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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Hagyomány Dorogon, hogy bányásznapkor átadunk,
avatunk. Idén kissé rendhagyó módon évfordulóról emlé-
keztünk meg, méghozzá a bányász múlthoz kötõdõ évfor-
dulóról: kerek nyolcvan esztendeje készült el és szentelték
fel Szent Borbála tiszteletére a bányásztemplomot. Vasár-
nap ünnepi szentmisével és az eltelt nyolc évtizedrõl szó-
ló kiállítás megnyitásával tisztelegtünk az elõdök elõtt, akik
felépítették és ránk bízták örökségüket.

A városképet meghatározó templom ma régi fényében
tündököl, kívül-belül, köszönhetõen a város értékmegõr-
zõ szemléletének, mely jelmondatában is tükrözõdik: a jö-
võnket építjük, de múltunkat nem feledjük!

Vegyük sorra az eseményeket!
A bányásznapi ünnepségek augusztus 29-én kezdõdtek

városunkban, a Bányász Szakszervezeti tisztségviselõk és
nyugdíjas bányászok köszöntésével. Dr. Horn János,
Glevitzky István, az Országos Magyar Bányászati és Kohá-
szati Egyesület (OMBKE) dorogi szervezete elnöke, Wágner
Ferenc, a BSZSZ elnöke üdvözölték tagtársaikat. Szepesi Zsu-
zsanna szavalatával indult az ünnepség. Saját költeményét
szavalta el, majd felidézte gyerekkorát, hisz õ is bányász csa-
ládból származik. Kifejtette, hogy miért büszke a múltjára,

61. BÁNYÁSZNAP
édesapjára, és rajta keresztül minden bányászra. Õt Wágner
Ferenc, a BSZSZ elnöke követte, aki megemlékezett a 230 éve
kezdõdött bányászkodás eredményeirõl. Arról a sajnálatos
hírrõl is beszámolt, hogy elhunyt Magyarország utolsó bá-
nyász festõje, Gáspár Sándor, akire méltón tekinthetnek az
utódok. Azt is megemlítette, hogy megjelent egy kiadvány
hazánk bányász múzeumairól, emlékhelyeirõl.

A hét többi napján temetõi és emlékhelyi koszorúzások-
ra, megemlékezésekre került sor a dorogi szénmedence te-
lepülésein. Szeptember 2-én a dorogi temetõben emlékez-
tek meg a hõsi halált halt bányásztársakról.

Az esti, szórakoztató programok kezdetét a Fekete Gyé-
mánt Mazsorett Csoport és a Vidám Fiúk zenekar felvonu-
lása jelentette a Városi Sportcsarnoktól a Jubileum téren
felállított színpadig, ahol a révkomáromi Vidám fiúk vér-
beli sramli és polka muzsikával hozták hangulatba a kö-
zönséget. Közben hatalmas tömeg gyûlt össze, hogy nagy
ovációval fogadja a magyar popzene állócsillagait, a Neoton
família sztárjait, élükön Csepregi Évával. A több mint két
órás koncerten a profi elõadók elvarázsolták a dorogi kö-
zönséget könnyedségükkel, közvetlenségükkel.

(Folytatás a következõ oldalon)

Koszorúzás az Intézmények Házánál 80 éves a Bányásztemplom – kiállítás megnyitó

A gyõztes csapat Buzánszky Jenõvel Dübörög a nagyszínpad
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(Folytatás az elsõ oldalról)
Szombat reggel zenés ébresztõ hívta a dorogiakat a dél-

elõtti bányász emlékmû koszorúzásokra, valamint egy kel-
lemes gyalogtúrára a DESE Pilis Természetjáró Szakosztá-
lya szervezésében, át Csolnokra. Aki itthon maradt, szin-
tén választhatott kedvére való kikapcsolódást.

Parázs meccsek jellemezték a Buzánszky Nemzetközi Után-
pótlás Labdarúgó Tornát a Petõfi iskola mûfüves pályáján.
Az ifjoncok nem kímélték magukat, a meleg ellenére a tõlük
telhetõ legjobbat hozták ki magukból.  A heves küzdelmek-
bõl a dorogi fiúk kerültek ki gyõztesen. A második a szlová-
kiai Galánta csapata, míg a harmadik a lábatlani csapat lett.
Negyedik a nyergesi Zoltek, az ötödik az Esztergom, a hato-
dik a német csapat lett, de a torna legjobb játékosa az õ sora-
ikból került ki.  A díjakat Buzánszky Jenõ, a legendás Arany-
csapat tagja, Dorog díszpolgára adta át.

A szórakoztató programok délután kezdõdtek a Jubile-
um téren. Kezdésként a legkisebbeket a Romwalter Band
gyermekslágerekkel várta, majd fellépett az Ezüstszál ének-
kar, a Kolibri, a Carmen, a Ciklon és a Crazy Dance tánc-
csoportok. Az utánuk következõ Tihanyi-Tóth Csaba és
társulata tavalyi nagy sikerét megismételte, Éljen a magyar!
címû operett mûsorával. A szombat esti fõ mûsorszám lát-
tán minden doroginak megdobbant a szíve, ugyanis a szín-
padon nem más, mint Lattmann Béla basszusgitározott a
Charlie Band-ben, a legendás énekes, Charlie mellett.

