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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A tünékeny és a maradandó
Két ráadás számot is kikövetelt a közönség Lattmann
Bélától és barátaitól a Zene Világnapja alkalmából. Egyedülálló jazzkoncertet hallhattak a jelenlevõk: apák és fiúk,
tanárok és tanítványok, tradíció és újítás együtt volt jelen,
harmóniában, megértésben, együttmûködésben. Az ellentétpárokat két-két zenész képviselte. Az apák, tanárok, és
tradíció részérõl Lattmann Béla és Fekete István, a fiúk,
tanítványok és újítók oldaláról pedig Lattmann Kristóf és
Fekete János „Jammal”. Már a színpadra lépéskor kis meglepetést okozott Jammal megjelenésével: inkább egy rapper,
mint egy jazz zenész benyomását keltve. De nem minden a külsõ: profi módon játszott a dobokon, ám kiderült:
nincs is szüksége semmilyen
hangszerre, önmaga képes
egyedül egy egész zenekart
megjeleníteni a beatbox, vagy
szájdob technikának köszönhetõen, amikor az ütemet, a
ritmust és a zenei hangokat a
szájjal, ajkakkal, nyelvvel és
hangszálakkal idézik elõ.
„Jammal” egy humoros jelenetet adott elõ, mely a reggeli készülõdést, rádióhallgatást
és televíziózást elevenítette meg. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta õt. Persze nem maradt el mögötte Kristóf
sem, aki egészen más világba repített minket: saját szerzeményét mutatta be zongorán, édesapja kíséretével. A négy
zenész mûsorában ismert melódiákat szólaltatott meg. Mindenki feszült figyelemmel követte a dallamokat, sok láb
mozdult meg az ütemre, sok átszellemült arc élvezte ezt a
rendhagyó koncertet. A közönség alig akarta elhinni, hogy
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vége ennek a varázslatnak, és a dorogi szokásoknak megfelelõen egy másik csodavilágba, a képzõmûvészet birodalmába hívtak bennünket Kádár György alkotásai. A mûvekrõl Wehner Tibor mûvészettörténész beszélt, aki azon
tûnõdött, hogy a zene hangjai hova tûnnek. Szerencsére a
képek, amelyekrõl beszélt, nem ilyen tünékenyek. Ezeket
Wehner Tibor fedezte fel, amikor õ nyitotta meg a mûvész
100. születésnapja alkalmából rendezett kiállítást a budapesti Lénia Galériában. Mikor áttanulmányozta a kiállítás
anyagát, feltûnt neki egy „Dorogi szénbánya” címû, 1947ben készült pasztell. Ekkor
kiderült, a festõ hagyatékában
sok dorogi témájú és keletkezésû alkotás van, méghozzá a
bányáról, annak dolgozóiról.
Ekkor vetõdött fel egy itteni
bemutatás gondolata is. Kádár György 1947-ben járt városunkban, ekkor született a
bánya világának képi feldolgozása, melyrõl késszé érlelt
mûvek és izgalmas vázlatok
is tanúskodnak. A roppant
nehéz és veszélyes munkát
végzõkrõl és közegükrõl adnak hiteles, riportszerû képet.
Igazi különlegességek a portrék, a szereplõk neveivel. Zárásként kiemelte, hogy újabb dorogi kötõdésû mûvészt köszönthetünk, s így a bányász hagyományokhoz ezer szállal
kötõdõ városunk újabb, a múltját megörökítõ képanyaggal gazdagodott. A kiállítás november 5-ig várja a mûvészetszeretõ közönséget. Összességében jó hangulatú, kellemes esténk volt.
MaZsu
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TESTÜLETI HÍREK
2012. szeptember 28-i testületi hírek
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két
ülés közötti idõben hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló napirendnél a nyári parkfenntartással kapcsolatban érkezett képviselõi észrevétel, valamint kérdés a
Baumit út mellett elhelyezett föld minõségének ellenõrzésérõl. A MÁV szakemberi és hivatalunk is folyamatosan
ellenõrzi ezt a munkafolyamatot.
Kövecs Károly beszámolt a birkózók sikerérõl. Dr.
Tittmann János polgármester pedig arról tájékoztatott, hogy
október 10-én a birkózó olimpikonokat köszöntjük városunkban, majd 27-én úszó olimpikonok látogatnak Dorogra.
Módosították az építményadóról szóló rendeletet.
Elfogadták a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámolót (kettõ nem, egy tartózkodás), valamint a Dorogi Óvoda, Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat iskolai intézményegységének szakértõi vizsgálatáról szóló
jelentést.
Támogatták a Dorogi Óvoda, Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általános iskolai intézményegységének TÁMOP
pályázaton való részvételét. A pályázat a nyelvi képzést, a
mindennapos testnevelést és a diákok egészséges életmódra nevelését, egészségtudatos szemléletformáló iskolai
programok kialakítását célozza.
Üres önkormányzati ingatlanok értékesítése mellett
döntöttek két nem szavazattal.
Az önkormányzat kinyilvánította, hogy a köznevelési
intézmények mûködtetését vállalja 2013.január 1-tõl, míg
a fenntartói jogok az államra szállnak. A mûködtetést a

