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TESTÜLETI HÍREK
2012. augusztus 31. rendkívüli ülés
Rendkívüli ülés tartott városunk képviselõ-testülete 2012.
augusztus 31-én. Két napirendrõl döntöttek. Módosították a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását. A tagtelepüléseknek 2012. december 31.-én lejár a hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerzõdése. A társulás - a költséghatékonyság érdekében - a
kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzést szándékozik kiírni.
Ennek megerõsítése érdekében szükséges a Társulási
Megállapodást bõvíteni, a „Feladatok és célok” pontot kiegészíteni a hulladékkezelési feladatokkal.
A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde szakmai programját is módosították.

2012. szeptember 7-i rendkívüli ülés
Dorog Város Képviselõ- testületének állásfoglalása
A hazai és a nemzetközi közvéleményt felkavaró Ramil
Sahib Safarov, közismertebben azeri, baltás gyilkos ügyében nem kerülhetõ el képviselõ-testületünk állásfoglalásának világos megfogalmazása.
Több okunk is van erre.
- Legalapvetõbben az emberi tisztesség,
- Dorog örmény önkormányzatával és az országos örmény önkormányzattal több mint másfél évtizedes, közös
értékeink ápolása és gyarapítása szolgálatára alapult kapcsolatunk,
- és végül, de nem utolsó sorban a nemzetközi közvélekedés jelszava : SHAME ON HUNGARY! kényszerít bennünket állásfoglalásra.
Az eddig lezajlott események és megfogalmazott állásfoglalások forgatagából idézem az alábbiakat :
1. „Hivatalosan bejelentem, hogy mától megszakítjuk diplomáciai kapcsolatainkat és minden hivatalos viszonyt Magyarországgal” – jelentette be az örmény elnök a kaukázusi
országban akkreditált ENSZ-tagállamok nagykövetei elõtt.
„Sem én, sem Örményország nem fogadja ezt el. Az örmény nép
ezt nem bocsátja meg” – fogalmazott Szerzs Szargszján.
2. A Magyar Külügyminisztérium tiltakozó jegyzékének
pontos szövege : „Magyarország Külügyminisztériuma tiszteletét fejezi ki Azerbajdzsán Köztársaság Budapesti Nagykövetségének, és van szerencséje az alábbiakról tájékoztatni. Magyarország Kormánya megdöbbenéssel értesült az azeri fél azon
döntésérõl, amely amnesztiában részesítette a 2006-ban gyilkosságért jogerõsen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ramil
Sahib Szafarovot. A magyar fél úgy véli, hogy Azerbajdzsán
ezen döntése nem felel meg az országaink között utóbbi években
kialakult, bizalmon alapuló együttmûködés szellemének. Magyarország Külügyminisztériuma megragadja az alkalmat, hogy
ismételt nagyrabecsülésérõl biztosítsa Azerbajdzsán Köztársaság Budapesti Nagykövetségét.”
3. Erdõ Péter bíboros, az MKPK elnöke levelet
intézett Õszentsége II. Karekin örmény katolikoszhoz :
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„…Értesülve az elmúlt napok eseményeirõl a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia teljes szolidaritásáról biztosítja az
örmény keresztényeket és a sokat szenvedett örmény népet…”
Tisztelt Képviselõ-testület!
Állásfoglalásunkkal együttérzésünket és megdöbbenésünket kívánjuk kifejezni.
Együtt érzünk örmény barátainkkal és kijelentjük, hogy
nem ismerünk el semmilyen nemzeti, hazafias, vagy vallási küldetéstudatot, mely baltával elkövetett gyilkosságot
próbál igazolni. Mindenki bûnpártoló, aki magasztos célok álcájával próbál leplezni gyilkosságokat.
Megdöbbenésünket fejezzük ki a jelenlegi magyar kormány, külügyminisztériumi jegyzékben megfogalmazott
megdöbbenése miatt.
Megdöbbenésünk oka a jelenlegi kormány szellemi teljesítõképességébe, vagy tisztességébe vetett hitünk elvesztése.
Megdöbbenhetünk azon is, hogy az országunkat vezetõ
hatalom nem volt képes számon kérhetõ garanciák keretei
között lebonyolítani az ügyet.
A szánalmas, „átvertek minket” mondat mögé kucorgás
pedig szöges ellentétben áll a fazékból kidagadók erõtõl
duzzadó pávatánca koreográfiájával.
Ha viszont az önmagukról sugallt képbe illeszthetõ,
„akármit megtehetünk” ideológiából fakadó, anyagi érdekekbõl elkövetett tettrõl volt szó, akkor a helyzetünk még
kétségbe ejtõbb, hiszen erejük tudatában lévõk gátlástalanságával állunk szemben.
A végeredményt tekintve egyébként majdhogynem
mindegy, hogy országunk vezetésére való szellemi, szakmai alkalmatlanságról, vagy cinikus gátlástalanságból fakadó tettrõl van e szó.
Mi egyformán szenvedünk a következményektõl :
SHAME ON HUNGARY!
SZÉGYEN MAGYARORSZÁGRA!
Dorog Város Képviselõ-testületének 104/2012. (IX.07) sz.
határozata:
1. Dorog város önkormányzatának képviselõtestülete
együttérzését fejezi ki örmény barátainak. Egyúttal biztosítja õket, hogy a jövõben is, minden rendelkezésünkre
álló eszközzel, értékes kapcsolataink további gazdagítását
fogjuk szolgálni.
2. Dorog város önkormányzatának képviselõtestülete
kijelenti, hogy a jelenlegi kormány szellemi, szakmai teljesítõképességének elégtelensége és a hazai, valamint nemzetközi közvélekedés szerint elveszett tisztessége miatt alkalmatlan országunk vezetésére.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester
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FOGADÓNAPOK
2012 szeptemberében a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. szeptember 27. (csütörtök) 800-1200 óráig.

