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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Egy államosítás margójára
2012. május 1-tõl a kormány döntése alapján az állam
tulajdonába került a Dorog Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelõ. A történtek hátterérõl Dr. Tittmann
János polgármestert kérdeztem.
- Hogyan szerezett tudomást az önkormányzat az intézmény
államosításáról?
- Dorog Város Önkormányzatának képviselõ-testületét
a Szent Borbála szakkórház és szakorvosi rendelõ vezetését sem avatták be semmiféle elõkészítõ információs folyamatba. Március 22-én a kormány honlapján volt olvasható, hogy a kórházak államosításának tervezett folyamatában a második lépcsõben, 2013. év januárjában szerepel a
dorogi kórház. A kormány elõterjesztése egy törvénytervezet volt akkor. Sem elõtte, sem azóta ezzel kapcsolatban
nem kaptunk tájékoztatást. De ez a törvénytervezet villámgyorsan megváltozott, méghozzá húsvét hetében, amikor is egy új kormány elõterjesztés jelent meg a kormányzati honlapon, amiben már most május 1-tõl került az államosítandó kórházak sorába a dorogi kórház és szakorvosi
rendelõ. Ezt követõen, miután láttuk ezt a honlapon, hív-

tam össze a rendkívüli testületi ülést április 17-ére, ahol a
képviselõ-testület elé tártam az államosítás felgyorsított
folyamatát. Ott született az a képviselõ-testületi döntés,
hogy tiltakozunk az államosítással szemben, és megerõsíttetjük véleményünket, kikérjük a lakosság véleményét
is. Az errõl szóló határozatot elküldtem dr. Réthelyi Miklós nemzeti erõforrás miniszter úrnak. Azóta küldtem még
egy levelet, amelyben részletesen bemutatom, hogy a szakkórházhoz, mentõállomáshoz és központi orvosi ügyelethez, valamint a szakorvosi rendelõhöz kapcsolódóan mely
évben milyen tartalmú felújítást végeztünk, mindez
mennyibe került és ezekbõl az összegekbõl mennyi az állami, mennyi az Európai Uniós, és mennyi a város saját
forrása.
- Milyennek ítéli meg ezt a rapid intézkedést?
Méltatlannak érezzük és értékeljük ezt az eljárást, mert
Dorog városa jó gazdája az egészségügyének. Nem lehet
bennünket azzal vádolni, hogy elhanyagoltuk, nem fejlesztettük. Nagyon is fejlesztettük, ráadásul mindig térségi kitekintéssel tettük, sosem a szûk, városi érdekek figye-
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lembevételével. Ezért úgy gondoljuk, megérdemeltük
volna azt, mint ennek a rendszernek a jó gazdái, hogy
szóba álljanak velünk, tájékoztassanak bennünket, és esetleg a tárgyalások során kialakulhasson egy olyan közösen
vállalható álláspont, amelyben érvényesül a kormányzati
akarat is, és tiszteletben tartják az önkormányzati érdekeket is. Úgy gondolom, mindenki számára érthetõ az, hogy
nem szeretnénk, nem akarunk lemondani tulajdonjogunkról, és nem akarunk lemondani az intézmény mûködtetésének a jogáról. Nem hiszem, hogy az állam jobban tudná mûködtetni ezt az egészségügyi rendszert, mint
ahogy mi tettük eddig. Ráadásul a dorogi fejlesztés a mindenkori kormánnyal egyeztetett fejlesztés volt. Ez már
akkor megkezdõdött, amikor Dorog elfogadta azt, hogy
megszûnik az aktív fekvõbeteg ellátás a városban, és Esztergomba helyezõdik át. Partnerek voltunk ennek a kormányzati akaratnak a végrehajtásában. Egy új szakmai tartalmat kerestünk, olyan tartalmat, amely alátámasztja a
kórház felújításának szükségszerûségét. Ennek a lényege
a szakkórházi profil megtalálása volt. Ennek megfelelõen
került sor a fejlesztésre. Amikor a kormányzat elkötelezte
magát, hogy az egészségügy költséghatékonyságának növelése érdekében a járóbeteg szakrendeléseket is fejleszteni kell, akkor ebben is partnerek voltunk, és saját forrásainkat mozgósítottuk, hogy a járóbeteg ellátást fejlesszük.
Tehát azzal sem lehet vádolni bennünket, hogy a mindenkori kormányunkkal szemben képviseltünk volna olyan
álláspontokat, melyek akadályozták volna a kormányzati
egészségpolitikának a megvalósítását.
A dorogi egészségügyi rendszerfejlesztés nem lokális,
szûk látókörû érdekeket szolgált, térségi kitekintésû és a
nemzeti egészségügy fejlesztési trendekhez, irányokhoz
harmonikusan kapcsolódott. Ezek után úgy gondoljuk,
nem kerülne jobb kezekbe ez a rendszer. Ezért tiltakoztunk. Nagyon hálás vagyok a dorogiaknak azért, hogy az
önkormányzat képviselõ-testületétõl, a polgármesteri hivataltól függetlenül, spontán szervezõdés keretében ki
akarják fejezni a véleményüket. A véleményüket már kifejezték írásban is, szépen gyûlnek az aláírás gyûjtõ ívek,
melyeken az adataik pontos feltüntetését vállalva fejtették
ki a dorogiak véleményüket. Ez lesz a harmadik levél, amit
elküldök a miniszternek, bár a hírek szerint nem neki,
hanem az õt követõnek, mert a kormányátalakítás érinti
az õ személyét. A harmadik levél fogja azt bizonyítani,
hogy mi a dorogi lakosság véleménye. Erõfölénnyel visszaélni mindig lehet. Kétharmadra, sokharmadra hivatkozni
mindig lehet. Egy dolgot azonban ilyen hatalomnál sem
lehet: átgázolni mindenen és mindenkin. Ráadásul érdemtelenül. Akkor, amikor nyilvánvalóan egy kiváló teljesítményt, az egészségügy fejlesztése terén kiváló teljesítményt nyújtó településen akar átgázolni az államosítá-

