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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Január 18-án ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját váro-
sunkban. A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születés-
napja. Kölcsey Ferenc 1823-ban, immár 190 éve írta meg a
verset. Erkel Ferenc 1844-ben komponálta hozzá azt a ze-
nét, amely azóta is Himnuszunk kísérõ dallama. Az idei
városi program a Dorogi Galériában kezdõdött. Dr. Ko-
vács József Király Zsiga-díjas népi iparmûvész kiállításá-
nak megnyitójával. Ahogy Kovács Lajos helytörténész a
kiállítás méltatásában fogalmazott: nagyon sok új alkotást
láthatunk, hiába, a legjobb múzsa a megjelenés, itt jelen
esetben az újabb kiállítás. A 2011-es, az alkotó életmûvét
felölelõ tárlat óta újabb remekek sora került ki a keze alól.

Dr. Kovács József Zala megyébõl, Kútfejrõl indult a pa-
raszti világ követeként, ahol egy kultúra teljességét kapta
abban a miliõben. Ez a ma zömében látható anyag az eltûnõ
paraszti kultúrát idézi meg. A történelem népi szemléleté-
nek hõsi pillanatait, a hit lelkünk mélyébõl fakadó õsi elra-
gadtatásait. Kovács Lajos külön kiemelte a bútorokat, a hasz-
nálati tárgyakat, az újrateremtett balladai hangnemet, aho-
gyan Ágnes asszony, és a Vörös rébék asszonyait megfaragta.
Anyaság is visszatér nála, mint a szeretet és a család misztéri-
umának kortalansága. Ám a népi szobrászat kereteit tágító
alkotó sosem lépi át a határt a szobrászmûvész világáig.

Kovács Lajos szerint „egy tovább, távolabb mutató útjelzõ-
nek gondoljuk Kovács József újabb munkáit. Miközben itt él
közöttünk, másképp látja közös világunkat. Rögzített szin-
téziseiben magunk is felfedezõkké válunk. Nem dolgozhat
csak önmagának, mert az alkotás szenvedélye befogadók
mágneses terével válik teljessé. Az õ teremtett világa, mivel
emberi teremtõ, nem porból való, s hitünk szerint nem kell
porrá válnia sem. Amíg élõ, elevenen reagáló, átalakuló kul-
túrát õriz, közvetít és gazdagít. Gazdagodjunk általa mi is!”
A látogatók figyelmét hosszú ideig megragadták a fából ké-
szült csodák: az alkotó és a befogadó egymásra talált. A kiál-
lítás 2013. február 16-ig tekinthetõ meg.

Ezután a közönség a színházterembe vonult, ahol dr.
Tittmann János mondta el köszöntõjét, melyben többek
között a helyi jelentõségû idei kerek évfordulókat vette
sorra.

Kultúra Napja Dorogon
A képviselõ-testület döntése értelmében ezentúl a Ma-

gyar Kultúra Napján adják át városunk mûvészeti díját, a
Rauscher György-díjat. A kitüntetettek impozáns névso-
rába 2013-ban dr. Kovács József is feliratkozott. Gazdag élet-
útjának méltatását követõen megosztotta gondolatait a kö-
zönséggel, és itt jelentette be, hogy a „bányász sorozatát” a
városnak ajándékozza, hogy az közösségi teret gazdagít-
hasson városunkban.

A díjátadást követõen újabb különleges esemény szem és
fültanúi lehettek a jelenlevõk. Éppen január 18-án ünnepel-
te 70. születésnapját városunk szülötte, a világhírû oboamû-
vész, Lencsés Lajos. Két gyermeke, fia és lánya is itt köszön-
tötték õt, ott, ahol annak idején a pályafutása elkezdõdött, a
dorogi színpadon. Az ünnepelt is szólt az ünneplõkhöz:

„A 70 évrõl nem tudok sokat mondani, sosem voltam 70
éves, még csak egy fél napja van ez az egész. Ha visszagon-
dolok arra, hogy mit jelent ez a 70 év, ez az élet, akkor egyet-
len egy érzés van bennem: ez a hála. Majd pedig a szeretet.
Hála a teremtõnek, a csodálatosan szép életért, a szüleim-
nek, a családomnak és mindenkinek, azoknak a látható és
láthatatlan angyaloknak, akik gyönyörû széppé tették az
életemet. Nem egyszerû, nagyon komplikált, de nagyon
gazdag, szép ez az élet. Azért is hálás vagyok, mert ezt a
születésnapot lehetett volna egy vendéglõben is ünnepel-
ni, de mégis azzal ünnepeljük, ami az én életemben a leg-
csodálatosabb: az emberekkel való találkozás, a mûvészet, a
muzsika. Arra gondolok, az élet tele van véletlenekkel. De
még sincsenek véletlenek. Itt, ebben a kultúrotthonban, 55
évvel ezelõtt a Haydn Oboaversenyt játszottam, mint fiatal
oboista. Az volt életem elsõ szólófellépése. Most, 70 éves
koromban szintén ezt játszom, itt, otthon. Ez egy egészen
csodálatos, szép érzés, azon kívül, van egy másik oldala is:
az élet vége felé nem történik sok új dolog, de ma az Új
Magyar Kamarazenekarral játszom, amely pár hónapja ala-
kult. Egy új zenei palánta, Bánfalvi Béla vezetésével. Ha
valakinek születésnapja van, ajándékokat kap, de van olyan
tradíció is, hogy az ünnepelt ajándékoz. Szeretném ezt az
oboaversenyt minden kedves doroginak ajándékozni.”

