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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

MÁJUS – CSUPA VERS ÉS ÉNEK
Van-e még ünnepünk, amit meg na fakítottunk volna em- lezõ ünnepein. Rossz lelkiismeretünk lehet az oka, hogy
beri természetünkkel?
egyetlen napon le akarjuk róni minden hálánkat és tartoMájus egyszerre ünnepélyes és szomorkás hónapunk. zásunkat? Talán a nyelv az, amely eredeti érzelmeinket a
Ennek talán a rügyezve-fagyosszenteskedve kiteljesedõ legmélyebben és legõszintébben õrzi helyettünk, amikor
tavasz lehet az oka. Mondhatnám: a május csupa vers és még értjük az ilyen szavaink jelentését: anyanyelv, anyaének. Született százával a nemes és a megnyomorító és a méh, anyatej, anyaország, anyaszentegyház, anyaterméjókedvû munkáról ugyanúgy, mint a drága, az elveszett, a szet…
megalázott és a jelképpé magasodó édesanyáról. Velük
Csupa vers a május? Most éppen csupa évforduló –
kezdõdik a május! Hogy mióta és kiknek az érdemeként ha oda tudunk fordulni múltunkhoz, ha oda tudunk fivan ez így, már alig sejtjük. Volt idõ,
gyelni az üzenetekre. Az öt évvel
amikor a munkásököl (vasököl)
ezelõtti európai eufóriára, amikor
mementója volt a mindent megha– mi dorogiak sokan – elõdeink
tározó munkaünnep. Kinek jutott
második anyafölddé változtatott
eszébe Chicagó, ahol 1884-ben a
hazájában, Marienbergben ünneszakszervezetek amerikai kongpeltük együtt az egyesülõ Európát
resszusa a követelések napjává kiõslakos németekkel és közel hatvan
Szirom borzong a fán, lehull;
áltotta ki május 1-jét, és sztrájkokéve kitelepített dorogiak utódaival.
fehérlõ illatokkal alkonyul.
kal, tüntetésekkel kívánta elérni célKeserves annak a bizalom napja, aki
A hegyrõl hûvös éj csorog,
jait? Verték is szét a felvonulókat kíennyiféleképpen élte meg a törtélépkednek benne lombos fasorok.
méletlenül! Lett belõle aztán nemnetét! A Pilis-Gerecse völgyében
zetközi ünnep öt év múlva, 1947-re
pedig volt példa mindenre.
Megbú a fázós kis meleg,
pedig a franciák állami eseménnyé
Nem is egyforma a világ, még
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
nyilvánították. Nálunk ez már
ha kerek is. Anyák napja nálunk
1945-ben megtörtént. Közben femájus elsõ vasárnapja, de a norvélénk is sokféleképpen vélekedtek
geknél ez februári ünnep, sok arab
róla. Néha betiltották, máskor virslis-sörös munkaszüneti ország március elsõ tavaszi napjára öltözteti díszbe a színappá emelték. Egyik legkitartóbb jelszavai közé tartozott vét, a legtöbb európai nép pedig május második vasár(?) a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés… de ez már egy napján keresi fel az édesanyját, vagy gyertyafénnyel megmásik történet és dal – a közelmúltból.
világított emlékét. Ahogy május 9-ét is neveztük már a gyõAz anyák dicséretét (mi, emberek) elõbb kezdtük vala- zelem napjának, Dorogon másfél évtizeden át a megbékémivel. Karinthyval szólva: „már az ókori görögök is…” S lés napjának, s most az Európa Nap ígér nekünk reményt
persze bennük is egyesült a tavasz, a virágzás, a termé- egy válságos idõben.
kenység, a szépség elválaszthatatlan fogalma, amikor az
Én mégis két ritka évforduló felé fordítanám a figyelanyákat ünnepelték. Világszabadalom ebbõl is Ameriká- münket. Talán azért, mert a jubileumok ritkább élményeban lett. Aki ünneppé akarta tenni (Anna M. Jarvisnak ink, ezért kevésbé kopnak meg. Május 5-én a magát „rút
hívták Philadelphiában), késõbb maga is tiltakozott az esz- kisded”-nek nevezõ Radnóti Miklós centenáriumára fime törvénybe iktatása ellen. Becsüljük meg bátorságáért, gyelhettünk: az õ kiteljesedett emberségére, a szeretet megmert nem az élõ és halott anyákkal fordult szembe, hanem õrzött tisztaságára. És Gizella napja május 7-én emlékezaz ajándékárusok mohóságával, a szeretet üzletté silányí- tethet minket a 950 éve meghalt elsõ magyar királynéra,
tott magamutogatásával. Mi magyarok csupán 10-12 évvel aki hûséges életével vált boldog emlékezetûvé a magyarok
maradtunk le az európai divattól: 1925-ben még a Mária- szent királya, István mellett.
kultusz jegyében, 1928-tól már miniszteri rendelet hatásáMégis csak csupa vers és ének ez a hónap!
ra verseltünk-énekeltünk az édesanyákról az iskolák köteKovács Lajos

Radnóti Miklós:

Május

2009. május
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TESTÜLETI HÍREK
2009. április 24-i ülés
Szent György nap alkalmából két dorogi rendõrt jutalmaztak a képviselõk az önkormányzat nevében az áprilisi
ülésükön. A kapitányság vezetõ javaslata alapján
Nyizsnyánszki Gergely rendõr fõtörzs õrmestert és Mészáros Árpád rendõr százados vehetett át jutalmat dr.
Tittmann János polgármestertõl.
A két ülés közti események tájékoztatójából a képviselõk megtudták, hogy a „volt Bánya Nagyiroda” épületének intézmények házává történõ átalakításának kiviteli
tervei elkészültek. A jogerõs építési engedély birtokában
az épület megvásárlásának közbeszerzési eljárása megkezdõdhet. A Zrínyi Ilona Általános Iskola felsõ udvarának
burkolása elkészült. A szeles idõjárás által megrongált fõbejárat felöli homlokzat felújítása várhatóan májusban fejezõdik be. Szintén májusban készül el református templom teljes homlokzat felújítása. Emellett a református parókia tetõ felújítási munkái megkezdõdtek. Folytatódik az
Ady Endre utca út- és járda felújítása.
Az ülés további részében elfogadták Dorog Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadási rendeletét. A pénzügyi
bizottság elnöke, Karcz Jenõ szóban is felhívta a figyelmet
arra, hogy a módosításoknak megfelelõen gazdálkodtak
az elmúlt évben. 2008-ról közel 19 millió Ft a pénzmaradvány, mely az idei év tartalékába került át, így 2009-ben
közel 41 millió a tartalék.
Aktualizálták a sport koncepciót, és megalkották a sport
rendeletet. Ez utóbbira egy, a sportcsarnok részleges felújításához (vizesblokk és nyílászáró csere) szükséges pályázat miatt
került sor. A sportkoncepció magába foglalja a:
- sportcsarnok felújítását,
- A szabadtéri sportolásra alkalmas területek fejlesztése;
- Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi eszközeinek
fejlesztése;
- A diáksport egyesület támogatása;
- A télisport alapítvány támogatása;
- A birkózás, a labdarúgás csapatainak nemzeti
bajnokságban való szereplésének támogatása;
- Sportiskolai kerettanterv szakaszos bevezetése Dorog
Város közoktatási intézményeiben. Az ehhez kapcsolódó
egyesületi háttér biztosítása.
- A birkózó szakosztály számára külön tornaterem
biztosítása.
- Újonnan kialakult úszó sport teltételeinek további
javítása.
Módosították Dorog Város Településszerkezeti Tervét és
Helyi Építési Szabályzatát, mely a Csolnoki út melletti
területet érintette.
Beszámolók sokaságát fogadták el. Számot adott 2008.
évi tevékenységérõl a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft., a Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft., a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit
Kft., a Dorog Város Kulturális Közalapítvány, a Dorogi
Kommunális Közalapítvány, a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány, a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Dorog Város Gyámhivatala, a Dorog
Város Gyámhatósága, és elfogadták a tájékoztatást a 2008.
évi belsõ ellenõrzésekrõl.

