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TESTÜLETI HÍREK
2010. február 12-i rendkívüli testületi ülés
Városunk költségvetésérõl szavaztak a képviselõk február 12-én. Gödrösi János képviselõ úr indítványozta a
név szerint szavazást, de öt igen és 13 nem ellenében a
hagyományos úton döntöttek. 5 nem szavazat ellenében
fogadták el Dorog 2010-es költségvetését.
2010. február 26-i testületi ülés
A februári ülésükön a dorogi képviselõk a két ülés közti események tájékoztatójából megtudhatták, hogy február 15-tõl újra indult az „Út a munkához” c. program 20
fõvel, ebbõl 5 fõ végzi a temetõ területén az zöldfelület
gondozását, hulladék összegyûjtését, és a síkosság mentesítést. 15 fõ az önkormányzati intézményekben a zöldfelületek gondozását és az udvarok síkosság mentesítését végzi. A 2009. évi közfoglalkoztatás 2010. február 05-én fejezõdött be. 2009–ben 40 fõ vett részt a programban, együttmû-
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ködési kötelezettségét 38 fõ teljesítette. Közérdekû munka: a szabálysértõk foglalkoztatása az intézményeinkben
folyamatosan történik.
Rendeletet alkottak a szmog helyzettel kapcsolatos teendõkrõl. Balogh Zoltán képviselõ úr örömét fejezte ki,
hogy van ilyen rendelkezés, majd sajnálatát, hogy egyre
gyakrabban van ilyen helyzet, fûtés, közlekedés miatt. Felhívta egyben a testület figyelmét a tájékoztatás fontosságára a korábbi szmog helyzet kapcsán.
Egyhangú döntéssel elfogadták Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl szóló 3/2009.(II.12.)
számú rendeletének módosítását. Karcz Jenõ. a pénzügyi
bizottság elnöke felvázolta a módosítás okait, majd hozzátette, hogy meg is rázná a vészcsengõt, mert nõ a város
eladósodottsága. A városi költségvetés egyensúlyának
megtartásához megtakarításra van szükség.
(Folytatás a 2. oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
(Folytatás az elsõ oldalról)
Elfogadták a házi gyermekorvosi ellátás, a Védõnõi Szolgálat, a fogászati alapellátás, az Arany János Városi Könyvtár beszámolója 2009. évi tevékenységérõl szóló beszámolót. (A beszámolók megtalálhatók a www.dorog.hu oldalon, az intézményeknél.)
Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérõl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletéhez kapcsolódó határozatokat hoztak. A költségvetés végrehajtásához
kapcsolódó jogszabályok elõírják, hogy az alapítványi támogatásokat külön képviselõ-testületi határozattal is meg
kell erõsíteni. Dorog Város Képviselõ-testülete a „Megyei
Közoktatásért Alapítvány” kiadásait 200 e Ft-tal, a „ Dorogi
Szénmedence Sportjáért Alapítvány” kiadásait 3.000 e Fttal támogatta.
Dorog Város Önkormányzata az általa mûködtetett intézményrendszer energia felhasználás gazdaságosabbá tétele érdekében közbeszerzési pályázatot ír ki.
A közbeszerzési eljárás részét képezõ mûszaki mellékletek elkészítésével megbízza a GATE Nonprofit Kft.-t (2103
Gödöllõ, Páter Károly utca 1.) A közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Csiky és Társa Beruházás-szervezõ Kkt. ( 2081
Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétány 2.) bízza meg.
Jóváhagyták Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi
közbeszerzési tervét, és megválasztották a közbeszerzési
munkabizottságot, valamint a Dorogi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. 2010. évi közbeszerzési tervét.
Kitûzték a beiratkozás idõpontjait Dorog Város Közoktatási Intézményébe a 2010/2011. tanévre.
Két tartózkodással döntöttek arról, hogy Dorog Város
Képviselõ-testülete 2010. július 1-tõl a városban mûködõ
nevelési, oktatási intézményeket többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményként mûködteti. A döntés elõkészítés részeként a közoktatási törvény 102. §-a szerinti véleményeket beszerzi a tervezett alapító okiratról.
10 %-kal emelik az uszodai jegyárakat 2010. március 1tõl. Az uszodával kapcsolatban Balog Zoltán kifejtette, hogy
két költség elem nagyon magas, kéri a takarító és úszómes-
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teri szerzõdés felülvizsgálatát. Uszodai jegyárak 2010. március 1-tõl:
Egész napos uszoda belépõ
Felnõtt belépõjegy
990,Diák belépõjegy
660,Nyugdíjas- és gyermekjegy
550,Szauna blokk használata
Felnõtt belépõjegy
880,Diák belépõjegy
550,Nyugdíjas- és gyermekjegy
440,Kombinált belépõjegy (uszoda és szauna használata)
Felnõtt belépõjegy
1.650,Diák belépõjegy
990,Nyugdíjas- és gyermekjegy
770,Bérletek
10 alkalom egész napos
20 alkalom 2 órás
(3 hónap alatt felhasználható)
Felnõtt 9.350,11.000,Diák 6.050,8.800,Nyugdíjas-és gyermek
4.950,6.600,Új szolgáltatás: Délutáni úszójegy, amely minden nap 17
órától vehetõ igénybe.
Felnõtt úszójegy
770,Diák úszójegy
550,Nyugdíjas – és gyermek úszójegy
440,Nyitva tartás:
Minden nap 06.00 – 21.00 –ig
Pénztár nyitva tartás: 06.00- 20.30-ig
Dorog Város Képviselõ-testülete kinyilvánította, hogy csatlakozik a „Gépjármû-üzemanyag és üzemanyagkártya töltõállomási kiszolgálása” tárgyú központosított közbeszerzéshez.
Dorog Város Képviselõ-testülete a lakbérhátralékosokra
vonatkozóan elindította a 2010. évi adósságkezelési programját
Végül megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait.