Képviselõi fogadóóra
Jászberényi Károly önkormányzati képviselõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hónap páros csütörtökén
tartja fogadóóráját 14-16 óráig a Petõfi iskolában, illetve email-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 szeptember 27-én, október
25-én és november 29-én várja a hozzá fordulókat.

Helyi járat – a Ballák Dorogon
Két, egymástól eltérõ, egymást követõ mûvészgeneráció
képviselõjének, apának és fiának, Balla Andrásnak és Balla
Gergelynek közös tárlata nyílt meg a 62. Bányásznap alkalmából a Dorogi Galériában. Az alkalomhoz kötõdõ kiállításról lévén szó, a bányászat, a bánya világa, az ipari táj jellegzetes jegyeit, helyi színeit és jellegzetességeit hordozó, válogatott kollekció hívja a látogatókat. Ahogy az alkotók ki is
emelik a galéria bejáratánál
elhelyezett köszöntõjükben:
az itt megörökített objektumok s a felidézett életérzések
ma már csak fotópapíron, bekeretezve, kép-emlékként láthatóak. Lebontották, eltüntették, szétverték, átalakították.
Aki megnézi a kiállítást, tudja, hogy melyik tárgyra melyik ige illik.
„Megharcolt identitások
a képek tárgyai” – mondta köszöntõjében dr. Tittmann János. „Az itteni képek is identitás harcok, társadalmi viták
dokumentumai. Keserédes emlékeink szûrõjén át értékelhetjük a látottakat, személy szerint, így mindenkinek mást és
mást jelenthetnek a fotók. Ezek az eltérések lehetnek a forrásai a mi identitásunk változékonyságának, sõt csapodárságának is. A mi országunk jelen pillanatban is identitást keresõ személyek és közösségek országa. A szemünk láttára ved-