2

Megalkották Dorog Város Önkormányzatának és a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Közbeszerzési Szabályzatát.
A Tömedéki dûlõ területére vonatkozó Szerkezeti és Szabályozási Tervet módosították, hogy az ott üzemelõ étterem fejlesztése végbe mehessen.
Csökkentették az értékesítésre kijelölt önkormányzati ingatlanok árát, mert a többszöri meghirdetést követõen sem
sikerült licit tárgyalás útján értékesíteni õket az érdeklõdés teljes hiánya miatt. Így a jövõben az alábbi kikiáltási
áron hirdetik meg az érintett ingatlanokat:
Megnevezés

Hrsz

Nagyság

25%-kal csökkentett ár

1. Volt ÁNTSZ épülete

1039
Bécsi út 9.
1134
Mátyás k. u. 20
666/1/A/37
666/1/A/38

Telek:237m2
Épület:100 m2
Telek: 579 m2
Épület 172 m2
5 db üzlethelyiség:
48,11 m2
48,52 m2
42,38 m2
56,46 m2
44,7 m2

14.692.500 Ft

2. I. sz. Nappali Kllub
3. volt mentőállomás

13.781.250 Ft
150.000 Ft/m2

2009. június 1-tõl változnak a jegyárak a Dorogi Városi
Uszodában. (lásd. 3. oldal)
Dorog Város Képviselõ-testülete biztosítja a Dorogi Szent
Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft.
tüdõröntgengép vásárlásához szükséges 10 %-os önerõt
4.080.000 Ft összegben. A vásárláshoz a rendelõ hitelt kíván
igénybe venni, melyhez az önkormányzat kezességet vállal.
Dorog Város Képviselõ-testülete 2009. évi költségvetésében a sport szakosztályok és egyesületek számára az alábbi támogatást biztosítja: Dorogi Futball Club: 11.000.000,Ft, Dorogi Egyetértés Sport Egyesület: 9.700.000,- Ft, Dorog Város és Térsége Diáksportjáért: 100.000,- Ft, Mozgássérültek Sport Egyesülete: 100.000,- Ft, Téli sport Alapítvány: 100.000,- Ft, Eötvös József Ált. Isk. Diáksport Egyesülete: 100.000,- Ft. Tartalék: 200.000,- Ft
Döntöttek a 2009. évben adományozott elismerésekrõl.
2009-ben a PRO URBE díjat Kovács Lajosnak adományozzák. Az Év pedagógusa díjat Ráduj Zoltánné óvónõ
kapta. A Dorog Város Jó tanulója – jó sportolója címet
Tanka Bernadett a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulója
nyerte. 2009. évben a Pedagógiai Szakszolgálatnak 25 éves
fennállásának évfordulója alkalmából emléklapot és 75.000
Ft-ot, a Dózsa György Napközi Otthonos Óvoda 70 éves
fennállásának évfordulója alkalmából emléklapot és
200.000 Ft-ot adományoz az önkormányzat. Kruzslik János
úrnak 70. születésnapja alkalmából Emléklapot és 70.000
Ft-ot adományoznak. Az átadások idõpontja: június 4.
Pedagógus nap
A Rauscher György-díjat Wehner Tibor mûvészettörténésznek ítélték. Az átadás idõpontja: december 18. Karácsonyi gála.
Az Év köztisztviselõje díjat Rossz Miklósné köztisztviselõ
kapta. Az átadás idõpontja: július 1. Köztisztviselõk napja
Az Év szociális dolgozója díjat Barlangi Katalin intézményvezetõ kapta. Az átadás idõpontja: november 12. Szociális gondozók napja
Az Év egészségügyi dolgozója Dr. Zsembery Dezsõ belgyógyász, reumatológus fõorvos lett. Az átadás idõpontja:
július 2. Semmelweis nap
(Folytatás a következõ oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ - testülete 2009.
évben a Bányász Zenekar 120 éves fennállásának évfordulója alkalmából zászlót, emléklapot és 120.000 Ft-ot adományoz.
Átadás idõpontja: május 17-i Jubileumi hangverseny
A Kulturális Alap keretösszegét a beérkezett pályázatok
alapján így osztották fel:
Keretösszeg:2.000e Ft
Pályázó
Javaslat eFt
Dorogi Nyugdíjas Egyesület
100
Crazy Dance Tánc és Sportegysület
30
Nap-Út Alapítvány
80
C-4 Postagalamb Egyesület Dorog
40
Magyar Vöröskereszt Dorogi Szerv.
80
Graveyard At Maximum zenekar
30
Dorog Város Barátainak Egyesülete
100
Német Nemz Kult Egy. Bányászzenekara
290
Dorogi Ipartestület
50
Tájak Korok Múzeumok Egy. Dor. Csop.
50
Városi Diák Alkotó Kör
100
Dorogról Elszármazottak Baráti Köre
50
Bányász Szakszervezet
50
Mozgássérültek Reg. Érdképv. Egy.
150
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
50
Ifjú Muzsikusok
150
Védõnõk
30
Wendlingen-Dorog Baráti Egy.
80
Fészek AM Klub
50
Máltai Szeretetszolgálat
50
Szt. Borbála Plébánia
50
OMBKE
50
Mentõ-Alapítvány
60
Polgárõrség
130
Városi Nyugdíjas Egyesület
100
Összesen:
2000

A testület az Otthon téri szökõkút felújítására kiírt pályázat érvényesnek, de eredménytelennek nyilvánította.
Hamarosan új pályázatot írnak ki.
Megválasztották a szavazatszámláló bizottságok tagjait a
2009. június 7-i Európai Parlamenti képviselõ választásra.
Dorog Város Önkormányzata pályázatot írt ki a Dózsa
György Napközi Otthonos Óvoda új elnevezésére.
Dorog Város Képviselõ-testülete megismerte és támogatta
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. tervezett projektjében szereplõ Dorog városát érintõ személygépkocsi parkoló
és buszállások illetve parkolók létesítését és kialakítását. A
tervezett fejlesztés részét képezi az önkormányzat által indított, a volt brikettgyár területén kialakítandó, intermodális
közösségi közlekedési csomópont létrehozására vonatkozó
kiemelt projektjavaslatnak. Az önkormányzat vállalja, hogy
a létrehozandó személygépkocsi parkolókat és buszállásokat illetve parkolókat 10 évig fenntartja, és üzemelteti.
MaZsu

Nyitva áll a
Sátorkõpusztai barlang
Májusban ismét megtekinthetõ a Sátorkõpusztai
barlang a BEBTE vezetésével.
MÁJUS 23-24-én (szombat, vasárnap) várják az
érdeklõdõket.
Jelentkezni a bebte@index.hu e-mail címen lehet.
Annak, aki további barlang túrákra vállalkozna,
aggteleki barlangtúrákat is ajánlanak.
Részletek: www.bebte.hu

Értesítés
A Városi Uszoda 2009. május 18-24-ig zárva tart a
sátorborítás leszerelése és a karbantartási munkálatok
ideje alatt. Nyitás: 2009. május 25. reggel 6 órakor.

Fogadónapok
2009 áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2009. május 21. csütörtök, 8-12-ig.

