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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Fekete Gyémánt Kupa - Dorog
15 ország 173 versenyzõje lépett szõnyegre az elsõ alkalommal megrendezett Fekete Gyémánt Kupán, a kadet
nemzetközi kötöttfogású rangsorversenyen sportcsarnokunkban.
Azerbajdzsán, Bulgária, Csehország, Horvátország, Japán, Lengyelország, Litvánia, Norvégia, Románia, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna és persze Magyarország fiataljai képviseltették magukat és hazájukat a
viadalon. A szombati, március 24-i elsõ versenynapon már
délelõtt kezdõdtek a mérkõzések 54, 58, 63, 69 és 76 kg-os
súlycsoportban. Az ünnepélyes megnyitóra este hat órakor került sor, ahol köszöntõt mondott Dr. Tittmann János, városunk polgármestere,
aki elmondta, sokan talán
nem is tudják, hogy itt Dorogon milyen jelentõsége van
a kupa névadójának, a fekete
gyémántnak, hisz a szénbányászat meghatározó szerepet játszott városunk életében: faluból várossá a szénbányászok fejlesztették.
„Másrészt a gyémántban rejlõ erõ jelképezi az itt megjelent sportolók jellemének szilárdságát, eltökéltségét, így a
fekete gyémánt nagyon szép szimbóluma ennek a megmérettetésnek.” Zárásként kiemelte, hogy a rendezõ Dorogi
Nehézatlétikai Club sportolói, edzõi, vezetõi már így is
nagyon büszkék lehetnek magukra, hisz tavaly megnyerték a csapat rangsorversenyt, és az ország legeredményesebb birkózó egyesülete lettek, így vált méltóvá településünk arra, hogy ennek a nagyszerû rendezvénynek otthont adjon.
A megjelent olimpiai bajnokokat köszöntötték díszoklevéllel, amiért elfogadták a meghívást és jelenlétükkel emelték a verseny fényét. Jelen volt Varga János, az 1968-as Mexikói
olimpia bajnoka, Kocsis Ferenc, az 1980-as Moszkvai olimpia
bajnoka, Sike András, az 1988-as Szöuli olimpia bajnoka,
Repka Attila, az 1992-es Barcelonai olimpia bajnoka.
Dr. Hegedûs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke is
köszöntötte a résztvevõket, majd kitüntetéseket adott át. Elsõként a FILA érdemérem arany fokozatát kapta Dr. Tittmann
János, aki kiemelkedõen támogatja a dorogi birkózó sportot.
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A FILA érdemérem ezüst fokozatát kapta Balogh Miklós,
Nagysáp polgármestere, aki a tavaly elindított nagysápi csoport lelkes támogatója és több nagy verseny patrónusa és
házigazdája. Szintén ezüst fokozatot kapott Fekete Zoltán
legendás dorogi birkózó, többszörös országos bajnok, felnõtt
válogatott, aki kétszeres veterán világbajnokként idén tölti
be 60. életévét, és lelkesen készül harmadik veterán világbajnoki címének megszerzésére.
A Magyar Birkózó Szövetség támogatói diplomáját kapta Molnár Albert, a birkózók lelkes patrónusa, az egyesület
„tiszteletbeli atyja”, aki nemcsak jó tanácsokkal, hanem
anyagiakkal is segíti a klubot.
Szintén az MBSZ támogatói diplomáját vehette át Kele
Éva, akit a dorogi csapat
„anyukájának” neveznek a
versenyzõk, õ hosszú évek
óta segíti a szakosztály életét.
A megnyitó fényét a Fekete Gyémánt Mazsorett csoport csinos lányai emelték bemutatójukkal.
A legizgalmasabb rész a
napból még hátra volt, ezután került sor a súlycsoportok
döntõ mérkõzéseire, ahol egy magyar aranyérem is született 69 kg-ban, Nagy Péter váci versenyzõ révén, aki nehéz
küzdelemben gyõzte le azeri ellenfelét. Ugyanebben a súlycsoportban a dorogi Hegyi Sándor a dobogó harmadik fokára állhatott.
További magyar sikerek is születtek. 54 kg-ban Lévai Zoltán, a Dorogi NC-bõl bronzérmet szerzett. Csapattársa,
Dolinszki Norbert 76 kg-ban 5. lett.
Vasárnap a 42-46-50-85-100 kilósok léptek fõszerepbe. 69
induló közül a mieink az alábbi eredményeket hozták: 46
kg-ban 5. Papp Olivér, 50 kg-ban 3. Lévai Zoltán, 85 kg-ban
3. Szentes Kristóf.
A csapatversenyben Magyarország toronymagasan lett
elsõ megelõzve a remek csapattal érkezõ Azerbajdzsánt
valamint Ukrajna csapatát. A remek körülmények között
megrendezett nemzetközi verseny után egy szintén nemzetközi edzõtábor következett, amit a verseny helyszínén,
hat szõnyegen, öt napon át tartottak a kadet válogatottak
számára.
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TESTÜLETI HÍREK
2012. március 30-i képviselõ testületi ülés
Elfogadták a 2011. évi foglalkoztatás-egészségügyi ellátásról, a háziorvosi alapellátás és a Központi Háziorvosi
Ügyelet 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Polonyi Zsolt kérést fogalmazott meg a rossz állapotban
levõ orvosi rendelõk akadálymentesítésére és kisebb javítások elvégzésére. Üres önkormányzati ingatlanok értékesítését is jóváhagyták. Döntöttek a 2012/13-as tanévben indítható osztályok, csoportok számáról. A Dorogi Óvoda,
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2012/13.-as tanévben 5
óvodai csoportot és 7 osztályt indíthat. Ebbõl, a jelentkezések és képességmérések alapján, legfeljebb két angol két
tannyelvû, legfeljebb két közoktatási sport osztály indulhat, melyeket iskolaotthonos rendszerben mûködtethet a
következõ telephelyi megosztásban: az Eötvös telephelyen

