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LAPSZÁMUNKBÓL:

KÖZÉLET
Hogyan tovább?
Körbejártuk, hogy miben érinti a
távfűtéses lakásokban élőket, hogy
gázból állítják elő a meleget? Mit kell
tenniük hosszú és rövid távon?
6–7. oldal

EGÉSZSÉGÜGY
Védőoltások
Közel 20 millió forintot szavaztak
meg védőoltásokra. Kik és miért
kaphatják ezeket, és milyen betegségeket előzhetünk meg vele?		
4. oldal

KULTÚRA
iON projekt
Kérdéseinkre nem a szokványos
vá
laszokat kaptuk Dömötör Tamástól, az iON projekt megálmodójától, hiszen nem klasszikus zenekari felállásról van szó.
10. oldal

MÚLT

A leggyorsabb
Gazdasági Vasút az országban. Az
egykori kisvasútunk történetének
második, befejező része: 1960–65.		
8. oldal
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A február 23-i KÖZÉLET
képviselőtestületi ülés
határozataiból:
Ajándékkönyvek
Oroszlánynak

Budapesten, a Rákóczi Szövetség központi irodájában került sor azon könyvek átadására, melyeket – az elmúlt évekhez hasonlóan – támogatásként kapott az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár, valamint a Rákóczi Szövetség helyi szervezete.
Az adományokat Takács Tímea, a kulturális intézmény igazgatója, valamint Nagy
Csaba, a civil szervezet elnöke személyesen vette át. A támogatásnak köszönhetően
az oroszlányi könyvtár 60 darab új, főként
kortárs költők versesköteteivel, regényekkel és szakirodalmi művekkel gazdagodott,
melyeket könyvtárfejlesztés céljából állományuk bővítésére használnak fel. A civil
szervezet 80 darab nagy értékű, történelmi,
irodalmi témájú könyvet és folyóiratot kapott, amelyekkel az április 23-án megrendezésre kerülő Nemzetközi Történelmi Vetélkedő résztvevőit jutalmazzák majd meg. Az
Oroszlányba került könyvek értéke megközelíti a 600 ezer forintot.

} 1 millió forint kamatmentes kölcsönt (10 évre) – melynek egy része 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás is lehet – igényelhet
bizonyos esetekben, aki első lakását
Oroszlányban szeretné megvásárolni. A Rendőrség ide költöző tagjai
továbbra is albérlet-támogatást kapnak.
} Elfogadták többek között az OSE
Kosárlabda Szakosztályának, az
OSZE Labdarúgó Szakosztályának
tavalyi évről szóló beszámolóit, és
jóváhagyták ez évi támogatásaikat.
} A szintén most elfogadott közbeszerzési terv lehetőséget biztosít olyan beruházások elindítására, mint: tűzoltó-autó beszerzés, a
Mindszenti út (osztályozói garázsor
utcája) felújítása, nyilvános WC létesítése, a Takács–Rákóczi utcák kereszteződésében körforgalom létesítése a Magyar Közút-tal együttműködve, vagy akár nyertes pályázat
esetén az Oroszlány–Kecskéd–Kör-

nye–Tatabánya kerékpárút munkálatainak megkezdése.
} Támogatja a testület azt is, hogy a
jelenleg „Tatabányai Szakképzési
Centrum Hamvas Béla Szakképző
Iskola” nevű iskola visszakaphassa
az Eötvös Loránd nevet. Az eredeti név visszaszerzését az iskola szülői munkaközössége, a diákönkormányzata, nevelőtestülete és közalkalmazotti tanácsa kezdeményezte.
} A nagy szigetelési munkák és ablakcserék után tovább szépül a Gimnázium épülete is: visszakapja az eredetire hasonlító dísztégla-burkolatát, megépítik az épület körüli járdát közel 400 méteren, és gépi szellőztetést is terveznek a nagyterembe. Az épület ezen munkálatai meghaladják a 12 millió forintot.
} Jóváhagyták továbbá a Szakrendelő
Intézetnek fizetendő „labortámogatást” is, melynek feltétele, hogy a várakozási idő 7 nap alá csökkenjen.

A testületi ülés anyagait teljes terjedelmükben a
www.oroszlany.hu/onkormanyzat/kepviselo-testulet
weboldalon olvashatják.

Tűzre, vízre vigyázzatok!

KÉK HÍREK

önkormányzati tűzoltóságunk hírei

Vonulási körzetünkben február hónapban a következő
káresemények történtek: Bokodon stég és egy 100 m2-es
melléképület gyulladt ki, melyeket tűzoltóink mindkét
esetben a tatabányai tűzoltókkal együttműködve oltottak el. A mentőszolgálat két alkalommal kért segítséget
súlyos betegek szállításához. Két esetben égő szemetes
konténerhez, egy esetben kéménytűzhöz, egy alkalommal pedig avartűzhöz kellett vonulniuk. Ajtónyitáshoz
három alkalommal kaptak riasztást, melynek során egy
idős, magatehetetlenné vált beteget adtak át a mentőszolgálatnak, illetve egy esetben már csak az idős lakó halálát tudta megállapítani a kiérkező orvos. Egy esetben az
egységet visszafordították, mert időközben bejutottak a
lakásba. Tűzátjelző berendezések jelzéseire három alkalommal kezdték meg a vonulást, de mindegyik téves jelzésnek bizonyult. Szintén Bokodon egy családi ház padlásterében keletkezett elektromos tűz, melyet a lakók a
tűzoltók kiérkezéséig eloltottak.

