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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Két igaz ember 1956-ból
- Pista, hogy ezt megéltük! – kiált fel az egykori rendõr, a legzûrösebb idõben is betartottam a szolgálati szabályzat
majd így folytatja: a jó ég áldjon meg, ezt nem hittem volrendelkezéseit. Mindig sikerült magam mellé állítanom az
na, hogy mi még találkozunk!
embereket, megtalálni velük a kellõ hangot.
- Hát, én sem gondoltam volna! – válaszolja az egykori
Abban mindketten egyetértenek, hogy nem azért tették,
nemzetõr parancsnok.
amit tettek, hogy õket 50-60 év múlva ajnározzák. A szívük,
Így találkozott újra két ember, akik nemcsak megélték a
az eszük, az erkölcsi értékrendjük azt diktálta, hogy megmagyar történelem egy viharos korszakát, hanem a sors úgy
õrizzék a nyugalmat, a közrendet, elkerüljék a fölösleges
is hozta, hogy tevékeny szereplõi is lettek, annak minden
vérontást.
következményével. Mégsem tennének másként, ha lehetne,
A rendõrségnél történtek után megemlítik még a vagonos
állítják mind a ketten. Szemán István és Földes Imre életéesetet is. Érkezett egy utasítás a pártbizottságról a rendõrségnek fontos állomása 1956. Életük akkori helyszínén, Dorore, hogy intézzenek szenet a dorogi erõmû részére. Ugyanis
gon találkozott újra nemrég az egykori nemzetõr parancsaz erõmû igazgatója jelezte, hogy ha kettõ órán belül nem
nok és az akkori rendõr hadnagy, bûnügyi vizsgálati vezetõ.
kapnak fûtõanyagot, leáll az áramszolgáltatás, elúsznak a báSzemán István kezd mesélni arról, hogy honnan a barátnyák, Esztergom és Dorog áram nélkül marad, óriási károk
ságuk.
keletkeztek volna. Földes Imrét bízták meg a feladattal. Õ hat
- 1948. október 20-án vonultam be a hadseregbe. Imre akkollégájával ment a brikettgyárhoz, és hat vagon szenet tudkor már 6 hónapja katona volt õrvezetõi rangban. Õ a köte- tak az állomásfõnök segítségével eljuttatni az erõmûbe.
lezõ katonai szolgálatát teljesítette. Akkor ismeretségünk
Szemán István és társai pedig Ebszõnybányáról hozattak két
még formális volt, mert egy õrvezetõ akvagon fûtõanyagot, és az esztergom-kertkor még nagy úr volt, én meg rendfokovárosi elágazástól vállal tolták be az erõzat nélküli honvéd. Én önkéntes, „örömmûbe.
katona” voltam. 1952-be kerültem Eszter- Elszabadult volna a pokol, ha sötét lett
gom-táborba, Dorogra nõsültem. Imre
volna. Ha nincs tanú, mindenki azt csiakkor már rendõr volt itt Dorogon, és a
nál, amit akar – fûzi hozzá István. Azt is
véletlennek köszönhetõen újra találkozhozzáteszi, szerencséjük volt, legfõképp a
tunk. Innen kezdõdött az igazi barátság.
dorogi bányászokkal, hogy higgadt, „birAz októberi eseményekre rátérve elka türelmû” emberek voltak. Ha nem ilyemondják, hogy a dorogiaknak 56-ról Fölnek, és megindulnak, akkor lehet, hogy
des és Szemán nélkül írni nem lehet.
õk ma nem beszélgetnek itt, mert börtönMindig úgy hangzik el, hogy egyikük a
be kerültek volna, elpusztultak volna. Minbarikád egyik oldalán, a másikuk a mádenesetre nem akarnak tõkét kovácsolni
sik oldalán állt. Imre a magyar rendõraz akkor történtekbõl – mondják befejezéSzemán István és Földes Imre
ség tagja volt, István tartalékos katonasül.
ként lett nemzetõr parancsnok. Sokan
A múltidézés után a két barát még minúgy vélik, hogy ’56 választóvonal volt a két ember barátsádig hitetlenkedve tekint egymásra, hogy újra láthatják egygában, de õk nem tekintettek ellenségként egymásra, és fel
mást, majd elmélyülnek a beszélgetésben, megszûnik kösem merült bennük, hogy ellenségek lennének. A nyugarülöttük a világ, és már csak egymással foglalkoznak.
lom megõrzésén fáradoztak mindketten a maguk eszközeSzemán István 1931-ben született Sátoraljaújhelyen.
ivel.
Édesapja katona volt, ennek hatására õ is a katonai pályát
Földes Imre veszi át a szót, és megemlíti, hogy azokban a
választotta. A Honvéd Tüzér tiszti iskolában végzett, elõnapokban a „józan paraszti eszére” hagyatkozhatott csak,
ször hivatásos katona, majd tartalékos tiszt lett. 1956. októamikor október 26-án az emberek követelték a dorogi rendber 29-tõl november 15-ig Dorog nemzetõr parancsnoka
õrkapitányságon levõ, korábban odaszállított fegyvereket.
volt. Emiatt lefokozták, dorogi állásából is elbocsátották.
Sem a pártbizottság, sem a megyei fõkapitány, de még a
Visszaköltözött Sátoraljaújhelyre.1958-tól nyugdíjazásáig
belügyminisztérium sem segített.
a MÁV-nál dolgozott. A rendszerváltás után rehabilitálták,
- Ha én akkor kiadom a fegyvereket, akkor biztosan föl- katonai rangját visszakapta.
akasztanak! A pártbizottságon bent ültek a veteránok, felFöldes Imre 1927-ben született Fülöpszálláson.1948-ban
fegyverkezve. Ha én akkor átadom az embereknek a fegyvevonult be a kötelezõ katonai szolgálatára, ahonnan 1950reket, azzal támadták volna meg a pártbizottságot a forradal- ben szerelt le. Haza került, majd rendõrnek állt. Az alapfomárok, folyt volna a vér. Az országban 252 helyen dörögtek a
kú rendõriskola elvégzése után került a megyébe.
fegyverek, Esztergomban 17 halott, Tatabányán 24, Tatán 7, Nyergesújfalun, Esztergomban, majd 1954-tõl Dorogon
Komáromban 14 halott, Salgótarjánban több mint 100. Moteljesített szolgálatot, bûnügyi alosztály, majd osztályvezesonmagyaróváron több mint 100. Mert lõni könnyû ám! De
tõkét. Innen is ment nyugdíjba 1981-ben.
azt megakadályozni! Késõbb kérdezték: Imre, hogy mertél
Személyesen találkozhatnak velük október 21-én a városi
kiállni az emberek elé? Úgy, hogy nem volt félnivalóm. Még
megemlékezés után a könyvtárban.
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TESTÜLETI HÍREK
2011. szeptember 30-i ülés
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen a két ülés közti
tájékoztatót egy tartózkodás mellett fogadták el. A napirendhez kapcsolódóan Polonyi Zsolt képviselõ tett fel kérdéseket a közvilágítás gyakori meghibásodása és a Mátyás
király utca burkolatának javítása ügyében. Dr. Tittmann
János polgármester válasza szerint az utca felújítását a jövõ
évi költségvetés összeállításánál figyelembe veszik, a közvilágítás helyreállítása pedig a szolgáltató és a javítást végzõ partner együttmûködésén múlik.
Újra írták a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.
Beszámolt a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2011.
évi I. féléves tevékenységérõl, a Dorogi Óvoda, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11. tanévrõl, valamint a Dr.
Magyar Károly Városi Bölcsõde.
Két tartózkodással szavazták meg Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítését.
Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete két nem
szavazat mellett megbízza a polgármestert és a jegyzõt, hogy
az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek teljesítésére
100.000.000.- Ft, azaz egyszázmillió forint éven belüli lejáratú hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-tõl. A hitel lejárata:
2012. szeptember 20. További intézkedésként pedig szükséges a képviselõ-testület 96/2011.(VI.24.) számú határozata
szerint aláírt 100 M Ft-os éven belüli hitel lejáratának (2011.
december 20.) módosítása 2012. március 20-ra. Erre azért
van szükség, mert az iparûzési adóból az adóelõíráshoz
képest mintegy 150 M Ft-tal kevesebb folyt be. Polonyi Zsolt
szerint ezt a tervezésnél figyelembe kellett volna venni.
Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetõ tájékoztatása
szerint két nagy adózónk is kevesebb árbevételt ért el, valamint egyiküknél tavaly túlfizetés mutatkozott, így idén
ebbõl is adódik a hiány.
A Polonyi Zsolt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
képviselõje, önkormányzati képviselõ által benyújtott, a
szemétdíj fizetési kötelezettség eltörlését szorgalmazó népi
kezdeményezésrõl is tárgyaltak. A helyi választási bizottság 2/2011 (IX.9.) számú határozatával megállapította, hogy
az aláírásgyûjtõ íveken szereplõ érvényes aláírások száma
eléri a Dorog Város Képviselõ-testületének a helyi népszavazásról, és népi kezdeményezésrõl szóló 12/1996. (IX.27.)
rendeletének 10.§ (2) bekezdésében elõírt 5%-os küszöböt.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

