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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A széptudomány mûvelõjére
emlékezünk egy esztendõn át
„Virágénekek” csendültek fel a Dorogi Galériában, amikor a kétszáz éve született botanikusra, a széptudományok
egyik ágának elsõ hazai mûvelõjére
emlékeztünk április 22-én. Kovácsné
Fódi Krisztina elõadásában hallható népdalok kettõs ünnepre hívták fel a figyelmünket: a Föld napjára és egy dorogi
vonatkozású eseményre, méghozzá a
Grundl Ignác tudós, botanikus, plébános emlékének szentelt év kezdetére. A
Dorog Város Barátainak Egyesülete
kezdeményezésére több esemény is
foglalkozik idén a tudós személyével.
Ennek nyitó eseménye az eredeti mappáiból és az iskolások rajzaiból rendezett kiállítás, ahol egy olyan szakavatott,
követõjének is nevezhetõ utód beszélt
Grundl Ignácról, aki ugyanazt a pályát
választotta, ráadásul itt, Dorogon él. Õ
Bauer Norbert, a Természettudományi
Múzeum munkatársa.
Bauer Norbert megnyitójában kiemelte, hogy botanikai hagyatéka révén, kitûnõ növényismerõként és gyûjtõként, a széptudomány mûvelõjeként
ismerik ma is az 1800-as években tevékenykedõ Grundl Ignác nevét. A XIX.
század a tudomány felemelkedésének
évszázada. Sok tudományos intézmény
alakult, és igazi rangot is jelentett akkoriban valamely tudományban elmélyedni. Fõként az orvosok, tanárok, papok
magángyûjteményeket hoztak létre, tudományos munkájuk megalapozása-
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ként. Grundl Ignác is akkor kezdte munkásságát, amikor a hazai tudományos
élet szárba szökkent. A személyes gyûjtõ körutaknak, a hazai és nemzetközi
csere egyleteknek köszönhetõen folyamatosan gazdagította saját, de mások
kollekcióját is. Így jutottak el Grundl
Ignác lapjai például Ausztráliába is.
Másfél évszázados távlatból látni, hogy
tevékenységét nem a karriervágy, hanem a természet, a természetjárás szeretete mozgatta. Eredményeit nem nagyon közölte, ezek megmaradtak feljegyzéseiben. Dorog környékérõl nem
sokat publikált, - lehet, hogy ebben korai halála akadályozta meg - holott Dorog környékén kezdte a gyûjtést, botanikai tevékenységét. Több olyan növényfajt, fõként gyomnövényeket talált, melyet õ gyûjtött elsõként. Ilyen
például a kisvirágú csodatölcsér, mellyel
õsz elején a Kálvária dombon, illetve a
vasút állomás környékén találkozhatunk. Ez egy behurcolt növény, melyet
õ fedezett fel itt.
Zárásként Bauer Norbert reményét
fejeztek ki, hogy nemcsak a botanikus
szakma, hanem a dorogiak is büszkén
õrzik majd Grundl Ignác emlékét, és
amikor a templomban elmennek a síremléke mellett, eszükbe jut ez a nagyon
szerény tudós, akinek munkásságát a
tudomány örökké dicsérni fogja.
Ezután Kovács Lajos beszélt még a jeles tudósról, kiemelve a most is kiállí-
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tott, kézzel írt kétszáz oldalas könyvecskét, az eredeti táblákat, dokumentumokat, melyek latin és magyar nyelven születtek. A dokumentumokból kiderül,
hogy sok minden mással is foglalkozott,
míg eldöntötte, hogy mit választ. Munkáiban folklorisztikus elemek, címertan,
családkutatási, földrajzi felfedezések is
fellelhetõk. Grundl Ignác nyitott ember
volt, saját területe mellett a legújabb tudományok figyelõje, de kritikusa is.
Szakmai folyóiratot is járatott, és a napi
történéseket is követte, egy idõben az
egyik esztergomi lap egyetlen dorogi
elõfizetõje õ volt!
Kovács Lajos a tudós emberi vonásait
is igyekezett a hallgatóság elé rajzolni.
A tudós szerénységét ajánlotta az ifjú
nemzedékek figyelmébe. A megcsodálható préselt virágokat mûvészi emlékjeleknek nevezte, melyek rendkívüli
értéket képviselnek.
Mind Bauer Norbert, mind Kovács
Lajos megemlékezett arról, hogy Grundl
Ignác végrendeletében növénygyûjteményét gazdasszonyára hagyta, aki 35
éven át vezette háztartását, hogy azt
értékesítve az öreg napjairól gondoskodhasson. Még bátyja anyagi biztonságát is megteremtette.
De jó barátja, tudós társa, dr. Feichtinger Sándor rá tudta beszélni Simor
János bíborost, hogy megvásárolja az
anyagot, melyek megosztva öt iskolá(Folytatás a 3. oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
2013. április 26-i ülés
Napirend elõtt Szent György nap alkalmából a közrend és a közbiztonság
érdekében kifejtett munkájáért jutalmazták meg a dorogi rendõrkapitányság két dolgozóját, Gál Gyõzõ János
rendõr századost és Major Péter rendõr
törzsõrmestert.
Az „Év homlokzata pályázat” 2013-as
fordulója eredményét is kihirdették.
Elsõ díjas lett Torma Jánosné terve. A
könyvtárral szemben levõ, hosszú, régi,
üzleteknek otthont adó ház egységes
felújítási elképzelése bizonyult a legszebbnek, mely most tökéletesen illeszkedik a könyvtárunk megújulásához is.
Megosztott második helyet érdemelt ki
Koloszár Szilárd és Bóka Róbert épületei. Koloszár Szilárd a fõúton, a temetõvel szemben kialakítandó új pizzéria
homlokzatához nyert támogatást. Bóka
Róbert pedig a Határ csárda külsõ megújításával vett részt sikeresen a város és
a Baumit Kft. által támogatott környezetfejlesztõ pályázaton.
A két ülés közötti idõben hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló jelentés napirendjénél kérdések hangzottak el a Köztársaság út kátyúzásával, a hulladékszállítási díj emelkedésével, Dr. Tittmann János sajtónak tett
nyilatkozataival, az MSZP Dorog email
cím használatával, a bölcsõde beázásával, a közvilágítási hálózat fejlesztésével és az Eötvös iskolánál felfestendõ
zebrával kapcsolatban.
Elfogadták Dorog Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendeletét (egy nem szavazat, egy tartóz-