A BorgWarner Oroszlány Kft. jóvoltából közel 1,8 millió forintot költhetünk ismét személyi felszerelések vásárlására. A támogatást a gyárban tartott, biztonságos munkavégzést elismerő rendezvényen adták át.
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Ingyenes védőoltások
az oroszlányiaknak
Elindult az egészségügyi prevenciós és
rák
betegség korai felismerését célzó
program, amely olyan hatékony szűrővizsgálatokat és védőoltásokat tartalmaz, amiket az OEP nem finanszíroz. Önkormányzatunk így vállal
nagyobb elkötelezettséget az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés terén: a vizsgálatokon és oltásokon való
részvétel a helyi lakosság számára ingyenes. A program kidolgozását és elfogadtatását az Egészségügyi és Szociális Bizottság végezte.

gyermek részére – a méhnyakrák
megelőzése céljából – térítésmentesen védőoltást biztosított. A 2015.
évtől a lányok esetében ezt a feladatot az állam átvállalta. A férfiak
azonban nemcsak terjesztői a fertőzésnek, hanem maguk is megbetegedhetnek. Esetükben a HPV jóindulatú nemi szervi szemölcsöket okozhat, amelyek az életminőséget jelentősen rontják, kellemetlenek, kezelésük fájdalmas. A 4 komponensű védőoltás az egyetlen HPV

A program a 219/2015 (XI. 25.) „Oroszlány város egészségügyi és rákprevenciós programjának támogatásáról” szóló képviselőtestületi határozatban került elfogadásra.
A prevenció, vagyis megelőzés az egyik
leghatékonyabb gyógymód. Ilyen ismert módok az emlő-, és méhnyak rák
szűrése, valamint a folyamatosan rendelkezésre álló tüdőszűrés. Írásunkban röviden bemutatjuk azon nem államilag finanszírozott megelőző módszereket – védőoltások, beutalóhoz kötött vizsgálatok –, amelyekkel önkormányzatunk a járul hozzá a városlakók
egészség-megőrzéséhez.
} A gyomorrákok csökkenő tendenciája mellett a vastagbél rákok jelentősége egyre növekszik. Ajánlott
az első lépcsős szűrővizsgálat, mely
után egyéb, vizsgálatokkal tisztázható a pontos kór oka. A gyomorbélrendszeri betegségek kiszűrése
Haemonscreen teszttel (vér kimutatása székletből) lehetséges, melyet
a 40 év feletti teljes lakossági kör
számára javasolt, ez közel 10.000 főt
jelent városunkban.
} A prosztata rák a férfiaknál igen
gyakori rákféleség – a negyven év
feletti férfiak összes rákos betegségeinek mintegy 10%-a –, amelynek
vizsgálatára hatékony szűrési lehetőség áll rendelkezésre. A 40 év feletti férfiak száma – 2014-es adatok
alapján – 4.412 fő.
} A HPV a leggyakoribb szexuális
úton terjedő vírus, az emberek 5080%-a élete során megfertőződik
vele. Oroszlány 2009. évtől folyamatosan, a 13. életévét betöltő lány

elleni vakcina, amelyről bizonyított,
hogy a 9 éves kor feletti fiúk sikerrel
immunizálhatóak vele. A program a
13. életévüket betöltő fiúk esetében
(közel 100 fő) is biztosítja a védőoltást. A szükséges kétszeri oltás ára a
program nélkül kb. 35.000 Ft/fő lenne.
} A rota vírus okozta gastroenteritis
nagyon gyakori betegség, az 5 év
alatti gyermekek 90%-a megfertőződik a vele. Hányást, hasmenést,
lázat, súlyos esetben akár kiszáradást is okozhat. Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, amely jelentős közösségi járványokat tud okozni. A
program tartalmazza a 6-32 hetes
korú csecsemők esetében a Rota vírus elleni oltását. Javasolt adagolási séma: 2-3-4 hónapos korban. A
2014-es adatok alapján Oroszlányban 199 gyermek született. A 3 oltás egyébként 36.000 Ft-ba kerülne
gyermekenként.
} A pneumococcus a leggyakoribb,
tüdőgyulladást okozó baktérium,
amely nemcsak a légutak, hanem
az egész szervezet súlyos betegségét okozhatja. Cseppfertőzéssel terjed, gyakran társul vírusos járványokhoz, pl. az influenzához. Ez a
baktérium középfül-, torok- és tüdőgyulladást, súlyos esetben agyhártyagyulladást okozhat. A programban mind a 2.252 fő 70 év feletti lakosunk ingyen részesülhet

EGÉSZSÉGÜGY

az egyébként 2.800 Ft-ba kerülő
pneumococcus elleni oltásban.
Fontos megjegyezni, hogy a prevenciós
vizsgálatokon az érintettek alig negyede szokott megjelenni. Bízzunk benne, hogy ezzel az intézkedéssel sikerül
növelni a résztvevők arányát. A város
összesen nem kevesebb, mint 19,5 millió forintot különített el a fenti célokra.

ÉLETBEVÁGÓ!

INGYENES ÚJRA
ÉLESZTŐ TANFOLYAM

Alapítványunk és az Oroszlányi Televízió célul tűzte maga
elé, hogy minél többen értsenek
az újraélesztéshez, defibrillátor
használatához. Ingyenes újraélesztő tanfolyam indul áprilisban a OKSZIK-ban. A tanfolyam
időtartama 2×2 óra. A tanfolyam
egész évben folyamatosan kerül
megszervezésre, létszámtól függően. A pontos időpontról egyeztetés után tájékoztatjuk a jelentkezőket. Jelentkezési határidő
2016. március 31. Tegyünk közösen többet egészségünkért!
Negyedévente a tanfolyamot sikeresen végzők között 50.000
Ft utalványt sorsolunk ki, amit
gyógyszerre illetve gyógyászati
eszközökre lehet felhasználni.
Jelentkezni lehet:
tel: 20/4378925, email:
drbaloghtibor.alapitvany@gmail.com
Dr. Balogh Tibor
Egészségügyi Alapítvány
Oroszlányi Televízió
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EGY KÁVÉ MELLETT:

Kelemen Pál
RE-VI Trans Kft.

