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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

„Föltámadott a tenger”
Ezzel a címmel adtak ünnepi mûsort a Szabad Ötletek

Színháza mûvészei az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 162. évfordulója tiszteletére rendezett hagyomá-
nyos városi ünnepségünkön. Évrõl-évre egyre többen jön-
nek el a Petõfi Sándor térre azért, hogy méltó módon em-
lékezzünk meg és hajtsunk fejet az akkori márciusi ese-
mények forradalmi eszméi és az eszméket tettekre váltó
márciusi ifjak emléke elõtt. Az ünnepi mûsort követõen

A város vezetõi koszorúznak

az Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara kíséretével
sorra a Petõfi szoborhoz helyezték a koszorúkat a városi
intézmények, gazdasági és civil szervezetek, illetve politi-
kai pártok képviselõi.

A szeles, kora tavaszi napsütésben együtt, méltó kere-
tek között, békésen és közösen emlékeztünk meg a ma-
gyar történelem dicsõséges korszakáról.

MaZsu

Az ünnepi mûsor elõadói

Zsúfolásig telt a Dorogi Galéria az ifjú tehetségek be-
mutatkozása alkalmából. A nagy hagyományokkal rendel-
kezõ Dorogi Képzõmûvész Kör jelenlegi tagjai tárták a kö-
zönség elé mûveiket. A tárlatot Dr. Tittmann János polgár-
mester nyitotta meg. Nevek említésével kezdte - régi és új
tagok, fiatalok és idõsebbek neve hangzott el vegyesen. A
kevert névsorból megismerhettük a mostani tagokat, és

Az alkotókör 20 éve
azokat az alkotókat, akik itt is és máshol is bemutatkoztak
már. Közülük sokan már nincsenek az élõk sorában, de
személyüket összeköti, hogy egy kör tagjai voltak. A pol-
gármester úr így folytatta: „Még nem lehet, tudni, hogy a
mostani tagok közül kinek lesz itt a Dorogi Galériában
önálló kiállítása, megörvendeztet-e bennünket? Mert nem

(Folytatás a következõ oldalon)

A megnyitó a zeneiskola mûsorával kezdõdött Dr. Tittmann János megnyitja a kiállítást
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FOGADÓNAPOK
2010  áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. április 15. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. április 16. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. április 16. péntek, 8-12-ig.

TESTÜLETI   HÍREK

BEIRATKOZÁS
Dorog város általános iskoláiba a 2010/2011-es

tanévre való beiratkozás idõpontjai:
2009. április 12-13-14-én, 8-17 óráig.

Dorog város óvodáiba a 2010/2011-es tanévre
való beiratkozás idõpontjai:

2009. május 4-5-6-7-én, 8-17 óráig.

Az alkotókör 20 éve
(Folytatás az elõzõ oldalról)
egyszerû a fiatal alkotók feladata. Szembe kell nézniük az
elutasítással, a meg nem értéssel, sokszor a nyomorral, a
társadalomból való kivonulással. A késõn, vagy a túl ko-
rán jött elismerés is káros lehet.”

Hozzátette: „A posztmodern korban nehéz a kedvünk-
re tenni, de nem tudunk meglenni a mûvészet, a mûvé-
szek nélkül. Így van ez jól. De a legjobb, hogy húsz éve
van egy kör, tehetséges tagokkal, akik a jövõben is teljeseb-
bé teszik életünket. Kolonics Péter húsz éve vezeti ezt a

2010. március 26-i ülés
Az intézmények háza kialakításánál a volt bánya nagy-

iroda épületében asztalos javítási, gépész szerelési mun-
kákat végeznek, villanyt és vizet szerelnek, elõkészülnek a
festéshez, és a ház környezetét is rendezik.

„A dorogi kistérség önálló, emeltszinten mûködõ
járóbeteg szakrendelõ korszerûsítése” címû pályázatot a
VÁTI Kft. 2010.03.02-ával befogadta. „A dorogi Dr. Magyar
Károly Városi Bölcsõde bõvítése” címû pályázat befoga-
dását követõen a VÁTI Kft. 2010. 02.25-én helyszíni szemlét
tartott az intézményben.

A Dorog „Térségi közösségi közlekedési központ” ki-
alakításához szükséges megvalósíthatósági tanulmány el-
készítésére megítélt 39,375 MFt pályázati összeg felhaszná-
lására vonatkozó szerzõdés tervezetet a közremûködõ szer-
vezet (KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.) aláírás elõtti véle-
ményezésre hivatalunknak megküldte. A hivatal által jó-
váhagyott szerzõdéstervezet aláírható.

Képviselõi kérdésre Szenczi Gyula mûszaki osztályve-
zetõ elmondta, hogy a Mária barlang téli idõszak alatt meg-
rongálódott lépcsõjének helyreállításáról már egyeztettek.

