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ÁTADTÁK A MEGÚJULT KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉT DOROGON 
Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 6-án az Arany János Városi Könyvtár megújult épületét, amely a funk-

cióbővítésnek és a tervező előtti tiszteletadásnak köszönhetően új nevet kapott. A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Hely-

történeti Múzeum szeptember 9-től várja régi és új közönségét.  

Mintegy 250 millió forintból újult meg 
Dorog belvárosában az egykori bánya-
kaszinó az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap és a hazai központi költség-
vetés támogatásával, valamint Dorog 
Város Önkormányzatának önrészével. 
Az épület évtizedek óta ad helyet a köz-
gyűjteménynek. 

- A beruházás eredményeként a kor-
szerű könyvtári elvárásokat maximáli-
san kiszolgáló tágas belső elrendezés 
mind térben, mind eszközparkjával 
szolgálja a városi, sőt a térségben élő 
közönséget. Az intézmény új funkcióval 
is gazdagodott: a helytörténeti múze-
um tovább erősíti a közösségi színtér 
szolgáltatási skáláját, ahogy az újon-
nan kialakított Városmarketing Iroda 
is, amely a földszinten kapott helyet 

– mondta el köszöntő beszé-
dében dr. Tittmann János pol-
gármester. Kiemelte, hogy az 
1996-ban a város mottójává 
vált „Jövőnket építjük, de múl-
tunkat nem feledjük!” jelmon-
dathoz hűen az idén is, – ahogy 
a korábbi bányásznapokon is 
– megújult intézményt avathat 
Dorog. Köszönetét fejezte ki az 
építésznek, a Narthex Kft. ter-
vező csapatának és vezetőjük-
nek, Nagy Henriette okleveles 
építészmérnöknek, Varga And-
rásnak, a 
k i v i t e l e z ő 
cég ügyve-

zetőjének, Szenczi 
Gyulának, a mű-
szaki osztály ve-
zetőjének, Bartl 
Ildikó beruházá-
si főtanácsosnak 
és Mucha Ildikó 
könyvtárvezetőnek 
a közgyűjtemény 
épületének meg-
újításához nyújtott 
segítségükért.

A mintegy más-
félszáz ünnep-
lőre különleges 
meglepetés is 
várt. Wendlingen 
am Neckar polgármestere, Steffen 

Weigel pezsgőkkel teli aján-
dékkosárral érkezett, gratulál-
va ezzel dr. Tittmann Jánosnak 
az épület elkészültéhez, amely 
alig egy év alatt lett a belváros 
ékköve. A könyvtár nemcsak 
küllemében újult meg, hanem 
energiahatékonnyá és teljesen 
akadálymentessé is vált. 

A nemzeti színű szalagot dr. 
Tittmann János, Popovics György, 

a megyei közgyű-
lés elnöke és dr. 
Völner Pál ország-

gyűlési képviselő vágták át. Ezzel hiva-
talosan is átadva a Gáthy Zoltán Városi 
Könyvtár és Helytörténeti Múzeumot a 
nagyközönségnek. Az érdeklődők ez-

után bejárhatták az 
épületet.

Este autentikus kör-
nyezetben az érdek-
lődők Herczeg Ferenc 
Két ember a bányában 
című egyfelvonásos 
darabját nézhették 
meg a „kamaraszín-
házban”, a könyvtár 
padlásán. Sopsits Ár-
pád rendezésében és 
Jászberényi Gábor, 
illetve Hajduk Károly 
szereplésével igazán 
különleges élményben 
volt részük a megje-
lenteknek. A darabot 
még láthatja a közön-

ség a közeljövőben is. 
A könyvtár átadási ünnepsége reme-

kül sikerült. A projekt a közgyűjtemény 
megújításán túl további részprogramo-
kat is tartalmazott. A gazdasági funk-
cióbővítés eredményeként tavasszal 
irodaépületet avatott az Önkormányzat 
és a konzorciumi partner, továbbá szá-
mos úgynevezett „soft” tevékenység – 
könyvkiadás, könyvbemutatók, fásítás 
– támogatta a város szellemi és kül-
lembeli megújulását, nyomon követve 
a projekt megvalósulását. A projekt 
összköltsége 282.214.121 forint volt, 
amelynek nagy részét vissza nem térí-
tendő támogatásként kapta a város. 

A KDOP-3.1.1/B-12-2012.0001 pályázati kódszámú „Funk-
cióbővítő belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany János 
Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” című pályázat 
az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával valósult meg. 

NÉVADÓNK GÁTHY ZOLTÁN:
Az elmúlt hetekben sokszor hangoztak el Dorogon ezek a 
kérdések: Miért pont Gáthy Zoltán? Ki ő? Aranyokleveles 
magyar építészmérnök. 1923-tól 1941-ig élt és dolgozott 
Dorogon. A város arculatának egyik legfőbb kialakítója 
volt. Könyvtárunk épületét is ő tervezte. A környéken több, 
mint 200 munkája található meg. Többet a városi könyvtár 
helytörténeti gyűjteményéből tudhatnak meg.