BEIRATKOZÁS
Dorog város általános iskoláiba a 2010/2011-es tanévre
való beiratkozás idõpontjai:
2009. április 12-13-14-én, 8-17 óráig.
Dorog város óvodáiba a 2010/2011-es tanévre való
beiratkozás idõpontjai:
2009. május 4-5-6-7-én, 8-17 óráig.

Családi Hétvégék a Dorogi
Városi Uszodában!
A Dorogi Városi Uszodában 2010. március 6-tól április 25-ig,
szombatonként és vasárnaponként a családok( min.1 fõ felnõtt és min. 1 fõ gyermek) részére kedvezményes belépést
biztosítunk. Egy kategóriával olcsóbban vehetik igénybe a
szolgáltatásainkat. (Pl. felnõttek diák jeggyel, a diákok gyermek jeggyel, a gyermekek pedig ingyen léphetnek be)
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
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Gyermekeink jövõéért
Újabb lépések történtek városunk közoktatási rendszerének megújításában, melynek egyik célja, hogy az óvodától a középiskola végéig egységes rendszerben tanuljanak
gyermekeink. Másik fõ célja, hogy az oktatás ráfordításai
valóban arányosak legyenek az oktatás színvonalával.
A képviselõ-testület már létrehozta azt az egységes intézményt, mely magába foglalja a három iskolát, a három
óvodát és a pedagógiai szakszolgálatot. Ez egy technikai
jellegû lépés volt, az oktatás továbbra is az eddigi helyszíneken folyik tovább, és az intézmények között nagyobb
kooperáció lesz, egységes tantervvel, pedagógiai módszerrel, programmal, de az intézmények hagyományait is tiszteletben tartva.
Az átalakításról tartott februári tájékoztatón elhangzottak szerint mindhárom iskolai telephelyen az alábbi közös
tartalmakkal várják a gyerekeket a 2010/2011-es tanévtõl:
kompetencia alapú oktatás, mindennapos testnevelés alsó
tagozaton, és az iskolaotthonos képzés.
A program új elemei közé tartozik a magyar-angol két
tanítási nyelvû oktatás, a sportiskola és sportiskolai képzés.
Korábbi hagyományoknak megfelelõen továbbra is választható lesz az értékközvetítõ és képességfejlesztõ program.
A közoktatási típusú sport iskolai képzés már ebben az
évben is egy elsõ osztályban folyik. Ennek lényege, hogy a
gyermekek testnevelés óra foglalkozásai szorosan igazodnak a sportági képzések tartalmához. Idõbeosztásukat,
edzéseiket, versenyeztetésüket az adott sportegyesületekkel szoros együttmûködésben szervezzük meg. A kerettanterv anyagában négy sportág mozgásanyaga kerül beépítésre: labdarúgás, kézilabda, birkózás, úszás. A képzésben való részvételhez március 17-én, képességmérést szervezünk a városi sportcsarnokban, melyen az óvodások alapvetõ mozgásos adottságait mérjük fel. Emellett szükséges
egy egészségügyi alkalmasság igazolása is, melyet a háziorvosoktól szerezhetnek be a szülõk.
A felmérésrõl lemaradó gyerekeknek pótfelvételi lehetõséget is biztosítunk március 22-én.
A magyar angol két tanítási nyelvû oktatást már az iskola képzés elsõ évfolyamán elindítjuk. Ennek lényege,
hogy az angol nyelv tanítását heti öt órában biztosítjuk, és
már a kezdetektõl lesznek olyan közismereti tantárgyak
(készség tárgyak és természet ismeret), melyek közül hármat angol és magyar nyelven is tanulni fognak a gyerekek. Természetesen ez a nyelvtanítás csak játékos formá-