Köszönjük az alkotóknak ezt a gyönyörû estet!
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TESTÜLETI HÍREK
2013. január 25.

Egy nem és egy tartózkodás mellett
fogadták el a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról és a két ülés kö-
zötti idõben hozott döntésekrõl, fon-
tosabb eseményekrõl szóló jelentést.

Megalkották a Dorog Város telepü-
lésképi véleményezési eljárásáról szó-
ló rendeletet. 2013 év január hónaptól
kialakították a járási közigazgatási
rendszert. Dorog város építéshatósá-
gi feladatát, az új rendszerben a járás
központ (Esztergom város) jegyzõje
látja el. Ám a törvény értelmében a
polgármester, és a fõépítész szakmai
álláspontja alapján építéshatósági
kontrollt gyakorolhat a városban épí-
tési engedélyhez kötött tevékenysé-
gek kapcsán. Ennek módját szabá-
lyozza az új rendelet.

Elfogadták az Emberi Erõforrás Bi-
zottság átruházott hatáskörébe tarto-
zó feladatok 2012. évi II. féléves teljesí-
tésérõl szóló beszámolót.

A Roma, a Német, az Örmény és a

Szlovák Nemzetiségi Önkormányza-
tok 2012. évi tevékenységérõl szóló
beszámolókat egy nem szavazattal fo-
gadták el. Polonyi Zsolt képviselõ ész-
revételezte, hogy a roma nemzetiségi
önkormányzat beszámolója nem elég
részletes, nem tartalmaz adatokat az
állami és önkormányzati támogatások
felhasználásáról, a testületi ülésekrõl.
Képviselõik a bizottsági üléseken sem
jelennek meg, valamint az általuk
mûködtetett ökölvívó szakosztály
megléte is kérdéses. (A beszámolók a
www.dorog.hu honlapon, a nemzeti-
ségi önkormányzatoknál olvashatók.)

Egyhangúlag jóváhagyták a tanke-
rülettel kötött használati szerzõdést.
Miután a nemzeti köznevelésrõl szó-
ló 2011. évi CXC. törvény alapján 2013.
január 1-jétõl az állam gondoskodik a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról,
az önkormányzat tulajdonában levõ,
az állami fenntartású köznevelési in-
tézmények feladatainak ellátását szol-
gáló ingatlan és ingó vagyon – ideért-
ve a taneszközöket, továbbá az intéz-

ményekben levõ eszközöket, felszere-
léseket –, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ ingyenes haszná-
latába került.

Dorog Város Képviselõ-testülete a
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Köz-
pont alkalmazotti létszámát 2013. feb-
ruár 1-tõl 5 fõvel csökkenti két nem
szavazat mellett. Emellett az intézmény
továbbra is városi fenntartásban ma-
rad. A fenti döntés értelmében és a
megismert normatíva adatok alapján,
nem kerül át a megyei önkormány-
zathoz 2013-ban.

Dorog Város Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete az önkormányzat te-
rületén lévõ, használaton kívüli álla-
mi tulajdonú ingatlanok térítésmen-
tes önkormányzati tulajdonba adását
nem kezdeményezi. Ezek jellemzõen
közutak, vasutak, erdõk, néhány épü-
let (mint például a volt földhivatal),
és nem szükségesek az önkormány-
zat feladatainak ellátásához, és így
fenntartási költségeik sem a várost ter-
helik.

Képviselõk fogadóórái

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képvise-
lõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hó-
nap páros csütörtökén tartja fogadóóráját 14-16 órá-
ig a Petõfi iskolában, illetve e-mail-es egyeztetés után
más idõpontban is fogadja a hozzá fordulókat.
A cím: jaszberenyi_karoly@freemail.hu

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ 2013.
február 19-én, kedden, 17-18 óráig tartja a fogadó-
óráját a Jobbik irodában: Dorog, Széchenyi ltp. 3/B.

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS

polgármester
DEÁK FERENC
alpolgármester

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA
jegyzõ

2013. február 21.(csütörtök) 800 – 1200 óráig
tartja FOGADÓNAPJÁT

a Polgármesteri Hivatalban.