2840: Sok tevékenységet bemutattunk már vállalkozói rovatunkban,
de többen hiányolták a fuvarozást.
Te mióta foglalkozol ezzel?
Kelemen P: 2001-ben kezdtem a vállalkozást, mint a legtöbb fuvarozó,
mindössze egy furgonnal. Az expressz
szállítás volt a fő terület. 7 évig dolgoztam így, a végén már 3 autóval, de még
saját magam. Az ugrás 2008-ra tehető,
akkor vettem az első nyerges szerelvényt, majd sorban a többit is. Jelenleg
31 saját autóval dolgozunk, 14 furgonnal és 17 nagy autóval.
2840: A család többi tagja is veled
dolgozik?
Kelemen P: Feleségemmel a kezdetektől fogva együtt dolgozunk. Kezdetben ő vitte az összes papírmunkát,
most, hogy már nagyobbak vagyunk,
ő vezeti az irodát. 2010-től, amikor
egyre több fuvarunk lett, a fiúnk is betársult, jelenleg ketten végezzük a fuvarszervezést. Ez az a terület, amit
nem adnék ki a kezemből, ez a cég lelke.
2840: A fejlesztés a humán erőforráson kívül a telephelyen is meglátszik.
Kelemen P: Igen, 2014-ben építettünk
egy műhelyt és hamarosan használatba vehetjük az új logisztikai raktárunkat is. Mindez önerőből, hitel nélkül.
2840: Fontos ez manapság?
Kelemen P: Hogyne. A telephelyfejlesztésre valójában nyertünk EU-s
pályázatot, azonban nem láttam biztosnak azt, hogy korrekten fel tudjuk
használni és le tudjuk hívni a támogatást. Trükközésbe pedig nem akartam
belemenni, ezért a támogatást visszaadtuk, a fejlesztéseket pedig megvalósítottuk saját erőből.
2840: A fejlesztéshez, tőke, annak
előteremtéséhez pedig munka kell.
Hogyan tudtok folyamatosan munkát vállalni egy olyan iparágban,
ahol bizony óriási a verseny?
Kelemen P: A kulcsszó a pontosság és
a kommunikáció. Egyrészt mindig ott
vagyunk időben, ahogy a fuvart vállaltuk. Másrészt a megbízó folyamatos tájékoztatást kap az autó és az áruja helyzetéről, az érkezés körülményeiről. Onnan, hogy az áru elindult, folyamatos az egyeztetés.

2840: Mi a legnagyobb kihívás ma
egy fuvarozó vállalkozónak?
Kelemen P: A munkaerőhiány! Hiába
halljuk a hírekben, hogy munkanélküliség van, folyamatos munkaerőhián�nyal küzdünk mi is, és a többi fuvarozó
is. Bizony előfordul, hogy bár lenne fuvar, áll egy-egy autó, mert nincs megfelelő sofőr.
2840: Hogyan próbáltok erre reagálni?
Kelemen P: Indítottunk cégen belül
egy oktatási programot: azok a munkavállalóink, akik már minimum egy éve

Kelemen P: Segítse a vállalkozások
közötti kommunikációt. A várost mi
támogatjuk azzal, hogy – ha csak tehetjük – helyi munkaerőt alkalmazunk.
Nálunk kb. 70% ez az arány. A megbízások aránya azonban már sokkal ros�szabb képet mutat. A város, mint koordinátor tudna azzal támogatni, hogy
fórumot biztosít a helyi vállalkozók és
az ipari park lakói közötti egyeztetésekre. Mindenkinek megérné, ha erősödne a vállaltok közötti kommunikáció, ha békében tudnánk egymás mellett élni, és segítenénk egymásnak.

„Próbáljunk meg békében egymás mellett élni!”
dolgoznak nálunk furgonon, támogatjuk a tanulásukat, és megszerezhetik a
jogosítványt kamionra. Eddig 4-en éltek a lehetőséggel, legutoljára egy hete
vizsgázott le így sofőrünk.
2840: Bár helyrajzi szám szerint
Kecskéden van a telephelyetek, azért
Ti mégiscsak Oroszlányhoz tartoztok. Miben látod a város támogatásának lehetőségét? Hogyan segíthetne a
helyi vállalkozóknak?

2840: A szolgáltatás jellegéből adódóan mindig jelen kell lenned a vállalkozás életében, akár éjjel, akár hétvége, az autónak mennie kell. Hogyan
tudsz kikapcsolódni? Mi a hobbi, mi a
szerelem?
Kelemen P: A szerelem: a foci. Korábban én is játszottam, ma már csak az
öregfiúkkal. De amikor csak tehetem,
ott vagyok Rómában az AS Roma mérkőzésein.

Latte Macchiato
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Elől járnak a jó példával

KÖZÉLET

Megoldás a népek barátsága

Sokat írtunk már a város közintézményeinek hőszigeteléséről, és hogy ez éves
szinten több milliós költségmegtakarítást jelent minden egyes épületnél. Ismert, hogy eddig a várost a szenes erőmű működése kapcsán keletkező hőből
látták el. Most kimondottan csak a város távfűtésére épült gáz fűtőmű szolgáltat hőt és meleg vizet. A lakossági fűtésszámlák azonban mégsem emelkednek, ennek indokait részletesen keretes
írásunkban találják.
Számos, a témát jól ismerő szakember
figyelmeztet azonban arra, hogy jelen
állapot (a lakossági fogyasztók számára állami kompenzációra alapuló rezsicsökkentés) nem tartható fenn végtelen ideig. A városunknak készülnie kell
arra, hogy ha valamikor a jelenlegi állapot megszűnik, képes legyen más energiahordozóval – nem gázból – biztosítania a lakóingatlanok több, mint 62%át érintő távfűtést. Ez elsősorban a városvezetés feladata, erről részletesebben
másik keretes írásunkban olvashatnak.

