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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Dorog Város 2009. évi költségvetése
A sokat emlegetett pénzügyi

és gazdasági válság az önkor-
mányzatok finanszírozására is
hatással van, ami az állami tá-
mogatások és normatívák sze-
rényebb mértékében ölt testet.

Fontos hangsúlyozni,
hogy az állami költségvetés és törvényi szabályozás az idén
is biztosítja a város normális mûködésének pénzügyi fel-
tételeit. Csupán arról van szó, hogy a köz szolgálatában
állók jogszabályban rögzített jövedelmének növelésén
felül más kiadásokra csak bázisszintû finanszírozást ka-
punk, illetve beszûkültek a pályázati lehetõségek a társa-
dalmilag nem kiemelt területekre vonatkozóan. (pl. kul-
turális célú beruházások.)

A tervezési munkát az óvatosság elve vezérelte. A koráb-
bi években vállalt kötelezettségek számbavételét követõ-
en, az elõzetesen elfogadott koncepció szerint elkészített
költségvetést a képviselõ testület egyhangú szavazással fo-
gadta el 2.839 E.Ft összegben.

A bevételi oldal – összevont csoportosításban – az alábbi
összegeket és arányokat tartalmazza (E.Ft-ban)

1. Intézmények mûködési bevételei 136.077 4,8%
2. Állami támogatás 639.217 22,5%
3. Saját bevétel 1.738.908 61,2%
4. Hitelfelvétel 325.000 11,5%
    Összesen: 2.839.202 100,0%

Az állami támogatás nagy része normatív jellegû, tehát
részint a lakosság számához, ill. az ellátandó feladatokhoz
rendelt mutatók alapján kerül meghatározásra.

A saját bevételek 93%-át a helyi adókból várjuk. Ebben a
csoportban az iparûzési adó a meghatározó elem.  Terve-
zésekor figyelembe vettük a gazdasági környezet várható
változásait, ezért a bázishoz mérten 2%-os csökkenéssel
számolunk. A többi adónemnél az elmúlt év tényszámai
szerepelnek.

A tervezett adóbevételeket a felhalmozás jellegû bevéte-
lek egészítik ki, melyek zöme ingatlanok értékesítésébõl
származik.

A tételek a következõk:(E.Ft)
Iparûzési adó 1.346.757 77,45%
Építményadó 202.500 11,65%
Gépjármûadó 67.700 3,9%
Lakbér bevétel 30.000 1,71%
Ingatlanok ért. 87.420 5,03%
Egyéb 4.531 0,26%

A tervezett hitelfelvétel egy része (140 M.Ft ) likviditási
célú, tehát az átmeneti pénzhiány kiegyenlítését szolgálja.
A tervezett fejlesztések megvalósításához, illetve saját erõ
biztosítékaként 185 M.Ft beruházási hitel szerepel.

A kiadási oldal összegei az alábbiak( E.Ft)
1. Intézmények mûködési költsége 995.065 35,0%
2  Pm.Hivatal  mûködési költsége 500.648 17,6%
3. Pénzeszköz átadás 757.002 26,7%
4. Támogatások,szociális ellátások 41.371 1,5%
5. Felhalmozási kiadások 326.437 11,5%
6. Hiteltörlesztés 195.679 6,9%
7. Tartalék 23.000 0,8%
    Összesen: 2.839.202 100,0%

Az intézmények közül a városi bölcsödére 25, a három
óvodára 195, a három iskolára 483 millió Ft-ot terveztünk.
Az Idõsek Otthona 184, a Városi Könyvtár pedig 26 millió
Ft-ból gazdálkodhat. Itt szerepel a Pedagógiai Szakszolgá-
lat, a Védõnõi szolgálat, valamint az intézmények gazdál-
kodását irányító Kincstári Szervezet mûködési költsége is.

(Folytatás a következõ oldalon)
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TESTÜLETI   HÍREK
2009. február 27-i ülés

A képviselõk tájékoztatást kaptak a két ülés közti esemé-
nyekrõl. Ebbõl megtudták, hogy a Dózsa György Általá-
nos Iskola területén található ún. Rátkay ház felújítása be-
fejezõdött. Levélben értesítették a Megyei Közgyûlés el-
nökét, valamint az intézmény vezetõjét, hogy 2009. márci-
us 1-tõl a tanítás a kis épületben folytatódhat tovább. A
fõépület zeneiskolává történõ átalakításához a városi fõ-
építész a érintettek bevonásával a tervezési programot
összeállította.

Pótolták az ellopott víznyelõ rácsokat a Rákóczi úton és
az Otthon téri parkolóban. Helyreállították és pótolták a
megrongált és eltulajdonított közlekedési táblákat a Dobó
és Diófa utcában valamint Fáy András lakótelepen.

A közvilágítást folyamatosan ellenõrzik, a fellépõ hibák-
ról tájékoztatják a szolgáltatót.

Rágcsáló irtást végeztek az alábbi helyeken: Arany János
Városi Könyvtár, Hõsök tere, IV. Béla utca, Könyves Kál-
mán utca, Temetõ utca, Úttörõ utca, Hungária út, Hatos
Aknai Dûlõ, Hegyalja utca területén.

Január 16-án zárták az I. félévet közoktatási intézmé-
nyeink. Az iskolák felsõs tanulmányi átlaga: Zrínyi Ilona
Általános Iskola: 3,46, Eötvös József Általános Iskola: 3,59,
Petõfi Sándor Általános Iskola:3,35.

Megtörtént a dorogi tanköteles korú gyerekek elõzetes
iskolaválasztási felmérése. Összesen 127 tanköteles gyermek
van Dorogon, ebbõl 8 más településen jár óvodába. A dorogi
óvodák tanköteles korú gyermekei közül  a Zrínyi iskolát
választja 41 gyermek, a Petõfi iskolában tanul majd 33 gyerek,
az Eötvös iskolába megy 45.

Az ülés további részében módosították a szociális igaz-
gatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szo-
ciális ellátásokról  szóló rendelet közgyógyellátásra vonat-
kozó részét. A közgyógyellátásra való jogosultság megál-
lapításának egyik feltétele az lett, hogy a havi rendszeres
gyógyító ellátás költségei az öregségi nyugdíjminimum
legkisebb összegének 20 %-át elérjék.

Elfogadták a beszámolókat a fogászati alapellátás, házi
gyermekorvosok, Védõnõi Szolgálat, Arany János Városi
Könyvtár 2008. évi munkájáról.

Megszavazták Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi
közbeszerzési tervét, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzé-

si munkabizottság tagjait is megválasztották.
Jóváhagyták a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.

2009. évi közbeszerzési tervét.
Felülvizsgálták Dorog város közoktatási intézményeinek

körzethatárait.
Döntöttek a városi köztemetõ rendezésérõl. A meg nem

váltott sírhelyekre újra lehet temetkezni, valamint a fel-
szabaduló helyeket parkosítják.

