alapján ellenőrzi a Közterület-felügyelet ezeket az
eseteket. Természetesen első alkalommal figyelmeztetést kap, akinél szabálytalanság merül fel, amit záros határJogszabályi hivatkozás: 41/2010
(II.26.) kormányrendelet 14$ (12)
Hatályba lépés: 2016. január 1.

időn belül kell megváltoztatnia. A bírság alap összege 15.000 Ft, mely súlyosabb szabálysértések esetén 150 ezer forintig is terjedhet.

2840: Mi lehetett a cél ezzel a törvényi
változással?
OO: Azt gondolom, hogy a 21. században abszolút elvárható az emberektől,
hogy a kutyákkal fennálló, több ezer
éves társas kapcsolatot elismerjék. Hogy
ne csak jelzőberendezésként, hanem valóban szocializált társként legyenek velünk. A cél az, hogy ne alakuljon ki, és
mások se tűrjék el környezetükben – az
esetenként az állatkínzás határát súroló
– helytelen tartási körülményeket.
2840: Miért fontos, hogy egy kutya
szocializált legyen?
OO: Egy folyamatosan láncon tartott kutya nem tud kapcsolatot teremteni sem emberrel, sem más állattal. Ettől vagy félénkké, vagy túl agresszívvá
válik. Ha tartósan ebben az állapotban
van, veszélyes is lehet, amikor végre kiszabadul.
2840: Tehát mit tegyen az, akinek eddig éjjel-nappal láncon volt a kutyája?
OO: Elsőként, semmi esetre se váljon
meg kutyájától! Mindenképp
a lehető legnagyobb mozgásteret biztosító módon kösse láncra. Ez ügyben szívesen adok bárkinek tájékoztatást, ha megkeresnek. A kutyatulajdonos gondolja át, hogyan tud eleget tenni a változásnak: alkalmanként (lehetőleg naponta) mozgassa le, sétáljon vele, vagy az udvarán,
felügyelet mellett engedje szabadon mozogni, játszani. Meg
fog döbbeni, mennyit fog javulni a viszony közte és a kutyája között!
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Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság alakult
Januárban megalakult az Oroszlányi
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság. Az alakuló ülésen a Bizottság
elnökének Madari Csaba városi rendőrkapitányt választották meg.
A Bizottság 10 fős állandó taggal kezdte
meg működését, melynek tagjai:
} Oroszlány Város Önkormányzatának 2 képviselője: Hermann Istvánné
és Szabó Mihály,
} Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője,
} Oroszlányi Rendőrkapitányság vezetője által delegált tag,
} Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
jegyzője,
} Oroszlányi Közterület-felügyelői csoport vezetője
} KEM Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatalának vezetője által delegált tag,
} Önkormányzati Szociális Szolgálat
vezetője által delegált tag,
} Oroszlányi Polgárőrség vezetője által
delegált tag,
} Oroszlány Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnokság vezetője által delegált
tag.
A Bizottság megalakulásának célja:
közrend, közbiztonság erősítése, fejlesztése, ezen belül is a fiatalok fokozott védelmének segítése, a kábítószer terjesztésének, fogyasztásának csökkentése, a
családon belüli erőszak megfékezése, a
vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése, a lakosság tájékoztatása a bűnmegelőzési szervek munkájáról.
A Bizottság működése határozott idő-

KÖZÉLET

tartamra szól, 2016. január 18-tól a következő önkormányzati választást követően az új képviselő-testület alakuló
ülésének napjáig.
A Bizottság javaslatot tett az éves munkaterv főbb pontjaira, többek között:
} Bűnmegelőzési és Közbiztonsági
koncepció és intézkedés terv elkészítésére,
} a közterület-figyelő kamerarendszer
fejlesztési lehetőségeinek megvizsgálására,
} az iskolákban ismertté vált bűncselekmények, az iskolakezdéshez kapcsolódó közbiztonsági kérdések, intézkedési javaslatok témájára,
} ifjúságvédelmi kérdésekre, intézkedési javaslatokra, a kábítószer fogyasztás csökkentésére,
} a társasházak működéséhez kapcsolódó közbiztonsági kérdésekre, intézkedési javaslatokra,

