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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A párbeszéd feltételeinek megteremtése a cél, ebbe az
irányba próbáljuk közéletünket, helyi társadalmi párbe-
szédünket fejleszteni – mondta dr. Tittmann János a Pár-
beszéd Napja alkalmából, az Önkéntesség európai éve je-
gyében tartott konferencián. Persze, nem ez az egyetlen
lehetõség arra, hogy az egyesületek az önkormányzat ve-
zetõivel találkozzanak. Az önkormányzati rendeletek al-
kotásában, módosításában is részt vesznek ezentúl a civil
szervezetek tanácskozási joggal, tehát a hétköznapi mun-
ka során is számítanak a civilek alkotó tevékenységére. A
polgármester szerint kulcsfontosságú az aktív polgárság,
mint a közösségi életünk alapja.

A bevezetõ után hat szervezet, a Dorog Város Barátainak
Egyesülete, a Dorog Város
Kulturális Közalapítványa,
Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjú
Muzsikusok Alapítványa,
Háttér a Dorogiakért Egyesü-
let, a Nap-Út Alapítvány, az
Országos Magyar Bányásza-
ti és Kohászati Egyesület egy-
egy képviselõje tartott rövid
tájékoztatás arról, hogy az õ
értelmezésük szerint hogyan
jelenik meg az önkéntesség
tevékenységükben, mik az önkéntesség személyes, és kö-
zösségi értékei. Az elõadásokat követõen Smudla Kata, a
Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület elnöke, a Komárom-
Esztergom megyei Önkéntes Centrum szakmai vezetõje
reagált az elhangzottakra.

Kezdésként elismerését fejezte ki, mivel nagyon aktív, és
professzionális civil szervezetek vannak Dorogon. Min-
denki azonos nyelvet beszél az önkéntesség tekintetében.
A DVBE elõadásában Kovács Lajos elnök fogalmazta meg,
hogy mit jelent az önkéntesség a hagyományõrzésben, a
gyökerek ápolásában, hogy a közösség miként tud az em-
bereknek kiteljesedést biztosítani. A kulturális közalapít-
vány képviselõje, Szabó-Berghauer Zoltán a kultúrát érintõ
önkéntességrõl beszélt. Szerintük az önkéntesség a jómó-
dú rétegeket terheli elsõsorban, mivel õk tehetnek többet
anyagilag a közösségekért. Smudla Kata ide kapcsolta a
vállalati önkéntesség fogalmát is. Sok cég már beleteszi
programjába a társadalmi felelõsségvállalást, és csapatépí-
tésként is önkéntes munkára küldi dolgozóit.

A zeneiskola alapítványa, melyet Farkas Rose-Marie mu-
tatott be, jó példa az intézményi önkéntességre. Smudla
Kata elmondta, hogy nemrég kezdték el a munkát az ön-
kéntes centrumban, és próbálnak az intézményekbe „be-
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férkõzni”: múzeumba, színházba, könyvtárba, hogy olyan
embereket ajánljanak számukra, akik szívesen dolgozná-
nak náluk önkéntesen, persze nem kiváltva a meglévõ
munkaerõt. A zeneiskola nagyon jó példa erre, a tanárok,
másrészt a szülõk felõl, akiknek a gyerekei oda járnak. Ha-
talmas önkéntes tevékenységet végeznek azzal, hogy szál-
lítják a gyerekeket, mennek értük este 11-re, mikor vége a
próbának, vagy megsütik a süteményt, amit elvisznek ma-
gukkal a fellépésekre.

A még alakulófélben lévõ, a Dorogi Borklubból kinövõ
Háttér a Dorogiakért Egyesületet Riegel Béla képviselte, és
kitért a bejegyzés körüli nehézségekre. Smudla Kata kifejtet-
te, hogy a nonprofit szervezeteknek is ugyanúgy meg kell

felelniük a jogszabályoknak,
hogy ugyanolyan fontosnak,
és értékesnek fogadják el õket,
mint a vállalatokat, cégeket.
Riegel Béla még egy érdekes-
séget felvetett: sokan kérdezik
tõlük, hogy miért tevékeny-
kednek, és hogy mit jelent ez
forintosítva? Mi nekik ebben
a haszon? Sokan csak az anya-
giakra gondolnak, holott egy
ilyen szervezet nem errõl szól

szerinte. Már elegendõ az is, hogy egy jó közösség jön létre,
együtt hoznak létre valamit, szervezik a programokat, és azt
látják, hogy a befektetett munkának volt értelme és, hogy más
is jól érzi magát a rendezvényeiken. Smudla Kata szerint
igen is fontos, hogy ezt az önkéntes tevékenységet forintosí-
tani lehessen. A nemzeti össztermék elég nagy százalékát már
most is az önkéntes munka adja. Fontos, hogy magunkban is
tudatosítsuk, hogy amit végzünk, az értékes. Hogy ha ezt
kiszámolnánk, mennyibe kerülne? Ne mondjuk azt, hogy
nem vagyunk értékesek, és nem értékes az, amit mi „csak”
nonprofit szervezetként végzünk.

A Nap-út Alapítványt Lengyel Viktor mutatta be egy fiatal
naplóbejegyzéseként. Smudla Kata szerint, ha nem tudjuk a
fiatalokat megszólítani, hanem hagyjuk, hogy ott üljenek a
számítógép és a tv elõtt, és az unalom-tv-unalom-közösségi
portál-unalom körforgásban éljenek, akkor lehúzhatjuk mi
is a „rolót”. Nagyon nagy a felelõsségünk, hisz ezek a fiatalok
lesznek a jövõ aktív polgárai, õk fogják a társadalmunkat
alakítani. Keressük meg azokat a szervezeteket, embereket,
fiatalokat, akik segítenek abban, hogy a jövõ aktív állampol-
gárait fel tudjuk nevelni. Mert õk fognak idõs korunkban
minket segíteni, és a gyerekeink, unokáink jövõjét megte-
remteni.                                         (Folytatás a következõ oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
2011. május 27-i ülés

A két ülés közötti fontosabb eseményekhez Dr. Kövecs
Károly fûzött kiegészítést: a Borbála lakótelepen élõk ma-
gánerõbõl felújították a játszóteret. Már csak a padok desz-
kái hiányoznak, ezek beszerzéséhez kértek segítséget. Két
tartózkodással fogadták el a napirendet.

Rendeletet alkottak a Kálvária domb építési tilalmáról a
településrendezési feladatok megvalósítása érdekében, két
tartózkodással.

Módosították a szociális ellátásokról szóló rendeletet.
Ennek értelmében az adósságrendezési támogatáshoz szük-
séges önerõt 1.000.000 Ft összegben az általános tartalék elõ-
irányzatból biztosítják.