lettek kommunisták polgárrá, és aztán polgári demokraták
államosító népbiztossá. Mi olyan ország polgárai lehetünk,
ahol egyszerre élhetjük meg az Európát leckéztetõ „hatalmas ország” élményét, és a minden gazdasági rezdülésre
élénken reagáló kicsiny ország sorsát. Csoda, hogy az identitásunk kissé labilis? Még nagyon sok Balla képre van, és lesz
is szükségünk, hogy az identitásunk nyugvópontra juthasson. A magyar kultúra sosem
volt vidám kultúra. Ez a kiállítás sem mondható vidámnak.
Miért is lenne az? Hiszen jelenvalóságunk lenyomatai láthatók itt. De azért a remény is
itt van. A Ballákban, tehetségükben, és mibennünk. Hogy
a jövõben képesek leszünk
önámító legendák és tündérmeséktõl mentes valódi énünk
valódi értékeinek az érvényre
juttatására.” – fejezte be gondolatai sorát dr. Tittmann János.
Ezt a mögöttes tartalmat támasztotta alá Wehner Tibor
megnyitójában is. Balla András és Balla Gergely mûveit a
hely, a térség inspirálta, a helyi színekre, jellegzetességekre alapulnak, de a helyi hatókörök határain határozottan
túllépve, a lokális érvényességen messze túlmutatnak.
2012. szeptember 24-ig tekinthetõk meg az alkotások a
Dorogi Galériában.

Rajzosaink szabadon csodálható alkotása
Egy szépséges secco-val lepték meg három iskolánk rajzszakkörösei városunkat bányásznap alkalmából. A mérete miatt
is igen tekintélyes alkotás a városi sportcsarnok falát díszíti
ezentúl. Az ünnepélyes átadásra augusztus 31-én került sor,
mielõtt a hagyományos fúvós-mazsorett felvonulás megnyitotta a Jubileum téri programokat. Külön aktualitást ad az
alkotásnak, hogy a magyar szempontból is eredményes olimpia évében született Kapa Melinda, Tóth-Major Krisztina és
Kolonics Péter útmutatásával. Dr. Tittmann János elmondta
avató köszöntõjében, hogy szerencsére van még szabad falfelületet a városban, ahová lehet még alkotni. Kíváncsian várjuk ifjaink újabb szabadtéri munkáit!
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Egy összetartó közösség
„Szakmánk, a bányászat, a szénbányászat olyan hagyományokat adott a társadalomnak, mely a közösségi összefogásról, egymás tiszteletérõl, megbecsülésérõl, szól, és mindazokról, akik a legtöbbet tették és áldozták munkavégzésük során” – mondta Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke, aki így nyitotta
meg a dorogi bányásznap ünnepségsorozatát. Az elsõ esemény városunkban hagyományosan a bányaipar dolgozóinak és nyugdíjasainak köszöntése. „Itt nyitjuk meg Dorogon, ahol a bányászat olyan
értékeket hagyott hátra, melyekre a mai napig büszkék
lehetünk. Különleges, hogy
az egykor szénmedence számos településén még bánya
nélkül is megünneplik a bányásznapot, és õrzik a munka
becsületét.” – zárta gondolatait Rabi Ferenc.
Wágner Ferenc, a Dorogi
Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány elnöke ezután az alapítvány tevékenysége folytán idén elért eredményeket sorolta hosszasan. Sárisápon
a bányász temetõt újították fel, és avatják is fel, Kesztölcön
pedig bányász emlékszoba megnyitásával tisztelegnek az
õsök elõtt. Megemlítette még, hogy egy régóta dédelgetett
vágyuk tán nemsoká teljesül: a mûvelõdési ház elõtti parkban emlékmûvet állítanak a közeljövõben, mely megjeleníti a valamikori szénbányák vállalat valamennyi üzemét
és azokat a bányászokat, akik értünk, Magyarországért dolgoztak, és vesztették életüket a bányák mélyén. Bejelentette azt is, hogy a nemrég elhunyt Gáspár Sándor festõmû-

