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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Méltóságteljes ünnep
Szürke, esõre álló idõjárásban, mégis sokan gyûltünk

össze március 15-én, az 1948-49-es forradalom és szabad-
ságharc 161. évfordulója tiszteletére rendezett városi ün-
nepségen, a Petõfi téren, hogy ismét fejet hajtsunk bátor
elõdeink elõtt. Az ünnepi mûsor részeként Téri Sándor
színmûvész szavalt. Õt követte a Tatabányai Bányász Tánc-

együttes látványos mûsora. A táncosokat a Rév Zenekar
kísérte. A hagyományokhoz híven a város vezetése, intéz-
ményei, gazdasági szervezetei, politikai és civil szerveze-
tei helyezték el a koszorúikat. Az ünnepséget az Erkel Fe-
renc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara foglalta keretbe, a Him-
nusz és a Szózat elõadásával.

Jubileumi kiállításra gyûltek össze ismerõsök, tisztelõk
és pályatársak április 3-án a Dorogi Galériába, hogy együtt
köszöntsék Bencze László dorogi fotográfust. Az ünnepelt
már számos fotó kiállításával ajándékozta meg a közönséget.
Az ünnepi hangulatot megalapozta az Al Fresco Kamara-
együttes játéka. Megnyitójában Kovács Lajos író, helytörté-
neti kutató elmondta, hogy a megnyitóra készülve, a fotókat
nézegetve Bencze László elárulta neki, „hogy nem tud feste-
ni, nem tud rajzolni, se szoborni. ezt õ mondta, csak úgy
mellesleg. Esze ágában sem volt például a linómetszés, vagy
orosz realista festészet, a francia impresszionizmus, még ke-
vésbé a konstruktivizmus, mikor más-más pillanatokat ége-
tett fotópapírjaira vegykonyhájában. „Gondolta a fene”-
mondta ezt annak idején Arany János, és azt hiszem, õ is így
volt ezzel. Én most mégis azt gondolom, mondom róla, hogy
festõi és grafikusi szerkesztési technikákkal él, amikor végle-
gessé teszi a megfigyelt pillanatokat.”

Kovács Lajos részletezte is a kiállított mûvek alapján
állítását. Majd így folytatta:

„Bencze Lászlót a kiemelhetõ forma, a plasztikusság
hozza izgalomba. Keresi a kibontani valót. pl a pocsolyá-
ban feje tetejére állt panelház vízióval. Vagy csak éppen

A halandóság, a törékenység átmentõje
Bencze László fotómûvész 60 éves

elgyönyörködik benne, mint a vasúti töltés vörösre égett,
szélben földig hajolt, meggyötört fûtengerében. Esetleg
megborzong tõle, lásd a tó partjára vetett, Pala-Loch Ness-
i szörnyet. Máskor szürrealisztikus képzettársítással elját-
szik a formákkal, néha enged a kísértésnek, és mitológiát
teremt. Külön figyelmet érdemelnek sorozatai. Nemcsak a

(Folytatás a következõ oldalon)

Bencze László és Kovács Lajos
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
képmetszés tudatossága, de a míves kidolgozás mûgondja
is jól esik a szemnek. Újabb játékai a szendvicstechnika,
tájképei intarzia-szerû felületeket teremtenek. A soroza-
tok részeként említhetõk a mészégetõ portrék.”

Kovács Lajos kitért az alkotó módszerének elemzésére
is: „A fotós módszere elmélyültséget, szöszmötölést, foly-
tonos önkontrollt kíván az alkotótól. A fény, a forma leg-
jobb pillanataiért nagyon meg kell kínlódni. Mondhatni
roppant idõigényes ez a módszer.”

„A 60 éves Bencze László a 25 éves, tehát még gyerek-
korú város, Dorog fotósa. Nem dokumentarista, inkább a
halandóság, a törékenység átmentõje. Szép, és felemelõ, és
drámai ez a mikrovilág. Itt-ott színesebb a vártnál, de több-
nyire inkább meditatív, mint egy fohász. De nekem most
az jut inkább az eszembe, hogy az elõdök nyomán komó-

tosan lépeget egy fiú – hát, most már lassan öregfiú – aki
nem csak festeni nem tud, és a szóképeket sem kedveli
túlságosan, viszont nagyritkán kirakosgatja elénk tegna-
pi, mai önmagunkat, és fûben, fában, kõben, mi felismer-
jük a helyet és a kort, ahol éltünk, és élünk. Amit õ egy
kicsit másképp lát.”

Kovács Lajos a festõ Furlán Ferencet idézte „szóképei”
végén: „Furlán Feri mondta egyszer a Hõsök terén sétál-
gatva néhány évtizeddel ezelõtt nekem: „Tudod, miért sze-
retem Dorogot? Mert olyan fiatalok vesznek körül, mint a
Gerencsér, meg a Bencze”. Én meg azért szeretem Benczét,
mert Dorog vesz körül vele is. Egy kis önzéssel is azt sze-
retném kívánni neki, hogy éljenek még nagyon sokáig a
hatvan évesek!”

A nagyszerû megnyitón bensõséges hangulat uralkodott.
Kiderült, sokan szeretjük Bencze Lászlót.                     Mazsu

A halandóság, a törékenység átmentõje
Bencze László fotómûvész 60 éves

2009. március 27-i ülés
A képviselõ-testület elsõként a két ülés közti esemé-

nyek beszámolóját fogadta el. Ebbõl kiderült, hogy a volt
„Bánya Nagyiroda” épületének intézmények házává tör-
ténõ átalakításához szükséges engedélyezési tervek elké-
szültek, jelenleg a kiviteli terveken dolgoznak.

Megvannak a 2009. évi útfelújítási programban szerep-
lõ utcák útfelújítási tervei, hogy a majd kiírásra kerülõ
útfelújítási pályázatra idõben jelentkezhessünk. (Szent
László utca, Ötház utca, Sándor utca, Hunyadi utca)

A volt ÁNTSZ épületének, a volt Idõsek klubja épüle-
tének, valamint a volt Mentõállomás épületének licittár-
gyalás útján történõ értékesítése és a Bécsi út 36. szám alatt
található ingatlan licittárgyalás útján történõ bérbeadása
2009. március 05. napján 1000-1200 óráig lett meghirdetve. A
licittárgyalások érdeklõdés hiányában elmaradtak.

Felmérésre kerültek a felfagyás okozta úthibák a város-
ban. Pótolták az ellopott víznyelõ rácsokat a Mészáros Lázár
utcában. Helyreállították és pótolták a megrongált és eltu-
lajdonított közlekedési táblákat a Honvéd utcában, a Ba-
ross lakótelepen, a Hõsök terén, Szent Imre utcában.

Úthibák figyelmeztetõ táblákat helyeztek ki a Köztár-
saság utcában, a veszélyes kátyúkat hideg aszfalttal kijaví-
tották. A vasúti aluljáróban kijavították a megrongált elekt-
romos szerelvényeket és lámpatesteket.

Folyamatosan ellenõrzik a közvilágítást.
A Relabor Kft folyamatosan gallyazza a fákat. A Temp-

lom téren lévõ veszélyessé vált három öreg nemes nyárfát
és egy öreg akácfát kivágták. A Városi Temetõben kijelölés-
re kerültek a faültetésre alkalmas területek.

A szabálysértõk a büntetések ledolgozását intézménye-
inkben folyamatosan végzik.

Rágcsáló irtás végeztek az alábbi helyeken: Dózsa óvo-
da, Városi Stadion, Borbála ltp., Bánki D. utca, Jedlik Á.
utca, Puskás T. utca, Brikettgyár utca, Kiss E. utca, Honvéd
utca, Aradi Vértanuk  utca, Bem Apó utca, Szénoltár köz,
Dobó utca, Wesselényi utca területén.