ban, az életkori sajátosságok maximális figyelembe vételével történhet. A közismereti tárgyak esetében is csak fokozatosan alakul ki az angol nyelvi dominancia. A tárgyak
köre késõbb bõvülhet informatikával, országismeret tantárggyal. Ez a képzés magasabb óraszáma miatt nagyobb
igénybevételt jelent a tanulóknak, ezért a beiskolázáshoz
képesség vizsgáló foglalkozásokon mérjük fel a gyerekek
teljesítményét. Ezekrõl a szülõk idõben kapnak tájékoztatást. Mindkét elõbb említett képzésre a szülõknek regisztráltatni kellett igényüket a polgármesteri hivatal oktatási
referensénél. Az említett mérések és foglalkozások tapasztalatai alapján kerülnek kialakításra az osztályok.
Fontos a tanulók arányos terhelésének megvalósítására az iskola otthonos képzés beindítása. Ez a hagyományos napközi helyett módot ad arra, hogy a tantárgyak a
teljes iskolai idõszakban, azaz 8-16 óráig kerüljenek elosztásra. Emellett mód van pihentetõ szabadidõs foglalkozások közbeiktatására, a házi feladatok gyakoroltatására,
mellyel elérhetõ, hogy a gyerekeknek otthon már nem kell
a leckével foglalkozniuk.
A kompetencia alapú, képesség fejlesztést középpontba állító oktatási módszer minden kis iskolás számára biztosított lesz. Az említett speciális képzések és a normál tagozatos oktatás esetében is törekszünk a minél zökkenõ
mentesebb óvoda-iskola átmenetre. A tanulmányok során
pedig arra, hogy differenciálással, kooperatív technikákkal változatos, a tanulók egyéni képességeihez jól igazítható haladási ütemben dolgozzunk.
A tervek szerint sportiskolai képzés indul az Eötvös és
a Petõfi iskolában, két tanítási nyelvû a Zrínyiben és az
Eötvösben, értékközpontú, képesség fejlesztõ a Zrínyiben.
A speciális képzéseken túl az Eötvösben és a Petõfiben is
indul normál tanrendû képzés.
Az iskola beiratkozásokra április 12-13-14-én, 8-17 óráig
kerül sor az adott iskolákban.
Beiratkozáskor figyelembe veszik a lakókörzetet, szülõi kéréseket, melyeket nyilván összhangba kell hozni a
sportiskolai és két tanítási nyelvû osztályokba történõ besorolásokkal. A szülõk egyébként mind a két képzésre jelentkezhetnek, ezekre más településekrõl is várjuk az érdeklõdõket. Az elõzetes felmérések eredményeis alapján
teszünk javaslatot a beiskolázásra. Már a beiratkozás elõtt
kézhez kapják a nyelvi és sport felmérés eredményeit a
szülõk.

In memoriam Varga János (1932-2010)
Varga János (1932-2010): sportoló. labdarúgó, edzõ. A Dorogi Szénbányák dolgozója
volt. 1947-ben kezdõdött labdarúgó pályafutása, 1949-ben
került Dorogra, 1964-ig futballozott. 279 alkalommal játszott
elsõ osztályú mérkõzést Dorogon. 82 gólos. Ötszörös vidék legjobbja, 3-szor volt
bányászválogatott, kétszáz bányász kupa gyõztes, olimpiai kerettag, 12-szeres B-válogatott, 2-szeres VIT döntõs. 1949-ben a Népszava kupa gyõztese, 1952-ben Magyar Kupa döntõs, ezüstérmes. Edzõként (vezetõedzõ,
pályaedzõ, utánpótlás-edzõ) is sikeres, 1971-ben NB II-
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es bajnoki címet szerzett felnõtt csapata, Dorog NB I-be
jutásának sikerkovácsa (1973, 1976). 1997-ben NB III-as
bajnoki címük (Honti Józseffel közösen) az NB I. B-be
vezette a csapatot. Ifjúsági csapata 1998-ban bajnok lett.
Három évig volt a megyei ifjúsági válogatott edzõje.
Számos torna szereplõje volt játékosként is, edzõként
is. Az utánpótlás nevelésébõl minden korosztálynál
kivette a részét. Legismertebb neveltjei közé tartozik
Szabó József és Szabó István (Videoton), Mucha József
(FTC), Major Ferenc (FTC), Andrusch József (Bp. Honvéd). Munkáját a Nemzeti Sport, a Labdarúgás, és a
megyei lapok rendszeresen értékelték. Kitüntetései:
Testnevelés és Sport Kiváló Dolgozója (1974); Pro Urbe
Díj (2000); Dorogiak Dorogért (2007).
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Új EKG készülék adományból