49§. (2) bekezdése szerint a képviselõ-testület köteles megtárgyalni azt a népi kezdeményezést, melyet a képviselõtestület által meghatározott számú választópolgár indítványozott. A kezdeményezés sem pénzügyi, sem tartalmi
vonatkozásaiban nem felel meg a város érdekeinek, ezért
„A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételérõl szóló 27/2010.(XII.17.) önkormányzati rendeletét” a testület két nem ellenében nem módosította.
Egy nem szavazattal döntöttek a Baumit út melletti terület inert hulladékkal történõ feltöltésének megszüntetésérõl és tájrendezésérõl. Önkormányzatunk 2010. június 10én megbízást adott a K& H Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Holding Kft-nek a Dorog, 0101/4, 0102/1, 107
és 109 hrsz.-ú ingatlanokon végzendõ területrendezésre.
Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség által kiadott környezetvédelmi engedélyben meghatározott 8.000 tonna/év feltöltésre
használható inert hulladék mennyiség 5 éves idõtartamban elvégezhetõ területrendezési munkát jelentett volna.
Az egy éves mûködést követõen Hivatalunk tájékoztatást
kért az üzemeltetõtõl a beszállított inert hulladék mennyiségére és annak összetételére vonatkozóan. A tájékoztatóból kiderült, hogy a beszállított hulladék mennyisége
messze elmarad az engedélyezettõl, így a területrendezés
csak 5 évet jóval meghaladó idõtartamon túl lenne elvégezhetõ. Ez nem felel meg önkormányzatunk érdekeinek,
ezért javasolt az inert hulladékkal való feltöltésrõl való lemondás, az erdõtelepítés és turisztikai erdõ kialakítása.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete két
üres önkormányzati lakást jelölt ki értékesítésre. Dorog
Város Képviselõ-testülete a KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú,
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
címû kiírásra pályázatot nyújt be „Dorog Város Köztársaság út – Bányász körönd korszerûsítése, burkolat-, zöldfelület felújítása” címmel.
Dorog Város Képviselõ-testülete és a Baumit Kft. nyílt,
nyilvános pályázatot hirdet, “Dorog Város Év Homlokzat
Felújítási Terv 2011” megnevezéssel. A kiírás és a pályázáshoz szükséges adatlap a www.dorog.hu internetes oldalról, a Hivatali közlemények menübõl érhetõk el.
Dorog Város Képviselõ-testülete térítésmentesen biztosítja a dorogi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
leány gyermekek részére – akik 2012. évben töltik be a 12.
évüket – a Humán Papilloma Vírus által okozott
méhnyakrák és nemiszervi szemölcs elleni védelemre szolgáló 3 oltási sorozatból álló oltóanyagot.

Képviselõi fogadóórák

FOGADÓNAPOK
2011 októberében a Polgármesteri Hivatalban:

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ
2011.október 28-án 14-15 óráig tartja fogadóóráját
Intézmények Házában, a Jobbik irodában.
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ
2011. október 13-án és 27-én tartja fogadóóráját
15-17 óráig az Intézmények Házában.
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DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. október 20. (csütörtök) 800-1200 óráig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2011. október 20. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. október 20. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.
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Elhunyt Dorog
Város Díszpolgára

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2011. évi
népszámlálási kérdõívek interneten keresztül történõ kitöltésére az Arany János Városi Könyvtárban (2510 Dorog, Bécsi út 42.) lehetõséget biztosítunk 2011. október 1 - 16-a közötti idõszakban. A
Könyvtár nyitvatartási ideje: Keddtõl – Péntekig:
9.00-18.00- óráig, Szombaton 9.00-12- óráig.
Dorog Város Jegyzõje

Kedves dorogi Választópolgár!
Ha szeretné megtartani a 2001-ben felavatott Német nemzetiségi Tájházat, ha úgy érzi,hogy a dorogi németség 300 éves
tárgyi emlékeit óvni, ápolni kell és továbbra is szükség van :
• a Luca napi rendezvényekre, • a Svábbálokra, • a Falusi
búcsú megrendezésére, • a németséghez kötõdõ helytörténeti vetélkedõre, • az óvodai német nyelvoktató tanfolyamokra, • Gyermekkórusunkra, • Felnõtt vegyes kórusunkra,
• Sváb party zenekarunkra, • a németországi testvérvárosi
kapcsolatok ápolására, akkor arra bíztatjuk és kérjük
Önt,hogy amennyiben fontos a németséghez való tartozása,
úgy ezt a népszámlálás során vallja be!
A népszámlálás eredményei közvetlen hatással lesznek a
nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek állami támogatására, anyanyelvünk, kulturális hagyományaink megõrzése érdekében végzett munkánk elismerésére.
Valljuk meg emelt fõvel a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!
Kolonics Péterné Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat

Sulisprint
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a Sulisprint
utcai futóversenyt. - Jóllehet a megmérettetés elsõsorban
a diákok egészséges életmódra nevelését szolgálja, óvodás korúaktól az aggastyánokig, bárki benevezhetett. Hatszáz, kétezer és négyezer méteres távokon indulhattak a
versenyzõk – számolt be róla Kronavetter János szervezõ,
a Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület elnöke. A középiskolások valamint a felnõttek befutóját követõen, az esti tombolahúzás során négy kerékpár is gazdára talált. – A célunk az volt, hogy a diákok és mindenki
más, aki rajthoz állt, megtapasztalja a mozgás örömét. Elégedettek lehetünk: csaknem ezerkétszáz dorogi és a közeli településeken élõ lakost sikerült megmozgatnunk –
összegzett a szervezõ.
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Ezúton értesítjük olvasóinkat, hogy 2011. szeptember 18-án
elhunyt Kroszner László nyugalmazott vezérigazgató, Dorog Város Díszpolgára. Temetésére 2011. szeptember 24-én, a
Tatabányai Új-telepi temetõ régi ravatalozójánál került sor.
Kroszner László 1918. június 25-én született Nagybátonyban. Bányász család gyermeke, aki 1932-tõl 1948-ig dolgozott a szénbányászatban.
1972-ben Dorogra helyezték, amikor is a Dorogi Szénbányák Vállalat vezérigazgatójának nevezték ki, mely funkciót tíz éven keresztül, 1982-ig betöltötte.
50 éves munkaviszony után került nyugdíjba. Munkája
elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Tulajdonosa többek között a Magyar Népköztársaság Érdemérem
arany fokozata kitüntetésnek, a Munka Érdemrend arany
fokozata elismerésnek.
Kroszner László felkészült, óriási hivatástudattal rendelkezõ, az emberek gondjaira, problémáira érzékeny, magas
szintû vezetõi képességekkel felruházott személyiség.
Nevéhez kötõdik többek között a Kutatási és Bányaépítési üzem alapítása, a lõtt betonos technológia honosítása, a
Bányagépgyár fejlesztése, a kavics kitermeléshez szükséges úszó-kotró technológiájának kifejlesztése, a Szolgáltató Üzem és a Tervezõ Iroda tevékenységének bõvítése, elsõsorban az építõipari beruházások kivitelezése, valamint
a konténer gyártás beindítása.
Tevékenységéhez és nevéhez fûzõdik a Lencsehegy I.
bányaüzem nyitása és a Lencsehegy II. bányaüzem építésének elfogadtatása, az építéshez szükséges anyagi támogatás megteremtése.
Irányításával kezdõdött el Dorogon a régi kolónia szanálása és a bányász lakás építési akció keretében lakónegyedek épültek nem csak Dorog, hanem Esztergom városában is.
Jelentõs mértékben támogatta a kulturális tevékenységet. A dorogi bányászkodás 200 éves évfordulója megünneplésére készült el a felújított József Attila Mûvelõdési
Ház, került kialakításra a Jubileumi tér az emlékmûvel,
valamint a Bányász Emlékház megnyitására is sor került.
Hasonló mértékben és elvárással kísérte figyelemmel a
dorogi sport alakulását. Kiemelten szerepelt tevékenységei között a jóléti szociális intézkedések sora is.
Vezetésével a vállalat jelentõs anyagi támogatást biztosítva fejlesztette a dorogi egészségügyi intézményeket.
Kroszner László tevékenységével, elévülhetetlen érdemeket szerzett, jelentõs mértékben hozzájárult Dorog nagyközség, majd város fejlesztéséhez, fejlõdéséhez.
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Év Homlokzat Felújítási Terve 2011 pályázat
Dorog Város Képviselõ-testülete és a Baumit Kft. (továbbiakban: Kiíró) a 2010. évben kiírt sikeres pályázat mintája alapján
2011. évben ismét nyílt és nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet az alábbi feltételek szerint:
1. A Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve díj története,
célja 2010 évben Dorog Város Képviselõ-testület és a Baumit
Kft. közösen pályázatot írt ki Homlokzat Felújítási Terve 2010
megnevezéssel. A pályázat célja volt, Dorog Város utcaképeinek javítása, színes, korszerû építési anyagok felhasználásával,
harmonikus, tetszetõs épülethomlokzatok megjelenítése. Elkészült 2011 év nyarán a két nyertes homlokzat. Az elsõ díjas
felújított homlokzat a Mária utca és a Szent József utca sarkán
található élelmiszer üzlet, a második díjas homlokzat felújítás a
Bécsi út és Mária utca sarkán található Molnár Sörözõ. A 2 új
homlokzat a tervek szerint készült el, így megismerteti a városlakókkal a Bíráló Bizottság által színvonalasnak ítélt portál homlokzat felújítást, a példamutató és követendõ építészeti magatartást. A Kiíró célja, Dorog Város utcaképeinek javítása, színes,
korszerû építési anyagok felhasználásával, harmonikus, tetszetõs épülethomlokzatok megjelenítése. A 2010-es homlokzat felújítás elsõ díjas pályamûve példát mutathat, hogyan lehet egy
elhanyagolt építészeti értéket nem hordozó épületbõl tetszetõs, esztétikus homlokzatot építeni. A második díjas pályamû
pedig példát mutat az építészeti értékek megõrzésére, a hagyománytiszteletre.
2. Pályázó A megmérettetésben az ingatlan tulajdonos vehet részt.
3. A részvétel feltételei 3.1. Pályázni bármely, Dorog Város közigazgatási határain belül a Bécsi úttal, Mária utcával, Esztergomi
utcával határos épület utcai homlokzatával lehet.
3.2. A pályázatban szereplõ épület, utcai homlokzat burkolat
minimum 80%-ának, a Baumit Kft. által készített, forgalmazott építõanyagnak kell lennie.
3.3. A pályázaton történõ részvételhez az 1. számú megfelelõen kitöltött jelentkezési lap és a 2. számú megfelelõen kitöltött aláírt tulajdonosi nyilatkozat szükséges.
3.4. Határidõre való leadás.
3.5. A Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011 pályázaton olyan belföldi természetes magánszemély(ek) vehet(nek)
részt, aki a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezõen elfogadja(k).
4. Kizáró okok: Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag
vagy vezetõ tisztségviselõ azon gazdasági társaságnál, ahol a
Bíráló Bizottság tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy
vezetõ tisztségviselõ. Nem lehet pályázó az a személy, aki a
pályázat kiírásában, el készítésében, elbírálásában részt vett.
5. A Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011 Bíráló
Bizottsága: -dr. Tittmann János, Dorog Város Polgármestere, Kékesy Péter, Baumit Kft. alkalmazástechnikai vezetõje, -Dankó
Kristóf, Dorog Város Fõépítésze, -Végh Éva, mûvésznõ, -Kovács Eszter tanuló, a dorogi Városi Alkotókör tagja. A Kiíró
fenntartja a lehetõségét, hogy a Bíráló Bizottság összetételét
elõre nem látható okok miatt megváltoztassa. Errõl a döntésérõl nem köteles a pályázat résztvevõit külön tájékoztatni.
6. A Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011 pályázat díjai: -1. díj -A pályamûben szereplõ Baumit Kft. által készített, forgalmazott homlokzati alapozó, alapvakolat,
nemesvakolat térítésmentes felajánlása és az egyéb Baumit
Kft. által készített, forgalmazott építõanyag kedvezményes
vásárlási lehetõsége külön megállapodás szerint, a Baumit
Kft. felajánlásával, -500.000 Ft Dorog Város Önkormányzatának felajánlásával.
-2. díj -A pályamûben szereplõ Baumit Kft. által készített, forgalmazott homlokzati alapozó, alapvakolat, nemesvakolat térítésmentes felajánlása és az egyéb Baumit Kft. által készített,
forgalmazott építõanyag kedvezményes vásárlási lehetõsége
külön megállapodás szerint, a Baumit Kft. felajánlásával, -300.000
Ft Dorog Város Önkormányzatának felajánlásával.
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6.1. A Kiíró a díjak mellett külön elismeréseket adhat a Bíráló
Bizottság döntése alapján.
6.2. A díjat a pályázó kapja a 2 számú melléklet figyelembe
vétele mellett.
6.3. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Bíráló Bizottság megõrzi.
7. A Pályázati anyag összeállítása A pályázaton történõ részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és
az alábbi nyilatkozatok benyújtása.
7.1. A pályázati anyag A pályázati anyagot nyomtatott formában és elektronikus adathordozón is benyújtható.
Helyszínrajz (m=1:500). Tervezett alaprajzi részlet az átalakított területrõl (m=1:100). Tervezett, átalakított homlokzat
(m=1:100). Mûszaki leírás, a pontos beépítendõ anyagok, színek megnevezésével. 1 db színes látványkép. 1 db fotó az
átalakítandó homlokzatról. A/4 dokumentációba lefûzve;
7.2. Nyilatkozatok Jelentkezési adatlap (1. sz. Melléklet)
Tulajdonosi nyilatkozat (2. sz. Melléklet)
Mindez borítékban elhelyezve. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelõ pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja. A pályázati anyagra kérjük ráírni Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011
8. A Pályázat benyújtása A pályázat benyújtható személyesen vagy postai úton, tértivevényesen.
A pályázati anyagok beadási, illetve postára adási határideje:
2011. november 18 A pályázat beadásának helye: 2510 Dorog,
Bécsi út 71. A beadási illetve postára adási határidõ után érkezõ , hiányos, vagy a kiírásnak meg nem felelõ pályázatot a
Bíráló Bizottság nem bírálja el.
9. Határidõk, dátumok: A pályázat meghirdetése: 2011. október 3. A pályamûvek beadása: 2011. november 18. Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2011. december 16. Nyertes pályamûvek teljesítésének határideje: 2012. augusztus 20.
10. Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011 értékelésének folyamata és eredményhirdetés Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség idõpontja: 2011. december 16.(a 2011 évre vonatkozóan)
A Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve 2011 pályázat
díjazottjainak személye az eredményhirdetés keretében kerül elõször nyilvánosságra. Az eredményhirdetés pontos idõpontjáról és helyszínérõl bõvebb információ a www.dorog.hu
weboldalon lesz elérhetõ.
11. A pályázati díjak átvétele: Amennyiben egy pályázati
anyagban több jogosult is szerepel, a jelen kiírás 1 sz. melléklete szerinti Jelentkezési adatlapon pályázóként megadott természetes személy lesz jogosult a pályázati díj átvételére. A
jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos viszonyaikat maguk
kötelesek rendezni. Az eredményhirdetést követõen a díjak
átvételének módjáról a kiíró a pályázat nyerteseit az általuk a
benyújtandó jelentkezési adatlapon (1. sz. melléklet) megadott
címen írásban értesíti. Amennyiben a pályázat nyertese az
általa megadott címen nem értesíthetõ, és a pályázati díjat az
értesítés elsõ megkísérlésétõl számított 1 hónapon belül nem
veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitûzött díjjal
ebben az esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.
12. Szerzõi jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések: A Kiíró annak érdekében, hogy a pályázati anyagokat a
deklarált célokra korlátozás mentesen felhasználhassa, a jelen kiírás mellékleteinek mind tartalmi, mind formai szempontból történõ megfelelõ kitöltését és aláírását a pályázaton
való részvétel feltételévé teszi.
A pályázók a pályázaton való részvételükkel nyilatkoznak,
hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy
jogát nem érinti, különösen nem sérti. Ezzel kapcsolatban
minden jogkövetkezményt a pályázók viselnek.
A pályázáshoz sok sikert kíván
a Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve
Bíráló Bizottsága!
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DOROGI SPORTKÉPEK