A helyi adók tekintetében a március 16-i adófizetési
idõponthoz kapcsolódóan a pénzügyi osztály jóváírt

571.060 e Ft-ot. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal Ellen-
õrzõ Igazgatóságának megküldték a ROP „Dorog város
vasúton túli északi településrész rehabilitációja” címû pro-
jekt „Intézkedési Terv”-ben foglaltak teljesítését.

Az ülés további részében elfogadták a háziorvosi alap-
ellátás, a háziorvosi ügyelet, a foglalkozás-egészségügy
2008. évi munkájáról szóló beszámolót.

Megszavazták a közfoglalkoztatási tervet a közfoglalkoz-
tatás hatékony megvalósítása érdekében. Szélesíteni kell a
közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok körét. Az
50 év feletti munkanélküliek esetében fokozottan figyelni
kell a közfoglalkoztatásra, ezzel is segítve õket a nyugdíjsze-
rû ellátásra való jogosultság megszerzésében.

Törvényi elõírás alapján Dorogi Szent Borbála Szak-
kórház és Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaságot és a
Dorogi Közmûvelõdési Közhasznú Társaságot nonprofit
korlátolt felelõsségû társasággá alakították át.

Az Eötvös József Általános Iskola kérte Pedagógiai Program-
jának 2009-2010-es tanévtõl történõ módosítását. A képviselõk
elfogadták a változtatásokat, melyek többek között biztosítják a
közoktatási típusú sportiskola tantervi feltételeit.

Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete át-
vállalja a Megyei Önkormányzattól a nevelési tanács-
adói és a logopédiai feladatok ellátását a Dorogi Több-
célú Kistérségi Társulás tekintetében mindaddig, amíg
a megye hozzájárul az intézmény finanszírozásához.

Mazsu

Fogadónapok
2009 áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2009. április 30. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. április 30. csütörtök, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. április 30. csütörtök, 8-12-ig.
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Három pályamûvet díjazott a dorogi önkormányzat a
Hantken Miksa utca – Rákóczi Ferenc utca – Mária utca –
Vasútállomás által határolt telektömb rehabilitációja tár-
gyában kiírt ötletpályázatra beérkezett alkotások közül. A
felhívásra 14 pályamû érkezett. Az elsõ helyezést egy na-
gyon markáns terv, Balázs Attila ötlete kapta. Az egész kon-
cepció a helyi napelem gyártáshoz kötõdik, és egy, a mai
építészetben jellemzõ „jel” megadásával emelkedik ki a

Szoláris központ és új lakónegyed a gyõztes
többi közül. A megálmodott új városrészt ugyanis egy több
emelet magas, toronyszerû napelem uralja. Az építész egy
olyan városrészt álmodott meg, ahol a lakóépületek is nap-
energia felhasználással mûködnek, és rengeteg a zöld nö-
vény. A lakóépületek mellett kialakított egy multifunkci-
onális teret, mely igazi közösségi tér is lehet.

A második helyezett, az Archimago Kft. mûve hagyo-
mányosabb, megszokottabb elképzelésekre épít, és az érin-
tett területen megmaradó épületekhez legjobban illeszt-
hetõ. Elõnye, hogy az elsõ helyezett munkájával jól kom-
binálható.

A harmadik helyezett mûvet Dr. Oláh M. Zoltán nyúj-
totta be.

Kíváncsian várjuk, hogy az elkövetkezõ években mi
valósulhat meg a sok, színes elképzelésbõl városunkban.
A területen jelenleg színesfém átvevõ telep, és egyéb ipari
tevékenység mûködik. Ezeket az önkormányzat szeretné a
városon kívülre helyezni. Az ötlet pályázat kiírásától azt
várta a városvezetés, hogy az építészi kreativitás olyan öt-
let tárat fog rendelkezésükre bocsátani, melyeket a késõbb,
a kiviteli tervekben fel tudnak használni a fenti terület
rendezése, újjáépítése során.

MazsuDr. Tittmann János értékel

I. körzet, 2009. április 20.
Petõfi telep, Jókai M. u., Arany J. u.,
Balassa B. u., Bartók B. u., Vörösmar-
ty M. u., Önkormányzat környéke,
Orgona u., Bimbó u., Nefelejcs u.,
Erõmû u., Mészmû környéke, Mész
telep, Határ u., Úttörõ u., Hegyalja u.,
Kálvária u., Kálvária köz, Bécsi u. kör-
forgalomtól.
II. körzet, 2009. április 21.
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., Gárdonyi G. u.,
Mészáros L. u., Jubileumi tér környé-
ke, Kiss E. u., Honvéd u., Aradi vérta-
núk u., Bem apó u., Jedlik Á. u., Szén-
oltár köz, Deák F. u., Dobó I. u., Wesse-
lényi u., Kandó K. u., Gáti Z. u., Deák
F. u., Irinyi J. u., Schlattner J. u., Cson-
ka J. u., Bánki D. u., Ganz Á. u., Pus-
kás T. u., Brikettgyár u., Otthon tér,
Szabadság tér.
III. körzet 2009. április 22.
Schmidt S. ltp., Pataksor u., Patak-
sor alsó, Kesztölci u., Híd u., Tél u.,
Patak köz, Köztársaság u.,
Zsigmondy ltp., Iskola u., Széche-
nyi ltp., Álmos u., Petõfi tér, Baross
G. ltp., Hársfa u., Alkotmány u.,
Munkácsy M. u., Derkovits u., Szig-
ligeti u., Munkás u.

LOMTALANÍTÁS 2009
IV. körzet, 2009. április 23.
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. önkormányzat-
tól, Martinovics u., Radnóti u., Heine
u., Geothe u., Schiller u., Eötvös u.,
Gorkij u., Puskin u. Esztergomi út
V. körzet, 2009. április 24.
Hõsök tere, Béla király u., István ki-
rály 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. környé-
ke, Dorogi üdülõ övezet-zártkertek
gyûjtõhelyei.

Kérjük, ne tegyenek ki veszélyes hul-
ladékot (pl. pala, festékes dobozok,
olajos edények, gyógyszerek, akku-
mulátorok), ne tegyenek ki építési
hulladékot törmeléket, vállalkozási
tevékenységbõl származó hulladékot
(pl. autó alkatrészek, síküveg), kom-
munális hulladékot, elektronikai hul-
ladékot.
Kérjük, hogy a hulladékot reggel hat
órára szíveskedjenek kihelyezni!

Dorogi Városüzemeltetési KHT.

MEGHÍVÓ

A Dorogi Környezetvédelmi
Egyesület szeretettel meghívja

Önt és hozzátartozóit

„A DOROGI
ZÖLDEK

HÚSZ ÉVE”
címû kiállítás megnyitójára.

  A tárlat az egyesület elmúlt húsz
évét mutatja be. (A megnyitó része

lesz dr. Dávid Anna korabeli
cikkekkel, emlékekkel megtûzdelt

elõadása a DKE megalakulásának
körülményeirõl, és lesz egy kis
komolyzenei koncert is, Dávid

Zsuzsanna és Jászberényi Edina
elõadásában.)

 A május 12-ig látható kiállítás
megnyitójára 2009. április 23-án

17 órakor kerül sor, a dorogi
József Attila Mûvelõdési Házban
A kiállítást megnyitja, díszven-

dégünk: dr. Fülöp Sándor, a
jövõ nemzedékek országgyûlési

biztosa.
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25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN A TENGER
4. Minden más lett

Volt nekünk olyan várostérké-
pünk, amelyen évtizedek múltán is
meg lehetett találni kereskedõket,
boltjaikat, vendéglátóhelyeinket,
ahogyan a templom, a kultúrház, a
buszmegálló is ugyanott áll évtizedek
múltán.

