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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Dorog, a birkózás városa
A II. Fekete Gyémánt kupa kadet kötöttfogású nemzet-

közi rangsorversenyre 16 országból 98 versenyzõ érkezett
a dorogi Városi Sportcsarnokba. Az 1996-1997-ben született
ifjak között volt japán, sõt dél-afrikai versenyzõ is, de ér-
keztek még Ausztriából, Lengyelországból, Svédországból,
Szlovákiából, Csehországból, Horvátországból, Litvániá-
ból, Szerbiából, Norvégiából, Romániából, Olaszország-
ból, Ukrajnából is. Hazánkat 38 ifjú képviselte. Mindkét
nap küzdelmeit élõben is lehetett követni az interneten.

Az elsõ versenynapon az 54, 58, 63, 69, 76 kg-os súlycsoport
versenyzõi vetélkedtek két szõnyegen, és meneteltek a dön-
tõig, melyekre az ünnepélyes megnyitó után került sor.

Puksa Ferenc, a Dorogi Nehézatlétikai Club elnöke nyitot-
ta meg hivatalosan is a versenyt Dr. Tittmann János, Dorog
város polgármestere és Repka Attila olimpiai bajnok kísére-
tében. Dr. Tittmann János is köszöntötte a verseny résztvevõ-
it. Elismerte, hogy nagyon sok érdekes sportág van a világon,
de szomorúan jegyezte meg, hogy az utánpótlás kívánságát
mégis meg kellett fogalmazni egy nagy molinón: „Mi is sze-
retnénk olimpián birkózni!”. Reméli, hogy a fiatalok kitartó
munkája, tehetsége, teljesítménye is bizonyítja a birkózás
elévülhetetlen érdemeit, és a dorogi rendezvény színvonala
is nagy mértékben hozzá fog ahhoz járulni, hogy a birkózás
az olimpia programján maradhasson, és ne legyen szükség
ilyen mondatok megfogalmazására.

Ezután a birkózó szövetség elismerõ oklevelét vehette
át a Rajos család, akik évtizedek óta lelkesen támogatják
azt a klubot, ahol õk is versenyeztek, sõt, ma is versenyez-
nek veterán kategóriában. Elismerést kapott még áldoza-
tos munkájáért, a klub napi mûködésének segítéségé-
ért Lévai Márti, - ahogy birkózó berkekben ismerik a
hölgyet – aki Lévai Zoltán, a dorogi egyesület edzõjé-
nek felesége.

A látványos artista produkció után a várva várt döntõk
következtek, köztük egy magyar, ráadásul dorogi érdekelt-
séggel: az 58 kg-os súlycsoportban Torba Erik, aki kárpát-
aljai ellenfelével küzdött három menetben, végül egy fel-
fordítással szerezte meg a magyarok elsõ aranyérmét. A
szombati versenynapon még Ladjánszki Ádám, Balatoni
Bence és dorogi Lévai Zoltán szereztek bronzérmet.

A második versenynapon a 42, 46, 50, 85, 100 kg-os súly-
csoport lépett szõnyegre. Két magyar birkózó jutott a finá-
léba vasárnap, ám közülük csak a 42 kilós Kecskeméti Krisz-
tián, a Ceglédi VSE birkózója tudott nyerni. A 100 kilóban
Almási Ferenc három menetben kapott ki és ezüstérmet
szerzett. A harmadik helyen végzett: Varga Vilmos, Ferencz
Gábor, Kovács Bence és Nagy Mihály.

A megmérettetés után egy hetes edzõtábor vette kezde-
tét.

MaZsu
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TESTÜLETI HÍREK
2013. március 28-i testületi ülés

A két ülés közti események kapcsán
a Mária utca vasúti átjáró befejezésé-
vel kapcsolatban érkezett képviselõi
kérdés. Az átjáró még nem készült el
az idõjárás miatt, rendezése késõbb
várható.

Elfogadták Dorog város épített és
természeti környezete helyi védelmé-
rõl szóló rendeletét. Az elmúlt 12 év
változásait figyelembe véve elkészült
az új, tartalmilag is bõvített  helyi vé-
dett épületek, építmények, épületré-
szek, illetve a mûtárgyak jegyzéke. Az
új rendelet védelmet biztosít az ebben
szereplõ tételeknek.

Módosították a Dorogi Közmûvelõ-
dési Nonprofit Kft., a Dr. Magyar Kár-
oly Városi Bölcsõde, a Dorog Város Kul-
turális Közalapítvány alapító okiratát.
A közalapítvány kulturális feladatainak
ellátása miatt szükségessé vált a kurató-
rium tagjainak bõvítése. Ennek értel-
mében a kuratóriumi tagok száma 2013.
április 1-tõl 5 tagra bõvült. A kuratóri-
um tagjai: Szabó Berghauer Zoltán,
Demeterné Vilsicz Éva, Kovácsné Fódi
Krisztina, Cselenyák Imre, Solecki Szi-
lárd. A kuratórium elnöke: Végh Éva.

