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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Párbeszéd a civilekkel
Május 12-én ünnepeltük az Európa Nap - Párbeszéd nap- szélünk egymással, hanem diktátumokat közlünk. Ki kelját, mely kiemelt jelentõségû ünnepi fórumunk, mert al- lett mennünk az utcára, hogy tárgyaljanak velünk. Amikalmas arra, hogy a városi egyesületek, alapítványok és az kor Orbán Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy ezt
önkormányzat a napi munkájukon túl közös céljainkat beszéljük meg a bohócügyi államtitkárával, az „kiverte e
áttekinthessék, illetve a meghívott elõadóktól információ- biztosítékot”. Ma Magyarországon úgy gondolják az emkat, új ötleteket kaphassanak. Ebben az évben egy valódi berek, hogy ha õket személyesen nem érinti valamilyen
civil szervezõdés, a Magyar Szolidaritás mozgalom elnö- hátrány, akkor nem segítenek a másiknak. De egyszer csak
ke, Kónya Péter volt a vendégünk.
azt vesszük észre, hogy ha mi bajba kerülünk, akkor rajA fórum bevezetõjében a házigazda, Dr. Tittmann János tunk se segít senki. A rendvédelmisek látták, hogy más is
a mikádó nevû játék ábráját vetítette ki. A játék során úgy bajba fog kerülni, ezért gondoltuk úgy, hogy másokért is ki
kell a pálcikákat elvenni, hogy ne mozdítsuk meg a többit. kell állni.”. Október 1-én kibontották a szolidaritás zászlaSzerinte ez a közéletnek is egy szimbolikus grafikája kelle- ját. A támadások ellenére is országos mozgalom lett, pedig
ne, hogy legyen, mert úgy kell a kormányzati változtatáso- nagyon passzív a társadalmi környezet.
kat végrehajtani, hogy nagy károkat ne okozzunk a körKónya Péter szerint a választópolgárok csalódottak. Nem
nyezetünkben. Ne billentvalamiért, hanem mindig vasük ki a rendszert az egyenlami ellen szavaztak az elmúlt
súlyából. Úgy véli, sokak fehúsz évben. A hatalmon levõk
jében él az a tévképzet, hogy
sosem azt tették, amit elvára civil dimenzió, az önszertunk tõlük. Rendkívül megvezõdés hangsúlyozása libeosztott a társadalmunk, polirális „handa-banda”, mely
tikailag, korosztályilag, terüsemmi másra nem jó, mint a
letileg, egzisztenciálisan.
konzervatív társadalmi rend
„Ezért próbáljunk meg együtt
megzavarására. Holott a págondolkodni, együtt legyen
pai körlevelek, az enciklijó mindenkinek. Példamutakák, melyek az egyház hivatással lehet változtatni a gontalos álláspontját szokták kidolkodásmódon.
fejezni, már régóta szólnak
Kónya Péter kiemelte, nem
Kónya
Péter
a
Szolidaritás
társelnöke
az önszervezõdés jelentõséhíve az erõszakos megoldágérõl. Már az 1891-es Rerum novarum-ban (az Új dolgok- soknak katonaemberként. Ám nagyon nagy megtisztulásra
ról), XIII. Leó pápa írásában is megjelenik az a gondolat. van szükség. Az utolsó pillanatokat éljük, amikor ez még
Megemlítette még. hogy az amerikai társadalomnak is ez békésen végbe mehet. Mindannyiunknak magunkba kell
volt a szervezõ ereje. Felidézte még Ernst Friedrich “Fritz” néznünk, végig kell gondolnunk, hogy hogyan szeretnénk
Schumacher közgazdász mondását: Small is beautiful címû élni az életünket? Akarunk-e változtatni?”
könyvét, azaz A kicsi szép címû mûvet 1973-ból. Az óriás
A civil fórum után dr. Tittmann János és Steffen Weigel,
méretek hajszolása az önpusztítás szenvedélye. Ezért Do- Wendlingen polgármestere megemlékeztek a két város
rog fejlesztésénél is nagyon fontosak az önszervezõdések, közötti, civil összefogásból kinõtt hivatalos kapcsolat fennmég ha kicsik is.
állásának 15. évfordulójáról, és Pro Urbe díjjal tüntették ki
A bevezetõ után átadta a szót Kónya Péternek, a Magyar eme kapcsolat létrejöttében fõszerepet játszó Alexander
Szolidaritás Mozgatom elnökének, aki egy éve májusban Lencsést.
még nem gondolta, hogy elõadást fog tartani a mozgalomAz események sorában a Kernstok Alapítvány Kurátoraról, mert az még nem is létezett. A kormány olyan döntést inak kiállításmegnyitója következett, a napot a Bányász
hozott, melyet nem egyeztettek velük, rendvédelmi dol- Zenekar Tavaszi Koncertje zárta.
MaZsu
gozókkal. „Itt van a legnagyobb probléma, hogy nem be-
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Pro Urbe díjasunk: Alexander Lencsés
Alexander Lencsés 1944. május 2-án született Dorogon.
Édesapja Lencsés Sándor Dorog Város Díszpolgára. A szovjet front elõl menekülve az ausztriai Tirolban másfél év
után 1946. nyarán érkeztek Wendlingen am Neckar városába szüleivel és további 200 dorogi polgárral. Letelepedtek, elvégezte az általános és középiskolát, majd üzletkötõként szerzett felsõfokú végzettséget. 1967-ben megnõsült,
két felnõtt gyermek édesapja. 1972 után tovább képezte
magát, közgazdász informatikus végzettséget szerzett, ezen
belül adatvédelmi tanácsadóként dolgozott. Sokszor járt
Dorogon, tartotta a kapcsolatot a Bányászzenekarral, akik
többször felléptek Wendlingenben.
1994-ben alapítója és azóta elnöke a Dorog-Wendlingen
Baráti Körnek. Sokat dolgozott a két város hivatalos és civil
kapcsolatainak kiépítésén, fejlesztésén. Szervezte a diákcseréket, a wendlingeni polgárok dorogi kirándulásait.
Dorog városáról, a dorogi menekültek Wendlingenbe érkezésérõl annak 60. évfordulóján kiállítást rendezett a német városban.
Szervezte a segélyszállítmányokat, adományokat gyûjtött
és juttatott el Dorogra a Máltai Szeretetszolgálat, az iskolák, a kórház, az egyházközségek, valamint a Szent József
templom felújítására. Aktív szerepet vállalt az 1997/98-ban
létrejött partnervárosi kapcsolat elõkészítésében. Évek óta