Az uszoda jegyárai 2009. június 1-tõl a következõk:
Egész napos uszoda belépõ
Felnõtt belépõjegy: 900,Diák belépõjegy: 600,Nyugdíjas- és gyermekjegy: 500,Szauna blokk használata
Felnõtt belépõjegy: 800,Diák belépõjegy: 500,Nyugdíjas- és gyermekjegy: 400,-

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. május 22. péntek, 8-12-ig.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Kombinált belépõjegy (uszoda és szauna használata)
Felnõtt belépõjegy: 1.500,Diák belépõjegy: 900,Nyugdíjas- és gyermekjegy: 700,-

2009. május

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. május 22. péntek, 8-12-ig.

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:
dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2009. június 10.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Csatornázás, aszfaltozás, felújítás
A mûszaki osztály vezetõjét, Szenczi Gyulát kérdeztük
arról, hogy milyen felújítások folynak a városunkban.
Az osztályvezetõ örömmel számolt be arról, hogy júliusban kezdõdhet a Pataksor várva várt csatornázása. Elkészültek a tervek, megvan vízjogi engedély, és kiírták a közbeszerzési eljárást a kivitelezõ kiválasztására. A Pataksor
csatornázásának befejezésével elmondhatjuk, hogy Dorogon szinte 100%-os lesz a csatornázottság, a gerincvezeték
mindenhol kiépítésre kerül.

Itt épül a Lidl áruház

Új fákat ültettek
a régiek helyére
A tavasz beköszönte nem mindenki számára jelenti a
felhõtlen, megújulást hozó jókedvet, hiszen évrõl évre
egyre többen szenvednek a virágporok, pollenek okozta
allergiától. Ezen idõszak egyik leginkább irritáló növénye a nyárfa, mely a kellemetlen allergiás tüneteken túl a
szálló pihék befurakodó tömegével is bosszúság forrása.
Szerencsére már egyre kevesebb nyárfával találkozunk városunkban. Pár hete a Hõsök tere és a környék lakói örülhettek annak, hogy a parkolók mellett álló öreg nyárfákat
szakszerûen kivágták és a helyükre új platánfa-csemetéket ültettek. A fák cseréjét a Dorogi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. Molnár Albert képviselõ közremûködésével és anyagi támogatásával végezte, remélve, hogy a kezdeményezés követõkre talál majd, és egyre több egészséges zöld területe lesz a városnak.
Cs. R.

Elõkészítés alatt áll a volt „bánya nagyiroda” épületének megvásárlása. Már itt is készen állnak a tervek az úgynevezett „Intézmények háza” kialakítására. A következõ
lépés az ingatlan tulajdonjogának megszerzése.
A református templom külsõ homlokzatának felújítása
május közepére fejezõdik be. Ezzel egy idõben a református parókia tetõszerkezetét is rendbe hozzák.
A Zrínyi iskola felsõ udvarának térkövezése is befejezõdött, jelenleg az iskola bejárati homlokzatának rendbetétele zajlik, mely a tavaszi szélviharban rongálódott meg.
Az Ady utcában folytatódik a járda és útépítés. A tavalyi
csatornázás után a téli leállást követõen már csak az aszfaltozás van hátra.
Ismertette a Hantken Miksa utca - Rákóczi Ferenc utca Mária utca - Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációja tárgyában kiírt gyõztes tervpályázat részleteit dr.
Tittmann János polgármester a terület jelenlegi tulajdonosaival. A továbblépésrõl, a tervek megvalósításáról is tárgyaltak.
A volt piactéren az ott lévõ régi takarmánybolt és a többi
épület bontásával megkezdõdött a Lidl élelmiszer áruház
építése. Az új áruház várhatóan nyár végén, õsz elején
nyitja meg kapuit a vásárlók elõtt.
Mazsu

Kedves dorogiak!
Városunk fennállásának huszonötödik évfordulója alkalmából dokumentumfilm készül Dorogról. A film készítõi minél alaposabban szeretnék bemutatni Dorog és
lakói múltját, jelenét. Ezért kérnek mindenkit, akinek bármilyen privát filmje, videója van az elmúlt ötven évbõl,
(vagy korábbi idõszakról), az legyen olyan kedves a filmhez kölcsönadni! Nem csak a városról készült anyagot
gyûjtik az alkotók, hanem olyanokat is, amelyeken a múltbeli élet hétköznapjai, vagy eseményei láthatóak.
A beérkezõ anyagot kérjük a Mûvelõdési Házban
Cservenka Ritának 2009. június 31-ig leadni. A kölcsönzött anyagot legkésõbb szeptember 31-én visszakapják az
eredeti tulajdonosok.
Segítõ közremûködésüket elõre is köszönjük!
Egyed László filmrendezõ

Veszélyes- és elektronikai hulladékgyûjtés AKCIÓNAP MÁJUS 30-án!
Ismét veszélyeshulladék-gyûjtõ akciónapot szervez a
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület Dorogon. A helyszíneken az egyesület tagjai szeretettel várják a veszélyes háztartási és elektronikai hulladékot (minden, ami
árammal ment) leadókat.
Idõpont: május 30. (szombat), 8–12 óra.
Gyûjtési helyek: 1. Penny Market parkolója, 2. SZTK-val
szemközti parkoló, 3. Profi parkolója, 4. Zsigmondy ltp.
és a Schmidt S. ltp. között a parkolóban, 5. Széchenyi
ltp. melletti parkoló.
Szervezõi elérhetõség: az akciónappal kapcsolatos kérdéseikkel Nádor Tamás szervezõhöz fordulhatnak. Elérhetõségek: (30) 480 11 45 és dke KUKAC dke PONT hu
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Civil kontroll immáron 20 éve
Hivatalosan is 20 éves városunk egyik különleges egyesülete, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület. Ezt a dátumot, a bírósági bejegyzés évfordulóját ünnepelték meg
április 23-án, a Föld Napja alkalmából.
A mûvelõdési házban tartott ünnepségre az eltelt két
évtized munkásságát bemutató, áttekintõ kiállítással várták vendégeiket. A kiállítást dr. Fülöp Sándor, a jövõ nemzedékek országgyûlési biztosa nyitotta meg. Kiemelte,
hogy a tevékenységük Magyarországon is különlegesnek
számít, mert ösztönös, helyi mozgalomként indult, és az
maradt még ma is. Nem irodából vezérelt, számítógépes
parkkal rendelkezõ, intézményesített egyesület a dorogi.
Nem véletlenül jöttek, és jönnek ide sokan tanulmányozni az egyesületet. Dr. Fülöp Sándor szerint az egész ország
büszke lehet arra, hogy a semmibõl egy ilyen mozgalom
fejlõdött ki. 64 ezer civil szervezet van ma már hazánkban,
de húsz évvel ezelõtt egy kézen meg lehetett számolni õket.
És az egyik elsõ a dorogi volt ezek közül. Akkoriban itt
Dorogon jelentkezett egy probléma (a hulladék égetõ építése kapcsán), aminek megoldására összefogtak. Azóta is
nagyon fontos, hogy sosem az egyesület jövõjérõl van szó,
hanem a dorogiak érdekérõl. Az intézményesülés (szerencsére) még nem ment végbe máig sem. Még mindig a problémák számítanak, és nem az egyesület. Büszkék lehetnek
arra, amit közösen tettek és tesznek.
Az ünnepségen dr. Dávid Anna, alapító tag, és az egyesület elsõ elnöke beszélt részletesen a DKE megalakulásának körülményeirõl, és az eltelt húsz év munkájáról, korabeli újságcikkek és fotók bemutatásával.
Igazán jelentõsek az elért eredmények, hasznos és eredményes volt az a munka, amelyet az egyesület tagjai lelkesedésbõl és városuk iránti elkötelezettségbõl végeztek.
Az ünnepi hangulatot Dávid Zsuzsanna (fuvola) és Jászberényi Edina (gitár) koncertje teremtette meg.
Mazsu

Város takarítási akció
a Föld napján
Dorog idén is csatlakozott a Magyar Közút Kht. felhívásához. Április 22-én város takarítási akciót szervezett az önkormányzat. Az iskolások, önkéntesek, és a nyugdíjasok ismét
összefogtak, hogy tisztább legyen lakókörnyezetünk. Õk a
városi közterületeket tették rendbe. A Dorogi Vállalkozók
Egyesülete a külterületeken illegálisan elhelyezett hulladékot gyûjtötte össze, rakodógéppel. Összesen kb. 80 köbméternyi hulladékot távolítottak el a város határából.