kodás), a Dorogi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft., a Dorogi Kulturális Közalapítvány, a Dorogi Szénmedence
Sportjáért Közalapítvány, a Dorogi
Kommunális Közalapítvány, és a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (egy
tartózkodás) 2012. évi beszámolóját.
Megszavazták a Dorog és Térsége
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi feladat ellátásról összeállított beszámolót.
Döntöttek a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésérõl egy tartózkodással.
Elfogadták a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának és a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását, melyre a törvényi változások miatt volt szükség.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzõ gazdasági társaság alapításának elõkészítésérõl döntöttek. A kommunális közszolgáltatási kötelezõ feladatot az állami vagy önkormányzati
többségi tulajdonban álló gazdasági társaságok végezhetik 2014. január 1-tõl.
Városunk
ajánlatot
kapott
a
Saubermacher - Magyarország Kft-tõl
a törvénynek megfelelõ szolgáltatást
végezni képes gazdasági társaság megalapítására. Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete megbízta Dr.
Tittmann János polgármestert, hogy a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározott gazdasági társaság megalakítását készítse elõ. (egy
nem szavazattal).
Dorog Város Képviselõ-testülete egy
tartózkodás mellett pályázatot nyújt be

FOGADÓNAP

Indulhat a
közbeszerzés

DR. TITTMANN JÁNOS
polgármester
DEÁK FERENC
alpolgármester
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA
jegyzõ
2013. május 30. (csütörtök)
800 – 1200 óráig tartja
FOGADÓNAPJÁT
a Polgármesteri Hivatalban.

Képviselõi fogadóórák
NÉMETH JÁNOS önkormányzati
képviselõ 2013. május 9-én és
május 23-án, 15-17 óráig
tartja fogadó óráját az
Intézmények Házában,
az MSZP Irodában.
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az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól
szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján
„közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítása” témakörben
Dorog város térfigyelõ kamerarendszerének kiépítése tárgyában. A beruházás
megvalósításához szükséges önrészt,
azaz bruttó 1.797.507,- Ft-ot az Önkormányzat a 2013. évi költségvetés általános
tartalékkerete terhére biztosítja.
Dorog Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a
Dorog Városi Óvoda óvodavezetõi álláshely betöltésére.
Forgalomképes ingatlanná nyilvánították a volt Dózsa György Általános Iskola területén lévõ ún. „Rátkai-Házat”,
és az Eperjesi úton levõ teniszpályákat,
hogy a Richter Gedeon Nyrt. megvásárolhassa. (egy-egy tartózkodás)
Elbírálták a Dorog város civil szervezeteitõl beérkezett pályázatokat. A két
nem szavazat mellett megítélt támogatások a www.dorog.hu oldalon, a testületi hírekben találhatók.
Dorog Város Képviselõ-testülete tisztelettel emlékezik meg zsákodi Csiszér
János szobrászról születése 130., halála 60.
évfordulója alkalmából, az I. Világháborús emlékmûvünk készítõjérõl. Ennek
értelmében a testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az emlékmû egykori
feliratának visszaállítása ügyében megkezdje az elõkészítõ tárgyalásokat a Képzõmûvészeti Lektorátussal.
Zárt ülésen döntöttek a felsõoktatásban tanulók támogatásáról.