Ez persze nincs többé. A Mackó
tejcsarnok helyén most alighanem ba-
baboltot „üzemeltetünk” (ha még
igaz ma, ami tegnap este igaz volt). A
Palatinusz Áruház most éppen a
Rossmann kereskedõháznak ad he-
lyet, a TÜZÉP telepen Penny Market
csalogatja a vásárlókat, s a PILIS áru-
háznak se sokan emlegetik már ezt a
nevét. Ki emlékszik még a Dorogi
kocsmára (nevét nem a város, hanem
a csapos kölcsönözte)? Ki megy húst
rendelni a vágóhídra (hol is volt tu-
lajdonképpen)? Ki emlékszik a Han-
gya Szövetkezet boltjára, honnan és

hová költözött a TOTÓ-LOTTÓ iro-
dája, siratja még valaki a fõutcáról el-
költözött postaépületet? Hová lett az
IBUSZ (és mit is jelentett)? Csak a pol-
gármesteri hivatal neve keveredik
makacsul a tanácsháza elnevezéssel,
viszont régen nem mond már senki
pártházat, mert a rendõrség tekinté-
lye erõsebbnek bizonyult. A munkás-
õrség helyén egy óvoda kellemesebb
zaja szûrõdik ki az ablakon, az akna-
torony helyén telefonjainkat erõsítõ
torony ágaskodik, közben a bányato-
rony a kálvária tetején vetette meg a
nem létezõ lábát. És nem ritkaság,
hogy amit most stabil pontnak gon-
dolunk, az a térképre rajzolhatatlan,
mert holnap már ki- és beköltözések
változtatják meg mindennapos, meg-
tanulhatatlan környezetünket. Pör-
gõsen élünk.

Van itt egy kép – valamirõl. Vala-

ha nagyon büszkék voltunk rá, mert
egyetlen ilyen létezett csak az ország-
ban, s az éppen nálunk, Dorogon!
Szívünk mélyén biztosan sajnáljuk,
hogy elvesztettük útközben.

(Aki felismeri, írja meg nekünk a
könyvtárba vagy a mûvelõdési házba
2009. május 5-ig. Értékes helytörténe-
ti ajándékokat sorsolunk ki a jó meg-
fejtõk között.)

La-Ko

- Hány éve tagja az egyesületnek, illet-
ve mióta ön az elnök?

- Hivatalosan nagyjából tíz éve va-
gyok tag, de már a belépésem elõtt részt
vettem az egyesület rendezvényein. El-
nök 2005 óta, tehát negyedik éve va-
gyok. Korábbi elnökünk, Dr. Dávid

Anna, aki alapító tag is, akkor mondott le, hogy átadná a
tisztséget egy fiatalabbnak. Õ megmaradt tiszteletbeli el-
nöknek. Ezt a címet élete végéig õ birtokolja.

- Mikor ön lett az elnök, új irányvonalat vezetett be?
- Nem akartam új irányvonalat. A mi tevékenységünk

azért érdekes, mert nagyon helyhez, Doroghoz kötõdik,
itt csinál speciális dolgokat. Egyrészt ide tartozik a Zöld
Sorok kiadása, ami még mindig egyedülálló Magyaror-
szágon, hiszen nincsen más olyan környezetvédelmi ki-
advány, ami ingyenesen és rendszeresen eljut ekkora ol-
vasóközönséghez, 5000 példányban. Azaz eljuttatjuk Do-
rog minden háztartásába. Viszont kampányszerû rendez-
vényeknél, eseményeknél, melyek túlmutatnak Dorog
határain, nagyobb példányszámban adjuk ki, és elvisszük
a környezõ településekre is. Az újságunk a www.dke.hu
oldalról is letölthetõ. Az újság csak egy fajta megjelenési
formája az egyesületnek, egy szemléletformáló eszköz. Mert
a fõ tevékenységünk a civil kontroll. 1984-ben indult a
szervezõdés az Égetõ Dorogra telepítése kapcsán, és hiva-
talosan 1989-ben kerültünk bírósági bejegyzésre. Az egye-
sületet tehát az égetõ megjelenése hívta életre, és innentõl
kezdve indult a helyi üzemek társadalmi kontrollja, ami

Társadalmi kontroll immáron 20 éve
Interjú Balogh Zoltánnal, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület elnökével

azóta is folyamatos feladatunk. Nagyobb és kisebb helyi
üzemeket is figyelünk. Évente legalább kétszer látogatjuk
õket, illetve lakossági bejelentések alapján is megkeressük
õket. Mostanra már a legtöbb üzem a társadalmi, civil kont-
rollt elismeri. Eleinte furcsa volt nekik, zaklatásnak vették,
hogy mit keresnek itt laikusok. A szakemberek nem értet-
ték, hogy hozzá nem értõk miért kérdeznek furcsákat, hisz
nem is értenek hozzá. Aztán az üzemek képviselõi is rájöt-
tek, hogy nem zaklatásból teszzük a dolgunkat, hanem a
lakosság tudni szeretné, hogy hol mi folyik. Ilyen szem-
pontból az újság olyan kommunikációs eszköz is tud len-
ni, mely Dorog lakossága elõtt nyíltabbá teszi az õ mûkö-
désüket. És ha tevékenységük szabályos, akkor partnerek
is ebben. Amit még sikertörténetként tudok elmondani, az
a szelektív hulladékgyûjtés viszonylag zökkenõmentes
bevezetése Dorogon. Ebben az önkormányzatnak azt gon-
dolom jelentõs segítséget nyújtott az egyesület, az újsá-
gon keresztül. Elõtte már másfél éven keresztül ment a
folyamatos tájékoztatás. Zökkenõmentesen tudta a lakos-
ság megszokni, megtanulni, hogy a szelektív kukákba ép-
pen mit és hogyan lehet elhelyezni.

- Mi a fõ tevékenységük még?
- A társadalmi kontroll mellett a fiatalok szemlélet for-

málása a másik fõ feladat. Ott kell elkezdeni a környezet-
védelmet. Azt gondolom, hogy az idõsebb korosztálynál
még nincs gond. Viszont a 30-40-es korosztály már a fo-
gyasztói társadalomba nõtt bele, és nem tanulta meg, hogy
a természeti értékeket hogyan kell óvni, hogyan kell ezek-

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
kel együtt élni. Csak azt látta, hogy korlátlanul minden
lehetõség rendelkezésünkre áll. Ezt nehezen tudjuk már
megváltoztatni. A fiataloknál, már az óvodában elkezdjük
a környezeti nevelést, és ez a szülõkre is hatással lesz, - és
felnõtt korukban sem okoz számukra gondot ez a gondol-
kodásmód. Tagjaink között vannak aktív pedagógusok is,
akik intézményükben ezeket a programokat viszik tovább,
illetve megjelennek városi, saját rendezvényeken is.

- Csak Dorogon folytatják a tevékenységüket, vagy szeretné-
nek terjeszkedni?

- Mi lokális szervezet vagyunk, meg is maradunk így.
Persze, szoros kapcsolatot tartunk fent környékbeli társ-
szervezetekkel: Esztergommal, Máriahalommal,
Tokodaltáróval, a tátiakkal a Holcim ügy kapcsán. De nem
akarunk országos szervezetté nõni. Erre nincs kapacitá-
sunk. Minden tagunk dolgozik az egyesületi munka mel-
lett. Természetesen vannak olyan országos programok,
melyekhez kapcsolódunk, tartjuk a kapcsolatot más szer-
vezetekkel. Ott vagyunk az országos találkozókon, de a
növekedés nincs a terveink között.

- Milyen tervek vannak idén, az újságon kívül hogyan talál-
kozhatnak önökkel a dorogiak?