A képviselõk együttmûködési megállapodást kötöttek a
munkaügyi központtal. A megállapodás fõ célja: az aktív
korú, ellátásban részesülõ személyek foglalkoztatási hely-
zetének, munkaerõpiaci aktivitásának növelése. Az érin-
tett személyek részére tartós vagy átmeneti foglalkoztatási
lehetõségek biztosítása, kiemelten a közcélú foglalkozta-
tásban való részvételükön keresztül. A 35 éven aluli, alap-
iskolai végzettséggel nem rendelkezõk részére felzárkóz-
tató és kompetencia-javító képzések szervezésével a mun-
kavégzésre való alkalmassá tétel, elõsegítve ezzel a nyílt
munkaerõpiaci integrációjukat.

Az önkormányzat együttmûködési megállapodást kö-
tött a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulással az adósság-
kezelési tanácsadás ellátására a lakosság részére. A feladat-
ellátást a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által fenn-
tartott Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat biztosítja.

Dorog Város Képviselõ-testülete térítésmentesen bizto-
sítja a dorogi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
leány gyermekek részére – akik 2009. évben töltik be a 13.
évüket – a Humán Papilloma Vírus által okozott méhnyak-
rák hatékony megelõzésére szolgáló 3 oltási sorozatból álló
oltóanyagot.

Módosították a Pedagógiai Szakszolgálat alapító okira-
tát. Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete át-
vállalja a Megyei Önkormányzattól a nevelési tanácsadói
és a logopédiai feladatok ellátását a dorogi kistérség 12
települése tekintetében mindaddig, amíg a megye hoz-
zájárul az intézmény finanszírozásához.

Dorog Város Képviselõ-testülete hivatalos partnervá-
rosi kapcsolatot létesít a németországi Marienberg váro-
sával. A testvérvárosi okirat aláírására javasolt idõpontok
2009. május 16-án Dorogon, illetve 2009. október 4-én
Marienberg-ben.

Dorog Város 2009. évi költségvetése
(Folytatás az elõzõ oldalról)
A Polgármesteri Hivatal kiadásai a személyi juttatásokat,

azok közterheit, és a dologi kiadásokat tartalmazzák. Ez utób-
bi bázis szintû, és magában foglalja a folyószámla, ill. a fej-
lesztési hitelek után fizetendõ bankkamatok összegét.

A pénzeszköz átadás legnagyobb tétele a városüzemelte-
tést ellátó szervezet részére nyújtott 650 millió Ft. A köz-
mûvelõdést szolgáló József Attila Mûvelõdési Ház 63 mil-
lió Ft-ból gazdálkodhat, és itt szerepel a városi sport támo-
gatásának 21 millió Ft-ja is.

A felhalmozási kiadásokból beruházásra 155, felújításra
172 millió Ft-ot terveztünk.

Elõbbi két nagy tételt tartalmaz; a pataksori szennyvíz-
csatorna kiépítésének 71, és a volt bányairoda megvásárlá-
sának idei évre tervezett szintén 71 milliós költségét. A
közvilágítás bõvítését 13 milliós keret biztosítja.

Ez évben is folytatjuk a belterületi utak felújítását 131
milliós értékben, 40 milliót pedig több, intézményi épüle-
ten szükséges felújítási-karbantartási munkákra fordítunk.

A hiteltörlesztés a folyószámlahitel visszafizetését, és a
korábbi években felvett beruházási hitel idei törlesztõ rész-
letét tartalmazza. Ez utóbbi 56 millió Ft.

És végül a tartalék, melynek összege idén a korábbi évek-
nél nagyobb összegû, hiszen számítani kell arra, hogy az
államháztartásban további szigorítások lesznek.

Ezek érinthetik az önkormányzat gazdálkodását, sõt át-
csoportosítást és esetleg a költségvetés módosítását is szük-
ségessé tehetik.

Egyelõre ennek veszélyét nem látjuk, az elfogadott költ-
ségvetés a város megszokott mûködését, sõt, a gyarapodás
pénzügyi feltételeit is biztosítja.

Karcz Jenõ, a pénzügyi bizottság elnöke
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FELHÍVÁSOK – ÉRTESÍTÉSEK
Értesítés

Ezúton értesítem Dorog Város Lakosságát, hogy a VÁTI Városépítési
Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. által készített Dorog Város Településszer-
kezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítása; Csolnoki út
melletti terület vonatkozásában az Étv.9.§. (4) bekezdése értelmében az
egyeztetési eljárás lezárult.
Az Étv.9. §. (6) bekezdés szerint az egyeztetési dokumentáció 1 hónapos
határidõben a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán (fszt. 7. iroda
– a városi fõépítésznél) szerdai napokon megtekinthetõ. (8-1530-ig).
Tisztelettel:                                                                                Tallósi Károly

                                                  címzetes fõjegyzõ

ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy
Dorog város óvodáiban a beíratás a
következõ idõpontokban lesz:
2009. május 4.(hétfõ) 8 – 12 óráig
2009. május 5.(kedd) 13 – 17 óráig
2009. május 6.(szerda) 8 – 12 óráig
2009. május 7.(csütörtök) 13 – 16 óráig
Kérjük az érintetteket, hogy a jelzett
idõpontokban keressék fel az óvodá-
kat! A lakcímkártyájukat és a beíratan-
dó gyermek születési anyakönyvi ki-
vonatát hozzák magukkal!

B E Í R A T Á S
Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy
az elsõ osztályosok beíratásának idõ-
pontjai - Dorog Város minden általá-
nos iskolájában – a következõk:
2009. április 15. (szerda) 8-17 óráig
2009.április 16. (csütörtök) 8-17 óráig
2009. április 17. (péntek) 8-14 óráig
Kérjük az érintetteket, hogy a fent
megjelölt idõpontokban keressék fel
az iskolákat!
A körzethatárok Dorog Város honlapján,
a Polgármesteri Hivatalban, és a három
általános iskolában megtalálhatók!

Pályázati felhívás
Dorog Város Képviselõ-testülete pá-
lyázatot hirdet 2009. évben a városi
hagyományõrzés, a városi közössé-
gek erõsítése, az értékteremtés, az ér-
tékmegõrzés és az értékek közvetíté-
sének támogatása céljából.
Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányza-
ti szervezetei és közösségei
Pályázatok benyújtásának határ-
ideje: 2009. április 8.
Az elbírálás határideje: 2009. ápri-
lis 24.
Az eredményhirdetés határideje:
2009. május 4.
Pályázati ûrlapok letölthetõk: Do-
rog Város Honlapjáról (www.
dorog.hu) Pályázatok leadása
elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu

Dr. Tittmann János
polgármester

Fõzzünk mi is új
játszóteret!