vész hagyatékának gondozására alapítványt hoznak létre
és megfelelõ helyet biztosítanak egy állandó kiállításnak.
A sikerek és tervek ismertetése után Szepesi Zsuzsa: Bányászmúlt – Dorog címû saját versét szavalta el.
Bányászdalokkal a Tokodaltárói Bányász Kórus következett, Hunyadi Zoltán vezetésével.
Az idei évben már a negyedik olyan könyv jelent meg a
Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány gondozásában, mely méltó emléket
állít a bányász társadalomnak. Ladányi András
Schalkhammer Antal bányász szakszervezeti vezetõ
sajnálatos halálának tizedik
évfordulójára írta meg „Tóni,
a bányász-vezetõ” címû mûvét. Schalkhammer Antal
nagy formátumú bányász vezetõ és politikus volt. Rendkívüli helyzetben és körülmények között kellett a bányász szakszervezetet összetartania, és ha kellett, harcba hívnia. Ladányi András kötetével emlékeznek meg róla, és munkásságáról.
Elhangzott még Strikker László: Bányászdinasztiák címû
verse a szerzõtõl magától.
Zárásként az 50, 60, és 65 éves szakszervezeti tagsággal
rendelkezõket emléklappal és korsóval jutalmazták. Kiss
Jánosné, Farda István, Pap Sándor és Mráz László emlékgyûrût vehettek át, míg Valovics László, a Kesztölci Hagyományõrzõ Egyesület elnöke a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány elismerésében részesült.

Az esztergomiak vitték el a Buzánszky kupát
Öt gyermekcsapat részvételével rendezték meg bányásznapon a
Buzánszky tornát, melyen Dorog,
Nyergesújfalu, Lábatlan és Piliscsév
U-12-es csapatai mellett a Fritz Walter
Alapítvány jóvoltából német ifjak is
mûfûre léptek a Petõfi iskola udvarán
két éve felavatott pályán. Dr. Tittmann
János polgármester köszöntötte a résztvevõket, valamit a Fritz Walter alapítvány delegációját, majd háláját fejezte ki, hogy annak idején támogatták a
mûfüves pálya kialakítását, mely azóta is sok örömet szerez a városnak.
Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke ajándékkal érkezett: minden csapat egy labdát kapott a torna
alkalmából. A nap hátralevõ részében
a kiélezett küzdelmek helyett inkább
a közös játékról, szórakozásról szólt a
torna, mert a Rajna parti vendégek a
német légitársaság sztrájkja miatt ké-
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sõn érkeztek Dorogra, és nem tudták
kipihenni magukat.
A tavalyi gyõztes Dorogi FC együttesének nem sikerült a címvédés. A
hatcsapatos torna végeredménye: 1. FC
Esztergom, 2. Zoltek SE Nyergesúj-
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falu, 3. Lábatlani ESE, 4. Dorogi FC, 5.
Piliscsév SE.
Különdíjban részesült: a Fritz
Walter Alapítvány (Rajnai Labdarúgó Szövetség) korosztályos labdarúgócsapata.
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90 éves a Szent Borbála Kórház
Ez alkalomból tartottak konferenciát bányásznapon a
mûvelõdési házban, szakavatott elõadókkal, akik tevékeny
részesei, emblematikus figurái egészségügyi rendszerünknek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Kökény Mihály
egykori egészségügyi miniszter is, aki mindvégig támogatta kórházunk átszervezését, felújítását és újranyitását.
Elmondta, hogy az eltelt viharos 90 esztendõ alatt két körülmény nem változott a mindenkori dorogi egészségügyi
dolgozók hozzáállásában: az elszánt ragaszkodás és a profil, szerkezet újítás képessége. Az intézmény mégis betagozódott az állami rendszerbe. De azt látja, hogy az ittenieket
minden válsághelyzet megacélozza. Végül az kívánta, hogy
az eddigi küzdelmekbõl merítsenek erõt, és ne hagyják
elherdálni a bányászok örökségét.
Ezt követõen a kórháztörténeti elõadásokban olyan személyiségek szólaltak meg, akiknek komoly hatása volt Dorog egészségügyi intézményeire. Dr. Pák Gábor a belgyógyászati betegek korszerû ellátásáról beszélt. Személyes él-