folyamatosan segíti a dorogi kórházat és szakrendelõt németországi mûszeradományokkal, bútorokkal, textíliával.
Rendszeres dorogi látogatásai alkalmával ápolja a személyes és intézményi kapcsolatokat, baráti érdeklõdésére és
segítségére mindig számíthatunk.
Alexander Lencsés Dorog és Wendlingen am Neckar városok partnerkapcsolatának kiépítésében, fenntartásában
és fejlesztésében szerzett múlhatatlan érdemei elismeréseként kapta meg Dorog Város Pro Urbe Díját.

Kurátorok kiállítása
Vizsgabemutatónak is beillõ kiállítással várják az
érdeklõdõket a Dorogi Galériában. A Kernstok Károly
Mûvészeti Alapítvány kurátorai: Balla András, Cs. Kiss
Ernõ, Kaposi Endre, Ölveczky Gábor, Szamódy Zsolt,
Szentessy László, Szlávik József, Szunyogh László, Vecsési
Sándor hozták el alkotásaikat.

nyújtottak helytörténeti kutatómunkához is.
Az alapítvány kuratóriumában megfigyelhetõ a
képzõmûvészek túlsúlya, ugyanis régiónkban ez az
ágazat a domináns. A mostani kiállítás tehát
vizsgabemutatónak is felfogható, hogy mit tudnak azok
a mûvészek, akik esetenként nagy horderejû
kérdésekben döntenek, programokról határoznak,
akiknek ítélet alkotásától mûvek megszületése, vagy
nyilvánosság elé kerülése függ. Kivétel nélkül hiteles
életmûvet felmutató, nagy ívû munkásságot kifejtõ, és
a megye határon túl is elismert mesterek mind. Népi
iparmûvész, festõ, fotós, szobrász, grafikus, alkalmazott
grafikus egyaránt van köztük. Nagy öregek, idõsebbek,
középnemzedék is jelen van a „társaságban”, így a
mostani kiállítás nem lehet, és nem is egységes. Másmás problémák foglalkoztatják az alkotókat.
Elmondható, hogy a most látható mûvek körében
tapasztalható változatosság gyönyörködtet.
Mindenképp érdemes megnézni ezt az összeállítást,
mely 2012. június 2-ig látható.

Az Európa Nap alkalmából összeállított tárlatot Wehner
Tibor mûvészettörténész méltatta. Elmondta, hogy az
alapítvány az elmúlt két évtizedben országos jelentõségû
kiállítások megrendezése körül bábáskodott, forrásértékû,
a helyi jelentõségen messze túlmutató, önálló kiadványok
megjelentetését segítette szerkesztõi, kiadói munkákkal.
Az ismert és kevésbé ismert fejezetek hathatós segítséget
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Tavaszi koncert
Városunk legrégibb és legnépszerûbb mûvészeti csoportja, a Bányász zenekar, mely 3 éve ünnepelte fennállásának
120. évfordulóját, ismét elkápráztatta közönségét Tavaszi
koncertje alkalmából május 12-én, melyre mint a mindenkori Uniós naphoz kötõdõ városi ünnep, a Párbeszéd Napja
visszatérõ rendezvényére került sor.
A koncert kezdetén városunk polgármestere külön köszöntötte Zagyi István karmester urat, aki már 25 éve vezeti
a zenekart, s kiváló szakmai munkájának köszönhetõen az
együttes elõadásainak színvonala évrõl évre magasabb.
A remek játék után a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat nevében Kolonics Péterné köszöntötte a délelõtt
folyamán Pro Urbe díjjal kitüntetett Alexander Lencsést.
Városunk együttese ismét „remek munkát végzett”, mely
alapján ismét kivívta a közönség elismerését, és mindenkit ámulatba ejtett, hogy milyen gyors ütemben bõvül a
mûsorukon levõ zeneszámok képzeletbeli palettája. Városunk lakossága nevében is elismerés és köszönet jár az

együttesnek, amelynek tagjai szabadidejüket áldozzák fel
azért, hogy másoknak élményt és örömet szerezzenek, szerepléseikkel pedig elvigyék városunk jó hírét, nem csak
az országban, hanem országhatárokon túl is.