Az önkormányzatokra vonatkozó tör-
vények változása miatt a Dorogi Több-
célú Kistérségi Társulás társulási meg-
állapodását felülvizsgálták. A 2013. már-
cius 7-i társulási tanácsi ülésen a részt-
vevõ polgármesterekkel történt egyez-

tetés alapján a társulás a jövõben az aláb-
bi önkormányzati feladatok ellátását
biztosítja: a felnõtt háziorvosi ügyelet
mûködtetése; a szociális és gyermekjó-
léti feladatok ellátása a Dorog és Térsé-
ge Családsegítõ és Gyerekjóléti Szolgá-
lat útján; a szociális feladatok ellátása a
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó
Szolgálat útján.

A SARPI Dorog Környezetvédelmi
Kft. 2013-ban a nettó hulladékégetési
árbevételének 1%- val támogatja az
Égetõmû Környezetfejlesztõ Alapít-
vány programjait. Polonyi Zsolt kez-
deményezte, hogy nagyobb arányú
támogatásban egyezzen meg a cég és
az önkormányzat. Tittmann János pol-
gármester kifejtette, ez a cég önként
vállalt támogatása, így ennek a kérés-
nek nem tud eleget tenni.

Dorog Város Önkormányzat Képvi-
selõ-testületének döntése alapján a
Dorog Városi Óvoda intézményeiben
a 2013/2014. tanévben indítható cso-
portok száma 16,

ebbõl: kiscsoportok száma: 4, vegyes
csoportok - amelyek a 3 éveseket is
fogadhatják-: 5.

A testület a Dorog Városi Óvoda to-

vábbképzési programját jóváhagyta.
Az Arany János Városi Könyvtár

2013. június 1-tõl július 31-ig zárva tart.
Az önkormányzat a fogyatékos sze-

mélyek-, pszichiátriai betegek-, szen-
vedélybetegek és demens személyek
nappali ellátását 2013. április 1-tõl a
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Köz-
pont útján biztosítja.

Több hozzászólás után döntöttek a
határon túli magyarság támogatásáról.
Eszerint Dorog város önkormányza-
tának képviselõtestülete megbízza a
polgármestert, hogy a németországi
Wendlingen am Neckar és Marien-
berg, valamint a szlovákiai Zsére tele-
püléssel megkötött partner-települé-
si szerzõdéssel azonos értékû, egy er-
délyi településsel való megállapodás-
hoz vezetõ tárgyalásokat indítsa meg.
Emellett a képviselõk nem járultak
hozzá Polonyi Zsolt kezdeményezé-
séhez, miszerint a székely zászlót tûz-
zék ki a városháza épületére.

A testület a korábban értékesítésre
meghirdetett, de értékesíteni nem tu-
dott, évek óta üresen álló ingatlanok
jelenlegi ingatlanpiaci viszonyoknak
megfelelõ értékelését elfogadta.

Képviselõi fogadóórák

NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ 2013.
április 11-én és április 25-én, 15-17 óráig tartja foga-
dóóráját az Intézmények Házában, az MSZP irodá-
ban.

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester

DEÁK FERENC alpolgármester
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ

2013. április 25. (csütörtök) 800 – 1200 óráig
tartja FOGADÓNAPJÁT

a Polgármesteri Hivatalban.

Ingatlan címe Ingatlan nagysága Ingatlan forgalmi értéke

2510 Dorog, Hõsök tere 13. 531 m2 24.393.800,-Ft

2510 Dorog, Baross G. ltp. 27. fsz. 17 m2 1.496.000,-Ft

Esztergom, 1523/29 hrsz.(Pala parti ház) 1123 m2 10.761.875,-Ft

ÉRTESÍTÉS
általános iskolai beiratkozás idõ-

pontjáról 2013/2014-es tanévre

A beiratkozás helye:
Intézmények Háza

Dorog, Hantken Miksa utca 8. I. emelet 19-es szoba.

A beiratozás idõpontja:
2013. április 8-9. (hétfõ,kedd) 8:00-18:00 óra között.
Az elsõ évfolyamra történõ beiratáskor a gyermek
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági bizonyítványt, és az iskolába lépéshez

szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell
bemutatni.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2013. április 24. évfolyam 4. szám 3

A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.)

pályázatot hirdet
alapítványi támogatás elnyerésére.

A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe esõ
célok megvalósítása, így elsõsorban Dorog város környezet-
védelme, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegõrzõ,
betegségmegelõzõ, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs,
nevelõ és oktató, képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ tevé-
kenység, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységek
tárgykörében lehet benyújtani. A Közalapítvány csak olyan
pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik a Köz-
alapítványt az alábbi, helyi önkormányzati közfeladat vagy
annak elkülönülõ részfeladata átvállalására:

a) településfejlesztés elõmozdítása, a településrendezés, az
épített és természeti környezet védelme,

b) helyi közutak fenntartása és közterületek tisztántartása,
c) az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az egész-

ségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás elõsegítése;

d) környezetvédelemhez kapcsolódó közmûvelõdési tevé-
kenység támogatása; az egészséges életmód közösségi fel-
tételeinek elõsegítése.