- Májusban veszélyes hulladékgyûjtést szervezünk,
mint minden évben kétszer is, tavasszal és õsszel. A husza-
dik évfordulóhoz kapcsolódóan az egyesületünk húsz évét
bemutató kiállítást nyitjuk meg április 23-án, a Dorogi
Galériában. Ezen kívül besegítünk rendezvényeken, pél-
dául a Nap-Út napon. Szerintem az a jó egy helyi civil
szervezetben, hogy a tagok nemcsak egy szervezet tagjai,
hanem többnek is, vagy kölcsönösen besegítenek egymás-
nak. Nem is kell mindig megnevezni a rendezõ szerveze-
tet, sokszor elég annyi, hogy civil rendezvény volt. Ha
néhány száz ember megmozdul, az mindenkinek a sikere.

- A régi honlapon olvasható egy állítás, mely szerint Dorog
„máig súlyos környezeti ártalmakkal terhelt iparváros”. Fenn-
tartja még ezt az állítást?

- Nem lehet tagadni, hogy jelentõs javulás tapasztal-
ható. Annak idején a piszkos 12 egyikeként emlegették
Dorogot, a légszennyezettségi adatok nagyon aggasztóak
voltak. Az egyesület megalakulásakor ehhez kapcsolódó-
an sok tanulmány is készült. Tagjaink között gyerekorvo-
sok is vannak, akik gyakorlati példákat tudtak hozni. Az
azóta történt javulás több mindennek köszönhetõ. A Do-
rogot elkerülõ út, a 117-es megépült. Átállt szénrõl egyéb
tüzelõ anyagra az erõmû, szinte mindent használnak, al-
ternatív tüzelõ anyagokat is. A brikettgyárnak volt annak
idején nagyon jelentõs porszennyezése, ez megszûnt a
gyárral együtt. A Richter is milliárdos környezetvédelmi
beruházásokat hajtott végre. Ez oda vezetett, hogy drasz-
tikusan csökkent a szálló por mértéke. A lakosság is más
tüzelõanyagra állt át. Jelentõs probléma volt a Richter szag-
hatása, ezt tavaly megszüntették, le tudták zárni a szenny-
víz medencéket. Azóta  nincs is panasz. Korábban nyaran-
ta, bizonyos légmozgás esetén kaptunk bejelentéseket.
Most már inkább csak a Baumit miatt jönnek bejelentések

az Ady Endre utca és környékérõl. Nemcsak a gyártásból,
a szállításból is adódik porszennyezés, amit még nem tud-
tak teljes mértékben megoldani. De a tíz-tizenöt évvel ez-
elõtti állapothoz képest nagyságrendi javulás tapasztal-
ható.

- Az elnökség mellett ön még helyi képviselõ is, illetve két
helyen igazgató. Hogyan tudja összeegyeztetni a teendõit?

- Viccesen azt mondják, egy nap 24 órából és egy éjsza-
kából áll. A két munkahely, és a képviselõség mellett az
egyesületre tényleg csak hétvégén marad idõ. Még tartom
a kezdeti szokást, hogy a Zöld Sorok terítésében is részt
veszek. Szüleim is segítenek ebben. Én szeretek a városba
kimenni, akkor lehet találkozni emberekkel. Elmondják
véleményüket, az újsággal és a dorogi helyzettel kapcsola-
tosan. A munkám miatt egész nap Esztergomban vagyok
bent, így kiesek a vérkeringésbõl. A személyes találkozók
viszont fontos kapcsolódások Doroghoz.

- És mit tervez az egyesület következõ húsz évére?
- Nagyon optimista kérdés, akkor 62 éves leszek, a „tudo-

mány mai állása szerint” még nem nyugdíjas. Szeretnénk
tovább menni hasonló módon, a modern technika, az
internet vívmányait kihasználva. A dke.hu honlapján meg-
található egy „civil youtube-nak” nevezett oldal, ami a
klasszikus „youtube” logikája szerint mûködik. Oda bármi-
lyen anyagot fel lehet tölteni, ami civil tevékenységgel kap-
csolatos. Én aktívan motorozom, most már terepen is, és amit
kint látok, az döbbenet. A motorosokat szokták szidni, hogy
tönkre teszik a természetet. Mi csak egy csapáson megyünk,
de amit jobbra-balra látunk, a sok hulladékot, az borzalom.
Bármerre, amerre megyünk, most már a falvak környékén is.
Már ebbe is beletörõdnek az emberek. Már nem figyelnek
egymásra, környezetükre. Ha ezekrõl a problémákról anya-
got készítünk, vagy készítenek mások, és ezeket az anyago-
kat feltesszük a civil oldalra, elrettentõ példaként, vagy meg-
oldási javaslatként, talán megmozdul valami. A következõ
idõszakban a fiatalok környezeti nevelését is folytatjuk, s
mivel  Dorog továbbra is ipari város maradt, a társadalmi
kontrollra továbbra is szükség van. Ám bízunk benne, hogy
olyan akciókra, mint amilyenekre a hulladék égetõvel kap-
csolatban került sor, már nem lesz szükség. Mindez talán a
mi munkánknak is köszönhetõ.

- Köszönöm, és további erõt az önök elõtt álló feladatokhoz!
Mazsu

Társadalmi kontroll immáron 20 éve
Interjú Balogh Zoltánnal, a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület elnökével

„EURÓPA NAP,
A PÁRBESZÉD NAPJA”

2009. május 16. (szombat),
József Attila Mûvelõdési Ház

9 – 11 óráig: „Dorog 2010-2020” Konferencia a
város civil szervezeteinek részvételével.

11 30 – 12 30 óráig: Testvérvárosi okirat ünnepélyes
aláírása Dorog és Marienberg városok között.

2009. május 17. (vasárnap), 17 óra: Ünnepi koncert,
és a 120 éves Bányászzenekar köszöntése
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A VÁROSBARÁTOK
AJÁNDÉKA A 25 ÉVES

VÁROSNAK
Dorog Város Barátainak Egyesülete a Dorogi Füzetek

sorozatban immár 37. könyvét ajánlja az értékekre kíván-
csiaknak. Dankó József egyesületi titkár nyilvános könyv-
bemutatón elemezte a Belépõ címû irodalmi almanach
összeállítását. A dorogi írók, költõk, mûfordítók közös köny-
vében egyaránt szerepelnek „profi” és „mûkedvelõ” alko-
tók, ahol a korosztályok között sincsenek határvonalak (35-
tõl 90 éves korig terjed a szerzõk életkora). Valamennyien
az élõ dorogi (és magyar) irodalom részesei. Bence László,
Cselenyák Imre és Kovács Lajos prózai írásokkal, Till Jó-
zsef doktor és Peer Krisztián versekkel (utóbbi filmforga-
tókönyvvel is) jelentkeztek. Külön értéke és érdekessége a
könyvnek az európai irodalmak közvetítése. A skandináv
prózaírók munkáit Szöllõsi Adrienne és Kovács Ilona, az
örmény irodalmat képviselõ regényrészletet Krajcsir Pi-
roska értõ tolmácsolásában vehetjük kézbe. Krajcsir Piros-
ka újabb oldaláról is bemutatkozik: irodalmi igényû izra-
eli naplója láttató és gondolkodtató olvasmány.

A kötet irodalmárait dorogi képzõmûvészek egy-egy gra-
fikai alkotása vezeti be. Nem illusztrációk, sokkal inkább az
irodalmat kiegészítõ képi élménybeszámolók ezek a képzõ-
mûvészeti alkotások, a Dorogon élõ vagy innen indult mû-
vészek (Gerencsér Ferenc, Kapa Melinda, Kolonics Péter, P.
Tóth-Major Krisztina, Tettamanti Béla, Végh Éva) árnyalják
mûveikkel korunk mûvészi megjelenítését.