A várva várt tûzijáték rakétáit a volt brikettgyár területé-
rõl lõtték a tér fölé, kicsik és nagyon örömére. A jó hangu-
latot a Fall’n Angels együttes utcabálja tartotta fenn éjfélig.

Vasárnap délelõtt a 80 éves Szent Borbála Bányásztemp-
lomra emlékeztünk ünnepi szentmisével. Szerencsés egy-
beesés, hogy a 80 éves bányásztemplomban tarthatta gyé-
mánt miséjét Paskai László bíboros, nyugalmazott
esztergom-budapesti érsek: kerek 60 esztendeje szentelték
pappá. Dr. Tittmann János polgármester köszöntõjében
kifejtette, hogy a gyémánt a legkeményebb, legtökélete-
sebb ásvány, mely egyetlen alkotóból, a szénbõl áll. Így
különösen kedves számunkra, hogy a bíboros úr a szénbõl
kinõtt bányász városban gyémánt misézett.

A német vendég Kisslegg-i zenekar is muzsikált a misén,
majd az õ vezetésükkel jöttek át az ünneplõk a Dorogi Galé-
riába, ahol Kovács Lajos helytörténész nyitotta meg a temp-
lom 80 évérõl szóló kiállítást. Beszédjében elmondta: „Nyolc-
van éves templomot ünneplünk a születésnapján Dorogon.
A végtelenség roppant távlataiban ezen akár mosolyoghat-
nánk is. Mégsem tesszük, mert ez az emberöltõnyinél alig
hosszabb történet telítõdött egy városka öntudatra ébredésé-
vel, önbecsülésének megerõsödésével, ami egyet jelentett
azzal, hogy a névtelenségbõl egy energiára (szénre) épülõ
gazdaság fontos szereplõivé emelkedhettünk. A számmisz-

tika és a kiemelkedõ személyiségek életútjának fürkészei
ehhez még azt is hozzátehetik, hogy ez az évforduló számos
más fordulathoz, évszámhoz is hozzáköthetõ, erõsítve az egy-
máshoz tartozás fontos emberi érzését. Hiszen Schmidt Sán-
dor bányatanácsos úr éppen száz esztendeje kezdte meg bá-
nyaépítõ vezetõi szolgálatát ebben a medencében! Nélküle
pedig – azt hiszem, nem túlzás kimondani – talán meg sem
történt volna a fentebb már említett öntudatra ébredés, önbe-
csülésünk megerõsödése. A Szent Borbála bányásztemplom
egy városrész, a bányakolónia megteremtésének, egymásra
épülõ közösségi intézményi rendszerének egyik szimboli-
kus építménye volt. Mint minden fontos döntést, ezt is szá-
mos megpróbáltatás tette emlékezetessé. Gáthy Zoltán épí-
tõmûvész írja emlékezéseiben, hogy hosszú éveken át úgy
állt a megkezdett építkezés magányos tornya a pusztában,
mint egy felkiáltójel. Erõn felüli volt a vállalkozás? A puszta
benépesítése próbatétele lett a közösségépítésnek? Az itt lát-
ható, elõkerült dokumentumok jól mutatják, hogy a nagyot
álmodás és a hétköznapi realitás ütközõpontján mennyi aka-
dály veszélyezteti, módosítja egy szándék megvalósulását.

De megsejthetõ az is, hogy ezek az emberi szándékok
legyûrhetik az elemi erõk és a szegénység erodáló hatásait.
A barátságtalan évtizedeket követõen a dorogi bányász-
templom lassan visszanyerte nemcsak eredeti külsejét,
belsõ szépségének még menthetõ elemeit, de gazdagodott
is a városlakók és választott vezetõik szeretõ gondoskodá-
sával. Kiállításunk a nyolcvan év történelmébõl ezt a folya-
matot is dokumentálja.

Sokféle az emberi szorgalom, sokfélék vagyunk a világ
formálásának kísérletében is. A sokféleség azonban csak
azzal válik erénnyé, ha közös ügyünknek tekintjük és
emberarcúvá tesszük lakóhelyünk történetét. A templom-
építõket is érteni kell, mint ahogy õk is érteni akarták elõ-
deiket és követõiket egyaránt. Nézzünk bele a nyolcvan év
megörökített pillanatképeibe, dokumentumaiba, hogy ta-
lálkozhasson a tekintetünk a múlttal, a jelennel és a remélt
jövõvel. Mondtuk ezt úgy is: a hittel, a reménnyel, a szere-
tettel.” A kiállítás szeptember 24-ig tekinthetõ meg.

Vasárnap délután csinos lányok vonultak fel a városon át
a X. Térségi Mazsorett találkozó alkalmából, a Dorogi Né-
met Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara
és a Mogyorósbányai Fúvószenekar kíséretében, a Fekete
Gyémánt Mazsorett Csoport vezetésével, majd a téren mu-
tatták be mûsorukat.