Emléktábla avatás
A magyar kultúra napja alkalmából a kilencven éve szü-

letett Hopp Ferenc egykori dorogi – Bécsi úton található –
házánál tartottak megemlékezést kedden. A neves ornito-
lógus tevékenységét Dankó József képviselõ méltatta, ki-
emelve, hogy rövidesen megkezdõdik a bányatiszti kaszi-
nó épületének teljes rekonstrukciója, amelynek „kitünte-
tett tartalmi eleme” a Hopp-gyûjtemény – egyebek mel-
lett külföldrõl kapott diplomák, preparált madarak – be-
mutatása. A beszédet követõen Végh Éva, Dorog Város
Kulturális Közalapítványának elnöke leplezte le a tudós
emléktábláját, majd Meskó Bánk elõadómûvész szavalta el
Petõfi Sándor Három madár címû költeményét. Végül a
tulajdonképpeni házigazda, Puksa Ferenc látta vendégül
a cudar idõ ellenére szép számban megjelenteket, többek
között dr. Tittmann János polgármestert.  
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Dorogon majd’ minden intézmé-
nyét felújította már az önkormányzat.
Idén végre sor kerülhet a közmûvelõ-
dés legrosszabb állapotú intézményé-
re, a városi könyvtárra, a korábbi bá-
nyatiszti kaszinóra.

Az önkormányzat képviselõ-testüle-
te elsõre még 2011-ben adott be pályá-
zatot a Közép-Dunántúli Regionális
Operatív Program „Értékmegõrzõ és
funkcióbõvítõ város rehabilitáció a
10.000 fõ feletti és 20.000 fõ alatti váro-
sokban” címû kiírásra.

Az elsõ próba nem járt sikerrel, ám
másodjára, új költségvetési tervezet-
tel, egy helyi vállalkozó bevonásával
megnyílt az esély az elképzelések meg-
valósítására.

A hivatalos, egyben részletes meg-
fogalmazás szerint: „Dorog városa a
projekt megvalósításával a helyiek éle-
tét leginkább befolyásoló, egységes,
erõs városközpontot kíván kialakíta-
ni azzal, hogy az itt élõk számára
kulcsfontosságú, a múlt század elsõ
felében épült, akkor építészeti remek-
nek számító, mára leromlott állapo-
tú, nehezen hozzáférhetõ közösségi
helyszínt, az Arany János Városi
Könyvtárat felújítja.

A tervek szerint a kivitelezési, vala-
mint a közszféra és gazdasági funkci-
ót ellátó tevékenység kialakításával
kapcsolatos munkálatok 2013. február
1-je és 2014. április 15-e között valósul-
nak meg.

A projekt 200.000.000,- Ft támogatás-
ban részesült.  A támogatásból
184.000.000,- Ft az önkormányzati pro-
jektelemre, míg 16.000.000,- Ft a konzor-
ciumi tagi gazdasági funkció projekt-
elemre fordítandó. A támogatási szerzõ-
dés megkötéséhez szükséges iratanyag
becsatolása folyamat-
ban van.

Siker a pályázaton – felújítják a könyvtárat
A projekt összköltsége több mint 282

millió forint.
Az épületrõl
1908-ban kezdték építeni, majd 1924-

ben bõvítették Gáthy Zoltán tervei
alapján. A szecessziós belsõ terû épü-
let akkoriban nagy sikert aratott. A
mûszaki értelmiség fontos találkozó-
helye volt. Jelenleg a könyvtár mûkö-
dik az 550 m2-es épület egy részében,
az emeleti részt is hasznosítani kelle-
ne. Ezzel nem csak a könyvtár problé-
mái oldódnának meg (állományfej-
lesztés, internetes szolgáltatás, raktáro-
zás stb.), hanem az évek óta méltatla-
nul raktárokban elhelyezett helytör-
téneti gyûjteményt, a dorogi mûvé-
szek város által megvásárolt alkotása-
it és Hopp Ferenc ornitológus, madár-
tani gyûjteményét is ki lehetne állíta-
ni, amely országos érdeklõdésre is
számot tarthat. Ezzel együtt olyan új
mûvelõdési színtér állna rendelkezés-
re, ahol az egyre nagyobb számban
megjelenõ civil szervezetek is prog-
ramjaikkal aktívan részt vehetnének
a város és a kistérség szellemi életé-
nek színesítésében. Mód nyílna olyan
vonzó, interaktív programok, rendez-
vények, konferenciák megrendezésé-
re, amely a város és környéke prog-
ramkínálatát bõvítené, illetve kiegészí-
tené. A Közép-Dunántúli Regionális
Operatív Programra, város rehabilitá-
cióra, városközpont fejlesztése beadott
pályázat fõ gondolata az építészeti ér-
tékeink megõrzése mellett tehát új,
gazdasági funkciók, új szolgáltatások
bevezetése, például könyvesbolt, an-
tikvárium, netkávézó, az emeleten ga-
léria, elõadó terem, konferencia hely-
ség kialakítása. Ezáltal új munkahe-
lyeket is teremtenek. Az épület körül
parkolóhelyeket is kialakítanak.

