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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

„Boldogok hétvégéje”
Május 18-án már harmadik alkalommal ünnepeltük az Európa Nap, Párbeszéd Napja rendezvényeit. Három éve az
Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotása volt a cél, két
éve a város civil szervezetei adtak képet a tevékenységükrõl,
és a Wendlingen am Neckar városával aláírt partneri szerzõdés 15. évfordulóját ünnepeltük. Idén a különleges, szerencsés „csillagállásnak” köszönhetõen, amikor a római katolikusok a hit évét ünneplik, a szaléziak Magyarországra településének 100. évfordulóján az egyházak és a társadalom viszonyrendszere, egymásra hatása adta a konferencia témáját. Az ünnepséget dr. Tittmann János polgármester a „Boldogok hétvégéjé”-nek nevezte, mert a dorogi születésû Vándor
József szalézi szerzetes boldoggá avatás elõtt áll, illetve a Székelyföld kellõs közepébõl, Felsõboldogfalváról érkezett küldöttség városunkba. A Székelyudvarhelytõl négy km-re levõ
település polgármestere Sándor József, Németi Zoltán alpolgármester és Sámduly László önkormányzati képviselõ érkezett hozzánk háztûznézõbe, egy vélhetõen sok meglepetést és értéket magában rejtõ partnerkapcsolat kialakítása
céljából.
Sándor József, a felsõboldogfalvai polgármester gratulált
köszöntõjében a sok felújításhoz és építéshez, ami Dorogon
történt. Bejárták a várost, a sok látnivalónak köszönhetõen el
is fáradtak, és elismerte, hogy mindezt létrehozni is nagy fáradság lehetett.
Ezt követõen a meghívott elõadók beszéltek a konferencia
témájáról.
Elsõként Gyöngyös Ferenc, a Szent József plébánia plébánosa, aki szerint nehéz az egyház társadalomban betöltött
szerepét mérni, abból nem lehet kiállítást rendezni, mert lelki
síkon zajlik tevékenységük. Majd értelmezte Isten és a szeretet szerepét a mai hétköznapokban. Rá kell jönnünk, hogy
Isten áldása szükséges a mindennapokhoz. Könnyû kimondani, hogy szeretlek, de tettekkel bizonyítani nap mint nap
már nehezebb. Az életet csak a szeretetre lehet rábízni. Istennel szeretet kapcsolatba kell lépni. Jézus ezt tanítja. Istenszeretetünket az embereken keresztül kell bizonyítani. Egy francia lelkipásztor mondta: „a keresztény olyan ember, akire
Isten rábízta az összes többi embert. Ha komolyan vennénk
e hivatásunkat, mennyivel több embertársunk tudna hinni
Isten szeretetében.” Isten hívására cselekedni kell. Szeretni
tettek nélkül nem lehet. Zárásul azt kívánta, legyen ez a bevezetõ egy lelki fohász mindannyiunknak.
Klimentné Ferenczi Andrea evangélikus lelkész asszony szerint nem élhet az egyház a társadalomtól elszigetelten. És
nem is kell hívõnek lenni, hogy jót cselekedjünk, mert mindenkiben ott a lelkiismeret szava, mely jóságra hív. A hit többlete nem a jóság, hanem a bizalom az. A feltétlen bizalom a
másik ember iránt. Mert a szeretet erõsebb a halálnál. Az
egyháznak olyan tevékenységet kell végeznie, mely a társadalmat segíti. A mai világban nehéz kapcsolatokat kiépíteni,
az õszinteség hangján megszólalni. Ma már alig ápolunk igazi, bizalmi kapcsolatokat. Az egyház, a pap, a lelkész itt léphet
be, mert irántuk meg lehet nyílni, lelki gondjainkat rájuk lehet bízni. Titkainkat nem árulják el másnak. A lelkész asszony
fontosnak tartja még a családlátogatások szerepét, melyet
régen még az iskolák, óvodák is gyakoroltak, de ma már
szinte csak az egyház képviselõi mennek el híveikhez. Másik
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probléma, hogy ma már kevés olyan alkalom van életünkben, amikor a család tagjai együtt mennek közösségbe, a
családtagok együtt tevékenykednek. Ezért szervezik a családi napjaikat, hogy barátságok alakuljanak ki a korosztályok
között, legfõképp a gyerekek között, így egy kapcsolati hálóba nõjenek bele, olyan erkölcsi tanítás mentén, mely egész
életükre biztonságot adhat krízisben. Példaként említette a
dorogi közösség semmibõl való kialakulását, a templom gyors
felépülését több egyház összefogása eredményeképpen. Ferdinánd István lánglelkû tanítót emelte ki, aki elég volt a kezdethez, mint rendíthetetlen hívõ. További fontos szolgálatként az elszegényedés elleni fellépést nevezte meg. De itt
felekezeti határok nélkül kell ténykedni, a szeretet nem ismer
különbségeket.
Kis-Maly László, a Szent Borbála templom plébánosa nem
olyan rég, 8 éve szolgál Dorogon. Ez idõ alatt a kapott keresztek mellett is megtartotta optimizmusát. Mert mind mondja,
másképp hogyan tudná sugározni az égiek szeretetét? Ha õk
erõt adnak, azt meg kell hálálni azzal, hogy tovább kell sugározni mások felé. Itt befogadó közösséggel találkozott, a kezdetektõl fogva bizalmat tapasztalt. Neki a párbeszéd a mottója. Isten az ember teremtésével párbeszédet kezdeményezett, de nekünk is lépnünk kell felé. Itt felsorolta a nyolc év
fontos eseményeit. Ezek kapcsán kijelentette, ha Isteni akarat
van valami mögött, és szeretet, tettre készség az emberekben, akkor az megvalósul. A Don Bosco ereklye érkezése
kapcsán örömét fejezte ki, hogy 360 dorogi gyerek vesz részt
a fogadásában, akik a jövõ reményei abban, hogy az utunkat
jó felé tudjuk irányítani a gonosszal szemben.
Pungur Béla a Dorogvidéki Református Egyházközösség
vezetõje szerint az egyház küldetése lelki természetû, de a
keresztyén ember nem elszigetelt lény. Fontos, hogy az egyház nem épül be hatalomba, nem politizál, de tevékenysége
kiterjed az oktatás, az egészségügy, a szeretetszolgálat területeire. Véleményt nyilvánít jelenségekkel kapcsolatban. Cselekvésre ösztönöz, felemeli szavát kérdésekben. Mindezek
nagy szavak, de mit jelent ez egy kis gyülekezet számára?
Õk nem tartanak fenn intézményt a környéken, csak egy
lelkészük van, a tagok sincsenek vezetõ pozícióban a városban, a közszférában. Hogyan is lehetne akkor mérni hatásukat? Úgy véli, ez nem is fontos számukra, mert tisztában
vannak küldetésükkel. Az értékvesztés világában, amikor
sokan úgy vélik, az egyház hiába árulja portékáit, akkor is
számukra ott van világosan Jézus missziós parancsa. Nekik
erre kell figyelniük. Nem a kétségbe ejtõ hírekre. A társadalmi jelentõségüket nem õk ítélik meg, nekik a feladat adott, a
missziós parancs teljesítése. Be is mutatta, hogy miként végzik hivatásukat: asszonykört mûködtetnek, gyermek foglalkozásokat, hittant, tartanak, és kiemelkedõ a táboroztatás. A kitûnõ erdélyi, válaszúti kapcsolatokat is említette.
Összefoglalva Pungur Béla szerint feladatuk a magvetés, a
2-3 generáció óta egyházaktól távollevõk Isten közelébe „szeretgetése”. Mert „Isten nem mond le rólad, visszafogad és
karjába zár.” Elõadását Wass Albert: A gyökér marad címû
versével zárta.
Kovács Lajos helytörténész városunk és a szaléziak kapcsolatáról beszélt, melybõl hamarosan tanulmány is készül. Elsõ(Folytatás a 3. oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK

2013. május 17. rendkívüli ülés
Döntöttek a kommunális hulladékgazdálkodási gazdasági társaság megalakításáról „Pilis-Gerecse Vidéki Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven, a jelenlegi szolgáltató Saubermacher Magyarország Kft.-vel közösen. A társasági szerzõdést is elfogadták. De azt is kikötötték, hogy a testület nem zárkózik
el más – kötelezõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzõ – cég ajánlatának megtárgyalásától. Dorog Város
képviselõ-testülete áprilisi ülésén fogadta el a Dorogi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését. Most a végelszámolás megindításáról döntöttek.
2013. május 31.
Elfogadták a két ülés közötti idõrõl
szóló jelentést. Ebbõl kiderül, hogy a
kézi köztisztasági feladatokat 2013. március 01-ével közfoglalkoztatási programban látják el. A közfoglalkoztatottak e
munkakörben 2 hónapig dolgoznak,
ezért május 01-vel a foglalkoztatottak
személye cserélõdött. Elsõ ütemben a
kiemelt zöldfelületeken kezdõdött meg
a fûnyírás. A város közforgalmú útjain
a kátyúk megszüntetésén dolgoznak.
A közterületi és intézményi játszóterek ellenõrzése folyamatos. A Hám K.

és a Baross G. ltp-en a játszóterek felújítása hamarosan megkezdõdik. A Jubileum téri játszótérre szemétgyûjtõ edényeket és pihenõ padot helyeztek el.
Elfogadták a beszámolót a Dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ, a
Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde 2012.
évi munkájáról, a Dorogi Rendõrkapitányság közbiztonsági tevékenységérõl
(a beszámoló a www.dorog.hu oldalon,
a testületi hírekben olvasható).
Módosították Dorog Város Kulturális
Közalapítványa alapító okiratát. Céljai
közé bekerült a Bányakaszinó és a városképileg védendõ épületek felújítása,
átalakítása, kulturális célú intézménnyé
alakítása, és mûködésük támogatása.
Továbbá a Kuratóriumnak ezentúl egy
elnöke és öt tagja van. A kuratórium határozatképes, ha ülésén az elnök és a tagok 50 %-a + 1 fõ tag jelen van.
A testület hozzájárult az Otthon téri
parkban a Dorogi Szénbányászat emlékmûvének felállításához és kezdeményezi a Reimann-Altáró mûemlékké nyilvánítását. A könyvtár felújítása kapcsán a
testület az Arany János Városi Könyvtár
nevét „Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és
Helytörténeti Múzeum”-ra változtatja a
felújítás befejezését követõen.
Dr. Dunai György gyermekorvos

2013. januárjában írásban jelezte feladat
ellátási szerzõdésének felmondását, így
az 2013. június 30-val megszûnik. A testület elfogadta Dr. Dunai György feladat
ellátási szerzõdésének felmondását, a
praxis betöltéséig az ellátási kötelezettségrõl helyettesítéssel gondoskodnak.
A testület véleményezte az intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet. Eszerint a köznevelési rendszer átalakítási folyamatának
eddigi tapasztalatai nyomán kialakult tapasztalatok szerint a további összevonások, központosítások nem vezethetnek kedvezõ végeredményhez.
Nyári napközi ellátást biztosítanak
2013. június 24. és augusztus 16. között a
rászoruló gyermekek részére, napi egyszeri meleg étkezéssel. A 72 gyermek
ellátásához szükséges 1. 901. 000,- Ft
önkormányzati támogatást az általános
tartalék elõirányzatból biztosítják.
Ezen kívül 93 fõ rászoruló gyermek
ingyenes nyári étkeztetését biztosítják
2013. június 17. és augusztus 30. között
54 munkanapon keresztül meleg ebéd
formájában. A képviselõ-testület az
étkeztetés támogatására pályázatot
nyújt be. A szükséges önerõt, legfeljebb 2. 151. 621,- Ft összegben az általános tartalék elõirányzatból biztosítják.

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ
2013. június 27. (csütörtök) 800 – 1200 óráig
tartja FOGADÓNAPJÁT
a Polgármesteri Hivatalban.

Képviselõi fogadóóra
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ 2013. június
13-án és 27-én tartja fogadóóráját az MSZP irodában, az
Intézmények Házában (Hantken Miksa utca 8.)

FIGYELEM!
Könyvtárunk
2013. június 1-tõl 2013. augusztus 5-ig
költözés miatt ZÁRVA TART!
NYITÁS: 2013. augusztus 6. (kedd), 9 óra
2013. augusztus 6-án a könyvtár a Dorog, Bécsi út
71.sz. alatti (Polgármesteri Hivatal) “B” épületben
(volt okmányiroda épülete) NYIT ki újra!
Továbbra is sok szeretettel várjuk Olvasóinkat!
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„Boldogok hétvégéje”
(Folytatás az 1. oldalról)
ként a dorogi születésû Schmidt Mihály szalézi szerzetesrõl
beszélt, aki 1918-ban lépett a rendbe. 1923-án tett fogadalmat.
Torinóban tanult, Esztergom-kertvárosban szolgált sokáig zenetanárként, majd 1940-ben Szombathelyre került. Zenetanárként, karnagyként mindig is a kulturális élet szereplõje volt,
nyugdíjazásáig 1967-ig. 1979-ben hunyt el.
Kovács Lajos kitért Schmidt Sándor bányaigazgató szerepére is, aki szintén jó kapcsolatot ápolt a szaléziakkal. 1936-ban a
dorogi bányászok péliföldi zarándoklatán részt vett, õ is az
elsõ sorokban ment. Többek között az õ segítségével épült
meg a péliföldi forrásnál levõ Mária-barlang, és hozzájárult
az ottani kálvária felállításához is. Ez utóbbit Gáthy Zoltán
tervezte. A kálvária késõbbi felújításában is dorogi családok
segítettek, vitéz Sághy Antal és Schmidt Sándor segítségével.
A 14. számú stációt 4 dorogi házaspár finanszírozta.
1938-ban a magyar és a belga prímásokon kívül a lengyel Hlond
Ágoston is részt vett a szénoltár avatásán, õ is szalézi volt.
Manapság Dankó Kristóf, városunk fõépítésze is részt vállalt terveivel a péliföldi rendház felújításában.
Kovács Lajos gondolatai zárásaként Kis-Maly László plébánosunkat említette, aki szintén szalézi rend regulái szerint
kezdte papi mûködését.