Az indián nyár melegében...
Valamennyi szakosztály sportolói megkezdték menetelésüket a 2011-12. évi bajnokság õszi fordulójában. Siker –
félsiker – balsiker, ahogy vesszük szereplésüket. Élre kívánkozik labdarúgó elsõ csapatunk szereplése ebben a
gyümölcsérlelõ, kellemes idõszakban. Lássuk tehát!
Labdarúgás: Az NB. III-as csapat igazán kitett magáért,
mert a lejátszott 5 mérkõzésen, - bele számítva az október 1jén lejátszott Budafok elleni mérkõzést is - 13 pontot szerzett, 4 gyõzelmet és egy döntetlent elérve, így megõrizte
eddigi veretlenségét. A csapat tartja magát az élvonalban. S
hogy jött össze ez a remek sorozat? A harmadik fordulóban gyõzelem a Százhalombatta ellen 3-0 arányban, majd
2-2 döntetlen Bicskén, következett idehaza a Soroksár elleni 3-0-ás siker, ezután jött Diósdon a 2-1-es dorogi gyõzelem, majd végül a Budafok elleni 3-0. Valamennyi mérkõzés eredménye igazolta a szakvezetés következetes célkitûzését, mely szerint összefogottan, az edzéseken begyakorolt formációban, lelkesen küzdve kell játszani. Ez eddig sikerült, igazolva vezetõedzõ és a csapat tagjainak töretlen, a jövõbemutató szándékát – újra megvalósítani a
dorogi labdarúgás máig emlegetett szép hagyományát. Szép
gesztus e célból, hogy minden hazai mérkõzésen a régi
idõk kiemelkedõ játékosait hívják meg az ünnepélyes kezdõrúgás elvégzésére. Az eddigi hazai mérkõzéseken Bakonyi István, Prohászka János, Monostori Tivadar és Csóri
László voltak a régmúlt felidézõi, akiket nagy tapssal köszöntött a szurkolótábor. Monostori Tibit a 75. születésnapján a pályán köszöntötte és ajándékozta meg Dr. Tittmann
János polgármester és Kara Dániel sportelnök, a játékosok
részérõl pedig Faragó Szabolcs csapatkapitány. A csapat
pedig egy nagyszerû mérkõzésen fölényes gyõzelemmel
pecsételte meg ezt a szép ünnepet számára.
A szeptember tehát sikeresen zárult, ide tartozik a Budafok elleni gyõzelem is. Ez a mérkõzés két okból is felejthetetlen, mert a fölényes gyõzelem feletti örömöt sajnálatos
esemény zárta, mert az utolsó percekben a csapaton érthetetlen kapkodás lett úrrá, melybõl mi dorogiak kerültünk