Hagyományõrzés Dorogon

Modern EKG készüléket vásárolhatott a Dorogi Szent
Borbála Szakorvosi Rendelõ a Szerencsejáték Zrt-tõl kapott
3,5 millió forintos támogatásból. A 45 ezer beteget ellátó rendelõintézet vezetõje, dr. Varga Gyõzõ az ünnepélyes átadáson elmondta, hogy az új készülék fizikai terhelés közben
méri a szív hullámait, segíti a „néma veszély” felfedezését, és
így csökkenthetõ a szív- és érrendszeri megbetegedésekbõl
adódó halálesetek száma. Az igazgató biztos benne, hogy a
készülék sok életet fog megmenteni térségünkben, mert ezzel az új eszközzel sokkal több szívprobléma szûrhetõ ki.
Feldmájer Sándor, a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs igazgatója személyesen avatta fel a berendezést, majd a vizsgálat
után örömét fejezte ki, hogy egy egészségügyi intézményt
segíthettek, ugyanis a Zrt. nagy hangsúlyt fektet az egészségügy támogatására, és külön örülnek, hogy egy vidéki pályázónak ítélhették oda támogatásukat.

2010.február 13-án a Német Kisebbségi Önkormányzat
megtartotta hagyományos Sváb bálját a József Attila Mûvelõdési Házban.
Idén a meghívót és az asztalokat is a magyarországi németek igen becsben tartott növénye, a rozmaring díszítette, ami az összetartozás és a hûség, az apró fehér rozmaringvirág pedig a tisztaság, az ártatlanság jelképe.
A rozmaring a sváb ember életviteléhez, ünnepeihez és
hétköznapjaihoz szorosan hozzátartozott:
Egyes vidékeken szentelt vízbe mártott rozmaringággal
permetezték meg a gyermekágyas anyát és pólyás babáját,
minden jót kívánva nekik.
A jegyespár rozmaringággal a kezében járt vasárnaponként a templomba, ezzel hozták az emberek tudtára, hogy
jegyben járnak.
Az esküvõ alkalmával a mennyasszony hajába vagy a koszorúba fonták a rozmaring ágat, a võlegénynek a kalapja
köré varrták fel. A vendégsereg a menyasszony rokonaitól
színes selyemszalagokkal díszített ágacskákat kapott, melyet
a templomba menetelkor mindenki a kezében tartott.
Az ádventi ünnepkör névnapjait szokás volt piros almába szúrt szalaggal díszített rozmaringgal köszönteni.
A katonasághoz besorolt fiatalok a regruták is rozmaringággal díszítették kalapjukat.
Az emberi lét végén a ravatalt, a koporsót és a fedelét is e
növénnyel díszítették és a sírra is egy rozmaring bokrot
ültettek.
A vendégek megérkezése után a Német Kisebbségi Önkormányzat Vegyes kórusa elénekelte a magyarországi
németek himnuszát,majd 3 népdalt adtak elõ,harmonikán
Széher Lajos játszott.A bált a csolnoki Német Kisebbségi
Önkormányzat néptánccsoportja nyitotta meg, színvonalas elõadásuk jó hangulatot teremtett és kedvet csinált a
tánchoz.A zenét a Pilistaler Echo zenekar szolgáltatta.
A jó hangulatú bálon 12 órakor következett a tombola
sorsolás,a számtalan ajándék gazdára talált.
Köszönjük szépen a felajánlásokat a Selyemgubó méteráru üzlet vezetõjének, a Széher Elektroháznak,Szívós Lászlónak és a Napsugár Kozmetikának.
Aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket bizonyára jól érezte magát.

Sanyo vetélkedõ
Újabb fordulójához érkezett a Sanyo Hungary Kft. által, 56 osztályosoknak indított vetélkedõ sorozat. Ez alkalommal a mûvelõdési házban gyûlt össze a 24 csapat, ahol két
feladatot oldottak meg. A „Zöld Irodalom” címû feladványban kérdésekre válaszoltak a megadott szöveg alapján. Ezután filmvetítés következett. A feladatokat a NapÚt Alapítvány és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület állította össze a gyermekkönyvtár segítségével. A forduló eredményeit majd a Sanyo honlapján olvashatják,
de a teljes vetélkedõ megnyeréséhez még számos, változatos feladatot meg kell oldaniuk, például a tavaszi Pala takarításon is részt kell venniük.
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Kézmûves foglalkozás a
gyermekkönyvtárban
Március 10-én, /szerdán/ délután 15-órától húsvéti meglepetés készül, szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
A foglalkozást Konczné Erika néni vezeti.