Dorog Város Képviselõ-testülete módosította a Dorog
Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Sza-
bályzatának a Tömedéki dûlõ területére vonatkozó részét.
Eszerint a Tömedéki dûlõ mezõgazdasági övezet helyett
különleges rendeltetési övezet besorolást kapott.

A testület elfogadta a háziorvosi alapellátás, a házior-
vosi ügyelet, a foglalkozás-egészségügy 2009. évi munká-
járól szóló beszámolót.

A képviselõk jóváhagyták Dorog Város Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégiáját.

Dorog Város Képviselõ-testülete az iparosított techno-

kört.” Végül dr. Tittmann elismerését és köszönetét fejezte
ki a sok szépségért és örömért, amit az ifjú alkotók nyújta-
nak nekünk legújabb tárlatukkal, és áldozatos szakköri
munkájukkal.

Kolonics Péter, aki már húsz éve vezeti a kört a nagy
elõdök nyomán, háláját fejezte ki tanítványainak a sok ered-
ményért, valamint a városnak és a mûvelõdési háznak a
mûködési feltételek biztosításáért.

Reméljük, még sok ifjú kiállító nevével találkozunk a
jövõben!

lógiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredmé-
nyezõ korszerûsítésének és felújításának támogatására 135,2
MFt célhitel felvételére az MFB Zrt. Önkormányzati Inf-
rastruktúra – fejlesztési Hitelprogram keretében közbeszer-
zési eljárást folytat le. Ezt a határozatot három nem, és egy
tartózkodás mellett hagyták jóvá.

Megszüntették a három óvoda, a három általános isko-
la és a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát, három
nem és egy tartózkodás mellett. Elfogadták a Dorogi Álta-
lános Iskola, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okiratát négy nem szavazat mellett.

Döntöttek a dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ va-
gyonkezelésének megpályáztatásáról. A testület többször
megfogalmazott, közös célja városunk költségvetési egyen-
súlyának hosszú távú biztosítása. Az általánosan, minden
területre vonatkozó takarékosság mellett sort kell keríteni a
kötelezõ és önként vállalt önkormányzati feladatok áttekin-
tésére. A feladatvállalások átszervezése révén lehetõség van
kiadásaink csökkentésére. A szociális ellátások szakterüle-
tén önkormányzatunk számára nem kötelezõ feladat az in-
tézményi bentlakásos szolgáltatás. Költségvetésünkben év-
rõl-évre igen jelentõs tételként szerepel ezen intézmény fi-
nanszírozása. Kiadásaink csökkentése érdekében döntöttek
arról, hogy tájékoztatják az érintetteket a Dr. Mosonyi Albert
Gondozási központ vagyonkezelésének esetleges megpá-
lyáztatásáról. Képviselõi kérdésére dr. Tittmann János pol-
gármester elmondta, ha biztosítva látják fél év múlva az in-
tézmény finanszírozását, akkor marad önkormányzati in-
tézmény. De ez jelenleg még bizonytalan, az önkormányzat
fel akar készülni minden lehetõségre. Ha a város jövõre is
képes lesz finanszírozni a gondozási központ mûködését,
akkor nem adja vagyonkezelésbe.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet, 2010.

évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõ-
sítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és az értékek köz-
vetítésének támogatása céljából.

Pályázók köre:Dorog Város nem önkormányzati szerveze-
tei és közösségei.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. április 16.
Az elbírálás határideje: 2009. április 30.
Az eredményhirdetés határideje: 2009. május 7.
Pályázati ûrlapok letölthetõk: Dorog Város Honlapjá-

ról (www.dorog.hu, hírek, illetve hivatali közlemények
menüpont)

Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu

Dr. Tittmann János polgármester

LOMTALANÍTÁS 2010
I. körzet, 2010. április 12. – Petõfi telep, Jókai M. u.,

Arany J. u., Balassa B. u., Bartók B. u., Vörösmarty M. u.,
Önkormányzat környéke, Orgona u., Bimbó u., Nefelejcs
u., Erõmû u., Mészmû környéke, Mész telep, Határ u., Út-
törõ u., Hegyalja u., Kálvária u., Kálvária köz, Bécsi u. kör-
forgalomtól.

II. körzet, 2010. április 13. – Fa utcák, Diófa u., Akácfa
u., Tölgyfa u., Fûzfa u., Fenyõfa u., Szent Borbála ltp., Fáy
A. ltp., Hám K. ltp., Bányász-körönd, Kölcsey u., Gárdo-
nyi G. u., Mészáros L. u., Jubileumi tér környéke, Kiss E.
u., Honvéd u., Aradi vértanúk u., Bem apó u., Jedlik Á. u.,
Szénoltár köz, Deák F. u., Dobó I. u., Wesselényi u., Kandó
K. u., Gáti Z. u., Deák F. u., Irinyi J. u., Schlattner J. u.,
Csonka J. u., Bánki D. u., Ganz Á. u., Puskás T. u., Brikett-
gyár u., Otthon tér, Szabadság tér, Hungária ltp.