Elfogadták a Dorogi Rendõrkapitányság közbiztonsági
tevékenységérõl szóló tájékoztatót egy tartózkodással. A
megyei rendõr-fõkapitányság képviseletében dr.
Reinhoffer Csaba rendõr ezredes méltatta a dorogi kapi-
tányság munkáját. Megyénk legeredményesebb kapitány-
sága a dorogi, a nyomozás eredményességi mutatója kivá-
ló. Az elsõ félévi eredmények alapján idén további javulás
is várható. Jó hír, hogy belátható idõn belül költözik a do-
rogi kapitányság a Mátyás király utcába. Dr. Reinhoffer
Csaba azt is elmondta, hogy a megyébe 105 frissen végzett
rendõr jön szolgálatba, közülük tizenketten kerülnek Do-
rogra. A napirendhez dr. Tittmann János polgármester
hozzáfûzte, hogy a város megkapta azon helyek listáját,
ahova térfigyelõ rendszer kiépítését javasolják. Az önkor-
mányzat folyamatosan figyeli a pályázatokat, hogy erre
minél hamarabb sor kerülhessen.

A dorogi polgárõrség tájékoztatóját egy tartózkodással
és egy nem szavazattal fogadták el. Polonyi Zsolt képviselõ
szerint a polgárõrség Dorogon nem mûködik megfelelõ-
en, a helyzeten változtatni kell, melyhez igyekeznek min-
den segítséget megadni.

Megszavazták a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
2010. évi munkájáról szóló beszámolót. Dr. Tittmann János

tájékoztatta a képviselõket, hogy tárgyalást folytat az ön-
kormányzat a református egyházzal, az intézmény közös
mûködtetésérõl.

Elfogadták a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
2010. évi beszámolóját egy tartózkodással.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Nonprofit Kft., valamint a Dr. Mosonyi Albert Gondozási
központ villamos energia és használati melegvíz ellátásá-
nak korszerûsítésére pályázatot kíván benyújtani. A pá-
lyázatok elõkészítéséhez szükséges 2.000.000,- Ft fedezetéül
a 2011. évi költségvetés szolgál.

A Dorog, Baumit út melletti 0101/4, 0102/1 és 0107 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó tájékoztató kapcsán Polonyi Zsolt
és Merényi Tamás képviselõk tettek fel kérdéseket. Dr.
Tittmann János szerint törvényesen zajlik a rendezés. Két
nem és egy tartózkodás után fogadták el a tájékoztatást.

Döntöttek a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
hitelfelvételérõl egy tartózkodással.

Három üres önkormányzati lakást értékesítenek. Csök-
kentették a sportlétesítmények bérleti díját. Módosították
a Dorogi Városi Uszoda jegy és bérlet rendszerét.

Dorog Város Képviselõ-testülete 80 fõ rászoruló gyer-
mek ingyenes nyári étkeztetését biztosítja 2011. június 16.
és augusztus 31. között 55 munkanapon keresztül meleg
ebéd formájában.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Dorogi Óvoda, Magyar –Angol Két Tanítási Nyelvû Álta-
lános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ál-
talános iskolai intézményegység-vezetõi munkakör betöl-
tésére Dankó József kinevezését támogatta. A pedagógiai
szakszolgálati intézményegység-vezetõi munkakör betöl-
tésére Holló Márta kinevezését támogatta.

A temetõrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló ön-
kormányzati rendelet módosítását levették a napirendrõl,
késõbb tárgyalják.

FOGADÓNAPOK
2011  júniusában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. június 16. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. június 16. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. június 17. (péntek), 800 – 1200 óráig.

Képviselõi fogadóórák
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ
 2011. június 9-én és június 26-án, 15-17 óráig

tartja fogadóóráit
az Intézmények Házában  (Hantken Miksa u. 8.).

(Folytatás az elõzõ oldalról)
Az OMBKE kapcsán az elõadó nagyon örült, hogy a már

említett jómódú, vállalati, intézményi, fiatalkori önkén-
tesség mellett megjelent talán a legaktívabb önkéntes ré-
teg, a szeniorok. Akik elmennek nyugdíjba, hatalmas nagy
tudással, élettapasztalattal rendelkeznek. Ez is a mi felelõs-
ségünk, hogy ezt a tudást és tapasztalatot ne hagyjuk el-
veszni, hanem használjuk fel.

Smudla Kata szerint az önkéntességhez, kell az indítta-
tás, az, hogy az ember jól érzi magát ebben a szerepkörben,
és cserébe õ is kap valamit, a saját személyisége is fejlõdik.
Kapcsolatokat épít, nem otthon ül a számítógép elõtt.

A konferencia mi mással is zárulhatott volna, mint az
évtizedes önzetlenség, önkéntes munka elismerésével, egy
ismert dorogi személyiség értékteremtõ munkájának díja-
zásával, azaz a díszpolgári cím átadásával.

MaZsu

Európa Nap 2011



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2011. június 22. évfolyam 6. szám 3

A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.) pályázatot hirdet ala-
pítványi támogatás elnyerésére.

A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe esõ
célok megvalósítása, így elsõsorban Dorog város környezet-
védelme, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegõrzõ,
betegségmegelõzõ, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs,
nevelõ és oktató, képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ tevékeny-
ség, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységek tárgy-
körében lehet benyújtani. A Közalapítvány csak olyan pá-
lyázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik a Köz-
alapítványt az alábbi, helyi önkormányzati közfeladat vagy
annak elkülönülõ részfeladata átvállalására:

a) településfejlesztés, a településrendezés, az épített és
természeti környezet védelme,

b) helyi közutak és közterületek fenntartása,
c) az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az

egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás;

d) közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti tevékeny-
ség, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi fel-
tételeinek elõsegítése.

A közfeladatnak a Közalapítvány általi átvállalása Dorog
Város Önkormányzata döntése alapján, az Önkormányzat
és a Közalapítvány közötti külön megállapodással történik.
A megállapodás alapján a pályázati cél megvalósítását köz-
vetlenül a Közalapítvány finanszírozza. A közvetlen finan-
szírozás azt jelenti, hogy a Közalapítvány az alapítványi tá-
mogatást nem feltétlenül a pályázónak, mint kezdeménye-
zõnek vagy szervezõnek fizeti ki, hanem mindig közvetle-
nül a pályázati cél megvalósítását végzõ személyeknek vagy
szervezeteknek (vállalkozóknak, megbízottaknak) utalja át,
az általuk a Közalapítvány, mint megrendelõ felé benyújtott
és a Közalapítvány által elfogadott számlák alapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról

tud dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat
ellátására irányuló célját Dorog Város Önkormányzata elõ-
zetesen megerõsíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásá-
hoz. Ennek megfelelõen a pályázatokat egy eredeti és egy
egyszerû másolati példányban a www.dorog.hu internetes
honlapról (Hírek, közügyek menü) is letölthetõ „Támoga-
tási kérelem” formanyomtatványon

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz
2510 Dorog, Bécsi út 71. kell benyújtani, zárt borítékban, a
borítékon a „Pályázat a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesz-
tõ Közalapítványhoz” megjelölés feltüntetésével. A pályá-
zathoz mellékelni kell a pályázati cél – költségvetést is tar-
talmazó – részletes leírását. A pályázati költségvetésben
pontosan meg kell jelölni a pályázati cél megvalósításához
szükséges vállalkozási és hasonló szerzõdéseket/ szerzõ-
déstervezeteket, amelyekben a Közalapítvány megrende-
lõként való részvételét a pályázó kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 29.
A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jo-

got az önkormányzati közfeladat ellátására és az ezzel kap-
csolatban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az
igénylésére. Az Önkormányzat fenntartja magának a kizá-
rólagos jogot annak eldöntésére, hogy a pályázat az önkor-
mányzati közfeladatok körébe esõ tevékenységre vonatko-
zik-e, és ha igen, úgy az Önkormányzat támogatja-e a köz-
feladatnak a Közalapítvány által történõ átvállalását. A
Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy leg-
jobb belátása szerint önállóan döntsön a közfeladat átvál-
lalásáról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálásában köz-
remûködõ Önkormányzat a pályázattal kapcsolatos dön-
tését vagy döntésének hiányát nem köteles megindokolni.