egy angol két tanítási nyelvû, egy közoktatási sport és egy
normál osztályt, a Petõfi telephelyen egy közoktatási sport
és egy normál osztályt, a Zrínyi telephelyen egy ÉKP és
egy normál osztályt. Napközis csoportokat a szülõi igények írásos felmérése után indíthatnak.
2012. évben is szervez a város nyári napközit 2012. június 25-tól augusztus 17-ig, munkanapokon 8-16 óráig. Helyszíne a DOKI Petõfi Sándor Általános Iskola feladat ellátási
helye. A napi háromszori étkezést a tanévre is megállapított térítés ellenében lehet igénybe venni, melynek összegét június-július hónapra a nyári napközi elsõ napján (június 20-án) kell befizetni a Petõfi Iskola titkárságán. Az
augusztus havi befizetés a hónap elsõ napján esedékes.
Kinevezték Dorog Város Egyesített Sportintézménye
igazgatóját. A személyes meghallgatások után Egri Tibort
fogadta el a testület.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÓ

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdet az
azbeszt alapú palatetõk környezetvédelmi célú cseréjének támogatására.
Pályázók köre: a dorogi kistérség (Annavölgy, Bajna,
Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom,
Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny) területén lakóingatlannal rendelkezõ természetes személyek.
Rendelkezésre álló keretösszeg 2012. évre: 1.200.000 Ft.
Pályázható összeg: 120.000 Ft/lakóingatlan.
A támogatás utófinanszírozású.
Pályázat beadása: 2012. szeptember 30-ig folyamatosan.
A pályázat beadása kizárólag postai úton történhet, a következõ címen: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2510 Dorog, Bécsi út 71.
Pályázat elbírálása: 2012. október 27.
A támogatási keretösszeg a pályázati kiírásnak mindenben
megfelelõ pályázatok között kerül felosztásra, a beérkezés sorrendjében.
A részletes pályázati kiírás beszerezhetõ: - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás irodájában (2510 Dorog, Bécsi út 71.),
A pályázattal kapcsolatban további információk találhatók a: www.dorog.hu oldalon. Érdeklõdni lehet még a
kisterseg@dorog.hu címen, vagy az alábbi elérhetõségen:
06/ 33/441-191 Takácsné Molnár Anikó.