A közfeladatnak a Közalapítvány általi átvállalása Dorog Vá-
ros Önkormányzata döntése alapján, az Önkormányzat és a
Közalapítvány közötti külön megállapodással történik. A meg-
állapodás alapján a pályázati cél megvalósítását közvetlenül a
Közalapítvány finanszírozza. A közvetlen finanszírozás azt jelenti,
hogy a Közalapítvány az alapítványi támogatást nem a pályá-
zónak, mint kezdeményezõnek vagy szervezõnek fizeti ki,
hanem mindig közvetlenül a pályázati cél megvalósítását vég-
zõ személyeknek vagy szervezeteknek (vállalkozóknak, meg-
bízottaknak) utalja át, az általuk a Közalapítvány, mint megrendelõ
felé benyújtott és a Közalapítvány által elfogadott számlák alapján.

A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról tud
dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat ellátá-
sára irányuló célját Dorog Város Önkormányzata elõzetesen
megerõsíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásához. A pályá-
zatokat formanyomtatványon kell benyújtani  egy eredeti és
egy egyszerû másolati példányban, mely irat a www.dorog.hu
internetes honlapról letölthetõ a „Támogatási kérelem” for-
manyomtatványon. A kitöltött kérelmet a Dorogi Égetõmû
Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz (2510 Dorog, Bécsi út
71.) kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályázat a
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz” meg-
jelölés feltüntetésével. A pályázathoz mellékelni kell a pályá-
zati cél – költségvetést is tartalmazó – részletes leírását. A
pályázati költségvetésben pontosan meg kell jelölni a pályá-
zati cél megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló
szerzõdéseket/ szerzõdéstervezeteket, amelyekben a Közala-
pítvány megrendelõként való részvételét a pályázó kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31.
A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jogot

az önkormányzati közfeladat ellátására és az ezzel kapcso-
latban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az
igénylésére. Az Önkormányzat fenntartja magának a kizá-
rólagos jogot annak eldöntésére, hogy a pályázat az önkor-
mányzati közfeladatok körébe esõ tevékenységre vonatko-
zik-e, és ha igen, úgy az Önkormányzat támogatja-e a köz-
feladatnak a Közalapítvány által történõ átvállalását. A Köz-
alapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy legjobb
belátása szerint önállóan döntsön a közfeladat átvállalásá-
ról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálásában közremû-
ködõ Önkormányzat a pályázattal kapcsolatos döntését vagy
döntésének hiányát nem köteles megindokolni.
2013. március 28.
                                                         Dorogi Égetõmû
                                          Környezetfejlesztõ Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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          A közbeszerzési eljárás
            a következõ lépés

A könyvtár felújításához kapcsolódó sikeres pályázatnak
köszönhetõen már készülnek a kiviteli tervek. A közbeszerzé-
si eljárás megindítása április közepére tehetõ. Amennyiben jú-
niusban már gyõztest hirdethetnek, úgy július elején megkez-
dõdhet a kivitelezés. A munkálatok idejére a könyvtár a polgár-
mesteri hivatal „B” épületébe költözik – adott tájékoztatást a
mûszaki osztály. Az ünnepélyes átadás a dorogi hagyományok-
nak megfelelõen a 2014-es esztendõ bányásznapján lesz.

A felújítás ideje alatt nem szûnik meg teljesen a könyvtári
élet, ugyanis a pályázat részeként, úgynevezett „soft” tevé-
kenységek várják majd az érdeklõdõket.

A napokban egy 11-18 éves tanulóknak szóló képzõmûvé-
szeti ill. irodalmi pályázat kerül kiírásra, „Álom a szeretetrõl:
Don Bosco álma” címmel. Az ünnepélyes eredményhirdetés-
re május 21-én kerül sor, amikor Kiss- Maly László esperes
tart elõadást, majd Paskai László bíboros ünnepi litániája sze-
repel még a programban.

Április 11-én szavalóversenyre várják az érdeklõdõket a könyv-
tárba: Weöres Sándor költõ 100. születésnapja alkalmából.

Három miniprojekt is szóba került,ezek kiírása nyárra vár-
ható: Környezettudatos napok szervezésére, valamint a „Nem-
zetiségek hétvégéje” elnevezésû program megvalósítására
egyaránt hatszázezer forintot fordíthat az önkormányzat.
Említett rendezvények mellett – idõrendben a kettõ között –
helytörténeti írások publikálására is lehetõség nyílik, aminek
minõségi – többek között Kovács Lajos nevével fémjelzett –
hagyományai vannak Dorogon.

Júniusban a már hagyományossá vált ünnepi könyvhét ese-
ményei várják a nagyérdemût. További tervek:

Július 28.: Grundl Ignác emléktábla avatása a plébánia falán
Augusztus: a dorogi nemzetiségi önkormányzatok látoga-

tása Zsérén
Szeptember: Dorog városképileg védett épületei – rajzver-

seny kiírása a Városi Diák alkotókör közremûködésével
Október: Környezetvédelmi napok
Az alábbi kézmûves foglalkozások közül is választhatnak

majd az érdeklõdõk: Bábkészítés (vezetõ: Furlán Ildikó) •
Üvegfestés (vezetõ: Végh Éva) • Képek természetes anya-
gokból (vezetõ: Magyar Judit Mária) • Gyöngytechnikával
virág- és karácsonyfadísz-készítés (vezetõ: Tóth-Major Krisz-
tina) • Tûzzománc készítése (vezetõ: Kolonics Péter) • Sár-
kánykészítés (vezetõ: Kapa Melinda) • Kozmetikumok ter-
mészetes anyagokból (vezetõ: Winter Erzsébet) • Csipkézés
(vezetõ: Nagyné Perjési Ildikó) • Csipkeverés (vezetõ: Pánczél
Éva) • Szövés (vezetõ: Soós Rezsõné) • Rongybabakészítés
(vezetõ: Csipke Ferencné) • Karácsonyfadísz-készítés (veze-
tõk: Juhász Sándorné, Keserû Mihályné) • Érmék készítése
(vezetõ: Szóda József) • Gyertyaöntés (vezetõk: általános is-
kolai pedagógusok) • Adventi koszorú készítése (vezetõk:
általános iskolai pedagógusok) • Tabló készítése a könyvtár
történetérõl (vezetõk: a könyvtár dolgozói) •

A projekt a KDOP-3.1.1./B-12-2012-0001 pályázat keretében
valósul meg.

P Á L Y Á Z A T
Álom a szeretetrõl

Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet a „Szalézi
Centenárium Magyarország” rendezvénysorozathoz kapcso-
lódva.

A szegények ügyét és az oktatást középpontba állító olasz-
országi eredetû szerzetesrend idén ünnepli magyarországi
megtelepedésének 100. évfordulóját. A rend hazai története
több szálon is kapcsolódik városunkhoz és közvetlen kör-
nyékéhez. Magyarországra költözésük központja Péliföld-
szentkereszt volt, amit Chernoch János esztergomi érsek ado-
mányozott a rendnek. Nyergesújfalun kezdõdött majd
Esztergomtáborban folytatódott oktatói munkájuk is, ma újra
létezik a nyergesi szalézi gimnázium.

Dorogi születésû szerzetes volt az a Wech József  (Jose Ván-
dor atya), aki Torinóban tanult, Dorogon szentelték pappá, és
Kubában teljesített missziót, amely munkája olyan sikeres
volt, hogy jelenleg folyik boldoggá avatási eljárása Rómában.

Kortársa volt ugyancsak Dorogról Schmidt Mihály szerze-
tes, aki a rend szombathelyi központjában és Esztergom-tá-
borban fejtette ki máig ható zenei munkásságát. A rend fel-
oszlatása után Szombathely zenei életének legsikeresebb szer-
vezõje, kórusok és zenekarok alapítója, a Kodály Zoltán által
is elismert zeneiskolai és zenetagozati képzés megteremtõje
és gyermekkórus-alapítója volt.

A rend alapítója az a Bosco Szent János (Giovanni Bosco)
volt, aki a nehéz sorsú gyerekek szeretetteljes tanítására tette
fel az életét. Valamennyi életrajzírója megemlékezik egy ifjú-
kori álmáról, amelyben magukról megfeledkezõ, önfeledten
szórakozó, káromkodó gyerekeket látott. Már éppen elhatá-
rozta, hogy akár ököllel is rávezeti õket a helyes viselkedés-
re, amikor egy belsõ hang figyelmeztette: „Nem veréssel, ha-
nem szelídséggel és szeretettel kell barátságukat megnyerned.
Fogj hát hozzá azonnal, és beszélj nekik a bûn utálatosságáról
és az erény értékességérõl.” (Teresio Bosco: Don Bosco. Szt.
József Kiadó, Bp, 1991.)

A pályázat célja: alkotásra ösztönözni az évfordulón a 11-
18 éves tanulóinkat.

Pályázatunk témája: Don Bosco álma. A dorogi általános
iskola felsõ tagozatos és a gimnázium tanulói nézzenek utána
a kiváló pedagógus életének, és a képzõmûvészet vagy szép-
irodalom eszközeivel ábrázolják Don Bosco álmát a szeretet-
rõl. Ez az álom szólhat egy mai iskola megálmodásáról is Don
Bosco nyomdokaiban.

A gyermekalkotás mûfaja tetszõleges: egyaránt elfogadunk
klasszikus vagy modern mintákat követõ alkotást. Képzõ-
mûvészeti jellegû alkotás esetén egy mûvet várunk A/3-as
méretben, tetszõleges technikával. Irodalmi jellegû pálya-
munka esetén (mese, monda, legenda, elbeszélés stb.) a pá-
lyázat terjedelme 5-10 gépelt oldal lehet.

Pályázati feltételek:
1. Egy pályázó egy alkotással pályázhat.
2. Pályázni jeligével kell.
3. A pályázatot elég egy példányban benyújtani.
4. A pályázatban külön lezárt borítékban kérjük elhelyezni

a pályázó nevét, elérhetõségét, iskolájának, felkészítõ neve-
lõjének nevét.

Nevezési díj nincs.
A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 30.
Eredményhirdetés, díjátadás a Don Bosco-ereklye Dorogra

érkezésének napján, május 21-én lesz.

Dorog, 2013. március 18.