III. körzet 2010. április 14. – Schmidt S. ltp., Pataksor
u., Pataksor alsó, Kesztölci u., Híd u., Tél u., Patak köz,
Köztársaság u., Zsigmondy ltp., Iskola u., Széchenyi ltp.,
Álmos u., Petõfi tér, Baross G. ltp., Hársfa u., Alkotmány u.,
Munkácsy M. u., Derkovits u., Szigligeti u., Munkás u.

IV. körzet, 2010. április 15. – Vasút sor, Ötház u., Szent
Erzsébet u., Szent József u., Szent László u., Szent Imre u.,
Mária u., Rákóczi u., Zrínyi ltp., Zrínyi u., Hunyadi u.,
Sándor u., Hantken M. u., Kossuth L. u., Táncsics M. u.,
Ella köz, Bécsi u. önkormányzattól, Martinovics u., Rad-
nóti u., Heine u., Geothe u., Schiller u., Eötvös u., Gorkij
u., Puskin u. Esztergomi út

V. körzet, 2010. április 16. – Hõsök tere, Béla király u.,
István király u., Templom tér, Mária tér, Ady E. u., Árpád u.,
Mátyás király u., Csolnoki u., Attila u., Panoráma u., IV. Béla
u., Könyves K. u., Templom u., Égáz környéke, Tömedék ltp.
környéke, Dorogi üdülõ övezet-zártkertek gyûjtõhelyei.

Kérjük, ne tegyenek ki veszélyes hulladékot (pl. pala,
festékes dobozok, olajos edények, gyógyszerek, akkumu-
látorok), ne tegyenek ki építési hulladékot törmeléket, vál-
lalkozási tevékenységbõl származó hulladékot (pl. autó al-
katrészek, síküveg), kommunális hulladékot, elektronikai
hulladékot, személygépkocsi gumiabroncsánál nagyobb,
vagy kisebb méretû gumiabroncsot.

Kérjük, hogy a hulladékot reggel hat órára szívesked-
jenek kihelyezni!

Dorogi Városüzemeltetési KFT.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye

FELHÍVÁS
Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027

Gyõr, Kandó Kálmán u. 11-13.) felkéri az ellátási területén
lévõ ingatlantulajdonosokat és kezelõket a településeken
(kül- és belterületen egyaránt) meglévõ kisfeszültségû,
középfeszültségû és nagyfeszültségû villamoshálózatok
vezetékei mentén, a biztonsági övezeten belüli fák, bokrok,
magasabb növényzet (akár élõ, akár elszáradt, gondozott
vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának
elvégzésére. Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007.
évi LXXXVI. Törvény (rövidítve:VET) 124. § d pontja, 133.
§ (3) bekezdése, 137. §-sa, illetve a villamosmû biztonsági
övezetérõl szóló 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet alapján
tesszük közzé.

A részletes tájékoztatás a honlapon, illetve a Dorogi
Városüzemeltetési Nonprofit Kft-nél megtekinthetõ.

A Rauscher-díjas
Wehner Tibor új könyve

Nem tévedés könyvnek, önálló kötetnek nevezni egy
folyóirat 2009/3. számát. A LIMES folyóirat kiadványának ez
a címe: WEHNER-VERNISSAGE (a szó jelentése: mûvészeti
kiállítás megnyitása.) Vagyis kötetbe gyûjtötték (Virág Jenõ
fõszerkesztõ, Miglinczy Éva szerkesztõ munkájával) a Mun-
kácsy-díjas mûvészeti író kiállítás-megnyitóiból azokat az

1992-2009. között elhang-
zottakat, amelyek Komá-
rom-Esztergom megyéhez
kötõdnek vagy helyszí-
nükkel, vagy az alkotók
kötõdéseivel. (Korábbi
megnyitóinak válogatását
más kötetekben adta közre
a szerzõ.)

A tematikus folyóirat-
ban jelentõs helyet érde-
melt ki városunk – mint-
egy igazolva a Rauscher-
díj jogosultságát is. Szól
ez a szerkesztõi figyelem
a Dorogi Galériának mint
értékmentõ mûhelynek,
amikor Koszkol Jenõ 2005-

ös emlékkiállításának, Szentessy László tatai mûvész be-
mutatkozásának megnyitó szövegeit adja közre. Szól – ter-
mészetesen – a dorogi kötõdésû alkotóknak, akik közül
ebben a könyvben Wieszt József, Végh Éva, Tettamanti Béla
és Hérics Nándor méltatása kapott megérdemelten helyet.
De nem maradt figyelem nélkül a gyûjtõ Zsembery Dezsõ
kollekciója sem, melynek a mûvészeti hagyományokban
gazdag Esztergom rendezvénye adott rangos elismerést az
itthoni bemutatkozás után.

A dorogi képzõmûvészet hagyományai nemcsak legen-
dák, de – a hasonló kiadványok révén – immár igazolható
és hazai képzõmûvészeti életünk vérkeringésében figyel-
met keltõ erõforrások. Újraolvasható összegzések, a mûvé-
szeti fejlõdéssel szembesíthetõ pillanatnyi állapotok mér-
földkövei. Országos és helytörténeti dokumentumok.