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány

A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – mint azt már többször meghir-
dette – városunk szépítéséért, kulturális és szellemi életének fejlesztéséért, a
város hírnevének erõsítéséért cselekvõ személyeket, csoportokat kívánja elis-
merésben részesíteni.

Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus kialakulását, a helytör-
téneti, kulturális értékek, népszokások megõrzését, a lakótelepek, utcák lakói-
nak összefogását lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.

Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes keretek között adja
át az arra érdemeseknek a „DOROGIAK DOROGÉRT” elnevezésû oklevelet,
plakettet és a vele járó jutalmat. E nemes hagyományt követve ebben az évben is
sor kerül hasonló keretek között a díjak átadására.

A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog város polgárai, a hivatali
intézmények vezetõi, a társadalmi- és gazdasági szervezetek vezetõi. Ehhez
kérjük a dorogiak segítségét.

A javaslatokat megfelelõ indoklással ellátva 2011. október 30-ig kérjük eljuttatni
az Alapítvány részére. Cím: Arany János Városi Könyvtár 2510 Dorog, Bécsi út 42.

Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevõ támogatásukat!
Dankó József kuratóriumi elnök

„Dorogiak Dorogért” Alapítvány
FELHÍVÁSA

MEGHÍVÓ

Az Erkel Ferenc Zeneiskola ismét egy
közös hangversennyel zárja az esemé-
nyekben és eredményekben gazdag
tanévet 2011. június 7-én. A hangver-
seny 16 órakor kezdõdik a József Atti-
la Mûvelõdési Ház színháztermében.
A belépés díjtalan!

* * *

Évzáró úszóverseny
A már hagyományos Új-Hullám tan-
évzáró úszóversenyt június 8-án, szer-
dán, 16.00-tól tartják meg a Dorog Vá-
rosi Uszodában. A meghívott gyerme-
kek szüleit, rokonait, barátait sok sze-
retettel várjuk a viadalon!
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A látogatókat kortól és nemtõl függetlenül ámulatba
ejtõ, nem mindennapi „jövevényekkel” telt meg a Dorogi
Galéria: mindegyikük csupa titok, megismételhetetlen,
egyedi. Különlegességük tán abban is rejlik, hogy egytõl
egyig mind egy valóra vált álom megtestesülései, és magu-
kon viselik készítõjük szeretetét és a kézzel készített tár-
gyak utánozhatatlan varázsát. Czibuláné Csicsman Erzsé-
bet babakészítõ remekei sok látogatót vonzzanak a Dorogi
Galériába, akik mosolyogva távoznak a kissé „babaházzá”
változott, festményekhez és szobrokhoz szokott galériából.

A Párbeszéd napja alkalmából Keglovich Ferencné, a Ma-
gyar Bababarátok Egyesülete elnöke mutatta be, és méltatta a
kiállított babákat, de legfõképpen készítõjüket, akinek kezei
közül már több mint 200 baba került ki a tíz év alatt. Erzsébet
eleinte gyûjtõként szemlélte a babákat, majd 2001-ben elju-
tott az évenkénti gyõri baba kiállításra, akkor szeretett bele a
babakészítésbe, azóta fejlõdött mesteri szintre.

Egy baba elkészítése három-négy hónapig is tart. A por-
celánból vagy vinylbõl megalkotott darabok mind egyedi-
ek, még családtagjait, fiait és unokáját is megformálta. Tu-
dását természetesen igyekszik továbbadni: Táton mûkö-
dik egy klub, ahol tizenhat tanítványát igyekszik beavatni
a mesterség legapróbb fortélyaiba is. Közben õ maga is min-
dig megújul: 2007 óta készít „reborn”, azaz élethû babákat,
melyeket kihívásnak tekint, mert megszólalásig hasonlíta-
nak az igazi gyerekekre. Azóta párhuzamosan születnek
mûhelyében a porcelán és reborn babák.

Gyõrben minden évben részt vesz a babakiállításon és
versenyen. Már tíz aranyéremnél tart, kilenc-tíz második
és egy harmadik helyezése van. A közönségdíjak mellett
megkapta a Magyar Bababarátok Egyesületének a külön-

Föld gyermekei
díját és két alkalommal érdemelte ki az Aranykoszorús
Mester címet. Az idei, áprilisi verseny Közönség díját a
Dédike nevet viselõ alkotása nyerte el. Az ezzel járó okle-
velet a dorogi kiállítás megnyitóján vehette át.

Erzsébet szívesen viszi kiállításra a babáit, mert eddigi
tapasztalatai szerint nagyon sok embert érdekel ez a csodá-
latos hobbi. A rendkívüli tehetségrõl árulkodó babák júni-
us 15-ig tekinthetõk meg városunkban.

A kiállítás megnyitóján még más mûfajban remekelõ,
ifjú tehetségek is szerepeltek. Partos Dorka, Szezech Bora,
Csipke Ágnes furulyázott, zongorán Székely Ágnes kísért.
Az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeit Lõrinczné Csiz-
madia Katalin készítette fel.

A babák június 15-ig tekinthetõk meg a Dorogi Galéri-
ában.

Czibuláné Csicsman Erzsébet babakészítõ a kiállításon

Fél millió forint értékû adománnyal járult hozzá a Baumit
Kft. a dorogi mentõállomás eszközeinek bõvítéséhez. Az
összeget többek között vérnyomásmérõkre, motoros
nyákszívóra és vákuumsín-készletre költötték. Az átadás
május 5-én, a hagyományos nyílt napon történt, amikor is
az állomás dolgozói a település óvodásainak és iskolásainak
játékos formában elsõsegély-nyújtást és egészségmegõrzést
tanítottak, míg a felnõtteket véradásra invitálták.