si folyamat. Ez a történelemben nem elõször van. Utoljára
ebben az országban, ha jól emlékszem a bolsevikok szervezték ily módon állami gazdaságaikat, a kolhozokat. Nem
szeretnénk, hogyha most egy egészségügyi állami kolhozrendszert alakítanának ki. Hiszen az elmúlt évtizedek, a
magunk mögött hagyott, kritikával illetett évtizedek bebizonyították azt, hogy az állami „gondoskodás” milyen
rombolásokra képes. Nem szeretnénk, hogyha ez megismétlõdne a dorogi kórház esetében.
- Jött bármiféle válasz a minisztertõl?
- Biztos nagyon elfoglalt, még nem érkezett válasz. Azért
remélem, hogy nemcsak az erõfölénnyel meghozott törvény szövege lesz a válasz.
- Milyen veszteséggel járna?
- Mindaz a pénz elveszik, ami a dorogi adófizetõk összeadtak. Másrészrõl a pénzügyi hátrányokat messze felülmúlja az, hogy az önkormányzat elvesztené az intézmény
mûködtetésébe való beleszólás jogát, a további fejlesztések jogát. Gondoljunk bele abba, hogy ha ennek az államosítási folyamatnak az áramában összevonnák a dorogi
kórházat egy másik kórházzal, újra valamelyik nagyobb
kórháznak egy telephelyévé degradálnák. Ebbõl is volt
már részünk, az is negatív eredményekkel járt. Az önállóság elvesztése rendkívüli kockázatokat rejt magában.
- A fejlesztésekre felvett hitelállomány a városnál maradna?
- Igen, annak ellenére, hogy megszületett már az a kormányzati állásfoglalás, - bár változékony ez is - hogy minden adósságállományával együtt veszik át az intézményeket. Ezzel szemben még Budapesten sem került arra sor,
hogy a felvett fejlesztési hitelek törlesztõ részleteit átvállalta volna a kormány. Minden terhet itt hagynának, és a
gyönyörûen „kistafírozott” intézményt pedig vinnék. Ez
is méltánytalan.
- Van e még további terve, lehetõsége az önkormányzatnak a
tiltakozásra?
- Egyetlen egy közjogi lehetõség van még, hogy ha helyi
népszavazás során az egyszerû népi kezdeményezésbe foglalt véleménybegyûjtésnél erõsebb jogi kategóriát szeretnénk latba vetni. Ez jöhet még szóba. De gyakorlatilag a
parlament kezében van a döntés.
Végezetül szeretném bemutatni önkormányzatunk
egészségügy fejlesztõ munkáját számokban kifejezve is:
összesen: 1.355.975.000,- Ft
támogatás: 729.069.000,- Ft
önkormányzati hitel: 311.159.000,- Ft
önkormányzati önrész: 252.474.000,- Ft
A parlament megszavazta a törvényjavaslatot, 2012. május
1-tõl a Szent Borbála Szakkórház és Szakrendelõ Nonprofit Kft.
állami fenntartásba és tulajdonba került.
MaZsu

Szakrendelõ 2011...