A záró elõadást Misquitta Claudius indiai származású szalézi
atya tartotta, aki 2007 óta él hazánkban, „Ki volt Don Bosco?”
címmel. Hogy ki is volt? Egy közvetlen, rugalmas, spontán
ember volt. Egy férfi volt, akit Isten meghívott. Merész álmai
voltak, de nem volt pénze, nem volt túl mûvelt, okos, de megtette, amit Isten kért tõle. Az ifjúság megmentése volt a célja.
Imádság és munkára való felkészültség. Ez a szalézi lelkület.
Ma 34 szalézi szerzetes van hazánkban, a magyar közösség
meglehet, a legkisebb, ám kicsi a bors, de erõs. Claidius atya
arról is beszámolt, hogy a 100 éves betelepülés ünnepére könyvet adtak ki, és egy kis filmet is készítettek, melyet a jelenlevõk meg is tekinthettek. Aztán a Don Bosco ereklye látogatásának fontosságáról beszélt.
A nagyszerû gondolatok, a lelkiismeretet is megszólító konferencia után dr. Zsembery Dezsõ vehette át a díszpolgári címet.
Az átadást követõen a Dorogi Galériába fáradt a közönség,
ahol a „Don Bosco álma - Álom a szeretetrõl” címû pályázat
alkotásaiból összeállított kiállítást nyitotta meg SzabóBerghauer Zoltán, Dorog Város Kulturális Közalapítvány
Kuratóriumának tagja. Délután a színházteremben a Bányász
Zenekar tavaszi ünnepi koncertjét Zagyi István karmester
vezényelte le. A jó hangulatú hangverseny méltóképpen zárta az ünnepi rendezvényeket.

Dorog Város Díszpolgára: Dr. Zsembery Dezsõ

Dorog Város Díszpolgára kitüntetõ
címmel jutalmazták Dr. Zsembery Dezsõ nyugalmazott kórházigazgatót,
mûvészeti írót, kutatót, mûgyûjtõt a
május 18-i Európa Nap, Párbeszéd napján. Dr. Zsembery Dezsõ megköszönve
a kitüntetést kiemelte, hogy pont jó alkalommal vette át a díszpolgári címet,
mert az õ életfilozófiája is a kompromisszum, illetve az ahhoz vezetõ párbeszéd. Köszönetet mondott családjának,
barátainak, és minden segítõnek, aki a
gazdag életpálya kiteljesítéséhez hozzájárult. Úgy gondolja, ez a díj visszajelzés
számára, mert az ember nem tudja magát objektíven megítélni, erre a környezete hivatott. Zárásként Babits Mihály: Esti
kérdés címû versébõl idézett: „miért a
végét nem lelõ idõ? vagy vedd példának a
piciny füszálat: miért nõ a fü, hogyha majd
leszárad? miért szárad le, hogyha újra nõ?”
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Dr. Zsembery szerint azért, mert „Valaki” föntrõl letekint ránk.
Dr. ZSEMBERY Dezsõ 1928. aug. 17én született Kiskunhalason.
1954-ben végzett az Orvostudományi
Egyetem általános orvosi karán. 1957ben került Dorogra a belgyógyászati
osztályra, 1966-tól osztályvezetõ fõorvos, 1966-1970 között a Dorogi Járási
Kórház igazgató-fõorvosa. 1970-tõl 1972ig az egyesített dorogi és esztergomi
kórház igazgató fõorvosa.
A reumatológiai osztály megteremtõje, 1980-ban reumatológiai szakvizsgát
tett. 1982-ben a Magyar Nefrológiai Társaság vizsga nélkül szakképesítésben
részesítette.
Több országos tudományos rendezvény szervezõje, szakorvosi tudományos társaságok tagja, a Magyar Belgyógyászati Társaság tisztségviselõje.
Jelentõs képzõmûvészeti gyûjteményének Komárom-Esztergom megyéhez
kötõdõ részét 2000-ben, a Magyar Kultúra Napján a Dorogi Galériában kiállításon mutatta be. E kiállítás bõvített anyagát 2008-ban Dorogon és Esztergomban
is bemutatta, és kötetben is – városi támogatással – megjelentette Zsembery gyûjtemény címmel. 2012-ben a gyûjtemény fotókollekciójának tárlata a Duna Múzeum
egyik kiemelkedõ eseménye volt.
Ma is aktív gyógyító munkát végez,
aktív tagja Dorog Város Barátai Egyesületének, ahol helytörténeti kutatásait
számos munkatársával közösen folytatja: kutatója és feldolgozója Dorog és környéke egészségügyének és képzõmûvészeti múltjának. Ennek elismerése,
hogy a régióban, illetve a megye szá-
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mos városában bemutatták gyûjteményeit, és felkérték mûvészeti katalógusok, helyi mûvészek monográfiáinak
írására, szerkesztésére, kiállítások szervezésére. Kezdeményezõje volt a mûvész születésének centenáriumi évében
a Rauscher György Mûvészeti díj alapításának Dorogon. Mûvészetpártoló tevékenységei közé tartozik a kortárs
mûvészek kiállításainak megnyitása
úgy Dorogon, mint a régióban (Dorogi
szakkör, Esztergomi Mûvészek CÉH-e,
Végh Éva, Kolonics Péter, Kapa Melinda, Tóth-Major Krisztina, a Kernstok
Károly Mûvészeti Alapítvány Kuratóriuma Képzõmûvész tagjainak kiállítása
Komárom).
Kitüntetése:
– Munka Érdemrend (ezüst fokozat,
1982);
– MBT (Magyar Belgyógyász Társaság)
Dunántúli Szekciójának vezetõsége – Értékes Munkásságának Elismeréséül
(1993);
– Komárom-Esztergom Megyéért Díj
(1993);
– Pro Urbe Díj (Dorog, 1995);
– A Nemzeti Kulturális Örökség minisztere által adományozott Kultúra
Pártfogója kitüntetõ cím (2004);
– Dorogiak Dorogért (2005),
– Gönczy Béla-díj (Esztergomiak gyógyításáért, 2008).
Dr. Zsembery Dezsõ Dorog egészségügyéhez, mûvelõdés- és mûvészettörténetéhez kötõdõ életmûve Dorog és a régió
értékeinek teremtésében, hírnevének gazdagításában egyaránt kiemelkedõ jelentõségû. Ezért javasolták a kitüntetõ cím megítélését.
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DON BOSCO ÁLMA ÉS EREKLYÉJE
DOROGON
Harmincnégy ország után hazánkba, városunkba is ellátogatott Bosco
Szent János ereklyéje. Május 21-én az iskolások és a hívõk a Szent
Borbála templomban fogadták a szent jobb kezét.
A szalézi társaság alapítójának élethû viasz mása járja a világot, és a jobb keze maga egy urnában, egy lepecsételt dobozban, a szobor mellkasában van elhelyezve. Az ereklye utazásának célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a szaléziak 100
éve telepedtek le Magyarországon és 2015-ben ünneplik Don
Bosco születésének 200. évfordulóját. Az ereklye zarándoklata
alkalmat ad arra, hogy a világ megismerje Don Bosco életét és
munkásságát. A hívek Don Bosco kezébe helyezik imáikat és
kéréseiket, hogy közbenjárjon értük az Úr elõtt.
Dorogra kis Kis-Maly László, a Szent Borbála templom plébánosa közbenjárása került az ereklye, ugyanis a plébános úr
a szaléziak szabályai szerint kezdte meg papi hivatását.
A nagy eseménynek elõzménye is volt: egy alkotói pályázatot hirdettek meg városunk iskolásainak „Don Bosco álma Álom a szeretetrõl” címmel. A pályázatra érkezett képzõmûvészeti alkotásokból rendezett kiállítást május 18-án, a Párbeszéd
napján nyitotta meg a Dorogi Galériában Szabó-Berghauer
Zoltán, Dorog Város kulturális Közalapítványa kuratóriumi
tagja. Irodalmi alkotások is születtek, melyeket a kiállított mûvekkel együtt díjaztak az ereklye érzekése elõtt a mûvelõdési
házban. Az eredményhirdetésen megjelent Paskai László nyugalmazott bíboros is, aki szintén gratulált a díjazottaknak.
Az írói pályázat eredménye: I. Vigh Benjámin, Zsigmondy
Gimnázium. II. Csapó Erik, Petõfi iskola. III. Hédai Eszter,
Zsigmondy Gimnázium. Különdíjas lett Gulyás-Szabó Bernadett, Eötvös iskola. Képzõmûvészeti kategória: I. Katona Barbara, Petõfi iskola, (felkészítõ: Kapa Melinda). II. Dolinszky
Réka, Eötvös iskola (felkészítõ: Kolonics Péter). III. Kovács