TESTÜLETI HÍREK
2012. május 25-i ülés
A két ülés közti beszámolóból kiderült, hogy a Köztársaság
út – Bányász körönd felújítására beadott pályázatunk tartalék listán szerepel. A pályázat értékelésével kapcsolatban kifogást nyújtott be az önkormányzat. A könyvtár pályázat elutasításra került, mellyel kapcsolatban szintén kifogást emeltek. 2012. május 03. napján befejezõdött a humán-papilóma
vírus elleni védõoltás. A három oltásból álló oltási sorozatot
29 fõ 12 éves korú dorogi kislány kapta meg térítésmentesen.
Dr. Kövecs Károly képviselõ kiegészítéssel élt: lezajlott
Kaposváron az utolsó kadet kötöttfogású rangsorverseny,
és öt dorogi gyermek került be a válogatottba, akik részt
vehetnek az Európa bajnokságon. 42 kg-ban Dömény János, 50 kg-ban Lévai Zoltán, 54 kg-ban Torba Erik, 76 kgban Dolinszki Norbert, Szentes Kristóf 85 kg-ban harcolta
ki az indulás jogát.
Módosították az egyes- szabálysértési rendelkezéseket
tartalmazó- önkormányzati rendeleteket, a távhõszolgáltatásról szóló, a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által
nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ
térítési díjakról szóló rendeletet.
Elfogadták a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ, a
Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde, a Dorogi Rendõrkapitányság, a Dorogi Polgárõrség 2011. évi tevékenységérõl
szóló beszámolót.
Aktualizálták a Kincstári Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Megállapodást kötöttek az önállóan mûködõ és gazdálkodó, valamint az önállóan mûködõ önkormányzati intézmények közötti munkamegosztás és felelõsségvállalás
rendjérõl.
A testület két nem szavazat és egy tartózkodás mellett
megbízta Dr. Tittmann János polgármestert, hogy a költségvetés bevételei és kiadásai ütemkülönbségébõl adódó
likviditási problémái áthidalása céljára 50 millió forint
munkabérhitelt vegyen fel.
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Döntöttek egy Esztergommal fennálló közös tulajdonú
agyagbánya dorogi részének értékesítésérõl.
Döntöttek a Széchenyi lakótelepi üzlethelyiségek és üres
önkormányzati ingatlan értékesítésérõl.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 80
fõ rászoruló gyermek ingyenes nyári étkeztetését biztosítja 2012. június 18. és augusztus 31. között 54 munkanapon
keresztül meleg ebéd formájában
A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ intézményvezetõi munkakör betöltésére pályázatot írtak ki.
Véleményt nyilvánítottak az óvodai intézményegységvezetõi álláshelyre beérkezett pályázatokról. Uitz Sándorné
kinevezését támogatták.
Dorog Város civil szervezeteitõl beérkezett pályázatokat
is elbírálták.
Támogatták a DOKI intézményegységének pályázatokon
való részvételét.
Határoztak a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde nyári
nyitvatartási rendjérõl.

FOGADÓNAPOK
2012 június hónapban a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. június 28. (csütörtök) 800-1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. június 28. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. június 28. (csütörtök) 800-1200 óráig.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.) pályázatot hirdet alapítványi támogatás elnyerésére.
A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe esõ
célok megvalósítása, így elsõsorban Dorog város környezetvédelme, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegõrzõ, betegségmegelõzõ, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs, nevelõ és oktató, képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ
tevékenység, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységek tárgykörében lehet benyújtani. A Közalapítvány csak
olyan pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik a Közalapítványt az alábbi, helyi önkormányzati közfeladat vagy annak elkülönülõ részfeladata átvállalására:
a) településfejlesztés elõmozdítása, a településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme,
b) helyi közutak fenntartása és közterületek tisztántartása,
c) az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás elõsegítése;
d) környezetvédelemhez kapcsolódó közmûvelõdési
tevékenység támogatása; az egészséges életmód közösségi
feltételeinek elõsegítése.
A közfeladatnak a Közalapítvány általi átvállalása Dorog
Város Önkormányzata döntése alapján, az Önkormányzat
és a Közalapítvány közötti külön megállapodással történik.
A megállapodás alapján a pályázati cél megvalósítását közvetlenül a Közalapítvány finanszírozza. A közvetlen finanszírozás azt jelenti, hogy a Közalapítvány az alapítványi támogatást nem a pályázónak, mint kezdeményezõnek vagy szervezõnek fizeti ki, hanem mindig közvetlenül a pályázati cél
megvalósítását végzõ személyeknek vagy szervezeteknek (vállalkozóknak, megbízottaknak) utalja át, az általuk a Közalapítvány, mint megrendelõ felé benyújtott és a Közalapítvány által
elfogadott számlák alapján.