ki végül is vesztesen. Két játékosunk, Nász Szilárd és Máj
Gábor szabálytalankodott, amibõl mindketten a kiállítás
sorsára jutottak. Kár volt!
Utánpótlás csapataink szereplése megfelel a várakozásnak, a csapatokban a felfelé áramlás megtörtént, az újak
beépülése fokozatosan történik, így az elért eredményeik
is változatosak, gyõzelem, vereség, s ezekrõl részletesen a
következõ számban számolunk be.
Asztalitenisz: A csapat két mérkõzést játszott az új bajnokságban, Szomód ellen 15-3 arányú gyõzelem, míg a Tata csapatától, mely ebben az idényben került a megyei bajnokságba, ugyancsak 15-3 arányú vereség következett. A bajnokság
folytatódik, tehát lesz mód még a jobb szereplésre.
Kézilabda: Az NB II-es nõi csapat jelentõs változáson
esett át, ugyanis többen mentek, de jöttek is játékosok. Az
elsõ fordulóban kétgólos gyõzelem a Dunaújváros ellen,
majd a Szigetszentmiklós csapatától 10 gólos vereség következett. A csapat formálódik, a szakvezetés és a lelkes
szurkolótábor kiegyensúlyozottabb teljesítményt vár. Az
ifjúsági csapat új fiatalokkal bõvült beépítésük folyamatos
és az eredményeik is javulhatnak majd.
Az NB II-be feljutott férfi csapat – amihez ezúttal is gratulálunk – Ercsi ellen 4 gólos gyõzelemmel nyitott.
Tenisz: Az OB III. csoportban játszó Dorogi ESE csapata
befejezte a bajnokságot. Ahogyan az várható volt, a csapat
nem tudta megismételni a tavalyi bravúros 3. helyezését,
mert egy másik, igen erõs csoportba került. Az évi mérkõzések összesítése alapján 9 vereség mellett 5 gyõzelmet szereztünk, ez a 6. helyezésre volt jó. A csapat tagjai közül a
minden mérkõzésen játszó Szilágyi Regõ 5 gyõzelmet szerzett, Szilágyi Imre 6 gyõzelmet, Mihalovics Péter 7 gyõzelmet, Cseh Péter 6 gyõzelmet, K 2 Kajtár Dániel 2 gyõzelmet, Kis Péter 4 gyõzelmet, Varga Csaba 2 gyõzelmet, Tücsök György és Bési Olivér 1-1 gyõzelmet szereztek.
Folytatás jövõre, remélhetõleg jobb és eredményesebb
szerepléssel.
Göb Sándor

Zene Világnapja
Liszt 200 – a nagy zeneszerzõ születésének 200. évfordulója alkalmából kaphattunk betekintést Liszt mûveibe a Zene Világnapja alkalmából, zeneiskolánk tanárai és mûvészei jóvoltából. Kálvin Balázs és Málnai József zongorán, Demeter László fuvolán játszott, Molnár
Éva pedig varázslatos énekével idézte meg a 19. század
egyik legjelentõsebb romantikus zeneszerzõjét,
minden idõk
egyik legnagyobb zongoramûvészét.
Ünnepségünk második

2011. október

része a Dorogi Galériában folytatódott. Egy olyan alkotó mûveit tekinthettük meg, akihez lehajolt az ég – így
méltatta dr. Tittmann János megnyitójában dr. Kovács
József iparmûvész munkásságát. Az idén 80 éves, Király
Zsiga díjas népi iparmûvész mûvei már túlmutatnak a
puszta díszítõ szándékon: az élet tisztelete és szeretete
árad belõlük.
Az alkotó a kiállítást megköszönve a városnak ajándékozta két
mûvét is. A
tárlat október
30-ig tekinthetõ meg.