63. BÁNYÁSZNAP
2013. augusztus 30-szeptember 1.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK, KÉZMÛVESEK!
Dorog város Önkormányzata, a város hagyományait ápolva, minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi a Bányásznapot. A rendezvény mindig nagy érdeklõdésre
tart számot, a két nap alatt több ezer látogató vesz részt a
minden korosztályt kielégítõ programokon.
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Ágnes, Zrínyi iskola, (felkészítõ: P. Tóth-Major Krisztina). Különdíjas: Fityó Renáta Zsigmondy gimnázium (felkészítõ:
Partosné Nagy Eszter). A Dorogi Vállalkozók Egyesülete különdíjat ajánlott fel, melyet Jakab Zsuzsanna, a Petõfi iskola
tanulója érdemelt ki. (felkészítõ: Kapa Melinda). A nyertesek
egy e-book-ot kaptak jutalmul.
A díjátadó után Kis-Maly László tartott az ifjúság számára is
érdekes elõadást Don Bosco életérõl, emberi nagyságáról.
Ezt követõen a fiatalok színes léggömbökkel vonultak a
Szent Borbála templomba, ugyanis az esõ miatt a Jubileum
térre tervezett szabadtéri litánia oda kényszerült. Hamarosan megérkezett Don Bosco ereklyéje is a zsúfolásig telt bányásztemplomba. Paskai László bíboros mondott litániát, majd
az ereklye tovább indult Budapestre.
Az alkotói pályázat KDOP-3.1.1./B-12-2012-0001 számú, „Funkcióbõvítõ belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” címû pályázat keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A projekt összköltsége 282 millió Ft, melybõl 64 millió Ft az
önkormányzat önrésze.
Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 71.
varoshaza@dorog.hu
www.dorog.hu
www.ujszechehyiterv.gov.hu

A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre színvonalasabb választékkal álljon az ide látogatók rendelkezésére.
Ebben nagy szerepük lenne a nép- és iparmûvészeknek,
kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal tovább emelnék a
rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész, kézmûves
figyelmét arra, hogy számukra a kitelepülést Dorog Város
Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a József
Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Otthon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.
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Május 30-án köszöntöttük
városunk pedagógusait

Május 19-én második alkalommal rendezte a Jobbik
Magyarországért Mozgalom dorogi szervezete
hagyományõrzõ pünkösdi vásárát az Otthon téren.

Kézfogás határokon túl

Átadták az Év Pedagógusa és Dorog Város Jó Tanulója – Jó
Sportolója Díjakat. Az ajándékmûsort „Különös éjszaka volt”
címmel a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékei adták.
Minden pedagógusnak jó egészséget, a közelgõ nyári vakációhoz
pedig sok napsütést és nagyon jó pihenést kívánunk!

Az Év Jó Tanulója - Jó Sportolója:
Vázsonyi Éva Zsófia,
az Eötvös József Általános Iskola testnevelés tagozatos tanulója

Már második alkalommal nyújtott egymásnak kezet a térség
négy zeneiskolája, és szervezték meg a határainkon átívelõ
nagyszabású hangversenyt, melynek a József Attila Mûvelõdési Ház adott otthont május 25-én. A „Kézfogás” koncert
négy „motorja” a Dorogot képviselõ Kolozsvári Barnabásné,
Esztergom részérõl Pásztóiné Nádudvari Erika,
Nyergesújfaluról Solymosiné Horváth Andrea, Párkány és
Kéménd zeneiskoláiból pedig Danis Alica. A mostani fellépésen a régiós vonószenekart a Zrínyi iskola Cantilena és a táti
III.Béla Általános Iskola közös kórusa egészítette ki remekül.
A négy hölgy saját településükön a zeneiskolai vonószenekar
vezetõi. Gondoltak egy merészet, és a tanulást, gyakorlást,
próbákat, a közös zenélést, fellépéseket, egy KÉZFOGÁS elnevezésû REGIONÁLIS ZENEKARBA fogták össze. Tagjai jelenlegi és volt zeneiskolai diákok, tanárok, a legkülönbözõbb
korú, foglalkozású, többségében nem hivatásos zenészek,
határon innen és túl. Szabadidejükben a maguk, barátaik és a
helyi közösség szórakoztatására szeretnek muzsikálni. Öröm
volt látni és hallani a közel 80 tagú zenekart, és a 60 éneklõ
gyermeket. Kíváncsian várjuk következõ fellépésüket!