települési önkormányzatnak a rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételei terhére kötelezõen meg kell valósítania, melyrõl lemondani csak igazoltan rossz gazdasági
helyzetben lévõ települési önkormányzat esetében lehet.
Egy nem és egy tartózkodás mellett a képviselõ-testület
2012. október 1. naptól öt évre 2017. szeptember 31.-ig terjedõ idõszakra Dorog Város Egyesített Sportintézménye intézményvezetõjének megbízta Szekér Zoltánt, miután Egri
Tibor 2012. augusztus 31-i hatállyal kérte megbízásának
közös megegyezéssel való megszûntetését.
A testület a Közép-dunántúli Operatív Program KDOP3.1.1/B-11 számú „Értékmegõrzõ és funkcióbõvítõ város
rehabilitáció a 10.000 fõ feletti és 20.000 fõ alatti városokban”
címû kiírásra pályázatot nyújt be „Funkcióbõvítõ belváros
rehabilitáció Dorogon - Arany János Városi Könyvtár
közösségi színtérré alakítása” címmel. A projekt összes
költsége a pályázattal megegyezõen: 282.214.121.- Ft. A
projektnek a támogatás szempontjából elszámolható
összege a pályázattal, illetve a támogatási döntéssel
megegyezõen 229.935.926.- Ft. Az önkormányzati önrész
68.606.681.- forint és forrása fejlesztési hitel összeg,
Új elem, hogy a projektnek tartalmaznia kell gazdasági
funkciót szolgáló tevékenységet is, melyhez szükséges egy
külsõ gazdálkodó szervezet bevonása a pályázat megvalósításába. Így a K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. Dorog, Bécsi út 101. szám alatti irodaépületének, mint kereskedelmi, szolgáltató egységnek belsõ
átalakítása, valamint energia hatékonyság javításával egybekötött külsõ felújítása is része a pályázatnak.
Egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett fogadták el
a napirendet.
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NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ 2012.
október 4-én és október 15-én, 15-17 óráig tartja fogadóóráját az Intézmények Házában, az MSZP irodában.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ
2012.10.17. (szerda) 15-17 óra között, és 2012.10.26. (péntek) 17-18 óra között tartja fogadóóráját az új Jobbik
irodában, a Széchenyi ltp. 3. szám alatt.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hónap páros csütörtökén tartja fogadóóráját 14-16 óráig a Petõfi iskolában, illetve e-mail-es egyeztetés után
más idõpontban is fogadja a hozzá fordulókat. A
cím: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
MERÉNYI TAMÁS önkormányzati képviselõ minden hónap utolsó csütörtökén, 17:00 - 18:30-ig tartja
az Intézmények Házában, a volt szabálysértési elõadói irodában tartja fogadóóráját. 2012-ben október
25-én és november 29-én várja a hozzá fordulókat.

23. évfolyam 9. szám

2012. október

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Kutya Gazdik Figyelem!
A Parlament elfogadta új Állatvédelmi törvényt (2012.
augusztus 1. óta hatályos a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet),
amely meghatározza a kisállattartás szabályait. A változtatásokat az állatok védelmében vezették be, melyeket minden
tulajdonosnak kötelezõen be kell tartania. Az egyik nagyon
fontos és már sürgetõ momentuma a rendelkezéseknek, hogy
a 4 hónaposnál idõsebb ebeket kötelezõ mikrochippel
(transzponderrel) ellátni. A magán állatorvos az eb bármilyen vizsgálata elõtt köteles ellenõrizni, hogy az állat
transzponderrel rendelkezik –e. Amennyiben a kutya már
elmúlt 4 hónapos, de még nincs mikrochippel megjelölve, a
jegyzõ, vagy az állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi
hivatal felé, akik büntetést szabnak ki a tulajdonos felé. A
türelmi idõ 2012. január 1.-ig tart! A transzponder informáci-