Nyílt nap

A Zrínyi oviban a tavaszi nyílt egészséghéten elsõ ízben
rendezték meg a szülõkkel közösen az Ovi olimpiát, ami

fergeteges hangulatú volt! A kabala figura a Húsvét
közelsége kapcsán természetesen a nyuszi volt, õ

irányította a versenyt. Olimpiai lángot gyújtottak,
szurkoló mondókákkal, színes zászlókkal biztatták a

szülõk és a testvérek a gyerekeket és az ovisok is egymást.
Színes csapatok alakultak, akik a vidám versenyek után

igazi dobogón vehették át az igazi érmeket! És
természetesen mindenki kapott egy csoki nyuszit is.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2011. június 22. évfolyam 6. szám 5

Aki sokat jár a városi
könyvtárba, vagy a DVBE
rendezvényeire, de bárhol
máshol megfordul, ahol tör-
ténik “valami” Dorogon, az
biztosan találkozott már Soly-
már Judittal, aki kedvességé-
vel, közvetlenségével és de-
rûjével kitûnik a “tömegbõl”.
Jutka néni gépészmérnök-
ként  a bányánál dolgozott,
ám jelentõs helytörténeti
kutató- és gyûjtõ munkássá-
ga is, de még ismerõs lehet a

plébániáról, vagy a Máltai Szeretetszolgálattól.
Jutka néni 1931. december 24-én született Dorogon, pe-

dagógus családban. A Miskolci Nehézipari Mûszaki Egye-
temen szerzett mérnöki diplomát 1954-ben. 1955. június 6-
tól a Dorogi Szénbányák Beruházási Osztályán a Gépésze-
ti csoport dolgozója lett, nyugdíjba vonulásáig. Az ott töl-
tött 31 év alatt a szénbánya csaknem minden nagy beruhá-
zásának gépészeti és villamosságot érintõ munkájában részt
vett. Az évek során gépészeti elõadóból gépészeti csoport-
vezetõ lett. 1987. január 1-jével nyugdíjba vonult.

   Nemcsak szakmai feladatait látta el magas színvona-
lon, hanem lelkes és hozzáértõ kutatója lett Dorog ipar- és
társadalomtörténetének. Az általa összegyûjtött, Dorogot
rendkívül sokrétûen bemutató archívumra támaszkodva
segíti kutatók munkáját, folyamatosan támogatja a Zrínyi

Dorog város díszpolgára: Solymár Judit
Ilona Általános Iskola kincskeresõ táborát.

A bányászati és kohászati lapokban, valamint a Közhír-
ré tétetik Dorogon-ban jelentek meg publikációi, illetve
helytörténeti cikkei. Aktívan részt vett a Bányász Emlék-
ház kiállítási tárgyainak összegyûjtésében. Társszerzõje a
2000-ben, illetve 2008-ban megjelent Dorogi lexikonnak is.
Aktív támogatója és segítõje a Dorogról Elszármazottak
Klubjának. A katolikus egyházban és a Máltai Szeretetszol-
gálat dorogi csoportjában végzett karitatív munkájával
nehéz sorsú embereknek ad anyagi, szellemi, lelki segítsé-
get. 1977-tõl az 1980-as évek közepéig idegenvezetõként is
tevékenykedett. A helytörténeti kutatás mellett másik szen-
vedélye a képeslap gyûjtés. 1952-ben lépett be a Bányaipa-
ri Dolgozók Szakszervezetébe. 1956 óta tagja az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület dorogi csoport-
jának. 1972-tõl az OMBKE történelmi és múzeumi bizott-
ságának a tagja. Alapító tagja a Dorogi Környezetvédelmi
Egyesületnek, a Dorog Város Barátainak Egyesületének és
a Máltai Szeretetszolgálat dorogi csoportjának.

   Munkája megbecsüléseként kitüntetéseket kapott:
Munka Érdemérem ezüst fokozat 1981., Bányász Szolgálati
Érdemérem bronz (1970), ezüst (1980), arany fokozat (1985).
Az OMBKE dorogi csoportjában végzett szakmai is szer-
vezõ munkájáért OMBKE Emlékérmet kapott 1996-ban, a
Soltz Vilmos Emlékérmet 40 évi tagság után 1996-ban, 50
évnyi tagság után 2006-ban vette át. Dorogiak Dorogért
Alapítvány Oklevele 1995., Pro Urbe-díj 1999., Dorogi Szén-
medence Kultúrájáért Alapítvány támogatásáért emléklap
(2000) Aranyokleveles gépészmérnök 2008

Nagy sikerrel mutatkozott be a teltházas színház
közönsége elõtt a nemrég alakult Múzsák Színjátszó Kör

az író-rendezõ Süveg Mihály: Kõrózsa címû
mesejátékával.

Elballagtak a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola végzõs diákjai.

2011 június 08. (szerda) 17.30 óra
XXVIII. Nemzetközi Kórustalálkozó

Közremûködnek:
Kansallis-Kuoro Vantaa (Finnország), Stilla Pectus Nõikar,
Párkány (Szlovákia), Vox Hungarica Nõikar, Budapest,
Ferencvárosi Herz Férfikar, Budapest, Monteverdi Kórus,
Esztergom, Német Nemzetiségi Dalkör, Tarján
 

2011 július 09. (szombat)  17.00 óra
XXIX. Nemzetközi Kórustalálkozó

Közremûködnek: Chorale L’Essenelle (Belgium),
Concordia Vegyeskar, Révkomárom, Szlovákia, Andor Ilo-
na Baráti Társaság Kodály Kórusa-Budapest, Szlovák
Asszonykórus, Piliscsév, Szent Anna Templom
kórusa,Esztergom, Bányász Kórus Tokodaltáró, Gardellaca
Kórus Tokod, Esterházy Énekegyüttes,Tata
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Zagyi István 1952. november 7-én született Pásztón. Ze-
nei tanulmányait a nagybátonyi zeneiskolában kezdte meg
elõször fuvolán, majd klarinéton. Általános iskoláit és a
zenei továbbképzõit követõen felvételt nyert a Magyar Nép-
hadsereg Zenei Szakközépiskolájába Budapesten. Érettsé-
gi után õrmesteri rangban került az egri helyõrség zeneka-
rába. 1977-ben felvételt nyert a moszkvai Csajkovszkij Kon-
zervatórium Katona-karmes-
teri fakultására. Hazatértét
követõn 1983-ban fõhad-
naggyá léptették elõ. Ekkor
lett a Helyõrségi Zenekar
karmester helyettese, majd
1988-tól vezetõ karmestere.
Államfõi fogadásokon, ko-
szorúzásokon, ünnepsége-
ken zenéltek, de a rádióban
is rendszeresen adtak nyilvá-
nos hangversenyeket.

1995-ben megbízást ka-
pott a honvédség legnagyobb
létszámú és egyben legreprezentánsabb fúvószenekara, a
MH Központi Zenekara karmesteri feladatára. A zenekar-
ral a legmagasabb szintû állami és katonai protokolláris
rendezvényeken vettek részt. Hazai és külföldi zeneszer-
zõk mûveinek magas szintû bemutatásával méltóképpen
képviselték hazánkat itthon és nemzetközi fesztiválokon
is. 2004-ben alezredesként ment nyugdíjba.