Az este fellépõ Sic Transit zenekar és a Deák Bill Blues
Band sem okozott csalódást, megtáncoltatva, megénekel-
tetve a lelkes közönséget.

Az idei bányász napokat az idõjárás is kegyeibe fogadta,
így köszönhetõen a jó mûsoroknak, rekordszámú közön-
ség szórakozott három napon át a Jubileum téren.

Dorogi Nyugdíjas Egyesület Ezüstszál Énekkara Fiataloké a színpad
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TESTÜLETI HÍREK
Rendkívüli képviselõ-testületi ülés

Rendkívüli testületi ülés tartottak 2011. szeptember 2-án.
Döntöttek az önkormányzati intézményekben történõ
távhõellátás kiépítésérõl. Dorog Város Képviselõ-testülete a
Dorogi Erõmû Kft. erõmû fejlesztési programjának és a kon-
cessziós szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen a városi kör-
nyezetszennyezõ pontforrások csökkentése, valamint a
távhõpiac bõvítése érdekében támogatta és hozzájárult az
önkormányzati tulajdonú Intézmények Háza, József Attila
Mûvelõdési Ház, Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ,
és a DOKI Intézményrendszerhez tartozó Zrínyi Óvoda és
Hétszínvirág Óvoda telephelyek esetében, hogy a Promtávhõ
Kft. saját beruházásában a távhõfejlesztési munkák kivitele-
zését elvégezze, és azt követõen ezen intézményekben távhõ
energiát szolgáltasson. Dorog Város Önkormányzata kinyil-
vánítja azon szándékát, hogy a csatlakozást követõen a táv-
hõszolgáltatást 2026. december 31-ig igénybe veszi.

FOGADÓNAPOK
2011  júniusában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. szeptember 22. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. szeptember 22. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. szeptember 23. (péntek), 800 – 1200 óráig.

Már körvonalazódik
a rendelõ új arculata

Már csak pár nap, és teljesen elkészül a tetõ ácsolata a
dorogi rendelõ épületén. Ennek köszönhetõen alaposan
átalakul a rendelõ eddig megszokott képe. Az idõjárás is
kegyes volt, így emiatt nem történt késés.

Az épület többi részén a bontási munkák befejezõdnek:
felszedték a régi padlót, a nyílászárókat is kibontották, le-
szerelték a régi fûtõtesteket, kicserélték a vízvezetékeket,
elektromos vezetékeket.

A tüdõgondozóban elkészült az új vizesblokk, és nyílás-
zárókat is cseréltek.

Az 1963-ban épült rendelõ, tüdõgondozó épület röntgen
rész korszerûsítésére és a foszforlemezes képolvasó berende-
zés beszerzésére közel 300 millió, pontosan 296.302.003,- fo-
rintot nyert az önkormányzat a Közép-Dunántúli Operatív
Programban, és további 60 millió forintos önrésszel egészí-
tette ki. Az önkormányzat a pályázaton kívül a rendelõ par-
kolóhelyeinek bõvítését is tervezi, valamint a régi, töredezett
járdákat is újjáépítik az épület körül.

A szakrendelõ Dorog és a vonzáskörzetébe tartozó ki-
sebb települések lakosságának, körülbelül 50 000 fõnek
nyújt teljes körû járóbeteg szakellátást, gondozást, szûrõ-
vizsgálati lehetõségeket. A KDOP-5.2.1/B-09-2010-0002 azo-
nosítószámú, „A dorogi kistérségi önálló, emelt szinten
mûködõ járóbeteg szakrendelõ korszerûsítése” címû pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Pár héten belül elkészül
az új bölcsõde szárny

Kívülrõl már látható a dr. Magyar Károly Városi bölcsõ-
de új szárnyának végleges formája. A szakemberek a hom-
lokzat színezését már befejezték. Minden nyílászáró a he-
lyén van, a járdák, lépcsõk építésével is hamarosan elké-
szülnek. Az épületrészen belül már a falak is le vannak
festve, a beépített szekrények és a világító testek is a he-
lyükre kerültek. A vizesblokk burkolása is befejezõdik pár
napon belül. Már megvásárolták a padlóburkoló anyago-
kat is, a bútorok is hamarosan érkeznek. Az új kerti játékok
is még ebben a hónapban kikerülnek az udvarra.

Az ütemtervhez képest még mindig elõrébb tartanak, a
vállalt október végi teljesítési határidõt a kivitelezõ tartani
tudja, így lesz idõ felkészülni az ünnepélyes átadásra. A
bölcsõde vezetõje, Lockerné Göndör Erzsébet elmondta,
hogy szerencsére nem kell sietniük a beköltözéssel, így
kényelmesen tudják elfoglalni az új helyiségeket.

Már megrendelték az új gyermekbútorokat, az étkezés-
hez szükséges eszközöket, a benti és a kerti játékokat, hogy
a legnagyobb rendben fogadhassák a húsz új csöppséget
november 1-tõl. Hamarosan már negyven kisgyermeknek
biztosítanak napközbeni ellátást.