Rendkívüli ülésen határozott a dorogi képviselõ-testület arról, hogy a „Funkcióbõvítõ
belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany János Városi Könyvtár közösségi színtérré
alakítása” címû, sikeres pályázat építési beruházásainak kivitelezõje kiválasztására
nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a 2013. évi közbeszerzési tervével összhangban.
A 2013. április 15-én rendkívüli képviselõ-testületi ülésen született döntés értelmében a közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Perfectus Közbeszerzési, Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (2000 Szentendre, Széchenyi tér 35.) bízták meg.
A „Funkcióbõvítõ belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” címû, sikeres pályázat 2013. februárban részesült
támogatásban. A projekt részét képezõ könyvtár épület teljes felújítása, valamint a
felújításhoz szükséges eszközbeszerzés (bútorzat beszerzés) kivitelezõje illetve
szállítója személyének kiválasztására a jelenleg hatályos jogszabályok alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására van szükség.
Közben a könyvtár ideiglenes helyre történõ átköltöztetése is megkezdõdött.
A projekt a KDOP-3.1.1./B-12-2012-0001 pályázat keretében, az Európai Unió
támogatásával valósul meg.
Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 71.
varoshaza@dorog.hu
www.dorog.hu www.ujszechehyiterv.gov.hu

24. évfolyam 5. szám

2013. május

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A széptudomány mûvelõjére
emlékezünk egy esztendõn át
(Folytatás az 1. oldalról)
ba kerültek, így menekülve meg az elkallódástól. Feichtinger Sándor elhunyt
barátját jeles hazafinak nevezte, akit tehetség, szerénység, igénytelenség jellemzett, és „aki hivatásában és a széptudomány szolgálatában évek hosszú során zajtalanul mûködött, kire figyelmünk méltán fordul. Emlékét és nevét
az utókor számára megõrizzük.”
A DVBE tagjai azt szeretnék, ha a dorogi tudósnak sok szép emlékjele születne még idén. Tervben van egy másfél (!) éves naptár kiadása, a gyerekek
rajzaiból. Ez év második félévére és
2014-re szól majd.
Kovács Lajos végül Szép Ernõ és Gazdag Erzsi virágos verseivel búcsúzott,
melyekben Grundl Ignác alakja is kirajzolódik.

Találkozzunk az emlékév többi eseményén is, július 28-án, amikor felavatják neves botanikusunk emléktábláját egykori szolgálati helye, a
plébánia falán.
Szép Ernõ:
Nincs nekem kedvenc virágom,
melyik szebb, nem prédikálom,
Mind szeretem, mind csudálom,
tavasszal mind alig várom.
És szeretem én a fákat
amennyit csak szemem láthat.

A projekt a KDOP-3.1.1./B-12-20120001 számú, „Funkcióbõvítõ belváros
rehabilitáció Dorogon – az Arany János
Városi Könyvtár közösségi színtérré
alakítása” címû pályázat keretében, az
Európai Unió támogatásával valósul
meg.

Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 71.
varoshaza@dorog.hu
www.dorog.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Szeretem, ó, a fanépet,
a fák is olyan szépek, szépek.
Nem mások õk, nézz csak rájok:
égig érõ zöld virágok.

Tallósi Károly emlékére
2013. április 4-én elhunyt volt
kedves munkatársunk, városunk egykori jegyzõje Tallósi
Károly.
Tallósi Károly 1951. február
14-én született Süttõn. A székesfehérvári Jáki József Útépítési Technikumban 1969-ben
technikusi oklevelet szerzett.
Érettségi után a székesfehérvári Közúti Építõ Vállalatnál
kezdett dolgozni, ahol fõmûvezetõi beosztásban látta
el feladatát. 1974. december 5-tõl a Dorogi Nagyközségi Tanácsnál helyezkedett el, mint mûszaki elõadó.
Munka mellett 1982-1986 között végezte el az Államigazgatási Fõiskolát, ahol igazgatás-szervezõi oklevelet szerzett. Dorog 1984-ben történt várossá nyilvánításával a hivatali szervezet is átalakult. Ezt követõen Pénzügyi Osztály, Városfejlesztési Csoportjában
dolgozott fõelõadóként. Újabb átszervezés után a
Városgazdálkodási és Fejlesztési Osztály Kommunális Csoportvezetõje és egyben osztályvezetõ helyettese lett. A Pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetem
Közgazdaságtudományi Karának Terület és Településfejlesztési szakán folytatott kiegészítõ tanulmányokat,
1990. december 1-tõl - 1995. május 14-ig Dág-Úny község körjegyzõjévé lett kinevezve.
1995. május 15-tõl Dorog Város aljegyzõjeként, majd
1996. október 1-tõl jegyzõként tevékenykedett, 2004.
évben címzetes fõjegyzõi címet adományoztak részére. 2011. július 1-én nyugállományba vonult.
Emlékét megõrizve búcsúzunk tõle.
Polgármesteri Hivatal munkatársai

2013. május

A Dorog Városi Uszoda
2013. május 20-május 26-ig
zárva tart a nyári átállás miatt.
Nyitás május 27-én hétfõn, reggel 6 órakor.
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Tavasz az óvodákban
Végre benépesedett az óvodák udvara
is a tavaszi melegnek köszönhetõen. A
Föld napján a szülõk, óvónõk és persze
a gyerekek hathatós segítségével megszépültek a kertek, a Panasonic dorogi

üzeme támogatásával. Mindhárom óvodában a virágültetés volt a legnépszerûbb program. A Hétszínvirágban közös énekléssel, verseléssel és lézer show
nézéssel ünnepelték bolygónk születés-

napját. A Zrínyiben nemrégiben pedig
a III. Ovi olimpiától volt hangos az udvar, ahol az olimpiai láng meggyújtása
után Ugri-bugri, a kabala nyuszi is hangosan szurkolt a gyerekeknek.