Sövény ültetés az óvodákban
A Föld napi programokba a Sanyo is bekapcsolódott
Mindhárom dorogi óvoda kertje tovább szépült a Föld
napján. Immár minden évben megemlékeznek errõl a világnapról a legkisebbek is, és idén a Sanyo Hungary Kft.
is bekapcsolódott a programokba. A Sanyo azzal támogatta az óvodai programokat, hogy minden dorogi óvodában sövényt telepítettek az önkéntes szülõkkel és a gyerekekkel. Müller Hajnalka PR munkatárs elmondta: „A Föld
napja a vállalatunk számára is nagyon fontos alkalom,
mert a Sanyo Hungary Kft. a „Think Gaia” vállalati filozófiájához hûen a GAIA vagyis a Földanya védelmére
kötelezte el magát, és minden tevékenységében arra törekszik, hogy hasznára legyen az életnek és a Földnek. A
fagyalültetéssel a gyerekek környezettudatos nevelését
kívántuk segíteni az óvodákkal együttmûködve. Szerencsére az idõjárás is kegyes volt az egész heti programsorozathoz. Természetesen cégen belül is megünnepeltük a
Föld napját, tujasort telepítettünk a cég udvarára élõ kerítést kialakítva, melyet évrõl-évre meghosszabbítunk. Az
iskolásokkal is kivettük a részünket a környezetvédelmi
akciókból, a BEBTE-vel együttmûködve a Palatinusz - tó
partjának takarításában segédkeztünk. Ez a minden évben az általános iskolásoknak kiírt „Think GAIA” vetélkedõ keretén belül valósult meg.”
Mazsu

Szabadtéri programokkal, kirándulásokkal, kerti
munkálatokkal emlékeztek meg a hagyományos egészség
héten a Föld napjáról a dorogi óvodákban.

2009. május
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Nagy sikerû koncertet adott városunkban a svájci
Stadtmusik Solothurn zenekar.

Gyermekbábjátékos Fesztivál
2009. április 18-án, szombaton került sor Nyergesújfalun
az Ady Endre Mûvelõdési Házban az I. KomáromEsztergom megyei Gyermekbábjátékos Fesztiválra. Kilenc
bábcsoport nevezett a “versenyre”, köztük a Petõfi iskola
Pinokkió Bábcsoportja is. Benedek Elek születésének 150.
és halálának 80. évfordulója alkalmából Benedek Elek
mese-feldolgozásával készültek, A soknevû királyfi címmel.
A jól sikerült produkció elõadói: Forgács Klaudia Bianka,
Tar Laura, Jónás Ádám Gaszton, Trezel Máté, Mielec Kristóf,
Farkas Katrin, Gombos Dzsenifer Etelka, Mede René, Cserna
Mónika, Kovács Regina (2. a osztály).
Felkészítõ, rendezõ: Putz Józsefné. A közönség nagy
tapssal jutalmazta a humoros elõadást. A bábcsoport
produkciójára Bronz minõsítést kapott. Gratulálunk!
Forrás:www.petofi-dorog.sulinet.hu

A hagyományos felvonulással ünnepelték május elsejét a
baloldali pártok és szakszervezetek. A menetet az Aranycsengõ Mazsorett csoport és a bányász zenekar vezette.

Új kezdeményezésként jazz koncert sorozat indult a
mûvelõdési házban. Elsõként a Fritz-Marosi kvartett
lépett fel virtuóz muzsikával. A következõ koncerten
többek között Lattmann Béla lép fel.

Német Ifjúsági Énekkarok
IV. Országos Fesztiválja
Arany minõsítés és külön dicséret a dorogi kórusnak.
Április 18-án a Német Kisebbségi Önkormányzat Gyermekkórusa Véménden részt vett a Német Ifjúsági Énekkarok IV. Fesztiválján. A kórus vezetõje: Kovácsné Fódi
Krisztina. A fesztiválra az egész országból érkeztek énekkarok, többek között Pécsrõl, Mohácsról, Budapestrõl,
Bólyból.
Öröm volt hallgatni a sok lelkes fiatalt, akik szüleik, nagyszüleik anyanyelvén adták elõ a gyönyörû népdalokat. Kórusunk is igen színvonalas teljesítményt nyújtott, a szakmai
zsûri arany minõsítéssel és külön dicsérettel értékelte az énekkart és a kórusvezetõ munkáját. A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében szeretettel gratulálunk és további jó munkát kívánunk!

Április 30-án ballagtak a Zsigmondy Vilmos Gimnázium
végzõs tanulói
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Nap-Út Nap a teljesebb életért
„ A szükséges dolgokban az
Egység, kétesekben a Szabadság, mindenekben a Szeretet!”
Szent Ágoston
Április 25-én a József Attila Mûvelõdési Házban „NapÚt nap a teljesebb életért” címmel rendeztünk immár ötödik alkalommal EGÉSZség-napot Dorog és térsége gyermekei, családjai részére a Közmûvelõdési Kht.-vel közösen, az ÁNTSZ közremûködésével és sok-sok önkéntes segítségével. Alternatív lehetõségeket kínáltunk prevenciós
céllal egy teljesebb, egészségesebb élethez.
Ezen a napon került megrendezésre a „Nap-Út a jövõ
felé” ifjúsági vetélkedõ a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány és a Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanács támogatásával közel 100 fiatal részvételével.
Magyar Judit Mária Nap-Nap-Nap kiállítása fogadta az
idelátogatókat.Az elõtérben védõnõk segítségével vérnyomásmérés, tanácsadás zajlott. Az ingyenes vércukorszint- és
koleszterinmérést, a tanácsadást az ÁNTSZ Dorogi-Esztergomi Kistérségi Intézete biztosította. Volt prosztataszûrés és
lehetett tanácsokat kérni Dr. Varga Gyõzõtõl. Dr. Csizik Éva
bõrgyógyász anyajegyszûrést végzett. Dr. Juhász Aida Laura
fogorvos pedig a fogápolásról beszélt. A Dorogi Ilko Klub
egy speciális betegség megelõzésére hívta fel a figyelmet.
Volt a homeopátiáról is információs stand. A Menta Biobolt
segítségével egészséges ételkóstolóban is részt vehettek. A
természetes úton való egészségmegõrzést szolgálta a TranszFormátor Ház Közhasznú Egyesület Nyugalom Szigete programja (csontkovácsolás, asztrológia, kõgyógyászat, reiki, színterápia, firkaterápia). Baranyai Mónika grafológiával várta
az érdeklõdõket. Az Arany János Városi Könyvtár „élõ könyvtárral” készült, mely újdonságként hatott a fiatalokra. Beszélgethettek a polgármesterrel, képviselõvel, íróval, bíróval, fõépítésszel, környezetvédõ egyetemi tanárral, fiatalokkal dolgozó szakemberekkel. Idén a civil szervezeteknek az
volt még a feladatuk, hogy a vetélkedõ csapatoknak feladatokat állítsanak össze és kérdezzék õket, bemutatva tevékenységeiket. A BEBTE barlangászatról, természetjárásról kérdezgette a fiatalokat. Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület lakcímke kampányával és ökológiai lábnyom számításával hívta fel az érdeklõdõk figyelmét. A Biokultúra Csoport
pedig gyógynövényes standjával büszkélkedhetett. Dorog
Város Barátainak Egyesülete helytörténeti feladatokkal készült, a csapatok a bányász múzeumba is ellátogattak. Ifj.
Baranyai Lõrinc ásványok világába kalauzolt. Jelen volt még
a Duna-Ipoly Nemzeti Park érdekes természetvédelmi feladataival. A Máltai Szeretetszolgálat képviselõje a fiatalok
szociális érzékenységét igyekezett erõsíteni. A Richter standjánál totó várta a csapatokat. A Dorogi Nyugdíjas Egyesület
tagjai ízletes babgulyást készítettek és osztották szét a résztvevõknek. A sportolási lehetõségek sem hiányoztak, voltak
ügyességi feladatok, valamint egy több méter magas mászó
falon is próbálkozhattak a gyerekek. A helyi rendõrség és
mentõszolgálat, valamint a tûzoltóság érdekes információkkal szolgált az érdeklõdõknek. Délután a csapatok egymással mérhették össze kreativitásukat, együtténeklésüket. A
közönséget ének, zene, tánc szórakoztatta, majd délután a
Santeria együttes koncertje következett. Anyák napjára készíthettek szebbnél-szebb kézmûves tárgyakat Süttõné Ildikó, Dr. Nagyné Perjési Ildikó, Safranku Katalin, Zentainé
Csilla segítségével. Serdültné Zsanett és Böbe óvó néni a
gyermekek arcát festette ki. Testi-lelki egészségünket szolgálta a sok lelkes fiatal együttmûködése, aktivitása, lelkesedése. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát és talált
útmutatást az egészségesebb, teljesebb élethez!