A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról
tud dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat
ellátására irányuló célját Dorog Város Önkormányzata elõzetesen megerõsíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásához. A pályázatokat formanyomtatványon kell benyújtani
egy eredeti és egy egyszerû másolati példányban, mely irat
a www.dorog.hu internetes honlapról letölthetõ a „Támogatási kérelem” formanyomtatványon. A kitöltött kérelmet
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz
(2510 Dorog, Bécsi út 71.) kell benyújtani, zárt borítékban,
a borítékon a „Pályázat a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz” megjelölés feltüntetésével. A
pályázathoz mellékelni kell a pályázati cél – költségvetést
is tartalmazó – részletes leírását. A pályázati költségvetésben pontosan meg kell jelölni a pályázati cél megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló szerzõdéseket/ szerzõdéstervezeteket, amelyekben a Közalapítvány megrendelõként való részvételét a pályázó kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jogot az önkormányzati közfeladat ellátására és az ezzel kapcsolatban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének
az igénylésére. Az Önkormányzat fenntartja magának a
kizárólagos jogot annak eldöntésére, hogy a pályázat az
önkormányzati közfeladatok körébe esõ tevékenységre vonatkozik-e, és ha igen, úgy az Önkormányzat támogatja-e
a közfeladatnak a Közalapítvány által történõ átvállalását.
A Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy
legjobb belátása szerint önállóan döntsön a közfeladat átvállalásáról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálásában
közremûködõ Önkormányzat a pályázattal kapcsolatos
döntését vagy döntésének hiányát nem köteles megindokolni.
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány

Június 16-ig járnak még a vonatok
A munkaterület ünnepélyes átadásával megkezdõdött egy majdnem 20
milliárd forintos vasúti infrastruktúrafejlesztõ beruházás. A PiliscsabaEsztergom vonalszakaszon 33 kilométeren újítják fel a vasúti pályát 2013
nyaráig, Pilisvörösvár és Piliscsaba
között két kilométeren a vonatok megállás nélküli kikerülését lehetõvé tevõ
kétvágányú szakasz épül 2013 végéig.
A munkálatok miatt 2012. június 16tól 2013. március 31-ig Pilisvörösvár
és Esztergom között vonat helyett autóbusszal lehet utazni. A
Pilisvörösvár-Piliscsaba vonalszakasz
közötti munkálatok várhatóan 2013
végére, míg a Piliscsaba-Esztergom
közötti kivitelezés 2013 közepére készül el.
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A menetidõ tíz perccel csökken majd
Budapest és Esztergom között. Ha a
Pilisvörösvár-Rákosrendezõ közötti
szakasz is megújul, 30 perces menetidõ
csökkenést ígérnek.
A régi pályát teljesen elbontják, újat
építenek, összesen 58 mûtárgyat újítanak fel, a megállóhelyeken térvilágítást és szélesebb, magas peronokat
telepítenek. A peronokon a térvilágítás mellett peronfedés is készül. A peronokon vizuális utas tájékoztató kerül elhelyezésre. 848 férõhellyel P+R
parkolók is létesülnek az állomásokon és megállóhelyeken. Leányváron
két vágány marad, két szép peronnal,
parkolóhelyekkel. Dorogon az állomás a volt brikettgyár területére költözik, négy vágánnyal, két peronnal,

23. évfolyam 6. szám

rámpával. Buszállomás is létesül.
Esztergom-Kertvárosban parkolókat
alakítanak ki. Magdolna völgyön új
megállóhely létesül.
Piliscsaba és Esztergom között a sebesség a jelenlegi óránkénti 60 kilométerrõl 70-100 kilométeresre nõ. A
korszerûbb pálya révén a zajterhelés
és a porterhelés is jelentõsen csökken.
A Budapest és Esztergom közötti 53
kilométeres vasúti szakasz korszerûsítése az Új Széchenyi Terv forrásaiból, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
beruházásban történik. A budapesti elõvárosi vasúti közlekedés egyik legfontosabb szakaszát naponta 14 ezer utas
használja. Az Óbuda és Pilisvörösvár
közti szakaszt is felújítják, de ennek a
pályáztatása még nem zárult le.

2012. június
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Intézményvezetõ állás
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: Határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozott idõre, 5 évre - 2012. július 1-tõl 2017. június 30-ig - szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2510.
Dorog, Otthon tér 3.
Munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok: Az intézmény szakszerû, jogszerû vezetése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói
jogkör gyakorlása. Az intézmény költséghatékony mûködtetése, szolgáltatás fejlesztése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete 8.2.
pontja szerinti felsõfokú szakirányú végzettség
• Szociális szakvizsga
• Legalább 3 év vezetõi gyakorlat

• Büntetlen elõélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai életrajz
- a képesítést igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt
személyes adatok pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a pályázat nyílt testületi ülésen való tárgyalásához.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2012. július 1.
A pályázat benyújtásának idõpontja: 2012. június 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Chmelik Lászlóné nyújt a 33/431-299 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Dorog Város Önkormányzata címére ( 2510. Dorog, Bécsi u. 71.) történõ megküldésével vagy
• Személyesen, Dorog Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a
pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselõ-testület a meghallgatást követõ ülésén dönt a pályázat elbírálásáról
A pályázat elbírálásának határideje:
2012. június 29.