22. évfolyam 9. szám
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A valóság erejével
avagy, felszólalás egy megtévesztés ellen.
A hulladékszállítási díj lakosság általi fizetésének teljes
összegû visszaállítását a többség megértõen fogadta, de egy
régóta élõ tévhit miatt sokan gondolják úgy, hogy az égetõmû befogadása miatt ezt a szolgáltatást a dorogi lakosok
ingyen kaphatják, egy megállapodás miatt ez nekünk jár.
E vélekedés alapján a szemétdíj fizetése ellen a Jobbik
Magyarországért Mozgalom dorogi aktivistái két alkalommal végeztek aláírásgyûjtést, most pedig a párt az önkormányzat ide vonatkozó rendeletének megváltoztatása érdekében népi kezdeményezéssel él.
A szövegben hivatkozik arra, hogy „mindenki által ismert
tény, hogy a város és az égetõmû között létrejött megállapodás miatt a díjfizetést az Önkormányzat vállalta magára”
Az igazság azonban az, hogy ezen az alapon az önkormányzat soha nem vállalta magára ezt a lakosság háztartási
kiadásai közé tartozó terhet, következésképpen ilyen tartalmú megállapodás sem létezik.
A téma józan megítélése és a tévhitek eloszlatása miatt
szükségesnek tartok egy rövid visszatekintést.
A nyolcvanas évek elején a városban mûködõ ipari üzemek jelentõs környezeti kárt okoztak. Ennek következtében az ország legszennyezettebb települései, az un. „piszkos tizenkettõ” között tartottak számon bennünket. ( Brikettgyár, Erõmû, Mészmû, közúti szénszállítás, stb.)
A kilátástalan helyzetben a fordulatot a Kõbányai
Gyógyszerárugyár telephelyén tárolt veszélyes hulladékok kezelésének megoldására való törekvés hozta meg. A
gyár területén ugyanis hordókban tárolt anyagok, valamint
két lezárt, és egy mûködõ agyagbélelésû kazettában, több
ezer m3 szennyvíziszap volt. Az ártalmatlanítás megoldására a Kögyó, az Egis, és a Chinoin gyógyszergyárak együttmûködésében, és finanszírozásában döntés született egy
évi 25.000 tonna kapacitású ártalmatlanítást végzõ égetõmû megépítésére, aminek helyszíneként a Kögyó melletti
területet jelölték meg.
Az elõkészítés idõszakában szakemberek és a város vezetõinek részvételével 6 lakossági fórumot tartottak, ahol
összességében nem volt elzárkózás, az ész érveket, - az érzelmi kitörések ellenében - a többség elfogadta.
Az építési engedély megadása a város illetékességi körébe tartozott, amely - élve a lehetõséggel – annak teljesítését
a környezeti ártalmak megszüntetésére vonatkozó feltételekhez kötötte.
Elsõ, és a lakosságot közvetlenül is érintõ követelés a
földgáz város határáig történõ kiépítése volt, ami teljes
egészében állami forrásból valósult meg. Fontos kiemelni,
hogy ez akkor szinte szentségtörésnek számított, egy bányász településen a helyben kitermelt szén kiváltását az
érdekelt gazdasági szereplõk enyhén szólva nem fogadták lelkesen. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a megyében
egy centiméter gázvezeték sem volt. Ez a beruházás teremtette meg a késõbbiekben tovább épített, és a rendszerbe
folyamatosan belépõ településeken is az élet minõségében lényeges javulást jelentõ, környezetet kímélõ ellátást,
és végül a Gyõrben már meglévõ vezetékkel való összeköttetést.
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A földgáz bevezetésével eltûnt a magas kéntartalmú szén
tüzelésével járó füst és por ártalom, szinte fellélegzett a
város.
Számos környezetvédelmi beruházást végeztek el a település ipari üzemei melyekhez a költségvetés 570 milliót, a
város részére pedig további 100 millió forintot biztosított.
Ezen források felhasználásával az erõmû régi kéményei
lebontásra kerültek és egy új filteres szûrésû kémény építésével évi kétezer tonna porszennyezéstõl szabadultunk meg.
Környezetvédelmi beruházás valósult meg a Mészmûnél, a Brikettgyárban és természetesen a Kögyóban is, ahol
a deponált hulladékok folyamatos ártalmatlanításával megszûnt a tárolásból eredõ veszélyhelyzet.
Dorog városa a 100 milliós támogatásból csatornázást, utak
aszfaltozását, fásítást és más, a környezet állapotának javítását szolgáló beruházást hajtott végre.
Az állami támogatásokra vonatkozó tárgyalásokon a szénszállítás céljára kért elkerülõ út kivételével minden dorogi
igény befogadásra majd megvalósításra került.
A Lencsehegy - Tokodaltáró között tervezet elkerülõ út
kapcsán emlékeztetek arra, hogy a bányaüzem, és a kesztölci
út közötti szakasz megépítése adott alapot a késõbbi Dorogot elkerülõ út, majd annak továbbépítése után
Tokodaltáró és Tát településeket is tehermentesítõ szakaszok megépítésére, mely jelentõs környezeti terheléstõl
mentesíti az érintett településeket.
A felsorolt környezetvédelmi beruházások eredményeként kikerültünk a „piszkos tizenkettõ”-bõl. Ma már a dorogi környezetvédelmi mérések adatai minden tekintetben jóval a határérték alatti terhelést mutatnak. ( Esetenként kivételt képez az ülepedõ porterhelés mértéke.)
Alapos elõkészítõ munka után egy svájci gyártmányú
égetõmû megépítésére került sor, mely akkor,- de a folyamatos fejlesztések révén ma is- Európa egyik legkorszerûbb, és abszolút biztonságos, veszélyes hulladékokat ártalmatlanító létesítménye. A 25.000 t kapacitásból 20.000 t a
három gyógyszergyár hulladékát volt hivatott ártalmatlanítani, a maradék 5.000 t pedig Komárom-Esztergom megye területérõl beszállított mennyiségi keret volt.
Az égetõmû 1985 évben kezdte meg mûködését és 1991évtõl kezdõdõen nyújt rendszeres anyagi támogatást a város
részére. Ebben az évben az elsõ szabadon választott Képviselõ Testület határozott arról, hogy feloldják a megyére vonatkozó területi korlátozást, tehát hozzájárult a város ahhoz, hogy az égetõmû az ország egész területérõl fogadjon
ártalmatlanításra beszállított hulladékot. (Ez a döntés egyébként helyénvaló volt, hiszen egy gazdasági társaságot piaci
viszonyok között nem szokás és nem is jogszerû ilyen korlátok közé szorítani.)
A területi korlát megszûnésével párhuzamosan született
egy megállapodás, ami alapján az égetõmû, az árbevételének
egy bizonyos százalékával támogatja a várost. Ez a támogatás
az évek során módszerében változott, míg végül 1998. évben
– megfelelve az ide vonatkozó jogszabályoknak-, a felek egy
kiemelten közhasznú alapítványt hoztak létre.
(Folytatás a következõ oldalon)
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A valóság erejével
avagy, felszólalás egy megtévesztés ellen.
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Azóta az égetõmû közvetlenül ebbe az alapítványba fizet támogatást. A befolyó összeg pályázatok elbírálásával
kerül felhasználásra, és egy-két ritka kivételtõl eltekintve
kizárólag Dorog város fejlesztését, környezetvédelmét, és
az itt mûködõ intézmények, közösségek, civil szervezetek
mûködését szolgálja.
A városban még a tanácsi irányítás idõszakában került
bevezetésre a díjfizetés ellenében történõ hulladékszállítás, tehát a szemétdíj nem új teher. Az igaz, hogy Dorog
Város Képviselõ Testülete 1999 évben a nagymértékû kintlévõségek és más általam nem ismert szempontok alapján
olyan döntést hozott, miszerint a szemétszállítás díját a
város az éves költségvetéseinek terhére magára vállalja.
A döntés megítélése nem tisztem, de én soha nem támogattam a lakosság kötelezõen igénybe veendõ szolgáltatásának közösségi forrásból való kifizetését. Kivétel képez
természetesen a szociális rászorultság, ahol helye van a terhek átvállalásának.
Ajánlom a mai tiltakozóknak, elégedetlenkedõknek,
hogy mielõtt átkozódnak köszönjék meg azt a 11 éves idõszakot, amelyben mentesültek a díj teljes, ill. részleges fizetése alól maguknak megtakarítást, Dorog város költségvetésének pedig kb. 700 milliós kiadást jelentve.