Még egy hónap van hátra, hogy Do-
rog is nyerjen egy szép játszóteret!
Gyûjtsük össze mi a legtöbb „Delikát
8” ételízesítõ vonalkódot! Ugyanis az
a település nyerhet egy vadonat új
játszóteret, ahonnan a legtöbb „Deli-
kát 8” vonalkódot küldik be. A sorso-
lás áprilisban lesz. Mit kell tennünk,
hogy ide „fõjön ki” az új játszótér?
Vágjon ki minél több Delikát 8 ételízestõ
vonalkódot – akár több csomagolásról is,
és adja le a három dorogi óvoda valame-
lyikében, 2009. április 10-ig!
Sok sikert Dorog!

Kéményellenõrzés!
A Komtûz Kft. értesíti a dorogi la-
kosságot, hogy az évente esedékes
kéményellenõrzést és tisztítást feb-
ruár 23-tól végzi a településen. A
munkálatok díjai:
Megnevezés Lakossági   Közületi

 (Áfá-val)     (nettó)
Egyedi (db)
- gravitációs 1.070,- Ft 2.740,- Ft
- turbós 3.425,- Ft 4.400,- Ft
Gyûjtõ (szint)
- gravitációs 680,- Ft 1.500.- Ft
- turbós 2.680,- Ft 3.420,- Ft
Kisközponti 60 kW alatt (db)
- gravitációs 1.755,- Ft 4.115,- Ft
- turbós 4.860,- Ft 6.240,- Ft
Kisközponti 60 kW felett (fm)
- gravitációs 650,- Ft
- turbós 1.870,- Ft
A központi kémények díjai egy al-
kalomra vonatkoznak. A tartalék
kémények (amelyekre nincs ráköt-
ve tüzelõberendezés) ellenõrzése,
tisztítása az éves díj fele.

Ingyenes jogi
tanácsadás!

A „ JOGI HÁLÓZAT” keretein belül
jogsegély szolgálat mûködik Doro-
gon, a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban. (Dorog, Otthon tér 1.)
A tanácsadás ideje: csütörtök 14 – 16
óráig. Helye: a Brigád terem, a könyv-
tár felett, a Bányász Szakszervezeti
Szövetség irodáinál.
Jogsegély szolgálat vezetõje: Dr. Csu-
ha József ügyvéd, adótanácsadó.
Tevékenységi kör: munkáltatók, mun-
kavállalók, nyugdíjasok jogsegély
szolgálata, tanácsadás.
A SZOLGÁLTATÁS DÍJMENTESEN
VEHETÕ IGÉNYBE!

Ingyen védõoltás
Ingyen biztosítják Dorogon is a méh-

nyak-rák kialakulásáért felelõs humán
papillomavírus (HPV) elleni védõoltást
minden helyi tizenkét éves leánynak.

A három oltásból álló vakcina a
HPV azon magas rizikójú típusai el-
len nyújt védelmet, amelyek a kutatá-
sok alapján a méhnyakrák kialakulá-
sában játszanak szerepet. A  éhnyakrák
a nõk daganatos eredetû halálozásá-
nak második leggyakoribb oka világ-
szerte. A HPV fertõzés által okozott
megbetegedések ellen eddig a szûrés
volt az egyedüli prevenciós lehetõség.
Ez változatlanul javasolt továbbra is,
de figyelembe kell venni, hogy a szû-
rõprogramok eddigi propagálása el-
lenére a méhnyakrák halálozási ada-
tai az elmúlt tíz évben nem változtak.
Az elsõ HPV fertõzés általában 14-20
éves kor között alakul ki, ezért a leg-
kézenfekvõbb és egyben legköltség-
hatékonyabb megoldás az ennek a
korosztálynak kínált új védõoltás,
mely közel 100 %-os védettséget biz-
tosít a vakcinában lévõ mind magas,
mind alacsony rizikójú HPV típusok
okozta megbetegedések ellen.

Az alattomos kór egyébként gyó-
gyítható, ha idõben felfedezik, mégis
évente ötszáz asszony hal meg a be-
tegségben, és mintegy másfélezer új
esetet diagnosztizálnak.

Dorogon az oltást közel 60, 12 éves
leány kaphatja meg. A védõoltást 3
részletben kell beadni. Egy gyermek
beoltásának költsége 74.769 Ft.
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Az ember esendõségérõl számtalan példát tudunk mon-
dani. De a sajátunkról nem szívesen beszélünk. Mint ahogy
büszkeségünk gyakran tiltja, hogy nehéz bajunkban me-
nedéket keressünk.

Azt mondják: a tárgyaknak sorsuk van. Akkor pedig –
szerintem - a házaknak is megvan az elrendelt történetük.

Épült itt egyszer egy menedékház, hogy a hegyekben
vándorló, eltévedõ, vagy csak éppen a rászakadt éjszaká-
ban idegenként elkóborló embernek – ideiglenesen – szál-
lást nyújtson átmeneti szükségében. Falai ma is állnak, csu-
pán annyi történt vele, hogy innen-onnan megtoldották,
bõvítették, formálgatták, magasabbá emelték.

Már régen nem menedékháznak hívják. Jártak ide egy
idõben gyógyulást keresve nehezen lélegzõ betegek; az-
tán építõmesterek költöztek a falak közé, hogy terveket
rajzoljanak építkezõ városlakóknak. Végül beteljesedett a
sorsa a menedékháznak: ma ismét azok keresik fel, akik
rászorulnak mások segítségére. Csak ez most nem a hegyet
járó turisták, sem az eltévedt vándorok, nem is a vonatot
lekésõ átutazók menedékháza többé.

Segítségre váró, méltó emberi holnapot remélõ ember-
társaink útjába esõ menedékház lett. Korunk egyik jelké-
pe. Életünk egyik központja. De melyik?

25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN A TENGER
3. A gondoskodás: menedék

A választ írja meg nekünk a mûvelõdési házba (2510 Do-
rog, Otthon tér 1. vagy dorogikultura@vnet.hu), vagy a
városi könyvtárba. A helyes megfejtõk között dorogi hely-
történeti érdekességeket sorsolunk ki. Beküldési, beadási
határidõ: 2009. április 7.

La-Ko
Elõzõ számunk helyes megfejtése: a volt legényszállás,

ami ma a dr. Mosonyi Albert gondozási központnak ad
helyet.

Zeneiskolai hírek
Szép hagyomány Komárom-Esztergom megyében a ka-

marazene fesztivál. Évente más zeneiskola rendezi a társas
zenélés ünnepét. Idén 44. alkalommal a tatabányai Dallam
zeneiskola volt a szervezõ.

Iskolánkat 4 kamaracsoport képviselte. 10 zeneiskola di-
ákjai mutatták be mûsorukat. A zsûri arany, ezüst, bronz
fokozattal értékelte az elhangzottakat. A kevésbé jól sike-
rült összeállítások nem kaptak minõsítést. A dorogi 4 ka-
maracsoport mindegyike színvonalas volt. Bronz és ezüst
minõsítést kaptak diákjaink. Felkészítõ tanáraik voltak: Far-
kas Rose-Marie, Kolozsvári Barnabásné és Lõrinczné Csiz-
madia Katalin.