Közép-Dunántúli Operatív Program „szociális alapszolgáltatá-
sok és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
címû felhíváson nyert a projekthez önkormányzatunk
73 044 772,- Ft-ot. A beruházás összköltsége 81 160 858,- Ft.

“A dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítése az
intézményben folyó szakmai munka minõségének fejleszté-
se érdekében” címû, és KDOP-5.2.2/B-09-2009 0002 kódszá-
mú projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Magyarországon 2011. október 1. és 31. között NÉPSZÁM-
LÁLÁS lesz. A népszámlálási kérdõíven a 34-35-36-37. pont-
ban nemzetiségi és nyelvi kötõdésrõl is nyilatkozni lehet.

A Dorogon 2002 óta tevékenykedõ Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat testülete nevében tisztelettel kérjük azo-
kat, akik szlovák nemzetiségûnek tartják magunkat, hogy a
számlálóbiztosoknak bátran nyilatkozzanak errõl.

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Dorogon a 10 év
alatt megpróbálta összefogni az itt élõ szlovákokat, a hagyo-
mányos „Szlovák családi-baráti nap” megrendezésével, szlo-
vákiai kirándulások szervezésével, a magyarországi szlo-
vák települések nevezetességeinek megismerésére hivatott
tanulmányutakkal.

A nemzeti és városi ünnepségek alkalmával a kisebbségek
koszorújának elhelyezésénél képviseltük a szlovákokat.

Anyagilag támogattunk a városi jótékonysági rendezvé-
nyeinek célkitûzéseit, a civil egyesületek könyvkiadásait,
a volt dorogi bányamentõ állomás emléktáblájának létre-
hozását, az iskolák részére könyvadományt biztosítottunk
a tanulók év végi jutalmazásához is.

Ahhoz, hogy a jövõben megfelelõen tevékenykedjünk,
a jelenleg érvényes, kisebbségekre vonatkozó törvények sze-
rint az állami támogatás – melyre továbbra is szükségünk
van – attól is függ, hogy a településen hányan vallják ma-
gukat szlovák nemzetiséghez tartozónak.

Dorogon a temetõben, az I. és II. világháborús emlékmû-
veken sok szlovák nemzetiségû elõdünk nevét olvashat-
juk, akik a városban éltek és tevékenykedtek és a MAGYAR
HAZÁNKÉRT adták az életüket.

Mi, akik jelenleg is itt élünk, az irántuk való tiszteletbõl
és utódaink miatt is bátran és büszkén valljuk szlovák nem-
zetiségû, magyar állampolgárnak magunkat.

Tisztelettel:                                    Hubácsek Sándor elnök
Dorogi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

FELHÍVÁS
a Dorogon élõ, szlovák nemzetiségû,

magyar állampolgárokhoz

Napocska tábor
A Nap-Út Alapítvány jóvoltából ismét Napocska tábor-

ban vehettek részt Dorog és kistérségének hátrányos hely-
zetû gyermekei augusztusban Pilismaróton.

A gyerekek külön busszal érkeztek a Duna-menti tábor-
helyre. Az itt töltött 4 nap alatt sok-sok élményben volt ré-
szük. Nagyokat sétáltak a környéken, erdei séta vezetett egy
magaslatra, ahonnan kiváló kilátás nyílt a Dunakanyarra;
egyik este lehetõségük volt csillagászok segítségével megfi-
gyelni a csillagos eget. Egy délelõttöt töltöttek azzal, hogy
játékos formában bûnmegelõzési lehetõségekkel ismerked-
tek. A táborlakók elbeszélései alapján a nyaralás fénypontja
az a nap volt, amikor Zebegénybe utazhattak, méghozzá kis-
hajóval, hogy egy egész napot eltöltsenek a Dunakanyar
egyik legfestõibb községében, ahol még a hajózási múzeu-
mot is meglátogatták. Természetesen nem maradhattak ki a
kézmûves foglalkozások sem. A változatos programok mel-
lett a jókedv sem hiányozhatott: utolsó este vendégek érkez-
tek a gyerekekhez – a dorogi zeneiskola Halleluja kórusa és
Pachelbel kamarazenekara, õk okoztak felejthetetlen perce-
ket a hallgatóságnak, könnyûzenei mûsoruk elõadásával. A
tábor vezetõje Csapó Károlyné, Alexandra néni volt.

Köszönetet mondunk minden segítõnknek, támogatónk-
nak, akik közremûködésével a tábor programjai megvaló-
sulhattak!