jó hőszigetelés – és itt most 15-20 centiméter, vagy még nagyobb vastagságokról beszélünk – jelentősen csökkenti az
épület fűtéséhez szükséges energiát. A
„Beton”-ként ismerté vált OKSZIK épületében már bárki számára érezhetőek a
különbségek, és a panel épületek hőtanilag ehhez nagyon hasonlóak. Ezt ismerte fel – más tömbházak mellett – a
Népek Barátsága 33-as szám alatti tízemeletes, és közös képviselőjük segítségével sikerrel pályáztak a teljes épület
hőszigetelésére.
Persze nem minden lépcsőház olyan
összetartó, mint a példaként állított 60
család, de a pályázaton nyertes épület
elgondolkodtató példa a többi társasház
lakóinak számára is.
Egy szigetelésen, ablakcserén és fűtésszabályozáson átesett épületben nem
csak hogy drasztikusan kevesebbet
kell fűteni, a közérzetünk is jobb. Sőt!
Nem igaz, hogy csak a fűtési szezonban térül meg a felújítással járó, vélhetően magasabb közös költség: a szélső-

A legolcsóbb energia az el nem használt energia.
Míg azonban ezek a kérdések megoldást
nyernek, a lakóközösségek is tehetnek
az ügy érdekében. Könnyen belátható, hogy bármilyen energiahordozóból
kapjuk is a meleget, a számla csökkentésére mindig jó megoldás, ha kevesebbet használunk belőle. Már pedig egy

séges nyári melegek idején is élhető marad a lakás. Ugye ismerős a „szélső lakás” vagy a „külső fal” kifejezés? A pályázaton nyertes házakban hamarosan ezek már nem számítanak. A most
emelkedésnek indult ingatlanárakra is bizonyíthatóan rátesz egy lapát-

tal a felújítás: egy külső szigeteléssel ellátott épületben lévő lakás mindig többért fog elkelni egy hagyományosnál,
hiszen jobb, és olcsóbb. Véglegesen.
A szépülő épülettömbök nem csak a város képét javítják, de a fejlődését is jelzik egyben. A kiegyensúlyozott költségvetésnek köszönhetően a város is hozzá
tud járulni a lakóközösségek költségeihez és fejlesztési elképzeléseihez: a költségek közel felét kitevő állami „Otthon
Melege Program” mellé újabb 20%-ot
tesz, így a lakókra a költségek alig egyharmada marad.
Az önkormányzati támogatásért cserébe előre be kell mutatni a pályázatot, az energetikai számításokat, a tervezett új színeket. Az újraszínezés
kapcsán érdemes megfontolni a többi településen már elterjedt, nagyméretű házszám felfestéseket is most belefoglalni a benyújtandó látványtervbe.
A műszaki tartalom is számít: egy csupán 10 cm-es hungarocell-lel készülő
terv például nem kaphat támogatást –
ennél vastagabb kell.
A pályázatok ügyében mindenki fordulhat a saját társasház-kezelőjéhez, ők
rendelkeznek az ezzel kapcsolatos in-

HOGY JÖN IDE
BRÜSSZEL?
A „saját” fűtőmű iszonyatos ös�szegbe kerül (több milliárd forintos nagyságrend), ezért csak valamilyen pályázati pénzből képzelhető el. Mivel ez egy olyan elképzelés, amely hosszútávon
fenntartható, és megfelelő környezetvédelmi szempontokat is
figyelembe vesz, reális lehetőség, hogy az Europai Únió jelentős arányban pénzzel is támogassa. Lazók Zoltán polgármesterünk már járt is az Únió székhelyén, hogy személyesen tájékozódjon a lehetőségekről. Vélhetően még többször kell odautaznia ezzel kapcsolatban, mire
bármilyen konkrétum kiderülhet,
és biztos, hogy évekre vagyunk
még ettől az újabb megoldástól.
Az viszont megnyugató, hogy a
távfűtés kérdésének megoldását
tartja most egyik fő feladatának.
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formációkkal. Ahogy ezt már biztosan
sokat meg is tették: jelenleg 5 társasház
kapott önkormányzati támogatást, vagy

ségen belül nem elsősorban a fiatalabb
korosztályt nehezebb pozitív döntésre
bírni ebben a kérdésben. Egy-egy lép-

Nyertes pályázatok
„Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása
pályázó címe/
lakások száma
Népek barátsága
u. 33./60 lakás
Táncsics Mihály u.
5–7./28 lakás
Táncsics udvar
20–21./30 lakás
Április út 8–10./
45 lakás
Mészáros Lajos u.
36–38./8 lakás