Gáthy Barnabás és családja
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Dorogon a bányásznapi rendezvények 
sorát a kőbányászathoz kapcsolódó 
program nyitotta meg szeptember 
5-én. A Baumit Kft. telephelyén Illy 
Gábor ügyvezető igazgató, dr. Völner 
Pál országgyűlési képviselő és dr. 
Tittmann János polgármester felavat-
ták azt az emlékkövet és -táblát, amely 
a 2015-ben megvalósuló emlékmű 
„hírnökének” tekinthető. A cég a jö-
vőre 110 éves kőbányászat emlékére 
felállítandó alkotás megtervezésére írt 
ki még korábban pályázatot, amelynek 
nyertese Maurer-Klimes Attila lett. Illy 
Gábor ügyvezető elmondta: miként a 
példa mutatja, lehetséges a céget a 
környezetvédelmi szempontokat és 
a társadalmi érdekeket is szem előtt 
tartva működtetni. Dr. Tittmann Já-
nos köszönetet mondott a vállalatnak, 
amiért az „nemcsak ipari teljesítmé-
nyével, hanem műemlékkel is gazda-
gítja a várost”.

A bányásznap a Városképek című ki-
állítás megnyitójával folytatódott. Ko-
lonics Péter festőművész és Bencze 
László fotográfus alkotásait Kovács 
Lajos helytörténész ajánlotta a nagy 
számú érdeklődő fi gyelmébe.

Szeptember 6-án avatták fel a Mo-
nostori Tivadar Utánpótlás Nevelő 
Központot Tokod-Üveggyárban. Mayer 
László, a Dorogi FC elnöke köszön-
tötte a szépszámú megjelentet, köz-
tük dr. Tittmann Jánost, Dorog város 
polgármesterét, Popovics Györgyöt, 
a közgyűlés elnökét és dr. Völner Pál 
országgyűlési képviselőt. - Elkészült a 
korábbi TÜSC sporttelep felújításának 
egy jelentős része, melynek keretében 
megújult az öltöző épülete, valamint 
az élőfüves focipá-
lya, és megépítet-
tük Magyarország 
egyik legmodernebb 
műfüves pályáját. 
Felújítottuk a sport-
telep patinás kapu-
bejáratát és a régi 
idők hangulatát idé-
ző lelátót is. Ezzel 
létrejött az az euró-
pai szintű utánpótlás 
nevelő edzőközpont, 
ahol csaknem 200 
gyermek sportolhat 
kulturált körülmé-

nyek között – hangsúlyozta az elnök.  
A sporttelep névadója a közelmúltban 
elhunyt dorogi futball legenda Monos-
tori Tivadar, aki fi atal korában Tokodról 
igazolt Dorogra és lett az 50-es-60-as 
évek labdarúgásának meghatározó já-
tékosa. 

A bányásznapi népünnepély – a kon-
certek, az erős emberek csapatverse-
nye, a gyermekprogramok - rengeteg 
embert csábítottak ki a Jubileum térre.  

64. BÁNYÁSZNAP: BAUMIT A TÁRSADALMI ÉRTÉKEK ŐRZŐJE – 
VÁROSKÉPEK, AHOGY A MŰVÉSZEK LÁTJÁK DOROGOT

A 64. Bányásznap ünnepi rendezvénysorozata természetesen a József Atti-
la Művelődési Házban a Dorogi Bányász Szakszervezeti Szövetség és a Dorogi 
Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány által szervezett rendezvénnyel kezdődött 
meg szeptember 1-jén. Wágner Ferenc elnök köszöntötte a az összegyűlt meg-
emlékezőket a hagyományos találkozón. 50-60-65 
éves jubileumi emléklapokat adtak át a szövetség 
tagjainak. 

Az eseményen dr. Tittmann János polgármester 
megemlékezett az évfordulókról: 100 éve a dorogi 
bányász fi atalság létrehozta a Dorogi Atlétikai Clu-
bot, 1924-ben, azaz 90 éve elkészült Gáthy Zoltán 
tervei alapján a bányászkaszinó bővítése, amely épü-
let a városi könyvtárnak ad helyet. Szólt arról is, hogy 
az idén ünnepli Dorog várossá avatásának 30 évfor-
dulóját is. A folyamatos jelen idejű cselekvés megkö-
veteli, hogy újítsuk Dorog értékeit, amelyek átadá-
sát mindig bányásznapra időzítette a városvezetés. 
- 1996 óta „A jövőnket építjük, de a múltunkat nem 
feledjük” mottójával nagy kötelezettséget vállal a vá-
ros – hangsúlyozta a polgármester. - De a fejlődés 
folyamatos. Bányásznapon adtuk át a megszépült 
művelődési házat, az Intézmények Házát és az idén a 
megújult városi könyvtárat avathatjuk – mondta. 