A külsõ és belsõ felújítás

kiemelt mûszaki része az alternatív
energia felhasználás is. A város kultu-
rális hagyatékának méltó megjelení-
tése jól beilleszthetõ lenne új értékte-
remtõ és korszerû szolgáltatásokat kí-
náló intézményhálózatba, kulturális
kínálatába. A pályázat elemei:

1. Közösségi funkció erõsítése: 
- Az Arany János Városi Könyvtár

felújítása és átalakítása
- Mûvészeti galéria létrehozása a

könyvtár épületében. (Hagyomány-
ápolás, emlékállítások a település büsz-
keségei számára.)

- Mûködtetéshez szükséges eszköz-
beszerzés

2. Közszféra funkció erõsítése:
- Városmarketing iroda kialakítása

a könyvtárban. (A gazdaság fejleszté-
séhez szükséges források bõvítése, a
versenyképesség növelése, egységes
arculat megteremtése)

3. Gazdasági funkció erõsítése
- Konzorciumi partnerként egy he-

lyi vállalkozó bevonása (A jelenleg
kihasználatlanul álló épületben egy
vállalkozás új telephelyének kialakí-
tása, szolgáltatás elérhetõségének biz-
tosítása, munkakörülmény-javítás,
munkahelyteremtés)

4. „Soft” tevékenységek kialakítása
- Identitástudat-erõsítés
- Rendezvénysorozat az intézmény

fennállásának hatvanadik évfordulójára
- Tanévhez igazodó programszerve-

zés (prózamondó és szavaló verse-
nyek, helytörténeti vetélkedõk)

- Rendezvények az idõskorúaknak
(hangversenyek, könyvbemutatók,
kiállítások)

- Családi programok (civil szerve-
zetekkel történõ együttmûködés, kör-
nyezettudatos életforma propagálása,

helytörténeti ismeretátadás,
kézmûves foglalkozá-

sok)
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Dr. Kovács József 1931. július 20-án a
Zala megyei Kútfej községben szüle-
tett.

1939-ben került elõször kapcsolatba
Doroggal, majd néhány éves kitérõ-
vel az Alföldön dolgozott cselédként.
1947-tõl tért vissza Dorogra és környé-
kére. Jogi képzettséget szerzett. Volt
tanácselnök, majd nyugdíjazásáig jog-
tanácsosként dolgozott.

A kézmûvességgel, faragással vi-
szonylag késõn került kapcsolatba, egy
dorogi kiállításon ismerte meg Cs. Kiss
Ernõ népi iparmûvészt, akinek mû-
vésztáboraiban tanulta a faragás mû-
vészetét. Itt alakult ki a magyar kultú-
ra iránti elkötelezettsége.

Kezdetben ösztönösen majd tuda-
tosan készült a népi tárgyalkotásra.
Nyugdíjba vonulása óta a faragás szin-
te minden ágával foglalkozik. Készít
népi bútorokat, használati tárgyakat,
dombormûveket, körplasztikát. Anya-
ga a fa, szaru, csont, fém, bõr, techni-
kái a faragás, karcolozás, ónöntés, fém-
csont berakás. Szakmai berkekben is a
legmagasabb szinten elismert mûvész.

Elismertségét jelzi, hogy számos szak-
mai közösségben kapott és vállalt fele-
lõs megbízásokat. 1987-tõl tagja a Ko-
márom-Esztergom Megyei Népmûvé-

DR. KOVÁCS JÓZSEF fafaragó népi iparmûvész
szek Egyesületének, 1989-1996. között
elnöki teendõket látott el a szervezet-
ben. Három ciklusban a Népmûvésze-
ti Egyesületek Szövetségének alelnöke
volt. Elismerései közé tartozik az 1993-
ban megítélt Népi Iparmûvész cím.

Évtizedeken át rendszeresen részt
vett az országos és megyei kiállításo-
kon. Állandó résztvevõje volt a budai
várban évente ismétlõdõ Mesterségek
Ünnepe kiállításnak, ahol eddigi leg-
nagyobb szakmai elismerését 2007-ben
kapta meg.

Számos köztéri alkotása található itt-
hon és külföldön. Dorogon 1983-ban
1990-ben 1998-ban volt egyéni kiállítá-
sa, legutóbb 80.
születésnapján,
2011-ben életmû-
kiállítás keretében
a bányásznapon
mutatta be mun-
kásságának ke-
resztmetszetét.

Városi fafaragó
szakkört vezetett
1991-tõl 1996-ig a
Zrínyi-iskolában.

Dorog Város
Önkormányzata
felkérésére 1995-

ben a németországi testvérváros,
Wendlingen am Neckar temetõje szá-
mára készítette el a Dorogról elszárma-
zott németek emlékoszlopát.

Ma is szorosan kötõdik volt munka-
helyéhez, Doroghoz, tagja Dorog Vá-
ros Barátai Egyesületének, állandó
résztvevõje az Elszármazott Dorogiak
éves találkozóinak, kultúra közvetítõ
elõadásokkal vesz részt e közösségek
munkájában.

Dr. Kovács Józsefnek a népi iparmû-
vészet jeles alkotójának munkásságát
és kötõdéseit méltán reprezentálja a
város mûvészeti díjának odaítélése és
átadása.