Végezetül, szükségét érzem annak, hogy az égetõmûrõl
is írjak.
Ez a cég valóban a környezetvédelem szolgálatában áll, a
termelési láncban fontos tevékenységet végez. Mint tudjuk, az ember- szükségleteinek kielégítése céljából- átalakítja a természet javait, melynek során hulladék keletkezik, köztük veszélyes is. Ezek megsemmisítése minden
fejlett országban ilyen létesítményekben történik, sok helyen még közvetlenül lakott környezetben is.
Egyébként a dorogi cég tevékenysége az illetékes hatóságok által folyamatosan ellenõrzött, a nyílt napok jóvoltából a
lakosság részére is megismerhetõ. A sok családnak tisztes
megélhetést biztosító, a városnak pontosan adót fizetõ gazdasági társaság semmivel sem szolgált rá arra, hogy hangulatkeltéssel, szakmailag megalapozatlan vádaskodással illessék, és létezõ veszélyként éljen a lakosság tudatában. A pár
évvel ezelõtti, tárolási hibából eredõ patakszennyezésen kívül az elmúlt 26 évben rendkívüli esemény nem történt,
tehát bizakodhatunk abban, hogy a cég szakszerû mûködése
a jövõben sem ad okot lakossági félelmekre.
A szemétszállítás díjának fizetését pedig ne kapcsoljuk
az égetõmû létéhez, mûködéséhez, mert ahhoz semmi köze
nincsen!
Karcz Jenõ önkormányzati képviselõ

70 éves Gonda György kõfaragó mester
Alig van városunkban olyan köztéri alkotás,
mely ne viselné magán keze nyomát. Gonda
György nagy szerepet vállalt régi emlékmûveink helyreállításában:például az I. Világháborús emlékmû, Petõfi tér, Otthon téri díszkút, kálvária szobrai, stációi, keresztje, bányászati
bicentenáriumi emlékmû, háborús sírkövek,
stb., valamint új alkotások létrehozásában: ’56os emlékmû, a Hûségnyilatkozat, Kucs Béla emlékköve, Rockefeller-emlékkõ, Kitelepítési emlékmû, városcímer a városháza homlokzatán,
aradi vértanúk emléktáblája az Eötvös iskola
elõtt, a Sportmúzeum emléktáblája, Schmidt
Sándor emléktábla, elhurcolt bányászok emlékmûve, Zrínyi iskola emlékkertjének több alkotása, a Szénoltár pontos makettje a mûvelõdési
ház fõbejáratánál.
Testvértelepülésünk, a szlovákiai Zsére megbékélési emlékmûvét is õ készítette. Munkái
láthatók még Jegenyén Romániában, Bükkzsérén, Sárisápon,és Miskén .
A mestert az Idõsek Napi gálamûsor alkalmából köszöntötte dr. Tittmann János
polgármester. Gonda György 1941. október 10-én született Szécsényben. Kõfaragó,
épületszobrász mester. 14 évesen került Süttõre, a Kõfaragó és Épületszobrász Vállalathoz, 1959-ben tett kõfaragóvizsgát, 1978-ban mestervizsgát. 1964-71 között a
Budai Vár, a Mátyás templom és az Országház helyreállításán dolgozott. Középületek szobrászati munkáit végezte Süttõn 1971-1986 között. Szobrászok alkotásainak segítõ megvalósítója. Nyugdíjazásakor, 1986-ban költözött Dorogra.
1996-ban megkapta a Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerõ oklevelét, 2000ben pedig a Város Pro Urbe díját.
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NAGY ÕSZI BABA- és
GYERMEKRUHABÖRZE
a Zrínyi Ilona Iskolában!
Kellemes légkörben,
jó hangulatban válogathatsz a
jobbnál jobb dolgok között.
Más mint egy turi,
itt alkudni is lehet!
Életviteli tanácsadás Teicht
Tündével az Életfa Egészségõrzõ
Program keretében.
ÉS! A gyerkõcöket sem kell otthon
hagyni, mert a dorogi KÉK MACKÓ
játszóház is velünk lesz! A gyerekek
Burányné Fehér Renáta
felügyeletével múlathatják
kellemesen az idõt,
míg anya, apa vásárol.
TALÁLKOZZUNK OKTÓBER
15-ÉN, szombaton, 9 és 12 óra között
a dorogi Zrínyi iskola étkezõjében!
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Veszélyes- és elektronikai
hulladék
2011. október 22-én, szombaton, 8-12 óra között, ismét
veszélyeshulladék-gyûjtõ akciónapot szervez a Dorogi
Környezetvédelmi Egyesület Dorogon a SARPI, a
Saubermacher, Kft-k közremûködésével. FIGYELEM: az
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT és AKKUMULÁTORT már CSAK KÉT HELYSZÍNEN (lásd lejjebb) lehet leadni. A helyszíneken az egyesület tagjai szeretettel
várják a veszélyes háztartási és elektronikai hulladékot
(minden, ami árammal ment) leadókat.
LEHET HOZNI: Háztartási veszélyes hulladékok – spiritusz, petróleum, fényezõviasz, cipõkrém, folttisztítók, rézés ezüsttisztító, hipó, sósav, szalmiákszesz, dugulásoldó
folyadékok, fotóvegyszerek, kozmetikumok, gyógyszermaradék, oldószeres hibajavító festék, alkoholos filctoll, elem,
akkumulátor, fénycsõ, motorolaj, fáradt olaj, HASZNÁLT
SÜTÕOLAJ, azbeszttartalmú fékbetét, terpentin, aceton,
festék, hígító, pác, lakk, ragasztó, gitt, hézagtömítõ, felületjavító anyagok, rovar-, gyomirtó, gombaölõ szer, rovarriasztó, rágcsálóölõ szerek, kiégett fénycsövek, növényvédõ
szerek, háztartási vegyszerek, festékanyagok, és mindegyiknek a kiürült doboza, tartója, üvege…
VÁLTOZÁS: az ELEKTRONIKAI HULLADÉKOT és
az AKKUMULÁTOROKAT már CSAK KÉT HELYSZÍNEN, a szakrendelõvel szemközti parkolónál és Profi áruház parkolójánál lévõ gyûjtõponton lehet leadni. Ezeket a
hulladékokat a másik három helyszínen nem vesszük át!
FONTOS: csak lakosságtól veszünk át veszélyes hulladékot, cégektõl, intézményektõl nem.
NEM GYÛJTÜNK, NEM VESZÜNK ÁT: papírt, mûanyag palackokat, mûanyag fóliát, HULLÁMPALÁT, AUTÓGUMIKAT, higanyt, így a higanyos lázmérõket sem.
GYÛJTÕHELYSZÍNEK:
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 és anyag@dke.hu (részletesebb tájékoztatás: a DKE honlapján: www.dke.hu)
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Emléknapot tartott a 90 éves az OMBKE Dorogi Helyi
Szervezete. Kiállítással, és megemlékezõ elõadásokkal
tisztelegtek az évforduló elõtt. Felszólalt Glevitzky
István, Sziklai Ede, Kovács Lajos, Solymár Judit, Liszka
János, Bakonyi István, Vöröskõi Zsófia, Mráz László és
Dr. Tittmann János polgármester. Az estet kötetlen baráti
beszélgetés zárta a Borklub kínálatával.