... és most

2

23. évfolyam 5. szám

2012. május

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Civil kezdeményezésre élõlánccal tiltakoztak a dorogiak az államosítás ellen

TESTÜLETI HÍREK
2012. április 17-i rendkívüli ülés
A közterületek és útszakaszok gépi erõvel történõ tisztítása tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatot bírálta el a képviselõ testület április 17-i rendkívüli
ülésén.
Az ajánlattételi felhívásra egy ajánlattevõ
(Saubermacher-Magyarország Kft., 1181 Budapest, Zádor
u. 5.) nyújtotta be ajánlatát az ajánlati határidõn belül.
A közbeszerzési eljárás nyertese a Saubermacher-Magyarország Kft-t, (1181 Budapest, Zádor u. 5.) lett, az ajánlatában szereplõ nettó 15.000.000,- Ft/év gépi úttisztítási
ellenszolgáltatási díjért (három éves idõtartamra), valamint 9000 Ft/km eseti gépi úttisztítással, 6000 Ft/km locsolási szolgáltatással és 0,5 % kötelezõen elõírt késedelmi kötbér feletti vállalással.
Testületi ülés 2012. április 27.
A két ülés közti idõrõl szóló jelentés szerint ebben az
évben 170 fõ aktív korú munkanélküli személy közfoglalkoztatását támogatja a Munkaügyi Központ. A közfoglalkoztatásban részt vevõk a város temetõjét, a közterületeket
tartják rendben, kisegítõ munkát végeznek a Polgármesteri Hivatalban, az intézményekben, valamint ellátják a helyi kézbesítést. Az elsõ csoport 60 fõvel április 1-tõl július
31-ig dolgozik. A foglalkoztatásra kapott támogatás összege összesen 10 176 480 Ft.
Az ülésen elfogadták Dorog Város Önkormányzat 2011.
évi zárszámadási rendeletét, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft., a Dorogi
Közmûvelõdési Nonprofit Kft., a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft., Dorogi Kommunális Közalapítvány, a
Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány, a Dorogi
Kulturális Közalapítvány, a Dorog és Térsége Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, a jegyzõi gyámhatóság, a Dorog városi Gyámhivatal 2011. évi munkájáról és a 2011. évi
belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámolót.
Módosították Dorog Város Önkormányzatának 2012. évi
költségvetésérõl szóló 2/2012.(II.10.) rendeletét.
A törvényi változásoknak megfelelõen együttmûködési
megállapodást kötött Dorog Város Önkormányzata a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dorogi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.
Döntöttek a címek, díjak odaítélésérõl is. A testület PRO

2012. május

URBE díjat adományoz Alexander Lencsés úrnak. Rauscher
György díjat adományoz Farkas Rose-Marie-nak és Kolozsvári Barnabásnénak. Az „Év Egészségügyi Dolgozója”
Iványi Pál nõgyógyász szakorvos, a Dorogi Szent Borbála
Nonprofit Kft. dolgozója lett. Az „Év Köztisztviselõje” díjat Marton Boldizsár köztisztviselõ kapja. Az „Év Pedagógusa” Putz Józsefné, a DOKI Petõfi Sándor Általános Iskola tanára lett. „Dorog Város Jó tanulója – Jó sportolója”
2012-ben Makrai Dóra. Az „Év Szociális Dolgozója” címet
Biczó Györgyné, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthona ápoló-gondozója kapta.
A testület a Mária u. 9. szám alatti üzlethelység értékesítését is elfogadta egy nem szavazattal.
A képviselõk két nem szavazattal hozzájárultak ahhoz,
hogy a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nek a 30
millió forintos folyószámlahitel tõke és járulékainak visszafizetésére a hitel további egy éves idõtartamú futamideje
alatt készfizetõ kezességet vállaljon Dorog Város Önkormányzata.
Támogatták a Dorogi Szent Borbála Egészségügyi Kft.
TÁMOP 6.2.2./A/11/1 „Képzési programok az egészségügyi
ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében” címû pályázaton
való részvételét.
Két nem szavazattal megbízták Dr. Tittmann János polgármestert, hogy a költségvetés bevételi és kiadási ütemkülönbségébõl adódó likviditási problémák áthidalása
céljára éven belüli lejáratú hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai
Fiókjától. A hitel összege: 140.000.000,-Ft.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nem értett egyet rovásírásos helységnévtábla elhelyezésével.
Módosították a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatás igénybevételérõl szóló önkormányzati
rendeletet. Eszerint Dorog Város közigazgatási területén élõ lakosokat 2012. év május 01. napjától a háztartásokban keletkezett települési szilárd hulladék kezelése
során 4,039.- Ft/l egységnyi díjtétel terheli. Nettó díjak:
a 60 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 242.- Ft, a 120
literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 485.- Ft, a 240 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 969.- Ft, az 1100 literes
gyûjtõedény egyszeri ürítése: 4.442.- Ft. Zárt, normál
konténer esetén 1 m3 laza települési szilárd hulladék
kezelési díja: 4.039.- Ft. A megállapított díjak az Áfát
nem tartalmazzák.
Döntöttek a felsõoktatásban tanulók támogatásáról is.
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FOGADÓNAPOK
2012 májusában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. május 24. (csütörtök) 800-1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. május 24. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. május 24. (csütörtök) 800-1200 óráig.