Kamarakórus csak a dorogi zeneiskolából vett részt a fesz-
tiválon. Jó volt hallani õket, mert eszünkbe juttatta a mon-
dást; „Ahol énekelnek, nyugton lehetsz, rossz emberek-
nek nincsenek dalaik” (Seume)

A harmónia varázsa reméljük továbbra is elkíséri a fiatal
zenészpalántákat a mindennapokba és lesz folytatása a
kamarazenélésnek!

A Magyar Kultúra Napja
margójára

Kálvin Balázs a zeneisko-
la növendéke volt, akinek já-
tékában gyönyörködhetett
Dorog közönsége ezen az
ünnepélyen is. Kálvin Ba-
lázs 4 éves kora óta volt
Gerstner Bálintné növendé-
ke. Zeneiskolánkból egye-
nes út vezetett számára a Ze-
neakadémiára.

Gerstner Bálintné 1966
óta a zeneiskola kiemelkedõ
tanáregyénisége, pedagógi-

ai munkájának erõssége a tehetséggondozás. Országos és
megyei zongoraversenyek, nívódíjak, elsõ helyezések ko-
ronázták meg tanári munkáját. Kiváló növendékei ma a
zenei élet oszlopos tagjai; mint Flier Edit, Farkas Zsolt,
Lattmann Béla. A nagyszerû eredmények mögött sok mû-
helymunka áll. A tanárnõ rendkívüli munkabírású, szak-
mailag igényes pedagógus. Szerénysége, áldozatkészsége
példaértékû.

Jelenleg Kálvin Balázs mellett Lattmann Kristóf is ze-
nei pályán tanul tovább, a Kõbányai Magyar Táncmûvé-
szek és Zenemûvészek Szakszervezetének iskolájában jazz
tanszakon másodéves zongorista. Mindkettõjük sikeres
pályakezdése Gerstner Bálintné odaadó munkálkodása
eredménye is.
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Február 23-án, ezen a rendkívül hûvös hétfõ estén
városunkba látogatott a Nemzeti Énekkar. Az idõjárás
ellenére szépszámú közönség gyûlt össze a József Attila
Mûvelõdési Házban. A világhírû énekkar vezetõje Antal
Mátyás 1990-óta tölti be a karigazgatói posztot. Az elõadás
elõtt elmondta, hogy a 18-19. század opera irodalom
szemelvényeibõl készültek, 14 operakórust tartalmazó
mûsorral. Kérdésemre a karigazgató elmondta, hogy jelen
pillanatban is számos külföldi felkérés teljesítése van
tervbe véve. Legutóbb múlt hónapban adtak koncertet a
Kanári-szigeteken, de megfordultak már Japántól
Törökországon át Izraelig a világ számos pontján.

Természetesen városunk színpadán sem hazudtolták
meg jó hírnevüket. Pontban este 6 órakor felcsendült a
nyitó kórusmû. Miután végighallgattuk Mozart: Szöktetés
a szerájból címû operájának egy részletét Csajkovszkij
következett. Majd Muszorgszkij-Boris Godunov címû
mûvének forradalmi hangulatú, harmadik kórusa
csendült fel. Ezt az alkotást egy szívünkhöz nagyon közel
álló mû, Erkel Ferenc-Bánk bánja követte, melynek elsõ
felvonásából hallhattuk a híres Csárdást.

Az elsõ igazi vastaps azonban csak ezután következett.
Wagner-Lohengrin címû operájának eredeti nyelven,
gyönyörûen elõadott  Nászindulója méltán vívta ki a
közönség maximális elismerését.

A Nemzeti Énekkar Dorogon
Az ezt követû mûvek Olaszországba kalauzolták a

lelkes közönséget. Elõször Puccini Pillangókis-
asszonyának zümmögõ-kórusát, majd Donizetti Don
Pasquale címû vígoperájának a cselédek-kara címû
részletét hallhattuk, ez utóbbit már magyar nyelven.
Ezután  katonakórusok következtek. Többek között
Verditõl hallhattunk egy részletet a Trubadúrból, amely
egészen páratlanul adta vissza a harcba vonuló katonák
lelkes, dicsõségre szomjazó hangulatát. Hallhattunk még
további mûveket Puccinitõl illetve Verditõl. Felcsendült
többek között a Nabucco és az Aida címû remekmû egy-
egy részlete.

A valamivel több mint egy órás koncert végén a
közönség kétszer is visszatapsolta az énekkart. Így tehát
egyértelmû volt a megelégedettség a közönség részérõl.
Elismerést vívott ki a kórus hihetetlenül szép
hangformálása, és mindaz a profizmus, amellyel a Nemzeti
Énekkar megkomponálta elõadását városunk színpadán.
Bizják Dóra végig nagyszerûen kísérte zongorán a kórust.
Azt hiszem nyugodtan kijelenthetem, hogy aki dacolva
az idõjárással megjelent ezen az estén, az egészen biztosan
elégedetten is távozott a Mûvelõdési Házból. Egy
nagyszerû élménnyel lett gazdagabb.

Székely Zsolt

Játékos sportvetélkedõ
óvodásoknak

Iskolánk második alkalommal látta vendégül Dorog vá-
ros óvodáit egy játékos sportvetélkedõre. A délelõtt elsõ
programjaként a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói
egy ugróbemutatót tartottak. A látványos bemutató sikert
aratott a közönség körében. Ezután kezdõdött a vetélke-
dõ 5 csapat részvételével. A Dózsa óvoda két csapattal a
Zrínyi, Petõfi és a Richter óvoda egy-egy csapattal képvi-
seltette magát. A feladatokat az óvodások szüleikkel együtt
hajtották végre. A jól sikerült program után mindenki
gyõztesnek érezhette magát, és boldogan vették át az óvo-
dák jutalmukat.

Kronavetter László

A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap megyei rendezvényét
február 26-án Dorogon tartották. Az eseményen a

Katasztrófavédelmi Igazgatóság jutalmakat adott át.

Most rajtad a sor!
A vén Európa…ugyan már!

A „Közremûködõ Európai Ifjúság”
program keretében most rajtad a sor,

hogy megmutasd, mennyire ismered Európát.
Teszteld magad,

légy kreatív és formáld Te Európát!
Utazz az értékes nyereményekre,

….vagy esetleg Brüsszelbe!

Kattints a www.elsovalaszto.hu oldalra,
hogy megtudhass mindent a részletekrõl!
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Svábbál
Ismét nagy érdeklõdés kísérte a Német Kisebbségi Ön-

kormányzat Svábbálját, melyet 10. alkalommal rendeztek
meg február 14-én a József Attila Mûvelõdési Házban.

Fontos hagyományõrzési és találkozási lehetõség ez a
németség számára.. Az idei bál kulturális mûsorral kez-
dõdött, melyen a Német Kisebbségi Önkormányzat
vegyeskórusa és a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc-
csoport lépett fel.