Értesítjük a József Attila Mûvelõdési Házban mûködõ
fiókkönyvtárunk olvasóit, hogy április hónapban a könyvtári szolgáltatás szünetel. A könyvtárban személyi változás
várható. Az ezzel kapcsolatos munkák – átadás-átvétel –
miatt szükséges a szüneteltetés.
Az új nyitva tartásról értesítjük olvasóinkat.
A könyvek a szüneteltetés ideje alatt leadhatók a mûvelõdési házban és az Arany János Városi Könyvtárban is.
Megértésüket köszönjük.
Mucha Ildikó
könyvtárvezetõ

FOGADÓNAPOK
2012 áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. április 19. (csütörtök) 800-1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. április 19. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. április 19. (csütörtök) 800-1200 óráig.
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Továbbra is várják a segítséget
Önzetlen segítõknek köszönhetõen élelmiszert és tüzelõanyagot biztosíthatott a Dorog és Térsége Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat a rászorulóknak a februári nagy hidegben. Tóth Jánosné, az intézmény vezetõje fejezte ki háláját: „az adományokat pont a februári nagy fagyok idején kaptuk, amikor a családoknál már elfogyóban volt a téli tüzelõ,
vásárlásra pedig nem volt pénzük. Így ez a támogatás hatalmas segítséget jelentett részükre. Külön kiemelést érdemel,
hogy Slosszer Attila úr nem csak eltüzelésre szánt bútorokat
ajánlott fel, hanem a házhoz szállításukban is segített. Köszönetünket fejezzük még ki a Reményi tésztaüzemnek, a HÁFLEX Kft-nek, és a dorogi Tesco hipermarketnek.
Az adományozók most elõször segítettek, de reméljük, hogy
a jövõben is számíthatunk rájuk, és másokra is. Amire nem
csak télen, hanem folyamatosan szükségünk lenne:
- tartós élelmiszer( konzervek, tea, rizs,tészta stb. )
- õsszel takarók, plédek, meleg ruha, lábbeli
- gyermekruházat, lábbeli
- megunt, de még használható játék, gyermek könyvek
- papír/ írószer színezéshez, rajzoláshoz
- még mûködõképes mûszaki cikkek ( mosógép, centrifuga stb. )
Folyamatosan várunk felajánlásokat, hogy segíteni tudjunk. Intézményünk tizenöt településen van jelen szolgáltatásaival, így az esetleges adománynak mindig van helye.”
Információ: Dorog, Hantken Miksa utca 8. Telefon: 33/ 431-170
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Beiratkozás

Képviselõi fogadóóra

A Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
általános iskolai intézményegységében a beiratkozás
idõpontja a 2012/2013. tanévre:
2012. április 11-12-13. 8-17 óráig.
Az óvodai intézményegységben a 2012/2013. tanévre
való beiratkozás idõpontja:
2012. május 2-3-4. 8-17 óráig.

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

JÁSZBERÉNYI KÁROLY

DOROGI BEMUTATKOZÁS A HONISMERET NAPJÁN,
BUDAPESTEN

Negyedik éve rendezik meg Bél Mátyás születésének évfordulóján a Honismeret Napját a Magyar Nemzeti Múzeumban. Március 24-én FELOLVASÓ NAP keretében kon-

ferenciának adott otthont a közintézmény, ahol az ország
különbözõ tájegységeirõl érkezett kutatók, helytörténészek
mutatták be munkáikat, településük kiadványait, vagy éppen intézményeiknek a múlt feltárásáért tett erõfeszítéseit.
A sikeres pályázat eredményeként a Dorogi Füzetek sorozatunkat és annak egyik új darabját, a „Jövevények és vándorok vagyunk” címû emlékiratkötetet mutathattam be a
hallgatóságnak, akik között Dorog Város Barátainak Egyesületébõl is több érdeklõdõ tagtársunk helyet foglalt.
Könyvsorozatunk és városunk sokszínû történelme sokak
érdeklõdését felkeltette, kapcsolatainkat és hírünket is gazdagíthattuk a helytörténészek széles táborában.
Bõvebb beszámolónkat és annak képanyagát a
DVBE.mlap.hu honlapunkon tekinthetik meg.
Kovács Lajos
DVBE-elnök