A számos városi és országos pályázat által támogatott
könyv bemutatójának nagyszámú közönsége a szerzõk fel-
olvasása után megvásárolhatta és dedikáltathatta a kötete-
ket a városi könyvtárban.

(Belépõ. Dorogi irodalmi almanach a 25 éves város tisztele-
tére. Szerkesztette Kovács Lajos. Kiadó: Dorog Város Barátai-
nak Egyesülete, 2009.)

Hírünk a világban
Bensõséges, ugyanakkor

szakmailag is korrekt könyv-
ünnepen vehettünk részt
március 24-én Budapesten, a
Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum dísztermében. A tudo-
mányos élet, a történelmi
kutatások számos jeles alak-
ja tisztelte meg jelenlétével a
városunkban élõ akadémiai
doktor könyvpremierjét.

Dr. Bona Gábor hadtörté-
nész, kutató immár sokadik

munkáját adta közre az 1948-49-es forradalomról és szabad-
ságharcról. A 35 éve tartó tudományos feltárások is igazol-
ják: hatalmas vállalkozása szinte befejezhetetlen. A méltatás-
ra vállalkozó dr. Holló József fõigazgató és dr. Katona Tamás
történész éppen ezt a szívósságot emelte ki Bona Gábor
nagyívû életmûvébõl. A tábornokoktól a hadnagyokig, a
közismert személyiségektõl a kisemberekig minden szemé-
lyiségre kiterjed a kutató következetes figyelme, s ez a gon-
dosság bizonyítja igazán, mennyire egységes volt az 1848-as
magyar nemzet saját szabadságának szolgálatában.

Az új mû, a „Századosok az 1848/49. évi szabadságharc-
ban” két vaskos, esztétikus kötete több mint 2000 szócikké-
vel ismét inspirációt nyújthat a múlt örökségeinek felku-
tatására, helyi méltó megbecsülésére minden magyarlakta
településen.

Névnapján szép ajándék volt Bona Gábor könyveit
kézbe venni, az élettörténetek között elkalandozni, örülni
és megrendülni a sorsok felett. Sok ilyen élményt kívá-
nunk még a szerzõnek, de magunknak, az olvasóknak is
Bona Gábor tollából!                                          Kovács Lajos

Születésnap az Idõsek Otthonában
Március 19-én hét lakót köszöntöttünk születésnapjuk
alkalmából. Az ünnepeltek között volt Czezner Antalné
Annus néni is, aki 85. évét töltötte be. Hozzátartozói szép
köszöntéssel lepték meg õt, majd az otthon minden lakó-
ját megvendégelték üdítõvel és finom süteményekkel. Az
ünneplés nagyon jó hangulatban telt. Annus néni lánya
külön megköszönte az otthon dolgozóinak áldozatos
munkáját. Valamennyi lakó nevében ezúton szeretnék
köszönetet mondani a hozzátartozóknak kedvességükért.

Jerola Mihályné Ilonka néni



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2009. április 20. évfolyam 4. szám 7

Nagy sikert aratott a márciusi progresszív zenei fesztivál,
ahol fellépett a Sic Transit, a Kontinens és Laár András

Teltház elõtt aratott fergeteges sikert a Kalocsai Színház
a bérlet sorozat harmadik elõadásával, a Lili bárónõ

operettel. A nagy sikerû bérletsorozat õsszel folytatódik.

Ki-Mit-Tud? Dorogon
Dorog Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata már-

cius 14-én megrendezte a már hagyománnyá vált, Orszá-
gos Ki-Mit-Tud? vetélkedõt, az idén 10.alkalommal. Na-
gyon sok gyermek vett részt ezen a versenyen, több mint
120 mûsorszámmal. A versenyzõk Tatabányáról, Esztergom-
ból, Csörögrõl, Pilismarótról, Budapestrõl, és persze Do-
rogról érkeztek. A nyitó táncot a dorogi Crazy Dance TSE
járta,utána Dorog város polgármestere, Dr. Tittmann János
következett megnyitó beszédével.

A zsûri tagok voltak: Sztojka Attila, Imre Edina, Gomez,
Justin, Giovánni. A sztárvendégek Csörögrõl Lakatos Zol-
tán és Rostás Viktor voltak a „Csillag születik” mûsorából.

Több kategóriában lehetett indulni: egyéni, duó, trió,
csoportos. Különbözõ táncfajtákat láthattunk: cigány tánc,
hip-hop, hastánc, break, latin. Az elsõ három nyertes ér-
met, serleget, illetve különbözõ ajándékokat kaptak.

Minden gyermeket oklevéllel és különdíjjal jutalmaz-
tunk. Hatalmas nagy verseny volt! Igaz, hogy nagyon ké-
sõn lett vége, de a gyermekek boldogan tértek haza.

Bredókáné Kozák Anna

Diáknap a Zsigmondy
Vilmos Gimnáziumban

2009. március 13-án megrendezésre került iskolánkban a
Zsigmondy-nap, a 10.a osztály szervezésében. Több hetes
elõkészület és izgalom elõzte meg, de péntek 13-a ellenére
nagy sikert aratott. A március 15-ei ünnepség után visszatér-
tünk az iskolába, ahol megkezdõdött a fergeteges diáknap.
A nap folyamán teaház mûködött, csekély térítés ellenében
sütit és teát lehetett fogyasztani hangulatos zene mellett. Elõ-
készületi feladatként minden osztály egy kultúrtörténeti
korszakot kapott, melynek viseletét kellett bemutatniuk és a
korszakkal kapcsolatos feladatlapot kitölteniük. Igen ötletes
jelmezeket láthattunk, volt többek között õskori, honfogla-
lás kori magyar, reneszánsz és gótikus viselet. Aztán követke-
zett a lovas próba, ami nagyon mulatságos volt, mert igen
nehéz volt fennmaradni a jól összeeszkábált ’’lovon’’. Aztán
egy szituációs játékkal folytattuk, ami a TV-bõl jól ismert
Beugró nevet viselte. Mindenki nagyon élvezte, mert bemu-
tathatta diáktársai elõtt leleményességét, ötletességét, találé-
konyságát. Folytatásként ügyességi játékok következtek,
melyek szakadatlan jókedvvel folytatódtak. A nap fénypontja
volt a KARAOKE, amiben az egész iskola részt vett és na-
gyon jól mulatott. Továbbá megrendezésre került egy íjász
és egy kempo bemutató. A nap zárásaként fellépett iskolánk-
ban a Headstock, és Balogh Olivér. Ezen a diáknapon remé-
nyeink szerint sikerült erõsíteni az iskola közösségét és a
diákok is jobban megismerhették egymást. Jövõre az idei
verseny nyertese, a 11. b osztály kapja a Diáknap rendezésé-
nek jogát. Reméljük, hogy legközelebb õk is sikerrel zárják a
Zsigmondy-napot.

Lászlóvszki Dzsenifer 10. a

Köszönet nyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik fér-
jem, Radovics Lajos kõmûves mester búcsúztató
szentmiséjén részt vettek, virággal, koszorúval rót-
ták le kegyeletüket, együttérzésüket fejezték ki és
anyagilag is segítették családunkat.

Radovicsné Magassy Zsuzsa és fia Krisztián.
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A dorogi Eötvös József Általános Iskola 2009-ben is meg-
rendezi május 14-15-én az Eötvös napokat. Az idén hetedik
alkalommal írunk ki rajzpályázatot a megye iskolái számára.

Téma: ”Faluból város”
Dorog várossá nyilvánításának 25. éves évfordulóját

ünnepli. Ebbõl az alkalomból született kiírásunk címe. Vár-
juk a tanulók elképzeléseinek képi megjelenítését, hogyan
képzelik el a faluból várossá válást lakóhelyükön vagy
annak környezetében.