Sok dorogi család útja veze-
tett a keleti országrészek felõl
szénmedencénk felé a XX. szá-
zadban. Borbély László Debre-
cenben született, de a korán ár-
ván maradt család már apa nél-
kül költözött Dorogra, ahol a
Szilágyi Antal – ugyancsak ve-
gyész – nagybácsi támogatta a
tehetséges Borbély fiúkat leg-
magasabb tanulmányaik befeje-
zéséig. Gyula hamarosan orszá-
gos hírû karmester, László a
Veszprémi Vegyipari Egyetem

vegyészeként a természettudományok kiváló – de mindig
szerény – tudósa lett 1963-tól, diplomavédésének évétõl.
1978-ban már mûszaki doktor, aki számos kémiai, techno-
lógiai és környezetvédelmi szabadalom társfeltalálójaként
kiérdemelte a Nehézipar Kiváló Dolgozója címet, a Kiváló
Újító és a Kiváló feltaláló cím arany fokozatát.

Mindezek közben úgy volt három nagy cég dolgozója,
hogy sosem változtatott munkahelyet: még a Dorogi Szén-
feldolgozó Vállalatnál kezdte pályafutását, majd a Kõbá-
nyai Gyógyszerárugyár, nyugdíjba vonulásáig pedig a
Richter Gedeon Vegyészeti NyRT különbözõ vezetõi be-
osztásokat betöltõ szakembereként úgy ismerték, mint aki
mindig dorogi maradt. Ez az ismertség nem formális elis-
merés: itthon is, külföldön is számos konferencia, a szak-
lapokban publikációk sikeres szereplõje, részese volt.

Közéleti szereplést is szívesen vállalt, elsõsorban szakterü-
letének ismeretében szolgálta Dorog városának érdekeit is.

BORBÉLY LÁSZLÓ HALÁLÁRA
Alapító tagja, 1990-94 között titkára volt a Dorogi Környezet-
védelmi Egyesületnek, a Magyar Kémikusok egyesületének
pedig a dorogi csoport titkáraként és elnökségi tagjaként lett
aktív vezetõje. Sokoldalú, mûvelt értelmiségiként csatlako-
zott Dorog Város Barátainak Egyesületéhez, az egyesület
várospolitikai munkáját a városi képviselõ-testület szakbi-
zottságaiban segítette. A Dorogi Füzetek mûszaki tudomá-
nyok felé fordulásának, tudománytörténetet feldolgozó so-
rozatának egyik fellendítõje, kezdeményezõje lett, aki a kö-
tetekben a jeles dorogi személyekrõl is (Schlattner Jenõ és
Riedler Miksa vegyészek), az ipartörténet nagy korszakairól
is (karbidgyártás, germánium-elõállítás) értékes dokumen-
tum-kiadványok megszületésénél bábáskodott.

Városa is, szakmája is magasra értékelte ezt az életmûvet.
Az 1968-ban alapított Pfeifer Ignác emlékérmet 1992-ben
ítélte dr. Borbély Lászlónak a Magyar Kémikusok Egyesü-
lete, a dorogi társadalmi egyesületek kezdeményezésére
pedig 2005-ben jutalmazták a Dorogiak Dorogért Emlék-
éremmel munkásságát.

2012 karácsonya elõtt érkezett a lesújtó hír haláláról. Az
utána maradt betölthetetlen ûrt Kosztolányi Dezsõ, a költõ
fogalmazta meg pontosan és fájdalmasan: „Mert ilyen az ember.
Egyedüli példány.” Ezt a fájdalmas hiányt fejezte ki nagyon
sokak szeretete, tisztelete, gyásza, mely körülvette január 10-én
dorogi ravatalát, majd nyughelyét. Olyan embertõl köszöntünk
el, aki nyomot hagyott bennünk a munka, a család, a város iránti
szeretetével, emberségével és szerénységével.

Nyugodjék békében!                                                  la – ko
A búcsúzó család ezúton köszöni meg a személyes

együttérzés kifejezésének minden jelét azoknak, akik
Borbély László iránti gyászukat velük megosztották.
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Az Eötvös Galériában Kis Luca és Kreitner Péter mutatko-
zott be. Mindketten a Dorogi Alkotókör tagjai, mesterük

Kolonics Péter.

A Háttér a Dorogiakért egyesület által szervezett Hópe-
hely Bállal kezdetét vette Dorogon a báli szezon. A

vacsora után a vendégeket Boldog Péter bûvész varázsolta
el, nem csak a színpadon, az asztaloknál elõadott trükkjei-

vel is. A bálon a vendégek megkóstolhatták a Kárpát-
medence borait és a bál saját koktélját, a Hópehely koktélt
is. Hajnalig a Szalai Band adta a talpalávalót, játékukat

csak a tombolahúzás idejére szüneteltették. A tombola
fõnyeremény kilenc szerencsés nyertese pedig Görögország-

ba utazhat. “A hangulat remek volt, sikerült egy új
hagyomány, egy új bál alapjait lefektetni.” mondta Riegel

Béla, a bál egyik szervezõje. Találkozunk jövõre!