összesen

tervezett beruházás összköltsége

megítélt állami

támogatás
összege
Ft

megítélt

önkormányzati
támogatás
összege

48.235.728

24.095.639

9.513.676

44.829.052

21.384.265

5.600.000

48.786.126

21.770.478

6.000.000

67.365.954

32.309.440

9.000.000

17.270.537

5.820.000

1.600.000

226.487.397

105.379.822

31.713.676

van beadva támogatási kérelmük. Érdekes adalék, hogy egy-egy lakóközös-

csőház anyagi lehetőségei persze adottak, nem mindenki képes most előteremteni a szükséges összeget. Akiknél viszont a feltételek adottak, de nincs
egyetértés az ügyben, nos, nekik ajánljuk cikkünk alcímét.
Az épületek hőszigetelése és nyílászáró cseréje mellett a távfűtési rendszer lakossági elemeinek korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez az „Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány” (Bánki Donát út 2.) is hozzá tud
járulni vissza nem térítendő támogatással.
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Kontschán Flórián Jenőt, az OSZ Zrt.
vezérigazgatóját kérdeztük a gázüzemű fűtőműre való átállás tudnivalóival kapcsolatban:
Két fontos, a távfűtéssel kapcsolatos felvetést szeretnék megválaszolni: korábban érkeztek olyan panaszok
hogy az új fűtési mód megindulása óta
„mintha nem lenne olyan meleg a radiátor”. Az új kazánok decemberben, a
próbaüzem alatt közösen üzemeltek a
régiekkel. A próbaüzem néhány esetben a bokodi területen jelentett kisebb
zavarokat, és ott is elsősorban szabályozási, és nem teljesítményproblémával találkoztunk. Január óta kizárólag
a gázkazánok üzemelnek, működésük
zavarmentes. Ezek a mínusz 8 fokban
is jól teljesítettek, ekkor már látható
volt, hogy teljesítményük elégséges, és
ennél hidegebb időjárás esetén is biztosítani tudják a megfelelő hőmennyiséget.
A másik fontos kérdés az ár. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghatározta azt a termelői árat, amelyen az
Oroszlányi Szolgáltató Zrt. a hőt vásárolhatja az új kazánokat üzemeltető Erőműfejlesztő Zrt.-től. Ez lényegesen magasabb, mint az eddigi ár. Ennek ellenére sem a lakossági fogyasztói
árakban, sem a városi intézmények fűtésszámláiban nincs változás. A vételi, és a változatlan eladási árak közötti különbséget – egy kormányrendelet alapján – az OSZ Zrt.-nek az állam
kompenzálja. A távhőár-változás érinti azonban az egyéb fogyasztókat: üzletek, sportcsarnok, uszoda, ipari üzemek fenntartóit. Ez utóbbiak különösen nagy jelentőséggel bírnak a városi
távhő hálózat szempontjából, hiszen
összességében nagy a teljesítmény igényük. A számukra érvényes új árak
március 1-jétől kerülnek alkalmazásra.
Törekedtünk arra, hogy az emelés elviselhető legyen számukra, és ez által elkerülhető legyen a leválásuk a távfűtés-hálózatról.
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Oroszlányi Gazdasági Vasút 2/2.

Oroszlány–Szépvízér – a leggyorsabb Gazdasági Vasút 1960–1964

MÚLT

Épül a gyorsvasút
Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat
1960-ban Szépvízéren külszíni bányát
nyit. A kitermelt szén elszállítását kisvasúttal tervezik megoldani, 3,5 km-es
szárnyvonallal csatlakozva a GV (Gazdasági Vasút) III-as aknához vezető vonalához. A vonalon gőzmozdony vontatta, 30 billenőcsilléből álló szerelvényekkel napi 1200 tonna szén leszállítását tervezik. A vonal engedélyezési bejárását 1960. áprilisban tartják, az októberi helyszíni szemlén a
vonalat kisebb hiányosságoktól eltekintve használható állapotban találják. Ekkor Szépvízéren a négyvágányos állomás még készül. Az állomás
előtt a vasút keresztezi az ún. „tervutat”, mely a felfutó bányászat okán
komoly forgalmat bonyolít, ezért ide
a hatóság fénysorompót ír elő. Az
új vonal építésével párhuzamosan az
Oroszlány-III-as akna vonalszakaszt a
MÁV Budapesti Igazgatóság rendelete
alapján újjáépítik. A tervekkel ellentétben a vonalon a forgalom dízelvontatással indul meg, Mk48-as mozdony közlekedik (címlapunkon). Az állomási tolatásokat kisebb külön mozdonyok végzik. A Hazafias Népfront közbenjárására a nyári idényben vasárnaponként kiránduló vonatokat indítanak a vonalon.

A személykocsi park változatos,
Oroszlányba kerül Hűvösvölgyből a „Kispiri” motorvonatának
két mellékkocsija, de Kecskemétről, és más helyszínekről egyéb
vagonok is érkeznek. Az év folyamán komolyabb, hidraulikus erőátvitelű Mk48-as mozdonyok érkeznek a vasútra, valamint négytengelyes önürítős teherkocsik is
érkeznek. A nyíltvonal egyes részein a hazai gazdasági vasútak
történetében egyedülálló sebességet, 40 km/órát engedélyez a hatóság.

Összeköttetés Puszta
vámmal és a megszűnés

1962 tavaszán tervek születnek az oroszlányi és a pusztavámi kisvasúti hálózatok összekötésére. A pusztavámi GV
katonacsapási külfejtéshez vezető vonala mindössze 650 méterre ér véget a
szépvízéri állomástól. Az összekötéssel

a pusztavámi szénpala közvetlenül az
oroszlányi osztályozóba lenne szállítható, ellenkező irányban az erdészet előnyös feltételekkel fuvarozhatna a pusztavámi fűrészüzemébe. A GV számára megtakarítással járna az egyesített
üzem, a közös járműpark és személyzet kiszolgálását a jövőben egy telephellyel és laktanyával szolgálhatná ki.
1962 májusában a munkálatok megkezdődnek. Szépvízér harmadik vágányának folytatásaként a „terv-úttal” párhuzamosan épül meg a vasút, mely eléri a
pusztavámi vonalat. Ezzel egy időben
másik terv is készül, mely az oroszlányi GV és MÁV állomásokat kötné ös�sze, így a személyforgalomban közvetlen kapcsolatot teremtene az oroszlányi
és pusztavámi MÁV állomások között.
A vasút üzemengedélyét még ki sem
állítják, mikor az Oroszlányi Szénbá-