Korcsoportok: I. 10 év alatt , II. 10-12 év, III. 12-14 év.
Technika: kötetlen
Méret: kötetlen
Beküldendõ: paszpartuval ellátva, kiállítási címkével,

mely tartalmazza a következõket:
a tanuló neve, a tanuló életkora, az alkotás címe, a fel-

készítõ tanár neve, az iskola neve, címe.
Díjazás: három korcsoportban az elsõ három helyezett
Beküldési határidõ: 2009. május 4.(hétfõ)
További információ: Eötvös József Általános Iskola 2510

DOROG, Borbála ltp.8.Tel.:33/509-540. Fax:33/509-541. E-
mail: eotvos@eotvos-dorog.sulinet.hu

Bakos Gézáné szabadidõszervezõ: 06-30/2604-822. E-
mail: bakosne53@freemail.hu

INTÉZMÉNYEK HÍREI
Eötvös napok Dorogon

Tisztelt Szülõk, Régi Ovisok,
Ismerõsök!

A Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövõért Alapít-
vány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2007. évi jöve-
delemadójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották fel. Az
így befolyt 574.935 forintot képességfejlesztõ játékok vásárlá-
sára, valamint a fejlesztõ szoba felújítására, bõvítésére fordí-
tottuk. Tisztelettel kérünk mindenkit, aki az alapítványt se-
gíteni kívánja, hogy 2008-as jövedelemadója 1%-át is ajánlja
fel az alapítvány adószámára, mely a következõ: 18609642 -1
-11. A felajánláshoz szükséges nyomtatványt az óvodában
kérhetnek. Köszönjük elõre is támogatásukat!

Schmeráné Eichardt Gizella kuratórium elnöke

Óvoda hívogató
Kedves Szülõk, óvodába készülõ gyerekek! Szeretettel
meghívjuk Önöket és gyermeküket „Gyere, játsszunk”
címû programjainkra a Petõfi Sándor Napközi Otthonos
Óvodába (Dorog, Iskola út 2. www. petofiovoda.hu).
2009. április 16. csütörtök, 1530 - 1630: „Csiri-biri torna” –
mozgásos játékok az óvodában. (Kérjük, hogy melegítõru-
hába öltözzenek).
2009. április 23. csütörtök, 1530 - 1630: „Mese-mese mátka” –
bábelõadás vagy mese.
2009. május 28. csütörtök, 1530 - 1630: „Dúdoló” – Zenés –
énekes játékok az óvodánkba felvételt nyert gyermekek
számára.
Szeretettel várunk minden szülõt és gyermeket programjainkra!

Zeneiskolai hírek
Március 21-én Esztergomban a zeneiskola vonós együt-

tese és kamarakórusa elõadta Pergolesi: Stabat Mater címû
mûvét a Szatmári Irgalmas Nõvérek Zárdatemplomában.
Ugyanezt a mûvet hallhatták az érdeklõdõk március 29-én a
dorogi református templomban. Mindkét hangverseny rá-
adással ért véget és nagy tapssal jutalmazta a népes közönség
a színvonalas elõadást. A vonós együttes mûvészeti vezetõje
Kolozsvári Barnabásné volt. Az együtteseket Farkas Rose-
Marie vezényelte. A szép énekszólókat a következõk énekel-
ték: Süttõ Ildikó, Székely Mára, Baumann Orsolya, Magassy
Júlia, Farkas Rose-Marie, Csímár Kamilla és Székely Ágnes.
Zongorán közremûködött Kálvin Balázs.

Április 3-án a Tatán megrendezett Menner Bernát ze-
nei versenyen iskolánk növendéke, Zakariás Sára 4. lett.
Az aznap délután megrendezett gálamûsorban is fellép-
hetett. Fuvolajátékát Málnai József kísérte zongorán. (Fel-
készítõ tanára: Lõrinczné Csizmadia Katalin)

Április 30-án a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola kama-
ratermében Szokolay Balázs zongoramûvész ad koncertet
délután 5 órai kezdettel.

Május 7-én 17 órakor hangverseny lesz a Mûvelõdési Ház
Színháztermében, ahol a zeneiskola 55. tanévét ünnepli.
Megnyitó beszédet mond dr. Tittmann János, Dorog város
polgármestere. Minden régi és új zeneiskolást és érdeklõdõt
szeretettel vár a zeneiskola tantestülete a hangversenyre!

Táncházzal ünnepelték március 15-ét a Zrínyi óvodában.
A gyerekek nagy lelkesedéssel vettek részt a játékos

programon, ahol többek között verbunkost, legényest
táncoltak, és korabeli dalokat énekeltek.

Költészet Napja a gyermekkönyvtárban
Ebben az évben is megrendezésre karült a hagyományos
versmondó verseny könyvtárunkban,
Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból.  E fiatalon elhunyt, tehetséges költõ veseivel készül-
tek azt ifjú versmondók. Külön öröm számunkra, hogy
az általános iskolások mellett a gimnazisták is rendszeres
résztvevõi a rendezvénynek.
A következõ eredmények születtek:
6. osztály: 1. Szoboszlay Roland (Zrínyi), 2. Horváth Bi-
anka  (Eötvös), 3. Varga Zalán (Eötvös). 7-8. osztály: 1.
Chujácz Renáta, Csõke Diána (Eötvös) és Kalocsai Abigél
(Csolnok). A szoros küzdelemben a zsûri három elsõ he-
lyezést adott ki. Gimnazisták: 1. Veress László, 2.
Lászlóvszky Dzsenifer, 3. Erdei Krisztina.
Gratulálunk a gyõzteseknek és köszönjük a felkészítõ ta-
nárok munkáját.
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Végre itt van – sóhajtunk fel meg-
könnyebbülten a friss tavaszi szellõ-
ben, madárcsicsergés, aranyesõ, és
rügyezõ fák láttán a szikrázó napsü-
tésben. Megszépültek a napok, de va-
jon így van-e dorogi sportéletünkben
is? A válasz vegyes, van örvendetes,
és van bizony borús képünk is. Men-
jünk sorjában!

Asztalitenisz: mindkét csapatunk
sikeres rajtot vett, az NB I-es csapat a
Pénzügyõr otthonában aratott izgal-
mas mérkõzésen 10-8 arányú gyõzel-
met, majd folytatta itthon a Budapesti
MTK ellen szerzett 13-5 arányú gyõze-
lemmel és egy újabb idegenbeli siker, a
Budaörs elleni 10-8-as gyõzelem. A
megyei csapat nyert Nyergesújfalun,
ezt követõen Szomódon, de botlott Ta-
tabányán, mégpedig 11-7 arányban.
Majd szünet következett a sportágban
– országos bajnokságok miatt. Várjuk
tehát az újabb sikeres folytatást.

Labdarúgás: NB III-as csapatunk
tavaszi rajtja a pálya rossz állapota mi-
att elhalasztódott a Siófok II. ellen. Így
idegenben kezdte el az idényt a csapat,
mégpedig egy súlyos vereséggel
Dunaharasztiban 3-0 arányban. Ezután
következett a Sárisáp elleni „rangadó”,
ismét vereséggel, mégpedig 1-3 arány-
ban. A következõ mérkõzés is a megyé-
ben került sorra, Környén lépett pályá-
ra a csapat és a fiatal Góman góljával
megszerezte idei elsõ és mindeddig
utolsó gyõzelmét 2-1 arányban. Hét
közben, szerdán került sorra az elsõ for-
dulóból elmaradt Siófok II. elleni mér-
kõzés. Sajnos hazai vereséggel végzõ-
dött, mert 1-0 arányban alulmaradtunk.
És folytatódott a „kanossza járás”, mert
a Csepeltõl idehaza bekövetkezett egy
újabb súlyos vereség 0-3 arányban. Saj-
nos a felsorolás folytán három olyan
mérkõzés következik, melyeken az el-
lenfél a táblázat elsõ három helyezettje,
- sorjában idegenben a Velence, ideha-
za a Soroksár, majd Szigetszent-
miklóson a bajnokjelölt ellen. Az eddi-
gi gyenge eredményekrõl ifj. Varga Já-
nos edzõ arról panaszkodott, hogy alig
van 11 játékosa, mert nagyon sok a sé-
rült, többek között a meghatározó Joó,
Nász és még néhányan. A csapat jelen-
leg a 10. helyen áll 22 pontjával – a cél
nem lehet más, mint megtartani ezt a
helyet a bajnokság végén – vélekedett
a szakvezetõ.