A bányász zenekarba Lénárd Elek halála után 1987-ben
hívták. Maga sem hitte, hogy ez a találkozás több évtizedre
köti majd Doroghoz. A zenekarral nem csak a hazai közön-
séget nyerték meg, hanem a határokon túliakat is. Felléptek
Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Szlová-

Zagyi István karnagy kapta a Pro Urbe díjat
kiában, Dániában és Máltán is. Az osztravai III. Nemzetkö-
zi Fúvószenekari Fesztiválon a zsûri külön Diplomáját
nyerték el. 1999-ben, a zenekar 110 éves évfordulóján Za-
gyi István kiváló munkássága elismeréseként megkapta a
Baden-Württenbergi Zenei Szövetség karmestereknek ado-
mányozható legmagasabb kitüntetése arany fokozatát egy
arany karmesteri pálca kíséretében. A Bányász zenekar

vezetése alatt 1994 megkapta
Dorog Város  Pro Urbe-díját,
1999-ben a Dorogiak Doro-
gért Alapítvány elismerõ ok-
levelét és 2001-ben a Magyar
Szakszervezetek Országos
Szövetsége nívódíját. Zagyi
István nagy gondot fordít
arra, hogy a zenekar a meglé-
võ repertoárján túl újabbnál
újabb mûveket tanítson be a
zenekarral, így a hagyomá-
nyos bányász és klasszikus
mûfajon túl az újabb, eseten-

ként populárisabb darabokat is feldolgozzák.
Zagyi István lelkiismeretes munkáját bizonyítja, hogy

a Bányász Zenekar, amelynek tagjai munkájuk mellett heti
egy alkalommal próbálnak minden évben új koncert prog-
rammal tud elõállni. Türelmes aprómunkával „teszi hely-
re” a szólamokat, az egyes hangszerek szólamait és az is az
õ érdeme, hogy a Zenekar jó hangulatú közösség, amely-
nek utánpótlása is biztosított.

Városunk kiemelkedõen értékes mûvészeti csoportja a
Zenekar, amely hazai és külföldi szerepléseken Dorog hír-
nevét is öregbíti. Zagyi István nélkül mindez már valószí-
nûleg nem lenne.

2011.május 24-én a DOKI Petõfi Óvoda gyermekei Kifor
Attila vállalkozó segítségével részt vettek egy országos

faültetési programban. A program célja,hogy az Amway
20.évfordulójáig, 2011. június 3-ig 1991 facsemetét
ültessenek el országszerte a gyermekekkel együtt

valamilyen intézmény udvarán. A céljuk a felnövekvõ
generáció környezettudatos szemléletének alakítása.
Köszönjük, hogy a mi intézményünket választották!

Május 12 én az óvodai intézményegység mozgás
munkaközössége Mozdulj rá! napot tartott a város

óvodásai részére, amit Zsekán Zoltánné munkaközösség
vezetõ szervezett és Drámákné Böbe óvó néni tornáztatta
meg az ovisokat vidám zene kíséretében az Otthon téren.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Izgalmas tavaszi véghajrá...

Vannak sportágaink, amelyek már befejezték bajnoksá-
gaikat és így elkezdhetik vakációjukat. Viszont néhány
sportág sportolóit megizzasztják a véghajrá verejtékes
sporteseményei. Nézzük tehát:

Asztalitenisz: Véget ért a 2010-11. évi bajnokság. A ver-
senyzõk megérdemlik a pihenõt, mert teljesítményük ön-
magáért beszél. A csapat tagjai Bereczki Zoltán, Sárvári Jó-
zsef, Kara Tibor, Dringusz János és a játékos-szakosztályve-
zetõ, Göb Sándor. A második helyen végeztek a bajnokság-
ban, mégpedig egy bravúros gyõzelemmel, 14-4 arányban
legyõzték a rivális Esztergom csapatát. Bajnok lett a Tatabá-
nyai ASE csapata 28 ponttal, második tehát a Dorogi ESE
24 ponttal, míg harmadik az Esztergom 23 ponttal. Ezen
kívül az év elején a Bereczki-Göb páros megnyerte a ku-
pát, majd áprilisban nagyszerûen rendezték meg Doro-
gon az Eötvös Iskola tornatermében a Megyei Szövetség
által kiírt nõi és férfi egyéni bajnokságot. A csapat eredmé-
nyeit elismeréssel fogadta az ESE Elnöke is, a szakosztály-
vezetõ kiemelte a csapatból Bereczki és Sárvári teljesítmé-
nyét.  Remélhetõleg az õsszel induló új bajnokságban is
meghatározó szerepet fog játszani csapatunk.

Teke: Az NB III-as csapat végül is biztosította helyét
továbbra is osztályában. Nem volt könnyû, mert betegsé-
gek, sérülések, formaingadozások nehezítették meg az
egyenletes teljesítményeket, vélekedett összességében Bíró
László szakosztályvezetõ.

A városi bajnokság tavaszi fordulója véget ért és ennek
állása a következõ: I. osztály férfi egyéni: 1. Nagy Miklós
TIVI, 280,0 fa átlag, 2. Török Tamás Süttõ, 269,0 fa átlag, 3.
Tertsch Miklós Comp-L, 266,3 fa átlag. II. oszt. Férfi egyéni:
1. Jaskó Gábor Suzuki, 253,9 fa átlag, 2. Tóth II. Sándor Metal,
253,5 fa átlag, 3. Kollár Imre Gran Neil, 253,0 fa átlag Az I.
osztályban 79 versenyzõ ért el értékelhetõ helyezést, míg a
II. osztályban 49 fõ. Csapat: 1. ONIX I. 18 pont, 2. COMP-L
18 pont, 3. AKRÓ 16 pont

Megrendezték a jubileumi kupát is, melyet a férfi egyé-
niben Tertsch Miklós, a nõi egyéniben Hajdú Tünde nyert
meg. A csapatban 1. AKRÓ, 2. COMP-L, 3.  GRAN-NET.

Tenisz: Véget ért a 2011. évi OB III. tavaszi fordulója. A
tavalyi 3. helyen végzett csapat nem tudta megismételni
eredményességét, mert három gyõzelem mellett négy ve-
reséget szenvedett. Igaz, hogy jóval nehezebb csoportba
került, négy ismeretlen új ellenfél ellen nagy bravúr kel-
lett volna a gyõzelemhez, de ez sajnos elmaradt. Az 5. hely-
rõl folytathatják az õszi szezont, van tehát lehetõség a tava-
lyi eredmény megismétlésére. Megpróbáljuk, mondta
Slavóczki Ferenc szakosztályvezetõ.

Kézilabda: Nõi NB III-as csapatunknak sikerült, mégpe-
dig idegenben egy nagykülönbségû gyõzelemmel megsze-
rezni a két pontot a MALÉV csapatával szemben és ezzel a
gyõzelemmel a 7. helyen végezni. Ezt ígérték és be is tartották
ígéretüket a csapat tagjai. Gratulálunk, és jó pihenést kívá-
nunk Godó Gergõ vezetõedzõnek és teljes csapatának!

A több mint száz utánpótlás korú lányt nevelõ szakág,
Körmöczi Renáta tanárnõ vezetésével biztosítja a felnõtt
csapat hátterét. Hét korosztályban folyik a képzés és az
eredmények igazolják a jó munkát. Lássuk….