A kihívó házigazdáké a gyõzelem
Most elõször csapott össze mind a négy dorogi óvoda apacsapata az április 20-i Apa Kupán. A Petõfi óvoda hagyományos
rendezvényét most kiterjesztette, meghívta a többi óvodát is,
hogy megtudják, hol vannak a legjobb focista apukák. Varsányi
Ildikó, az Petõfi ovi vezetõje elmondta: „az Apa-kupán nem
csak a sportolás örömérõl és közösségformáló erejérõl adtak
az apukák tanúbizonyságot. Megmutatták, mi az a küzdeni
akarás, a kitartás és a sportszerûség! Nagyon büszkék voltak a
lelátókon szurkoló családtagok és szervezõk! Köszönöm a
Hétszínvirág, a Richter és a Zrínyi Óvodának, hogy megtiszteltek minket azzal, hogy elfogadták a meghívásunkat!”

Pályázati felhívás
Sporttehetségek támogatása

A bányász emlékházba költözött az F3-as fejtõgép az Otthon téri parkból,
hogy átadhassa helyét egy új emlékmûnek. Végre megvalósulni látszik egy
évtizedes elképzelés: az Árvai Ferenc szobrászmûvész által megálmodott
bányász hõsi emlékmû díszítheti ezentúl a parkot. Az elõkészítõ munkálatok
nemsokára kezdõdnek, hogy a Bányásznapi ünnepélyes átadásra teljes
pompájában állhasson a szénmedence bányászati tevékenységének és hõsi
halott bányászainak emléket állító alkotás.

Dorog Város Egyesített Sportintézménye pályázatot hirdet
2013. évben a városi sportegyesületek sportolói részére a
szociálisan hátrányos helyzetû és eredményes sportolók támogatása céljából.
Pályázók köre: Dorogi székhelyû sportegyesületekben sportoló, 18 éves betöltött életkornál fiatalabb, dorogi lakosok
részére
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 21.
Pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 31.
Eredményhirdetés határideje: 2013. június 5.
Pályázati ûrlapok letölthetõk:
www.dorogisport.hu www.dorog.hu

Köszönet nyilvánítás
A Dorogi Szlovák Önkormányzat megköszöni minden Dorogon élõ szlovák nemzetiségû polgárnak azt, hogy a 2011.
évi népszámláláskor szlovák nemzetiségûnek vallotta magát
(összesen 87 fõ). Kérjük azokat, akik még nem vették fel a
kapcsolatot az Önkormányzatunkkal, hogy keressenek fel
minket a rendszeres kapcsolattartás érdekében az alábbi
módokon:
1. Az Intézmények Házában található, elsõ emelet 16. számú
irodánkban. Fogadónap minden hónap második szerdáján,
15:30 és 17 óra között.
2. Az elnököt telefonon a 06-20-319-41-40-es számon érik fel
– bármely idõpontban.
Köszönettel:
Hubácsek Sándor elnök
Dorogi Szlovák Önkormányzat
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A hagyományos május 1-jei felvonuláson a szép számú
résztvevõ jó hangulatban és ragyogó nyárias idõben
emlékezett meg a munka ünnepérõl
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Diákcsere program
A remekmûvek
halhatatlanok
– megunhatatlan versek
a szavalóversenyen
Az Arany János Városi Könyvtár a Költészet Napja alkalmából rangos szavalóversenynek adott otthont április 11-én.
Az elszavalandó mûvek körének kiválasztása sem okozott
nehézséget, ugyanis idén kerek száz esztendeje született költõ óriásunk, Weöres Sándor. Így az õ remekeibõl választhattak a versenyzõk egy kötelezõen elõírt verset, és egyet a
saját ízlésük alapján. A felhívásra több mint hatvan gyermek
jelentkezett a dorogi, csolnoki és leányvári iskolákból.
Elsõként az alsósok, majd a nagyobbak álltak a zsûri és a
többiek elé tudásukkal és tehetségükkel. Az ítészek
Nyizsnyánszkiné Tavaszi Margit tanárnõ, Mucha Ildikó és
Szabó-Berghauer Zoltán könyvtárosok voltak. A zsûri véleménye szerint az ifjak nagyon alaposan felkészültek, ezért
élvezettel hallgatták a színvonalas szavalatokat. Szinte repült
az idõ, hamar elérkezett az eredményhirdetés is. Minden résztvevõ oklevelet kapott. A gyõztesek és helyezettek könyvjutalomban részesültek, ajándék könyvjelzõvel.
A sorrend: 1-2. osztályosok: 1. Balázs Dániel, 2. Binder
Zenóbia, 3. holtversenyben Arató Fanni és Szezech Hanna, 4.
Dobi Anett, 5. Füssy Adél. 3-4. osztályosok: 1. Guba Bianka, 2.
Pocsai Anna, 3. Csepi Csenge, 4. Giczi Laura, 5. Raczkó Dávid,
6. Kolozsi Kornél. 5-6. osztályosok: 1. Dósa Vanda, 2. Gyügyei
Márk, 3. Keselyák Boglárka. 7-8. osztályosok: 1. Antal Zsófia,
2. Gulyás Fruzsina, 3. Kocsi Krisztián. Gimnázium: 1. Vizi Franciska, 2. Balázs Judit, 3. holtversenyben Tanka Bernadett és
Tiba Gábor
A szavalóverseny a 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.