A Víz világnapján
a Zrínyi óvodában

A Víz világnapja köré szervezte hagyományos tavaszi nyílt
egészség hetét a Zrínyi óvoda. A többnapos programsorozatban a gyerkõcök egy része a Lóga-tóhoz, másik része
Esztergomba kirándult a Duna partra, majd a Duna Múzeum programján is részt vettek. Nem maradhatott el az
óvoda udvarán a kerti tó és környékének rendezése, a sziklakert felújítása, és a bio veteményes kert beültetése. Hogy
jobban menjen a munka, a vízhez kapcsolódó dalokat,
mondókákat, népi dalos játékokat tanultak. Végül az élményeket aszfalt és kerítésrajz formájában örökítették meg.
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Nagy sikerû táncházat tartott a négy dorogi óvodának a
népszerû Kolompos együttes
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Készült a Dorogi Közmûvelõdési KFT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
Telefon: 33/521-000 E-mail: dorogikultura@juropnet.hu
Következõ lapzárta: 2012. április 27.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Lovakról három napban - Ló az iskolában
A dorogi Petõfi Sándor Általános Iskolában három nap csak a lovakról szólt.
Történelem órán, biológián, nyelvórán, irodalom órán, sõt még fizika órán is
lovakkal kapcsolatos ismereteket építettek be a tananyagba. A gyerekeknek
lehetõségük nyílt megismerni azt az állatot, amely oly szorosan kapcsolódik
történelmünkhöz, kultúránkhoz, hagyományainkhoz.
Az iskolában minden évben megren- makör, és mennyire nehéz lesz három
dezik az ún. témahetet, amikor egy napba besûríteni mindent.
bizonyos témakör sokoldalú feldolgo- Március 12-én, hétfõn egy rövid megzása történik. Idén az iskola tantestü- nyitó után elkezlete révén a lóra esett a választás. A dõdtek a lovas tépedagógusok kivétel nélkül szorgal- májú órák mind az
masan dolgoztak az elõkészületeken, alsó, mind a felsõ
és az óravázlatok kidolgozásán. Lovas tagozaton. Matekultúra oktató szakos hallgatóként matikán a szövemagam is részt vettem a munkában, ges feladatok és a
mint külsõ elõadó. Az eseményt meg- különbözõ mérelõzõ hetekben konzultáción vettem tékegységek lovas
részt az iskolában, Jászberényi Károly vonatkozásai keiskolaigazgatóval, Pratz Attila történe- rültek elõtérbe,
lemtanárral, Anger Lászlóné biológia rajzon, technikán
tanárnõvel, Takács Edit magyartanár- lovakat festettek,
nõvel, Zentainé Krémer Csilla német- készítettek pálcitanárnõvel, , valamint Kapa Melinda kából, gyurmából, irodalom órán
rajztanár és festõmûvésszel. Lovas megismerkedtek a lovas színházzal,
emberként nagyon jó volt látni, hogy népmesékkel, a történelemóra keretéolyan pedagógusok, akiknek semmi- ben pedig a ló domesztikációjától
lyen kapcsolatuk nem volt korábban kezdve a honfoglaláson át a modern
lóval, lovas könyvek, újságok, képek lótenyésztésig pillanthattak bele a difölött ülve igyekeztek felkészülni a ákok lovas kultúránk sokszínûségébe.
tantárgyukhoz kapcsolódó lovas isme- Osztatlan sikert mégis a biológia óra
retanyagokból. Többségük döbbenten okozott, ahol összehasonlítottuk a ló
tapasztalta, milyen tág és sokrétû a té- mozgásszervrendszerét az emberével.

A témahét sokszínûségéhez nagyban
hozzájárult a Prosper Lovasklub vezetõje, Szotyori Nagy Kristóf által az iskola rendelkezésére bocsátott ugróló, Kelén, aki az iskola udvarán nagy türelemmel várta a gyerekeket, akik kis csoportokban megismerkedhettek vele.
Aznap a „sulialmák”, szinte kivétel nél-

kül felajánlásra kerültek. Kedden körülbelül száz diáknak volt lehetõsége
kilátogatni Piliscsévre, a Prosper
Lovasklubba, ahol láthatták, hogyan élnek a lovak, hogy néz ki egy versenyistálló, megnézhettek egy díjlovas edzést,
valamint élõben láthatták a már annyit
emlegetett magyar lófajtát a gidránt.
Simon Petra
SE-TF Lovas kultúra Oktató Szak

Március 15. Dorogon

A hagyományoknak megfelelõen ismét együtt ünnepeltük a forradalom és szabadságharc 164. évfordulóját
A színész tanoncok mûsora osztatlan elismerést váltott ki a igen nagyszámú résztvevõbõl