U-8 korosztály, edzõ: Víg Attiláné Országos Kézilabda
Gyermek Bajnokság, Ikervár, elõdöntõ: 4. hely

U-9 korosztály, edzõ: Víg Attila Országos Kézilabda
Gyermek Bajnokság, Gyõr, régió döntõ:  3. hely Kanizsa
Kupa, Siklós: 4. hely Komfort Kézilabda Kupa, Szombat-
hely 3. hely Balázs Kupa, Gyõr: 5. hely Nyílt Leány Kézi-
labda Bajnokság, Gyõr: 3. hely

U-10 korosztály, edzõ: Víg Attila Országos Gyermek
Bajnokság, Gyõr régió döntõ: 3. hely Kézilabda Kupa,
Szombathely: 5. hely Nyílt Lány Kézilabda Bajnokság,
Gyõr: 7. hely

U-11. korosztály, edzõ: Pinczés Tímea Óbudai Nyár Kupa,
Budapest: 5. hely Országos Gyermek Bajnokság, Szekszárd
elõdöntõ: 4. hely  Nyílt Lány Bajnokság, Gyõr: 3. hely

U-12 korosztály, edzõ: Pinczés Tímea Nyílt Leány Baj-
nokság, Gyõr: 1. hely Országos Gyermek Bajnokság, Nyír-
egyháza: 7. hely DÁM Kupa, Tamási: 3. hely Nemzetközi
Balázs Kupa, Gyõr: 2. hely

U-13 U-14 korosztály, edzõ: Körmöczi Renáta Országos
Gyermek Bajnokság, dorogi elõdöntõ: 3. hely Nemzetközi
Balázs Kupa, Gyõr: 4. hely Diákolimpia 4. korcsoport, Mór
országos elõdöntõ: 3. hely Szent István Kupa, Budapest: 3.
hely Buzási József emléktorna, Dorog:1. hely Megyei Válo-
gatott Nemzetközi Torna, Tata: 1. hely Régió Válogatottak
Tornája, Budapest (2 dorogi kislány Csombók Brenda, Majo-
ros Kinga): 1. hely Ifjúsági Korosztály, edzõ: Körmöczi Rená-
ta Felkészülési Torna, Örkény: 2. hely NB II. Ifjúsági Bajnok-
ság: 4. hely

Labdarúgás: Matematikailag kiesett a csapat az NB III.
Duna Csoportjából, ugyanis a hátralévõ két mérkõzésen
szerezhetõ 6 pont sem elég a kiesõhelyrõl való elõbbre lé-
péshez, mert a legutóbbi hazai mérkõzésen a Budafoktól
elszenvedett szégyenletes vereség kizárta ezt a lehetõséget.
Minden hibát elkövettek a játékosok, melyeket korábban
minden értékelésben leírtunk. Ráadásul két kiállítás is sú-
lyosbítja ezt a 0-2-es vereséget. Hogyan tovább?

Nehéz feladat vár az elnökség tagjaira a döntést illetõ-
en, kíváncsian várjuk.  Tudni illik, a felnõtt csapat kiesése
sújtja az országos bajnokságban szereplõ utánpótlás csa-
pataink szereplését. Ez pedig a még nagyobb baj.

Göb Sándor

Már lehet jelentkezni az
uszodai táborokra

Június 20-tól augusztus 12-ig heti váltásokban, a tavalyi
árakon várják a gyerekeket a hagyományos úszó táborokba
a dorogi uszodába. Napi két úszás foglalkozást és más sza-
badidõs programokat kínálnak. Az idei év slágere a vízi-
labda tábor. Ide olyan fiúk és lányok is jöhetnek, akik még
nem tudnak úszni, de szeretnék megismerni ez a sport-
ágat. A labdás képességfejlesztés mellett úszás oktatásból,
illetve edzésbõl áll a program. A táborokról részletek a
www.uszotabor.hu, és a www.uj-hullam.hu internetes ol-
dalakon olvashatók.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Látogatható a Sátorkõpusztai barlang

JÚNIUS 11-12. (szombat - vasárnap)
Elõzetes jelentkezés: +3620/9558-211 (Gyarmati György)

+3620/975-0331 (Benedek Anikó)

Kirándulás a BEBTE-vel
Ismételt látogatás a Tordai Sóbányában és a Szelek

barlangjában.  2011. június 30.- július 3.
Bõvebb információ és jelentkezés:

+36-20/396-7386

2011 június 25. (szombat) 17.00 óra
Nemzetközi Fúvós Gála

Közremûködnek: Werkskapelle Kindberg (Ausztria),
Soerkedalen Brass (Norvégia),
Dorogi Bányász Fúvószenekar

 
2011 július 10. (vasárnap) 17.00 óra

Fúvószenekari hangverseny
Közremûködnek: Harmonie de Marche-en-Famenne

(Belgium), Dorogi Bányász Fúvószenekar
 

2011  augusztus 05. (péntek) 17.30 óra
Fúvószenekari hangverseny

Közremûködnek: St.Mary’s Brass & Reed Band (Írország)
Dorogi Bányász Fúvószenekar

Ifjúsági hangverseny
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola már többször adott

otthont az Alkotó Muzsikusok Társasága programjainak:
téli karácsonyváró koncertnek csakúgy, mint a tavaszi AMT-
napok sorozatába illeszkedõ Ifjúsági hangversenynek. Így
volt ez május 12-én délután is. A lelkes közönség megtap-
solta az AMT zeneszerzõtagok /Gallai Attila, Rékai Iván,
Szánthó Lajos, Hajdu Lóránt, Mérész Ignác, Csepregi
György, Szendi Ágnes/ mûveit, és találkozhatott Forgács
Éva és Csepregi György írásaival is. A mûsorban az intéz-
mény tanárai és diákjai szerepeltek, közremûködött még
Szabóné Érdi Mónika és Dzsotjánné Krajcsir Piroska. A
hangversenyre készült emléklapon két képzõmûvésztag,
Horváth Zoltán és Csepregi György alkotása látható, hogy
megmutatkozhasson az AMT összmûvészeti jellege.

Az idén 20 éves születésnapját ünneplõ Alkotó Muzsi-
kusok Társasága a dorogi koncerten kívül még öt rendez-
vényt tartott Budapesten is.

Zeneiskolai események
Május 15-én a Szent Borbála templomban az Erkel Fe-

renc Zeneiskola Halleluja kamarakórusa, Pachelbel kama-
razenekara, fúvósai hangversenyét hallhatták az érdeklõ-
dõk, akik - hála Istennek - olyan sokan voltak, hogy nem
fértek el a padsorokban. Itt emelem meg “kalapom” azok
elõtt, akik végig állták a másfél órás hangversenyt. Volt, aki
kisbabával a karján hallgatta mûsorunkat. Vendégként az
esztergomi Ars Musica kórus is csatlakozott a programhoz,
Vereckei Attila vezényletével. Nyitányként Charpentier:
Te Deumát hallhattuk szokatlan felállásban: kamarakórus,
kamarazenekar, fúvósok és a zeneiskola gyermekkórusa
tolmácsolásában, Kálvin Balázs zongorakíséretével. A kis-
gyermekek tisztán csengõ hangján is megszólaló ismert
dallam ünnepi hangulatot varázsolt. Az igényesen felépí-
tett mûsor Farkas Rose-Marie munkáját dicséri.