La-Ko
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Diákparlament Dorogon
2010. március 11-én az Országos Diákparlament kistér-

ségi fóruma tartotta ülését a Polgármesteri Hivatalban. Dr.
Tittmann János a társulási tanács elnökeként köszöntötte a
megjelent diákokat és pedagógusokat. A kistérség 17 isko-
lájának képviselõi a diákönkormányzatok tevékenységé-
rõl, belsõ- és külsõ kommunikációjáról, mûködési feltét-
eleirõl és konfliktuskezelési gyakorlatairól tárgyaltak, majd
megválasztották az õszi Országos Diákparlament kistérsé-
gi képviselõit. Térségünket Lászlóvszky Dzsenifer
(Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola) és Somogyi Kata (Piliscsévi Általános Iskola)
képviselik.

Januárban a Magyar Kultúra Napján Kálvin Balázs zon-
gorajátékában gyönyörködhettünk a Mûvelõdési Ház Szín-
háztermében. Mindenkinek felejthetetlen élményt nyúj-
tott Balázs játéka, aki zeneiskolánkban kezdte el zongora-
tanulmányait, most pedig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem másodéves hallgatója.

A Fertõdi J. Haydn Zeneiskola Regionális Furulyaver-
senyén február 24-én Partos Dorka arany minõsítést nyert,
Fülöp Luca, Csipke Ágnes,
Szezecz Bora pedig ezüst mi-
nõsítést kapott.

(Tanáruk: Lõrinczné Csiz-
madia Katalin, zongorakísé-
rõjük Málnai József volt.)

A minden évben megren-
dezésre kerülõ, idén XLV. Ko-
márom-Esztergom Megyei
kamarazene-fesztiválnak
Oroszlány adott otthont. 9
zeneiskola növendékei mu-
tatták be mûsorukat. Dorog-
ról 4 kamaracsoport szere-
pelt. Közülük Szendi Ágnes (iskolánk tanára): Pitypang c.
3 fuvolára komponált mûve dicsérõ oklevelet kapott. A
fuvolisták: Zakariás Sára, Gyöngyös Anita és Ujlaki Ale-
xandra adták elõ a mûvet. (felkészítõ tanáruk: Lõrinczné
Csizmadia Katalin.) A második dicsérõ oklevelet Mozart:
Ave verum corpus c. darabjának elõadásáért kapták zene-
iskolásaink, vonósok és kamarakórus elõadásában csen-
dült fel a mû. Hegedûn Szûcs Réka, Szám Bianka, Schmidt
Johanna, gordonkán Földi Dorottya, zongorán Székely
Ágnes mûködött közre a kamarakórussal.

A kórustagok: Birta Zsolt, Csímár Kamilla, Székely
Mária, Faragó Dóra, Süttõ Ildikó, Valek Anett, Baumann
Orsolya és Székely Judit közös munkája is emelte a sikert.

Felkészítõ tanáraik: Farkas Rose- Marie és Kolozsvári
Barnabásné voltak.

Március 15-én Nemzeti ünnepünkön, a városi ünnepé-
lyen Ifjúsági zenekarunk játszott Fódi János vezényletével.

Március 20-án Halleluja kórusunk és Pachelbel kama-
razenekarunk fennállásának 5. éves évfordulója alkalmá-
ból ünnepi koncertnek örülhettek a hallgatók a Mûvelõ-

dési Ház Színháztermében. A nagysikerû hangversenyt
Farkas Rose-Marie vezette és vezényelte. A kamarazenekar
szép hangzása Kolozsvári Barnabásné munkáját dicséri.
Közremûködtek zeneiskolánk tanárai is. Méltán aratott si-
kert Dvorak: Újvilág szinfóniájának lassú tétele Demeter
Ferenc klarinétszólójával, kórussal. Webber: Pie Jesu c.
darabját Süttõ Ildikó és Székely Dániel kedves, tiszta gyer-
mekszólói tették szívhez szólóvá és könnyet csalogattak a

hallgatók szemébe. Ráadás-
ként Händel: Messiás c. ora-
tóriumából a Halleluja kó-
rust hallhattuk. Ezért is vá-
lasztotta a kórus ezt a nevet,
mert ezzel a mûvel sokat sze-
repeltek átütõ sikerrel és az
együttes egyik kedvenc da-
rabja ez.

A 11. Tatabányai Tavaszi
Mûvészeti Fesztivált 2010.
március 20. - április 2. között
rendezi a tatabányai Erkel
Ferenc Zeneiskola az Erkel

emlékév alkalmából. Idén ünnepli fennállásának 60. év-
fordulóját a tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola.