FELHÍVÁS
ÖRÖM KÖR – újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye március 22-én /hétfõn/ 16-18 óra között a gyermekkönyvtárban.
Helyes étrend, életmód - Éberhardtné Berecz Zsuzsa egészségfejlesztõ elõadása
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

A dorogi Crazy Dance TSE 2010. 02.19.-én meghívást kapott
a Heim Pál gyermek kórház jótékonysági gála estjére, ahol a
beteg gyermekek gyógyítására rendeztek adománygyûjtést.
Az egyesület mûsora nagy sikert aratott!

Balázsáldás

Az intézmény meghívásának eleget téve Buzánszky Jenõ
a legendás aranycsapat tagja nagy érdeklõdéssel figyelt
elõadást tartott sport pályafutásáról a Zrínyi Ilona
Általános Iskola diákjainak.
A Szent József plébánia templomban Dr. Erdõ Péter
bíboros vezette a Dorogi Rózsafüzér Társaság századik
közös imáját, majd szentmisét mutatott be, melynek végén Balázs áldásban részesítette a híveket.
A képen: Gyöngyös Ferenc esperes-plébános Balázsáldásban részesíti a Bíboros urat.
Szegi János

MEGHÍVÓ
2010. március 15. 10 óra
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
162. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre
várjuk Önöket a Petõfi térre.

Meghívó
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola Halleluja kórusa
és Pachelbel kamarazenekara fennállásának
5 éves évfordulója alkalmából
ünnepi koncertet tart
Helye: Dorog, József Attila Mûvelõdési ház
színházterme
Ideje: 2010. március 20. 17.00 óra
Mûsorban: Pachelbel, Vivaldi, Mozart, Pergolesi,
Haydn, Dvorak, Gounod, Kodály, Wolf, Webber,
Mascagni, Verdi, Rossini, Händel, Beethoven mûvei
hangoznak el.
A belépés díjtalan!

2010. március

Ünnepi mûsor:
Föltámadott a tenger.
A Szabad Ötletek Színháza mûvészeinek
összeállítása.
Az ünnepségen közremûködik az Erkel Ferenc
Zeneiskola Ifjúsági Zenekara.
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Mire jó az önkéntesség?
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként,
belföldön vagy külföldön a közös jó
érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak
végzõje számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti a fizetett munkaerõt. Az önkéntes nem elsõsorban saját családjának segít, munkálkodása
hozzáadott értékként jelenik meg a
fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit,
civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek, vállalkozások) keretein
belül. Elõnye, hogy elõsegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztõdés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz.
Az önkéntesség segít környezetünk és
közösségünk jobbá tételében.
Sokan hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az
önkéntesség a kutatások és a nemzet-

közi tapasztalatok szerint azonban
sokkal szélesebb korosztályokat és társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy késõbb közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdõk szempontjából elõnyös, ha elsõ munkahelyi gyakorlatukat segítõ környezetben
végzik, ahol a felelõsséget még mások viselik helyettük. A fiatalok körében növekvõ tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még
nagyobb a társadalmi felelõsség: sokan karrierjük elsõ állomásaként
passzivitásba kényszerülnek. Különösen fontos a nõk munkaerõpiacra
való vissza- és bekerülésének elõsegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetõsége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való
ösztönzése elõsegíti az alkalmazottak
kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazot-

tak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton
belüli munkamorált
A Nap-Út Alapítvány immár 5 éve
foglalkoztat önkénteseket. Már maga
a megalakulás is önkéntesen szervezõdött pedagógusok áldozatos munkájával és segítségével történt. A fiatalok munkatapasztalat szerzése céljából is jelentkeznek önkéntesnek,
melyet a késõbbi életük során tudnak
hasznosítani. Az együttmunkálkodás
öröme, a közösség cselekvõ ereje segíti céljaink megvalósulását.
Jelenleg a következõ tevékenységekhez várjuk az önkénteseket:
- Foglalkozásaink, rendezvényeink és azok elõkészületeinek szervezése
- Ifjúsági felmérések
- Médiás feladatok
A jelentkezéseket a 06-70-3842451
telefonszámon és az info@naput
alapitvany.hu e-mail címen várjuk!
Kuratóriumi ülésünk 2010. március 9-én 17h-kor lesz a József Attila
Mûvelõdési Házban.