nyák 1964. február 29-én közli a GV-vel,
hogy a szén- és munkásszállítást március 15-ei hatállyal felmondja. Mivel a
vasút egyetlen fuvaroztatója a bánya,
GV az üzemfőnökséget megszünteti.
A KPM az összekötő vonal üzemengedélyét a megszüntető határozat kiadása
után három nappal állítja ki… A megszűnt vasútüzemet az Oroszlányi Városi
Tanács szeretné átvenni, és úttörővasútként üzemeltetni. A pár éves vonal nem
igényelne különösebb befektetést, a személyszállító járműparkot is megkapná. Mindezek ellenére – ismeretlen okból – ez nem valósul meg. Felmerülhet a kérdés, mi lehetett az oka
annak, hogy a szénbánya az összekötő vonal építését saját maga veti fel
és az építés költségét részben állja, a
megépült vonalat végül mégsem veszi üzembe, majd két hónappal később a fuvarozási szerződést is felmondja? Nos, a következő években
a térségben egyre több kötélpálya
épült, melyek a bányák szenét közvetlenül szállítják az osztályozóba, illetve a bokodi erőműbe.
Moór Attila
Szépvízéren ma kráter található az állomás helyén, de a vonal
részben járható. Az erről készült
kisfilm, az eredeti vasút hangjával, az útvonalat bemutató térképpel a QR kód mögött. Érdemes megnyitni!

A kisvasut.hu-n megjelent írás
alapján
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A jövőnk kötelez
Fenti címmel rendeztek konferenciát kedden a polgármesteri hivatalban a városi humánerőforrás-fejlesztési stratégiáról,

Az Oroszlány Barátainak Köre szervezte disznóvágáson a Gimnázium tanulói közül is részt vett több
fiatal. Nem mindegyiknek volt újdonság, amit látott.

A sportcsarnok, ahogy sosem fogjuk látni! Középen
a zsúfolt rész a küzdőtér, körülötte épülnek a lelátók. Az építkezés az ütemterv szerint halad.

amelyre a város ipari parkjában letelepedett cégek HR-es képviselői, intézményvezetők voltak hivatalosak, illetve Lazók Zoltán
polgármester mellett jelen volt Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke is.
A legtöbb embert foglalkoztató cég 1850 munkahelyet biztosít
az összesen több, mint 5000 munkahelyet számláló ipari parkban. Oroszlányon és 20 km-es körzetében a munkavállalók kevesebb, mint fele lakik, illetve az összes munkavállaló közel ötöde „kölcsönzött”. A városi, lakáshoz jutási támogatások segíthetik a munkavállalók elköteleződését az ipari parki cégeknél.
Kulcsfontosságú azonban ezeknek a támogatásoknak a kommunikációja: a munkavállalók és a cégek számára is biztosítani kell
a hozzáférést ezekhez az információkhoz. Szintén lépéseket kell
tenni a jelzett hiányszakmák betöltésének érdekében is. Iparági
bontásban autó- és vegyipari, valamint gépgyártás technológiai szakemberekre lesz szükség elsősorban: csak az autóiparban
például, a következő 10 évben 1500 fős bővítésre lehet számítani. A vitaanyag készítése során beigazolódott, hogy Magyarország nyugati részén egyre kritikusabb a szükséges munkaerő biztosítása. A munkaerőpiacon tapasztalható szabad munkaerő hiánynak az okai összetettek. Mező Eszter, a T-HR Kft.
ügyvezetője prezentációjában elemezte Oroszlány munkaerőpiacának fejlesztési lehetőségeit. Mint elmondta, ez az utóbbi
időben nagy fejlődésen megy keresztül, jelentősen megnövekedett a munkahelyek száma, és ezzel együtt a városban élőké, a
városba ingázóké is. Ezért a város infrastruktúrájának sokkal
több embert kell kiszolgálnia, mint korábban. Bővítésre, szerkezet átalakításra van szükség: az önkormányzat és a munkáltatók is nagy erőfeszítéseket tesznek a szükségletek biztosítására.
Sokszor ugyanazon erőforrásokat, megoldásokat működtetve
és finanszírozva külön-külön. A város, felismerve a szituációt,
a Varikont Kft. közreműködésével kíván segítséget, támogatást
nyújtani a munkáltatóknak a szükségletek megfogalmazásában,
a megoldások megtalálásában, majd azok optimalizálásán keresztül a szolgáltatások működtetésében.

Március végéig tekinthető meg a bábkiállítás az
OKSZIK kamaratermében. A külföldi vándorkiállítás
most első alkalommal jár hazánkban. Szinte minden
kipróbálható, így bejelentkezés szükséges.

Pályázat útján hasznos felszerelésekkel gazdagodott az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ezzel tovább bővült azon esetek köre, amikor segítséget tudnak nyújtani.

KÖZÉLET
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iON Projekt – nyitottan is lehet
2840: Hogy jött ez a projekt ötlet?
DT: Korábban két zenekarban is szerencsém volt zenekarvezetőként szerepet vállalni (No Figurativ és Art of
Mercy), ám előbb-utóbb az apró súrlódások mellett problémát jelentett a próbaidő, vagy egy-egy tag élete más irányt
vett és nem tudta tovább vállalni a zenekari közreműködést. Innen jött az ötlet, hogy akkor csináljuk kötöttségektől
mentesen, hiszen rengeteg olyan „otthoni zenész” van, aki valamiért sosem vállalt zenekari szerepet, ám szívesen csatlakozna akár egyetlen dal erejéig is. A
névválasztás is innen ered, hiszen minden közreműködő egyfajta alkotóelemként funkcionál, ami az egyes zenészek
saját stílusából adódóan valami különlegeset, eredetit ad a megvalósításhoz, ami
a kész zenék dallamvilágában is érezhető
marad. Én oroszlányi vagyok így a projekt is oroszlányi gyökereken alapszik.
Tehát ezzel akaratlanul is, de Oroszlányt
is képviseljük.
2840: Milyen stílust játszotok?
DT: Elektronikus zenéket készítünk
a szintipop műfajon belül. Sajnos nem
sok aktív csapat maradt hazai szinten
az elektronikus zenei vonalon. Az egyik
legnagyobb hazai előadó, aki az évek során visszakanyarodott az elektronikus
alapokhoz: Ákos.
2840: Hány fellépésetek van?
DT: Éves szinten csak 1-2 fellépésünk
van, de ez elég is a csapatnak. Igazából
hobbiként tekintünk a zenére. Ha kapunk egy megkeresést igyekszünk ös�szeállítani egy műsorblokkot némi újdonsággal fűszerezve és előadjuk. Szerencsére Oroszlányban is sikerült már
többször színpadra állnunk, ahol pozitív
visszajelzéseket kaptunk.
2840: Mire vagytok a legbüszkébbek?
DT: Arra, hogy a megyénkben és talán az országban is egyedülálló ez a fajta