Elsõként a magyarországi németek himnuszát énekel-
te el az énekkar, majd 3 népdal hangzott el elõadásukban.
A kórust Széher Lajos kísérte harmonikán, majd a tánc-
csoport adott elõ egy félórás programot és alapozta meg a
jó hangulatot.

Aztán már kezdõdhetett is a tánc, a talpalávalót ismét
a Pilistaler Echo játszotta .A zenekar fáradhatatlanul ját-
szott ,mindenki jól érezte magát ezen az estén.

A Német Kisebbségi Önkormányzat köszöni a magán-
személyek és vállalkozók támogatását.

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi
Rendelõ Kht. köszönetét fejezi ki azoknak, akik 2009. évi
egészségügyi bált tombola és egyéb módon támogatták.

Farsang az Idõsek Otthonában
Február 18-án, a hagyományokhoz híven vidám far-

sangi mulatságot rendeztünk, ahol jelmezben és jelmez
nélkül ropták a táncot az otthon lakói és dolgozói. A jó
hangulatról a FEBO DUO gondoskodott, a farsangi fán-
kot az Eötvös konyha sütötte.

Mentálhigiénés csoport

Az Idõsek Otthona lakói nevében szeretnék köszönetet
mondani, hogy részt vehettünk a dorogi Mûvelõdési Ház-
ban, 2009. február 23-án a Nemzeti Énekkar hangversenyén.
Élmény volt számunkra a sok szép melódia. Köszönet az
idõsek otthona dolgozóinak a segítségnyújtásért!

Az Idõsek Otthona lakóinak nevében:
Jerola Mihályné Ilonka néni

Fergeteges hangulatban báloztak a hölgyek Nõnap
alkalmából a mûvelõdési házban.

Galambász sikerek
Januárban zajlott
a XXXI. Postaga-
lamb Olimpia a
németországi
Dortmund-ban,
ahol a magyar
galambászok16
ország közül csa-
patban a harma-
dik helyet hozták
el. Ehhez hozzá-
járult a Dorogi C-
4 Egyesület is,
Balázs Gábor
egyesületi tag ré-
vén. Õ egyéni-
ben az olimpiai 11. helyet érte el, a Hung-16-04-70461 kék
hímmel a Sport „E” kategóriában, maratoni távon. Gratu-
lálunk!
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Dorog Sportképek
Még kedvezõtlen az idõjárás a szabadtéri sportoláshoz

Bizony, nem alakult jól a sportolási lehetõség a havas,
esõs idõjárásban a felkészülést végzõ labdarúgók számá-
ra. Így csak ízelítõt tudunk adni az elvégzett munkából.

Labdarúgás: a felnõtt csapat megpróbált minden le-
hetõséget kihasználni a jó felkészülésre. A mûfüves pálya
rendelkezésükre állt, de néhány játékos megfázott, töb-
ben húzódásokat szereztek a hidegben. Így az edzõmér-
kõzések is mérsékelt eredménnyel zárultak. Ráadásul a
március 7-i bajnoki rajt is elmarad a Siófok ellen. A pályát
alaposan feláztatta az olvadás és a sok esõ. A mérkõzést
várhatóan április 1-én pótolják.

Az utánpótlás felkészülése zavartalannak mondható,
hiszen az ifik és a serdülõk számára rendelkezésre állt a
mûfüves pálya, mérkõzéseiket pedig hétvégi teremtornák-
kal pótolták. minden hétvégére jutott egy-egy torna vala-
mely korosztály számára. Az U-15-ös korosztály téli te-
remtorna címen a második helyen végzett a szlovák Pár-
kány mögött. A legjobb mezõnyjátékos címet Nebehaj
Patrik nyerte el. A 97-es korosztályú csapat az Energiaterv
Kupa tornán szerepelt és a harmadik helyen végzett. A 96-
osok a hagyományos Buzánszky-Grosics tornán szerepel-
tek, melyet a REAC nyert meg, a dorogi csapat a 4. helyen
végzett, megelõzve a Kispest Honvéd együttesét. Itt is si-
került egy egyéni címet nyerni, mégpedig a legjobb ka-
pusnak a dorogi Zima Ádám bizonyult. A díjakat a torna
névadói adták át személyesen. S végül – okulva a korábbi
hibából – megrendezésre került a Kaiser József emléktor-
na. Dorog csapata a második helyet szerezte meg az esz-
tergomiak mögött. Gratulálunk!

Befejezõdött a Focizz velünk! városi tömegsport 2008/
2009-es terem labdarúgó bajnokság, a bajnoki címet a 14
csapat közül a Time Gate Cafe csapata nyerte meg. A má-
sodik helyezett a Hambi, míg a harmadik a Pólus Mûsza-

ki csapata lett. A legsportszerûbb csapat: Exlam. Gólki-
rály: Varga Péter, 25 gól (Boca Juniors). Folytatás tavasszal,
a szabadban, a salakos kispályán.

Az NB II-es csapat is szorgalmasan készül a tavaszi rajtra
id. Varga János irányításával. Nyitányul rendeztek egy
teremtornát, Dorog Város-Same címen. Hat csapat játszott
a szép kupáért, melyet végül a kiemelkedõ tudású Tatabá-
nyai Amazonok nyertek el veretlenül. Második a székes-
fehérvári ARISZ, harmadik a Pálhalma, negyedig a Do-
rog-Same II., ötödik a Martonvásár, hatodik a Dorog-Same
I. Az ünnepélyes zárásra az Eötvös iskolában került sor,
melyen Jászberényi Károly az önkormányzat, Csuha And-
rás a DESE, és Klotz Tamás a szervezõk nevében adták át a
díjakat.

Asztalitenisz: az NB I-es csapat a hibátlan indulást kö-
vetõen – két fölényes gyõzelem – nagy bravúrt vitt vég-
hez, Budapesten revansot vett a Pénzügyõr ellen, nagy
küzdelemben 10-8 arányban gyõzött Leinwéber József 4,
Szenyán Zoltán 3, Nagy Miklós 2, és Jakab András 1 gyõ-
zelmével. A megyei bajnokságban szereplõ csapat
Nyergesújfalun 14-4-re gyõzte le a helyieket.

Röplabda: a csapat a Magyar Kupa elõdöntõben 3-0
arányban vereséget szenvedett az NB I-es Szolnokól és
így nem jutott tovább, míg a bajnokságban sima gyõze-
lemmel kezdte a tavaszi rajtot.

Teke: az NB II-es gárda a tavaszi kínos vereségek után
végül Budapesten aratott szép gyõzelmet az Olajosok TK
csapata ellen 5-3 arányban. A mérkõzés szenzációja Budai
Lajos 550 fás teljesítménye, mellyel megjavította a hazaiak
pályacsúcsát! Remélhetõleg az idõjárás javulásával, a na-
gyon várt tavasz jöttével még több szép dorogi sikerekrõl
adhatunk számot a közeljövõben.