Dr. Tittmann János polgármester
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Kétszáz hölgy vett részt a hagyományos Nõnapi bálon március 9-
én. Zenélt az Elektron Band. Az érkezõ hölgyeket virággal köszön-

tötték a képviselõ-testület tagjai, majd a hangulat fokozásáról a
chippendale fiúk gondoskodtak. Idén boszorkány barlang is

üzemelt a bálon: a kártyavetésre folyamatos volt a sorban állás

Nagyböjti áhítat a bányász
templomban

Az Erkel Ferenc Zeneiskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola
Áhítat címmel adott hangversenyt március 23-án a Szent
Borbála templomban. A térségi összefogásként indult kon-
certen végül a dorogi fellépõk maradtak, kiegészítve a
csolnoki és nyergesújfalui fúvószenekarok vállalkozó szel-
lemû tagjaival. Ugyanis senki sem számított arra, hogy már-
cius végén ilyen borús, fázós szombat délutánon kell fellép-
niük. A közönség így is hálás volt a sok készülõdésért. Aki
nem sietett, az kezdéskor már nem talált ülõhelyet, jó páran
állva hallgatták a mûsort. A szentmise keretein belül meg-
tartott koncerten elsõként a Cantilena kórus és a Pro Musica
kórus mutatta be összeállítását, Énekek a szentségrõl cím-
mel. A fantasztikus hangulatú elõadást követte a szentmise,
melyben a Halleluja kórus mellett a fúvósokkal „megerõsí-
tett” Pachelbel Vonós Kamarazenekar is tevékenyen részt
vett, a kórusok kísérete mellett. Vezényelt: Kovácsné Fódi
Krisztina és Farkas Rose-Marie.

Végh Éva festõmûvész, aki tûzzománc alkotásairól is híres
városunkban, az Eötvös Galériában állított. A mûveket Szabó-

Berghauer Zoltán méltatta a megnyitón, aki az egyszerre „színes,
egyszerû, dinamikus, elmélkedõ, nyüzsgõ, tétovázó” képi világ

szépségeire hívta fel a közönség figyelmét. Tisztelt Szerkesztõség!
  Élvezettel olvastam a nemrégen elhunyt Csiffáry Tamás
fõiskolai tanár Évgyûrûk c. “családszociográfiáját”. Ez a
könyv városunk története szempontjából is figyelemre méltó
dokumentumokat tartalmaz. Megérdemelné, hogy minden
dorogi polgár, de fõként az ifjúság kezébe eljusson!

Helytörténettel foglalkozó kiválóságaink számunkra ér-
tékes munkával gyarapíthatnák ilyen irányú a múlt század
történet készleteinket, ha válogatva, lerövidítve mindenki
számára elérhetõvé tennék.

Kik vagyunk mi dorogiak? Elõdeink példája tanít, emeli
öntudatunk.

Tisztelettel ajánlom figyelmükbe kérésemet.
Üdvözlettel: Dy

F E L H Í V Á S
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye

2013. április 15-én /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.

Vendégünk lesz: dr. Mikesy Péter gyermekgyógyász
Bábelõadás a gyerekeknek

Nagy Józsefné óvónõ közremûködésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt 2013. április 19-én, pénteken 17 órai kezdettel

Szendi Ágnes zeneszerzõi hangversenyére,
melynek helyszíne: József Attila Mûvelõdési Ház

Közremûködnek a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola tanárai és növendékei
Meghívott vendégek: Szabóné Érdi Mónika, Pásztóiné Nádudvary Erika, Mészáros Rita
Felkészítõ tanárok: Lõrinczné Csizmadia Katalin, Szendi Ágnes, Kolozsvári Barnabásné.

Mûsorvezetõ: dr. Kovácsné Tóth Ildikó
A hangversenyre a belépés díjtalan!

60 éves a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola
Szendi Ágnes 25 éve Intézményünk pedagógusa



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

6 24. évfolyam 4. szám  2013. április

A hazai kortárs irodalom jeles képviselõi látogattak Dorogra,
március 1-jén, hogy hódoljanak a jó bornak, és az irodalom-
nak. A rendezvény házigazdája a Molnár Sörözõ volt, szerve-
zõi a Magyar Prózaíró Mûhely Egyesület, a Dorogi Vállalko-
zók Egyesülete, Dorog város Kulturális Közalapítványa és
Dorog város Önkormányzata. Az ötlet, hogy a szellemi és
borkultúra egyszerre jelenjen meg, s mintegy kiegészítve egy-
mást fokozza azok élvezeti élményét Cselenyák Imre írótól,
a Magyar Prózaíró Mûhely alelnökétõl származik. Az elsõ
ilyen rendezvény után fogalmazódott meg annak igénye,
hogy ebbõl a programból hagyományt teremtsenek. Ennek
fõ pártfogója dr. Tittmann János polgármester volt, aki maga
is nagy tisztelõje az irodalomnak és a kiváló hazai boroknak.
E rendezvény szakított a megszokott felolvasó estek panelje-
ivel, oldott, kávéházi hangulatban folytak a felolvasások. Köl-
tõk és írók felváltva osztották meg írásaikat az értõ közön-
séggel. A kortárs költõket Erdõs Virág, Manró János, Vörös
István és Kõrössi P. József, az írókat Cselenyák Imre Kukorelly
Endre és Petõcz András képviselte. Meglepetésként dr.
Tittmann János polgármester is felolvasta írását, mely szer-
vesen kapcsolódott az irodalmárok gondolatiságához. Még
manapság is, ha irodalomról, vagy zenérõl van szó, elsõsor-
ban a múlt század, vagy még az azt is megelõzõ századok
szerzõi jutnak eszünkbe (pl. Petõfi Arany Ady…vagy Mo-
zart, Beethoven, Bartók…) Ezért is nagy jelentõségû, hogy