ót nyújt az állat és a tulajdonos adatairól, melyeket egy eb
nyilvántartó /jelenleg a Petvetdata, késõbbi állami/ rendszerben tárolnak. Tartalmazza az eb születési dátumát, nemét,
színét, fajtáját és a tulajdonos elérhetõségeit, valamint adatként például a veszettség elleni oltások idõpontját rögzíti. A
nyilvános adatok mindössze a kutya nevét, fajtáját és
chipszámát tartalmazzák, a gazda adataihoz csak az állatorvos jogosult hozzáférni.
Amennyiben bõvebb információt szeretne kapni a
transzponderrõl, annak beültetésérõl, vagy egyéb kisállattal kapcsolatos kérdése lenne, állunk rendelkezésére az
alábbi telefonszámokon:
Tisztelettel:
Dr. Schumicky Gábor – 0630/415-9060
Dr. Papp Zoltán – 0620/320-1202

Nyolc település nyugdíjas szervezete képviseltette magát az
Idõsek Világnapi gálamûsoron a mûvelõdési házban. A résztvevõket dr. Tittmann János köszöntötte. – Jövõre, a kistérségi társulás megszûntével is meg kell találnunk az együttmûködés lehetõségeit a civil szervezetekkel – üzent a szépkorúaknak a városvezetõ. A „jó szándékkal és jó egészséggel”
kapcsolatos gondolatokat követõen dorogi, lábatlani,
csolnoki, sárisápi, piliscsévi, táti, tokodi, tokodaltárói nyugdíjas és hagyományõrzõ klubok fellépõi szórakoztatták a
jelenlévõket. Erõs Miklós, az Esztergom és környéke nyugdíjas szervezeteinek elnöke a gála utáni zárszavában elmondta, hogy a közigazgatást át lehet szervezni, de a nyugdíjasokat nem. Így jövõre is Dorogon találkozhatnak mindazok a
nyugdíjas szervezetek, akik eddig is itt érezték jól magukat.

Szeptember 25-én átadási ünnepséget tartottak a dorogi mentõállomáson amelyen a megyében elsõként, hivatalosan is
birtokba vehették az új WV Crafter „B” típusú korszerû mentõautót. Az ünnepségen részt vett Dr. Tittmann János polgármester, valamint az OMSZ részérõl Dr. Czirner József Regionális orvosigazgató. A meghívottak között voltak még a mentõállomást támogató cégek, egyesületek képviselõi is. Dr.
Tittmann János beszédében kiemelte, hogy államosítás ide,
államosítás oda, az önkormányzat egészségügy fejlesztésében
vállalt felelõssége nem fog változni. Ugyanis a helyi közösségek érzik a legközvetlenebbül, hogy mire van szüksége egy szakrendelõnek, egy háziorvosi rendelõnek, vagy épp a mentõszolgálatnak. Így továbbra is részt fognak vállalni a rendszer szinten tartásában, fejlesztésében.

Szüreti
hangszermustra
A Hétszínvirág óvoda szüreti
délutánján a mustra hangszermustra
következett a kicsik nagy örömére. A
nevelõk és szülõk összefogásának
köszönhetõen ismét sikerült
maradandó élményt szerezni a
gyermekeknek.
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Õszi események az
idõsek otthonában

Koszorúzó diákok

Az otthon dolgozói összefogtak és egy verõfényes vasárnap délelõtt összetakarították az otthonunk udvarát és környezetét. Mi lakók is igyekeztünk erõnkhöz mérten segíteni a munkálatokat. A következõ délutánunk pedig egy
vidám kerti-partival folytatódott, ahol közösen nagyon finom lecsót fõztünk bográcsban. Köszönjük a dolgozóknak, hogy ennyit fáradoznak értünk. A vidámságnak még
nincs vége, hiszen most készülünk a hagyományos szüreti
bálunkra.
A lakók nevében: Jerola Mihályné (Ilonka néni)

Az OMBKE helyi szervezete és a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola diákjai szép hagyományként minden évben közösen koszorúzzák meg Zsigmondy Vilmos szobrát, egy rövid megemlékezéssel egybekötve.

Kedves Szülõk, nagyszülõk, dorogi lakosok!!
A 2012/2013-as tanévben a DOKi 3 óvodája, a Zrínyi, a Petõfi
és a Hétszínvirág óvoda egyesült erõvel részt vesz az Iksz
italos kartondoboz gyûjtõprogramjában! Aki teheti, azt megkérnénk, hogy a 2; 3; 5 dl-es valamint 1; 1,5; 2 literes italos
kartondobozt (tejes, gyümölcsleves doboz) kiöblítve juttassa
el valamelyik óvodába. Ezzel védjük környezetünket, kíméljük kukánkat és segítünk Dorog város óvodásainak. Fogjunk
össze és gyûjtsünk minél több dobozt együtt!!