ményekkel és a nagyvilágban épp akkor történt jeles eseményekkel, fotókkal, video felvételekkel tette színessé elõadását. Dr. Dávid Dezsõ a reumatológiai osztály megalakulását és mûködését idézte fel „Állomások” címû elõadásában. Ezzel egykori fõnökére, a vasutas családból származó dr. Zsembery Dezsõre utalt, aki egyben volt „mozdonyvezetõ, fûtõ és állomásfõnök” is ezen az osztályon.
Dr. Varga Gyõzõ azt a hosszú utat elevenítette fel, ami a
porladó romkórháztól a mai szakkórházig vezetett.
Az esemény záróakkordjaként Dr. Zsembery Dezsõ személyesen mutatta be legújabb könyvét mely „A kórház, a
szakorvosi rendelõintézet és a gyógyszertárak története
Dorogon 1922-2012” címmel jelent meg. Sok érdekességet
tudhatott meg a közönség a könyv keletkezésérõl a szerzõtõl, aki a dorogi kórháztörténet legszakavatottabb tudója,
mert mint megtudhattuk tõle: 2012. szeptember 22-én lesz
kereken 55 éve, hogy Dorogon dolgozik. Gratulálunk!
MaZsu

Bíborosi áldást kapott Dorog megújult temploma
Megáldotta egykori szolgálati helyét Erdõ Péter bíboros,
prímás, érsek. A dorogi Szent József plébánia templomban
annak sikeres felújítása alkalmából tartott ünnepi szentmisét. Egykor két évig szolgát itt káplánként. A bányászok
temploma, a Szent Borbála templom után végre megújulhatott a barokk stílusú, mûemlék jellegû „falusi” Szent József templom is. A munkálatok sikeres befejezése után, a
bányásznapi ünnepségek keretében került sor az áldásra
szeptember elsõ vasárnapján.
A jeles eseményen Gyöngyös Ferenc, a templom plébánosa köszöntötte az egybegyûlteket, akik zsúfolásig megtöltötték a padsorokat és állóhelyeket. A munkálatokban
részt vevõknek emléktárgyat adott át.
A város vezetése nevében dr. Tittmann János mondott
köszöntõt. Utalt a templom építésének idejére, amikor a
gyülekezet olyan nagy létszámúra duzzadt, hogy a régi
templomukat kinõtték. Most vajon mekkora a gyülekezet? Nem tudni, de nem is a statisztikai adatok alapján
döntöttek arról, hogy az önkormányzat részt vesz a renoválásban, és állja a költségek felét. Hisz a plébánia kis közössége is fontos a város számára, mert õk még hisznek az
élet alapértékeiben, és kell számukra is egy „ház”. Majd a
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jövõ dönti el, hogy hányan fogják még használni. Tittmann
János Milánó közelmúltban elhunyt bíborosa, Carlo Maria
Martini milánói érsek gondolatait tolmácsolta, aki nyilatkozataiban gyakran bírálta az egyházat: „A kultúránk elöregedett, templomaink nagyok és üresek, az egyházi bürokrácia terebélyesedik, de vallási szertartásaink és reverendáink fényûzõek.” Megújúlás kell az egyházban is és
ha elérkezik , akkor itt már készen várja a híveket Isten
háza.
Elérkezett a várva-várt pillanat, amikor Erdõ Péter szentelt vízzel hintette meg a sokat látott falakat. Beszédében
kiemelte. „Örömmel áldottuk meg a mai napon a Szent
József Plébániatemplom felújított épületét. Ez az elegáns
vonalú, egytornyú templom Dorog városának egyik legszebb és legrégibb mûemléke. Az összetartozás jelképe volt
sok nemzedék számára. Köszönet és hála illet mindazokat,
akik segítettek ennek a munkának az elvégzésében. Köszönetet mondok Dorog Város Önkormányzatának, minden támogatónak, a kivitelezõknek és egyházmegyénk híveinek, akik hozzájárulásukkal lehetõvé tették ennek a szép
munkának a befejezését.
(Folytatás a következõ oldalon)