BORÍR, azaz bor és irodalom Dorogon
Dorogon a mai magyar irodalommal és zenével találkozha-
tott a közönség, és megismerhette a ma alkotóinak gondola-
tait, életérzéseit. Hogy miért említettem a zenét is? Mert az
irodalmi estet megtisztelte jelenlétével a nemrégiben 70. szü-
letésnapját ünneplõ dorogi születésû világhírû oboamûvész
Lencsés Lajos és partnernõje Jónás Krisztina énekes is, akik
Sáry Bánk kortárs zeneszerzõ nekik írt darabját adták elõ. A
kivételes kulturális esemény – szintén rendhagyó módon –
nem fejezõdött be az elõadásokkal, hanem hosszú órákon
keresztül együtt beszélgethetett alkotó és közönsége jófajta
borok és a vállalkozók egyesülete jóvoltából jóféle ételek
mellett.

Cservenka Rita

Grundl Ignác 1813-ban született Pesten. 1836-ban szentel-
ték pappá, Helembáról 48 évesen helyezték át Dorogra plébá-
nosnak. Már jó hírû botanikus volt, akinek nevét Bécsben is jól
ismerték: számos növénygyûjtõ beszámolóját közölték az ot-
tani, de Európa-szerte olvasott szakfolyóiratokban.

Esztergomi barátjával, Feichtinger Sándor botanikus dok-
torral, de gyakran egyedül is folytatta ezt a munkáját, miköz-
ben levelezésben állt tudóstársaival itthon és a határokon túl.
Munkásságával a még apró kis település, Dorog hírnevét is
elindította a nagyvilág felé.

1878 karácsonyát dorogi hívei a hit ünnepeként és a gyász
szomorúságával élték át: az ünnep elõestéjén vett búcsút az
élettõl a plébános. A dorogi temetõben édesanyja mellett pi-
hent közel száz évig, majd a temetõrész felszámolásakor csont-
jaik a templom kriptájába kerültek végsõ nyugvóhelyként.

A botanikus hagyatékát több tudományos mûhelyben
osztották szét, ezek máig õrzik herbáriumait, mappáit, más-
félszáz éves préselt növényeit. Grundl Ignác emlékét a tudós
szakma is halhatatlanná tette akkor, amikor a hegyi tárnicska
latin nevében megjelenítették a „Grundliana” jelzést.

Dorog Város Barátainak Egyesülete kezdeményezésére
– városunk önkormányzatának támogatásával – a 2013. évet
településünk elsõ tudósának emlékezetére szenteljük. Ennek
elsõ eseményére kerül sor április 22-én, a Föld Napja alkal-
mából a mûvelõdési ház Galériájában. Kiállításunkon bemu-
tatjuk féltve õrzött növényeinek mappáit (köszönet a szerve-
zésért Bauer Norbertnek, a Természettudományi Múzeum
munkatársának, akit méltán nevezhetünk Grundl örökösé-
nek, dorogi utódjának). Diákszakköreink festett-rajzolt ké-
peikkel emlékeznek és emlékeztetnek a Dorog környéki gyûj-
tések hajdani és mai természeti szépségeire (e képekbõl sze-
retnénk a közeljövõben naptárszerkesztéssel is megörökíte-
ni a botanikus emlékét). De a több nyelven beszélõ, olvasó
plébános könyvtárába is betekintésre kínál lehetõséget a ki-
állítás, érzékeltetve, hogy a tudós korának tájékozott, mûvelt
személyisége volt, aki Európa legismertebb nyomdáiban ké-
szült köteteivel vette körül magát a dorogi plébánián.

Fennmaradt több levele, látható a kézírása a dorogi anya-
könyvekben. Csak fényképet nem találtunk róla. Papként
szolgálta községünket, híveinek lelki gondozója volt, aki tu-

AZ ELSÕ DOROGI TUDÓSRA EMLÉKEZZÜNK 2013-BAN!
dósként is szerényen, visszahúzódva élt.

Az év folyamán tervezett naptárunk kiadásával, emlék-
fa állításával és a plébánia falán emléktábla leleplezésével foly-
tatjuk a 200 éve született Grundl Ignácra emlékeztetõ esemé-
nyeink sorát az év folyamán.