Az elhangzott zenemûvek szerzõinek nevét csokorba köt-
ve szeretném érzékeltetni a program hangulatát: Bárdos La-
jos, Cherubini, Hamilton, Liszt Ferenc, Piraquibis, Mozart,
Berlioz (ezek kórussal elõadott mûvek voltak), de elhangzott
Mascagni: Parasztbecsület c. operájából a kedvelt Intermez-
zo is a kamarazenekar elõadásában. Kálvin Balázs egy Bee-
thoven szonáta-tétellel is megörvendeztette a közönséget.

A színes mûsort megkoronázta Mascagni: Parasztbecsü-
letébõl a Húsvéti kórus - Molnár Éva szoprán szólójával -,
amely igen nagy apparátust mozgatott meg. A Halleluja
kórus és az Ars Musica kórus együtt a Pachelbel kamaraze-
nekarral, fúvószenekarral és Kálvin Balázs zongorán való
közremûködésével tökéletes összhangot mutatott. Dina-
mikus és érett elõadást hallhattunk, amelyet vastapssal ju-
talmazott a közönség és a ráadás sem maradt el.

Kiss-Maly László esperes plébános úr a hangverseny vé-
gén egy virágcsokrot adott át Farkas Rose-Marie-nek és
megköszönte minden fellépõ munkáját. Katartikus élmény
volt ez a koncert, köszönöm minden hallgató nevében!

Még egy örömteli hír: a gyöngyösi Vonószenekari Talál-
kozón, ahol 40 együttes lépett fel, a mieink bekerültek a
legjobb 10 közé! Gratulálunk!

Demeterné Vilsicz Éva

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük kedves látogatóinkat, hogy mûvelõdési ház
könyvtára 2011. július 4-tõl augusztus 8-ig zárva tart
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Nyakukba vették a várost a Zrínyis diákok, hogy a bá-
nyászatról szóló témahét lezárásaként a valóságban is meg-
szemléljék örökségünket, és 12 ellenõrzõ ponton adjanak
számot a frissen szerzett tudásukról, és egyben leleményes-
ségükrõl. Egy héten keresztül készültek minden tantárgy-
ból a vetélkedõre, minden lehetséges szempontból körül-
járták városunk bányász
örökségét. Az órákon az álta-
luk tartott kiselõadások, gyûj-
tések nyomán mélyíthették el
ismereteiket, hogy a végén
megmutassák, mire emlékez-
nek. Minden osztályból két
csapat alakult, így indultak
neki a 12 állomásnak, ahol a
nyolcadikos diákok fogadták
õket, és furfangos, alkotó jel-
legû feladatokat kaptak. A
helyszíneken is kutatgatni,
keresgélni kellett, fel kellett
ismerniük bizonyos össze-
függéseket. Sok zenei, mûvé-
szeti témával is találkoztak. A csapatok elnevezése is fontos
volt, egy-egy kiemelkedõ személyiség neve alatt vonultak.
Az elsõ helyszín az iskola volt, könyvtárt és a számítástech-
nika termet használták, a partner települések között keres-
tek, hogy melyik az, amely szintén a bányászatra épült. A
teljesség igénye nélkül a gyerekkönyvtárban a Hõsök te-
rével kapcsolatos kérdéseket kaptak, majd emléktáblát szer-
kesztettek a kaszinó emlékére. Aztán a volt VIII-as aknához
mentek, és meg kellett fejteniük, hogy az emlékoszlopon
miért van lefordítva a bányász jelvény. Majd korabeli fény-
kép alapján fel kell ismerniük, hogy mi hol állt az akna
körül. Koszkol Jenõ festményén el kellett helyezniük a
nagyrészt ma is látható, a bányával kapcsolatos épületeket,
pl. templom, kórház, iroda, kolónia. Egy papírmasé alag-

Egy hét bányászat
útban színlelt bányaomlásból is ki kellett menekülniük. A
Kálvária tetején régi panoráma képekkel kellet összeha-
sonlítani a mai látványt, és felismerni, hogy mi változott
azóta. A Mária barlangnál a keletkezésével kapcsolatban
kaptak cseles kérdéseket. Tudniuk kellett, hogy hol volt a
Bagolyvár, a Bánya iroda, a fürdõ, a tervezõ iroda, a bánya-

mentõk állomása, a tiszti la-
kónegyed és a gépgyár, meg
az alagút bejárata. Ezeket a
mai térképen is el kellett he-
lyezniük. Tudniuk kellett,
hogy a most meglevõ mártír
emlékmû, és a régi Chorin
Ferenc emlékmû között mi az
összefüggés. A mûvelõdési
háznál tablót készítettek a bá-
nyászattal kapcsolatos fest-
ményekbõl. Meg kellett azt
is fejteniük, hogy a téren lévõ
díszkút mit ábrázolhat, mi a
mondanivalója? A Jubileumi
tér után a bányász emlékház-

hoz mentek, ott is kutattak, majd a sportcentrumnál is ke-
resgéltek, totót töltöttek ki.

Az utolsó állomás a kórháznál volt, ahol már inkább a
napjainkhoz tartozó, gyakorlatias feladatokkal szembesültek.

A vetélkedõ során mindenhol megfordultak a diákok,
ahol jelentõs emlékeink vannak, és jó, ha ismerik õket, mert
ezek nagy része már nem része a mindennapjainknak. Van
olyan gyerek, aki az emlékház udvarán látott elõször csillét.

Az egy hét, és az azt megkoronázandó vetélkedõ ered-
ményeinek kiértékelésére hamarosan sor kerül, de már
annyit lehet tudni, hogy a gyerekek nagyon ügyesen sze-
repeltek, fogékonynak bizonyultak lakóhelyük megisme-
résére, és a nagy meleg ellenére vidáman járták végig az
ismeretek fényében új színben feltûnõ városukat.

2011. a Lengyel-Magyar Összetartozás Éve. A 2011-ben
megvalósuló programsorozat nyitányaként, rajz, és törté-
nelmi-irodalmi pályázatot hirdetettek magyarországi ál-
talános iskolás és gimnazista diákok számára 3 korcsoport-
ban.

Az alsó, és felsõ tagozatos általános is-
kolások külön rajzpályázatokon vettek
részt, a gimnazisták pedig történelmi-iro-
dalmi pályázaton mérhették össze tudá-
sukat. A rajzpályázatra 9316 pályamunka
érkezett be, több mint 500 magyarországi
általános iskolából. A legjobb 200-at vá-
lasztotta ki a szakmai zsûri, melybõl nagy-
jából 50-et díjaztak.

A beérkezett mûvekbõl rendezett kiál-
lítás megnyitójára és a díjátadó ünnep-
ségre 2011. május 28-án az Országház Fel-
sõházi üléstermében került sor. A zsûri
Vázsonyi Éva Zsófia, a DOKI Eötvös is-
kola 6. osztályos tanulóját 1. díjjal jutal-
mazta a rangos pályázaton. Díját Roman
Kowalsky, a Lengyel Köztársaság Magyarországi Nagy-
követétõl vehette át. Az elismerõ oklevélen, és az érté-

DOKI sikerek országos rajzpályázaton
kes ajándékokon kívül 2 személyes, egy hetes lengyel-
országi kirándulást nyert.