Vásárhangulat a Pala partján
Új piac hívja önöket a Palatinus-tó partjára. Élelmiszer és zöldségpiaccal, vegyes kirakodóvásárral nyitotta meg
kapuit a környéken egyedülálló Pala-piac, a Pala öböl részén, a Kacsa mögött. Minden csütörtökön, szombaton
és vasárnap kínálja szolgáltatásait 6-15 óráig. A piac elõtt díjtalan parkolóhelyek várják a kedves vásárlókat!
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DOROGI SPORTKÉPEK
Gyõzelmével a második helyre lépett labdarúgó csapatunk, megelõzve az eddigi második VIADUKT-TÓPART csapatát!
Labdarúgás: Március 10-én megkezdõdött az NB III. Duna
csoportjában is a 2011/12. évi bajnokság tavaszi fordulója.
Négy mérkõzésre került sor márciusban, mégpedig kettõ
idehaza és kettõ idegenben. Az elért eredmény sikeres, mert
két döntetlen – itthon az ESMTK ellen 1-1, Százhalombattán 0-0, és két gyõzelem, idegenben 1-0-ás gyõzelem a Gázmûvek ellen, majd a hónap utolsó napján, Dorogon a Bicske ellen 2-0-ás siker. Végeredményben a négy mérkõzés
összértéke a megszerezhetõ 12 ponttal szemben 8 pont, ami
67,0 %-os teljesítményt jelent és ez biztosítja a második helyet. A bajnokság végéig még 11 mérkõzés van hátra, ezekbõl 5 Dorogon, míg 6 idegenben kerül megrendezésre. Az
április havi mûsor a következõ: 7-én Soroksáron, 14-én itthon a Diósd ellen, 21-én Budafokon és 28-án itthon a RAFC
ellen. A megszerezhetõ pontok száma ismét 12, nagyszerû
lenne ezt a bûvös számot megközelíteni. A csapat egyre
jobban összeáll, a törzsszurkolók száma is szépen gyarapszik, akik nem csak itthon, hanem idegenben is hallatják
sportszerû buzdításukat, mindez ígéretes jövõt biztosíthat.
Márciusban a négy mérkõzésen négy gólt rúgott csapatunk és csupán egyet kapott. Gólszerzõink: Vígh Ádám
hármat, Janetka Zoltán egyet szerzett. A fiatal csolnoki fiú
ausztriai kitérõ után tért vissza hozzánk megerõsödve, tapasztalatot gyûjtve, igazolva eddigi játékával eredményességét, összteljesítményét. Csak így tovább! Hazai mérkõzéseink körítése is fejlõdött, plakátok hirdetik a mérkõzéseket és ezeken pedig a polgárõrség biztosítja a körülményeket. A felnõtt csapatunk mérkõzéseit színezik a volt kiváló
régi dorogi játékosok ismételt bemutatkozásai. Az elsõ tavaszi mérkõzésen Dr Bartalos József végezte el a kezdõ rúgást, a Bicske ellenin pedig Ecker Róbert. Mindketten nagy
tapsot kaptak a szurkolóktól. A mérkõzések szünetében
pedig 11-es rúgó verseny zajlik, melyen a csapat másod
kapusa, Grósz Gergely áll szembe a résztvevõkkel 3-3 sorozatban. Ezzel jó szórakozást nyújtanak a szurkolóknak. Jó
hangulatot biztosít a hangosító, mert jó zenével vezetik be
a mérkõzést, a szünetet és a befejezést. Közben ismertetik a