2009. május

A résztvevõ iskolás csapatoknak meg gratulálunk a színvonalas eredményekhez!
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, kik önzetlen munkájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak Nap-Út
nap a teljesebb életért rendezvényünk sikeréhez. Köszönjük!
Winter Erzsébet
Nap-Út Alapítvány kuratóriumi elnöke

70 éves a Dózsa óvoda
Hosszas, lázas készülõdés elõzte meg Dorog „legfiatalabb” óvodájának jubileumát. A Dózsa óvoda immáron
hetven éve fogadja a gyerekeket. Az óvoda falai közti különleges légkörbe pillanthattunk be a hét évtizedes évforduló alkalmából tartott ünnepségen a mûvelõdési házban.
Az óvoda dolgozói is, de legfõképp a kicsik nagyon várták
már, hogy bemutathassák a Négy Évszak címet viselõ ünnepi mûsort, melyben minden csoport szerepelt. A fellépõknél talán már csak a büszke szülõk voltak izgatottabbak, akik igyekeztek fotókon, video felvételeken megörökíteni a nagy pillanatot. A gyerekek a színpadra lépve vidáman integettek a nézõtéren helyet foglaló szülõknek,
majd az óvó nénik vezetésével megmutatták, mivel készültek. Dalokkal, mondókákkal, játékokkal léptek fel, ötletes,
színes kellékekkel, jelmezekkel. A kis óvodások igazán vidám perceket szereztek mindannyiunknak kedvességükkel, lelkes szereplésükkel. Kicsit fáradtan, de boldogan
futottak le a színpadról, szüleik karjaiba.
A jeles évfordulóra kicsit átalakult az ovi is. Óvodatörténeti kiállítást rendeztek a folyosón.
A 70 év alkalmából a képviselõ-testület is megjutalmazta
az intézményt. Emellett régi kívánságuknak is eleget tesznek: az óvoda már többször fordult névváltoztatási kérelmével az önkormányzathoz. Így május elején pályázatot írnak
ki az új név megtalálására. A pályázaton dorogi lakóhelyû,
vagy székhelyû természetes személy, illetve jogi személy indulhat. A részletek a város honlapján olvashatók. Mazsu
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A zeneiskola 55 éve
55. éve mûködik szervezett keretek között a zenei oktatás iskolai keretek között városunkban. Ez alkalomból szervezett ünnepséget az Erkel Ferenc Zeneiskola. A polgármesteri köszöntõ után Orth Miklós tanár úr ismertette az iskola
történetét, majd a teljesség igénye nélkül a kivetítõn azokkal a volt zeneiskolásokkal találkozhattunk, akik ma már zenetanárként vagy mûvészként élik életüket. Ezután Gréts Katalin igazgatónõ felolvasta Lencsés Lajos oboamûvész
ünnepi alkalomra küldött levelét:
„Egy szép napon, 55 évvel ezelõtt így szólt hozzám jó apám: - „Fiacskám, van
egy meglepetésem számodra”. Megörültem, mert gondoltam, végre kapok egy
biciklit, vagy egy karórát. Mire õ így folytatta: - „Beírattalak az új zeneiskolába”. Akkor még kicsit csalódott is voltam, de ma látom, hogy milyen fontos
döntés történt ekkor az életemben. A bicikli és az óra azóta már biztos tönkrementek volna. A zenei és emberi alapok, amelyeket kedves és hozzáértõ tanáraim itt raktak le, egy gazdag és szép élet alapjai lettek. Hálás köszönettel gondolok reájuk. Szeretettel gratulálok zeneiskolámnak ehhez a születésnaphoz,
amely egy emberi korban az érett kornak számít. Kívánom, hogy még sok muzsikus próbálja ki itt szárnyait, és késõbb boldogan szálljon itt edzett szárnyaival a zene csodálatos egén.”
A program további részét olyan elgondolással állították össze, hogy elsõsorban olyan elõadók szerepeljenek, akik Dorogról indultak és ide tértek vissza
tanárként. A fantasztikus hangverseny zárásaként Gréts Katalin kérte a hallgatóságot, hogy szép emlékként õrizzék meg szívükben az estét. Végül a tantestület tagjairól egy közös fotó készült emlékül.
Mazsu

25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN ATENGER
5. A civil közösségek ébredése
Civil közösségek nélkül is volt élet? Vagy idáig sosem satnyult az emberi civilizáció? A legnehezebb évtizedrõl csak homályos emlékeim vannak. A fociklub biztosan megvolt, oda elég sokan elmentünk szerencsét próbálni, vagy
közösen hangoskodni, véleményt nyilvánítani. A templomok árnyékában anyáink csöndes társulatokban imádkoztak. Késõbb beiratkoztunk a Ki mit gyûjt?
klub valamelyik hobbikörébe, mások a zenei klubba, továbbá lehetett balettozni is. Akik elég óvatosak voltak, rendszeresen összejártak kártyázni egymás
lakásán. A kertbarátokat senki sem gyanúsította tiltott gyülekezéssel, ahogy az
író-olvasó találkozókon is ritka volt a sorok közötti hangos értelmezése az élet
és irodalomnak. Külföldre viszont sokkal késõbb utaztunk, ahhoz elõbb itthon
kellett (volna) összehozni egy kört-klubot-egyletet, hogy keressünk hozzá kinti társat. Mikor végre mégis elkezdhettük, már sokan és sokfelé húztunk, és
nehezen sikerült tartósan megmaradni ugyanabban az emberi közösségben.
Aki most belép a városi online internet vonalra, meglepõdhet, mennyi
civil közösséget tart nyilván ez a kisváros. Valami mégis van – mint Rajkin
mester mondaná.
Néha még egy szép otthonra is lelhetünk. Mint ezen a képen is jól látható:
egy közösség múltját, törékeny jelenét és akart jövõjét nem bízza a véletlenre.
Õsi falak közt próbálja
megtartani önmaga azonosságát.
Ez itt az egyik civil
közösség önigazolása.
Nincsenek egyedül. Rájuk esett a választás, mert a
legnagyobb és legviharosabb múlt van mögöttük.
Ugye, felismerték õket (magukat)?
(Megfejtésüket a mûvelõdési házban, vagy a városi könyvtárban várjuk.)
Az elmúlt hónapok újabb nyertesei voltak: Szalai Istvánné, Dorog – Borlai
Annamária, Dorog – Putz Albertné, Dorog – Bodó Gergely, Dorog. A helytörténeti jutalomkönyveket címükre eljuttatjuk.
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Zeneiskolai hírek
Együttmûködési szerzõdés a Richter óvodával
A tanév elején a Richter óvoda és a
dorogi Erkel Ferenc zeneiskola együttmûködési szerzõdést írt alá. Ennek értelmében az óvodások novemberben
eljöttek a zeneiskolába, ahol tanáraink és néhány növendék hangszerbemutatót tartott a gyerekeknek.
Az advent idõszakában iskolánk
tanárai hangversenyt adtak az óvodában, az ovisok pedig karácsonyi
mûsorukkal lepték meg szereplõ tanárainkat.
Április 27-én, hétfõn tavaszi hangversenyt hallhattak az oviban a gyerekek,
ahol a gitár, furulya, klarinét, gordonka és zongora hangját élvezhették az
igazi rácsodálkozás örömével.