23. évfolyam 8. szám

5

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Bíborosi áldást kapott Dorog megújult temploma
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Szent József nevét viseli a templom. Szent József a plébánia védõszentje. Õt úgy is tiszteljük, mint az építkezések
és az anyagi ügyek pártfogóját. Ha gondoskodott a Szent
Család megélhetésérõl, mi is kérhetjük, hogy támogassa a
mi mindennapi igyekezetünket.”
Beszédében utalt még a szent helyek jelentõségére:
„Templomaink valóban szent helyek. Ezért volt érdemes a
régi embereknek is óriási erõfeszítések árán létrehozni a
templomokat, amelyek annak idején a falvak és városok
legszebb épületei voltak. Hiszen ha Isten létezik, akkor
minden munkánk eredménye, egész életünk értelme rajta
múlik. Akkor igenis felkiáltójel a templom. Tornya az ég
felé mutat. Felemeli a tekintetünket a mindennapi gondok
világa fölé. Isten ad erõt nekünk, hogy a földi életben is
helytálljunk, de tudjunk és merjünk az örök élet távlatában élni.
Adja Isten, hogy ez a plébániatemplom is az Istennel való
találkozás méltó helye legyen. Sugározzon erõt és optimizmust, hûséget és áldást minden katolikus hívõ és Dorog minden lakója számára!”
A jeles esemény fényét a városi zeneiskola Halleluja kórusa és Pachelbel zenekara csodás mûsora emelte Farkas
Rose-Marie vezetésével. Gyöngyös Ferenc plébános külön
kiemelte, hogy a zenészek nem csak szereplõk, hanem
résztvevõk voltak, az elsõ hívó szóra elvállalták a felkérést,
lelkiismeretesen készültek, hogy játékukkal emlékezetessé tegyék ezt az ünnepi alkalmat.
Végül, de nem utolsó sorban hozzájárultak még ehhez a
nagy számban megjelent hívek. Látszik, hogy sokan viselik szívükön Dorog elsõ templomának sorsát, amely a város központjában méltóságteljesen, a nyugalom, az oltalom szigeteként áll.

Új köntösben a plébániatemplom
Költségmegosztás település és egyház között
A település önkormányzatának képviselõ-testülete 2010ben döntött arról, hogy a Szent József Plébániatemplom felújítását ötvenmillió forinttal támogatja, hároméves
ütemezéssel. Ennek megfelelõen tavalyelõtt hatmillió, 2011ben és 2012-ben huszonkét-huszonkétmillió forint segítette a rekonstrukciót, ami a teljes beruházás ötven százalékát
tette ki. A fennmaradó összeget az Esztergom-Budapesti
Fõegyházmegye biztosította. A munkálatok – melyek az
épület homlokzatát érintették valamint a vízszigetelési
problémák orvoslására irányultak - ez év júniusában fejezõdtek be. Ezzel a város mindhárom temploma – két katolikus és egy református is - régi fényében tündököl.