Március 25-én délelõtt 10 órai kezdettel Erkel – emlék-
versenyt rendeztek az Erkel nevét viselõ zeneiskolák és
Komárom-Esztergom megye zeneiskolái részére. Zeneis-
kolánk csapata is részt vett a versenyen. (Csímár Kamilla,
Friedrich Szandra, Faragó Dóra, Székely Judit és Szent-
Imrey Tünde a csoport tagjai.) Az elsõ helyen végeztek.
Jegyet nyertek a Thália színház egyik Erkel elõadására,
valamint könyvjutalomban részesültek. A legjobb felké-
szítõ tanárokat is jutalmazták. Farkas Rose-Marie iskolánk
tanára is jutalomban részesült, valamint a csoportjával részt
vehet a Thália színház elõadásán.

25-én este a megye zenetanárai adnak hangversenyt az
Erkel évforduló alkalmából.

26-án a Tatán megrendezett Menner Bernát versenyen
két növendékünk képviselte iskolánkat. Bódis József László
trombitán játszott. (tanára: Láng Péter)

Zakariás Sára fuvolán játszott. (tanára: Lõrinczné Csizmadia
Katalin) Közülük Zakariás Sára hatodik helyezést ért el.

Az elsõ negyedév sikerei a zeneiskolában
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Kézmûves foglalkozás a
gyermekkönyvtárban

Április  21-én, (szerdán) délután 15-órától Anyák napi meg-
lepetés készül, szeretettel várnak minden érdeklõdõt!
A foglalkozást  Konczné Erika néni vezeti.

F E L H Í V Á S
ÖRÖM KÖR – újra összejövünk, játszunk, szeretünk,

nevetünk és elindítunk valamit…
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös ren-

dezvénye április 19-én /hétfõn/ 16-18 óra között a gyer-
mekkönyvtárban.

 – Hogyan neveljünk? - Holló Márta a Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatója, pszichológus elõadása

„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék
Nagy Józsefné óvónõ vezetésével

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Fergeteges nõnapi bálon ünnepeltek  a szebbik nem képviselõi Telt házzal játszották a színházbérlet utolsó elõadását

Kéményellenõrzés!
A Komtûz Kft. értesíti a dorogi lakosságot, hogy az évente
esedékes kéményellenõrzést és tisztítást 2010. március 8-
tól végzi. A munkálatok díjai:
Egyedi (db)

- gravitációs 1.170,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 3005,- Ft (Kö-
zületi, nettó)

- turbós 3.745,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 4.825,- Ft (Közü-
leti, nettó)

Gyûjtõ (szint)
- gravitációs 745,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 1.640,- Ft (Kö-

zületi, nettó)
- turbós 2.930,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 3740,- Ft (Közü-

leti, nettó)
Kisközponti 60 kW alatt (db)

- gravitációs 1.920,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 4.500,- Ft
(Közületi, nettó)

- turbós 5.315,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-val) 6.820,- Ft (Közü-
leti, nettó)

Kisközponti 60 kW felett (fm)
- gravitációs  715,- Ft (Közületi, nettó)
- turbós 2.045,- Ft (Közületi, nettó)

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak. A
tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelõberen-
dezés) ellenõrzése, tisztítása az éves díj fele.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot

hirdet az azbeszt alapú palatetõk környezetvédelmi célú
cseréjének támogatására.

Pályázók köre: a dorogi kistérség (Annavölgy, Bajna,
Csolnok, Dág, Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom,
Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny) terü-
letén lakóingatlannal rendelkezõ természetes személyek.

Rendelkezésre álló keretösszeg 2010. évre: 1.200.000 Ft.
Pályázható összeg: 120.000 Ft/lakóingatlan.
A támogatás utófinanszírozású.
Pályázat beadása: 2010. szeptember 30-ig folyamatosan.
A pályázat beadása kizárólag postai úton történhet az

alábbi címre: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2510 Do-
rog, Bécsi út 71.

Pályázat elbírálása: 2010. október 28.
A támogatási keretösszeg a pályázati kiírásnak mindenben megfe-

lelõ pályázatok között kerül felosztásra, a beérkezés sorrendjében.
A pályázati felhívás, valamint az adatlap beszerezhetõ: -

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás irodájában (2510 Do-
rog, Bécsi út 71.), - vagy letölthetõ a www.dtkt.hu weboldalról.

A pályázattal kapcsolatban további információk talál-
hatók a : www.dtkt.hu oldalon. Érdeklõdni lehet még a
kisterseg@dorog.hu címen, vagy a 33/441-191 telefonon.

Elsõ helyezett: A Zrínyi
Ilona Általános Iskola csapata!

Évek óta résztvevõi a dorogi iskolák a Budapest, X. ke-
rületi Harmat utcai általános iskola által szervezett „Min-
dent vagy semmit” általános mûveltségi versenynek. A kör-
nyezetvédelmi ismereteket is tartalmazó három fordulós
verseny középdöntõjébe több alkalommal kerültek az Eöt-
vös, a Petõfi és Zrínyi iskola 2 fõbõl álló csapatai, de ver-
senynek dorogi gyõztese ebben az évben volt elõször.