Furulyás sikerek
Nyergesújfalu rendezésében
A Vértes-Dunazug Régió Zeneiskoláinak VII. furulyaversenyén 2009.
április 8-án az alábbi szép eredmények születtek. Partos Dorka aranyfokozatot ért el. Két ezüst fokozatot is
hoztak zeneiskolásaink: Szezecz Bora
és Fülöp Luca. Tanáruk: Lõrinczné
Csizmadia Katalin. Flórián Rebeka és
Polgár Panna bronz fokozatot ért el.
Tanáruk: Fehérné Lerner Lívia
(bajnai tagozatunk növendékei).
A Menner–versenyen Tatán Zakariás Sára fuvolistánk 4. helyezést ért el.
Tanára: Lõrinczné Csizmadia Katalin

Szezech Bora
2009. május
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PÁLYÁZAT
A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.) pályázatot hirdet alapítványi támogatás elnyerésére.
A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe esõ
célok megvalósítása, így elsõsorban Dorog város környezetvédelme, valamint az ehhez kapcsolódó egészségmegõrzõ,
betegségmegelõzõ, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs,
nevelõ és oktató, képességfejlesztõ, ismeretterjesztõ tevékenység, természetvédelmi és állatvédelmi tevékenységek tárgykörében lehet benyújtani. A Közalapítvány csak olyan pályázatokat támogat, amelyekben a pályázók felkérik a Közalapítványt 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 tevékenység, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek 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 közvetlenül a Közalapítvány finanszírozza. A közvetlen finanszírozás azt jelenti, hogy a Közalapítvány az alapítványi támogatást nem feltétlenül a pályázónak, mint kezdeményezõnek vagy szervezõnek fizeti ki, hanem mindig közvetlenül 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.
A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról
tud dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat
ellátására irányuló célját Dorog Város Önkormányzata elõzetesen megerõsíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásához.
Ennek megfelelõen a pályázatokat egy eredeti és egy egyszerû másolati példányban a “Közhírré tétetik” c. dorogi lapban közzétett valamint a www.dorog.hu internetes honlapról is letölthetõ “Támogatási kérelem” formanyomtatványon
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz 2510
Dorog, Bécsi út 71. kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a “Pályázat a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz” megjelölés feltüntetésével. A pályázathoz
mellékelni kell a pályázati cél - költségvetést is tartalmazó részletes leírását. A pályázati költségvetésben pontosan meg
kell jelölni a pályázati cél megvalósításához szükséges vállalkozási és hasonló szerzõdéseket/ szerzõdéstervezeteket,
amelyekben a Közalapítvány megrendelõként való részvételét a pályázó kéri. A pályázat benyújtásának határideje:
2009. május 29. A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jogot az önkormányzati közfeladat ellátására és az
ezzel kapcsolatban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az igénylésére. Az Önkormányzat fenntartja magának
a kizárólagos jogot annak eldöntésére, hogy a pályázat az
önkormányzati közfeladatok körébe esõ tevékenységre vonatkozik-e, és ha igen, úgy az Önkormányzat támogatja-e a
közfeladatnak a Közalapítvány által történõ átvállalását. A
Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra, hogy legjobb belátása szerint önállóan döntsön a közfeladat átvállalásáról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálásában közremûködõ Önkormányzat a pályázattal kapcsolatos döntését
vagy döntésének hiányát nem köteles megindokolni.
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány

2009. május

In memoriam Lakat Jenõ
1936-2009
Szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a büszke és nagy hagyományokkal bíró Labdarúgó Szakosztály egy felejthetetlen alakját veszítette el. Lakat Jenõ a hajdani NB I-es bányász csapatának középhátvédje
rövid, súlyos betegségben,
73 éves korában elhunyt.
A Badacsonytomajból származó ifjú az esztergomi
Bottyán János Gépipari
Technikumban tanult, játszott az esztergomi csapatban, majd onnan igazolt át Dorogra. Közel tíz éven
keresztül, 189 bajnoki mérkõzésen játszott a védelem közepén. Volt magyar utánpótlás válogatott, vidék válogatott. Szerénysége, tudása révén népszerû
volt játékostársai és a szurkolók szívében is. Nyugdíjba vonulása után sok éven keresztül volt a Nyugdíjas Egyesület elnöke. Személye örök emléket állít
minden sportot szeretõ dorogi ember elõtt. Gyászolják családtagjai, játékostársai és nagyon sok sportbarát.
G. S.

László Zsigmond
/1936-2009/
László Zsigmond,
mindannyiunk Zsigája,
Zsiga bácsija a Német Kisebbségi Önkormányzatnak megalakulása óta lelkes támogatója volt, annak ellenére, hogy nem
volt német származású.
A Német Nemzetiségi Tájház minden
ügyes-bajos dolgát szívén viselte, tevékenyen
részt vállalt a programok lebonyolításában, az Emlékházba érkezõ csoportoknak nagy lelkesedéssel
mesélt a dorogi németség történetérõl.
Zsiga nem feledünk, hiányozni fogsz.
Nyugodj békében!
NKÖ képviselõ-testülete

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Boa Pálné, született Villányi Johanna
2008. december 4-én, Ausztráliában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása a Szent József plébánia
templomban május 29-én, 1430-kor lesz. Ezután végsõ nyughelyére kísérjük a dorogi temetõbe.
A gyászoló család
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Dorogi Sportképek