Még csak kilenc éves, és csak négy éve táncol, de már világbajno-
ki cím büszke tulajdonosa Kenyeres Bendegúz. A címet még
június 23-án vívta ki, Veszprémben, a Modern Táncok Világbaj-
nokságán. A Carmen TSE büszkesége a break szóló mini kategó-
riában bizonyult a legjobbnak. Ám ezzel még nincs vége: más-
nap Hip-hop szóló mini kategóriában II. helyezést, majd Show
duó mini kategóriában szintén II. helyezést ért el. Itt partnere
Mikler Mercédesz volt, vele osztozik a szép sikerben. A dorogi
táncos, aki már leigazolt sportoló, már 13 arany, 3 ezüst, és 11
bronzérem tulajdonosa, emellett 3 különdíjat és 5 kupát is be-
gyûjtött már rövid pályafutása alatt. Bendegúz nem elégszik
meg ennyivel, októberben Gratz városában indul az IDO világ-
bajnokságán, melyre nagyon készül.
A már említett világbajnokságon a Carmen TSE-tõl még
Jónás Roland indult hip-hop szólóban aki 5.helyezett lett,
és a show duóban partnerével,  Szépvölgyi Szabinával elsõ
helyezést értek el.

Bendegúz a világ tetején
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DOROGI SPORTKÉPEK
A 61. Bányásznap jegyében...

Nagyszerû sportsikerekrõl adhatunk számot a Bányász-
nap keretében lezajlott sporteseményekrõl. Elõször is pén-
teken este dobogtatta meg a labdarúgást szeretõ szurkolók
szívét a magyar válogatott csapat gyõzelme a svédek ellen.
A dorogi szurkolóknak pedig dupla örömben lehetett ré-
szük, hiszen jó játékkal felõrölték a régi ellenlábas Százha-
lombatta ellenállását és fölényes jó második félidejû játék-
kal biztos gyõzelmet arattak és ezzel jeget törtek.

Labdarúgás: Elsõ mérkõzését a 2011-2012. évi bajnokság-
ban az ESMTK ellen játszották a fiúk. 0-0-ás eredményt ért el
a csapat, nem kapott gólt és egy pontot szerzett. A folytatás
idehaza a Gázmûvek ellen, és ezen a mérkõzésen megszüle-
tett a bajnokság elsõ gyõzelme, 1-0 arányban. Ismét érintet-
len maradt a dorogi kapu. A harmadik találkozóra a bányász-
napi ünnepség keretében ugyancsak Dorogon került sor,
melyen 3-0 arányú gyõzelem született. Három mérkõzés, is-
mét három pont és ismét érintetlen dorogi kapu. A csapat 7
ponttal 4-0-ás gólaránnyal a bajnoki táblázat 3. helyén áll.  A
látottak alapján bízhat a szurkolótábor a sikeres sorozat foly-
tatásában.  Nem lesz könnyû, mert az ellenfelek felfigyeltek a
dorogiak sikerére, de bízzunk a jó folytatásban.

A csapat új irányítója Miskei Attila vezetõedzõ. Megkér-
tük mutatkozzon be és vázolja terveit a csapat formálására.

-  Harminchét éves vagyok, nõs, két kislány édesapja.
Labdarúgóként több NB-s csapatban játszottam. Az aktív
labdarúgást befejezve elõbb pályaedzõként, majd 2008-tól
vezetõedzõként dolgoztam Törökbálinton. A dorogi lab-
darúgás nagy hagyományokkal rendelkezik, játszottam itt
is és megtisztelõ feladatnak tartom, hogy Mayer László el-

nökhelyettes úr felkérésére elvállalhattam a vezetõedzõi
tisztet. Törökbálinton sikeres munkát végeztem, de ez a
dorogi felkérés olyan feladatot szabott rám, hogy nem tud-
tam nemet mondani. Sikerült néhány fiatal játékost is ide
csábítanom és a vezetés is partnerem volt ebben. Korábban
kezdtük a bajnokságra való felkészülést, ezért sok erõnléti
és csapatjátékot kialakító munkát végeztünk. Mérkõzése-
ket játszottunk a környékbeli megyei osztályú csapatok-
kal, ebben nagy segítségemre volt Kiss László ügyvezetõ
szervezési tevékenysége. Úgy érzem sikerült a tervem, mert
egy nagyszerû közösség alakult ki a játékoskeretbõl és a
csapatjáték is biztatóan alakul. Büszke vagyok rájuk és bí-
zom benne, hogy nem fogok csalódni bennük, ennek ré-
vén feltámaszthatjuk, illetve folytathatjuk a dorogi labda-
rúgás nagy hagyományait.

A folytatás: Szeptember 10. vasárnap: Bicske – Dorog 16.30
óra. Szeptember 17. szombat: Dorog – Soroksár, 16 óra. Szep-
tember 24. szombat: Diósd – Dorog, 16 óra. Október 1. szom-
bat: Dorog – Budafok, 15 óra.

Teke: Bányásznapi nõi – férfi páros tekeverseny a dorogi
tekepályán. 35 férfi páros és nyolc nõi páros két napos ver-
sengésébõl alakult ki a végeredmény.

Nõi páros: 1. Bíró Krisztina-Vajda Istvánné, 533 fa. 2: Hajdú
Tünde-Holicska Mária,477 fa. 3.: Jenes Judit-Hajnal Éva, 472 fa

Férfi páros: 1. Vadadi László–Holicska Béla, 531 fa. 2.:
Hásenbeck Erik–Molnár Tamás, 530 fa. 3.: Teisch Miklós-
Fischer Zoltán 521 fa.

Valamennyi helyezett kupát kapott.
GS.