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dorog város
belterületén a Polgármesteri Hivatalban keletkezett
küldeményeket 2012. április 1-tõl közfoglalkoztatás
keretében alkalmazott munkavállalók kézbesítik.
Kérjük a tömblakásban lakókat, hogy – a fényképes
igazolvánnyal ellátott- kézbesítõk lépcsõházakba történõ bejutását biztosítani szíveskedjenek.
Kecskésné Patos Szilvia
jegyzõ

FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzata értesíti a lakosságot,
hogy a Baumit út melletti területen a K&B H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft. (2510 Dorog,
Szent József utca 2.) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség engedélyével nem veszélyes hulladékok kezelését végzi.
A Kft. engedélye kiterjed zöldhulladék fogadására és
kezelésére is, ezért lehetõség van a lakosság számára ezen
hulladékok –térítésmentes- elhelyezésére. A Kft. május
hónaptól minden héten, csütörtökön 8-16 óra között fogadja a lakossági zöldhulladékokat.
(A telephely megközelíthetõ a IV. Béla király út felõl.)
Információt a 33/440-418 telefonszámon kérhetnek a Kft.
munkatársaitól.
Dorog, 2012. április 26.
Tisztelettel: Dr. Tittmann János polgármester sk.

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: május 24., június 28.,
szeptember 27., október 25., november 29.
Németh János önkormányzati képviselõ
2012. május 10-én és május 31-én, 15-17 óráig tartja
fogadóóráját az Intézmények Házában,
az MSZP irodában.

Új intézmény – új vezetõ
Dorog város képviselõ-testülete február hónapban az egyesületi, verseny-, szabadidõ- valamint tömegsport szolgálatában álló egységek üzemeltetését végzõ, egyesített sportintézmény létrehozásáról döntött. A grémium márciusi ülését
követõen világossá váltak a vezetõvel szembeni kritériumok:
hatékonyságnövelés, költségcsökkentés, egységbe forrasztás.
A célkitûzések megvalósítására Egri Tibor, a helyi gimnázium testnevelõ tanára találtatott a legalkalmasabbnak. – Az
egyesületek szakmai munkájába nem tisztem beleszólni, a
takarékos, mégis minél többek számára hozzáférhetõ létesítményi mûködtetés ellenben az én feladataim közé tartozik –
mondta az új vezetõ. Egri Tibor komoly kihívásként értékeli
a megbízatást, ahol is – miként fogalmaz – „az eddigi hagyományok megtartása mellett kell lefektetni a fenntartható gazdálkodás alapjait”. A logisztika tökélyre hangolásának szükségességét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a sportcsarnok, a stadion, a mûfüves labdarúgó pályák, az uszoda valamint a teniszpályák is az újonnan felállított csúcsintézmény
égisze alá tartoznak. – Fejlesztésekben és tömegbázis-növelésben is gondolkozom, ám ezek csak a késõbbi lépések. A
teljes átláthatóság megteremtése és a racionalizálás az elsõ
számú feladat – mondta el az igazgató.

Tisztelt Dorogiak és Környékbeliek!
Kérem Önöket adójuk 1%-ának felajánlásával segítsék
Dorog Város Kulturális Közalapítványának mûködését!
Számlaszámunk: 19150598 – 1 - 11
Támogatásával segíti kiadványaink megjelenését,
képzõmûvészeti értékeink megóvását, könyvek
megjelenését, hozzájárulhat kulturális életünk
jobbításához.
Köszönjük!
Végh Éva
Dorog Város Kulturális Közalapítvány
elnöke
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Ismét elnyerte a látogatók tetszését a Nap-Út-Nap, a
résztvevõk válogathattak a jobbnál-jobb programok között

Sokan mozdultak meg az önkormányzat és a Magyar Közút
Kht. Föld napi hulladékgyûjtési akcióján. Az általános iskolákból, a gimnáziumból, intézményekbõl és civil szervezetektõl is sokan járták a várost, hogy felszedjék az eldobált szemetet. A város külterületein a Dorogi Vállalkozók Egyesülete gépekkel segítette a takarító akciót.