Más a helyzet az utánpótlás csapa-
toknál. Úgy az ifjúsági edzõ, Haraszti

Dorogi Sportképek

Tavaszi vegyes felvágott
János vezetésével, mint a serdülõ I. Ba-
ranya István irányításával, valamint a
serdülõ II. Csapó Károly vezetésével
eredményes, jó játékkal tudják ellen-
súlyozni a felnõttek eddigi sikertelen-
ségét. Jó nézni a lelkes, eredményre törõ
játékukat. Van tehát sikerrel kecsegtetõ
jövõkép!

Teke: az NB II-es csapat biztosítot-
ta továbbra is helyét ebben az osztály-
ban, mert nyolcadik helyezését bizto-
san megtartja, függetlenül a hátrale-
võ mérkõzésektõl. Bíró László szakosz-
tályvezetõ a jövõ csapatát egy-két fia-
tal bevetésével igyekszik ütõképessé
tenni. Közben rendben folyik a tömeg-
sport három fordulóval hetenként.

Tenisz: vígan pattog már a labda a
salakon. Készülnek a bajnoki nyitány-

ra a felnõtt és az ifjúsági játékosok. De
nem akarnak lemaradni a mozgást
szeretõ idõsek, fiatalok sem. Slavóczki
Ferenc szakosztályvezetõnek ügyes-
kednie kell a pálya beosztásoknál,
hogy minden jelentkezõnek pályát
tudjon biztosítani.

Sítechnika: õk azok, akik fájdalma-
san tekintenek vissza a télre, de azért
vidám hangulatban zárták az évadot a
nagyon szép, féltõn gondozott sípá-
lyán. A sok kisgyerek – lányok, fiúk –
vidáman siklottak versenyszerûen a pá-
lyán, majd a gyõztesek büszkén vették
át okleveleiket a záróünnepen, amely
kis eszem-iszommal zárult. Õsszel foly-
tatjuk – hangzott a búcsúzás. Ugye jö-
vünk ismét? Úgy legyen!

Göb Sándor
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Föld alatt a Föld körül -
Új könyv a barlangokról

Könyvbemutató és sztereovetítés!

Kucsera Márton budapesti és Lieber Tamás dorogi bar-
langász szerkesztésében áprilisban rendhagyó, egyben hi-
ánypótló könyv kerül a hazai könyvesboltok polcaira. A
Barlangtúrák - Föld alatt a Föld körül címû 380 oldalas,
lenyûgözõ felvételekkel illusztrált kötetben a laikus olva-
só is képet alkothat magának Európa és a világ nagy bar-
langrendszereirõl. A könyv a Kornétás Kiadó “túrakala-
uz” sorozatában jelenik meg.

Az ûrfelvételeknek, mûholdaknak köszönhetõen boly-
gónk felszínén napjainkra jószerivel eltûntek a fehér fol-
tok, a megismerésre váró területek. A sarkvidékek, magas-
hegységek, sivatagok zord világát egyaránt felfedezte ma-
gának az ember, és a technika jóvoltából térképet alkotha-
tott a tengerek, óceánok domborzatáról is. A föld mélye
azonban még jócskán tartogat számunkra meglepetéseket.

Ha az országokat a barlangok száma és nagysága sze-
rint rangsoroljuk, hazánk messze elmarad az élmezõny-
tõl, ám kutatóink lelkesedése és elszántsága nem ismer
határokat. Amíg a különbözõ felszíni expedíciók eredmé-
nyeitõl hangos a sajtó, a föld alatti világ megszállottjai
csendben, avatatlan szem elõl elzárva végzik szokványos-
nak nem mondható tevékenységüket. Több száz, olykor
ezer méteres mélységekben hatalmas folyosókat, csarno-
kokat, aknarendszereket fedeznek és tárnak fel, települé-
sek számára hasznosítható vízkészletek után kutatnak,
vagy idegenforgalmi vonatkozású felméréseket végeznek.

A nemzetközi színtéren való helytállás, például az
észak-olaszországi Gortani-rendszerben, a montenegrói és
erdélyi karsztterületeken, vagy Kína külföldiek elõl elzárt
vidékein végzett kimagasló kutatótevékenység a magyar
barlangászok érdemeit öregbítik.

Könyvünk, mely elsõ kézbõl származó beszámolókat,
leírásokat közöl, rendhagyó túrakalauzként mutatja be –
természetesen a teljesség igénye nélkül – barlangkutató-
ink külföldön átélt kalandjait, miközben tudományos ala-
possággal ismerteti a barlangok legfõbb jellemzõit. Segít-
ségével ugyanakkor képet alkothatunk arról a nem min-
dennapi felkészültségrõl, összetartásról és a természet iránti
alázatról, ami nélkülözhetetlen Földünk rejtett csodáinak
megismeréséhez.

A könyv a BEBTE-n keresztül kedvezményes, 2000 Ft körü-
li áron megvásárolható. Az igényeket a bebte@index.hu elekt-
ronikus levélcímen kell jelezni!

Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy elõreláthatólag
május 9-én (szombaton), 15 órától a dorogi József Attila
Mûvelõdési Ház mozitermében sztereovetítéssel (térha-
tású élmény) egybekötve rendezzük meg könyvbemuta-
tónkat.

A vetítést Egri Csaba barlangi fotós - könyvünk egyik
illusztrátora tartja, aki a különleges vetítési technikájával
a 2008-as franciaországi Barlangtudományi Világkong-
resszuson különdíjat nyert!

A rendezvényre a belépés ingyenes!

Svájci fúvószenekar Dorogon
A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land

Utazási Iroda május 2-án (szombat), 17 órai kezdettel kö-
zösen rendez fúvószenekari hangversenyt József Attila
Mûvelõdési Házban.

Közremûködnek: Stadtmusik Solothurn (Svájc) és a
dorogi Bányász Fúvószenekar.

A koncert befejezéseként a két zenekar tagjai néhány
számot együtt fognak eljátszani. A hangverseny színvo-
nalas szórakozási lehetõséget ígér a fúvószenét kedvelõk
egyre nagyobb táborának. A belépés díjtalan!

XVII. Nemzetközi Kórustalál-
kozó - Dorog 2009

A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Uta-
zási Iroda május 9-én (szombat), 17 órai kezdettel 17. alka-
lommal rendez közösen nemzetközi kórustalálkozót a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban. A nagyszabású hangver-
senyen a következõ hat együttes mutatja be mûsorát:

PRO MUSICA Kamarakórus Dorog
“CANTILENA” Gyermekkórus Dorog

Balassa Bálint Vegyeskar Esztergom
Kalevala Kórus Budapest

SZIVÁRVÁNY Énekkar Párkány (Szlovákia)
Finnsnes Korforening (Norvégia)

A belépés díjtalan!
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A tavaszi külsõ és belsõ megújulás jegyében a Fit-Lesz
SE rendez egész napos

egészségprogramot
április 18-án, 9 órától

kívzjátékokkal, gyerekprogramokkal, fitness ver-
sennyel, egészségmegõrzõ kezelésekkel.