MUCHA JÓZSEF DOROGON!
Dorog Város Barátainak Egyesülete meghívására 2010.
február 16. napján Mucha József a Ferencváros volt válogatott labdarúgója a Városi Könyvtárban találkozott az érdeklõdõ közönséggel.
Dankó József üdvözlõ szavait követõen Bartalos József
a régi dorogi játékostárs kérdezte a vendéget életérõl, labdarúgó pályafutásáról.
Mucha József 1951 évben született Mázán, a tolnai bányavidéken, ahol a helyi futballcsapatban kezdte a labdarúgást
az 1964-65 években. Édesapja dorogi születésû, számos rokona él ma is Dorogon. 1966 õszén iskolai tanulmányait a
kertvárosi Bányagépipari Technikumban folytatta és hamarosan a Dorogi Bányász labdarúgója lett. Tehetségére rövidesen felfigyeltek a dorogi szakvezetõk, Varga János - a közelmúltban elhunyt kitûnõ játékos és edzõ - a 17 éves játékost 1968 évben NB-II-ben lévõ csapatban szerepeltette, melyben még játszott Ilku István, Fellegi István és Csóri László is.
Hamarosan a magyar ifjúsági válogatott tagja lett, melyben 16 alkalommal lépett pályára.
A dorogi évek jó iskolának bizonyultak, mert 1970 tavaszi évadot nyitó a Salgótarján-FTC mérkõzésen a fiatal
Mucha József már az FTC elsõ csapatában mutatkozott be
az NB-I-ben.
Az Albert Flóriánnal felálló Ferencváros csapata 2:1-re gyõzött Tarjánban. Az elsõ mérkõzést követõen, 11 év alatt, további
427 díjmérkõzésen játszott az FTC-ben. Tagja volt az FTC kétszeres magyar bajnok csapatának, négyszeres MNK gyõztes.
Az FTC csapatával Ausztráliától Afrikán át Amerikáig
bejárta az egész világot.
Az FTC 1974 évben a Kupagyõztesek Kupájából kiverte
a Liverpoolt, egyébként Mucha József a Liverpool ellen
négyszer játszott.
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A bázeli KEK döntõben a szovjet válogatottal szinte teljesen
azonos Dinamo Kijevtõl kapott ki az FTC és lett második.
A magyar válogatottban 6 alkalommal szerepelt, tagja
volt 1981 áprilisában Valenciában a Spanyolország ellen
3:0 arányban gyõztes magyar csapatnak, melyben játszott
Fazekas, Törõcsik, Nyilasi is.
Súlyos sérülés miatt az 1982. évi spanyolországi labdarúgó
VB-n nem szerepelhetett. 1982-83. években Belgiumban
játszott a KSV Waregen csapatában, ahol flamand kupagyõztes lett.
1983 nyarától az FTC edzõje, mint szakedzõ a serdülõcsapattól az elsõ csapatig valamennyi csapatnál dolgozott. 19971999. években a futsall válogatott szövetségi kapitánya volt.
Mucha József az FTC örökös bajnoka, igazi „õsfradista”,
aki ugyan jelenleg nem foglalkozik közvetlenül a labdarúgással, de járja a pályákat és reméli jönnek szebb idõk is
a magyar, a ferencvárosi és a dorogi labdarúgásra.
dr.Bartalos József

Bartalos József, Muha József, Duralla Ferenc
és Takács Tibor
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Dorogi Sportképek – Végre folytatódik...
Vannak már szakosztályaink, melyek nem várták meg a
cudar téli viharos, havas idõszak elmúlását, elkezdték a
tavaszi idényt. A többiek az alapozás, majd a felkészülés
utolsó fázisában vannak, - rajtra készek. Március elsõ hetében pattog már a labda a focipályán, kezdenek a kézisek és
beindul a városi tekebajnokság is, De menjünk sorjában.
Asztalitenisz: két fordulón vannak már túl, mégpedig
két erõs ellenfél ellen. Ötven százalékos eredménnyel, mert
elõbb Ácson gyõztek 12-6 arányban, majd itthon a nagyon
megerõsödött Szomód csapatától kikaptak ugyancsak 126 arányban. Fél sikerrel ugyan, de túl vannak a legnehezebb ellenfeleken.
Teke: a szakosztály miután befejezte a Téli Kupát, máris
elkezdte az egész éves városi bajnokságot, mégpedig 20
csapattal. A Téli Kupa három csoportban zajlott le szoros,
izgalmas mérkõzéseken. Az I. csoport gyõztese a COMP-L,
a II. csoportban a Tokodaltáró végzett az élen, míg a III.
csoport elsõ helyezettje az ONIX II. csapata.
Az NB II-es csapat két fordulót fejezett be februárban.
Az indulás nagyon jól sikerült, mert idehaza a Dunaújváros csapatát 8-0 arányban gyõzték le. Valamennyi csapattag csúcsformában gurított. A második fordulót a rossz
idõ miatt el kellett halasztani, így egy héttel késõbb Csóron
léptek pályára. A mieink szoros mérkõzésen 5-3 arányban
vereséget szenvedtek. De ahogy évek óta történt, úgy az
idén is a tavaszi bravúros szereplésre számítunk.
Kézilabda: az NB II-es nõi csapat a régi-új edzõvel készül a tavaszi jobb szereplésre. Györgyné Körmöczi Renáta tanárnõ irányításával felkészülési tornán vettek részt
Gyömrõn. A hét csapatos torna gyõztese a Dorogi ESE lett.
Két régi játékos újrakezdte, mégpedi Körmöczi Zsuzsa és
Keserû Mónika erõsíti a gárdát. Sajnos vannak sérülés miatt kiesõk is. Az edzõnõ mégis bizakodó, mert az ifjúsági
csapat tehetséges fiatalokból tevõdik össze, van tehát bõven lehetõség meríteni belõlük.