} a városban működő vendéglátó-ipari egységek működésének ellenőrzésére,
} bűnmegelőzési programok bemutatására.
Az ülésen egy-két aktuális probléma is
felszínre került, mint pl. a hajléktalanok
intézményekben és társasházakban történő negatív viselkedésének, vagy a városban rövidebb-hosszabb időre munkát vállalók, de lakcím alapján nem a
városban lakók lakhatási és magatartási problémája, továbbá kábítószernek
jogszabály szerint nem minősülő szerek közterületen történő, engedély nélküli árusítása jellemzően fiataloknak. A
felvetett kérdések, jelzések megoldására a Bizottság intézkedési és megoldási
javaslatokat fog kidolgozni. A Bizottság
ülései nyilvánosak, legközelebb március
3-án 14 órakor tartanak ülést a Polgármesteri Hivatalban.

A Don-kanyar áldozatai előtt tisztelegtek
KULTÚRA

Nemzetünk sötét időszakára, a Don-menti csaták során elesett és eltűnt honvédekre emlékeztek vasárnap délután
Oroszlányban. A Rákóczi Szövetség által szervezett eseményen Nagy Csaba városi elnök köszöntötte az evangélikus
gyülekezeti teremben egybegyűlt meghívottakat, érdeklődőket, majd emlékeztetett arra, hogy immár tizenkilencedik al-

kalommal kerül sor a rendezvényre, amely hagyományosan az év egyik első közösségi rendezvénye. A megemlékező beszédet Járfás Mihály István, a Hunyadi Mátyás iskola történelemtanára tartotta. Az ellencsapásban elesettek és fogságba esettek pontos számát megállapítani máig nem lehet, azonban a szovjet csapatok harcmódja miatt a foglyok száma
aránylag csekély volt, és ezek nagy részének
sorsáról sem sokat tudunk. 26-27 ezerre tehető azok száma, akik fogságba estek, és akik
közül csak kevesen térhettek haza. Hozzávetőlegesen 120 ezer főre tehető a 2. hadsereg közel
egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során
megsebesült, elesett, s fogságba esett honvédek száma. A prezentációt követően a kegyeleti ünnepség az evangélikus templom falán elhelyezett emléktáblánál folytatódott, ahol Farkas Etelka lelkész mondott
imát, majd a pártok-, civil és társadalmi szervezetek képviselői, a város lakói, valamint az önkormányzat nevében Lazók
Zoltán polgármester és Rajnai Gábor alpolgármester helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait, mécseseit.
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Míg hamarosan a szalagpálya bontását figyelhetjük, sokan emlékszünk még a csillés szállítás kötél
pályáira is. Kétrészes cikkünkből kiderül, hogy régen is a végletek jellemezték a szén szállítását a kör
nyéken, és hogy a vasúti összeköttetés kérdése Mór–Székesfehérvár irányba sem mai igény. Moór A
 ttila,
a kisvasut.hu-n megjelent írásának rövidített változata.

1957 szeptemberében megbízzák a Közlekedési Dokumentációs Vállalatot, hogy
az ország gazdasági
vasútjairól oktatófilmet készítsen. A film
oroszlányi telephelyen forgatott jelenetei a kód beolvasásápacitásának felső val megtekinthetőek.