Az Autómentes nap jegyében lezárták egy délelõttre az Iskola
utcát szeptember 22-én. A Petõfi óvoda és iskola diákjai sereglettek ki az aszfaltra, ahol Éberhardtné Berecz Zsuzsanna
egészségfejlesztõ kalauzolta õket a Dorog-Esztergomi Népegészségügyi Kistérségi Intézettõl. A rendezvény célja a figyelem
felhívása volt arra, hogy minél kevesebbet autózzunk, és igyekezzünk csökkenteni a légszennyezés már egyre inkább látható nyomait. A rendezvényen a dorogi mentõállomás dolgozói
is segédkeztek, valamint a Dorogi Kerékpár Sportcentrum és a
védõnõi szolgálat is képviseltette magát. A Dorogon elsõ ízben
megtartott rendezvényt szeretnék jövõre is megrendezni, több
gyermek bevonásával, több programmal.
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Idõsek világnapja

V. Térségi Nyugdíjas Gálamûsort rendezte meg a Dorogi Nyugdíjas Egyesület, mint házigazda, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Dorog Város Önkormányzata. 9 település nyugdíjas klubjának mûsorát láthattuk. Az eseményt Dr. Tittmann János, a 15 éve megalakult térségi társulás elnöke nyitotta meg. Elmondta, hogy
a közös területfejlesztési munka mellett mûködnek oktatási, egészségügyi társulások. Ennyi idõ után pedig már vannak közös ünnepeink is: a bányásznap, a Kosbor közösségek ünnepe, és az Idõsek Világnapja. Kiemelte, hogy egymás közelében tart minket az ünnep, és szeretné, ha ez így
is maradna. Az igazgatás átalakítása kapcsán megállapodtak a kistérség polgármesterei, hogy népszavazást kezdeményeznek, hogy a 15 település továbbra is együtt maradhasson és egy járáshoz tartozhassanak. A civil szervezetekhez fognak fordulni a települések vezetõi, hogy a népszavazási kezdeményezés eredményes lehessen. Végezetül sok
egészséget kívánt a gálamûsorhoz, a dalhoz, a közös örömhöz.
2011.október 15. (szombat) 17.00 óra
Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház

XXXIII. Nemzetközi
Kórustalálkozó

Choeur mixte de Collombey (Svájc)
Viken Mannskor (Norvégia) web
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus
Diósdi Nõikar
Kispesti Vegyeskar “Gyöngyvirág”-Budapest
Kalevala Kórus-Budapest
2011. október 28. (péntek) 17.00 óra
Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház

Fúvószenekari hangverseny
Fanfare La Lyre Farvagny (Svájc)
Dorogi Bányász Fúvószenekar

Újra Musical-Operett Paletta Dorogon!
November 13-án 15 órától ismét várja a musicalek és
operettek kedvelõit a József Attila Mûvelõdési Ház!
A bõ másfél órás mûsor fellépõi: Berkes Gabriella,
Teremi Trixi, Bozsó József és Csengeri Attila.
Szeretettel várjuk!

2011. október

A zene volt az élete
Búcsúzunk Malárik János karmestertõl, zenésztõl, aki élete során közel hatszáz muzsikussal játszott.
Malárik János több generációs zenész
dinasztia talán legsikeresebb tagja. Nagybátyja a múlt század 20-as éveiben elsõ
karmestere volt a sárisápi fúvószenekarnak. 1946-ban a korábbi karmester kényszerû távozása után édesapja került a zenekar élére. Malárik
János édesapjától vette át a karmesteri pálcát 20 évesen.
Jankó – Jani Bácsi 2009-ben Szilas Zoltánnak nyilatkozta,
hogy pályafutása során közel hatszáz muzsikussal játszott
együtt. Alig nyolc évesen már dobolt a sárisápi zenekarban
és élete során majdnem minden hangszer megszólaltatását
megtanulta. Komponált, hangszerelt, vezényelt és természetesen zenélt is. Tanítómestere Gáldi Ferenc volt akitõl megtanulta a hallás után történõ hangszerelést.
A sárisápi zenekaron kívül élete során több, a szénmedencében mûködõ zenekarnak volt tagja, karmestere. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy bármilyen zenekarba hívták
zenélni, mindig a szükséges hangszert szólaltatta meg.
Dorogon a Bányász Zenekarban 1963 óta zenélt, elõször
mint kisegítõ, majd 1970-tõl rendes tagként. 2000-ben állandó helyettese lett Zagyi István karmesternek és 2005-tõl alapítója és karmestere a Dorogi Sváb Party zenekarnak.
Sajnos romló egészségi állapota nem engedte meg, hogy
aktív pályafutását folytassa, így kottaírással, hangszereléssel elégítette ki zene iránti vonzalmát. Számtalan saját kézzel írott kottát, partitúrát hagyott ránk.
Dorogi zenészként büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen
kollégával zenélhettünk együtt és hiába távozott közülünk,
a szelleme örökre köztünk marad.
Bohner Antal
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FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye október 17-én /hétfõn/ 16-18 óra között
a gyermekkönyvtárban.
–Vendégünk: dr. Dunai György házi gyermekorvos
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!
A Körúti Színház társulata hoz el újra három elõadást a
bérletsorozatban:

A napsugár fiúk, Minden lében
három kanál, és a Meseautó.

Az elsõ elõadás novemberben lesz, a másik kettõ pedig
már jövõre. Aki nem tud novemberig várni, annak
ajánljuk október 17-én Bánfalvy Ági és Harmath Imre
elõadásában a Jövõre, veled, ugyanitt! címû darabot.
Jegyek, illetve színházbérletek már kaphatók a
mûvelõdési házban.

A Háttér a
Dorogiakért Egyesület
bemutatja

Következõ borestje:
Vylyan, 2008 Év Pincészete, Villány
A borokat bemutatja: Ipacs Szabó István fõborász
2011. november 5. Szombat 17 óra
Dorog, Mûvelõdési Ház
17 órától fotókiállítás és beszélgetés, a 8 éves
Dorogi Borklub és a II. Kosbor Közösségek Ünnepe
legjobb pillanataiból
18 órától Borest, hat különleges tétellel, csokoládé-bor
párosítással, gazdag borfalatkákkal
A kiváló hangulatról amatõr Stand up comedy humoristák gondoskodnak
Az est végén értékes tombolanyereményeket
sorolunk ki
Infó: 06-70/221-7102;
http://dorogiborklub.hu; info@dorogiborklub.hu

MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja
Önt és családját

az 1956-os forradalom és
szabadságharc 55. évfordulója
alkalmából rendezett

városi megemlékezésre.
Ideje: 2011. október 21. (péntek) 15 óra
Helye: '56-os emlékkõ, a Hõsök terén
Himnusz
Ünnepi mûsor
Közremûködnek:
KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnázium
és Informatikai Szakközépiskola tanulói
Koszorúzás
Szózat

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
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@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2011. október 28.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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A megemlékezés után az Arany János
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában
az '56-os dorogi eseményeket az akkori
résztvevõkkel felidézi Dankó József
Az ünnepségen közremûködik:
a Dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola
Ifjúsági Zenekara
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