Vázsonyi Éva Zsófia általános
iskolai tanulmányi eredménye
kiváló.
Az egyes évfolyamokat kitûnõ tanulmányi eredménnyel
és tantárgyi dicséretekkel végezte. Az osztályközösségben
betöltött szerepe meghatározó és példamutató.
Diáktársaival való kapcsolata
harmonikus, szeretetteljes.
Nevelõivel tisztelettudó, udvarias.
Tehetségét, rátermettségét
több területen is megmutatta.
Számos helyi, megyei és országos képzõmûvészeti verseny, pályázat díjazottja.
Kiemelkedõ eredményeket, sikereket ért el a sportban is, különösen a kézilabda, szivacskézilabda és az atlétika területén. Számos
helyi, megyei és országos verseny döntõs részvevõje volt.
Vázsonyi Éva Zsófia tanulmányi munkája, sporttevékenysége, tisztelettudó magatartása, szorgalma jó példaként áll társai számára is és ezek elismeréseként veheti át a Dorog Város Jó tanulója – Jó sportolója Díjat.

13. Vakációnyitó
Környezettudatos Játszónap

Május 8-án az Otthon teret a dorogi óvodások vették birtokba
kerékpárral, és rollerrel a hagyományos Ovi rally-n.

2013. június

Hõsök tere parkolója
2013. június 15-én 10 és 16 óra között
Miért környezettudatos és miért játszónap?
Ügyességi, régi népi játékok, kézmûves
foglalkozások.
Sok meglepés játék is várja a látogatókat.
Az egész napos program házigazdája Ancsa bohóc. A
belépés ingyenes!
Tombola!
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Az Év Pedagógusa: Schmeráné Eichardt Gizella,
a Petõfi Sándor Óvoda nyugalmazott vezetõje
Lelkiismeretes, gyermekszeretõ,
közösségi érdekeket szem elõtt tartó szigorú, de emberséges vezetõt
ismerhettünk meg személyében,
aki szakmai igényességgel és empátiával végezte munkáját.
Diplomáját a Soproni Óvónõképzõ
Intézet Esztergomi tagozatán szerezte
1974-ben. Pedagógusi pályáját az esztergomi óvónõképzõ gyakorló óvodájában, az Aranyhegyi Óvodában kezdte, majd Csolnokon, ezt követõen pedig szülõvárosában, Dorogon folytatatta. 1979-tõl a dorogi Petõfi
Sándor Óvodában dolgozott, ahol 1979-ben óvodavezetõ-helyettes, 1992. július 1-tõl pedig az intézmény óvodavezetõje lett.
Az eltelt közel 40 évet hivatásának tekintette. Pályája során nagy
türelemmel, lelkiismerettel és alapos felkészültséggel végezte mindennapi munkáját. Folyamatosan képezte magát és kolléganõit.
10 évig vezette a dorogi Gimnázium által indított óvónõképzõ szakközépiskolai képzés gyakorlati részét.
Szavai és tettei összhangban voltak egymással. Kritikus volt
és tárgyilagos a megoldást mindig pontosan látta. Ragaszkodó szeretete az óvodai közösségen is túlmutatva hozta létre
alapítványunkat a „Gyermekünk egészségéért, egészségesebb jövõért” Alapítványt.

Nagy gondot fordított a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásra, ugyanakkor igen fontos volt számára a gyengébb
képességû gyerekekkel való törõdés. Nyitott volt a másság
elfogadására, megértésére.
Módszertani ismereteit a gyermekek képességeinek megfelelõen hasznosította, különös gonddal viseltetett a hátrányos helyzetû családok megsegítésében, a gyermekek szempontjait figyelembe véve kereste a megfelelõ megoldást. A
szülõkkel mindig szoros, együttmûködõ kapcsolatot ápolt.
Gyermekközpontú pedagógiai magatartása, a nevelési problémák humánus kezelése példaértékû. A gyermekközösség
formálása, nevelése, a rájuk való nagyfokú odafigyelés mellett, fontos volt számára a fiatal kollégák munkájának szakmai tanácsokkal való segítése.
A Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete dorogi elnökeként, s késõbb a DOKI Óvodai intézményegység vezetõjeként kiválóan kamatoztatta irányító, szervezõ képességeit.
Lexikális tudása mellett, sokoldalú, mély érzésû, elhivatott
ember, aki –olykor nehézségek mellett is – igazi „vezetõje”
volt közösségének.
Emberi és szakmai értékeit példázza, hogy változatlan lelkesedéssel, pedagógiai elkötelezettséggel segítette fiatalabb
kollégáit, s vett részt szakmai megmérettetéseken is egészen
2012.évi nyugdíjba vonulásáig.