góllövõk nevét, a cseréket és a büntetéseket kapott játékosok nevét is. Az eddigi események méltán emlékeztetnek a
régi gazdag dorogi labdarúgó mérkõzések hangulatára. S
hogy a jövõben is így legyen, kell mindkét fél, a csapat és a
szurkolók egymásra találása.
Utánpótlás csapataink is elkezdték a tavaszi idény folytatását, eddigi teljesítményük jóval az 50 % fölött áll.
Asztalitenisz: Csapatunk három mérkõzést játszott márciusban. Szomód ellen 16-2 arányú gyõzelem, Tatabányán
ugyanilyen arányú vereség, míg a Viscosa ellen 9-9 arányú döntetlen született. Tehát a három fajta lehetõség közül mindháromból merített az asztalitenisz csapatunk.
Kézilabda: NB II-es nõi csapatunk Szigetszentmiklóson
kezdte a tavaszi idényt, éspedig 4 gólkülönbségû vereséget szenvedve. Ezzel szemben az ifjúságiak 14 gólkülönbségû gyõzelmet arattak. A következõ mérkõzés Tököl-Dorog 9 gólos különbségû vereség, míg a juniorok csapata
egy gól különbséggel kapott ki. A harmadik találkozón
Dorog – XVII. Kerületi Lakóhely SE 21-23–as vereség, míg
az ifjúságiak 20 gólkülönbségû gyõzelmet arattak.
Az ugyancsak NB II-es férfi kézilabda csapatunk eredményei: Ercsi – Dorog felnõtt mérkõzés 29-22, tehát vereség, az ifjúságiak 3 góllal kaptak ki.
Dorog – Dunaújváros felnõtt 24-26, ifjúsági 23-25, Dorog
– Pilisvörösvár felnõtt 22-25, ifjúsági 35 – 22. Amíg a felnõtt
csapatunk bukdácsol, addig az ifjúságiak kitesznek magukért. Bíztató, hogy jó az utánpótlás.
Röplabda: Férfi NB II-es csapatunk eredményei: Dorog –
Gyõr 3-0, Dorog – Kunhegyes 3-2, Kiskunlacháza-Dorog
1-3. Nagyszerû márciusi szereplés férfi röplabda csapatunk
részérõl.
Nõi labdarúgás: NB II-es csapatunk is elkezdte a tavaszi
bajnokságot, elsõ mérkõzésén a METIS csapatától 2-0 arányú vereséget szenvedett.
Folytatás áprilisban, remélhetõleg hasonló és lehetõleg
sikeresebb szerepléssel.
GS

FIGHTING KEMPO
A Fighting Kempo stílus Esztergomkertvárosi klubjának két dorogi versenyzõje kimagasló sikert ért el a közelmúltban. Bosznia-Hercegovinában, Prijedor városában Pokorni Milán profi K-1 gálán felnõtt 86 kg-ban
gyõzedelmeskedett. Pokorni Ádám
pedig a hétvégén március 3-án rendezett WAKO K-1 országos bajnokság
elsõ fordulójában felnõtt 86 kg-ban
gyõzött a második menet közepén,
egy hatalmas fejrúgásos KO-val.
Edzõjük Pokorni Gábor
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Lezárult a térségi úszó projekt
250 gyermek tanult meg úszni és tudott meg többet a
vizes sportokról a dorogi uszodában zajló nagyszabású
projekt végére. Az Új-Hullám Sport Egyesület a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyert
12 168 000 Ft-ot az úszás iskolások körében történõ népszerûsítésére. A projekt még 2011 szeptemberében kezdõdött és most zárult.
Az úszásoktatási - és az ehhez kötõdõ szellemi képzési
programban alapvetõen a kistérségi hátrányos - és halmozottan hátrányos helyzetben lévõ gyerekek vettek részt.
A munka során 100 óvodással, és 150 általános iskolással
foglalkoztak. A csoportok heti egy alkalommal részesültek
gyakorlati úszásoktatásban a Dorog Városi Uszodában. Az
általános iskolások gyakorlati képzése elméleti oktatással
is kiegészült, amelyeket az adott iskolákban végeztünk el.
A képzés során sport-és olimpiatörténettel, az uszodai-és
fürdõkultúra legfontosabb tudnivalóival is megismerkedhettek a gyerekek. Az órákat dr. Csaba László, a Testnevelési Egyetem nyugalmazott tanára tartotta.
A program további célja az volt, hogy a legtehetségesebb
gyerekeket meghívják az egyesületbe. 30 gyereknek
javasolták, hogy kapcsolódjon be az úszás, vagy a vízilabda

sportágba. (16 vízilabdás, 14 úszó.)
A képzés egy óvodások számára megrendezett játékos
uszodai versennyel és egy iskolások számára megrendezett
úszóversennyel, valamint egy sajtótájékoztatóval zárult. A
viadalok helyszíne a Dorog Városi Uszoda volt.
Reméljük, hogy a tudatos tehetséggondozásnak
köszönhetõen nemsokára környékünkrõl is minél több
fiatal úszó nevét ismerheti meg a nagyvilág.