zenei projekt megoldás, másrészt arra,
hogy ez így is működik! Olyannyira,
hogy a közelmúltban egy új, kiváló zenei
ötletekkel megáldott zenész is csatlakozott hozzánk. Ez egy olyan Oroszlányból indult projekt, ami túlmutat a város
határain.
2840: Hogy érzitek, kaptok elég elismerést?
DT: Kérdés, mi az elég és azt milyen
mértékegységben számolják? ;-) A viccet
félretéve, nem a like-ok száma a meghatározó, de jól esik amikor az utcán megállítanak hogy „jó volt a múltkori buli”.
Szeretjük ezt a műfajt és szeretünk olyanoknak zenélni, akik szintén értékelik.
Ha ez másnak is boldogságot okoz, akkor azt gondolom az már alapvetően egy
elismerés.
2840: Értelmezhető nálatok a próbahely kérdése?
DT: Természetesen, de többnyire virtuálisan próbálunk. ;-) Maximálisan kihasználjuk a mai kor előnyeit. Felkérések előtt természetesen valós próbahelyen gyakoroljuk a teljes műsort, de
alapvetően a neten keresztül társalgunk,
ott cseréljük a zenei sávokat, ötleteket,
dalszöveget.
2840: Hogy működik nálatok a zeneszerzés?
DT: Az ötleteket apránként kidolgozzuk, majd több verzió alapján végül elfogadunk egy zenei alapot. Ezt követően
a technikának köszönhetően akár otthon is tudunk profi minőségben rögzí-

teni, effektezni, utómunkázni. Magunk
oldunk meg mindent, kezdve a hangfeltételtől a mastering-ig, aminek végterméke egy általunk megálmodott zeneszám lesz.
2840: Lemezetek lesz-e?
DT: Nem tervezzük. Úgy gondolom
mára a technika túlhaladta a hagyományos tartalomtovábbítási lehetőségeket. Sokkal inkább az online médiafelületek érvényesülnek. Nem beszélve arról, hogy jelenleg minden publikálásra
szánt dalunkat díjmentesen lehet letölteni honlapunkról. Egy videóklip is kézenfekvő lenne, hiszen profi tv-s kollégákkal vagyok körülvéve, akikkel nem
lenne probléma egy klipp elkészítése, de
nem érezzük, hogy itt lenne az ideje.
2840: Tehetségkutatón indultok-e?
DT: Nem és nem is szeretnénk ilyen
irányba elmenni.
2840: Kik a példaképek?
DT: A ’80-as, ’90-es évek stílusa és zenei
világa határozza meg a zenénk alapvető
vonásait. A Depeche Mode, Alphaville,
Camouflage, Kraftwerk és magyar vonatkozásban a Bonanza Banzai tett ránk
hallhatóan is motiváló hatást.
2840: Megy-e a szekér, megvan-e az
együttműködés a csapaton belül?
DT: Zenész a zenésszel mindig szót ért,
hiszen ott a közös nyelv: a zene. Az elmúlt időszak alapján azt gondolom,
zökkenőmentesen tudunk együtt dolgozni.
2840: Jövőkép, tervek?
DT: Terveink között szerepel egy nyugat-magyarországi elektronikus zenei
fesztivál megvalósítása, akár évről-évre visszatérően. Első alkalommal szeretnénk megyei, vagy innen elszármazott,
valamint az ország nyugati féléről érkező fellépőkkel összehozni a rendezvényt.
Reméljük, találunk majd hozzá partnereket is!

Nos, ha kedves olvasó Ön is
kíváncsi zenei világukra, netán
ki is próbálná magát a projektben, keresse fel honlapjukat,
melyet az ionprojekt.hu linken
talál.
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Kerékpáros
kampányindító
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Boksz edzőtermet avattak

Esztergomban hirdette meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros
Magyarország
Szövetség a Kerékpárosbarát település és
Kerékpárosbarát munkahely 2016. pályázatot – adta hírül az MTI. Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta: a közelmúltban 850 kilométer kerékpárút épült országosan. A
tervek szerint 2020-ig mintegy 50 milliárd forintból újabb 1000-1500 kilométerrel bővülhet a magyarországi hálózat. A kampányindító után a résztvevők látogatást tettek Magyarország legnagyobb magyar tulajdonú, független
kerékpárgyárában, az esztergomi ipari parkban működő Neuzer Kft.-nél. Az
eseményen Oroszlányt Németh Gábor
alpolgármester képviselte, aki maga is
szenvedélyes kerékpáros és kétkerekűre is pattant a program során. Mint elmondta, a tervezett Oroszlány–Kecskéd–Környe–Tatabánya
kerékpárút
megvalósítása szempontjából kiemelten
fontos, hogy a lehetőségek szerint minden szakmai rendezvényen és szervezetnél a város népszerűsítse és mutassa be a tervezett fejlesztést, ami megyei
szinten is kiemelten támogatott.