FELHÍVÁS
Tisztelt Kutyatulajdonosok!

A továbbra is évenként kötelezõ
veszettség elleni oltás minél
szélesebb körû lebonyolítása

érdekében 2011.09.24-én
/szombaton/ 10-14óráig
kedvezményes

eboltást
szervezünk a Dorog,

Bécsi úti Állatorvosi Rendelõ
udvarában.

A részletek után
a 30/9574-979,

valamint
a 33/440-198-as
telefonszámon

lehet érdeklõdni.

Prohászka Márta

Vidám volt a nyár Pilismaróton

Ismét kellemesen teltek azok napjai akik a pilismaróti ifjúsági táborban
töltötték a nyári szünet egy részét. A dorogi óvodások és iskolások öt turnusban
nyaraltak. Emellett nagylétszámú sport szaktábor és két turnusban színjátszó
tábor is volt. Az ÁSZ II. színjátszó tábor négy elõadása a mûvelõdési házban

óriási sikert aratott.
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Tavaly Szingapúrban, az Ifjúsági Olimpia megrendezé-
sével, döntés született arról is, hogy a 16-17 éves korosztály-
nak tizenkét év után újra Világbajnokságot rendeznek
évente. Tehát az elsõ kadet (15-16-17 éves) Világbajnokság-
nak hazánk, Szombathely városa adott otthont.

A Komárom-Esztergom megye birkózói közül három kö-
töttfogású birkózó is kiharcolta a válogatottságot, így a rész-
vétel jogát, ahol súlycsoportonként egy ember indulhatott
nemzetenként.

A válogatottság értékét az is megnöveli, hogy mindhár-
man 15 évesek, tehát egy- vagy két évvel fiatalabbak, mint a
mezõny nagy része.

Papp Bertalan /Dorogi NC-Tokod/ birkózója 58kg-ban
indult és egy japán versenyzõ ellen lépett szõnyegre. Kife-
jezetten bíztató volt a mérkõzés képe, de az érettebb japán
versenyzõ jött le gyõztesen a szõnyegrõl. Mivel a japán a
következõ mérkõzésén kikapott, így Papp Bertalan a 15.
helyen zárta a versenyt.

Torba Erik /Dorogi NC-Tokod/ versenyzõje 50kg-ban in-
dult, aki szintén 15 éves, igen érett birkózást tanúsítva, legyõ-
zött egy moldáv ellenfelet, majd a toronymagasan esélyes
orosz versenyzõt gyõzte le három menetes mérkõzésen.

Sajnos a negyeddöntõ 15 perc múlva újra szõnyegre szó-
lította Eriket, ahol a több idõt pihenhetõ iráni várta, így
bár kiegyenlített küzdelemben, a magyar fiú kikapott.

Torba Erik ezzel az elõkelõ 7. helyen zárta a Világbajnokságot.
Lévai Zoltán /Dorog NC-Esztergom/ 46kg-ban elõször

egy kirgiz versenyzõ ellen, a tavalyi Ázsia-bajnokság ezüst-
érmesét gyõzte le, majd egy kazah versenyzõt vert meg.
Mindkét mérkõzés hatalmas csatára késztette a tõlük két
évvel fiatalabb Lévai Zoltánt, de nem volt megállás, és a
sors úgy hozta, hogy csak két mérkõzésnyi idõt pihenhe-
tett (10-15 perc), és világbajnoki elõdöntõt kellett birkóz-
nia azzal az örmény versenyzõvel, akitõl kikapott az Euró-
pa-bajnokságon és, aki ezüstérmet szerzett.

A kiegyenlített szoros mérkõzésen szinte csak hajszál-
nyi dolgok hiányoztak a csodához, a Világbajnoki döntõ-
höz. Azzal, hogy végül vesztesen hagyta el a szõnyeget, a
kisdöntõbe kényszerült, ahol a bronzéremért harcolhatott.

A szó valós értelmében harcolhatott, mert az ellenfél me-
xikói volt, és mint tudjuk a küzdõsportokban a mexikóiak

Lévai Zoltán duplázott, az Európa-bajnokság után a
Birkózó Világbajnokságon is bronzérmet nyert

akár az „életüket” is áldozzák a gyõzelemért, de a magyar
virtus és a képzett technikai tudás felülemelkedett, így a
magyar birkózó az Európa-bajnokság után duplázni tu-
dott és itt is bronzérmet nyert.

Az edzõ és egyben édesapa, Lévai Zoltán büszkén nyug-
tázhatta és reményteljesen tekinthet a jövõbe, mert a há-
rom fiatal tanítvány a közel és távoli jövõben nagy sikerre
hivatottak.

Az olimpiai sportágak, mint a birkózás is hihetetlen nép-
szerûek és óriási versengés jellemzi õket. Mint mondta: „ A
Világbajnokság mérce és egyben visszaigazolás is arra, hogy
az eddig elvégzett munka és annak iránya megfeleõ-e.”

A magyar csapat 10 szabadfogású versenyzõje közül a
legjobb eredményt Kiss Marcel érte el, aki a 100kg-os súly-
csoportban az 5. helyet szerezte meg.