2013. március 8-16-ig a Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói és két tanára a nemzetközi diákcsere program keretében 8 napot töltött el Wendlingen-ben, Dorog partnervárosában.
Nagy izgalommal készültünk az utazásra. Péntek este landolt a repülõgép Stuttgartban, ahol a családok már vártak
ránk. Mindenki kedves fogadtatásban részesült és az elõzetes
levelezés után már hamar megtalálta a német párját.
Szombat délelõtt a város múzeumába látogattunk el, ahol
Wendlingen múltjáról és jelenérõl beszélt az idegenvezetõ.
Vasárnap egész nap családi program volt, lehetõség nyílt a
közelebbi ismerkedésre, sok beszélgetésre.
Hétfõn reggel együtt mentünk a német diákokkal iskolába, majd utána a városházára, ahol Steffen Weigel polgármester úr fogadott bennünket. A köszöntõt követõen egy kis
mûsorral kedveskedtünk neki, magyar népdalokat adtunk
elõ. A polgármesteri fogadás után vonattal Esslingenbe utaztunk, ahol megnéztük az Óvárost. Az emeletes vonatszerelvények nagy tetszést arattak.
Kedden Stuttgartba mentünk. Elõször a galériában vettünk
részt egy múzeumpedagógiai órán, ahol a német expresszionizmus két jelentõs képviselõjének, Franz Marcnak és Ernst
Ludwig Kirchnernek festményeit ismerhettük meg. A tartalmas óra után következett a városnézés egy vetélkedõvel fûszerezve.
Szerdán egész napos kiránduláson vettünk részt Münchenben. Elõször a Bavaria filmstúdiót néztük meg, ami nagyon
érdekes volt. Sok ismert filmet forgattak itt, mint például az
Asterix és Obelix-et, ismert krimiket, valamint a Tengeralattjáró címû filmet is.
A programot városnézés követte. A dóm, a gyönyörû városháza és a Hofbräuhaus megtekintése után következett a
jól megérdemelt szabadprogram. Bár kicsit hideg volt, de vásárlással és egy forró csoki elfogyasztásával hamar eltelt az
idõ.
Csütörtökön tanítás után búcsúestet tartottunk, ahol megköszöntük a családoknak és az iskola igazgatóinak a szíves
vendéglátást: énekeltünk, projektoros bemutatót tartottunk
az elmúlt 17 év diákcseréirõl.
Pénteken az egész napot iskolában töltöttük. Érdekes volt
a német diákokkal a tanítási órákon részt venni.
Szombaton elérkezett a hazautazás napja. Szomorú volt a
búcsúzkodás, de szeptemberben viszontlátjuk egymást itt
Dorogon. Mindenki élményekkel tele tért haza. Köszönjük
szépen a Pro Schola Nostra Alapítvány, a Wendlingen-Dorog
Baráti Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását!
Király Valentina

Dorog Város Önkormányzata
2510 Dorog, Bécsi út 71.
varoshaza@dorog.hu
www.dorog.hu www.ujszechehyiterv.gov.hu
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Szendi Ágnes koncertje
Szendi Ágnes neve nem ismeretlen a városi és a környékbeli zenei életben. Már 25 éve az Erkel Ferenc Zeneiskola
zongora tanára, és nem mellesleg aktív zeneszerzõ is, immáron több mint 40 éve. Ez alkalomból rendezett szerzõi hangversenyt, melyen tanítványai és kollégái is szívesen mûködtek közre.
A koncert mûsorába 11 mûvét választotta be, mely nem
volt egyszerû feladat, mivel már saját alkotásainak száma
meghaladja a 350-et is. Hogy hogyan kezdte zenészi és szerzõi pályafutását, arról az est házigazdája, dr. Kovácsné Tóth
Ildikó kérdezte. A kellemes párbeszédekbõl sok mindent
megtudtunk Ágnesrõl, melyet még csak
nem is sejthettünk.
Leginkább „ünnepi” szerzõnek nevezte magát. a nyári és a téli szünetben,
vagy épp húsvétkor tud idõt szakítani
ez irányú tevékenységére. Amikor pedig nem dallamok, vagy a hangszerelés jár a fejében, akkor sem tétlenkedik:
kikapcsolódásként sétál a szabad levegõn, verset olvas, zenét hallgat. Ám ekkor is sok ötlet találja meg õt.
Az érzékeny alkotó kedvenc területe
a kamarazene, gyermekeknek és felnõtteknek egyaránt komponál, mint ahogy a mûsorból is
kiderült. Darabjai elmaradhatatlanok az Alkotó Muzsikusok
Társasága koncertjeirõl. Ennek az összmûvészeti csoportnak
1995-tõl tagja. Szerepel az Artisjus komolyzeneszerzõk, valamint az Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete zenei
tagozatának névsorában is. Újságírást és szociológiát is tanult, idõnként zenei tárgyú írásai is megjelennek. A megyei
kamarazene fesztiválon szintén megszólaltak mûvei. Kétévente önálló szerzõi hangversenyt rendez az Óbudai Társaskörben. Arabeszk címû szóló oboa kompozícióját Lencsés Lajos
oboamûvész felvette az egyik CD-jére 2002-ben. 2012-ben a
bécsi Collegium Hungaricumban mutatta be az „Ensemble
arTrium” fuvolára, brácsára és hárfára írt „Tánc és fény” címû
alkotását.
Az Ágnessel való beszélgetés után a koncert elsõ mûsorszáma a „Mini szvit gyermekeknek - két szopránfurulyára és
zongorára” címet viselte. Három testvér adta elõ premierként:
Magyar Petra és Magyar Dóra furulyán, Magyar Gellért zongorán. A közönségbõl édesanyjuk izgulta végig a produkciót,
aki szintén Ágnes tanítványa volt. „Törpe – duók” következtek, elõször két hegedûre Szabóné Érdi Mónika és Kolozsvári
Barnabásné közremûködésével, majd fuvolára Juhász Jusztina
és Lõrinczné Csizmadia Katalin tolmácsolásában. Érdekes asszociáció a„Hal(l)hatatlan hangjaink - Gõgicsélés” címû darab, melyet Németh Róbert szólaltatott meg klarinéton.