Ladányi András bemutatta Rokkantprés című köny-
vét, amely mélyen érintette a közönséget. 

Felavatták Kovács József fafaragó által tervezett és 
készített kopjafát az Otthon téren.

KOPJAFA AVATÁS KÖNYVBEMUTATÓVAL

Maurer-Klimes Attila átveszi a díjat Maurer-Klimes Attila átveszi a díjat 
Illy GábortólIlly Gábortól
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Hogyan kezdődött a kapcsolatépítés Wendlingen am Neckar-ral? 
Dorog város első szabadon választott képviselőtestülete 

1990. november 23-án olyan határozatot hozott, hogy kezde-
ményezi  testvérvárosi kapcsolat létesítését a németországi 
Wendlingen am Neckar városával. Az előzmények évtizedek-
re nyúlnak vissza, a hazájukból elűzött, illetve az azt elhagy-
ni kényszerülő német anyanyelvű polgárok közül sok család 
Wendlingen am Neckarban talált új otthonra. Önkormány-
zati képviselőként a külkapcsolatokért  voltam a felelős. Az 
egyik Wendlingenben tartott megbeszélésünk során – melyen 
Alexander Lencsés úr is részt vett- az akkori alpolgármes-
ter, Hermann Schmid úr javasolta nekünk:  ha mielőbb célba 
akartok érni hozzatok létre baráti egyesületeket és építkezze-
tek. Wendlingenben akkor már 60 (!) civil szervezet működött, 
nálunk egynéhány. 1994-ben mindkét városban megalakultak 
a baráti egyesületek. Első közös programunk a diákcsere volt, 
melynek keretében először 1995-ben Dorogról utaztak tanu-
lók Wendlingenbe. A diákcsere azóta is működik,  ezt most 
már az iskolák szervezik, de mindkét egyesület támogatja. 

Dorogra 1996-ban érkezett az első „Bürgerbusz” mintegy 
50 fővel, akiket baráti esten láttunk vendégül. A testvérvá-
rosi szerződést végül 1997-ben Dorogon, majd 1998-ban 
Wendlingenben írta alá dr. Tittmann János Dorog és Andreas 
Hesky Wendlingen akkori polgármestere. Minden évben szer-
veztünk közös és egyéni programokat. A városi rendezvények 
közül több olyan is volt mely kínálta a lehetőséget találko-
zók, szervezésére. Ilyen volt Dorogon pl. a Megbékélés napja 
és a Bányásznap, Wendlingenben pedig a Nemzetek vására, 
az Európa nap, - ami számunkra a közösen sütött lángosról, 
valamint a bográcsgulyásról vált emlékezetessé -, valamint 
a Vinzensifest.  Egyéni programjaink közül kiemelném, hogy 
emlékezvén sváb elődeinkre 1999-ben elsőként rendeztünk 
Dorogon farsangi svábbált.

A wendlingeniek minden évben eljönnek hozzánk. Bejárják 
az országot és egy napot Dorogon töltenek. Járt már nálunk 
egyik bányásznapon az ottani különleges kerékpárokat „fel-
gurultató” szervezet, a hagyományőrző kerékpáros egyesü-
let, nem mellesleg kerékpáron megtéve a kb. 900 km-es utat 
Wendlingenből Dorogra. Kiemelném még  a dorogi zeneisko-
la ifjúsági zenekarának wendlingeni szereplését, valamint  az 
Eintracht Unterboihingen és a Szt. Kolumbán kórus koncert-
jét,  továbbá Florian Aißlinger orgonahangversenyét  a dorogi 
Szt. József templomban, mellyel a felújított orgona felszente-
lését tette emlékezetessé.
A német város aktívan támogatja kórházunkat is. 
Való igaz. Az évtizedek alatt számos újszerű állapotban lévő 

kórházi berendezést – ágyakat, matracokat – és gépeket – 
ultrahang, újraélesztő készülék, röntgengép - kaptunk tőlük. 
Legutóbb márciusban érkeztek röntgen gépek és különböző 
felszerelések a kórház részére. Tegnap pedig arról tájékoz-
tatott Lencsés úr, hogy egy elektronikus vezérlésű lábápoló 
fotel, egy ultrahang készülék és néhány defi brillátor lesz a 
következő küldemény.