A szokásos virágültetés mellett egy különleges gesztussal tisztelegtek Föld napján a Petõfi óvodások a nyugdíjba vonult
óvodavezetõ, Schmeráné Eichardt Gizella elõtt. Egy tulipánfát ültettek közösen Gizi nénivel, akit „gyökerei” hosszú évekig az óvodához kötöttek és kötnek ezután is, akárcsak az új
fácskát. Az állandóság mellett a fa a változás jelképe is,
hisz Gizi néni mindig arra ösztönözte munkatársait, hogy
tanuljanak, megújuljanak. A fa menedéket is ad az idõjárás
viszontagságai ellen, és fontos tulajdonsága, hogy bármikor
meg lehet ölelni.

SZÍNHÁZ
FELÚJÍTÁS
Szikrázó napsütésben, jókedvûen vonultak május elsején
mindazok, akik ma is fontosnak tartják a munka ünnepét

Április 13-án, a Költészet napja alkalmából Feledy Gyula
festõ és Búzás Huba költõ voltak a vendégeink

2012. május

A mûvelõdési ház fiatal munkatársai modernizálták
és megszépítették a színpadot. A közönség számára nem
látható kulisszák mögött a régi vezetékeket leszerelték, újakra cserélték, átvizsgálták a többi felszerelést,
festettek, mázoltak, felcsiszolták és újra lakkozták a “világot jelentõ deszkákat”, a színházterem kiégett izzóit
is kicserélték. Ezt követõen alapos takarítás következett, a függönyt, és a színház elõtér szõnyegét takarítógéppel tisztították meg. Így már minden készen áll,
hogy a színházbérlet harmadik elõadását fogadhassák.
Jelenleg a könyvtárat rendezik át, hogy megújult formával és tartalommal minél hamarabb megnyithassa
kapuit a törzs-, és az új olvasók elõtt.

Lakossági fórumra várják az érdeklõdõket, legfõképpen a vonattal közlekedõket 2012. május 21-én 17 órára a mûvelõdési házba. A téma a Piliscsaba – Esztergom vasúti pályarekonstrukciós munkák ismertetése és az ezzel kapcsolatos forgalmi változások.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Bravúros teljesítmény, a második helyre lépett labdarúgó csapatunk
NB III-as csapatunk április hónapban bravúros teljesítményt nyújtott, a négy mérkõzésen 12 pontot szerzett, ez
tehát 100 %-os teljesítmény és a táblázat 2. helye!
Férfi labdarúgás: Két hazai mérkõzésén izgalmas küzdelemben gyõzte le a Diósd és a RAFC csapatát, míg idegenben Soroksáron, majd Budafokon gyõztek a dorogi fiúk. A
négy mérkõzést összességében értékelve érdekes a kialakult kép, ugyanis az idegenbeli mérkõzéseken kapott gól
nélküli gyõzelmeket szerzett a csapat, míg idehaza egyegy gólt kapott csapatunk. A csapat elérte a 2. helyet a táblázaton és mindössze az április havi utolsó mérkõzésén
aratott gyõzelmével két pont különbséggel az Érd csapatát
követve áll a második helyen. Ez az eredmény az õszi mérkõzéseket is beleszámítva 75,4 %-os teljesítménynek felel
meg. A május 4-i mérkõzése ismét kemény lesz, mert ugyancsak két hazai és két idegenbeli mérkõzésre kerül sor, mégpedig elõször idegenben a Budapesti III. Kerületi TUE ellen 5-én, és Tatabányán a Sárisáp ellen 19-én. Idehaza 12-én
a Pénzügyõr, majd az Újbuda csapatát fogadjuk 26-án. Vagy
labdarúgónyelvre fordítva, nem lesz piskóta ezeknek a feladatoknak a megoldása. Nagy segítséget nyújthat az egyre
növekvõ szurkolótábor lelkes bíztatása nem csak a hazai
mérkõzéseken, hanem elkísérve a csapatot idegenben is.
Az itthoni mérkõzések körítése nagyszerû, mert a kezdõrúgásokat mindig jeles régi labdarúgók végzik, a Diósd
ellen Kiss Rudolf volt kiváló védõjátékos, a RAFC elleni
mérkõzésen pedig Szabó Gyula végezte el, aki Amerikából szabadságon volt idehaza. Õ volt a látványos sportmúzeum egyik lelkes szervezõje és alapítója. Mindketten nagy
tapsot kaptak a szurkolóktól. A félidõt a szurkolók közül
jelentkezõ fiatalok 11-es rúgásokkal színesítik, ami nagyszerû kezdeményezés és közben a hangosbeszélõn tájékoztatás és kitûnõ zene is szól. Mi kell még!!!!
Az U-l3-as korosztályú csapat egy hetet Görögországban
töltött Csapó Károly edzõ vezetésével, ahol 3 mérkõzést
játszottak jóval idõsebb görög csapatok ellen és méltóan
képviselték a dorogi labdarúgás utánpótlását.
Nõi labdarúgás: A csapat az NB II-es osztályban szerepel
Klotz Tamás szakosztályvezetõ és Haraszti János edzõ irá-