A Föld Napja kiállítás idõpontja:
2013. április 22. (hétfõ) 17 óra.
Köszöntõt mond: Kovács Lajos DVBE-elnök.
Megnyitó: Bauer Norbert tudományos munkatárs (Ter-

mészettudományi Múzeum).
Közremûködik: Kovácsné Fódi Krisztina (virágénekek).
Kedves dorogiak! Tiszteljék meg velünk Grundl Ignác

nagybecsû emlékét a kiállításon!
Dorog Város Barátainak Egyesülete

Dorog Város Önkormányzata

Gyõzelem Németországban
Dézsi Fábián, az Új-Hullám SE úszója négy aranyérmet nyert
a németországi Bad Bergzabernben megrendezett IV. Pamina
nemzetközi úszóversenyen. Fábián a 2003-as korosztályban
gyõzött 100 méteres hát, mell, gyors és pillangóúszásban.
100%-os teljesítményét egy különdíjjal is honorálták.
A 2002-es korosztályban Kovács Boglárka képviselte a dorogi
egyesületet, aki a fenti versenyszámokban hatodik, hetedik
helyezéseket szerzett.

Vízilabda dömping
Márciusban futószalagon játszottak mérkõzéseket az Új-Hul-
lám SE korosztályos csapatai a Budapesti Vízilabda Bajnok-
ságban és a Duna Kupában. Ez utóbbiban az egyesület márci-
us 24-én egy nyolc mérkõzésbõl álló dorogi fordulót is rende-
zett. A 2001-es korosztályban az Új-Hullám SE 16-6-ra legyõzte
a Ferencváros csapatát, a Vadász SE-tõl viszont 10-7-es vere-
séget szenvedett. Az 1996-os serdülõcsapat nagy gólarányú
vereséget szenvedett a Debrecen együttesétõl, viszont 6-5-re
legyõzte a Bókay-KSI csapatát a Budapesti Vízilabda Bajnok-
ság aktuális fordulójában.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Zimankóban is eredményesen...

Labdarúgás: NB III-as csapatunk a tavaszi felkészülést kü-
lönbözõ befogadó pályákon végezte és hogy jól – ezt igazol-
ják a március havi bajnoki mérkõzések eredményei.

Lássuk tehát: sajnos a sorsolás, na meg az idõjárás is közbe-
szólt, hogy csapatunk nem mutatkozhatott be hazai pályán
szurkolóinak. Négy mérkõzésre került volna sor március
hónapban, ebbõl három idegenben és egy itthon, az Újbuda
csapata ellen, mely március 16-án került volna lejátszásra, de
ezt a Labdarúgó Szövetség valamennyi osztályban felfüg-
gesztette a zord idõjárás miatt. Az intézkedés helyesnek bizo-
nyult, hiszen a körülmények – pályák állapota, utazási ne-
hézségek - a halasztás okait igazolták. Ezt követõen két so-
ron lévõ mérkõzését idegenben játszotta a csapat. De vegyük
sorjában: március 9-én Körmenden lépett pályára a Dorog,
meggyõzõ játékkal, biztos 2-0-ás gyõzelmet aratott. A gólo-
kat Skitu és Mészáros szerezték. Majd 16-án jött volna az
Újbuda, de ez elmaradt. Sajnos ez megzavarta a menetren-
det. Igy nem sikerült a gyõzelmet megszerezni Répcelakon,
gyenge játékkal csak az utolsó percekben tudott egyenlíteni
csapatunk. Az eredmény 2-2-es döntetlen, a gólokat Vígh
Ádám és Schultz Levente szerezte.

A 4. tavaszi fordulóra 31-én vasárnap került sor Pápán, a
Pápa II. csapata ellen. Az idõjárás ismét közrejátszott, mert
havazás jött ismét, a pálya olyan állapotba került, hogy a já-
tékvezetõnek kellett döntenie arról, hogy alkalmas-e a mér-
kõzés lejátszására. A döntés igen volt, tehát megkezdõdhe-
tett a küzdelem a hóval, a labdabirtoklásért. Minden volt,
csak játék nem, a kaput csak átlövéssel lehetett veszélyeztet-
ni, de ez ritkán sikerült a csapatok részérõl. Végül a szerencse
nekünk kedvezett, mert a 80. percben Janetka jól eltalált 20
méteres lövésbõl megszerezte a gyõzelmet jelentõ gólt. Ered-
mény tehát 1-0 a Dorog javára.

A márciusi mérleg ezek szerint: a kisorsolt négy mérkõzés-
bõl három idegenben lejátszva, egy idehaza elhalasztva. A
megszerzett pontok száma 7 – két gyõzelem, 1 döntetlen, 78
%-os teljesítmény, a tabella 4. helye.

Az áprilisi program: 6-án Dorog – Andráshida, 13-án vagy
14-én Mór – Dorog, 20-án Dorog – Hévíz, 27-én rangadó Ba-
latonfüred – Dorog. Ez a kínálat!

Az elhalasztott Újbuda elleni mérkõzésre május 1-jén szer-
dán kerül sor Dorogon.

Utánpótlás csapataink az MLSZ NB II. Közép-Nyugati Cso-
portjában szerepelnek. A hazai mérkõzéseket márciusban
Csolnokon rendezte meg a szakosztály, mivel a dorogi nagypá-
lya nem volt alkalmas a mérkõzések lejátszására.