Képviselõi
fogadóóra
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 fogadóóráját az Intézmények
Házában, a volt szabálysértési
elõadói irodában.
Ezek az idõpontok 2012-ben
az alábbiak: június 28.,
szeptember 27., október 25.,
november 29.
Németh János
önkormányzati képviselõ
június 7-én és 21-én 15-17 óráig
az Intézmények Házában
(MSZP iroda) tart fogadóórát.

2012. június
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A DOROGI HALLELUJA KÓRUS A LEGJOBBAK KÖZÖTT
A dorogi Halleluja kórus május 1-jén Budapesten, a
Mûvészetek Palotájában lépett fel az Énekel az ország elnevezésû zenei rendezvényen. A program kezdeményezõje Hollerung Gábor Liszt-díjas karnagy, a Budafoki
Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Akadémiai Kórustársaság vezetõje. A koncert elõtt az ország
minden szegletében egyénileg készülõ kórusok Dunaújvárosban egy zenei tábor keretében két napon keresztül
próbálták össze a darabokat. Ezt egy budapesti zenekari
fõpróba követte. A jó hangulatú tábort nagysikerû koncert követte a MÜPA-ban. A színpadon több mint 400 énekes állt pódiumra, köztük a dorogi Halleluja kórus is. Az
Országos Egyesített Kórus mellett közremûködött a Budafoki Dohnányi Zenekar, valamint a szólisták: Cecilia
Lloyd, László Boldizsár, valamint Lakó Levente. Vezényelt
a rendezvény mûvészeti vezetõje: Hollerung Gábor.

100 éve született Benedek
Endre

RUHABÖRZE

Emléktáblát avattak a mûvelõdési ház falán Benedek Endre néhai dorogi bányakapitánysági
fõmérnök és barlangkutató születésének 100. évfordulója alkalmából. A nevét is viselõ Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi
Egyesület (BEBTE), valamint az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi
Helyi Szervezete (OMBKE) május 10-én emlékezett meg a szervezett dorogi barlangkutatás
megalapítójáról. Az emléktábla a mûvelõdési
ház fõbejáratánál emlékezik meg Benedek Endrérõl. Az ünnepségen a BEBTE varázslatos természetfotó-kiállítását is megtekinthették a résztvevõk a Dorogi Galériában.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. június 20-án délelõtt 10 -12 óra között
RUHABÖRZÉT szervez a DOROG
ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTÕ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT a
Hantken Miksa út 8. szám alatt.
Az adományként összegyûjtött holmik közül mindenki szabadon válogathat, s a kiválasztott dolgokat térítésmentesen elviheti.
Információ: Gyermekjóléti Szolgálat
mobil : 06-20-561-5226 Családsegítõ
Szolgálat mobil:06-20-561-5280. Email: gyermekjoleti@dorog.hu, illetve csaladsegito@dorog.hu

Elektronikus hulladék- és sütõolaj-rekord a veszélyeshulla-dékgyûjtésen. Jó hangulatban telt a Dorogi Környezetvédelmi
Egyesület által szervezett, immár 23. akciónap. 374-en adtak
le hulladékokat a gyûjtés 4 órája alatt az öt hulladékponton,
mégpedig fejenként 34 kilót, azaz összesen 12.977 kg-ot.
ÚJ REKORD két hulladékkategóriában született – ez alkalommal adták le az emberek a legtöbb ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOT (6503 kg), illetve sütõolajból is rekordmennyiség gyûlt össze (870 liter). Köszönjük a részvételt a hulladékot
leadó gondos embereknek, a konténerfelügyelõknek, és a közremûködõ szolgáltatóknak (SARPI Kft., Saubermacher Kft.).
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A hangversenyen két különleges alkotás hangzott el,
Vajda János: Változatok címû, Szilágyi Domokos verseire készült mûve, mely egy játékos hangulatú, virtuóz alkotás, mely egyszerû gyermekdalokból építkezik, valamint
Webber Requiemje, mely egyáltalán nem hétköznapi alkotás, fõleg azért, mert igen nehéz énekelni. A szerzõnek
zseniális a dramaturgiai érzéke, de az énekkart valódi kihívások elé állítja.
A dorogi kórus kiválóan helytállt a különleges produkcióban, melyben nagy szerepe volt a karnagy, Farkas RoseMarie aprólékos, minden részletre kiterjedõ felkészítésének. Köszönet illeti a kórus minden tagját, akik hosszú
heteken keresztül szabadidejüket áldozva készültek egy
nagyszerû produkció véghezviteléhez, erõsítve ezzel Dorog és a dorogi mûvészek jó hírét.
Cservenka Rita

Tisztelt Lakosság!