KÖZÖS KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINKRÕL
Dorog Város Barátainak Egyesülete harmadik éve vesz részt
az UNESCO által meghirdetett, minden év szeptemberében megszervezett Kulturális Örökség Napjai európai és
hazai rendezvénysorozatban. A három év tapasztalatai azt
mutatják: van érdeklõdés a rendezvény iránt, s van olyan
kulturális (épített) örökségünk, amelyrõl érdemes évente
programokat, elõadásokat szervezni.
Egyesületünk azúttal is vetített képes elõadás keretében mutatta be a Dorogi építészet – dorogi építészek címû
elõadás keretében a római emlékektõl napjainkig föllelhetõ (vagy már csak az emlékezetben, a dokumentumokban
megõrzött) értékeket. Településünk történelme nemcsak
az építés, de a pusztulás (néha a pusztítás) eseményeinek
sorozata. Az ilyen elõadás szembesíthet bennünket õseink
törekvéseivel ugyanúgy, mint saját felelõsségünkkel az
örökség megõrzésének folyamatában. Mindenre van jó és
rossz példa ebben a történelemben.
Örömünkre szolgált, hogy a kétnapos rendezvényt
Dorogon csaknem két hétre bõvítettük a helyi közösségek
érdeklõdése következtében. Mert huszonnégy elõadásra
kértek idõpontot a dorogi civil szervezetek, az általános és
középiskolák osztályai, de még szülõi munkaközösségek
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is. Voltak Dorog határain kívülrõl érkezõ vendégeink is. A
jó visszhang jeleként kell értékelnünk az újabb jelentkezõk igényét, így civil közösségeknek, tantestületnek, sõt
az elszármazott dorogiaknak is be fogjuk mutatni a közeljövõben Dorog épített örökségének történetét. Ezzel együtt
megismétlõdhet a tavalyi, mintegy hétszáz résztvevõ támogatása törekvéseink iránt: múltunkat ne felejtsük!
Van örömteli hírünk az elmúlt évrõl! Tavaly Haranghy
Jenõ mûveinek dorogi bemutatása volt a célunk. Rendezvénysorozatunk is hozzájárult ahhoz, hogy a kiváló mûvész üvegablakai azóta a dorogi Szent József plébániatemplomban felújítva, régi fényükben ragyogják be a szakrális
teret városunk és a katolikus egyház összefogásának következtében. Restauráltatta a mûvelõdési házban található
Haranghy-festményeket is a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány (más festõk alkotásaival együtt). Az épített örökség mûvészi darabjai kapták vissza így eredeti
szépségüket és céljukat: városunk arculatának esztétikus,
humánus fejlesztését és megõrzését.
Egyesületünk pedig már készül a következõ év programsorozatára.
Kovács Lajos
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Alkoss szabadon természetes alapanyagokból
A NAP-ÚT ALAPÍTVÁNY rendszeres kikapcsolódási lehetõséget kínál a kreatív foglalkozások kedvelõinek.
Bárki elkészítheti a neki tetszõ ékszereket, ajándék és
használati tárgyakat, illetve természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat és tisztítószereket.
A foglalkozások tematikája:
Október 11. – Ismerkedés a környezet- és kézkímélõ
tisztítószerekkel, valamint kézvédõ
krém készítése
Október 25. – Gyertyák díszítése természetes
anyagokkal
November 8. – A retextil bemutatása és felhasználása
– illatpárna készítés
November 22.– „Fûszerek a keretben” – képek
készítése fûszerekbõl
December 6. – Karácsonyi ajándékaink ötletes és
ízléses becsomagolása
információ: www.naputalapitvany.hu
vagy 06-70/384-2451
Jelentkezés: minden foglalkozást megelõzõen
szükséges, a foglalkozás elõtti keddig
Szeretettel várunk!