Labdarúgás: az õszi idény végére összeállt a csapat és
néhány szép gyõzelmet aratott. Az edzõi páros Duró József és Csapó Károly bizakodó, mert a megerõsített csapat
úgy folytathatja, ahogy az õszt befejezte. A csapat helyzetérõl Kiss László ügyvezetõ adott részletes tájékoztatást:
- Az elsõ csapat keretébe hat játékost igazoltunk, nem
csak a hátsó vonalba, hanem az elsõ sorba is, mégpedig csatárokat. Örömmel mondhatom, hogy visszatért Zsámbékról
Faragó Szabolcs, a kitûnõ védõ. Ugyancsak visszatért Papp
András is, vele a csatársor erõsödött, fõleg gólszerzésben. Jött
Sztranyovszky Márk és Szabados Tamás Tökölrõl. Mindketten a középpályát erõsíthetik. Érkezett két brazil játékos,
mégpedig Junior a nyurga csatár a Rojiktól, és Andre, aki
szintén csatár. Távozott Bodrogi István, és Marcsó Tamás Tátra, Merényi Tamás pedig Tokodra igazolt. Újság még az
MLSZ-tõl: az idény végén csak egy kiesõ lesz. A következõ
bajnokság pedig 16 csapattal indul.
Az utánpótlás szakág Varga János irányításával fõként a
mûfüves pályán, esetenként a sportcsarnokban folyt, mégpedig heti 3-6 esetben. A hat korosztályt Haraszti János, Mátyás Zsolt, Varga János, Csapó Károly, Szabó Ferenc, és Egri
Tibor edzõk irányítják. Kérdésünkre, hogy miért maradtak
el a régi nagyok emlékére – Krausz József, Ilku István, Kaiser
József – éveken át megrendezett tornák, az ügyvezetõ nem
tudott konkrét választ adni, Pedig ezek a neves labdarúgók
megérdemelték volna az emléktornák folytatását.
S végül egy jó szórakozást jelentõ bejelentést teszünk:
I. Nõi Labdarúgó Bál az egyesület nõi labdarúgó szakosztálya rendezésében.
Helye: Eötvös József Általános Iskola aulája. Idõpontja: 2010. március 13. 18 óra.
Vendég: Maros Gábor színmûvész. Zene: LET-SHOW
Band. Belépõ: 3000,- Ft; melyben a vacsora ára is benne van.
Jó szórakozást kívánnak a nõi sportolók!
Göb Sándor

Két dorogi sportoló is Európa Kupa gyõztes lett
Január végén rendezték Tökölön a VIII. Juhász Ferenc Nyílt
Kempo Európa Kupát hat ország: Szlovákia, Románia,
Ukrajna, Oroszország, Németország, Magyarország részvételével. A versenyen 54 csapat 603 nevezõje mérte össze
tudását: kempo, karate, kick box, thai boksz ,judo, jiu jitsu,
kungfu, MMA résztvevõkkel. Városunk két versenyzõje
az Esztergom-kertvárosi Kempo Karate Klubból: Pokorni
Milán felnõtt 76 kg-ban light contactban 1 helyen végzett
és full contact-ban is elsõ lett az összes mérkõzését KO-val

2010. március

nyerve. Testvére Pokorni Ádám is kiválóan szerepelt: light
contactban a fölötte lévõ súlycsoportot parádésan megnyerve 1. helyen végzett, full contactban szintén nem talált legyõzõre, és 1. helyezet lett.

Cseperedõ úszóprogram
Márciusban egy újdonsággal, a Cseperedõ Úszóprogrammal rukkol elõ a Don Pepe Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola. A programot a legkisebb gyermekek (3-és fél
– 6 év), és szüleik számára fejlesztették ki.
A program lényege, hogy a szülõk is részt vehetnek a
gyermekek oktatásában A Cseperedõ Úszóprogram célja,
hogy segítse a gyermekek vízhez szoktatását, vízbiztonságának növelését, és elõkészítse az úszásoktatást. A szülõk
az egyszerûbb feladatok elsajátításában segíthetnek – természetesen az edzõk, oktatók irányítása és felügyelete alatt.
Az elõzetes szülõi felmérések szerint erre az oktatási formára nagy igény mutatkozik.
Az oktatás díja: 1500 Ft/alkalom, amely tartalmazza a
gyermek belépõjegyét és oktatását, + a szülõ belépõdíja.
Idõpontok: hétfõn és szerdán 17 órakor, pénteken 16
órakor. A helyeket a jelentkezések sorrendjében töltik fel.
A további részletekrõl Szabó Ágnes (Tel: 06-30-545-3909)
ad felvilágosítást.
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A József Attila Mûvelõdési Ház elõzetes programajánlata
2010. március 12.
Dorogi Képzõmûvész Kör kiállítása
a Dorogi Galériában 16 órakor.