A szerzõ is zongora mögé ült. A „Bodzavirág - fuvolára és
zongorára” címû mûvet egy középiskolás zebegényi kirándulás ihlette. Itt egykori kedves tanárnõje, Bántainé Sipos Éva
meghívására járt osztálytársaival. Éva néni tanítványainak
készített akkor bodzaszörpöt, innen a mû címadása. A kompozícióval a 90 éves tanárnõt köszöntötte Szendi Ágnes.
A mûvet Lõrinczné Csizmadia Katalin ( fuvola) és a szerzõ (
zongora ) szólaltatta meg.
Aztán újabb oldalát ismerhettük meg Ágnesnek: verseket
is szívesen megzenésít. A Bátki Fazekas Zoltán kislányaihoz
írt költeményeire álmodott „Altató és Csillagaim” dalokat Szûcs
Bernadett énekelte, a szerzõ zongora
kíséretével.
Zenét tanulóknak való „Társasjátékot”hallottunk, szopránfurulyára,
hegedûre és zongorára. Ágnes ezt kimondottan tanítványaira írta, és a zongorista Pohner Zsolt mellé két leányt
választott Csipke Ágnes és Novák Boglárka személyében.
Zenetörténeti könyv ihlette az „Amit
a fuvola mesél” címû alkotást, melynek
elsõ tételét Juhász Jusztina játszotta fuvolán és Ágnes zongorán.
Õsbemutatóra is sor került: a „Bodzavirág” címû alkotás csak
címében hasonlít a zebegényi kirándulás megidézésére, ez már
egy hegedûduó, egy egészen más kompozíció. Ezt Szabóné Érdi
Mónika és Kolozsvári Barnabásné hamar be is bizonyította.
Elhangzott még a „Szonatina – zongorára”, amit a legnagyobb augusztusi melegben egy pályázatra komponált a
szerzõ.
Ágnes széles körû zenei érdeklõdése is megmutatkozott:
egy általa kedvelt húsvéti népdalra (Ma van húsvét napja)
dolgozott ki hat variációt vonósnégyesre. A dalt el is énekelte,
majd Szabóné Érdi Mónika, Szekeresné Bartha Magdolna (hegedû), Kolozsvári Barnabásné (brácsa), Mészáros Rita (gordonka) szólaltatta meg a szerzõ elképzeléseit.
A koncert zárásaként, ráadásként Ágnes kedvenc zeneszerzõitõl, elõször Schuberttõl játszott két német táncot, majd
Heller Tarantelláját adta elõ.
Remek hangulatban telt el a szerzõi est, emellett az is kiderült, hogy Ágnes nagyon érzékeny alkotó, bármilyen élményét át tudja tenni a zene nyelvére, bármilyen benyomást
meg tud örökíteni. Szerénysége, csendessége egy fantáziadús, mozgékony belsõ világot leplez. Az sem véletlen, hogy
már negyed százada a dorogi zeneiskolában dolgozik. Látszik, hogy kollégái is megbecsülik, tanítványai is szeretik, ezért
Ágnes kérésére szabadidejükbõl áldoztak felkészülésre és a
szerzõi esten való fellépésre.

KITÜNTETÉS

TÁNCVARÁZS

Gyémánt diplomával tüntették ki Kudela Júlia tanárnõt, akit
egykori tanítványain kívül a legtöbben a Tájak, Korok, Múzeumok dorogi klubja vezetõjeként
ismernek. A tanárnõ kerek hatvan esztendeje szerezte meg
diplomáját a Mûszaki Tanárképzõ Fõiskolán, Budapesten. Nagyon kevesen mondhatják el,
hogy megérik ezt a kitüntetést.
Ma már 83 éves, a tõle megszokott derûlátása töretlen. Még
egy csoporttársa él Budapesten,
akivel a mai napig tartják a barátságot. Régi tanítványai sem
feledték õt el, rendszeresen hívják osztálytalálkozókra.