De az iskolák is kaptak alsó tagozatos diákok részére  asz-
talokat és padokat. 
Beszéljünk a szeptember 28-án tartandó egyesületi találkozóról, 

amelyre csaknem félszáz német vendég érkezik. 
Ezen az estén velük közösen fogjuk megünnepelni egyesü-

letünk fennállásának 20. évfordulóját, melyen dr. Tittmann 
János úr is köszönti a vendégeket. Előtte a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat vezetői bemutatják nekik az emlékházat, 
majd egy séta keretében Doroggal fognak ismerkedni.  Az esti 
ünnepségen felidézzük az elmúlt húsz év jelentősebb esemé-
nyeit. Ki kell emelnem a város és egyesületünk kiváló kap-
csolatát, hogy a polgármester úr szívén viseli és támogatja 
egyesületünk programjait,  így ezen ünnepi estet is. BSízunk 
a további  eredményes együttműködésben.
Mit szeretnének még a közeljövőben egyesületi szinten megvaló-

sítani?
Ami a legfontosabb, hogy  fi atalokat szeretnénk megszólíta-

ni, fontos az utánpótlásról gondoskodnunk, hogy továbbra is 
aktív legyen ez a 20 éves kapcsolat. 

M. T.

20 ÉVES A WENDLINGEN-DOROG BARÁTI EGYESÜLET
Az idén 20 esztendeje, hogy megalakult a Wendlingen – Dorog Baráti Egyesület.  Az évforduló jó alkalom az évtizedek 

pezsgő kapcsolatának felelevenítésére, amelyhez Szalai Ferenc egyesületi elnök volt segítségünkre.

SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁN 
KÖSZÖNTÖTTÜK GEISZLER JAKABOT

Századik szüle-
tésnapját ünne-
pelte szeptem-
ber 2-án Geiszler 
Jakab. Családja 
– két lánya, há-
rom unokája és 
hat dédunoká-
ja - köszöntötte 
fel elsőként a jó 
egészségnek ör-
vendő, világ éle-
tében Dorogon 

élő bácsit. A kerek születésnapon Deák Ferenc alpolgár-
mester, Kecskésné Patos Szilvia jegyző, Chmelik Lászlóné 
osztályvezető és Marosújvári Csabáné is meglátogatta Ja-
kab bácsit, akinek ajándékkosárral kedveskedtek és további 
örömteli éveket kívántak neki.
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DOROGIAK DOROGÉRT 
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány vá-
rosunk szépítéséért, kulturális és szel-

lemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének 
erõsítéséért cselekvő dorogi személyeket, cso-
portokat kívánja elismerésben részesíteni.

Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatri-
otizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális 
értékek, népszokások megőrzését, a lakótele-
pek, utcák lakóinak összefogását lakókörnyezetük 
megóvása, szépítése érdekében.

Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünne-
pélyes keretek között adja át az arra érdemesek-
nek a „DOROGIAK DOROGÉRT” elnevezésű okle-
velet, plakettet és a vele járó jutalmat. 

A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek 2014. 
november 14-ig Dorog város polgárai, a hivatali 
intézmények vezetői, a társadalmi- és gazdasági 
szervezetek vezetői a Gáthy Zoltán Városi Könyv-
tárba eljuttatott levelükben ( Dorog, Bécsi út 42.).

Dankó József kuratóriumi elnök

IN MEMORIAM BENCZE LÁSZLÓ

A pillanatot ragadta meg, képet alkotott az 
örökkévalóságnak, amelynek immár Ő is 
része. Isten nyugosztaljon, Bencze László!
Egyszerűen, amilyen Ő volt, ragadta meg 

a szépet. Az őszi tájat, 30 éves városunk 
sokatmondó részleteit. Képalkotásait a 64. 
Bányásznapon mutatta meg a Dorogi Galé-
riában. A tárlatnyitáskor már nem volt je-

len. Csak lélekben volt velünk. Összeszorult szívem, amikor nem 
leltem. Kedves fotói mellett, előtt…és már nem láthatom kedvenc 
fényképezőgépe mögött sem. Fotóművész. Egyszerű szó, mély tar-
talom. Egyszerű ember – látom, ahogy sétál, sietősen, határozottan 
–, bonyolult lélek. Jó ember. Kedves és segítőkész. Bármikor kér-
tem, jött, részt vett. Fotózott eseményeket, de még jobban szerette 
a tájat: épített és természeti környezetünket. Dorogot. Kiállított vá-
rosunkban, Tatabányán, a Magyar Fotóművészek Szövetsége nívó-
díjjal értékelte. Formálta a fi atalok látásmódját, szakkört vezetett. 
Kattintott. A pillanatot ragadta meg. Egy pillanatra, az örökkéva-

lónak. Egy pillanatig, alig 65 esztendőig élt, de az örökkévalónak. 
Isten nyugosztaljon, kedves Laci!                                                   M.T.