Oroszlányi Gazdasági Vasút 1/2.
Az embertelentől a legmodernebbig 1952–1960

1952-ben Oroszlánytól délnyugati
irányban a Tatabányai Szénbányászati Tröszt külfejtést nyit. 1953-ban az
oroszlányi szénosztályozó és az I-es illetve II-es külfejtések között létesítendő
6 km hosszú, 760 mm-es nyomtávolságú, a Vértes hegyei között, gyönyörű
erdei környezetben húzódó kisvasút
építését rohammunkában kezdik meg.
A csak 3 évre tervezett vonal gyenge
alépítménnyel, elégtelen vízelvezetéssel és provizórikus műtárgyakkal, alig
3 hónap alatt épül meg. A 35-40 db rugózatlan lóréból (fa oldalú nyitott teherkocsi) álló szerelvényeket gőzmozdonyok vontatják. Naponta 24 vonatpár átlagosan 800-1000 tonna szenet szállít Oroszlányba. Az elhanyagolt állapotú kocsik miatt a szén folyamatosan szóródik, kisiklások esetén a
vasútüzem a kocsikat a tartalmukkal
együtt egyszerűen a pálya mellé borítja. A bányavállalat egy bejárás során
22 (!) kocsit talál a vonalon, kiborítva.
A következő évben a külfejtések területén kihajtásra kerül az I-es és II-es lejtakna, a napi szállítási mennyiség 1600
tonnára nő. Emiatt a lórékat csillés kocsik váltják le. Oroszlányban a vágányhálózatot is bővítik, négyállásos mozdonyszín létesül, a dolgozók elszállásolására komfort nélküli barakkok épülnek. A korszak iratai szerint Oroszlányban embertelen körülmények uralkodnak: az alkalmazottak részére a legalapvetőbb ellátások sem biztosítottak. A
75 dolgozó számára nem áll rendelkezésre melegedő helyiség, a mindennapi élethez szükséges tárgyak (asztalok,
székek, szekrények, lavórok) hiányoznak. Az egyenruha ellátás akadozik, a
téli hónapokra sapkát, bakancsot, pufajkát a dolgozók maguk próbálnak beszerezni. Ha az ország bármelyik gazdasági vasútján valakit fegyelmivel áthelyeznek, az is valószínűleg büntetésből néhány hónapra Oroszlányba kerül.
1956-ban a mélyművelésű bányák omlasztásos módszere a felszínen komoly
talajmozgásokat okoz, a pálya állapota
tovább romlik. A gőzmozdonyok a korhadt talpfák rögzítéseit fellazítják, a siklások mindennapossá válnak. A Vasúti
Igazgatóság részben veszélyesnek, rész-

ben lehetetlennek ítéli a forgalom fenntartását. A dolgozók embertelen munkakörülményei okán a fegyelem is lazul,
Nyitrai Valerián üzemfőnök tehetetlen,
a balesetek száma szaporodik.
Mikor ugyanaz a mozdony bő egy
hét leforgása alatt másodszor is
felborul, „N. Balázs vonatvezető
vasutashoz nem méltó viselkedést tanúsít. A helyszínről elkeseredésében a szomszédos kocsmába eltávozott és csak 12 óra
múlva tért vissza.”
Ekkor szénbánya újabb mezőket tár
fel, így további tíz évre biztosítja a vasút üzemét. A Gazdasági Vasutak Igazgatósága (GVI) megrendeli az új
„teljesítőképes feladóállomás”, valamint
a meglévő vasútüzem korszerűsítési terveit. Így 1957-ben a végletekig leromlott
vasút nyomvonal korrekciókkal épül
újjá, a sebesség 20 km/órára nő. A korábbi lejtaknák felszámolásra kerülnek,
a mélyművelés szénvagyona a III-as lejtaknán keresztül jut a felszínre. A szállítási teljesítmény napi 2400 tonnára nő.
A szénbánya vállalat a XIX-es aknához
tervez vasútvonalat, illetve Oroszlány
Város Tanácsa kérvényezi a meglévő
vasút összekötését a Pusztavámi GV-vel,
hogy Mór és Székesfehérvár irányában
a munkásszállítás, valamint a turizmus
céljait is kiszolgálja a kisvasút. Ám a ka-