Megújult az
uszoda büféje

Minden év március 8-án hirdetik meg az immár három éves múltra
visszatekintõ Terézanyu pályázatot két – felnõtt és 13-18 év közöttiek kategóriában. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is egy tabutéma kerül a felnõtt
kategória középpontjába: vallomásokat várnak arról, hogyan változik meg egy
nõ élete a gyermekvállalással. A pályázók egy egyes szám elsõ személyben írt,
legfeljebb 5000 karakteres írással nevezhetnek.
Az idei Terézanyu pályázat a középiskolás korosztályt is megszólítja: milyen
ma kamasznak lenni? A fiataloknak történetük leírása mellett egy mobiltelefonnal
felvett videót is kell készíteniük, melyen egy jellemzõ pillanatot vagy szituációt
örökítenek meg írásukhoz kapcsolódóan. A tinédzsereknek azt kell bemutatniuk,
hogy hogyan élnek, milyen kamasznak lenni ma Magyarországon. A pályázat arra
keresi a tinik válaszát, hogy mi a jó és mi a nehéz a kamaszkorban; milyen a
felnõttekkel való viszonyuk; kik a barátaik, milyen az iskolai élet és miket csinálnak
szabadidejükben; hogyan ismerkednek, randevúznak vagy, hogy milyenek
manapság a fiúk és a lányok, könnyû-e boldogulni velük.
A 2012-es Terézanyu pályázat két kategóriája:
1. Felnõtt (18 év felettiek) Téma: Hogyan változott meg az életem a
gyermekvállalással? Pályázati anyag: maximum 5000 karakteres írás
2. Tinédzser (13-18 év közöttiek) Téma: Milyen ma kamasznak lenni? Pályázati
anyag: maximum 5000 karakteres írás és egy rövid, mobiltelefonnal felvett videó
A pályázatokat a klub@terezanyu.hu email címre 2012. április 15-ig lehet
elküldeni. A zsûri által kiválasztott pályázatok alkotói között százezer forint
összértékû könyvutalványt és értékes különdíjakat osztanak ki mindkét
kategóriában. Eredményhirdetés a 2012. május 17-én megrendezett díjkiosztó
eseményen. Részletek a www.terezanyu.hu honlapon.
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Egy kis átalakítást követõen az eddig
megszokott büfé áru mellett már teával, szélesebb kávéválasztékkal, fagylalttal, és süteménnyel várja a nagyközönséget a városi uszoda büféje.
Bárki betérhet, aki egy kis frissítõre
vágyik, és helyet foglalhat a galérián
berendezett kis kávézó sarokban.
Ezentúl tehát nemcsak az uszoda közönségét várják sok szeretettel. A büfé
9:30-19:30-ig tart nyitva, és a fõbejáraton lehet megközelíteni.

Költészet napja
In memoriam József Attila
Kiállítás (Feledy Gyula) és
élõ irodalom (Buzás Huba)
a József Attila Mûvelõdési
Házban
2012. április 13-án 17 órakor
Az est házigazda-moderátora
Dr. Tittmann János
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KUTATÓTÁBOR A NAGY-STRÁZSA-HEGYEN
2012. március 15-18.

A BEBTE kihasználva az ünneppel
járó hosszú hétvégét, barlangász kutatótábort szervezett a Dorog és Esztergom között húzódó Nagy Strázsahegyre március 15-18. között.
A tábornak kettõs célja volt; a
Sátorkõpusztai-barlang Benedek termébõl nyíló „Disznófürdõ-ág” végpontjának megkutatása, valamint a
szomszédos Strázsa-barlang végponti
szûkületének tágítása, a feltételezett
tágabb járatok elérése céljából.
Ez utóbbi helyen két nap alatt csak
nagyon rövid szakaszon sikerült tovább haladni a kõzet típusa miatt. A
további munkákat késõbbre halasztottuk. Érdemben a Sátorkõpusztai-bar-

langban végeztünk komolyabb munkát. Az elõzményekhez tartozik egy
közelmúltban elvégzett klimatológiai
méréssorozat, aminek eredménye több
komponens vizsgálatával arra mutatott, hogy a mélyben még feltáratlan
légteres járatok húzódnak. Ennek
próbáltunk utánanézni. A „Disznófürdõ” eredetileg nedves agyagos aljzatát – amelyet egyébként a felülrõl
csöpögõ vizek áztatnak át – sikerült
20-30 cm-rel lesüllyesztenünk, lehetõvé téve a végpont relatíve kényelmes
megközelítését. A kb. 5 méter hosszú
terem elszûkülõ, és törmelékkel erõteljesen feltöltött végpontját ugyancsak lemélyítettük kb. 60 cm-rel. Kb.
1,5-2 köbméter törmelék kibontása és
kitermelése során (a Benedek Endreteremben létesítettünk ideiglenes depót) egy reményteljes „motivációs”
hasadék nyílt meg elõttünk. Ebbe 2
méteres mélységbe tudtunk betekinteni (rendelkezésünkre állt egy száloptikás kamera). A fülke fõtéje jól láthatóan gipsszel bevont, helyenként
kivehetõ az ún. boxwork-szerkezet, al-