A februárban elmaradt filharmónia elõadásra,
Farkas Gábor zongoraestjére

kerül sor április 20-án, este hat órától.
A zongoraest a felnõtt filharmónia bérlet harmadik

elõadása, melyre szólójegyek is válthatók.
A belépõ 1200,- Ft a bérelttel nem rendelkezõk számára.

A diák és nyugdíjas jegy: 600-, Ft/fõ.

A József Attila Mûvelõdési Ház programjai
70 éves a Dózsa óvoda

2009. április 24-én, 14 órakor a mûvelõdési házban ünnepi
mûsort adnak az óvodások a „Négy évszak” jegyében.

„Muzsikus Világ”
jazz koncert-sorozat a Mukiban

Új kezdeményezésként jazz-koncertre invitálunk minden
rajongót és mûfajjal ismerkedõt április 28-án kedden, 19
órára. Az elsõ esten a Fritz-Marosi Quartet lép fel Jazz –
Swingesen címû összeállításukkal. A kiváló négyes vidám
dallamokkal idézi fel a jazz közismert dallamait. A klari-
nétos Fritz Joe és a harmonikás Marosi Zoltán különleges
virtuozitásának egymásra találása igazi csemegét ígér ven-
dégeinknek. A belépõ 700,- Ft.

“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 évad-
jában fellép a Muzsikus Világ koncertjén. Hodek Dávid-
dal - 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 vár-
ható! Fellépnek: Lattmann Béla - basszusgitár, Sárik Péter
- zongora, Hodek Dávid - dobok. Vendégmûvész: Radovan
Tariska - szaxofon. Belépõ: 700,- Ft

Dorog idén is csatlakozott a Magyar Közút Kht.
felhívásához. Április 22-én város takarítási akciót szer-
vezünk. Az iskolák, óvodák és a nyugdíjas egyesület
ismét összefognak, hogy tisztább legyen lakókörnye-
zetünk!

Aki önkéntesként csatlakozni szeretne az akcióhoz,
az önkormányzatnál jelentkezhet, minden egyéni je-
lentkezõ számára térítés nélkül biztosítanak kesztyût
és láthatósági mellényt, illetve a szemétgyûjtó zsáko-
kat és a munkához szükséges eszközöket is.

A közútkezelõ idén gyermekrajpályázatot is hir-
det az akcióhoz kapcsolódóan. A pályázatot három
kategóriában hirdetik meg (0-5 éves, 6-10 éves, 11-16
éves korosztály). A pályázatokat április 29-ig várják a
központi címükre (Magyar Közút Kht. Kommunkációs
igazgatóság, 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13).
Kérik, hogy weboldalukról (www.kozut.hu, Tegyünk
a tisztaságért! címû írás) is letölthetõ adatlapot töltsék

Város takarítási akció - rajz és fotópályázat
ki és csatolják a pályázathoz. Szavazni a beérkezett
rajzokra weboldalunkon lehet április 30-tól május 8-
ig. A három korcsoport elsõ helyezettje értékes könyv-
utalványt kap.

A fotópályázat keretében várják az akció ideje alatt
készült „ilyen volt, ilyen lett”képeket. A fotókat ápri-
lis 29-ig várják elektronikus formában a
kommunikacio@kozut.hu e-mail címre. A fotókat a
következõ kategóriák szerint díjazzák: legynagyobb
megszüntetett szeméthegy, levisszataszítóbb szemét-
hegy, legszebb vidéket bepiszkító szeméthegy és leg-
érdekesebb talált tárgy. A beérkezett fotókra szintén
április 30-tól május 8-ig, a weboldalunkon lehet sza-
vazni. Kérik, a weboldalukról is letölthetõ adatlapot
(www.kozut.hu, Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
címû írás) töltsék ki és csatolják a pályázathoz. A kate-
gória gyõztesek értékes könyvutalványt nyernek.
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VERSENYFELHÍ-
VÁS!

Indul a X. inter-regionális Környe-
zet és természetvédelmi verseny!

Közös folyónk a Duna
A Richter Gedeon Nyrt. a Smurfit
KAPPA Rt. és társvállalatai (Párkány)
2009-ben tizedik alkalommal hirdetik
meg a Környezet és természetvédelmi
versenyt, Közös folyónk, a Duna címmel.
A háromfordulós versenyre iskolán-
ként legfeljebb 6 tanuló jelentkezését
várjuk a VII. osztályosok közül. A ver-
seny ebben az évben is egyéni.
Az elsõ forduló sikeres megoldásához
kövessétek végig a Duna útját az at-
laszban, és az interneten a keresõben
a következõ címeken található írások-
ból készüljetek fel: Duna-delta, Geo-
gráfia-Duna a Fekete erdõbõl a Fekete
tengerbe, A Duna /MME Komárom-
Esztergom megyei csoport/. A teszt-
lapok kitöltésére a következõ idõ-
pontokban és helyszíneken kerül sor:
Dorog: 2009. április 28. (kedd) 14 óra
József Attila Mûvelõdési Ház.
Az iskolák felkészítõ tanárai várják a
versenyzõk jelentkezését. Eredmé-
nyes versenyzést kívánnak a szerve-
zõk: Juraj Gajdosik és Otrok Erika

Richter hír
Ebben az évben tizedik alkalommal rendezte meg a budapesti X. kerü-
leti Harmat utcai általános iskola a „Mindent vagy semmit” általános
mûveltségi versenyét. A döntõre március 10-én került sor, amelynek
dorogi résztvevõi is voltak. Az Eötvös iskolából két csapat, Gábor Rita
és Balog Bálint, Dávid János és Kaposvári Márk párosok, míg a Petõfi
iskolából Kõmûves Dominika és Pap Martin lehettek a verseny résztve-
või. A verseny elsõ helyezettje a Harmat 88 iskola 1-es, a második a
Harmat 88 10-es, a harmadik a Szent László általános iskola csapata lett.
Az Eötvös iskola Gábor Rita - Balogh Bálint párosa az ötödik, Dávid
János és a Kaposvári Márk páros a 9. helyezést érte el. A Petõfi iskola
párosa a tizedik helyen végzett. A feladatok között számos természet- és
környezetvédelmi feladat is volt, amely bõvíti a diákok természettudo-
mányos ismereteit. A versenyt a Társaság évek óta támogatja. A fõdíjat
Szabóné Varga Viktória, a Richter környezetvédelmi fõelõadója adta át.

A dorogi Tesco
támogatja Dorog

város értékeit
A dorogi Tesco Áruház 50.000 Ft ado-
mányt ajánl fel Dorog Város Kulturális
Közalapítványának. Az összeget az áru-
ház által forgalmazott bevásárló táskák-
ból, származó többletbevételeikbõl
nyerték, és ezzel a jelképes felajánlás-
sal is szeretnék támogatni városunkat,
hiszen a Tesco „életében” is kiemelt je-
lentõséggel bír környezetünk védelme
és megóvása, kultúránk, hagyománya-
ink megõrzése és továbbadása a jövõ
nemzedék számára. Az áruháznak a
kulturális értékek mellett, a szûkebb
környezetükben élõk támogatása is fon-
tos, és ezért szeretnék a pénzt városunk
számára is hasznos célokra fordítani.
Az összeg átadására márciusban kerül
sor, a pénzt a dorogi áruház boltvezetõ
hölgye fogja átnyújtani DVKK elnök
asszonyának. Az adományból az ala-
pítvány 2009-ben megrendezésre kerü-
lõ különbözõ ifjúsági versenyek nye-
reményeit, díjait szeretné finanszíroz-
ni.                                     Szenczi Noémi