Ismét sprinteltek
Már 15. alkalommal rajtolt el a környékbeli ifjúság és
felnõtt futók egyik legnépszerûbb utcai futóversenye a
Sulisprint-Sarpi futás. Örvendetes, hogy az indulók döntõ
többsége az iskolás korosztályt erõsítette, akiket népes szülõi szurkolótábor is buzdított a cél felé vezetõ utolsó szakaszon. Sok szülõ egykoron talán maga is rótta a métereket az
immáron elmaradhatatlan dorogi sprintek valamelyikén.
Idén nyolc versenyszámban mérhették össze „futótudásukat” az ifjak, és azok a felnõttek, akiket rabul ejtett ez a
sportág. A napos péntek délutánon parázs hangulatban,
közös sikoly elkiáltása után
startoltak a népes mezõnyök.
A Dorog Város Diáksportjáért Egyesület és a DOKI Petõfi iskola közös rendezvénye
az országos Diáksport Naphoz is csatlakozott. Az indulók sikerrel teljesítették ennek feltételeként a 2012 méteres
Diáksport Napi Futótávot.
A célba érkezõk jutalmul emléklapot, üdítõt, almát és
emblémás pólót kaptak. Az eredményeket a Petõfi iskola honlapján tekinthetik meg: http://petofidorog.webnode.hu/
Sulisprint eredmények: Óvodás fiúk 600m 1. Hámori Balár Petõfi óvoda, 2. Berki Áron Petõfi óvoda, 3. Orosz Balázs
Tibor Hétszínvirág óvoda. Óvodás lányok 600m 1. Holyba Kata
Leányvár, 2. Hertlik Nóra Esztergom, 3. Szarvas Patrícia Petõ-
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fi óvoda. 1-2. osztályos fiúk 2012m 1. Bartl Dominik Piliscsév, 2.
Faragó Bálint Eötvös iskola, 3. Holyba Tamás Pál Zrínyi iskola. 1-2. osztályos lányok 2012m 1. Berki Nóra Zrínyi iskola, 2.
Vezér Natália Csolnok, 3. Bak Eszter Petõfi iskola. 3-4 osztályos fiúk 2012m 1. Uracs Bertold Eötvös iskol, 2. Krizsán Zsolt
Petõfi iskola, 3. Sári Kevin Annavölgy. 3-4 osztályos 2012m 1.
Zibák Fanni Eötvös iskola, 2. Mihalovits Panka Eötvös iskola, 3. Yousif Dzsamila Petõfi iskola. Felsõs fiúk 2012m 1. Fekete
Márton Zrínyi iskola, 2. Borbíró Balázs Zrínyi iskola, 3.
Hódi Erik Eötvös iskola. Felsõs lányok 2012m 1. Sárosi
Nanetta Tát, 2. Reskó
Dzsenifer Eötvös iskola, 3.
Vázsonyi Éva Zsófia Eötvös
iskola. Felsõs fiúk 4024m 1. Papp
András Tokodaltáró, 2.
Winkfein Martin Petõfi iskola, 3. Kara Bence Eötvös iskola. Felsõs lányok 4024m 1. Nagy Kata Eötvös iskola, 2. Vig Sára
Gerda Eötvös iskola, 3. Elõd Nikolett Esztergom. Középiskola, felnõtt nõk 2012m 1. Révész Csilla Annavölgy, 2. Grassanovits
Anita Dorog, 3. Gróf Zsanett Dorog. Középiskola, felnõtt férfiak 2012m 1. Jambik Zoltán Dorog, 2. Felföldi Gergõ Dorog, 3.
Tittmann Roland Dorog. Középiskola, felnõtt nõk 4024m 1.
Schupp Lilla, 2. Katics Zsuzsanna, 3. Nagy Anna. Középiskola, felnõtt férfiak 4024m 1. Felföldi Ádám Dorog, 2. Dunai László Esztergom, 3. Bereczki Csaba Pilisvörösvár.
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DOROGI DIÁKOK AZ GYEREK ARC KIÁLLÍTÁSON
Három dorogi diák, Szabó Míra, Szvoboda Hanna és Vázsonyi
Éva Zsófia is a kiválasztott nyolcvan diák alkotó közé került,
akiknek munkája óriási méretben is megtekinthetõk a Millenáris parkban. Mindannyian az Eötvös alkotókör tagjai. A Gyerek
ARC pályázat és kiállítás történetében az eddigi legmagasabb
számú, 1000 pályamûbõl választotta ki a zsûri azt a 80 rajzot,
amely óriásmolinóra nagyítva volt megtekinthetõ szeptemberben a Millenáris Parkban, az Európa Pont melletti téren. Szabó
Míra - A jövõ városa, Szvoboda Hanna -A jövõ világ, és Vázsonyi
Éva Zsófia -Nagyi, Nagyibb, Legnagyibb címû munkáját lehetett
nagy méretben is megcsodálni.