nyításával értékelhetõ eredményeket értek el. A tavasz folyamán 6 fordulón vettek részt a lányok, az eredmények a
következõk: METIS-Dorogi Diófa 2-0,
Dorogi Diófa – Szigetvár 5-1, góllövõk Szepesi 2, Bácsik
2, és Treszler 1 gól.
Pécsi VSK – Dorogi Diófa 1-1, góllövõ Göbölös, Pécsvárad
– Dorogi Diófa 6-0,
Dorogi Diófa – Veszprém 3-5, góllövõ Göbölös, Tenczel,
Treszler. Nagykanizsa – Dorogi Diófa 0-0. A tavaszi fordulóból hátra van még május 13-án a Dorogi Diófa – VIII. ker.
Hegyalja FC és május 27-én a Dorogi Diófa – Sopron mérkõzés. A szakvezetõk véleménye szerint a játék szépen fejlõdik és igen bíztató, ráadásul népes utánpótlással is rendelkeznek már Hendrich Tibor irányításával.
Asztalitenisz: Két mérkõzésre került sor a hónap folyamán, elõbb Kisbéren 10 – 8-as vereség, a másik hazai pályán az Eötvös Iskola tornatermében a szomszéd város Esztergom csapata ellen 10 – 8-as gyõzelem.
Teke: Véget ért a Városi Tekebajnokság tavaszi fordulója.
Az I. osztályban 12 csapat vett részt, 65 sportoló értékelhetõ
eredményei alapján.
Csapatversenyben 1. COMP-L, 18 pont.m2. TOFI T,18
pont. 3. AKRO, 16 pont.
Egyéni átlagok: 1. Tertsch Miklós, Comp-L 274,18. 2. Pálmai Zoltán, Gransec 268,83. 3. Jancsovics Balázs, TOFI T
262,91
II. osztály: 9 csapat szerepelt ebben az osztályban, a végeredmény a következõ:
Csapatversenyben 1. TIVI KFT 14 pont. 2. GRAN-NETT
14 pont, 3. EKÕ 12 pont
Egyéni átlagok: 1. Kohl Ferenc. Dorogi ESE 259,10. 2, ifj.
Holicska Béla, GRAN-NETT 250,33. 3. Krajcsovszki Ferenc,
TIVI KFT 248,57
Az egyéni átlagok az összes mérkõzésen elért dobás eredmények összesítésébõl képzett átlag teljesítményt jelentik.
Most szünet következik, majd õsszel folytatódik ez a nagy
létszámú városi bajnokság, amelyen férfi- nõi vegyes csapatok is szerepelnek.
GS

Kiütéssel taroltak a kempósok
Április 22-én rendezte a 8. Esztergom-kertváros Kupa
nyílt, nemzetközi full contact kempo bajnokságot az esztergomi Pézsa Tibor Sportcsarnokban a kertvárosi kempo
klub. 15 csapat 136 indulója vett részt a megmérettetésen,
az ország több pontjáról jöttek a küzdeni vágyók: Ózdról,
Kecskemétrõl, Budapestrõl, valamint a felvidéki Bõsrõl és
Dunaszerdahelyrõl. A hazai színeket a házigazdákon kívül a piliscsévi, sárisápi, tokod-üveggyári klubok versenyzõi képviselték. Eredmények:
A dorogi Horváth Zoltán full contact, felnõtt 93 kg-ban,
már a döntõ mérkõzés elsõ menete végén kiütéssel gyõzedelmeskedett. Nem várt még ennyit sem a dorogi Pokorni
Milán felnõtt 86 kg-ban, K-1-ben, aki már az elsõ menet
elején kiütötte ellenfelét. Nem maradt el mögöttük a
kesztölci Nagy Dominik sem, aki K-1 gyerek 67 kg-ban szintén az elsõ menet végén KO-val nyert. És hogyan másho-
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gyan, mint KO-val nyert az esztergom-kertvárosi Szendrei
Rebeka is, K-1-ben, az elsõ menet közepén. Ezzel a remek
formával a 15 csapat közti versenyt is az Esztergom-kertvárosi Kempo Klub nyerte.
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BÉKATALÁLKOZÓ