Göb Sándor

Közel 200 kick-boksz versenyzõ tette
próbára magát  február végén Nyer-
gesújfalun. A Komárom-Esztergom
Megyei Kick-boksz Szövetség és a
Zoltek SE kick-boksz szakosztálya ren-
dezte a területi Bajnokság 1.fordulóját,
melyen immár 17 egyesület képviselte
magát.
A rendezvény lassan kinövi a területi
jelleget, ugyanis már gyõri, soproni,
szombathelyi, körmendi, budapesti és
a megyei klubok mellett a szegedi
Tigers SE sportolói is részt vettek az ese-
ményen. Zrínyi Miklós, a Megyei Szö-
vetség elnöke megnyitója után elkez-
dõdtek a parázs küzdelmek.
A megyei csapatok ismét jól teljesítet-
tek, hiszen az összesített versenyben
az esztergomi KBSE szerezte meg az
elsõ helyet, a Dorogi ESE sportolói
pedig a harmadik helyen végeztek.
Eredmények:
Semi-contact szabályrendszerben:

Remek kezdés!
Kick-boksz hírek

Aranyérem: Kocsis Bianka (Dorogi
ESE), Király Mirella, Ébelle Fruzsina,
Szikszai Diána (EKBSE), Szabó Z.
Dominik (Zoltek SE). Ezüstérem:
Papp András (Dorogi ESE). Bronz-
érem: Papp Ádám (Zoltek SE)
Light-contact szbályrendszerben:
Aranyérem: Király Mirella, Ébelle Fru-
zsina,  Szikszai Diána, Bagi Péter, Har-
gitai Viktor (EKBSE), Szabó Z.
Dominik ( Zoltek SE ), Kocsis Bian-
ka, Quintz Norbert (Dorogi ESE).
Ezüstérem: Mórócz Márkó , Bús And-
rás, Hertlik Péter, Szántó Gerda
(EKBSE ), Papp András, Kubovics Ta-
más, Nyerlucz Norbert (Dorogi ESE)
Full-contact szabályrendszerben:
Aranyérem: Buják Tamás, Quintz Nor-
bert (Dorogi ESE). Ezüstérem: Kummer
Balázs, Hauzner Iván (Dorogi ESE).
Bronzérem: Huk Péter (Esztergomi
KBSE)

Zrínyi Miklós

Wéber Dana értékes
helyezése

Nagyszerûen szerepelt Wéber Dana
az országos diákolimpia döntõjében!
A Zrínyi Ilona Általános Iskola tanu-
lója a hetedik helyen végzett 50 mé-
teres mellúszásban a székesfehérvári
versenyen. Wéber Dana az 1996-97-es
korosztályban versenyzett, a nem iga-
zolt sportolók mezõnyében. A Don
Pepe Új-Hullám Úszó-és Vízilabda
Iskola tanítványa 2 mp-cel megjaví-
totta egyéni legjobbját.

Nyári úszótábor
Már márciustól lehet jelentkezni a 2009-
es dorogi nyári napközis úszótáborra.
A 4-14 éves korosztály számára szerve-
zett tábor június 15-tõl augusztus 14-ig
tart. További információk a www.uj-
hullam.hu honlapon találhatók.
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„A környékbeli srácokkal nagyon szerettük a lábteniszt,
különösképp a „királyaftát” (magyarázat a cikk végén-szerk.),
melynek trükkjeit a nagyobbaktól lestem el. Napokat, hét-
végéket töltöttünk a sporttal, anélkül, hogy tudomást vet-
tünk volna a külvilágról. Annyira belejöttem a játékba, hogy
a környéken még bajnokságokat is rendeztem a srácoknak.”-
meséli Balogh Balázs a dorogi Eötvös József Általános Iskola
biológia és földrajz tanára, aki lábtenisz edzõ is egyben. Az
elsõ Európa bajnokságot 1991-ben rendezték meg, ahol ha-
zánk egyéniben és párosban is nyert. A magyarországi sike-
reket látva Balázs is felbátorodott és versenyekre jelentke-
zett. „ Több ízben vettem részt Siófokon a nyílt nevezésû
egyéni országos bajnokságon és két alkalommal, 1993-ban és
1994-ben országos magyar bajnokságon. Bár elõször nem
értem el eredményt, ám 1993-ban negyedik, 1994-ben kilen-
cedik lettem, melyet nem elõzött meg felkészülés.” –emlék-
szik vissza Balázs. Tudta, hogy nem alapozhatja jövõjét csak-
is a sportra, így tanári tanulmányokat folytatott Egerben,
majd a biológiai kutatásokban látott fantáziát. A fõiskolát
befejezve dorogi Eötvös József Általános Iskolában pont egy
biológia-földrajz szakos ta-
nári állás üresedett meg,
melyet be is tölthetett 1997-
ben. Két évvel késõbb egy
közismert üdítõkkel foglal-
kozó nagyvállalat iskolai
lábtenisz bajnokságot hir-
detett meg egy brazíliai út
ígéretével. „Nem bírtam
ölbe tett kézzel ülni, hiszen
ez egy remek lehetõségnek
kínálkozott, így meg is
kezdtem az iskolán belül a
csapatépítést az akkori ötö-
dik osztályosok felkészíté-
sével. Mindannyiunk saj-
nálatára eltörölték a kiírást.”- említi Balázs. Az edzés azon-
ban tovább folytatódott, s 2001-ben meg is rendezték a baj-
nokságot és a csapat bejutott az országos döntõbe, bár ott a
csoportból kiesett. Nem adták fel a küzdelmet, mert a gyere-
kek nagyon tehetségeseknek mutatkoztak, így folyatták a
gyakorlást. A következõ évben már a harmadik helyig jutot-
tak. „Ekkor történt meg, hogy az üdítõipari cég kiszállt a
versenyrendezésbõl 2003-ban, s egy másik szponzoré lett az
iskolai bajnokság. Az átütõ siker nem maradt el, hiszen Ba-
logh Balázs csapata gyõzött! „Be kell, hogy valljam rengeteg
munkánkba került az aranyérem megszerzése. A bajnokság
ezúttal tavasz helyett az év végén, decemberben lett megren-
dezve, így az egész nyarat végigdolgoztuk.”- mondja az edzõ.
A következõ években tovább folytatódott a sikerszéria, hi-
szen a 2004-es évben megvédték címüket, majd 2005-ben a
dobogó harmadik fokára állhattak. „ A 2006-os esztendõ szin-
tén újdonságot hozott az életemben, hiszen a szponzor kilé-
pett az eseményrõl, s helyét a Magyar Lábtenisz Szövetség
vette át, s felkértek a szervezésre. Munkánk gyümölcse, hogy
a srácokkal és az újonnan érkezõ lánycsapattal megszerez-
tük a gyõzelmet. Számomra igen kedves, hogy, az elsõ ízben
versenyzési lehetõséget kapó, fõként volt tanítványaimból
álló középiskolai csoport az ezüstérmet vihette haza.” –szól
Balázs. Az eredmények ezek után sem maradtak el, hiszen a
fiúk másodikak, az általános iskolás lányok, a saját korcso-
portjukban és a középiskolások között is dobogó legfelsõ
fokára állhattak 2007-ben. A tavalyi esztendõben további két
arannyal büszkélkedhettünk, ahol a fiúk és lányok is a maxi-
mumot nyújtották. Újdonság, hogy a lábtenisz bekerült a
diákolimpiai sportágak közé! „Nem hagyhatom szó nélkül