A Zrínyi Ilona általános iskola csapatai fokozatosan
vették az akadályt. Mindhárom induló csapat bekerült a
középdöntõbe, majd a döntõbe a Fenyvesi Zsófi - Felföldi
Anita páros jutott.

A március 18-i döntõben kettõsük „elhúzott” a mezõny-
tõl és kimagasló 170-es pontszámmal nyerték meg a versenyt.

Másodikok a Deák téri Evangélikus gimnázium tanu-
lói lettek 100 ponttal, míg a verseny harmadik helyezettje
a XVIII. Ady Endre általános iskola kettõse lett.

Gratulálunk a Zrínyi gyõztes csapatának és felkészítõ
tanáruknak Palkóné Keszthelyi Klára tanárnõnek!
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Rajzpályázat Föld Napjára
A dorogi Benedek Endre Barlangkutató és Természet-

védelmi Egyesület (BEBTE) a Föld Napja (április 22.) al-
kalmából rajzpályázatot hirdet a Dorogi Kistérség általá-
nos iskolás diákjai számára.

Olyan A/4-es rajzlapra készített alkotásokat várunk, me-
lyek közvetlen lakókörnyezetünk környezeti problémái-
ra, illetve azok megoldásának fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet.

A legjobb rajzok készítõi könyvjutalomban részesül-
nek, az alkotásokat pedig a BEBTE április 22-én, a dorogi
József Attila Mûvelõdési Házban nyíló természetfotó-kiál-
lításán, valamint honlapján is bemutatja.

A beadott rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a pályá-
zó nevét címét, elektronikus (e-mail) és telefonos elérhetõ-
ségét, valamint a diák iskolájának hivatalos bélyegzõjét is.

A rajzokat április 15-ig kérjük elküldeni a BEBTE cí-
mére (2510 Dorog, Schmidt Sándor ltp. 36.) Egy pályázó
több rajzzal is pályázhat.

Nap-Út-as és DÖK V. találkozó
2010. március 20-án, szombaton, a búbánatvölgyi Öko-

házban a Nap-Út Alapítvány által megrendezésre került a
Dorog város diákönkormányzatait elsõ ízben összefogó
gyûlés. Korábban már külön-külön találkoztunk mind a
négy iskola diákképviselõivel.

A jelenlévõknek két feladatuk volt:
· Be kellett számolniuk arról, hogy az elsõ találko-

zó óta milyen eredményeket értek el a diákönkormányzat-
tal. Az akkor felmerült ötletek és megvalósítási lehetõsé-
gek közül miket sikerült véghez vinni, illetve mik vannak
még folyamatban.

Kiemelkedõ eredmények közül:
• Egészségesebb ételek a büfében
• Új szakkörök
• Új programok (karácsonyi tanári énekkar)
• Több verseny
• Tanulmányi kirándulások (Bécs, Csodák Palotája)
• Házirend újítása
Tudták, hogy az egyik iskolában a dohányzás igen ko-

moly kérdését úgy próbálják megoldani, hogy a diákok 2
percet tartózkodhatnak csak a mosdóban, utána az ügye-
letesek kérdõre vonják az illetõt? Drasztikus lépés.

• Második körben, pedig a jövõben létrejövõ egységes
oktatási intézmény diákönkormányzata által rendezett
programokra kellett javaslatot tenni, és kitalálni, hogy a 4
iskola hogyan fog egymással kommunikálni.

Minden iskola nagyon barátságosan állt hozzá a kér-
déshez. Szívesen vennék közös tanulmányi- és sportver-
senyek megrendezését. Közös kirándulások alkalmával
jobban meg szeretnék ismerni egymást a diákok. S együtt,
összefogva még a várost is szebbé szeretnék tenni.

A kapcsolattartásra többnyire ugyanazok az elgondo-
lások születtek. Az én kedvencem:

Egy-egy, az iskola diákjai által megválasztott követ kép-
viselné az iskolája alsó, illetve felsõ tagozatát a nagy Gyû-
léseken. A nagy Gyûlés, pedig körforgásszerûen mindig
egy másik tagintézményben lenne megrendezve. Ez hoz-
zájárulna az oktatási körülmények megismeréséhez.

Miután a nagy munkával elkészültünk, a délutánt ba-
ráti hangulatú szalonnasütögetéssel, és játékkal töltöttük.
Kicsik és nagyok, fiúk és lányok, sõt még Barni is jól érezte
magát ☺!

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában

Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna

Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.    Telefon: 33/521-000 E-mail:
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Következõ lapzárta:  2010. április ??.
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Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Dorogi Sportképek – a márciusi sikerekrõl
A kemény tél komoly feladatok elé állította a szabadté-

ri sportolók felkészülését. Hol itt, hol ott kellett helyet
keresniük – vagy teremben, vagy mûfüves pályán, fõként
távol Dorogtól találtak megfelelõ ellenfelet, hogy ráké-
szüljenek a tavaszi rajtra. A teremsportolóknak pedig iga-
zodniuk kellett a szoros idõhatárokhoz a nagy igénybe-
vételek miatt. Végül mégis sikerült, ezt bizonyítják a már-
ciusi eredmények. Lássuk tehát!