2013. január 12-én a dorogi nagycsoportos óvodásoknak
szervezett sportversenyt a DOKI-Petõfi iskola a városi

sportcsarnokban. A gyõzelmet a DOKI-Petõfi óvoda
csapata szerezte meg.

Képes krónika
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DOROGI SPORTKÉPEK
Fagy, hó nem lehet akadálya a felkészülésnek...

Január 15-én találkozott az NB III-as játékosokkal a szak-
osztályvezetés, hogy megbeszéljék a tavaszi folytatás elõké-
születeit. „Az edzések lefolytatására három lehetõség van” –
vázolta fel Miskei Attila vezetõ edzõ –„ a sportcsarnok, a
mûfüves pályák és a futópálya. A nagypályát nem használ-
hatjuk, ezért az edzõmérkõzéseket Dorog és Budapest kör-
nyékére terveztük. A március eleji bajnoki rajtig 10 edzõ-
mérkõzés lesz, szerda és szombati napokon. Budapesten a
Honvéd II. csapata ellen, majd Párkányban, Budafokon, So-
roksáron, Diósdon az Érd csapata ellen, Budapesten a Pénz-
ügyõr, majd ismét Diósdon a helyi csapat ellen, Budaörsön,
Szigetszentmiklóson a Tököl csapata ellen, végül Üllõn feje-
zõdik be a felkészülési mérkõzések sora. Az ütem szerint
tehát egy héten belül két mérkõzést is fogunk játszani, a hét
többi napján pedig a futópálya, a mûfüves pálya és a sport-
csarnok áll majd rendelkezésre. A csapat elé tûzött cél nem
változik – az elsõ öt hely valamelyikének a megszerzése” –
fejezte be ismertetõjét a vezetõ edzõ. Örvendetes, hogy a sú-
lyos sérültek is megkezdték óvatos edzéseiket. Az edzések a
terv szerint rendben folynak, persze mindenki várja már a
tavaszt, ami még sajnos várat magára.

Az utánpótlás csapatok is elkezdték az edzéseket, leg-
elõször az U-19-esek január 8-án. Erre azért volt szükség,
mert 20-án Esztergomban a Pézsa Tibor Sportcsarnokban
teremtornát szerveztek, melyen a Dorog csapata is részt

vett. Szereplésük örvendetes volt, mert a 20 csapatos tor-
nán a második helyet szerezték meg. A torna legjobb játé-
kosának különdíját a Dorog csapatának kapitánya, Pász-
tor Ádám nyerte el. Az ifik tehát dicséretesen kezdték Bodó
László edzõ irányításával a tavaszi idényt.

A dorogi vezetõk és játékosok bíznak abban, hogy az
idõjárás nem zavarja meg az alaposan elõkészített tervet.

A kézilabdások, az asztaliteniszezõk is javában készül-
nek a februárban kezdõdõ tavaszi rajtra, amihez sok sikert
kívánunk.

Teke: Az elõzõ számban nem közöltük a városi bajnok-
ság egyéni és csapat végeredményét, most közöljük. Az elsõ
osztályban 12 vegyes csapat szerepelt, Valamennyi lejátszot-
ta a 22 mérkõzést, a csapatok létszáma összesen 53 fõ volt.

Eredmények: 1. TOFI TEAM: 36 pont, 2. COMP-L: 34
pont, 3. AKRO: 28 pont. Egyénileg: 1. Tertsch Miklós, Comp-
L, 269,19 dobásátlag. 2. Prommer István, Ászok, 261,60 do-
básátlag. 3. Karcz Jenõ, Comp-L, 260,33 dobásátlag. II. Osz-
tály: 1. TIVI KFT: 30 pont. 2. Dorogi SE: 24 pont. 3. GRAN-
NETT: 24 pont. Egyénileg: 1. Kohl Ferenc, Dorogi ESE,
258,05 dobásátlag. 2. Krajcsovszki Ferenc, TIVI KFT, 247.07
dobásátlag. 3. Péter Vilmos, Dorogi ESE, 244.50 dobásátlag.
Ebben az osztályban 9 vegyes csapat vett részt összesen 42
fõvel.

Göb Sándor

IN MEMORIAM
Kertész László 1927–2013.

Ismét gyászol a dorogi labdarúgás. 86 éves korában ez év
január 5-én elhunyt a volt kiváló labdarúgó, Kertész László,
akit játékostársai, barátai, ismerõsei csak Csupinak nevez-
tek. A labdarúgás szeretetét édesapjától örökölte, aki az l920-
30-as években a Dorogi AC Csapatának kiváló kapusa volt.
Természetes, hogy Õ is labdarúgónak készült. Igazolt játéko-
sa lett a kölyök, majd az ifjúsági II., majd I. csapatának. Ez-
után bekerült az NB. I-be jutott Dorog bõ játékoskeretébe.
Elsõ mérkõzését l945. október 21-én játszotta 18 éves korában
a Budapesti MTE elleni bajnoki mérkõzésen, melyet a Do-
rog nyert meg 3-2 arányban. Ezt követõen a Komlói Bányász
kérésére kölcsönjátékosként játszott 2 éven keresztül Kom-
lón. Ezután Dorogon folytatta szereplését, kilenc NB I-es
mérkõzést játszott. A labdarúgás befejezése után a Dorogi
Szénbányák gazdasági osztályán dolgozott, képezte magát
és az osztály vezetõ beosztású tagjaként vonult nyugdíjba 40
éves szolgálat után. Nyugdíjas éveiben kertészkedett és ke-
rékpározott. Utóbbi idõben sokat betegeskedet, boldog csa-
ládi körbõl ragadta el a halál. Sportbarátai, munkatársai fájó
szívvel gondolnak Rá.