 „Gyerekkori szerelmem a lábtenisz”
a 2008. novemberi Csehországban rendezett prerovi világ-
bajnokságot sem! Lepsényi Boglárka aranyérmet szerzett nõi
egyéniben, Pokorniné Horváth Valéria pedig negyedik he-
lyezett lett párosban és hármasban a csapat tagjaként. A bõ
nõi válogatott keretnek nagy büszkeségünkre tagja volt az
akkor mindössze 13 éves Gula Gabriella, aki egy sajnálatos
sérülés miatt nem vehetett részt a világbajnokságon, vala-
mint a 12 éves Hódos Anita is. Mindkét lány az Eötvös József
Általános Iskola tanulója. A Juniorok között páros szakág-
ban Jónás Dávid szolnoki társával bronzérmet szerzett. Virá-
gi Henrik és Jónás Dávid a junior hármas tagjaként pedig a
negyedik helyen végeztek. Õk még az Eötvösben tanulták a
lábteniszezés alapjait, s másodedzõként segítettem õket a fel-
készülésben.”-büszkélkedik Balázs, aki egyébként az Orszá-
gos Lábtenisz Szövetség Utánpótlás Bizottság vezetõjeként
is ismert. 2009. március 7-én, Szombathelyen rendezték az
országos felnõtt férfi csapatbajnokságot. „Örömteli, hogy a
fent említett juniorok közül ezen a versenyen a kaposvári
Lábtenisz Egyesület színeiben versenyzõ, dorogi Jónás Dá-
vid és Virági Henrik nagyszerû játékával segítette arany-

éremhez a kaposvári csapa-
tot. A gyõzelem azt jelenti,
hogy a kaposvári egyesület
képviseli a magyar színeket,
a majd õsszel megrendezen-
dõ Bajnokok Ligájában,
maguk között tudva a két
dorogi fiatalt is.

Balázs 2006-ban elnyer-
te az Év Pedagógusa címet,
melyet a lábtenisznek és a
környezetvédelmi verse-
nyeknek köszönhetõ mun-
kássága miatt érdemelhetett
ki. „Nagyon megtisztelõ
számomra az Év Pedagógu-

sának lenni, mégsem számítottam rá, hiszen rengeteg, arra
érdemes tanár van a városban.” –mondja Balázs. Ennél a
pontnál szakadt félbe a beszélgetésünk, hiszen az udvarról
felfelé tartó, lelkes és nevetgélõ gyerekek már Balázs bácsit
hiányolják.

Játékszabályok
Egyéni: Egy-egy ellen történik a játék, ahol egyszer

pattanhat a labda és két lehetõség van a labdamegérintésé-
re. Lényegében a teniszpálya négy adogató udvarában.

Páros: Ketten-ketten játszanak egymás ellen. Egyszer
pattanhat a labda és háromszor érintetõ. Itt is a teniszpálya
négy adogató udvarában folyik a játék.

Hármas: A felállás három-a három ellen, a labda egy-
szer pattanhat, a játékosok háromszor érinthetik a labdát.
Röplabda nagyságú pályán játsszák.

A királyafta, ahogy Balázs meséli: „Az utcákról és te-
rekrõl ismert lábteniszhez hasonló játék. Mi csak tengónak
hívtuk, de mint késõbb megtudtam a játék neve királyafta.
Bizonyára itt is többféle szabály létezik, ami közös ben-
nük, hogy a játékot háló nélkül játsszák. Mi úgy játszot-
tuk, hogy a területet négy egyenlõ nagyságú térfélre osz-
tottuk. A játék indításakor jó magasan a kezdõkörbe dob-
tuk a labdát, hármat pattant, majd a labdát igyekeztünk a
másik térfelére passzolni. Az érintések száma korlátlan volt,
ám akinél kétszer pattant a labda vagy kirúgta a játéktéren
kívülre, az hibát vétett. A hibázó játékosnak a pattintott
szervát kellett adni kézzel, a vele szemben átlóban elhe-
lyezkedõ játékosnak. Aki elérte a hat hibát az kiesett a já-
tékból.”

Hegedûs Dóra
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A Dorogiak Dorogért Alapítvány legutóbbi kitüntetett-
jét biztos nem kell külön bemutatni a dorogiaknak. Min-
dig vízközelben van. Errõl a különös vonzalmáról beszél-
gettem vele az új városi uszodában.

- Hogyan szólíthatom Ferenc vagy Feri bácsi? Ha jól tudom a
legtöbben így ismerik....

- Kérem szólítson csak Feri bácsinak, egész nyugodtan!
Engem már legalább 50 éve így hív mindenki...úgy 26 éves
koromtól kezdve...egy kicsit elszaladt az idõ...

- Valóban nem tegnap volt, hogy Feri bácsi „beleszeretett” az
úszásba...

- Pontosan! Ez már egy igen régi történet. Szerintem egye-
nesen egy betegség, jó értelemben véve persze. Gyermek-
koromban itt laktunk a környéken, a 10-es utcában. Gya-
korlatilag itt a sportpályák környé-
kén töltöttük el a szabadidõnket. Tv
akkor még nem volt, se számítógép,
legfeljebb rádió, de az meg kit
érdekelt...Inkább rugdostuk vissza a
labdát a Buzánszki Jenõnek, meg az
Ilku Pistának...Nekünk ez volt a szó-
rakozás. És persze a medencével is
elkezdtünk barátkozni. Nyaranta le-
jöttünk az uszodába egy szelet zsíros
kenyérrel és  itt voltunk egész nap.
Aztán ez a barátság kezdett egyre ko-
molyabbá válni.

- Mikor kezdett versenyekre járni? Me-
lyik verseny volt az elsõ?

- 1948-ban volt egy tehetség kutató
verseny, ott szereztem az elsõ érmet.
Ezt követõen Török József irányítá-
sával összeállt egy kis csapat, amellyel
egészen 1955-ig jó néhány versenyen
megfordultunk, és szép eredménye-
ket értünk el. Aztán be kellett vonul-
nom katonának. Ekkoriban már rend-
szeresen vízi betegnek hívtak...Annyira szerettem a vizet.