FELHÍVÁS

Kiválóan szerepeltek az Új-Hullám SE úszói az április 14én megrendezett dorogi Békatalálkozón. Harmincegy
arany, harminckét ezüst és tizenhét bronzéremmel a házigazdák lettek a legeredményesebbek. A korosztályos viadalon 15 versenyszámban 110 gyermek indult. A dorogiak
mellett az Esztergomi Triatlon Klub, az Esztergomi Úszó
Klub, a Kölyök Úszó Klub SE Gyõr, és az Új-Hullám Pesterzsébet csapatai vettek részt a versenyen. A Békatalálkozót a Magyar Úszó Szövetség ranglistáján nem szereplõ
versenyzõk számra írták ki.

Dorogi veszélyes- és elektronikai hulladék-gyûjtés - 2012.
május 19-én, SZOMBATON, 8-12 óra között Az égetéssel
ártalmatlanításra kerülõ folyékony és szilárd halmazállapotú háztartási VESZÉLYES HULLADÉKOKON kívül,
most is külön gyûjtjük – aSZÁRAZELEM, az AKKUMULÁTOROK mellett – az ELEKTRONIKAI cikkeketés a
HASZNÁLT SÜTÕOLAJAT is, így ezek sorsa nem a megsemmisítés, hanem az újrahasznosítás lesz.VÁLTOZÁS!!!:
az ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT és az AKKUMULÁTOROKAT már csak két helyszínen, az SZTK-VAL
SZEMKÖZTI PARKOLÓNÁL és PROFI ÁRUHÁZ
PARKOLÓJÁNÁL lévõ gyûjtõponton LEHET
LEADNI!!!Ezeket a hulladékokat a másik három helyszínen nem vesszük át!
NEM GYÛJTJÜK, NEM VESSZÜK ÁT:
• Mivel 2005-ben bevezették a szelektív hulladékgyûjtést Dorogon, akciónapunkon NEM gyûjtjük a papírt, mûanyag palackokat, mûanyag fóliát…
• Nem tudjuk sajnos átvenni a HULLÁMPALÁT SEM.
• Nem vesszük át továbbá a AUTÓGUMIKAT (se kicsi,
se nagy).
• Nem tudjuk átvenni a higanyt sem, így a higanyos
lázmérõket sem.
• Nem vesszük át a neoncsöveket, kompakt fénycsöveket sem (leadhatók a nagyáruházakban, villanyszerelési
boltokban)
GYÛJTÕPONTOK: 1. Penny Market parkolója, 2.
SZTK-val szemközti parkoló, 3. Profi parkolója, 4.
Zsigmondy ltp. és a Schmidt S. ltp. között a parkolóban, 5.
Széchenyi ltp. melletti parkoló
SZERVEZÕI ELÉRHETÕSÉG – az akciónappal kapcsolatos kérdéseikkel Nádor Tamás szervezõhöz fordulhatnak.
Elérhetõségek: (30) 480 1145 ésanyag@dke.hu (bõvebben:
www.dke.hu)

DOKI-s sportnap
2012. május 19. szombat 8-16:30-ig
Sportcsarnok,
Petõfi óvoda,
Petõfi iskola,
Városi Uszoda,
Pala.
Információ: Körmöczi Renáta,
doki@dorog.hu

2012. május
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Közéleti Klub

FELHÍVÁS

Közéleti Klub másodi rendezvényére 2012. május 31-én
csütörtökön, 17 órakor kerül sor a József Attila Mûvelõdési
Házban. Vendég: Csernok Attila író, közgazdász
Csernok Attila 1929-ben született Székesfehérvárott. Közgazdasági diplomáját ’64-ben szerezte. 1968-ban részt vett a
gazdasági reformok kidolgozásában. 1973-tól kilenc éven át a
Magyar Nemzeti Bank elnökhelyettese volt. ’82-tõl húsz évig
a Medicor vállalatot képviselte Brazíliában.
Elsõ könyve, A komáromi pontonhíd: a közgazdász sajátos
szemszögbõl elemezte a magyar történelem sorsfordító eseményeit. Késõbb megírta a folytatást: A valóság erejével... Ebben –
egyebek mellett – a magyar felsõbbrendûségi tudat veszélyeit,
valamint a hazai újnácizmus fenyegetéseit vizsgálja. Harmadik
könyve: Mint patak a sziklák közt: Károlyi Mihály igazságáról,
Erdélyrõl, Nagy-Magyarország felbomlásáról, a trianoni béke
hátterérõl ír. A könyv második részben arra keresi a választ: mi
történt velünk az elmúlt húsz évben?

PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
a gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye
2012. május 21-én /hétfõn/ 16-18 óra között
a gyermekkönyvtárban.
Bábelõadás a gyerekeknek:
A három pillangó, Répa mese
Mondókázás, tánc kifulladásig
Andrekovics Aranka óvónõ segítségével.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Egy határozat indoklása
Szívesen olvasunk történészi tanulmányokat arról, hogy
a sztyeppék keleti mélyérõl indult nemzetalapító honfoglalók hosszú vándorlásukat lezárva írástudókként érkeztek a Kárpát- medencébe.
Érdeklõdéssel forgatjuk a magyar írások és a rovásírások
családjába tartozó székely-magyar rovásírás eredetérõl szóló
mûveket.
Múltunk iránti tiszteletünk áhítatával tekintünk a
nikolsburgi rovásírásos ábécére, a székely-magyar rovásírás jelkészletének elsõ ismert lejegyzését tartalmazó pergamenlapra, az Országos Széchényi Könyvtárban.
A ma, jövõt alkotó valóságának nagy szüksége van a múltra, a múlt örökül hagyott értékeire, a múlt örömeinek, fájdalmainak emlékére.
Az örökül kapott értékek és az örömök és fájdalmak emléke tesz minket képessé arra, hogy környezetünket nem
zsúfoljuk tele történelmi illuzionisták trükkjeihez szükséges rekvizitumokkal.
Nem adunk teret a történelmiségért tülekedõk erõszakos nyomulásának, melynek során talán ó-szlávokkal, ógermánokkal és esetleg még másokkal is vetekedve próbálnak archaikus leleteket közterületen elhelyezni.
A múlt örökül hagyott értékei, a múlt örömeinek, fájdalmainak emléke tesz képessé bennünket arra, hogy elhatárolódjunk az önállótlan, eredeti tehetség nélküli historikus epigonoktól. Õk azok, akik a múlt valós értékeinek
megbecsülése és érvényesítése helyett a múlt értékeinek
tárházát közönséges történelmi bála-butikká silányítják és
az onnan kiturkált holmikat magukra öltve pózolnak kiüresedett történelmi szerepjátékaik porondján.
A múlt örökül hagyott értékei, a múlt örömeinek, fájdalmainak emléke tesz képessé bennünket arra, hogy felidézzük a német nácik õsgermán mitológia iránti lelkesedését,
melyben világmegváltó terveik õsforrását vélték felfedezni és nem vették észre, hogy csupán bomlott elméjük fékevesztettsége fûti rémtetteiket.
Ha a rovásírás szikár, szálkás jeleire tekintünk, az idõ
próbáját kiálló erõ sugárzását érezzük, mely tiszteletet parancsol, elmélkedésre késztet. Engedjük át magunkat a hatásának, és keressük fel gyakran szeretett múltunk írásos
és tárgyi emlékeit a könyvtárakban, múzeumokban.
Dr. Tittmann János
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselõ-testülete nevében
tisztelettel meghívom Önt az

EURÓPA NAP,
A PÁRBESZÉD NAPJA
ünnepi rendezvényeire
10.00 óra Konferencia
a József Attila Mûvelõdési Házban
CIVILEK ÉS A KÖZÉLET
A konferencián Kónya Péter, a Magyar Szolidaritás
Mozgalom elnöke tart elõadást a
Mozgalom értékrendje, célkitûzései, programja
címmel
12.00 óra Pro Urbe díjat ad át
Dr.Tittmann János polgármester
12.15 óra A Kernstok Károly Mûvészeti Alapítvány
kurátorainak kiállítása
Megnyitja: Wehner Tibor
Munkácsy-díjas mûvészettörténész
A Bányász Zenekar hagyományos

TAVASZI KONCERTJE
2012 május 12-én a József Attila Mûvelõdési Ház színháztermében
Sousa: The Gladiátor induló
Neto: O Vitinho induló
Kubes: Südbömische polka
Világslágerek összeállítás
Siegel: Moszkva
Weiner: Peregi verbunk
Galle: Bömischer traum polka
Grain: Disco Lady
Herman: Hello Dolly
Löfler: Holiday in Dixieland
Theis: Piroska
Kálmán: Csárdáskirálynõ egyveleg
A belépés díjtalan! Jöjjön Ön is a Családjával!
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