határán üzemelő vasútvonalon
a
személyszállítás
beindítása nem megoldható. Bár ekkor
kiderül, hogy a
Pusztavám-MórSzékesfehérvár útvonalon történő szállítással a szén 50 km-rel rövidebb útvonalon érné el a Sztálinvárosi (ma: Dunaújváros) Vasművet, de ennek ellenére
az összekötés nem valósul meg: a szénbánya továbbra is buszokkal kénytelen
szállítani a dolgozóit.
1959-ben Oroszlányban új állomásépület készül, az útátjáró fényjelzőt kap. Az
1953-ban elmosott és ideiglenes fából
ácsolt Pénzes-pataki híd helyére vasszerkezetes híd épül. A GVI az év folyamán frissen kifejlesztett Mk48-as mozdonysorozat (diesel) két prototípusát
is megvásárolja. Ősszel a külszíni bányászat megszűnik, a külfejtés és a IIIas akna közötti 2 km-es vasútvonal felbontásra kerül, viszont a megmaradt 3,8
km-es vonalon a napi szállítás esetenként a 3200 tonnát is eléri.
1960-ban az Oroszlányi Szénbányák
Vállalat Szépvízéren új külszíni bányát
nyit. A szállítást a meglévő vonal bővítésével tervezik megoldani. Megkezdődik az ország legkorszerűbb gazdasági vasútjának építése, melyet következő
számunkban mutatunk be.
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Sikeresen pályázott a gimnázium
2,8 millió tehetséggondozásra

A felkészülten előadott produkciók és a kiváló szervezés egyaránt hozzájárult a gimnáziumi szalag
avató sikeréhez – összesen 73 szalagot tűztek fel.

A Hamvas Béla Gimnázium
szeptemberben a Nemzeti
Tehetség Program keretében
két tehetséggondozásra kiírt
pályázaton vett részt.
Az egyik célja a tehetséges fiatalok matematikai, természettudományos, technikai,
valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését segítő, felfedezési tapasztalatokat nyújtó
tehetséggondozó programok
megvalósítása volt. E programban több nevelő összehangolt munkájának eredményeképpen tavaszig szóló
munkaterv készült, melynek
megvalósítása már elkezdődött. Az elnyert 1,6 millió forintból tehetséggondozó foglalkozásokra, valamint még

két kirándulásra lesz lehetőség. A másik projekt célja a
tehetséggondozó programok
támogatása volt. A gimnázium pedagógusainak e pályázatra benyújtott „Nagy Grafikusok” című pályázata 1,2
millió Ft támogatásban részesült. A program keretében 10 tehetséges tanuló elméleti foglalkozások és műhelymunka segítségével fejlesztheti képességeit, a tervek között budapesti és bécsi
múzeumlátogatás is szerepel,
de a nyomdatechnika megismerésére is lehetőségük lesz.
A tehetséggondozó programokra, foglalkozásokra, előadásokra természetesen minden érdeklődő tanulót várnak.

Keressük az egykori Bányamentők autójának rendszámát! Kérjük, aki emlékszik rá, vagy fényképet
őriz róla, jelentkezzen a szerkesztőségnél!

KÖSZÖNET
Köszönetünket fejezzük Oroszlány lakosságának, akik segítették 10 éves
munkánkat adományaikkal és hozzájárultak alapítványunk eredményes
munkájához. Az elmúlt években 10
millió forint támogatással segítettük
a rászoruló betegeket valamint Oroszlány egészségügyi szolgáltatását.

Van helyük a bokszolóknak! Népszerű a fiatalok között, szinte mindig tele van a kisboltból kialakított
edzőterem.
Keresse újságunkat a
facebookon is, ahol minden
nap talál új információt
városunkról!
Számít a véleménye!
Szóljon hozzá a facebookon:
www.facebook.com/H2840

Külön köszönetünket fejez
zük ki a legnagyobb támo
gatóinknak:
} Borgwarner Kft.
} Fidelitas-Duó Bt.
} Frimo Hungary Kft.
} Méhes Kft.
} Oritel Kft.
} Oroszlányi Polgár
mesteri Hivatal
} OSZRT Zrt.
} Riasztástechnikai Szolg.
és Ker. Kft.
} Wescast Hungary Zrt.