MEGÚJUL A TEMPLOM 
PADLÓ BURKOLATA

A következő hetekben megújul a dorogi Szent 
József plébánia templom padlóburkolata. A temp-
lom külső felújítása 2012-ben Dorog Város Önkor-
mányzata támogatásával valósult meg. A Képvise-
lő-testület döntése alapján a felújítási költségek 
50 %-át biztosította a dorogi Szent József Plébánia 
részére. A felújítási munkák II. ütemeként a temp-
lom padlóburkolatának teljes felújítására kerül 
sor. A felújítási munka költségigénye (tervezés, 
kivitelezés, műszaki ellenőrzés) 36 millió forint. A 
felújítás támogatására, hasonlóan a korábbi kép-
viselő-testületi döntésnek megfelelően a költsé-
gek 50 %-át jelentő támogatás vállalásáról döntöt-
tek pénteki rendkívüli ülésükön a város vezetői. A 
beruházás költségének felét (maximum 18 millió 
forint) támogatásként biztosítja a város a plébánia 
részére. 

DR. ZSEMBERY DEZSŐT JELÖLTÉK A 
MEGYEI PRÍMA DÍJRA

Megyénk sport, szellemi és kulturális életének tíz kimagasló 
személyiségét – köztük közművelődés kategóriában dr. Zsembery 
Dezső dorogi műgyűjtőt - jelölte a beérkezett ajánlások alapján a 
Megyei Príma Díjra a Vállalkozók Országos Szövetsége megyei szer-
vezetének kuratóriuma. Október 30-án hárman vehetik át a Megyei 
Príma Díjat, illetve a kemma.hu olvasóinak szavazatai alapján egy 
jelölt a közönségdíjat. A Príma Díj 1-1 millió, a közönségdíj 500 ezer 
forint pénzjutalommal jár.

A kemma.hu-n augusztus 27-én indul a közönségszavazás, amely 
október 25-ig tart.

 Kérjük, szavazataikkal támogassák dr. Zsembery Dezső dorogi 
műgyűjtőt!

A közönségdíjra szavazni kétóránként, regisztrált felhasználóként 
lehet a kemma.hu oldalon.

A Príma Díjra érdemes jelölt nevét három óránként küldhetik el a 
voszkom@gmail.com címre.

Dr. Zsembery Dezső orvos-műgyűjtő 1954-ben szerezte meg diplo-
máját és 1957-ben került Dorogra, ahol a ranglétrán felfelé lépkedve 
1970-ben az összevont dorogi és esztergomi kórház igazgató-főor-
vosa lett. 

A dorogi reumatológiai osztály megalapítója 1980-ban tett reuma-
tológiai szakvizsgát, majd a Magyar Nefrológiai Társaság tudomá-
nyos munkásságáért vizsga nélkül szakképesítésben is részesítette.

Komárom-Esztergom Megyéért, dorogi Pro Urbe, Év Egészségügyi 
Dolgozója díjakat is kapott, de emellett A Kultúra Pártfogója, a Do-
rog díszpolgára címet is kiérdemelte, és a Dorogiak a Dorogiakért 
emlékplakettet is átvehette. 

Sok évtizedes elkötelezett gyűjtőmunkájának hála olyan kiállítások 
köszönhetőek neki többek között, mint a dorogi Orvosportrék, vagy a 
Töredékek, Babits Mihály művészbarátai Esztergomban, de a művé-
szeti íróként is ismert lokálpatrióta helytörténeti kutatómunkájával 
sokat tett Dorog és környéke egészségügyi, képzőművészeti múltjá-
nak feltárása érdekében is.
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TEKÉS SIKER A 
GYŐRI VERSENYEN
A dorogi Teke Szakosztály tizen-
két éves versenyzője Ciocodeica 
Jennifer Győrben korosztályos 
serdülő teke-versenyen első he-
lyezést ért el. 
Edzője: Bíró László. 

BRONZZAL ÉRKEZETT A VB-RŐL
Szeptember első hétvégéjén az 
olaszországi Riminiben rendez-
ték meg a WAKO Kadet & Junior 
Kick-box VB-t, melyen öt kontinens 
mintegy 2000 versenyzője mérte 
össze tudását. A magyar fi atalok 
fantasztikus eredményeket produ-
káltak: összesen 15 egyéni arany-
érmet nyertek, ezenkívül kadet 
I-ben és kadet II-ben is a mieink 
lettek csapatban a világbajnokok.
A mintegy 100 fős magyar váloga-
tottból az esztergomi Kick-Box SE 
sportolója, a dorogi Petőfi  iskola 8. 
osztályos tanulója, Vígváry Viktor a 
Light-Contact és a Kick-Light sza-
bályrendszerben küzdve kétszeres 
világbajnoki bronzérmet szerzett.