Május12-én találkozót tartottak a régi Dózsa iskolában
végzett diákok, melyet Dogossy Károly szervezett. Az
iskolában volt a gyülekezõ, majd tablókészítés után
elköszöntünk az iskolánktól, és a mûvelõdési házban
folytatódott a kötetlen beszélgetés:”kinek merre vitt az
élet útja”.Nekünk,volt diákoknak nagyon felemelõ volt ez
a délután, és szívünkben örökké õrizzük szeretett iskolánk
emlékét!
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PEDAGÓGUS NAP

Rendhagyó helyszínen és módon ünnepelték a városi Pedagógus Napot május 19-én. A Lóga-tó Szabadidõ Park rendezvénysátrában gyûltek össze a dorogi intézményekben
dolgozó pedagógusok, hogy bál keretében találkozzanak
és közelebbrõl is megismerhessék a másik iskolában, óvodában dolgozó kollégáikat. Sitku Pál DOKI fõigazgató kezdeményezése volt, hogy egy kötetlen, jó hangulatú összejövetellel ünnepeljenek. Az estet a Cantilena gyermekkórus mûsora nyitotta Kovácsné Fódi Krisztina vezényletével, majd a Nemzeti Erõforrás Miniszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmek átadása következett. Pedagógus Szolgálati Emlék Érem kitüntetésben részesült Erdõs Ferencné az Eötvös József Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa, Fülöpné Püsök Julianna Gyöngyike a Petõfi Sándor Általános Iskola pedagógusa, Hegedûs Béláné a Eötvös József Általános Iskola pedagógusa,
Marosvölgyiné Vizi Judit a Petõfi Sándor Általános Iskola
pedagógusa, Mildnerné Hasenbeck Lívia a Eötvös József
Általános Iskola pedagógusa, Palkóné Keszthelyi Klára a
Zrínyi Ilona Iskola pedagógusa, és Schmeráné Eichardt
Gizella a Petõfi Sándor Óvoda pedagógusa.
Az Év Pedagógusa díjat Putz Józsefné, a Petõfi Sándor Általános Iskola pedagógusa kapta.
DOROG VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA
2012-ben Makrai Dóra, az Eötvös iskola tanulója lett.
Bizonyára Önök közül sokan tudják, hogy március 24-25én városunkban került megrendezésre a „FEKETE GYÉMÁNT KUPA” elnevezésû Nemzetközi Kadet Kötöttfogá-

sú Birkózó Verseny. Ennek a versenynek az elõkészítésében, technikai biztosításában és lebonyolításában végzett
kiemelkedõ munkájuk elismeréseként Dorog Város Önkormányzata pénzjutalomba részesíti Bartl Ildikót a Polgármesteri Hivatal köztisztviselõjét, és Lévai Zoltánt a Dorogi Nehézatlétikai Klub birkózó szakosztálya vezetõ edzõjét, akinek nevében Kismóni János vette át az elismerést.
A kitüntetésben, elismerésben részesültek és valamennyi jelenlevõ tiszteletére az Eötvös József Általános Iskola tánccsoportja lépett a parkettre, akik keringõt jártak nyitótáncként,
majd kezdetét vette a bál, a kötetlen beszélgetés, ismerkedés.

Nyitótánc

Az év Jó tanulója - jó sportolója: Makrai Dóra

Az év pedagógusa: Putz Józsefné

Kutató gyermekek
Két elsõ helyezés is született a Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciájának május 15-i, országos döntõjében. A több száz beadott dolgozat közül kellett a zsûrinek
választania. A regionális versenyek után 50 gyermek jutott
tovább az országos megmérettetésre. Városunkat hárman
képviselték hazánk legjobb „kutatói” között.
Bravúros elsõ helyezést ért el Kruska Ádám 4. osztályos
tanuló “Teremtés vagy evolúció?” címû ismeretterjesztõ
dolgozatával az “Ember és társadalom” mûveltségi területen (témavezetõ Kruska Tibor, Kruska Krisztina).
Az “Anyanyelv és mûvészetek” mûveltségi területen, ku-

2012. június

tatásmódszertan kategóriában Molnár Villõ 5. osztályos tanuló “Üvegképek a dorogi plébániatemplom ablakfülkéiben”
címû dolgozata szintén 1. díjas lett (témavezetõ: Kovács Lajos
és Molnár Klára). Remekelt még Szecsõdi Fanni 6. osztályos
tanuló is, “A jellem megváltoztathatósága a Lúdas Matyiban
és a Toldiban” címû munkájával, (témavezetõ Cziglényi Eszter) mely 3. díjas lett. Mindhárman a DOKI Zrínyi iskola
diákjai, ahol nagy hagyományai vannak a gyerekek által végzett tudományos kutatásoknak. Megyénket szinte csak az ide
járó diákok képviselik ezen a konferencián.
Gratulálunk!
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Dorogi rajzosok sikere Esztergomban
„Elveszett a Keresztény Múzeumban õrzött Szent Györgyöt
ábrázoló szárnyas-oltár egyik szárnya!” - mottóval hirdette
meg az Esztergom - Szentgyörgymezõi Olvasókör és a Keresztény Múzeum rajzpályázatát.
A feladat értelmében a múzeumban õrzött, az 1500-as években készült, Szent György hõsies küzdelmét a sárkánnyal
ábrázoló szárnyas-oltár külsõ szárnyát kell kiegészíteni.
Sajnos mára a szárnyas-oltár másik külsõ szárnya elveszett,
így csak félig láthatjuk Szent György vitéz tettét.
A rajzpályázatot általános-iskolás és gimnazista csoportok
számára hirdették meg. A legjobb terv alkotói, a
Szentgyörgymezõi Olvasókörben méretarányosan készíthették el festményüket. 2012. április 28-án a Szent György
napon, ünnepélyes felvonulás keretében szállították át az
elkészült mûveket a Keresztény Múzeumba, és az eredeti
oltártábla mellett állították ki. Tervek szerint az alkotások
egész nyáron megtekinthetõk lesznek.
A megmérettetésen teljes dorogi siker született. Az általános iskolás kategóriában az DOKI Eötvös Iskola alkotókörének csapata gyõzött. Az alkotók: Dolinszki Réka, Lévai