2015. évi támogatásainkat
november 27-én megrendezett műsoros jótékonysági esténken adtuk át.
Támogatottak:
} Leskó Zolika
} Oroszlány Szakorvosi és
Ápolási Intézet
} Specifikus viziterápiás
gyógyúszás
Köszönjük!
Dr. Balogh Tibor
Alapítvány
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2840: Milyen stílust játszotok?
Trapper: Klasszikus hardrockot játszik a Trapper
Band, s elsősorban a 70-es,
80-as évek klasszikusainak
számait idézzük fel. A Deep
Purple az egyik kedvenc, de
nincsenek merev stílushatáraink. Koncertjeinken a
Black Sabbath-tól a ZZ Topig, a P. Mobiltól az AC/DC-ig
széles a skála.
2840: Hány
fellépésetek
van?
Trapper: Amikor hét évvel ezelőtt megalakult a csapat, megbeszéltük, hogy nem
vállalunk klubkoncerteket, inkább csak
fesztiválokon, falunapokon és egyéb
nagyrendezvényeken lépünk színpadra.
Ez persze behatárolja a fellépések számát is, évente 6-8 bulin veszünk részt,
de ezek mindegyike nagyon emlékezetes.
2840: Mire vagytok a legbüszkébbek?
Trapper: Talán a tavalyi németországi turnét említeném első helyen, hiszen az oda való kijutás előkészítése bő
nyolc hónapig tartott. A partnertelepülés, Plochingen részéről Peter Raviol látta egy anyagunkat a videomegosztón,
majd élőben is meghallgatott, s elkezdődtek a tárgyalások. Nem részletezem,
de a német alaposság minden bugyrán
át kellett esnünk. DVD-t kértek, fotókat, újabb videókat, zenekari történetet,
majd bizottsági döntés kellett a meghíváshoz, ez ment hónapokon keresztül. Bizony volt, amikor elbizonytalanodtam, hogy kell-e ez nekünk? Aztán