Rajtunk is múlik, kik lesznek az Aranyanyuk
Pedagógus, orvos, egészségügyi szakdolgozó... Ha azon gondolkodunk, milyen pályát javasoljunk egy tinédzsernek, nem biztos, hogy épp ezek jutnak
eszünkbe. Nemcsak nehéz hivatások, amelyek egész embert kívánnak, hanem hihetetlen odaadást is várnak azoktól, akik lelkiismeretesen végzik a
munkájukat. Ráadásul anyagilag sem becsülik meg õket kellõképpen. A
Richter Aranyanyu Díjjal éppen az õ kitartásukat, szakmai tudásukat és emberi értékeiket szeretnék jutalmazni. Azok a nõk kaphatják meg, akik amellett, hogy családjukról gondoskodnak, tudnak valami pluszt adni a munkájukban is.
Pedagógusok, orvosnõk és egészség- értékrendje. A terezanyu.hu honlaügyi szakdolgozók kaphatják meg az pon várják a jelöléseket.
Az október 10-ig beérkezett írások
elismerést, amelyet a Richter Gedeon
Nyrt. és a Terézanyu Klub hívott élet- alapján 12 döntõst választanak ki. Kare. Hat nõ veheti majd át az Arany- tegóriánként egy díjat a zsûri ítél oda,
anyu-szobrocskát és az azzal járó 200 amelynek tagjai: Gyarmati Andrea
ezer forint pénzjutalmat. A közönsé- olimpikon, orvos; Nagy Tímea olimgen múlik a díjak sorsa: három kate- piai bajnok párbajtõrvívó, Kriston
góriában október 10-ig bárki ajánlhat Andrea, az Intimtorna módszer kidolAranyanyu-jelöltet. Nem kell mást gozója, Beke Zsuzsa, a Richter Gedetenni, mint felidézni és megírni egy on Nyrt. kommunikációs vezetõje, és
történetet a kiválasztott “hõsnõvel” idén csatlakozik a döntéshozókhoz
kapcsolatban. A legfeljebb 2 ezer ka- Dobó Kata színésznõ is. Másik három
rakteres írásnak tükröznie kell a jelölt sorsáról pedig interneten zajló közönszemélyiségét. Az a cél, hogy a sorokat ségszavazás dönt majd.
olvasva kibontakozzon a díjra ajánlott
Rácz Zsuzsa író, a díj megálmodója
Aranyanyu szakmai elhivatottsága, azt szeretné, ha olyan orvosnõk, ápo-
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lónõk, védõnõk, óvónõk, tanárnõk,
bölcsõdei gondozók vagy más, az
egészségügy és a pedagógia területén
dolgozó nõk kapnák meg az elismerést, akik hivatásukat maximális odaadással végzik, és úgy gondoskodnak
rólunk, mint a saját édesanyánk.
Már az elsõ évben is óriási lelkesedés
övezte a díjat: több mint 400 ajánlás futott be a szervezõkhöz. Pedagógus kategóriában Bartos Enikõ budapesti
magyartanárra és Szabóné Rozgonyi
Krisztina óvónõre esett a választás. Az
orvosnõk között a Tatabányán dolgozó
Dr. Roykó Mária szülész-nõgyógyász
fõorvos és a budapesti Szent Margit
Kórház fejlõdésneurológiai osztályát
vezetõ Dr. Berényi Marianne fõorvosnõ részesült az elismerésben. Az egészségügyi szakdolgozó kategóriában pedig a bársonyosi Szûcs Gáborné szakápolót díjazta a zsûri, a közönség pedig Scheig Viktóriát, a pécsi Gyermekklinika neuropszichiátriai osztályán dolgozó nõvért jutalmazta. A különdíjat Simon Csilla idõsgondozó vehette át.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Lendületben a szakosztályok...
Szeptemberben már nem csak a labdarúgók, hanem az
asztaliteniszezõk, a tekézõk is elkezdték a 2012-13. évi bajnokság õszi szakaszát. Az eredményekrõl, eseményekrõl
adunk most számot.
Labdarúgás: NB III-as csapatunk négy mérkõzést játszott szeptemberben, kettõt idehaza, kettõt vendégségben.
Sajnos a játékos keret három súlyos sérülttel továbbra is
hiányos: Nász, Csirinyi és Hauser dõlt ki a sorból.
A Lombard Pápa ellen jó játékkal 2-0 arányú biztos gyõzelmet aratott a csapat Ambrus Tamás és Kopányi Ádám góljaival. Ezen a mérkõzésen Vígh Ádám 11-est hibázott. A mérkõzést hangos szóval bíztatta ezúttal is a lelkes szurkoló gárda. Ismét régi kiváló játékos végezte el a kezdõrúgást, Csepecz
János, a volt nagyszerû kapus – kapott is nagy tapsot. Következett a Zalaegerszeg melletti Andráshida elleni mérkõzés.
Számunkra ismeretlen, ám jó képességû csapat ellen 1-1 arányú döntetlen született, a gólunkat Mészáros Áron szerezte.
A hazaiak az utolsó percen egyenlítettek 11-esbõl. A következõ ellenfél idehaza a Duna Csoportból már jól ismert Mór
csapata volt. Sajnos az eredmény nem az lett, amire számított
a lelkes közönség, ugyanis minden hazai gólra válaszolt az
ellenfél, így 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Ez lett a végeredmény, ismét
döntetlen, ami csak egy pontot ér. Ezen a mérkõzésen a kezdõrúgást Laczkó István, a volt kiváló középcsatár végezte el
nagy taps kíséretében. A hazai mérkõzések szünetében remek zene és hagyományos 11-es rúgások szórakoztatják a szurkolókat. A negyedik mérkõzésre Hévízen került sor. A labdarúgó csapat ezúttal is ismeretlen, a hazai szurkolók csak a
kiváló fürdõvárosról tudtak eddig. Most megismerték – sajnos nem a lõtt gólokról, az eredmény ugyanis 0-0 lett, ismét
döntetlen. Így alakult ki a szeptemberi mérleg, mégpedig
50%-os teljesítménnyel. Az õszi idényben eddig lejátszott