A Tánc Világnapja alkalmából szervezett egy nagyszabású
gála estet a Thara Hastánciskola. A rendezvényen fellépett a
Fekete Gyémánt Mazsorett Csoport, a Crazy Dance, a Ciklon,
a Kolibri, a Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport és természetesen hastáncot is láthattunk. A rendkívül szerteágazó
program bemutatta a városunkban elérhetõ összes csoportot, akik a legkülönfélébb stílusokat képviselik. Az
est célja is ez volt,
hogy az érdeklõdõk megismerhessék az együtteseket, kedvet kapjanak a mozgáshoz.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Száz százalékos az áprilisi teljesítmény!
Labdarúgás: NB III-as csapatunk ritka bravúrt hajtott végre
az áprilisban lejátszott négy bajnoki mérkõzésén. Két hazai
és két idegenbeli bajnoki mérkõzését remekül vette, és így a
maximális 12 pontot szerezte meg, 11 gólt rúgott és 2-tõt
kapott. De menjünk sorjában:
Április 6-án Dorog – Andráshida 2-1. A mérkõzés kezdése
elõtt két neves NB I-es játékosára, Prohászka Jánosra és Kertész Lászlóra egy perces gyászszünettel emlékeztek a csapatok és a szurkolók. A kezdõ rúgást Buzánszky Jenõ végezte el
a szurkolók tapsával kisérve. Jól kezdõdött – mert Vígh Ádám
pompás fejes góllal megszerezte a vezetést. A vendégek hamar felocsúdtak és nagyszerû küzdelem alakult ki, de több
gól nem esett az elsõ félidõben. Szünet után folytatódott a
küzdelmes játék és sajnos a vendégek az 55. percben egyenlítettek. A szurkolók magja nagy hajrára bíztatta csapatát és ez
meghozta a gyõzelmet jelentõ második hazai gólt. Skita Tamás nagyszerû lövéssel a léc alá bombázta a labdát a 74. percben. Az eredmény már nem változott, nehéz mérkõzésen
gyõzött csapatunk. Április 14-én a bajnoki táblázat alsó régiójába tartozó Mór ellen vendégként lépett fel a Dorog, és fölényes gyõzelmet aratott. A végeredmény 4-1 lett, a gólokat
Schultz, Fürjes, Kinyik és Faragó szerezték. Következett április 20-án a Hévíz elleni hazai találkozó. A várost igen ismerték
a dorogi bányászok a csodás fürdõjérõl, de a labdarúgásáról
eddig nem sokat hallottak. Élvezetes, jó játékkal Schultz és
Skita második félidei góljaival megérdemelt gyõzelmet aratott a hazai csapat, a végeredmény 2-0. A hónapot 27-én rangadóval zárta a csapat, az eddig élen álló Balatonfüred ellen
nagyon felkészült a Dorog és ezt egy bravúros gyõzelem
igazolta is. Az elsõ félidõ 21. percében huszáros rohamokkal
két gólos elõnyt szerzett Skita Tamás remek játéka révén.
Sajnos a kiváló középcsatár megsérült és a félidõ közepén le
kellett cserélni. A Dorog a biztos elõny tudatában okosan játszott, igyekeztek a labdát megtartani, úgy hogy a hazaiak
próbálkozásai nem jártak sikerrel. Ez a taktika a második

félidõt is jellemezte és a végén folyamatos támadások során
az egyik hazai védõ öngólt vétett. Igy alakult ki a 3-0-s, mindenki számára nagy meglepetést keltõ fölényes dorogi siker.
Tehát a négy siker igazolta az áprilisi 100 %-os teljesítményt.
Ezzel pillanatnyilag az elsõ helyre került a Dorog, de elmaradt mérkõzések miatt változhat a helyezés, reméljük, ez nem
következik be.
A folytatás májusban a következõ: Május 1-jén hét közben
az ünnepnapon kerül sorra az
Újbuda elleni hóvihar miatt elmaradt mérkõzés 16-30 órai
kezdéssel. Május 11-én Mosonmagyaróváron lép pályára a
csapat, ezt követõen 18-án kerül sorra a Komárom elleni hazai mérkõzés 17 órás kezdéssel. 26-án vasárnap Nagykanizsán lép pályára a csapat. Az utolsó mérkõzéssel június 1-jén
17 órai kezdéssel a Sárvár csapata ellen fejezõdik be a bajnoki
edény. Ezt követõen várhatjuk az MLSZ sorsolását az osztályozóhoz, ellenfél és idõpont kijelölésével. Lesz tehát bõven
ok az izgalmakra!
Asztalitenisz: Folytatódott a bajnokság, mégpedig javuló
eredményekkel. Tokod ellen 11-7-es gyõzelem, majd Tatabányán a TASE ellen 12-6 arányú vereség, végül Kisbér csapata
ellen 10-8 arányú gyõzelem, ezekkel az eredményekkel megerõsítette csapatunk az élmezõnybeli helyezését. A bajnokság még folytatódik május hónapban is.
Teke: A városi bajnokság javában tart, sorsolás szerint példás rendben folynak a mérkõzések, általában szoros eredményekkel zárulnak a párharcok.
Kézilabda: NB II. osztályú nõi csapatunk a következõ mérkõzéseket játszotta április folyamán. A Budakalász ellen 3215 arányú gyõzelem, a budapesti Kinizsi ellen 25-21 arányú
vereség és idehaza a Postás csapatától 21-23 arányban kapott
ki a csapat. Végül a Göd csapata ellen idegenben 31-27 gyõztek a lányok és ezekkel az eredményekkel megerõsítették
helyezésüket a bajnoki táblázat közepén. További sikert kívánunk a záró szakaszban is!
GS.