Minden sportág zakatol!
Az õszi-tavaszi bajnokságban a hajrához érkeztek a küzdelmek. Kivétel ez alól csak a tenisz, amelyben májusban
kezdõdik és az õsz végén fejezõdik be a 2009-es idény. A
többi sportágban tetõfokra hágott a küzdelem, van, amelyikben a jobb helyezésért, másokban az elért jó helyezés
megtartásáért folyik a csata. Nézzük….
Asztalitenisz: az NB I-es csapatnak még két mérkõzése
van hátra, sikeres szereplés biztosíthatja az 1-3. hely valamelyikét. Legutóbb idegenben a BVSC ellen 12-6 arányú
gyõzelem született, melyben Nagy Miklós, Szenyán Zoltán vitték a prímet. A megyei csapatnak befejezõdött már a
bajnokság, a 3-5. helyezés valamelyike várható, az utolsó
mérkõzésen a tatabányai fõiskola csapatát gyõzték le 12-6
arányban a Bereczki-Göb-Nász és Horváth összeállításban.
Ennek a szakosztálynak az eredményességérõl a jövõ hónapban tudunk végsõ számot adni.
Labdarúgás: végre örülhettek a dorogi szurkolók. Volt
is miért, hiszen az idei tavaszon hazai pályán most elõször
tudott gyõzni a jó iramú, küzdelmes mérkõzésen a csapat.
Három remekbe szabott góllal legyõzte a Mór csapatát 3-2
arányban. A gólokon Ardai két szép fejes góllal és az ifjú
Góman Jani pedig egy bombagóllal osztozott. A látottak
azt igazolják, hogy a csapat tagjaiban tudatosulhat a gyõzelembe vetett hit, és háttérbe szorul a hitehagyottság. Úgy
legyen, mert még jó néhány mérkõzés van hátra, amelyeken nem magyarázni kell az eredményt, mint ahogy eddig kellett ezt tenni.
Az utánpótlás csapataink ellenben nem engednek a
„negyvennyolcból” kiegyensúlyozott teljesítményeik biztosítják korosztályos bajnokságaikban a dobogón végzõ

helyezést. Az utánpótlás szereplésérõl a sok-sok fiatal fejlõdésérõl a bajnokságok befejezése után adunk értékelést.
Kézilabda: az NB II-es nõi csapat legutóbb szép eredményt ért el, mert izgalmas mérkõzésen legyõzte a nagy
rivális szomszéd vár Esztergom csapatát, még pedig négygólos különbséggel. Ezzel a szép eredménnyel biztosította
helyét a táblázat közepén, és még lehet javítani, mert van
hátra néhány forduló. Örvendetes, hogy az ifjúsági csapat
úgy minõségben, mint számban szépen gyarapszik, s ez
bíztató a szakosztály jövõje számára.
Teke: vége az NB II-es bajnokságban. A csapat elérte
célját, a 8. helyen végzett a 2008-2009-es bajnokságban. A
tekepályán azonban nem szünetel a ledöntött bábuk és a
golyók csattogása, mert rendületlenül folyik a tömegsport
bajnokság, amelyben örvendetesen egyre több nõ vesz
részt. Vidám, hangulatos mérkõzéseken buzdítják egymás
munkatársak, férfiak, nõk.
Egyéb képek: ebben a hónapban bontják le az uszodát
beborító mûanyag tetõzetet, az úgynevezett buborékot.
Néhány napos szünet után pedig zavartalanul folytatódhat a fiatalok is idõsek számára nagyon közkedveltté vált
egészségmegõrzõ sportolás.
A labdarúgásban beindult a kispályás városi tömegsport bajnokság a sportcsarnok melletti salakpályán. Három fordulóval egészen az õsz végéig szép sikerrel folyik
hétvégéken, jól megszervezett formában.
Van tehát lehetõség sportolóknak, szurkolóknak közvetlenül, vagy közvetve sportolni, szurkolni kedvenc csapatuknak, sportolóiknak.
G. S.

Dorogiak a Harcmûvészetek Olimpiáján
Arany és ezüstérem a szenzációs termés
2009. április 15-20-ig az oroszországi Szentpéterváron
rendezték a Kelet-Nyugat Összharcmûvészetek Olimpiáját. A megmérettetésen 44 ország 7300 indulója vett részt,
32 különbözõ harcmûvészeti stílusból, 36 versenyszámban.
A versenyt egy 25000 férõ helyû sportcsarnokba rendezték
óriási érdeklõdés mellett, ahol jelen volt az orosz sport
miniszter, az Olimpiai Bizottság Elnöke is és az állami televízió is közvetítette a viadalt. A csarnokban egyszerre 28
páston illetve ringben, sanda pódiumon folytak a küzdelmek. A meghívásos versenyen hazánkból még senki nem
szerepelt idáig, a válogatott tagjai tulajdonképpen úttörõ
szerepet töltöttek be. Magyarországot a dorogi Pokorni
Milán (Esztergom-kertvárosi Kempo Karate Klub) képviselte sanda versenyszámban 80kg-ban, ahol az éppen felnõtt korosztályba lépett versenyzõ a négy közé jutásért szenvedett vereséget az orosz bajnoktól, pedig az elsõ menetbe
még rá is számoltak ellenfelére. A számára teljesen idegen
szabályrendszerben sok technikai hibát vétett önhibáján
kívül, ezért a végén az orosz versenyzõ kezét emelték a
magasba (az ellenfele az összes többi mérkõzését az elsõ
menetben kiütéssel nyerte). Edzõje szerint Milán veresége
ellenére élete legjobb formájában volt, pedig már Kempo
VB és EB címmel is rendelkezik. Milán testvére, a szintén
dorogi Pokorni Ádám is kipróbálta tudását sanda versenyszámban 75kg-ban (Esztergom-kertvárosi Kempo Karate
Klub). A döntõbe jutásért a többszörös orosz bajnokkal
mérkõzött, ahol óriási csatában, extra menetben gyõzött. A
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fináléban a dagesztáni ötszörös világbajnok ellenfele az
elsõ menetet egyértelmûen nyerte, majd a második menetben Ádám fordítani tudott és a végén nem sokon múlott, hogy kiüsse ellenfelét. Az extra menetre készülve az
ellenfele szinte már nem is tudott felállni a székrõl, de a
hosszabbítás elmaradt és a legnagyobb meglepetésre a bírók kihirdették a dagesztáni versenyzõ gyõzelmét. Így
Ádám megszerezte Magyarország elsõ Harcmûvészeti
Olimpiai Bajnoki 2. helyét. Rajtuk kívül Nardelotti Zoltán (Sáriápi Kempo Karate Klub) képviselte még hazánkat
szabad stílusú küzdelemben (szabályrendszere ugyanaz,
mint az MMA) és harcmûvészeti Olimpiai Bajnoki arany
érmet szerzett Magyarországnak. Így a szerény létszámú
magyar csapat kiválóan szerepelt és az orosz nézõk vastapsát kiérdemelve tért haza.
Mindhárom versenyzõ edzõje Pokorni Gábor.
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A József Attila Mûvelõdési Ház programajánlata
„Muzsikus Világ” jazz koncert-sorozat
2009. május 19. kedd, 19.00. Jazz-generációk: a Lattmann-Sárik-Hodek Trió és Radovan Tariska. Lattmann Béla,
a magyar jazz elsõ számú basszusgitárosa Dorogon él, így természetes volt, hogy új kezdeményezésünk elsõ
évadjában fellép a Muzsikus Világ koncertjén. Hodek Dáviddal - a 11 éves korára Európa-hírûvé vált rév-komáromi dobossal - és Sárik Péterrel, a kiváló jazz-zongoristával már két éve is együtt zenéltek. Most csatlakozik
hozzájuk Radovan Tariska, akinek energiáiról legendákat mesélnek a velük muzsikáló jazzisták. Különleges
jazzkoncert várható! Fellépnek: Lattmann Béla - basszusgitár, Sárik Péter - zongora, Hodek Dávid - dobok. Vendégmûvész: Radovan Tariska - szaxofon. Belépõ: 700,- Ft

Háziverseny az uszodában!
Június 3-án, szerdán, délután négy órakor úszóversenyt
rendez az Új-Hullám úszóiskola a dorogi úszópalántáknak a Városi Uszodában. Mindenkit szeretettel várnak, aki
szeretne szurkolni a jövõ reménységeinek. A látogatójegy
200,- Ft. Rossz idõ esetén az esõnap június 10.

Idén is vár az Új-Hullám úszótábor!
Szakképzett oktatókkal és pedagógusokkal, tudásszintnek
megfelelõ csoportokkal, folyamatos gyermekfelügyelettel,
a Dorog Városi Uszodában, részletfizetési lehetõséggel, 414 éves gyermekek számára. Turnusok: június 15-tõl augusztus 14-ig. További részletek: www.uj-hullam.hu

25 éves Dorog!