25 éve alakult Dorog Város Barátainak Egyesülete
1988 májusában még hiányoztak a feltételek a civil társadalom szervezeti formáinak akadálytalan létrehozásához. Nem
volt egyesületi törvény, gyanakodás kísért minden olyan „csoportosulást”, amely nem a gondoskodó állam által, felülrõl
vezérelve kívánt mûködni.
Dorog Város Barátainak Egyesülete (DVBE) városunkban
elsõként tudta megtörni az állam gyülekezést szabályozó
monopóliumát. Nem klub, szakkör született, hanem egyesület – melynek hajdani hagyományait addigra nemzedékek
emlékezetébõl törölte ki a diktatúra.
A rendszerváltozásra még ekkor is csak kevesen és csak nagyon
óvatosan gondoltunk. De a folyamat elkezdõdött, sõt folytatódott
újabb egyesületek megalakulásával, sajátos programok és célok
meghatározásával, végül a társadalmi változásokkal is.
Most, 25 év után a DVBE tagsága azzal a szándékkal tekintett vissza az eltelt negyedszázadra, hogy egykori céljainkkal
szembesüljünk. Nem a számháború szándékával, de a számok erejével is igazolhattuk, miben maradtunk hûségesek a
kitûzött feladatok megoldásához.
A „nagypolitika” pártharcait kerülve, de a várospolitika közös céljait szolgálva 25 éven át folyamatosan dolgozott ez a
csapat Dorog értékeiért: a hagyományok rangjának visszaadásáért ugyanúgy, mint az új értékek megteremtéséért. Alkalmunk volt erre a városi képviselõtestület belsõ és külsõ tagjaiként, a dorogi erõsödõ civil és intézményi szervezetekkel kialakított kapcsolatainkban, de országos, sõt határokon túli együttmûködések formáiban is. Városi lapot alapítottunk (Közhírré
Tétetik Dorogon), értékõrzõ könyveket adunk ki Dorogi Füzetek sorozatcímmel (éppen a 44. kötetet szerkesztjük), két
kiadást ért már meg Dorogi lexikonunk, keresett ritkaságokat
szerkesztettünk meg a városi önkormányzat kiadásában (Till
doktor úr Halatlaszát, Bartalos József képeslap-képregényét,
Zsembery doktor úr gyûjteményes köteteit). Rendszeres, havi
együttléteink 250 alkalmával és az általunk rendezett városi
eseményekkel (Zene Világnapja, Kulturális Örökség Napok,
Magyar Kultúra Napja, városi ünnepek stb.) mintegy száz értékteremtõ eseményt szerveztünk városunk történetében. Kiállítások, zenei estek, könyvtári találkozók során helyi és elszármazott dorogiak közel 150 bemutatkozási lehetõségét szerveztük vagy segítettük. Városi rendeletek elõkészítésében vet-
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tünk részt (sport-, oktatási és közmûvelõdési koncepciók, kitüntetések és díjak alapítása, új jelképeink létrehozása, külkapcsolatok fejlesztése stb.). De járjuk az országot, a történelmi
emlékhelyeket határokon kívül is, mert számos dorogi kötõdésünk van a nagyvilágban. Itthon emléktáblákkal, pályázatokkal emlékeztetünk a múlt értékeire, megszólítva programjainkkal minden korosztályt, a legfiatalabbakról sem feledkezve
el. A jubileumi találkozón pedig újra velünk ünnepeltek az alapítók közül azok, akik ma már egészségi állapotuk, idõs koruk
miatt nem lehetnek köztünk rendszeresen, de ma is számíthatunk véleményükre és támogatásukra.
A jubileum a megállás, a számvetés rövid pillanata volt, hiszen napról napra gyarapszik most is az egyesület célkitûzéseinek száma, zajlanak legújabb programjaink. Dorog történelmének fehér foltjait határoztuk el kiszínezni, és a teljes
képet visszahozni a város emlékezetébe. Ebben az önkéntes
munkában számos tartalékot találnak kutatók, gyûjtõk egyaránt. Ezután is várjuk az érdeklõdõket programjainkra, de
az új tagtársakat is Egyesületünkbe. Szolgálhatjuk összefogásunkkal Dorog múltját, jelenét és jövõjét egyaránt.
Kovács Lajos elnök

Látogatás Esztergom felújított (ma görögkatolikus)
Rác-templomában
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Testvérvárosi jubileum
Május 10-én delegáció utazott dr. Tittmann János polgármester úr vezetésével Németországba, ahol a partnervárosi
szerzõdések aláírásának jubileumát ünnepeltük. Wendlingennek három testvérvárosa van, a franciaországi Saint –Leu –la
Foret-val 25 éve, az ausztriai Millstatt-tal 20 éve, Doroggal
pedig 15 éve alapította meg partnerkapcsolatát. A város 5
éves ritmusban kötötte kapcsolatait, így lehetõség nyílt arra,
hogy a települések jubileumukat együtt ünnepeljék.
Az ünnepségsorozat a partnervárosokat bemutató „
Impressziók”címû kiállítással kezdõdött. A dorogi anyag egészen egyedi módon a fejlõdést is érzékeltetve mutatta be településünk értékeit.
Szombaton került sor a nagyszabású ünnepségre a városháza elõtt, Steffen Weigel polgármester úr üdvözölte a megjelenteket, visszatekintett a testvérvárosi kapcsolatok kialakulására. Hangsúlyozta, ez a közös ünneplés Wendlingen am
Neckar-nak európai fényt kölcsönöz, nemhiába adományozott a strassburgi Európa Tanács a városnak egy magas
kitüntetést,az Európa Tanács zászlaját. A város ezt az elismerést évtizedek óta tartó európai integrációs törekvéseinek és
a partnerkapcsolatok ápolásának köszönheti.
Majd a delegációk polgármesterei beszéltek, dr. Tittmann János polgármester kiemelte: ”Utólag már tudhatjuk, hogy partnervárosi kapcsolatunk kialakulásában elsõdleges szerepe volt
annak,hogy a második világháborút követõ menekülések és
kitelepítések során több száz dorogi és Dorog környéki család
talált új otthonra Wendlingenben és környékén. Partnerkapcsolati szerzõdésünk megkötésekor a megszakadt családi és
baráti kapcsolatok helyreállításának célja, az egymásra találás
öröme vezette kezünket.” A nemzeti himnuszok elhangzása
után a polgármesterek és a Baráti Egyesületek elnökei emlék-

tárgyakat adtak át egymásnak a jubileum alkalmából. Az Európa himnusz zárta az ünnep hivatalos részét.
Délután idegenvezetésen vettünk részt, a város legjelentõsebb helyein szakavatott vezetõ fogadott bennünket, jártunk
a régi evangélikus templomban, a város legrégebbi X. századi épületénél, a kápolnánál, a temetõben koszorút helyeztünk el a Dorogról kitelepítettek kopjafájánál. A városnézést
az impozáns sportcentrum megtekintésével folytattuk, majd
a városi múzeumban fejeztük be.
Este ünnepi mûsort rendeztek vendéglátóink a nemrégiben
felavatott Stadtmitte rendezvény központban. Az esten felléptek a partnervárosok kultúráját bemutató zenekarok, zenészek. Dorog városát a Zeneiskola tanáraiból alakult zenekar és
Német Nemzetiségi Önkormányzat Vegyes kórusa képviselte,
mindkét fellépés nagy sikert aratott. Vasárnap egy ökumenikus istentisztelettel kezdtük a napot, ahol katolikusok és evangélikusok együtt imádkoztak városaik boldogulásért. Majd a
dorogi küldöttség Tübingenbe utazott, végigjárva a gyönyörû
egyetemi várost. Este a Dorog- Wendlingen Baráti Egyesület
vendégei voltunk a Zenei Egyesület székházában, Weigel polgármester úr is megtisztelt bennünket jelenlétével. A kötetlen
hangulatú beszélgetést közös éneklés egészítette ki.
A partnertelepülési kapcsolatunk 15 éve bebizonyította,
mennyire fontos ez mindkét város számára, baráti kapcsolatok szövõdtek, megismertük egymás életét, tevékenységét,
fiatalok és idõsek egyaránt, hiszen a partnerkapcsolat fontos
eleme a 17 éve megszakítás nélkül mûködõ diákcsere program, a „ Bürgerbuszok” évenkénti látogatása, a sportegyesületek, énekkarok, zenekarok találkozása is.
Kolonics Péterné, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke

A népszerû Alma együttes érkezett a mûvelõdési házba
és a DOKI-Eötvös iskolába a dorogi óvodák meghívására
május 16-án.