KÉRJÜK, JELENTKEZZENEK!
A Zene Világnapján – a társmûvészetek hagyományos
közös rendezvényén – idén a 100 éve született Kádár
György Kossuth-díjas festõmûvész kiállítását tekinthetik
meg a dorogiak. A tárlat számos alkotása most látható Dorogon elõször! A mûvész 1947-48-ban a dorogi szénbányában gyûjtött anyagot, készített vázlatokat, melyekbõl izgalmas festményei megszülettek. Emellett fennmaradtak azok
a portréi is, amelyeket vázlatként a dorogi bányászokról
rajzolt. Lánya, Kádár Katalin grafikusmûvész bocsátja a
kiállítás idejére a Dorogi Galéria rendelkezésére az alkotásokat. A modelleket megnevezte a mester a vázlatokon, ám
a közben eltelt hatvan évben elhomályosultak a nevek jelentései. Aki tudják még, ki volt „Bujna Mátyás csoportvezetõ (másik rajzon Bujna Mihály), Franci bácsi a gátasok felvigyázója, Hárfás Mihály szivattyúkezelõ,
Kling…(itt a folytatás olvashatatlan), Somogyi Károly
bányagépész, Sup Ferenc gépmester, Szunyog István”,
kérjük, jelentkezzen mielõbb. Minden nevezettet és családtagjaikat szeretettel várjuk a megnyitón is (október 1jén a Dorogi Galériában)! Tel.: Mûvelõdési Ház: 06-33-521000, Kovács Lajos szervezõ: 06-20-38-43-169
Köszönjük a segítséget!
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180 pohár csendült össze egy idõben a bányásznapi közös
koccintáson a színpad elõtt. Az esemény szervezõje a
Dorogi Borklub volt, akik a poharakba kerülõ nedût is
biztosították, hogy egy országos kezdeményezéshez
csatlakozva a helyi rekordot állítsunk, hogy jövõre legyen
mit megdöntenünk.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Sikeres olimpia után, nagy feladat elõtt az NB III-as labdarúgás
A Magyar Labdarúgó Szövetség nagyszabású átszervezést tûz ki a 2013-14. évi alsóbb szintû bajnokságok lebonyolítására. Ezekrõl a végén adunk tájékoztatást. Az új
idény elkezdõdött, augusztusban az NB III-ban három forduló bonyolódott le. A többi sportágban szeptemberben
indul a bajnokság.
Labdarúgás: csapatunk ez ideig az NB III. Duna Csoportjában szerepelt és mondhatni sikeresen búcsúzott ebbõl a
csoportból. Az új idényt már a Bakony Csoportban kezdte
el, új, ismeretlen csapatok társaságában. A lejátszott három
mérkõzésbõl kettõre került sor Dorogon, fél sikerrel. A bemutatkozás a Körmend ellen balsikerû volt, mert csapatunk
gól gazdag mérkõzésen 3-2 arányban vereséget szenvedett.
Már a félidõben is vezetett az ellenfél 1-0-ra. Szünet után az
új szerzemény, Máté Miklós hamar egyenlített, majd Faragó
Tamás nagyszerû fejessel fordított az eredményen. Aztán jött
az utolsó negyedóra sajnos két vendég góllal, így alakult ki a
végeredmény. A mérkõzésen két sérülés is történt, mégpedig Sebestyén Dávid és Csirinyi Zsolt sérült meg súlyosan,
nem is tudtak a következõ mérkõzéseken játszani. Négy új
játékossal gyarapodott a felnõtt játékoskeret: Máté Miklós
csatár, Mészáros Áron szintén csatár, míg a középpályára Lajer
Gábor és Tóth Ádám jött.
Mind a négyen fiatalok, tehetségesek, erõsségei lehetnek a csapatnak. A második mérkõzés régi ismerõs csapat
otthonában, az Újbuda ellen került sorra, itt is gól gazdag
mérkõzést játszottunk, a kedvezõ eredménnyel: Máté,
Janetka, Vígh és Mészáros góljaival 4-2 arányú gyõzelmet
arattunk. A harmadik mérkõzés ismét Dorogon került sorra, az ellenfél a Répcelak csapata volt. Nagy küzdelem során az utolsó percekben a védõ Máj Gábor bomba gólt lõtt.
Ennek révén sikerült az 1-0-s gyõzelmet megszerezni. Igy

két gyõzelemmel és egy vereséggel zárult az õszi idény
negyede. A benyomás: a két hazai ellenfél szívós, bátor és
jól játszó csapat volt, a látottakból következtetve ilyen ellenfelekre számíthatunk a jövõben is.
A hazai mérkõzéseken folytatódott a törzs szurkológárda lelkes bíztatása, amire nagy szükség lesz a jövõben is. A
félidõben a szurkolók 11-es rúgó párbajt vívtak és folytatódott a régi sportolók bevonása a kezdõ rúgásokra. Az elsõ
hazai mérkõzésen Peszeki Jenõ, a Répcelak elleni találkozón a 7 éve elhunyt kiváló, sokszoros válogatott kapus,
Ilku István emlékére lánya, Ildikó végezte el a szurkolók
nagy tapsa közepette a kezdõrúgást.
A szeptemberi program: 9-én a Lombard Pápa csapata
jön Dorogra, majd 16-án Andráshidán, majd 22-én idehaza a Mór ellen , végül 29-én Hévízen lesznek a mérkõzések. Végül egy kellemes hír: a Magyar Kupa selejtezõjében
Zsámbékon játszott a csapat és 7-2-es gyõzelemmel tovább
jutott.
Utánpótlás csapataink is elkezdték az õszi idényt. Az eddig lejátszott eredmények: U-11-es csoport Bp Sima Energia – Dorog 1-4, U-13-es korosztály Dorog – Csepel 7-0,
U.l7-es korosztály Dorog – Csákvár 1-1 és Dunaföldvár –
Dorog 3-2., U-19-es korosztály Dorog – Csákvár 7-0 és
Dunaföldvár – Dorog 2-5, U-l7-es és az U-19-es csapatok
együtt játszanak az ellenfeleikkel.
Végül ejtsünk szót a következõ évi bajnokság átszervezésérõl: egy NB-II-es osztály lesz az eddigi kettõ helyett és
három NB III-as az eddigi hat helyett. Tehát az elsõ öt csapat megy tovább, a hatodik osztályozót játszik és a többi
kiesik. Ezért adva a feladat – a 2012-13-as bajnokságban az
elsõ 5-ben kell végezni!
GS.