mérkõzések összértéke 57%. Október hónapban ismét négy
mérkõzésre kerül sor. A hónap második felében, 20-án jön a
Mosonmagyaróvár, 13.30 órakor kezdõdik a mérkõzés. Végül
28-án Komáromban lép pályára csapatunk.
Nem ígérkezik könnyû ellenfélnek egyik csapat sem,
jó volna javítani, de kell is a kitûzött cél elérése érdekében!
Novemberben még két mérkõzés lesz, jön a Nagykanizsa
és az utolsó õszi mérkõzést Sárváron játssza csapatunk.
Utánpótlás csapataink is folytatták a pontvadászatot:Ul9 csapat: Tatabánya – Dorog 3-2, Dorog – Biatorbágy 1-0.
U-17: Tatabánya – Dorog 3-2, Dorog – Biatorbágy 8-3- U-15
BKV - Dorog 1-4. U13 BKV - Dorog 0-3.
Csak így tovább fiúk!
Asztalitenisz: A megyei bajnokságban szereplõ csapat
három mérkõzést játszott szeptemberben. Eredmények:
Dorog – Szomód 14 – 4, Dorog – Tata 3-15, Nyergesújfalu –
Dorog 3-15. Tehát két gyõzelem mellett egy vereség – jó
eredmény.
Teke: A Bányásznap tiszteletére páros versenyt rendezett a Bíró László vezette városi tekebajnokság, melyen 6
nõi páros és 26 férfi páros vett részt. Összesen tehát 64 tekézõ tisztelte meg a hagyományos ünnepet.
Eredmények: Nõi páros: 1. Budainé 231 fa - Bíró Krisztina 266 fa, összesen 497 fa. 2. Farda Zsuzsa 277 fa - Kállai
Erzsébet 212 fa összesen 489 fa. 3. Vajda Tita 225 fa - Sipos
Erika 217 fa összesen 442 fa. Férfi páros: 1. Kuti Zoltán 267 fa
- Kuti Dénes 269 fa összesen 535 fa 2. Pálinkó Ferenc 252 fa
- Kohl Ferenc 276 fa összesen 528 fa 3. Bánszky Csaba 263 fa
- Kreitner László 257 fa összesen 520 fa
Mindkét nemben az elsõ három helyezett kupát kapott
emlékül. Gratulálunk a vezetõknek és a résztvevõknek.
Göb Sándor

Új vízilabdaedzõk
az Új-Hullám SE-nél

Fergeteges indítás
a birkózóknál

Tóth Andrea és Györe Lajos személyében két újabb vízilabdaedzõ vállalt munkát az Új-Hullám SE-nél.
Tóth Andrea világ-és Európa-bajnok játékos, aki profi
pályafutását befejezve Olaszországból tért haza. Györe
Lajos játékosként KEK gyõztes, edzõként többszörös magyar bajnok és LEN Kupa gyõztes volt. Korábban a nõi
utánpótlás válogatott szövetségi kapitányaként és az Európa-bajnok felnõtt nõi válogatott edzõjeként is dolgozott.
Tóth Andrea az elõkészítõ és a gyermekcsapattal dolgozik, Szarvas Dávid edzi a serdülõcsapatot, Györe Lajos
pedig az edzõk szakmai munkáját irányítja.
Az egyesület a 2012/13-as bajnokságban két csapattal
elindul a Budapest Bajnokságban is. Ez nagy szakmai kihívás, ezért az egyesület célja elsõsorban a tapasztalatszerzés
és a tanulás.