Dorogi sikerek

Fuss Dorog!

Április 17-én Százhalombattán került sor a Kutató Gyerekek
Tudományos Konferenciájának elõdöntõjére. A rendkívül színvonalas konferencián 22 dolgozat került bemutatásra, ebbõl 13
munka dorogi tanulóké volt. Egy „Petõfis”, egy „Eötvösös” és
11 „Zrínyis” diák mutatta be nagy gonddal elkészített dolgozatát. Mind szép sikert értek el. 1. díjas lett Mohammed Szamantha
Orsolya (4. osztály), Molnár Villõ (6. osztály), valamint az Eötvös iskolából Krempf István (7. osztály). 2. díjat é rdemelt ki
Vörös Attila (4. osztály), Pusenyák Viktória (6. osztály), Pléli
Csanád (6. osztály) a Zrínyibõl. 3. díjat k apott dolgozatáért és
elõadásáért a Zrínyibõl: Kalina Borbála (4. osztály), Bali Rajmund (4. osztály), Partos Dorka (4. osztály), Lieber Csenge (4.
osztály), Vörös Emese (7. osztály) és Bereczki Nóra (8. osztály).
A Petõfi iskolából Vámosi Márk Krisztián (7. osztály).
Az 1. és 2. díjasok, azaz hat diák automatikusan a május 13i budapesti döntõbe jutott. A 3. díjasok közül még a többi
elõdöntõ függvényében kaphatnak meghívást a legjobbak.
Felkészítõk: Kalocsai Józsefné, Reményi Zsuzsanna, Dr.
Ziegler Ildikó, Partosné Tóth Major Krisztina, Kovács Lajos,
Kovács Klára, Pusenyákné Tavasz Tünde, Cziglényi Eszter,
Dankó József, Balogh Balázs, Schieszler Anna és Pratz Attila.
Valamennyi tanulónak és felkészítõ nevelõiknek elismerésünket fejezzük ki. Gratulálunk a továbbjutóknak, és jó felkészülést
kívánunk az országos
döntõre! forrás: http://
zrinyiiskola-dorog.hu/

2013. május

Évrõl évre egyre nagyobb népszerûségnek örvend a
Buzánszky Jenõ Stadion salakos futópályája a sportolni vágyók körében. A város Sportintézménye új futóprogram rendszerében várja a további érdeklõdõket!
Futni szeretnél az egészségedért? Nem kell mást tenned,
mint regisztrálj ingyenes Futó Kártyáért a Városi Uszodában
és Tiéd a pálya!
Belépéskor kérni fogják felmutatását, így semmiképp ne
felejtsd otthon!
Mindenkinek jó sportolást kíván a Dorogisport.hu!
További információ: 06-33-737-674

Huszonkét arany
Huszonkét arany, huszonegy ezüst és tizenhárom bronzérmet nyertek az Új-Hullám SE versenyzõi az április 20-án
megrendezett dorogi Békatalálkozó utánpótlás úszóversenyen. A viadalon tíz klub százötven versenyzõje indult el. A
nagy sikerû rendezvényen Budapestrõl, Gyõrbõl, Vácról,
Mórról és Esztergomból érkezõ egyesületek vettek részt. A
következõ Békatalálkozó verseny várható idõpontja, 2013.
novembere.
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Hagyományõrzõ nap
és vásár
2013. május 19. Dorog, Otthon tér
Felnõtt és gyermek programok 10 órától:
hagyományõrzõ bemutatók
- íjászat, néptánc
küzdõsport bemutató
„0 pont” zenekar koncertje
Egész napos programok:
ugráló vár, lufihajtogatás, íjászat kézmûvesek és
õstermelõk vására, büfé
Mindenkit szeretettel várunk!

Véradás a mentõknél
Hagyományos éves véradásunkat tartjuk
2013. május 15-én, 9:30 - 12:30-ig a mentõállomáson.
Számítunk minden segíteni szándékozó ismerõsünk
megjelenésére. Köszönjük!
Mentõk Dorog
Kossuth Lajos utca 6., Dorog, 2510

KÉZFOGÁS
Régiós vonós zenekarok koncertje
József Attila Mûvelõdési Ház
2013. május 25. szombat, 17 óra.
A belépés díjtalan!

FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye
2013. május 27-én /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.
DUDOLÓ – vidám, zenés délután a Petõfi óvoda
óvónõinek közremûködésével.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

MEGHÍVÓ
EURÓPA NAP, A PÁRBESZÉD NAPJA
2013. május 18.
ünnepi rendezvényei
10 00 óra

KONFERENCIA a József Attila Mûvelõdési Házban
AZ EGYHÁZAK ÉS A TÁRSADALOM

12 15 óra

Dorog Város Díszpolgára Cím átadása

12

„Don Bosco álma” címû pályázat alkotásaiból
összeállított kiállítást megnyitja:
Szabó-Berghauer Zoltán
Dorog Város Kulturális Közalapítvány
Kuratóriumának tagja

30

óra

17 00 óra
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A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Bányász Zenekarának
tavaszi ünnepi koncertje
A mûvelõdési ház színháztermében
Vezényel: Zagyi István karmester
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