Ünnepeljünk együtt a
városi gyermeknapon!
Várjuk Önt és kedves családját a 2009. május 31-én,
vasárnap 10 órától megrendezésre kerülõ
Gyermeknapra a József Attila Mûvelõdési Ház
elõtti téren és parkban.
Színes színpadi és játékos programokkal várjuk a
gyermekeket és felnõtteket egyaránt.
Színpadi programok
12.00
Tánckoktél Tánciskola bemutatója
12.20
Dorogi Kempo SE bemutatója
12.45
Hastánc bemutató a Crazy Dance tánccsoport
közremûködésével
13.00
Fit-lesz SE bemutatója
13.30
Crazy Dance tánccsoport bemutatója
14.00
Bohóc tréfák
14.50
Palinta Társulat zenés mûsora
15.40
Dalma Dance Club tánccsoport bemutatója
16.10
Zamatõrök Együttes interaktív mûsora
17.00
Palcsó Tomi koncert
18.00
Rendezvény zárása
A nap folyamán többször játékos kvíz a színpadon.
Játékprogramok a téren és a parkban
10.30-11.30
Árnika Kézmûves Mûhely körjátéka
13.30-14.30
Árnika Kézmûves Mûhely körjátéka
A színpadi programokon kívül még gyermek játszóház,
arcfestés, kézmûves foglalkozások, ugráló várak,
élõcsocsó, szkander, erõkalapács, lengõteke, lökd meg
a kecskét és még sok minden más várja a gyermekeket.
Információ: info@kadabra.hu

2009. május

Nyílt nap a dorogi
mentõállomáson
Idén ismét megrendezésre került május 8-án a dorogi mentõállomás nyílt napja. Az állomáson reggel nyolc órától
várták az odalátogatókat. Óvodások, iskolások és kisgyermekes anyukák is egyaránt élvezték a rendezvényt. A vendégek játékos programok keretében betekintést nyertek a
szakmába. A programok nem csak a mentõs munkára, hanem az egészséges életmódra is nagy hangsúlyt fektettek.
A gyermekek beülhettek a mentõautóba, megnézhették,
kipróbálhatták a felszereléseket, szirénázhattak, és megtanulhatták az elsõsegélynyújtás alapjait. A játékos kérdésekre adott helyes válaszokat finomságokkal jutalmazták.
A kisgyermekes anyukáknak tanácsadást tartottak, a leggyakrabban elõforduló kisgyermek betegségek és balesetek kezelésérõl, ellátásáról. Valamint a felnõtteknek ingyenes vérnyomás, és vércukorszint mérés volt. Segítette a
nyílt napot a dorogi családsegítõ és védõnõi szolgálat.
Képviselõiktõl lehetett tanácsot kérni gyerekekkel és életmóddal kapcsolatban, mivel -tapasztalatuk szerint- már a
kis óvodások csupa egészségtelen dolgokat fogyasztanak,és
kevés olyat, amire szükségük lenne az egészséges fejlõdéshez. Játékos módon próbálták felkelteni a gyerekek érdeklõdését az egészséges életmód felé, bízva abban, hogy,
a rendezvény által jobbá tehetik étkezési szokásaikat. A
gyerekek nagyon élvezték a színes, változatos programokat, bevallásuk szerint nagyon tanulságos volt, mert gyarapodott a tudásuk alapvetõ dolgokról. Szeretnének a jövõben több hasonló rendezvényen részt venni. Az élményekben gazdag, ám de fárasztó nap végén a mentõállomás egy tányér babgulyással kedveskedett az odalátogatóknak. Köszönetet mondunk minden cégnek és magánszemélynek, aki segítségével hozzájárult a mentõs nap sikeres és zökkenõmentes lebonyolításához.
Lászlóvszki Dzsenifer
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„A könyv az az embernek, ami a szárny a madárnak”
(Bonus)

Mottó: Szívesen látunk,
légy a barátunk!

Tisztelt Dorogiak!

Az Ünnepi Könyvhét 80. és a Gyermekkönyvnapok 8. évfordulója alkalmából
az Arany János Városi Könyvtár és a Novella Könyvesbolt

2009. június 4-tĞl 2009. június 6-ig

KÖNYVVÁSÁRT RENDEZ
DOROGON, A HĝSÖK TERÉN

A Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület vezetõsége
értesíti Önöket, hogy majálist rendez, melyre a
tagságot és az érdeklõdõ szimpatizánsokat
szeretettel hívja és várja.

Részletes program:

Helyszín:
Német Nemzetiségi Tájház Dorog
2510. Dorog, Bécsi út

Június 4. 14 óra: Ünnepélyes megnyitó
A vásárt megnyitja dr. Tittmann János polgármester. A
megnyitó után kézmĬves foglalkozás gyermekeknek, vezeti
Koncz Árpádné

Idõpont:
2009. május 30. szombat 1600 -2200ig

Június 5. 10-17 óra: Könyvvásár és dedikálás
A téren megvásárolhatóak az Alexandra, az Animus, az
Egmont, a Mérték, a Móra, a Napraforgó, a Pagony, az
Ulpius-ház és egyéb neves kiadók könyvei, valamint a
legújabb dorogi kiadványok.
10-12; 15-17 óráig: Dedikálás a könyvsátornál

Cél: egy kellemes délután eltöltésével az
egyesület tagságának növelése

MĬveiket dedikálják: Buzánszky JenĞ, Fetter György,
Kovács Lajos, Solymár Judit, dr. Till József és dr. Zsembery
DezsĞ
17 órakor: Könyvbemutató a gyermekkönyvtárban
Szilas Zoltán újságíróval Papp Márió költĞ beszélget
„Találkoztam boldog zenészekkel” c. könyvérĞl.
A könyv a könyvtárban megvásárolható!
Június 6. 10 óra: Az AranycsengĞ mazsorett csoport bemutatója

A majális jellege: batyus randevú
Tervezett programok: 10-15 perc
• Svábparti
• Német kisebbség felnõtt kórusa
• Harmónika blokk
• Zrínyi Ilona Általános Iskola kamarakórusa
A programok között, majd azokat követõen
sramli zene CD-rõl.

14 óra: A könyvvásár zárása

Országos Diákolimpiai Döntõ
Április 25-én, Csepelen közel 300 ifjú sportoló
részvételével rendezték meg a kick-boksz diákolimpia
döntõjét. Megyénket a Dorogi ESE, az Esztergomi KBSE
és a Zoltek SE fiataljai képviselték. Eredmények:
Light-contact:
Aranyérem: Hertlik Péter, Bus András(EKBSE),
Buják Tamás(Dorogi ESE), Scheirich Réka (Zoltek SE)
Ezüstérem: Kummer Balázs, Szabó Tamás (EKBSE)
Bronzérem: Ébelle Fruzsina, Gerstmayer Gréti,
Hertlik Máté(EKBSE), Kocsis Bianka (Dorogi ESE).
Felnõtt kick-boksz Magyar Bajnoki forduló
Április utolsó hét végéjén Mosonszolnokon rendezték meg az idei Magyar Bajnoki kvalifikációs sorozat elsõ
fordulóját. Eredmények:
Light-contact, nõk:
50 kg: 1. Németh Janka Zoltek SE. 2. Kocsis Bianka
Dorogi ESE
Férfiak, 69 kg: 4. Quintz Norbert Dorogi ESE

VÁROSI PEDAGÓGUS NAP
2009. június 4-én 15.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Házban.
A pedagógusokat köszönti:
Dr. Tittmann János polgármester
Mûsor:
Fourtissimo Együttes
A Dorogi Galériában a városi mûvész tanárok kiállítása.
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