Az õsz beköszöntével elkezdõdött a birkózó versenyszezon is. Szeptember utolsó hétvégéjén Budaörsön rendezték a veterán birkózó világbajnokságot, ahol a dorogiak is nagy reményekkel indultak. Nem is alaptalanul, hiszen B kategóriában a 40-45 évesek között Rajos Csaba világbajnok lett nehézsúlyban. Szokásos stílusában küzdött,
az ellenfelének oxigént kellett adni a meccs végén. „E”
kategóriában Fekete Zoltán bronzérmes lett, A kategóriában 35-40 évesek között Puksa Ferenc bronzérmet szerzett.
A fiatalok is eredményesen szerepeltek a nyári pihenõ
után. A 2000/2001/2002-es születésû diákok megnyerték a
nemzeti csapatbajnokságot az 1997-99-esek a harmadik helyen végeztek.
Strandbirkózásban 70 kg-ban Szakolczi Hunor második lett, 90 kg-ban Robotka László bronzérmet szerzett.
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A József Attila Mûevlõdési Ház programajánlója
SZÍNHÁZBÉRLET
A 2012-2013-as évadban ismét meghirdetjük bérletes elõadásainkat a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. Három kitûnõ darabot kínálunk kedves közönségünknek.
2012. november 5. 19.00 óra

Négy férfi gatyában
Ha négy nõ él egy lakásban, abból béke sose lehet! Mert ha a
háztulajdonosnak a példának okáért mondjuk táviratot van kedve feladni, biztos, hogy az albérlõknek, de még a szobalánynak is
kedve szottyan ugyanazt megtenni…
Szereplõk: Fodor Zsóka, Straub Péter, Beleznay Endre,
Böröndi Tamás, Balázs Andrea, Fogarassy Bernadett,
Straub Dezsõ, Nyertes Zsuzsa.

FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye
2012. október 15-én /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.
Vendégünk lesz: Csabai Krisztina pszichológus
Téma: A kisgyermekkor nevelési problémái
Bábelõadás a gyerekeknek
Nagy Józsefné óvónõ közremûködésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

MEGHÍVÓ

2013.február 25. 19.00 óra

Egy csók és más semmi
Zenés vígjáték, melyben Dr. Sáfrány ügyvéd legszívesebben válóperes ügyeket vállal: ügyfelei fõleg tehetõs asszonyok, akik
vagy válni akarnak, vagy pont ellenkezõleg, nem akarnak válni.
Az ügyvéd bármire kész egy jó perért, szenvedéllyel ûzi szakmáját-ha már õ maga nem válhat el a feleségétõl, legalább mások szabadulhassanak a házasságuktól.
Szereplõk: Fogarassy Bernadett, Harmath Imre, Straub
Dezsõ, Csala Zsuzsa, Straub Péter, Oszter Alexandra,
Bodrogi Attila, Fogarassy András, Benedek Gyula,
Ullmann Krisztina.
2013. március 25. 19.00 óra

A szerelmes nagykövet
Az USA londoni nagykövete a fõváros környékén remek és kényelmes villában éldegél. Egy nyugodtnak ígérkezõ hétvégén
megkísérli eltávolítani családját azzal az ürüggyel, hogy „tárgyalásra is alkalmas” golfpartira kell utaznia Skóciába. Ám
kiterjedt családja és azok partnerei is úgy tudják, hogy üres lesz
a ház és… hogy ki-kivel és mikor érkezik ugyanazon célból, ezt
az elõadáson láthatjuk meg.
Szereplõk: Straub Dezsõ, Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa, Farkasházi Réka, Iván Ildikó, Böröndi Tamás, Straub
Péter, Beleznay Endre.
A bérlet ára: 6.900.- Ft, jegyár: 2.700.- Ft
Bérleteket és jegyeket október 1-jétõl a dorogi József
Attila Mûvelõdési Házban lehet vásárolni, illetve
elõjegyezni a 33/521-000 telefonszámon.

Dorog Város Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt és családját az

1956-os forradalom és szabadságharc
56. évfordulója
alkalmából rendezett városi ünnepségre.
Helye: Hõsök tere, ’56-os emlékkõ.
Ideje: 2012. október 23. 9 óra
Ünnepi mûsor:
56/56
a Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek mûsora

Bohózatok új köntösben…
A Fehér Rózsa Társulat
sok szeretettel hívja és várja Önt és becses családját
2012. október 20. – án, 18:00 órakor kezdõdõ

színházi estjére

a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház színháztermébe,
hol ismert és talán kevésbé ismert bohózatok
kerülnek bemutatásra.
Töltsön velünk egy önfeledt, kellemes órát!
Társulatunk tagjai: Bakos Mária, Fritz Szabina, Gergely
Noémi Krisztina, Móczik Amanda, Papanecz Gyöngyi,
Petõ Georgina, Kajzinger Milán, Nagy Tamás Krisztián,
Süveg Mihály, Szachán János.

KÖZÉLETI KLUB
Beszélgetés az átalakuló oktatásról.
József Attila Mûvelõdési Ház
2012. október 11. csütörtök, 17 óra
Vendégek: Kunhalmi Ágnes
oktatáspolitikus, MSZP országos elnökségi tag és
Winkfein Csaba
képviselõ, MSZP országos elnökségi tag
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