Nõi birkózásban szintén 10 súlycsoportban avattak vi-
lágbajnokot, ahol a legnehezebb kategóriában a 70kg-os
súlycsoportban magyar lánynak, Németh Zsanettnek
(70kg) szólhatott a Himnusz, mert Németh Zsanett meg-
szerezte az elsõ magyar nõi birkózó világbajnoki címet.

Szabó Eliána (60kg) és Galambos Ramóna (56kg) az 5.
helyen zárt, Dénes Mercédesz (49kg) pedig 7. lett.

A kötöttfogású fiúknál pedig Lévai Zoltán (46kg) bronz-
érme mellett még két ezüstérmet zsebelt be a csapat Daher
Michel (63kg) és Török Zsolt 85kg) bravúros küzdelmei-
nek köszönhetõen.

Összességében a magyar csapat kiválóan teljesített és bi-
zonyította, hogy a magyar birkózásnak az utánpótlásban is
a világ-elitben van a helye.

Lévai Zoltán
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A Német Kisebbségi Önkormányzat augusztus 13-án ren-
dezte meg hagyományos falusi búcsúját, mellyel emléket
szeretne állítani a dorogi búcsúnak, melyet a Pünkösd utá-
ni 9. vasárnapon rendeztek.

De mi is az a búcsú?
A búcsú katolikus bûnbánati vallásgyakorlat, amely a bûn-

bánat szentségében már föloldozást nyert bûnért járó bün-

Falusi búcsú
tetés elengedése. A búcsú eredeti neve elengedés volt. Ez
azt fejezte ki, hogy Isten az egyház által elengedi a bünte-
tést. A templom búcsúja, annak a szentnek a napja, akinek
tiszteletére a templomot felszentelték. A búcsút nagy ké-
szülõdés elõzte meg a régi idõkben is, meszeltek, kerítést
festettek, rendbe hozták a portát.

Ez évben így tettünk mi is: a Német nemzetiségi emlék-
ház, frissen meszelve, a kerítés mázolva fogadja az érdek-
lõdõket. Kedves Vendégeket is hívtunk, mint ahogy ezt
búcsúra szokás, a nyugdíjas klubok tagjait és a csolnoki
német nemzetiségi Vegyeskórust. A kórus vezetõje: Fódi
János karnagy úr. Az ünnepen a Német Kisebbségi Önkor-
mányzat Sváb party zenekara gondoskodott a jó hangulat-
ról, és a Kisebbségi Önkormányzat Vegyeskórusa is közre-
mûködött. A kórus vezetõje: Sasvári Katalin. Harmonikán
Széher Lajos kísért bennünket.

Hágelmayer Antal ez évben is verssel köszöntötte a ven-
dégeket. Megtisztelte rendezvényünket Klaus Riedl úr, a
német nagykövet helyettese. Jó hangulatban telt el e dél-
után és az este is, a búcsúzásnál elhangzott az ismert mon-
dat: Jövõre veletek ugyanitt!

Évadnyitó elõadás
országos sikerû darab!

Túl a századik elõadáson!
2011. október 17. 19 óra

József Attila Mûvelõdési Ház.
Jegyek az elõadás helyszínén válthatók!

Információ: 06-33-521-000.
www.munkasotthon.hu, www.agibanfalvy.com

A Körúti Színház társulata hoz el újra három elõadást a
bérletsorozatban:

A napsugár fiúk, Minden lében há-
rom 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 szín-
házbérletek már kaphatók a mûvelõdési házban.

Zene világnapja
szeptember 30. Kálvin Balázs és az Erkel Ferenc Zeneis-
kola mûsora Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója

alkalmából. Dr. Kovács József fafaragó kiállítását
dr. Tittmann János nyitja meg a Dorogi Galériában.

Idõsek világnapja
október 2. 15 óra, vasárnap.

A térségi nyugdíjas szervezetek gálamûsora.

90 éves az OMBKE Dorogi Helyi szervezte
október 3. hétfõ, 17 óra.

Felhívás!
A Városi Képzõmûvész Kör várja mindazokat, akik szeret-
nek rajzolni, festeni, szeretik a jó közösséget és a mûvésze-
tet. A foglalkozások minden hétfõn 15 órakor kezdõdnek a
mûvelõdési ház festõ termében.

Képesség fejlesztõ tanfolyamot hirdetünk azoknak, akik szeret-
nének képzõmûvész tevékenységet magasabb szinten elsajátíta-
ni. 16 éves kortól 99 éves korig mindazokat várja Kolonics Péter
mûvész tanár, akiknek hivatásához vagy érdeklõdési köréhez a
magasabb szintû képzõmûvész ismeretek elsajátítása szükséges.
Az elsõ fogalkozás 2011. szeptember 23. péntek, 16 órától a mûve-
lõdési ház festõ termében lesz.
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ÖRÖMKÖR

– újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és
elindítunk valamit….