KIRÁNDULÁS A GERECSÉBEN
a BEBTE-vel 2012. MÁJUS 20. (vasárnap)
Gyalogtúra Dorogtól Bajótig, a Kék túra útvonalán
A márciusban sikerrel lezajlott pilisi kirándulásunkhoz
hasonlóan 20 km-es gyalogtúrát szervezünk a Gerecse
hegységben, Dorogtól Bajótig a Kék túra útvonalán
Indulás 9 órakor a Dorogi Sportcsarnoktól.
Útvonal és fõbb nevezetességek: Dorog – Nagy-Gete –
Hegyeskõ – Tokodi pincesor (borkóstoló) – Mogyorósiszirtek – bajóti Öreg-hegy – Bajót.
Részvételi díj: Dorogról indulóknak 1000 Ft/fõ (14 év alattiaknak és BEBTE-tagoknak 500 Ft/fõ).
A költség tartalmazza a hazafele Bajótról Dorogig az autóbusz bérleti díját, a borkóstoló és a végállomáson bográcsban fõtt ebéd díját.

NOMÁD TÁBOR A RETYEZÁTBAN
2012. JÚNIUS 2-9. (szombat – szombat)
A Déli-Kárpátokban fekvõ Retyezátot sokan a Kárpátok
legszebb magashegységének tartják. Idei, immáron negyedik
Retyezát-táborunkat azoknak a figyelmébe ajánljuk, akiket
nem riasztanak el az expedíciós, magashegyi körülmények:
sátorban alvás, szélsõséges idõjárás, hideg hegyi patakokban
való tisztálkodás, olykor nehéz (havas), kitett terepen való
túrázás. Jelentkezési határidõ: 2012. április 30.
Bõvebb információ és jelentkezés Lieber Tamásnál (+3620/396-7386)
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ját viszont tetemes mennyiségû agyagos-törmelékes anyag tölti ki. Jó jel,
hogy az üregbõl közepes erõsségû huzat áramlik kifelé, aminek jótékony
hatását saját bõrünkön tapasztaltuk
(nem használódott el az egyébként kis
légterû munkaterület levegõje 5 ember
egyidejû bent tartózkodása ellenére
sem, és a por is hamar kiszellõzött). Feltételezzük, hogy egy gömbfülkét nyitottunk meg, amelynek kitakarítása, és
egyben folytatásának megtalálása a további cél. A kutatást ideiglenesen ebben a fázisában hagytuk abba, az eddigi eredmények mindenképpen biztatóak. Folytatás következik.
Szöveg és kép: Lieber Tamás

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet,
2012. évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõsítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és az értékek közvetítésének támogatása céljából.
Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányzati szervezetei
és közösségei
Pályázatok benyújtásának határideje:
2012. április 10.
Az elbírálás határideje:
2012. április 30.
Az eredményhirdetés határideje:
2012. május 4.
Pályázati ûrlapok letölthetõk:
Dorog Város Honlapjáról (www.dorog.hu)
Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu
Dr. Tittmann János
polgármester
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A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLATA

Fehér Rózsa Társulat
értesíti a nagyérdemût,
hogy már gõzerõvel próbálja a

Kaviár és lencse

címû, három felvonásos darabot,
melyet július 7-én 18 órai kezdettel mutat be.

FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk, szeretünk,
nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye
2012. április 16-án /hétfõn/ 16-18 óra között
a gyermekkönyvtárban.
Téma: Nõgyógyászati szûrõvizsgálatok
Dr. Balázsy Károly nõgyógyász
„Lóg a lába lóga” mondókákkal kísért mozgásos torna
Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!
2012. április 14. szombat 20 óra

Jótékonysági szegfûbál
az MSZP Dorogi nõtagozata szervezésében. A bál bevételét Dorog város családi napjának megrendezésére fordítják a szervezõk. A belépõ 3000,- Ft, mely
vacsorát is tartalmaz. A szervezõk adományokat is
szívesen fogadnak. Jegyek a mûvelõdési házban elõvételben válthatók.
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