Eredmények: U-13-as korosztály: Dorog – Task: 2-1, Dorog
Fõnix: 1-1. U-15: Pilisvörösvár – Dorog: 4-2, Dorog – Fõnix: 0-
0. U-17: Pilisvörösvár – Dorog 1-1. U-19: Csákvár – Dorog 2-4.

Asztalitenisz: Folytatódott a megyei bajnokság. Az elsõ
mérkõzésre az Eternit ellen került sor idegenben és 14-4-es
gyõzelmet aratott a Dorog. Következett a második helyen
álló Vértesszõlõs elleni mérkõzés 15-3 arányú vereséggel, aztán
a listavezetõ Tata otthonában szintén 15-3-as arányú vereség-
gel. Szomód volt a következõ ellenfél, melyet 15-3 arányban
nyert meg csapatunk. Az utolsó mérkõzésre Tatabányán ke-
rült sor a MÜSE ellen 10-8 arányú vereséggel. A mérleg tehát
két gyõzelem és három vereség.

Kézilabda: Az NB II-es nõi csapatunk is elkezdte a tavaszi
idényt. Elsõ mérkõzésre Tatán került sor, ahol 27-25-re nyertek
a hazai csapat ellen. Majd itthon fogadták a Pestszentimre csa-
patát és 23-20 arányú gyõzelemmel zárták a mérkõzést. Az
ifjúságiak mindkét mérkõzésüket nagy gólkülönbséggel nyer-
ték meg. Bravó lányok, csak így tovább!

Teke: Véget ért a 2012-es téli kupa csapatverseny, három
csoportba lettek beosztva a csapatok. A csoport gyõztese:
TOFI TEAM csapata: Tóth Sándor, Molnár Tamás, ifj. Tóth Sán-
dor, Jancsovics Balázs

A B csoport gyõztese: a RICHTER csapata: Bartl Sebestyén,
Kunya János, Pálinkó Ferenc, Kinka Ferenc

A C csoport gyõztese a DOROGI ESE csapata: Péter Vilmos,
Kohl Ferenc, Csuha András, Bíró László.

A gyõztesek díjazásban részesültek.
Szép sikert ért el Honvéd Bence a diákolimpia soproni kö-

zépdöntõjében. A 12 évesek kategóriájából az országos dön-
tõbe jutott. Csuha András, a sportkör elnöke jutalomban ré-
szesítette az ifjú tekést.

Közben már megkezdõdött a 2013-as városi tekebajnok-
ság 20 csapat részvételével.                                                 GS.

Szerencsére Dorogon nagyon népszerû az úszástanulás
és most már egyre keresettebbé válik az úszó-és vízilabda
sport is. Az Új-Hullám SE úszói több megyei diákolimpiai
aranyéremmel és országos döntõs helyezésekkel büszkél-
kedhetnek, a vízilabdások pedig a Budapesti Vízilabda
Bajnokságban és a Duna Kupában játszanak.

Az egyesület szeretne újabb dorogi gyerekek számára
lehetõséget nyújtani a versenyszerû sportolásra. Április
15-19-e között ingyenes úszó és vízilabda toborzót hirdet,
amelyre várja a jelentkezõ lányokat és fiúkat! A bemutató
edzés során a gyerekek belekóstolhatnak az úszásba és a
vízilabdázásba, és megismerkedhetnek az edzõkkel is.

Érdemes, mert a klub megújult edzõi stábbal kezdte meg
az idei évet. Az úszószakosztály vezetõedzõje Tószegi
Andor lett, aki az ország egyik legelismertebb utánpótlás-
neveléssel foglalkozó szakembere. Korábban dolgozott a
BVSC-nél, Székesfehérvárott és Veszprémben is, legutóbb
pedig Vácott tevékenykedett.

Gyere úszni vagy vízilabdázni!
A vízilabda szakosztály vezetõedzõje Györe Lajos,

egykori magyar bajnok, KEK gyõztes játékos, aki edzõként
több magyar bajnoki címet, LEN Kupát és Szuper Kupát
nyert, dolgozott a nõi utánpótlás válogatott szövetségi
kapitányaként és az Európa-bajnok nõi felnõtt válogatott
edzõjeként is. Mellette dolgozik Szarvas Dávid, valamint
új igazolásként Tóth Andrea, világ-és Európa-bajnok
játékos.

Az Új-Hullám SE fiatal, de folyamatosan fejlõdõ, a kör-
nyéken a legerõsebb edzõi stábbal rendelkezõ, úszó-vízi-
labda sportegyesület, amely még több dorogi családhoz
szeretne eljutni. A toborzón való részvételhez csak úszó-
felszerelésre és elõzetes regisztrációra van szükség. Jelent-
kezni Molnár Juditnál (Tel: 06-30-545-3909) lehet. Az egye-
sület munkájáról bõvebben a www.ujhullamse. honlapon
tájékozódhatnak.

V. F.
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Blues and Roll a Zenész Klubban
2013.04.26-án Blues and Roll lép fel

a dorogi Zenész Klubban (Molnár sörözõ, Bécsi út)
Mindenkit sok szeretettel várunk.

Belépõdíj: 900 Ft, klubtagoknak: 500 Ft
Részletek: a Mária utca 1. szám alatti zenészboltban.