Elballagtak

Fruzsina, Oláh Renáta és Nagy Karina. Hatalmas sikert aratott a gimnáziumi kategóriában indult alkotók, Kis Luca,
Kovács Eszter Kreitner Péter és Molnár Máté mûve is. Mindannyian a József Attila Mûvelõdési Házban mûködõ Dorogi Alkotókör tagjai. Gratulálunk az alkotóknak!
(kOpE)

AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT
RENDEZVÉNYSOROZAT
PROGRAMJAI
DOROG 2012. június 7. – 2012. június 9.

Két gimnáziumi és egy informatikai osztály fejezte be
tanulmányait, és ballagott el a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában. 75 tanuló kezdte meg rendes érettségi vizsgáit. A tanulók többsége középfokú vizsgát tesz.5 fõ emelt szintû vizsgát választott történelem, magyar nyelv és irodalom és informatika tantárgyakból. A kötelezõ tantárgyak írásbeli vizsgája rendben
lezajlott. Az idegen nyelvek közül 55 fõ angol nyelvbõl, 25
tanuló német nyelvbõl érettségizett (5 tanuló elõrehozott
vizsgát tesz). A szabadon választható tantárgyak közül 11tanuló biológia, 1 fõ kémia,25 tanuló földrajz,37 fõ informatika, 1 tanuló rajz és vizuális kultúra, 1 tanuló mûvészettörténet, és15 diák a testnevelés tantárgyat választotta vizsgatárgynak. A szóbeli vizsgák június 18-án kezdõdnek. Kívánunk nekik sikeres érettségi vizsgákat, jó döntéseket és
tartalmas életet!
Június 20-án a 9. évfolyamosok beiratkozása kezdõdik
meg, amelyet megelõz a kétnapos „csibe tábor”, ahol megismerkednek az iskolával, osztályfõnökeikkel, és a diákönkormányzat tagjaival.
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Június 07. csütörtök: Ünnepi megnyitó
13.30
Hívogató. A Zrínyi iskola kóruscsaládjának
mûsora
14.00
A dorogi könyvünnep megnyitása.
Beszédet mond: Kovács Lajos Prima-díjas író
14.30
Improvizatív mesejáték. A Petõfi iskola
színjátszó csoportjának Tóth Zoltán: Bolondos
királyság, királyi bolondság c. elõadása
15.00
A könyvsátrak nyitása
A Novella Könyvesbolt újdonságai
„Retro” – vásár: Régi könyvek, hanglemezek
árusítása, árusítás 17 óráig
Kiállítás Tettamanti Béla könyvillusztrációiból
Június 08. péntek
9.00
A vásár megnyitása
A könyvesbolt és könyvtár sátrainak nyitása,
árusítás 17 óráig
10.00
A Zrínyi óvoda „Aprótalpak”
néptánccsoportjának Dunántúli pünkösdi
játék és tánc c. elõadása
11.00
A Petõfi iskola Pinokkió színjátszó csoportjának
Kästner: Emil és a detektívek c. elõadása
17.00
Könyvbemutató. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
Tükörcserepek c. memoárjának bemutatója
Június 09. szombat
9.00 – 12.00 Könyvvásár a Hõsök terén