A pályázatra érkezett rajzokból készült kiállítás megnyi-
tása és díjátadó ünnepség után a nagykövet úr a jelenle-

võket állófogadásra invitálta a Parlament Va-
dász és Gobelin termébe. Itt Zsófit és felké-
szítõ tanárát, Kolonics Pétert rövid beszél-
getésre invitálta a MR1 – Kossuth Rádió ri-
portere. Az elkészült interjúból részletek
hangzottak el a rádió Krónika címû mûso-
rában.

A kiállított 200 mû között több diákunk
alkotásában is gyönyörködhettünk. Kiállí-
tották Szeghalmi Laura, Radovics Marcell
(Petõfi tagintézmény, felkészítõ tanár Kapa
Melinda), Sáfár Krisztina, és Szeibert Réka
(Eötvös tagintézmény, felkészítõ Kolonics
Péter) rajzait, festményeit is. Õk emléklapot
vehettek át a díjátadáson. Mint a szervezõk
mondták, elismerésre méltó és egyedülálló,
hogy egy intézménybõl ennyi alkotást be-

válasszon a zsûri a legjobb munkák közé. Gratulálunk a
fiataloknak!                                                       Kolonics Péter

Vázsonyi Éva
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Méghozzá azért igaz, mert az elmúlt hetekben 3+1 azaz
négy diákolimpiai bajnoki címet és szintén négy ifjúsági-,
azaz kadet válogatottat abszolváltak a Dorogi NC birkózói.

Az esztergomi és a dorogi kistérség általános - valamint
középiskolás birkózói folyamatosan elkápráztatják sikereik-
kel a szurkolókat. Az általános iskolás – diák II-es korcsoport
fiú, és lány versenyzõi – a pesterzsébeti ESMTK újonnan
épült, világszínvonalú sportlétesítményében mérkõzhettek
meg az Országos szabadfogású birkózó Diákolimpián.

A lányok három aranyéremmel Szekér Szimonetta (31kg),
Gyarmathy Kata (50kg) és Szekér Cintia (65kg), míg a fiúk
egy aranyéremmel Putnoki Zsolt (32kg) tértek haza a szá-
mos helyezések, érmek mellett.

A középiskolásoknak, kadet korcsoportban a kötöttfo-
gású birkózó válogató versenysorozat az utolsó két
versennyel lezárult, melynek Kaposvár majd a Budapes-
ti Vasas csarnoka adott otthont.

Idén a válogató sorozat tétje a megszokottnál is kiélezet-
tebb, mert 20 év után ebben az évben újra lesz világbajnok-
ság is e korcsoport számára. Ráadásul a kadet világbajnok-
ságnak Magyarország ad otthont.

Ennek tükrében a fiatalok igen motiváltan gyûrték egy-
mást a szõnyegen versenyrõl-versenyre és talán ennek is
köszönhetõ, hogy 10 súlycsoportból 4 súlycsoportban a Do-

Birkózóknál is igaz, hogy:
„Három a magyar igazság, plusz egy a ráadás!”

rogi Nehézatlétikai Club birkózói vívták ki a válogatottságot
(42kg Dömény János, 46kg Lévai Zoltán, 50kg Torba Erik és
58kg Papp Bertalan). Valamint a 76kg-ban is nagy az esély,
hogy a Dorogi NC sportolója (Szekér Máté vagy Flórián Kris-
tóf vagy Dolinszki Norbert) képviselheti hazánkat valamely
világversenyen (EB, VB), mert 6 olyan versenyzõ van az or-
szágban, aki közel azonos pontszámmal végzett a válogató-
versenyeken, így június 8-án egy egymás közti válogatóver-
senyen kell az elsõ két hely valamelyikét megszereznie.

Putnoki Zsolt Diákolimpiai dobogón

Immáron IV. alkalommal került megrendezésre a Nyílt
Nemzetközi Soroksári Küzdelmi Kupa, melyen részt vet-
tek a Dorogi Nehézatlétikai Club Kurayfat Kempo szak-
osztály versenyzõi is - számolt be Farkas Gergely szakosz-
tályvezetõ. A megmérettetésen mintegy 26 csapat 200 ver-
senyzõvel vett részt.

A Kurayfat Kempo szakosztályt 13 fõ képviselte a verse-
nyen, földharc, light-contakt küzdelem, összetett közdelem
és knock-down küzdelem versenyszámokban, igen jó ered-
ménnyel zárva: 9 arany, 5 ezüst, 9 bronz érmet és két negye-
dik helyet szerezve lettek a csapatbajnokság negyedik helye-
zettjei. Név szerint:5 éves korosztály: Farkas Ábel, 9 éves kor-
osztály: Hristov Todorov Dominik, Lakatos Ramón. 10 éves
korosztály: Farkas Koppány, Kovács Vanessza, Kis-Balázs Pat-
rik, Szilágyi Erik, Sipos Barna. 13 éves korosztály: Sipos And-
rea. Felnõtt korosztály: Molnár István, Schremsz Ákos. Senior
korosztály Mados Zsolt. Sporttársi üdvözlettel:

Puksa Ferenc egyesületi elnök
Dorogi Nehézatlétikai Club

Siker kempo-ban is Éltetõnk a tiszta víz
2010 decemberében hirdette meg a Richter a dorogi és

csolnoki általános iskolások részére 3 fordulós környezet-
védelmi versenyét.

Mivel 2011 a kémia nemzetközi éve, ezért az elsõ forduló
részben kísérleti részben elméleti feladatokból állt.

A kísérleti munkára a Dorogi Fióktelep Tanlaboratóriu-
mában került sor.

A második forduló általános mûveltséggel kapcsolatos
feladatokat tartalmazott, bár ezek mindegyikében a víz va-
lamilyen formában megjelent.

Fel kellett ismerniük pl. Schubert: Pisztráng ötös,
Handel: Vízi zene vagy Debussy: A tenger címû mûvét, ill.
népdalokat, amelyek szintén vízrõl szóltak.

A harmadik fordulóban az Esztergom-Dorog Vízmûben
kaphattak tájékoztatást a versenyzõk Dorog-Esztergom
városok  szennyvíztisztítási folyamatáról, megnézhették a
dorogi diszpécser központot. A Vízmû munkatársai által
összeállított kérdéssor képezte a harmadik feladatot.

A záró feladat két kisfilm alapján készült, amely a dorogi
karsztvíz tárolókról és a Richter  Dorogi Fióktelepének
szennyvíztisztítójáról szólt.

A nyolc, három fõs csapat közül a verseny elsõ és máso-
dik helyezettjei az Eötvös iskola, harmadik helyezettje a
dorogi Petõfi iskola csapata lett. Felkészítõ tanárok: Erdõs
Ferencné és Anger Lászlóné