Hét évszázad mûvei hangzottak fel a Szent József
templomban, amikor a wendlingeni St. Kolumban templom
Felnõtt és Ifjúsági Kórusa mutatta be mûsorát dorogi
vendégszereplésé
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Kettõs jubileumot ünnepeltünk az idén: a dorogi könyvünnep 5. megnyitását, és a 60 éves könyvtár köszöntését. A
programok már május 30-án csütörtökön elkezdõdtek a
Hõsök terén a könyvsátrak felállításával és a „Vendégeink
voltak…” címû kép- és dokumentumkiállítással, valamint játszóházzal. Péntek délelõtt Hívogató címmel a Zrínyi iskola
kóruscsaládjának mûsora csalogatta a közönséget a térre,
ahol Mucha Ildikó a könyvtár igazgatója üdvözölte a jelenlevõket. „A könyv az emberiség egyik legszebb értéke. A
könyvtárosok ennek az értéknek a megõrzését és népszerûsítését tekintik fõ feladatuknak.„ Hogy ezt miként valósították meg az eltelt hat évtizedben, egy kiállítással mutatták be.
Kiemelte még a városban mûködõ könyvesboltok szerepét,
akikkel együtt végzik ma már értékõrzõ feladatukat, és fontos segítõtársuk még ebben a Dorog Város Barátainak Egyesülete is.
Ünnepi beszédet mondott dr. Tittmann János polgármester, aki úgy látja, kemény küzdelmet kell vívni, hogy a könyv,
az írott kultúra teremtõ ereje megmaradjon. Sok elhúzó erõ
hat, mely a könyv misztériumát veszélyezteti. Viszont a könyv
lehetõséget ad, hogy a szellemi, érzelmi teremtõ erõket mozgósítsuk magunkban. Semmi más ehhez nem fogható.
Ebben mit segíthet egy önkormányzat? Azt, hogy megbecsüli azokat az embereket, akik az írott világ mintegy „apostolaiként” végzik feladatukat. Meg kell köszönni a 60 évet annak
az intézménynek, amely képes volt erre: helytörténeti munkájával, vagy rendezvények helyszíneként, ahol a szellemi életet
képviselõ személyek, közösségek találkozni tudtak. Mivel is
lehet ünnepelni egy ilyen évfordulót? Azzal, hogy felújítjuk,

átalakítjuk az épületet. A 2014-es ünnepélyes bányásznapi átadás egyben névadás is lesz: Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és
Helytörténeti Múzeum lesz az intézmény új neve.
A könyvtár 60 éves fennállása alkalmából meghirdetett plakett pályázat gyõztesét is kihirdették: a zsûri Matuz Péter, a
városi diák alkotókör tagja, a mûegyetem hallgatója alkotását találta a legszellemesebbnek, mely az évfordulót és az
épületet is megörökíti. A mai és régi könyvtári dolgozókat, a
legrégebbi olvasókat, és olyan személyeket jutalmaztak a
gyõztes plakettel, akik szerzõi, írói tevékenységükkel gazdagították az írott állományt.
Az ünnepi könyvhét könyvvásárral és dedikálással, folytatódott, az érdeklõdõk Fábián Janka írónõvel is találkozhattak.
A rendezvény június 1-én, szombaton zárult.

A Dorog és Térsége Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Nyári pótvizsga-felkészítés
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén nyáron is lesz intézményünkben nyári pótvizsga-felkészítés általános iskolásoknak.
Jelentkezni ügyfélfogadási idõben lehet a dorogi családgondozóknál. A szolgáltatás ingyenes. Korrepetítor: Ormainé Áron
Adrien.
Mediációs Szolgáltatás
Jelentkezés Kiss Bernadett Zsuzsanna mediátornál vagy Nagyné
Boros Éva családgondozónál.
Bütykölde címmel június 5-én, szerdán 15-17 óra között kézmûves foglalkozással várjuk az érdeklõdõ kisiskolás korosztályt az Intézmények Házában. Téma: Pillangóvarázs készítése. Kapcsolatattartó: Nagyné Boros Éva.
Gázoló Kalandklub
10 év feletti gyerekeknek szóló klubunk következõ programja során, június 28-án, péntek estétõl éjszakai túrát szervezünk, sok kalanddal és nevetéssel. Csatlakozz hozzánk, így
lehetõséged nyílhat majd a nyári Gázoló-táborban is részt
venni, melynek tervezett idõpontja július 18-22. Programja-
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inkról többet megtudhatsz a facebook „Kalandklub Gázoló” oldalán. Kapcsolattartó: Simon Gábor.
Elterelés
Hentes Ildikó, az esztergomi „Szoba Kilátással” elnevezésû
Drogtanácsadói Iroda munkatársa kéthetente keddenként
intézményünkben tart elterelést (drogproblémában érintett
fiataloknak), valamint kamasz-csoportot. Következõ alkalom:
jún. 11. Jelentkezni a Gyermekjóléti Szolgálat dorogi családgondozóinál lehet.
Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Kis Zsivány Baba és Gyerekbolt Pelenkadiszkontnak (Dorog, Bécsi u. 60.), illetve minden
magánszemélynek, aki adományával támogatta szolgálatunkat és rászoruló családjainkat! Május 16-án ruhabörzét tartottunk, melynek keretében 39 családnak tudtunk segíteni.
Elérhetõségeink:
tel.: 431 170, 20/561 5226, 20/561 5280
e-mail: gyermekjoleti@dorog.hu, csaladsegito@dorog.hu