ISMÉT BŐVÍTETTÉK ÉREM 
GYŰJTEMÉNYÜKET BIRKÓZÓINK 

Szakolczi Hunor 
esélyes a Nem 
Olimpiai Sport-
ágak Bajnoka 
címre. 
A  sportolanemzet.
hu össznemzeti 
sportportál inter-
netes szavazást 
indított.
Világbajnok lett 
Puksa Ferenc a 

Belgrádban megrendezett Veterán Világbajnokságon augusztus 
utolsó hétvégéjén. A Dorogi Nehézatlétika Club elnökének szívből 
gratulálunk!
A club versenyzői szeptember közepén ismét remekeltek. Mo-
gyoródon rendezték meg az U23-as Magyar Bajnokságot, ahol 74 
kg-ban ifj. Lévai Zoltán aranyérmet szerzett. A 60 kg-osok között 
Torba Erik ezüstérmes, a 85 kg-osok között Papp Bertalan ötödik 
helyezett lett. Edzőjük Lévai Zoltán.
A Pesterzsébeten megrendezett Országos Serdülő Csapatbaj-
nokságon a dorogi gárda ezüstérmes lett. Edzőik: Lévai Zoltán, 
Knyaskó Máté, dr. Kövecs Károly.
Szintén Pesterzsébeten rendezték meg az Országos Diák Csa-
patbajnokságot, amelyen a dorogi csapat harmadik helyezett lett 
a tizennyolc gárda közül. Edzőik: Lévai Zoltán, dr. Kövecs Károly, 
Knyaskó Máté, Pápa Péter.
Gratulálunk a szép teljesítményhez!

DOROGI ÉGETŐMŰ KÖRNYEZETFEJLESZTŐ 
KÖZALAPÍTVÁNY 

2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
A Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Közalapítványt 
1999. szeptember 24-i hatállyal, 715. szám alatt je-
gyezte be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, 
mint a Dorogi Égetőmű Környezetfejlesztő Alapítvány 
jogutódját. A közalapítvány közhasznú szervezet, mely-
nek alapítói Dorog Város Önkormányzata és a SARPI 
Dorog Kft. jogelődje az ONIX Magyarország Kft. Az ala-
pítói vagyon 1.010.000.- Ft.
A Tatabányai Törvényszék 2014. február 7. napján 
Pk.60.137/1998/49 sorszám alatt meghozott végzésé-
vel közhasznú szervezetként bejegyezte a közalapít-
vány új civil törvény szerinti jogállását.

2013. évi gazdálkodás
Bevétel összesen 24.670 eFt
  Adomány 24.540 eFt
  Banki kamat 130 eFT
Ráfordítás összesen 31.698 eFt
  Cél szerinti felhasználás 31.339 eFt
  Működés költségei 359 eFt
Közhasznú eredmény - 7.028 eFt

A kifi zetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott 
szerződés, megrendelés, és a teljesítési igazolással 
ellátott számla támasztja alá.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem foly-
tatott.

Cél szerinti felhasználás
Megnevezés Összeg eFt
Köztisztasági és parkfenntartási szolgáltatás 25.254
Tájkép újság és imisszió tájékoztató költségei 1.270
Sporteszközök, szabadidő és iskolai 
eszközök értékcsökkenése 4.815
Összesen 31.339 

A felhasználás összege elsősorban Dorog városban va-
lósult meg.
Központi költségvetésből, állami pénzalapokból a köz-
alapítvány támogatásban nem részesült. 
Támogató: a SARPI Dorog Kft.   24.540 eFt összeggel.
A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérí-
tésben nem részesültek.

Dr. Bartalos József 
kuratóriumi elnök
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SIKERKOVÁCSOK – BEMUTATJUK SZABADOS GYÖRGYÖT, A 
DOROGI DIÓFA SE VEZETŐEDZŐJÉT

Fellőtték magukat az NB I-be – 500 napja veretlenek a dorogi futballista lányok

Másodosztályú 
bajnokság-

ból indultak, majd 
néhány hónap alatt 
fellőtték magukat az 
NB I-be. 500 nap-
ja veretlen a Dorogi 
Diófa SE. A bajnoki 
tabella élén állnak – 
a legendás hírű MTK 
előtt! Vezetőedzőjük, 

Szabados György győzte meg arról a 
lányokat, higgyenek magukban és a 
közösség erejében.
NB I-es futballistaként, majd edzőként 

kiismeri magát a pálya minden oldalán. 
Volt utánpótlás edző, felnőttek irányító-
ja, viszont a női focival csak nemrégiben, 
de szerencsére találkozott.