Csupi, nyugodj békében!                             Göb Sándor

Gyõzelmek a Duna Kupában
Két gyõzelmet szerzett az Új-Hullám SE 2001-es korosztályos
vízilabda csapata a Duna Kupában. A január 26-án megren-
dezett leányfalui fordulóban a dorogiak a Ferencváros és a
Vadász SE csapatait gyõzték le. A siker értékét növeli, hogy a
csapatból négyen még az elõkészítõ csoportba tartoznak. A
góllövésben Gulyás Márton, Tánczos Marcell és Böszörmé-
nyi Kristóf jeleskedtek. Az eredmények: Új-Hullám SE –
FTC 15-5, Vadász SE – Új-Hullám SE  12-13

Úszótanfolyam tavasszal is!
Minden gyermeket várunk a márciusban induló úszó-

tanfolyamunkra! Akik valamilyen okból nem tudták el-
kezdeni az õszi tanfolyamot, azok is csatlakozhatnak a nyá-
rig tartó foglalkozásokra! Számunkra fontos a gyermekek
egészsége, az úszás és a vízilabdázás népszerûsítése.

Munkatársaink szakképzett úszóedzõk, úszásoktatók és
testnevelõ tanárok. Kiscsoportos foglalkozásokat tartunk
(8-10 fõ/oktató) a gyermekek tudásszintjének megfelelõen.

Az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola 8 lépcsõs oktatá-
si programjában az egyes szinteken a gyermekek vizsgát
tehetnek, amely nagy ösztönzést jelent a számukra.  A sike-
res vizsgát oklevéllel jutalmazzuk. A szintvizsgák a szülõk
számára is pontosan jelzik gyermekük fejlõdését!

A nemzetközileg elismert és bevált párhuzamos úszás-
oktatási rendszerben dolgozunk.

Számunkra nagy öröm, ha látjuk a gyerekek fejlõdését. S
mert ezt az örömöt szeretnénk velük is megosztani, beve-
zettük a „Mosolyalbum” programunkat is. Minden oktatá-
si óra után a gyermekek egy mosoly pecsétet kapnak az
albumukba. Az albumban ajándékok képeit helyeztük el,
amelyeket a rendszeres részvétel arányában, szintenként
érhetnek el és kaphatnak meg a gyerekek.

És ez még nem minden! Iskolánk nagy hangsúlyt fektet
a tehetségkutatásra és kiválasztásra is.

Úszó sportági elõkészítõ csoportokban, valamint az is-
kolával együttmûködõ Új-Hullám Sport Egyesületben be
lehet kapcsolódni az úszósportba.

Lehetõséget biztosítunk a vízilabdázás kipróbálására is.
A gyerekek az elõkészítõ tanfolyamokon elsajátíthatják a
sportág alapjait, ezt követõen pedig becsatlakozhatnak a
korosztályos vízilabda versenycsapatainkba is.

Ha tetszik, ússzunk együtt tavasszal is! Jelentkezz a Do-
rog Városi Uszodában Molnár Juditnál (06 30 545 3909)!
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Irodalmi pályázat
„A pénz szerepe az életemben” címmel hirdetünk irodalmi
pályázatot 13-16 éves diákok részére mind a 15 ellátott tele-
pülésünkön. A fogalmazás/esszé beküldési határideje márc.
1., terjedelme: max. 5 géppel írott szabvány oldal, vagy 8
kézzel írt oldal. A legjobb pályamûvek beküldõi egy in-
gyenes 3 napos táborban vehetnek részt a tavaszi szünet-
ben, a Gerecsében, ahol a sok-sok játék mellett a pénzügyi
mûveltség fejlesztése is elõkerül. A pályázathoz kapcsoló-
dóan „Pénz az irodalomban” címmel idézetgyûjtõ versenyt
is szervezünk, melyre a magyar és világirodalmi szerzõk-
tõl és a Bibliából is várjuk az idézeteket. Kapcsolattartó:
Deák Mária.