Úszótanfolyamok Dorogon
Hiánypótló szolgáltatással jelentkezik a Don Pepe Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola a Dorog Városi
Uszodában. A gyerekek mellett most végre a felnõtteknek is esélyük van elsajátítani az úszás tudományát! Vége a
feszengésnek a tó parton, míg a gyerekek bent róják a hosszokat! Régi probléma, hogy a felnõttek inkább távol
maradnak a vizes élménytõl, minthogy karúszóban, vagy úszógumiban vessék magukat a habok közé. Szeptembertõl kezdõ és haladó csoportokban vethetik magukat a hullámok közé a felnõttek, és jövõ nyáron már mindenki
versenyt úszhat a gyerekeivel, vagy a barátaival!
A gyerekek számára a kellemes találkozik a hasznossal õsztõl, különleges angol nyelvû úszásoktatás veszi
kezdetét. A gyerekek könnyedén, sportolás közben is fejleszteni tudják majd általános szókincsüket, és rengeteg
sporttal kapcsolatos kifejezést is elsajátíthatnak. A feladatokat magyarul és angolul is elmagyarázzák majd nekik,
így is könnyítve a tanulást.
Sokak örömére újra indul a Cseperedõ Úszóprogram is, ahol a kicsiny gyerekek szülõi részvétel mellett szokhatják és szerethetik meg a vizet és az uszodai hangulatot. A programban szakképzett oktató irányítása és felügyelete
mellett a szülõi részvétel növeli a biztonságérzetét a gyermeknek és különleges családi élménynek is felér.
A hagyományok is tartva a klasszikus úszó- és vízilabda tanfolyamok is folytatódnak, úgyhogy kalandra fel,
aki még nem próbálta azért, aki pedig már igen, az pont azért!
A tanfolyamokról, programokról minden tudnivalót megtalálnak a www.uj-hullam.hu honlapon, és a
facebook.com/ujhullam közösségi oldalon is izgalmas hírekkel találkozhatnak a böngészõk!
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A József Attila Mûevlõdési Ház programajánlója
SZÍNHÁZBÉRLET

Zene Világnapja

A 2012-2013-as évadban ismét meghirdetjük bérletes elõadásainkat a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. Három kitûnõ darabot kínálunk kedves közönségünknek.

2012. október 1., hétfõ 17.00 óra
Koncert: Lattmann Béla és barátai

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.
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.

Dorogi Galéria:
a 100 éve született Kádár György
Kossuth-díjas festõmûvész kiállítása.
A mûvész 1947-48-ban a dorogi szénbányában gyûjtött
anyagot, készített vázlatokat, melyekbõl izgalmas festményei megszülettek.
Emellett fennmaradtak azok a portréi is, amelyeket vázlatként a dorogi bányászokról rajzolt.

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás,
Dorog Város Önkormányzata
és a
Dorogi Nyugdíjas Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és családját
az

IDÕSEK
VILÁGNAPJA

FELHÍVÁS

alkalmából szervezett

PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye
2012. szeptember 17-én /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban. Vendégünk lesz:
Takács Erika DSGM szakgyógytornász.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!
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GÁLAMÛSORRA
Helyszín:
Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház
Idõpont:
2012. szeptember 30. (vasárnap) 15.00 óra
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