Öt évig futballoztam az MTK NB I, 
NB II-es csapatában a 80-as évek-
ben, majd a Vácott 1984-87 között 
játszottam. Dorogon is eltöltöttem 
két évet, de gyakorlatilag játékos-
ként, majd edzőként bejártam egész 
Magyarországot. Büszke vagyok arra, 
hogy a jelenlegi felnőtt válogatott 
tagjai közül jó néhányat – Vanczák, 
Huszti, Juhász – ifi ként én edzettem 
2000-2006 között. 
2011-ben az „Év edzőjének” választot-

ták. 
Immár sokadszorra tértem vissza 

Vácra edzősködni, amikor a csapat 
látványos fejlődése alapján a Magyar 
Labdarúgó Szövetség engem tisztelt 
meg ezzel a címmel. Aztán egy me-
zőkövesdi kitérő következett, majd 
fi aim meggyőző érvelése elvezetett 
Dorogra. Lányok? Kérdeztem. Na, 
majd meglátjuk, de a fi lozófi ámból 
nem engedek – mondtam akkor.

Mi a fi lozófi ája, amelyhez minden 
körülmények között ragaszkodik?

A biztonságra kell törekedni. Ha azt 
létrehozzuk, megteremtjük, bárme-
lyik pillanatban robbanthatunk belő-
le. A rend és a fegyelem mindenek-
előtt a legfontosabb. 
Bejött Dorogon is ez a mentalitás. Mé-

gis miben más a női futball, mint a fér-
fi ak játéka?

Sokkal több türelem kell a lányok-
hoz. De az elmúlt másfél év töretlen 
fejlődése azt mutatja, a dorogiakra 
szabott taktikámat a lányok meg tud-
ják tölteni tartalommal. Már elhiszik, 
hogy első osztályú játékosok, sőt 
egy-két lány akár a válogatott játé-
kosa is lehet a közeljövőben. Ez egy 
tündérmesébe illő történet. Álmunk-
ban sem gondoltuk volna, hogy hová 
juthatunk – gyakorlatilag másfél év 
alatt 100 százalékos volt teljesít-
ményünk. Nagyon fontos az is, hogy 
megnőtt körülöttünk az érdeklődés. 
Duzzad szurkolótáborunk, amely 
még több erőt ad a küzdéshez. Saj-
nos azt el kell mondjam, hogy nagy 
a fl uktuáció. A női szerepek miatt a 
folyamatos terhelést nem 
mindenki bírja, de szeren-
csére 5-6 biztos játékos, a 
kemény mag régóta együtt 
dolgozik. 
Jelenleg a Dorogi Diófa SE 

mellett a Budaörs edzője is. Ho-
gyan tudja összeegyeztetni a két 
csapat bajnoki mérkőzéseinek 
levezénylését?

A szakvezetés mindkét 
csapatnál mellettem áll. 
Egyeztetünk, szervezünk. 
Budaörsre Albert Flórián hí-

vott, mert tetszett neki a fi lozófi ám. 
Ha nem sikerül a budaörsi bajnoki 
fordulót levezényelnem, megteszi 
helyettem ő. Jó az együttműködé-
sünk. 2013 tele óta vagyok annál a 
csapatnál, azóta tizenkilenc meccs-
ből 16-ot megnyertünk. 
A dorogi lányok meddig juthatnak?
Az NB I-es szereplést a bajnokság 

megnyerése után alaposan meg-
fontoltuk: képesek leszünk rá, hogy 
megfelelően szerepeljünk, vagy 
csak a bemutatkozáshoz lesz elég az 
erőnk? De a hit rengeteget számít. 
Lányaim elhiszik, hogy meg tudják 
nyerni a mérkőzéseket. A legjobb 
formájukat mutatják, amely remélem 
kitart az NB I-es bajnokság végéig. 
Mindenesetre tény: az eddigi robba-
násszerű sikereiket senki nem veheti 
el tőlük. 
Következő hazai bajnoki mérkőzésüket 

október 5-én, a Buzánszky Jenő Stadi-
onban 14:00-kor játsszák a Ferencváros 
ellen. Döntsünk nézői csúcsot! Legutóbb 
300-an szurkoltak a diófásoknak. A belé-
pés ingyenes!

 Madarász Tímea

Egymillió forintos keretösszeget állapított meg a képviselő-
testület az egyesületek-
ben sportoló hátrányos 
helyzetű gyerekek tag-
díjtámogatására, amely-
re júniusban sokan küld-
ték be a pályázatokat 
Dorog Város Egyesített 
Sportintézményének. 
Szeptember 10-én írták 
alá a szülők és az egye-

sületek a szerződést, amely alapján mintegy félszáz dorogi 
gyermek, diák kap fél vagy egy éven keresztül támogatást az 
aktív élethez. Szekér Zoltán sportigazgató elmondta, hogy 
az idén immár második alkalommal támogathatják a csalá-
dokat ebben a formában. A sportintézmény ezzel az aktus-
sal az egyesületekkel való hatékony együttműködés újabb 
szintjét valósította meg, amely a közös és előremutató mun-
ka záloga. 
A négy kiemelt sportág – birkózás, vizes sportágak, kézilab-
da és a futball – dorogi egyesületeiben sportoló fi atalok ne-
gyedévente kapják majd meg a tagdíjtámogatást. 

EGYMILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATJÁK A FIATALOK AKTÍV ÉLETÉT
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A Dorogi Örmény Önkormányzat és 
Dorog Város Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt

a Dorogi József Attila Művelődési Házban
2014. október 6-án 17 órakor kezdődő, az 

ARADI VÉRTANÚK 
mártírhalálára emlékező városi rendezvényre. 

Ünnepi beszédet mond: 
DR. TITTMANN JÁNOS

Dorog város polgármestere

 „Mert szerették e hazát…”

Az aradi hősök emlékére rendezett irodalmi és multimédi-
ás műsort előadják a dorogi Petőfi  iskola tanulói

 A műsort összeállította és rendezte:

Takács Edit és Jászberényi Károly

A Musik-Land Utazási Iroda közös rendezvénye a József 

Attila Művelődési Házban, 

melyre a belépés díjtalan:
 
Időpont:                Október 2. (csütörtök) 17.30 óra 
Helyszín:                Dorog József Attila Művelődési Ház
Rendezvény:           39. Nemzetközi Kórustalálkozó
Vendégkórus:       Coral Canticorum Peritia et Doctrina   
 (Spanyolország)
 
Időpont:                  Október 4. (szombat) 17.30 óra                                                 
Helyszín:                 Dorog József Attila Művelődési Ház
Rendezvény:          Fúvószenekari hangverseny
Vendégzenekar:   Plattinger Jugendblaskapelle 
 (Németország)
Közreműködik:       Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar

Időpont:                   Október 18. (szombat) 17.00 óra              
Helyszín:                 Dorog József Attila Művelődési Ház
Rendezvény:           40. Nemzetközi Kórustalálkozó
Vendégkórus:        Coro Polifonico Femminile TONARA   
 (Olaszország)

SZÍNHÁZ BÉRLET
A BOLHA A FÜLBEN című színdarab nyitja meg a színhá-

zi évad előadásainak sorát. 
A Fogi Színház művészei november 17-én 19 órától 

mutatják be az első bérletes darabot a 
Dorogi József Attila Művelődési Házban.

2015-ben a Marica grófnő és a Délután a legjobb című 
előadások lesznek láthatók. 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÉRHETŐSÉGEI MEGVÁLTOZTAK. 

Jegy- és bérletrendelés: 33/737-930, 

e-mail: dorogikultura@dorog.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

a Dorogi Kincstári Szervezet pályázatot hirdet 
dekoratőr álláshely betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Dorogi József Attila Művelődési   
 Ház, 2510 Dorog, Otthon tér 1.
Pályázati feltételek:  Szakirányú középfokú végzettség
Előnyt jelent:  pályakezdő
Elvárt kompetenciák:  kreativitás, önálló munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 iskolai végzettséget, szakképesí-  
 tést tanúsító okiratok másolata
 -szakmai önéletrajz
További alkalmazási feltétel:

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi   
 bizonyítvány 
Alkalmazás:  a Munka Törvénykönyve szerinti   
 jogviszonyban
Bérezés:  a Kjt. alapján 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal be-
tölthető.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton 
Hanszkó Éva intézményvezető részére a kincstar@dorog.hu 
e-mail címre, vagy postai úton a Kincstári Szervezet, 2510 
Dorog, Bécsi út 71. címre.

Dorog Város Önkormányzata tisztelettel 
meghívja Önt és családját 

2014. október 9-én 17.00 órakor a 
Dorogi József Attila Művelődési Házba  a    

alkalmából rendezendő kiállításra és 
hangversenyre.

Kiállítás nyílik Incipit Vita Nova 

1999-2004
(Dante:”Az új élet kezdete”) címmel  

FODOR GYULA 

alkotásaiból a Dorogi Galériában.

Ünnepi hangversenyt ad 
LENCSÉS LAJOS OBOAMŰVÉSZ

ÉS 

ÁBRAHÁM MÁRTA EGYÜTTESE. 
Közreműködik 

Borbély László zongoraművész.

THARA  ORSZÁGOS HASTÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL a 
Dorogi József Attila Művelődési Házban 

október 25-én, 13-14-óráig nyilvános bemutató a 
táncteremben, 14.15-től meglepetés program. 16 órától 

fesztivál a színházteremben. 

Dorog Város Képviselő-testülete és a 
Dorogi József Attila Művelődési Ház 

tisztelettel meghívja 
Önt és családját az 

Idősek Napja alkalmából szervezett Gálaműsorra.
Helyszín: művelődési ház

Időpont: 2014. október 5. 15.00 óra
Köszöntőt mond: dr. Tittmann János polgármester