– Oroszlány életében újabb sporttörténeti esemény részesei lehetünk, és több
évtizedes hiányt pótolva, együtt ünnepelhetjük ennek az ökölvívó létesítménynek a felavatását – kezdte beszédét hétfőn délelőtt Lazók Zoltán polgármester, aki így folytatta: – Hosszú út
vezetett idáig, pedig az elődök által kivívott tekintély is megkövetelte, hogy
méltó elhelyezést kapjanak a szakág
sportolói.
Ideje volt tehát, hogy megfelelő felkészülési körülményeket biztosítsunk a
jelen tehetségeinek – fogalmazott a városvezető. Az OKÖ Zrt-től bérelt 120
négyzetméteres, Táncsics úti terem közel 6,5 millió forint önkormányzati támogatásból készült el. A villamossági, gépészeti és belső szakipari munkálatokat a LÜN Kft. irányította Tassi József és Nagy Csaba vezetésével. Vizesblokk és öltöző került kialakításra. Az
öltözői padok elkésztéséhez Molnár István javaslatára a LÜN Kft. igénybe vette
a városban működő szakiskola tanulóit
is. A keret hegesztését, a pad összeszerelését, festését, a lécek rögzítését a tanu-

lók végezték el. A bokszolók nagy örömére, sikerült megvásárolni 2,3 millió
forintért egy 6×6 méteres, nemzetközi
versenyekre is alkalmas mobil küzdőteret, melyből Magyarországon összesen tizenkét darab található. A fejlesztés eredményét igazolja, hogy az eddigi 8-10 gyerek helyett már 20-25 ifjú bunyós látogatja a Danyi József által vezetett edzéseket.

Jól teljesít az uszodánk
Az utóbbi évek leglátogatottabb éve
volt 2015 az oroszlányi uszoda esetében.
2015-ben már 46.456 fizető vendéget regisztráltak, ez háromezerrel magasabb
mint a megelőző évben.
Ha ehhez hozzáadjuk a kb. 20.000 iskolai, óvodai úszást és gyógyúszó alkalmat, akkor kijön, hogy bizony több
mint 65.000 alkalommal vették igénybe a létesítményt, ami így Oroszlány kiemelkedően leglátogatottabb sportlétesítménye. Az uszoda bevételeinek 55%át az Önkormányzat által fizetett üzemeltetési díj adja, a saját bevételei pedig
45%-ot
tesznek ki. Ez
a saját bevételi arány egyébiránt uszodák
esetében Mag yarországon
k i m a ga s ló a n
jónak mondható. Oroszlány Város Önkormányzata a gyermekek egészséges
életmódra nevelését, életkörülményeik
javítását kiemelt feladatként kezeli. Ennek megfelelően a gyermekek iskolai és
óvodai úszásoktatását, továbbá a járási
gyógyúszást javarészt finanszírozza, így
az igénybevevő gyermekek családjainak
költségvetését ez nem terheli.
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Tisztelt Ügyvezető!
Tisztelt Vállalkozó!

Oroszlányban több, mint 800 aktív vállalkozás
működik

Oroszlány Város Önkormányzata egy átfogó, minősített vállalkozói adatbázist kíván létrehozni, amellyel az Oroszlányban található vállalkozások megismerését, megtalálását szeretné elősegíteni. Korábban rendelkezésre
álltak az egységes telefonkönyvek, amelyekben az adott településen lévő minden vállalkozás
elérhetősége megtalálható volt.
Mára, a változatos mobilszolgáltatók, továbbá az Internet megjelenésével ezek a telefonkönyvek
eltűntek, és bár a fórumok kiszélesedtek, ezzel együtt az egységes szerkezetbe foglalt regiszterek hiányoznak. A kívánt személyek/vállalkozások elérhetőségének fellelése nehézkesebbé vált.
Bár az Internet sokak számára elérhető, azonban nem áll minden
vállalkozásnak módjában saját
honlap létrehozása vagy adott

portálon hirdetését megjelentetni, esetleg a tevékenység jellege
nem feltétlenül kívánja meg weboldal létrehozását. Valós azonban az a trend, hogy a városunkban letelepült vállalkozások, magánszemélyek, valamint az Önkormányzat is szívesebben költ
helyben. A helyi vállalkozások
könnyebb megtalálásában kíván
közreműködni a Város megbízásából a Varikont Szolgáltató Kft.
Kihasználva az Internet nyújtotta előnyöket az Önkormányzat a
www.oroszlanypark.hu oldalon
kíván elérhetővé tenni egy keresővel ellátott címlistát. A listában
kizárólag valós tevékenységet
végző, rendezett hátterű vállalkozások megjelenését tesszük
lehetővé. A lista negyedévente
kerül frissítésre. Az adatbázisban való megjelenés ingyenes!
Visszajelzését a fenti honlapon
található nyilatkozat kitöltésével
szíveskedjen megküldeni 2016.
március 15-ig.
Kérjük, járuljon hozzá a fenti adatok megjelentetéséhez,
hogy minél többen ismerhessék meg Önt és vállalkozását!

Joey és Bernát
Emlékezetes karácsonyi
ajándékok voltak nekünk ezek a tesók. A bokodi
stégeknél dobta
őket ki valaki és még egy sérült
lábú testvérüket. A kislány már
gazdis, ők viszont azóta is arra
várnak, hogy jelentkezzen értük
az igazi!!

Infó a srácokról: 06 20 481 2319

„Ments Meg”

Oroszlányi Állatvédő Egyesület

Lazók Zoltán
polgármester
Keresse újságunkat a facebook-on is!

Március 21. (hétfő) 9.00–16.00
Bányász Klub

Gazdát keres!

Az Oroszlányi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje az alábbiak
szerint változik: március 4-én, pénteken 8–12 és 13–16 óráig, március 18-án, pénteken 8–12 és 13–16
óráig lesz ügyfélfogadás. Március
14-én, hétfőn valamint március 15én, kedden a Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tart.
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