2010. április 9.

Esztergomi Mûvészek Céhe kiállításának
megnyitója
17 órakor a Dorogi Galériában.
Megnyitja: Dr. Zsembery Dezsõ.

Borklub
2010. Április 10. 18 óra.
Vendég: Bott Frigyes, az év Borász felfedezettje Felvidékrõl. Az est hangulatát élõ énekes zenei mûsor
színesíti majd. Szeretettel várnak minden, a borok,
borkultúra felé nyitott érdeklõdõt! Információ: 70/
2217102 Riegel Béla; http://borklub.extra.hu
2010. március 16. kedd, 9 óra és 10.30

2010. április 13. 9.00 és 10.30 óra
Gyermekszínház bérletes elõadás:

Gyermekszínház. Pán Péter
a Fogi Színház elõadásában. A jegy 500,- Ft.

Piroska és a farkas
a Hókirálynõ Színház elõadásában. A jegy 500,- Ft.

2010. március 27. 17 óra:

Ki-mit-tud a Crazy Dance TSE szervezésében
a mûvelõdési ház színháztermében.

2010. április 24. 17.00

2010. március 29. hétfõ, 19 óra

Musicalek, operettek, slágerek
az Operaház Fantomja, a Vámpírok bálja
és az Elisabeth fõszereplõinek tolmácsolásában!
A jó hangulatról KOÓS Réka, MAHÓ Andrea,
BOT Gábor és CSENGERI Attila
gondoskodik!
Bõvebb információ: www.st-art.gportal.hu,
30/4720-617
A mûsor –és szereplõváltoztatás jogát fenntartjuk!

Mezítláb a parkban - színház
A Körúti Színház elõadásában a Mezítláb a parkban
címû kétfelvonásos vígjátékot láthatják.
Fõbb szerepekben: Frajt Edit, Koncz Gábor, Pikali Gerda,
Kautzky Armand, Lipták Péter, Oroszi Tamás.
Az elõadásra a jegyek 2500,- Ft-ba kerülnek, és a mûvelõdési házban válthatók. (A színház bérlet harmadik elõadása)

Musical Paletta

Vadetetõ a bányában
A Baumit üzem területére illegálisan behatolók ellen
biztonsági szolgálat véd. De vannak akiket - bár nincs
belépési engedélyük – szívesen, finom falatokkal várnak. Õz, szarvas, vaddisznó vendégek fogadására ugyanis
vadetetõt állítottak fel.
Amikor elõször járt Illy Gábor ügyvezetõ igazgató késõbbi munkahelyén, Dorogon a Baumit központban, megragadta a táj szépsége, a hegyek közé bújt üzem és irodaház fekvése. S bár korántsem lehet azt mondani, hogy az
üzem - vagy ahogy Dorogon és környékén mondják, a
bánya - hasonlítható lenne egy nemzeti parkhoz, az ügyvezetõ igazgató arra lett figyelmes, hogy késõ este, amikor
még az irodájában van, szarvasok, õzek kelnek át az irodaház elõtti tisztáson, kóstolgatják a sövényt. Ekkor jött az
ötlet, hogy állítassanak vadetetõt a kis tisztásra, ami a télre
el is készült.
Illy Gábor szerint a környezet védelme olyan vállalati
érték, amelyet nemcsak költséges beruházásokkal lehet elérni. Nagyon fontos a beállítottság, a munkatársak tenni
akarása.
A jelentõs környezetvédelmi ráfordítások mellett apró
figyelmesség a vadetetõ, mégis szívet melengetõ a látványa, azt bizonyítja, hogy kis lépéseket is érdemes tenni az
élõvilágért, a környezetért.
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Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Dorogi Képzõmûvész Kör
kiállításának megnyitójára
Helye: Dorogi Galéria
(mûvelõdési ház)
Ideje:
2010. március 12. 16 óra
A kiállítást megnyitja:
Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere
A képzõmûvész kör vezetõje:
Kolonics Péter

Meghívó
A Nap-Út Alapítvány március 18-án,
csütörtökön 16.30-18h-ig kézmûves foglalkozást
tart a József Attila Mûvelõdési Házban. A spatula
állatkák készítéséhez az alapanyagot
a Mária Papír biztosítja.

21. évfolyam 3. szám

2010. március