23. évfolyam 6. szám
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DOROGI SPORTKÉPEK
Június 16-án zárul az NB III. Dunacsoportjában a 2011-2012. évi bajnoki idény
Az utolsó szakaszban három mérkõzésre kerül sor, ebbõl
kettõ idegenben és egy idehaza. 2-án a bajnoki év rangadója Érden lesz, az éllovas ellen szerepel csapatunk. Emlékezhetünk, hogy pontosan ez ellen a csapat ellen szenvedtük el egyetlen vereségünket, méghozzá nagyon balszerencsés körülmények között. Most alkalom nyílik a
revansra! De hogyan? Csak akkor, ha fizikálisan és mentálisan 100 % felett tud teljesíteni a csapat. Sajnos két meghatározó játékos hiányozni fog, mégpedig Faragó Szabolcs a
csapatkapitány és az Újbuda ellen kiállított Sebestyén Dávid. Remélhetõleg a Tatabányán lejátszott Sárisáp elleni
mérkõzésen súlyos arcsérülést szenvedett Csirinyi Zsolt
meggyógyul. A balhátvédet egy magáról megfeledkezett
szurkoló fejelte le. A tette után elmenekülõ szurkoló éppen a dorogi edzõ autójába ugrott be és azt magára zárta az
õt üldözõ dorogi szurkolók elõl. A kocsiban két kiskorú
gyermek ült, szerencsére megérkezett egy rendõrautó és
kiszabadították a gyerekeket. A vétkes szurkolót a rendõrök elvitték. Mondhatni szép emlék Tatabányáról!
Az utolsó hazai mérkõzésen a Törökbálint csapatát fogadjuk 9-én, majd 16-án a Viadukt – Tópark ellen zárul a
bajnoki idény Biatorbágyon. De térjünk vissza a csapat májusi szereplésére. Ezúttal is 4 mérkõzés zajlott le, ezek eredménye három gyõzelem és egy döntetlen. Budapesten III.
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kerület ellen 5-2-es gyõzelem, idehaza a Pénzügyõr ellen
2-1-es gyõzelem, majd következett Tatabányán a Sárisápi
TASK elleni 0-0-s eredmény, végül az Újbuda elleni 3-0-s
siker. Ezeken a mérkõzéseken tíz gólt rúgott és mindössze
három gólt kapott a csapat. Ez a havi teljesítményben 88,3
%-ot ér, éves szinten pedig 76,6 %!
A hazai találkozókon Faragó József, a játékos édesapja,
míg az Újbuda elleni találkozón Farszki Tibor volt kitûnõ
játékosunk végezte el a kezdõrúgást, a hangosbeszélõ ismertetése és a szurkolók nagy tapsa közepette. A záró szakasz sikeres teljesítése nagy feladatot ró a csapatra, de az
eddigi eredményei és az egyre bõvülõ lelkes szurkolótábor is nagy segítséget nyújthat.
Végezetül egy bíztató jó hír, Nász Szilárd a kiváló csatár
sikeres térdmûtéten van túl, de játékára csak az õszi idényben kerülhet sor. Nagyon várják már a társai és a szurkolók is.
Utánpótlás csapataink még nem fejezték be a bajnokságot, értékelésüket a következõ számban közöljük.
Asztalitenisz: Véget ért asztaliteniszezõink bajnoki idénye, a
csapat az 5. helyen végzett, a jobb szereplést a sérülések, betegségek gátolták. A csapat a jövõ évben többet vár magától.
A többi sportág versenyzõinek még tart a bajnokság, szintén a következõ számban adunk hírt eredményeikrõl.
GS.

23. évfolyam 6. szám
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és
a Musik-Land Utazási Iroda közös
rendezvényei a József Attila Mûvelõdési
Házban, melyekre a belépés díjtalan:

THARA ORIENTAL DANCE GÁLA

Július 11. (szerda) 17.30 óra

Fúvószenekari hangverseny
Odense Skole-og Ungdomsorkester (Dánia)
Dorogi Bányász Fúvószenekar
Július 14. (szombat) 17.30 óra

Fúvószenekari hangverseny
Imatran Puhalliorkesteri (Finnország)
Dorogi Bányász Fúvószenekar
Július 27. (péntek) 17.30 óra

34. Nemzetközi Kórustalálkozó
Childen Singers Divisi - Valencia (Spanyolország)
STILLA PECTUS Nõikar - Párkány (Szlovákia)
ARS MUSICA Kamarakórus Esztergom
Pro Musica Kamarakórus Dorog
Szent Anna Templom Kórusa - Esztergom
Tokodaltárói Bányász Kórus
Tokodi Gardellaca Kórus

Helyszín: Dorog, József Attila
Mûvelõdési Ház
Idõpont: 2012. június 23.
Kezdés: 18.00

Augusztus 07. (kedd) 17.30 óra

35. Nemzetközi Kórustalálkozó
Kaukaan Laulumiehet - Lappeenranta (Finnország)
•enský spevácky zbor Nevädza - Stupava (Szlovakia)
Közremûködnek: Maklári József Kórus - Perbál
Pro Musica Kamarakórus - Dorog
Szent Anna Templom Kórusa - Esztergom
Tokodaltárói Bányász Kórus
Tokodi Gardellaca Kórus
Augusztus 15. (szerda) 17.30 óra

Fúvószenekari hangverseny
Musikverein Vilseck (Németország)
Dorogi Bányász Fúvószenekar

Május 27-én hagyományteremtõ céllal a Jobbik Dorogi
Szervezete Pünkösdi rendezvénysorozatot szervezett az
Otthon téren
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62. BÁNYÁSZNAP
DOROG
2012. szeptember 1-2.
TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK, KÉZMÛVESEK!
Dorog város Önkormányzata, a város hagyományait
ápolva, minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi a Bányásznapot. A rendezvény mindig nagy érdeklõdésre tart számot, a két nap alatt több ezer látogató
vesz részt a minden korosztályt kielégítõ programokon.
A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre színvonalasabb választékkal álljon az ide látogatók rendelkezésére.
Ebben nagy szerepük lenne a nép- és iparmûvészeknek,
kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal tovább emelnék a
rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész,
kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a kitelepülést
Dorog Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Otthon tér 1.,
illetve a 33/521-000-as telefonon.
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