Feketehegyi Tábor
Magatartászavaros, problémás, hiperaktív gyerekek részére
szervezett hétközi többnapos, bentlakásos, kiscsoportos
személyiségfejlesztõ tábor pszichológussal, mentálhigié-
nés szakemberrel, sok élménnyel, játékkal, kirándulással,
beszélgetéssel, közös tevékenységekkel. Célunk a bajban
lévõ és/vagy bajt okozó gyerekek beilleszkedésének és tel-
jesítményének javítása olyan hatékony programok által,
melyek életük valamennyi területére kiterjednek, számukra
örömet okoznak, és fejlesztik a kulcskompetenciáikat. Kap-
csolattartó: Simon Gábor.
Kérjük, hogy az érdeklõdõ szülõk, pedagógusok, egyéb szak-
emberek, vagy maguk az érintett gyerekek keressék meg in-
tézményünket!

Gázoló Kalandklub
10 év feletti gyerekeknek szóló klubunk következõ prog-
ramja során, febr. 23-án, szombaton a Vértesben teszünk
egy tavaszváró, kalandos túrát. Csatlakozz hozzánk, így le-
hetõséged nyílik majd a nyári Gázoló-táborban is részt
venni. Programjainkról többet megtudhatsz a facebook
„Kalandklub Gázoló” oldalán. Kapcsolattartó: Simon Gábor.

A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni a Karácsony elõtti ado-
mányokat Fürst Istvánnak, ill. a Dr. Sándor Bernadette
Ügyvédi Irodának, valamint mindazoknak, akik bármilyen
aprósággal hozzájárultak a gyermekes családok szebb ün-
nepéhez.

Téli tüzelõ
Továbbra is várjuk helyi vállalkozók, vállalatok, magán-
személyek segítségét a hátrányos helyzetû családok tüze-
lõvel való támogatásában. Kérjük, hogy tüzelésre alkalmas
fahulladék, sérült raklap vagy egyéb faanyag fennmaradá-
sa esetén gondoljanak azokra, akiknek komoly kihívást
jelent a hátralévõ téli idõszak átvészelése. Kérjük azok je-
lentkezését is, akik a szállításban tudnának segédkezni.
Kapcsolattartó: Veszprémi Tímea

“Add oda a régit, hogy a helyét felválthassa az új....”
A 2012-es év folyamán több száz rászoruló családnak jelen-
tett segítséget a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat által szervezett ruhabörze, ruhaosztás.
A téli hideg idõ beálltával újabb kérések érkeztek amit ez-
úton szeretnék tolmácsolni azon jóérzésû embereknek,
akiknek vannak feleslegessé vált bútoraik. Nagy szüksé-
günk lenne bármilyen bútordarabra, a széktõl egészen a
konyha asztalon át a kanapéig... Nem baj ha kicsit kopott,
régi vagy divatja múlt...elég ha épp és még használható.
Kérlek nézz körül a pincédben, padlásodon vagy a garázs-
ban és ha úgy érzed az új évben helyet adnál az újnak,
akkor a régit mi szívesen vesszük...

Elérhetõségeink:
tel.: 431 170, 20/561 5226, 20/561 5280
e-mail: gyermekjoleti@dorog.hu,

csaladsegito@dorog.hu

MEGHÍVÓ
2013. március 15. 10 óra

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
165. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre

várjuk Önöket a Petõfi térre.
Ünnepi mûsor:

Föltámadott a tenger.
A Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek

mûsora
Az ünnepségen közremûködik az Erkel Ferenc

Zeneiskola Ifjúsági Zenekara.

17 órakor
a mûvelõdési házban

Nyitnikék
tavaszi jótékonysági

gálamûsor

Nõnapi bál
2013. március 9-én 20 órától
hagyományos nõnapi bál

a mûvelõdési házban
Zene: Elektron Band
Chippendale show

Belépõ: 2500 Ft,
érdeklõdés és helyfoglalás 33/521-000

2013. március 2-án 20 órától 02 óráig

ÉJJELI ÖTÓRAI TEA
a Senior Banddal

mûvelõdési házban
Belépõ: 1000 Ft,

érdeklõdés és helyfoglalás
33/521-000
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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. február 18-án /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.

Vendégünk lesz: Holló Márta pszichológus
Téma: Hogyan neveljünk boldog gyereket?

Bábelõadás a gyerekeknek
Nagy Józsefné óvónõ közremûködésével

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Kirándulások a BEBTE-vel
Török József Emléktúra március 9.

A tavalyi, rendkívül sikeres túra megismétlése, amit ezentúl
a közelmúltban fiatalon elhunyt túratársunk és barátunk
tiszteletére az õ emléktúrájának nevezünk.

A program: könnyed ereszkedés Kétbükkfa-nyeregtõl a
Fekete-hegyi menedékház érintésével a Doroggal határos
Nagy-Strázsa-hegyig. Itt a Sátorkõpusztai-barlangot is
bejárjuk.

A programra Budapestrõl a Déli pályaudvartól autóbuszt
indítunk 7.30 órakor. Felszállni lehet még az Árpád hídnál és a
Budakalászi Auchan bevásárlóközpont parkolójánál.

Részvételi díj: 2000 Ft + 1000 Ft (barlangtúra)
Az autóbusz a kirándulás végeztével vissza is szállítja a

résztvevõket.
Bõvebb információ:www.bebte.hu