Labdarúgás:
Az intenzív munkát sürgette a március 6-i rajt, hiszen

csapatot is kellett építeni, mert jóformán kicserélõdött a
fél csapat. Faragó Szabolcs, Papp András visszajött Do-
rogra, Nász Szilárd pedig sérülésébõl épült fel. Jöttek újon-
nan igazolt játékosok, mégpedig Sztranyovszky, Szaba-
dos, Kinyik és két brazil Junior és Andre. Mindezek a játé-
kosok beépültek a csapatba. Az összeszokottság hiánya
azonban meglátszott az elsõ bajnoki mérkõzésen, mert a
Törökbálint idehaza 2-0-s vereséget mért csapatunkra. A
folytatás már remekül sikerült. 2-1-es gyõzelem a Rojik
ellen idegenben Hajnal és Faragó góljaival. Következett
az elmúlt évek során az orrunk alá sok borsot törõ Sárisáp
elleni rangadó. Megtört a jég, nagy küzdelemben 1-0-s
hazai siker született Sztranyovszky góljával. Ismét ideha-
za a bajnoki tabella második helyén álló Érd következett:
kitûnõ játékkal 3-0 arányban nyert csapatunk Nász Szi-
lárd két, és Góman János egy góljával. A márciusi pont-
szerzés 9 pont, és ezzel a bajnoki táblázat 10. helyére ke-
rült fel a csapat. AZ ifjúságiak késõbb kezdtek, Sárisápon
nyertek, míg Érden döntetlent értek el. Remélhetõleg foly-
tatódik a pontszerzés, és ezzel a szurkolók számának nö-
vekedése is!

Kézilabda:
NB II-es nõi csapatunk igencsak a tabella aljáról kezd-

te meg a tavaszi folytatást. A jó felkészülés Györgyné
Körmöczi Renáta edzõ vezetésével az elsõ négy mérkõzés

letudásával nagyon jól sikerült. Egy hazai és három ide-
genbeli mérkõzés dorogi gyõzelemmel végzõdött. A Tata
csapatát Dorogon hét gólos különbséggel, a Telefongyá-
rat idegenben 16 gólkülönbséggel, a Budai 11 csapatát 14
gólkülönbséggel és a csepelieket ugyancsak idegenben 4
gólkülönbséggel gyõzték le. Szintén veretlen mind a négy
fordulóban az ifjúsági csapat is. Gratulálunk az eddigi
szép eredményekhez!

Teke:
A négy forduló mérlege 50%-os, két gyõzelem, két ve-

reség. Az egyik vereség 3 fa különbséggel végzõdött – bal-
szerencse! A városi bajnokság példás rendben folyik, a 8.
fordulónál tartanak.

Nõi labdarúgás:
Az NB II-es csapat a második fordulón van túl. A Bu-

dai Hegyvidék csapatától idegenben 4-0-s vereséget szen-
vedtek el, míg idehaza a Nyíregyházával 1-1 arányban
végeztek, mégpedig javuló játékkal. A csapat játékán lát-
szódik még a rutintalanság.

Birkózás:
A második országos kötöttfogású felnõtt rangsorver-

senyben, melyet Egerben rendezett meg a Magyar Birkó-
zó Szövetség, az 55 kg-os súlycsoportban Demény László
a 3. helyen végzett. Gratulálunk!

Asztalitenisz:
A megyei csapat az elsõ helyezett Szomód otthonában

kezdett és 12-6 arányú vereséget szenvedett. Ezt követõen
2 mérkõzést nyert meg, mégpedig a Tatabányai MÜTF el-
len 10-8 arányban, míg a Máriahalom ellen idegenben szin-
tén ilyen arányú gyõzelmet ért el.

Végezetül sajnos egy gyászhírt kell közölnünk. 70 éves
korában elhunyt Farkas Attila, az 50-60-as évek kiváló do-
rogi labdarúgója, aki késõbb a Labdarúgó Szakosztály ve-
zetõségi tagja is volt.

Göb Sándor

Március 13-án Szigetszentmiklóson került megrende-
zésre a light-contact Magyar bajnokság elsõ fordulójára. A
járványos idõszak sajnos megtámadta sportolóinkat is,
ezért a tervezettnél lényegesen kevesebben tudtak részt
venni az eseményen.

A hölgyek mezõnyében Németh Janka, Molnár Móni-
ka és Fenyvesi Márta nem talált legyõzõre, míg Busa Gab-
riella és Varga Tímea csak a döntõben szenvedett veresé-
get. Temleitner Krisztina pedig újoncként a dobogó har-
madik fokára állhatott.