A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendez-
vénye Szeptember 19-én /hétfõn/ 16-18 óra között a gyer-
mekkönyvtárban. • –Vendégünk: Holló Márta pszicho-
lógus a Pedagógia Szakszolgálat vezetõje • „Lóg a lába
lóga” – mondókával kísért mozgásos játék Nagy Józsefné
óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

A NÉPMESE NAPJA 2011
„Mesével kerek a világ”

Az arany János városi Könyvtár gyermekrészlege
„Elek Apó meséi” címmel felolvasó napot tart BENEDEK
ELEK MESÉIBÕL szeptember 29-én, (csütörtökön) 9-1400

óráig. 30 perces váltásokkal várjuk általános iskolások és
családok jelentkezését a 509-641-es telefonszámon vagy sze-
mélyesen a könyvtárban  kedvenc Benedek Elek meséjük
felolvasására  2011. szeptember 23-ig.

A Kulturális Örökség Napjai
Dorogon az 1000 magyar ház

program keretében
Dorog Város Barátainak Egyesülete bekapcsolódott az

országos kulturális hétvége eseménysorozatába. Ennek ke-
retében szeretettel várjuk az érdeklõdõket szeptember 12-
18. között. Bár az akció elsõsorban 17-18-án, szombaton és
vasárnap terjed ki a látogatható középületekre, Dorogon
(az iskolások kedvéért is) egész héten nyitva tartunk, illet-
ve várjuk a jelentkezõ csoportokat.

Két helyszínen Haranghy Jenõ iparmûvész Dorogon ké-
szült munkái lesznek megtekinthetõk.

1.  Mûvelõdési Ház színháztermének elõterében vetített
képes illusztrációját, keresztmetszetét adjuk a mûvész do-
rogi mûködésének, beleillesztve azt a teljes életmûbe.
Ugyanitt bemutatjuk a kisebb dorogi mûveket, dokumen-
tumokat, valamint a színházterem szekkóit a szén keletke-
zésérõl és a bányászok munkájáról.

2. A községi plébániatemplomban láthatók Haranghy
Jenõ szecessziós üvegablakai. Ez a második helyszíne a ki-
rándulásnak.

Mindkét helyszínen csoportvezetéssel és a mûvek be-
mutatásával hozzuk közelebb az itt élõkhöz a 20. század
egyik legjelentõsebb iparmûvészének életmûvét.

A látogatás díjtalan. A csoportokat kérjük idõpont-egyez-
tetés céljából elõre bejelenteni. Hétfõtõl péntekig naponta
8 órától 14 óráig kétóránként tudunk indítani csoportokat.

Szombaton és vasárnap 10-16 óra között várjuk ugyancsak
2 óránként kedves vendégeinket. Jelentkezni az alábbi címe-
ken lehet: Telefon: 06-20-3843169 (Kovács Lajos szervezõ) –
0633-521000 (mûv. ház.) E-mail: lalyoskovacs@gmail.com

 Tisztelettel:
  Dorog Város Barátainak Egyesülete

 Kovács Lajos egyesületi elnök s.k.

Szeptember 17. (szombat) 17.00 óra
Fúvószenekari hangverseny

Közremûködnek:
Jungmusik KRT (SváÍjc)

Mogyorósbányai Fúvószenekar

Szeptember 24. (szombat) 17.00 óra
XXXI. Nemzetközi Kórustalálkozó

Közremûködnek:
Mixed Voice Leeds (Anglia)

Ebedi vegyeskórus (Szlovákia)
Diósdi Nõikar

Német Nemzetiségi Dalkör - Nyergesújfalu
Halleluja kamarakórus – Dorog

ARS MUSICA Együttes Esztergom

Október 1. (szombat) 17.00 óra
XXXII. Nemzetközi Kórustalálkozó

Közremûködnek:
Coro “Città di Trieste” (Olaszország)

Franz Schubert Vegyeskar  - Zselíz (Szlovákia)
Német Nemzetiségi Dalkör  - Leányvár
PRO MUSICA Kamarakórus - Dorog

Ferencvárosi Herz Férfikar - Budapest
Esterházy Énekegyüttes - Tata

Sajtóközlemény
A Richter Gedeon Nyrt. részére 2011. augusztus 8. nap-

ján kézbesítették a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara
(International Chamber of Commerce - ICC) mellett mû-
ködõ Válaszottbíróság 2011. augusztus 3. napján kelt 16016/
JHN/GFG ügyszámon meghozott ítéletét, amelyet a
Polpharma tranzakció meghiúsulása miatt indított eljárás-
ban hozott. Az eljárást a Richter Gedeon Nyrt. 2008 de-
cemberében indította a Genefar BV ellen a szerzõdéssze-
géssel okozott károk megtérítése iránt. A Választottbíróság
ítéletében arra kötelezte a Genefar BT-t, hogy a Richer Ge-
deon Nyrt. részére fizessen meg 40.000.000 USD-t (azaz negy-
venmillió dollárt), valamint annak kifizetéséig járó kama-
tait, mint bánatpénzt. A választottbírósági eljárás az ítélet-
tel lezárult, a Választottbíróság a felek további követeléseit
(így a Genefar BV viszontkeresetét is) elutasította.
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