A Piliscsaba-Esztergom vasútvonal felújítása részeként a gyalogos aluljáró is felújításra kerül. Emiatt a
gyalogosforgalom szakaszosan lezárásra, illetve korlátozásra kerül 2013. május 27-2013. június 30-ig tartó
idõszakban.
Kérjük megértésüket és türelmüket!
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DOROGI SPORTKÉPEK
Megvalósult vágy – bajnok lett a csapatunk!
Labdarúgás: A szenzációs záró mérkõzésre június 1-jén került
sor, mégpedig idehaza a Sárvár ellen. Nagy volt az érdeklõdés,
hiszen ha a csapat nyer, biztos a bajnoki cím, mert két pont
elõnyünk volt a második Andráshida elõtt. Nagyszámú szurkolósereg gyûlt össze a mérkõzésre, közel 2000 nézõ szurkolt
a csapatnak. A mérkõzésen részt vett Dr. Tittmann János polgármester és közvetlen vezetõ munkatársai. A pálya parkolójában sörsátor állt a szurkolók rendelkezésére, melyet az önkormányzat állíttatott fel. A mérkõzés elõtt a Törzsgárda nevében Balázs Mihály megbízott vezetõ a tavaszi idény legjobbjait,
Skita Tamást és Lajer Gábort kupával jutalmazta és Mayer László
elnökhelyettest oklevéllel és a Törzsgárda kis zászlajával ajándékozta meg. Mindhármukat nagy tapssal köszöntötte a szurkolótábor. Nagy buzdítás mellett kezdõdött a mérkõzés, három kihagyott nagy helyzet után beindult a gépezet, mert Skita
egymás után két gólt szerzett és Mészáros Áron lõtte a harmadik gólt. A játék parádés volt, mert Skita Tamás 2 és Mészáros
Áron 1 góljával 3-0-s vezetéssel fordultak a csapatok a második
félidõre. Szünet után is támadott a hazai csapat, Vígh Ádám
betalált a kapuba, 4-0!
Az égen fekete felhõk gyülekeztek, ám a közönség hangos
bíztatása úgy látszik szétzavarta a félelmetes felhõket. A Sárvár csapata felocsúdott, sikerült is szépítenie az eredményen.
De újra rákapcsolt a Dorog és Vígh Ádám megszerezte az
ötödik gólt is. Ismét nagyarányú gyõzelem született, biztossá
vált az annyira óhajtott vágy, a tabella elsõ helyezése. Közben
a pálya közelében egy kisasztalon kihozták az aranyérmeket
és a kupát. A mérkõzés lefújását követõen a szurkolók sokasága lepte el a játékteret, ölelték a játékosokat, akik alig tud-
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tak kiszabadulni. Végre helyreállt a rend és megkezdõdhetett az érmek kiosztása és a kupa átadása. Buzánszky Jenõ
akasztotta a játékosok nyakába az aranyérmeket a Bakony
Csoport képviselõjének és a Komárom- Esztergom Megyei
Labdarúgó Szövetség Elnökének kíséretében. A kupát Faragó Szabolcs csapatkapitány vette át nagy taps közepette. Ez
volt a dorogi labdarúgás tizedik bajnoki címe a megalakulás
99. évében. A 100 éves centenárium 2014-ben lesz, remélhetõleg gazdag sportmûsorral. Az ünneplés folytatódott, bajnok
lett a Dorog. Jó volt ezt megélni, hangzott sok szurkoló szájából. Nagy elismerést váltott ki Mayer László nevének elhangzása, aki vállalkozása révén szponzorálta a csapatot, idejének
nagy részét a labdarúgó csapat, a pálya állapota, a körülmények csiszolása töltötte ki. Személye, munkája általános elismerést váltott ki, hiszen a vezetõ edzõ személyét, Miskei Attilát is megtalálta és kettõjük közös munkája eredményezte a
tél folyamán az új igazolásokat, akik mindannyian erõsségei
lettek a csapatnak. Köszönet és elismerés illeti az Elnökség
tagjait, az elnököt, Kara Dánielt, a közvetlen munkatársakat,
Kiss Lászlót, majd az õt követõ Tóth László technikai vezetõket, az edzõ segítõit, a pályakarbantartókat, a szertárost, akik
olyan körülményeket teremtettek, melyeket több élvonalbeli csapat is megirigyelhet. És hogy mi lesz tovább? Függ az
MLSZ döntésétõl, ugyanis a licenc megszerzése nagyon nagy
költséggel jár. Nincs más, mint a bizakodó várakozás. Ami
biztos – a három csoportos NB III-ban a helyünk! A labdarúgók pedig várják a szurkolók számának növekedését, a törzsgárda szeretetét, buzdítását.
Göb Sándor
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Veszélyes- és elektronikai
hulladék-gyûjtés

Vízilabda Parádé 2013. június 22.
Az év legsportosabb és legvizesebb eseménye az
Európai Úszás Napja!
I. Amatõr Vízilabda Parádé a dorogi uszodában.
Olyan baráti társaságok, közösségek, más sportág
csapatainak jelentkezését várjuk, akik szívesen
megismerkednének a vízilabdával és részt
vennének egy jó hangulatú sportos napon.
A részéletek a www.dorogisport.hu oldalon olvashatók!
A Parádén részt vevõ csapatok tagjainak a belépés díjtalan!

Jelentkezési határidõ: 2013. június 17.

2013. június 15-én, szombaton, 8-12 óra között veszélyes- és elektronikai-hulladék gyûjtõ akciónapot
szervez a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület Dorogon a SARPI, és a Saubermacher Kft. közremûködésével.
Külön gyûjtjük – a SZÁRAZELEM, az AKKUMULÁTOROK mellett – az ELEKTRONIKAI cikkeket
és a HASZNÁLT SÜTÕOLAJAT is.
FONTOS: csak a lakosságtól veszünk át veszélyes
hulladékot!
NEM GYÛJTJÜK, NEM VESSZÜK ÁT: a papírt,
mûanyag palackokat, mûanyag fóliát, hullámpalát,
gumiabroncsokat, a higanyos lázmérõket, a kompakt fénycsöveket, neon fénycsöveket sem.
GYÛJTÕPONTOK:
1. Penny Market parkolója
2. SZTK-val szemközti parkoló (elektronikai hulladék és akkumulátor átvétel itt)
3. Profi parkolója (elektronikai hulladék és akkumulátor átvétel itt)
4. Zsigmondy ltp. és a Schmidt S. ltp. között a parkolóban
5. Széchenyi ltp. melletti parkoló
Szervezõi elérhetõség: Nádor Tamás szervezõhöz
fordulhatnak. Elérhetõségek: (30) 480 114 5 é s
anyag@dke.hu

European Aquatics Day
DOROG
- A város legaktívabb és legvizesebb napja

2013. június 22.

Program
8: 00 – 10: 00 Reggeli Fitness
8: 00, 9:30, 16: 30, 21:30 Spinning
8:30, 16:00, 17:30, 20:30, 22:00 Walkenergie
9:00, 21: 00 Trambulin
11: 00 – 12: 30 Családi úszó váltóverseny
14: 00 Aquatics Day megnyitó,
Szinkronúszó bemutató
14: 30- 16: 30 Vízilabda Parádé Amatõr vízilabda
bajnokság
(bárki jelentkezhet, elõképzettség nélkül is!)
16: 00 – 18: 00 Családi Fitness
17: 00 Aquazumba
20: 00 -24: 00 Fürdõk éjszakája- Party Fitness
20: 00 Zumba
22: 30 Spinning és Walkenergie
23: 00 Retro Party
A fitness idõpontokra elõzetes regisztráció szükséges: Boros
Andrea: 06/ 20/ 455-8644
A fitness órákon sportcipõ használata szükséges

Az Erkel Ferenc Zeneiskola évzáró
hangversenye
2013. június 11. kedd, 16:30
A belépés díjtalan!
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