A férfiaknál a 63 kg-ban két megyei sportoló is indult.
Hirsch Viktor a végsõ gyõzelmet is megszerezte, Buják Ta-
más pedig a bronzcsatát nyerte. Hargitai Viktor világbajno-
kunk Novák Jenõ távollétében a 84 kg-ban indult, ahol vé-
gül az ezüstérmes helyet szerezte meg. 69 kg-ban Quintz

Light-contact
Magyar Bajnoki forduló

Norbertnek sajnos a szlovákiai versenyen szerzett könyök-
sérülése kiújult, ezért fel kellett adni a négy közé jutásért
vívott küzdelmet. A bronzéremért sem tudott harcba szállni,
így végül a negyedik( pontszerzõ) helyen zárta a versenyt.
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A József Attila Mûvelõdési Ház elõzetes programajánlata
Tisztelettel meghívjuk Önt és családját az
Esztergomi Mûvészek Céhe

kiállításának megnyitójára
2010. április 9. 17 órára, a Dorogi Galériába

(József Attila Mûvelõdési Ház, Dorog).
Köszöntõt mond:

Dr. Tittmann János, Dorog város polgármestere.
A kiállítást megnyitja Dr. Zsembery Dezsõ mûgyûjtõ.
Közremûködnek az Erkel Ferenc zeneiskola tanárai.

A tárlat 2010. április 20-ig tekinthetõ meg.

Borklub
2010. április 10. 18 óra, József Attila Mûvelõdési Ház.

Vendég: Bott Frigyes,
az év Borász felfedezettje Felvidékrõl.

Az est hangulatát élõ énekes zenei mûsor színesíti majd.
Szeretettel várnak minden, a borok, borkultúra felé

nyitott érdeklõdõt!
Információ: 70/2217102 Riegel Béla; http://borklub.extra.hu

Gyermekszínház
2010. április 13. 9.00 és 10.30 óra,
József Attila Mûvelõdési Ház.

Piroska és a farkas a Hókirálynõ
Meseszínpad elõadásában.

A jegy 500,- Ft.

A Föld Napja alkalmából 2010. április 22-tõl látogatható a
„Barlangoktól a tûzhányókig”

címû kiállítás a BEBTE szervezésében
a Dorogi Galériában.

Mit tehetek én a klímaváltozás ellen?
2010. április 22-én, 17 órakor a Föld napja alkalmából

közösségi filmvetítés a mûvelõdési házban. Bemutatásra
kerül „A hülyeség kora” címû film. A belépés díjtalan!

2010. április 24. 17 óra
Musical Paletta

Musicalek, operettek, slágerek az Operaház Fantomja, a
Vámpírok bálja és az Elisabeth fõszereplõinek

tolmácsolásában!
A jó hangulatról KOÓS Réka, MAHÓ Andrea, BOT

Gábor és CSENGERI Attila gondoskodik!
Belépõ: 2500,- Ft. Információ: 06-33-521-000

XIX. Nemzetközi Kórustalálkozó
- Dorog 2010.

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a táti Musik-
Land Utazási Iroda május 07-én (péntek), 17.30 órai

kezdettel 19. alkalommal rendez közösen nemzetközi
kórustalálkozót a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban.
A nagyszabású hangversenyen a következõ hat együttes
mutatja be mûsorát: Zrínyi Iskola Kóruscsaládja Dorog,
Szlovák Pávakör Pilisszentlélek, Szent Anna Templom
Kórusa Esztergom, Vox Hungarica Nõikar Budapest,

Szivárvány Énekkar Párkány (Szlovákia),
Tromso Kvinnekor (Norvégia).

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a Musik-
Land Utazási Iroda valamennyi közös rendezvényére,
így erre is, a belépés díjtalan. A hangverseny után az
énekesek közös baráti vacsorán vesznek részt, ahol

minden bizonnyal öröméneklésre is sor fog kerülni.

Rázzunk egyet úgy, mint rég!
Hetente összeszaladt négy-öt falu tinédzserserege a hatvanas
évek közepén, ötórai teára - plakátozás, hírverés nélkül. Har-
minc évvel késõbb, 1997-ben ugyanez megtörtént a dorogi Mu-
kiban. Azóta majdnem minden évben összejövünk. Idén május
23-án, vasárnap 18. órakor találkozunk a József Attila Mûvelõdé-
si Központ elõtt felállított fesztivál-sátorban. Négy régi zenekar
lelkesen készül, hogy este hattól éjjel egyig nyomja a beatet,
ahogy annak idején: a Fours, a Crumerum, a Cé-Có és a solymári
Wulcan. Az utóbbi negyedszázada nem lépett fel. A jegy csakis
elõvételben 2500 Ft (a buli
napján 3000 Ft). Dorogon, az
Arany János Városi Könyv-
tárban kapható. A képen
Csepei Tibor tanár úr, Turi Laci
és Gálicz Feri a beat hajna-
lán…               Szilas Zoltán