nem kell senkihez alkalmazkodnunk, saját tempónkban
próbálhatunk.
2840: Lemezetek lesz-e?
Trapper: Nem, és nem is
tervezzük. Jómagam így hatvan év fölött már nem akarok stúdiózni, és arra is rájöttünk, a promócióban sincs
nagy szerepe a steril felvételeknek. Egyszer kérdeztem
egy menedzsert, dobna-e a
karrierünkön egy DVD? Azt
mondta: engem nem érdekel,
mit kever ki a hangtechnikus
egy szobában, mit trükközik
össze? Nekem mutass egy élő
felvételt, akármilyen gyenpersze amikor kijutottunk a nagy nyári ge minőségűt is, de élő legyen, és megfesztiválra, az feledhetetlen élmény volt, mondom milyen vagy!
még akkor is, ha este 8-tól fél 12-ig kel- 2840: Tehetségkutatón indultok-e?
lett egyetlen szünettel nyomni a rockot, Peron Music, Agora TB, Gödör BP?
majd másnap délben megismételni az Trapper: Nem, de egyénileg például a
egészet.
17 éves szólógitárosunk Barta Egon sze2840: Hogy érzitek, ezen kívül kaptok rintem hatalmas jövő előtt áll. Ő már
elég elismerést?
próbálkozik betörni az élvonalba, s azt
Trapper: Nem gondolom, hogy mi az hiszem, róla még fogunk hallani. Tehetelismerésekért hajtanánk. 2009-ben az ségéről csak annyit, hogy januártól taén ötletem volt az előszilveszteri buli nítványai közé fogadta az EDDA gitáromegrendezése, amit Rajnai Gábor, az sa, Alapi István.
akkori polgármester is támogatott, és 2840: Kik a példaképek?
ami azóta is nagy népszerűségnek ör- Trapper: Zenekar nincs, illetve nagyon
vend. Ezt egy alkalom kivételével min- sok van, hiszen azon együtteseket, amedig a Trapper Band nyitja meg. Ezen kí- lyek repertoárjából játszunk, kedveljük
vül nyár elején, illetve a Bányásznapon is. Persze kinek-kinek megvan a saját
állunk az oroszlányi közönség elé, s az ő hangszeres példaképe. Nekem most épelismerésük számunkra bőven elég.
pen egy 14 éves kislány, aki úgy dobol2840: Próbahelyetek megoldott-e?
ja a Van Halen Jump című számát, ahoTrapper: Szerencsésnek
mondhat- gyan én sohasem fogom tudni.
juk magunkat. Saját, teljesen berende- 2840: Megy-e a zenekar szekere,
zett próbateremmel rendelkezünk, így vannak-e nehézségek? Megvan-e az
együttműködés a zenekaron belül?
Trapper: A megalakulás óta teljesen kicserélődött a banda. Már
csak Danyi Attila és én
vagyunk a csapatban
az eredeti felállásból. A
cseréknek elsősorban
emberi okai voltak, de
hét év nagy idő, és azt
hiszem normális emberi volt minden váltás. A
mostani felállás az eddigiek alapján jónak tűnik. Egyik volt gitárosunk mondta a mostani
előszilveszteri koncert
után: ez a Trapper Band
eddigi legjobb formációja. Remélem, igaza
lesz.
Tagok balról: Geiszt Róbert, Ivák István, Danyi Attila,
Wachter Csaba, Kemmer Róbert és Barta Egon
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SPORT

Nemzetközi Sítábor

2016. január 17-étől kezdődően került
megrendezésre az 5 napos városi sítábor
az ausztriai Präbichl-ben. Városunk és
a környező települések lakóinak több
éve nyílik lehetősége részt venni családostól egy remek hangulatú, kedvező
anyagi lehetőségekkel rendelkező igazi havas, téli hangulatú aktív pihenésen. A tábor szervezői síoktatást is biztosítanak a résztvevőknek. Német testvérvárosunk síegyesületétől az elmúlt
évben meghívást kaptunk az ausztriai schetteregben megrendezésre kerülő síversenyre, ahol városunk képviseletében 4 fő vett részt. Plochingen
városa az évek óta megrendezésre
kerülő síversenyét a magyar résztvétel
miatt nemzetközi síversenyre nevezte
át. A szívélyes vendéglátásért cserébe a
német síklub is meghívást kapott a mi
sítáborunkba. Jelen volt Hans-Ulrich
Gula, a plochingeni síklub elnöke, Prof.
Peter Raviol, a nemzetközi kapcsolatok
koordinátora, Tobias Gula, a síklub kiképző oktatója és Frank Schuster a síklub oktatója. Német vendégeink nagy
segítséget jelentettek a táborban folyó

síoktatás során, aktív részvételüknek
köszönhetően az érdeklődők megismerkedhettek a német síklub oktatási stílusával. A vendégek 3 napot töltöttek a táborban, ahol az esti közös beszélgetések segítségével új kapcsolatokat építet-

tek az oroszlányi és környező települések résztvevőivel.
pm
Képünkön: a sítábor német vendégei az
oroszlányi és környei résztvevőkkel.

Kupagyőztes a Benedek!
Az oroszlányi Csobbanó Uszodában
rendezett megyei úszó diákolimpián
remekül szerepeltek a Benedek Elek
EGYMI sportolói, akik 11 egyéni versenyszámban bizonyultak legjobbnak,
s a mell váltó mellett a pontversenyért
járó kupát is megnyerték.
Mindkét úszásnemben győztesként csapott célba Roth Vivien, Mitra Szilárd,
Virág István és Burai József, s utóbbi kettő a csillagszóró futamban sem talált legyőzőre. Kasszány Klaudia gyorsúszásban nyert és mellen bronzérmes lett.

Egy-egy ezüstöt szerzett Szerb Kriszti
án, Szívós Irén és Kállai Mercédesz, míg
Berki Tibor és Szabó József bronzérmes
lett. A győztes mell váltóban Roth Vi
vien, Kasszány Klaudia, Szívós Irén,
Mitra Szilárd, Virág István és Babai Ist
ván úsztak, míg az ezüstérmes gyors
váltót Kasszány Klaudia, Kállai Mercé
desz, Virág István, Babai István, Burai
József és Rostás Krisztofer alkotta. A legjobbak Kovácsné Kelemen Valéria testnevelő irányításával készülnek tovább a
február 20-án esedékes debreceni országos döntőre.
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KULTÚRA
febr. 1. (hétfő) 15 óra
febr. 5. (péntek) 17 óra
febr. 5. (péntek) 17.30
febr. 9. (kedd) 18 óra
febr. 13. (szombat) 16 óra
febr. 13 (szombat) 21 óra
febr. 14. (vasárnap) 17 óra
febr. 15. (hétfő) 17 óra
febr. 20. (szombat) 19 óra
febr. 25. (csütörtök) 13.30

Pimprlárium – interaktív bábkiállítás –
megnyitó. Megtekinthető márc. 31-ig
(Kamaraterem)
Hanzlikné Katona Erzsébet festőművész
kiállításának megnyitója (Kiállítóterem)
„Így írnak ők…” Petrőcz Lászlóné Hanzlik
Mária: A lélek dallama – könyvbemutató
(Kiállítóterem)
Farsang farka – télűzés (társrendező:
Oroszlány Barátainak Köre)
Valentin napi gála – a Bakfark Bálint AMI
műsora
„Bulizóna” Seaside Suicide – Nirvana
tribute zenekar (EnBo’s presszó)
Valentin napi operettparádé
(Színházterem)
Szabadegyetemi előadássorozat: Féltékenység, birtoklás, hűség, hűtlenség.
Vendég: Soma Mamagésa
„Tavaszi színház” Ma estére szabad a
kecó, avagy a londoni szextett
A kommunizmus áldozatainak emléknapja – Gyarmathy Lívia: Szökés – filmvetítés
(Hamvas Béla Gimnázium nagyterme)

Februári

febr. 27 (szombat) 21 óra
febr. 29. (hétfő) 18 óra

Gazdát keres!
Titkár
Zabálni való kis
szőrgombolyag
szolgálatra
jelentkezik! A neve
mindent elmond személyiségéről: már most látszik, hogy nagyon értelmes és ragaszkodó típus. Mudi-spicc jellegű 6 hónap
körüli kisfiú. Ivartalanítás után, oltásokkal, hosszabb távú elköteleződést vállalna!

2016

„Rock-front” Wire Strains – Dire Straits
tribute zenekar
(Bányász Klub és Rendezvényház)
„Így írnak ők…” Bujna Zoltán: A harmadik
út – könyvbemutató (Olvasóterem)
Ezen a számon érdeklődhettek
utánam: 06 20 481 2319

www.okszik.hu

„Ments Meg”

Oroszlányi Állatvédő Egyesület

Szeretné elérni a város lakosságát? Vagy a helyi cégeknek üzenne?

HAMAROSAN HIRDETHET LAPUNKBAN!
Miért érdemes rajtunk keresztül megjelennie?
9000 példány
minden postaládába és postafiókba kézbesítve, a külterületeken is
a város honlapján bármikor online is elérhető
online támogatás a lap Facebook oldalán
További információért forduljon a szerkesztőséghez!
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