- Hogyan folytatódott az úszó pályafutása a leszerelését követõen?
- Leszerelésem után alakult egy úszó szakosztály, és akkor

vezették be a Paláról a vizet a városi medencébe. Mondanom
sem kell mennyire hideg volt...Aztán az akkori elnök meg-
kérdezte, hogy lenne-e kedvünk elvégezni egy edzõi tanfo-
lyamot. Végül is hárman jelentkeztünk, de egyéb okok miatt
csak én maradtam egyedül. Késõbb elvégeztem a szakedzõit
is. Nem azért, hogy felvágjak vele, de többek közt Széchy
Tamással és Kiss Lacival együtt végeztem, tehát a késõbbi
legsikeresebb edzõkkel. Akkoriban nagyon pezsgõ volt vá-
rosunk sportolói élete. Szinte nem telt el úgy egy hét, hogy
ne mentünk volna valahová versenyre. Jártuk az országot,
sõt még külföldre is eljutottunk idõnként. Számunkra ez
volt az élet. A versenyeken hamar megismerkedtünk más
városok úszóival, és mindig nagyon jól éreztük magunkat.
Legyen szó egy egynapos versenyrõl Pozsonyban, vagy épp
egy hétvégérõl Kaposváron...Mondanom se kell, hogy az
akkori gépgyár vállalati autóbusza általában a rendelkezé-
sünkre állt, ingyen...

- Az ön kezei közül került ki néhány hatalmas tehetség. Kérem
említsen meg néhány jeles sportolót, aki az ön tanítványa volt!

- Szerencsére valóban fel tudnék sorolni jó néhány ne-

„Becsületesen nyerni, és emelt fõvel veszíteni!”
Interjú Kádasi Ferenccel

vet. Lázár Péter például nagyon tehetséges volt kezdettõl
fogva. El is vitte tõlünk a Ferencváros. Késõbb már az õ
színeikben volt a 68-as mexikói olimpia egyetlen magyar,
férfi döntõse. Bede Zoltán 78-ban az ifjúsági Európa-baj-
nokság dobogóján végzett. Végh Ferenc is nálunk kezdte,
aki többszörös magyar bajnok lett. Õt meg a BVSC vitte
el... A probléma az volt, hogy itt helyben nem igazán tud-
tuk biztosítani azokat a feltételeket, amiket a nagy, buda-
pesti klubok. De például a 70-es években még így is sike-
rült a 18. helyezést elérnünk a klubok országos ranglistá-
ján. Ennek ellenére, ha valaki kitûnt egy országos bajnok-
ságon, akkor rögtön megkörnyékezték a nagy klubok.

- Ha jól tudom Esztergomban is dolgozott.
- 1978 végén Dorog város megszüntette az úszó szakosztá-

lyát. Akkoriban már lefelé ívelt a doro-
gi szénbányászat, ezáltal csökkent a tá-
mogatottságunk. Így tulajdonképpen
anyagi okai voltak a bezárásnak. Nem
beszélve arról, hogy akkor már a KÖ-
JÁL sem nézte jó szemmel, hogy a Palá-
ról kapjuk a vizet. Ezt követõen a szak-
osztály tulajdonképpen átkerült Esz-
tergomba, ahová természetesen én is
követtem...És egészen 2004-ig dolgoz-
tam ott.. Mondjuk Esztergomban is elég
hánytatott volt a sorsa a szakosztálynak.
Kezdetben a Granvisus látszerészeti
vállalat támogatott minket, késõbb az
Uniker, jelenleg pedig Esztergomi
Úszóklub néven mûködik egy önálló
kis csapat.

- Ön szerint mi kell ahhoz, hogy napja-
inkban sikeres legyen egy kis költségve-
tésû, vidéki sport klub?

- Elsõsorban támogatottság. Szpon-
zorok nélkül egyszerûen nem mû-
ködhet komolyabb szinten egy vidé-

ki klub. Emiatt sajnos sorra meg is szûnnek a kis klubok. A
magán vállalkozók inkább a saját zsebüket gazdagítják,
sõt sokszor a nagyobb cégek sem járulnak érdemben hoz-
zá a sporthoz. Ez véleményem szerint nagy hiba, mert így
egy csomó gyerek egyszerûen el kallódik. Ráadásul az
úszás még csak nem is tartozik a különösebben költséges
sportok közé.

- Mi a véleménye a mai fiatalok életmódjáról? Ön szerint
egészségesen élnek a gyerekek manapság?

- Ezt a témát sajnos elég elszomorítónak találom manap-
ság. Nagyon sok fiatal van, aki csak teng-leng a világban,
mert nem igazán találják a helyüket. Sokan dohányoznak,
isznak, nem beszélve az egyéb anyagokról...A sport egy
remek alternatívát kínál a srácoknak. De sajnos szemben a
nyugati országokkal, nálunk még talán ki is nevetik az
embert, ha melegítõben kocog egy parkban, miközben a
gyerekek nagy része egyszerûen el van tunyulva. Persze
ebben a szülõknek van a legnagyobb szerepe, meg az isko-
láknak. Ahol lassan már minden második gyerek fel van
mentve testnevelésbõl...Ennek nem így kéne lennie, már a
görögök is megmondták, hogy épp testben ép lélek. Ma-
napság ezt úgy is mondhatnánk, hogy épp testben épp-

(Folytatás a következõ oldalon)



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

10 20. évfolyam 3. szám  2009. március

„Becsületesen nyerni, és emelt fõvel veszíteni!”
Interjú Kádasi Ferenccel

(Folytatás az elõzõ oldalról)
hogy élek... Komolyra fordítva a szót a médiának is többet
kéne foglalkoznia az egészséges életmód propagálásával.
Nálunk még nem jöttek rá, hogy hiába lehet valakibõl már
30 évesen Nobel-díjas tudós, ha aztán 40 évesen meg tepsi-
ben viszik el...

- Hogyan történt a visszatérés városunk úszó sportjához?
Érdekli még az edzõi pálya?

Most, a közel múltban kínálták fel a lehetõséget, hogy
jöjjek ide az újjá épített városi uszodába. Jelenleg úszó
mesterként dolgozom itt, nyugdíj mellett persze. Ebbõl is
látszik, hogy nekem a víz egyszerûen szakmai
ártalom...Ugyanakkor az edzõsködés már nem igazán
vonz. Büszkén mondom, hogy több, mint 40 évig voltam
aktív edzõ, de ez idõ alatt sok minden megváltozott. Én
magam is talán, már a türelmem se a régi...De örülök, hogy
itt dolgozhatok. Nekem mindig is az úszás volt az életem.
És nagyon remélem, hogy városunkban fokozatosan ki-
alakulnak a lehetõségek a jövõben, a komolyabb tervek-
hez. Mert nap mint nap látom, hogy most is vannak fiatal
tehetségek, de a támogatottság most sem az igazi. Több
szponzorra lenne szükség. A vállalkozóknak fontolóra

kellene venniük, hogy ez mennyire hasznos reklámozási
forma lehetne.

- És végül mit üzen a sportolni vágyó fiataloknak, és szüleiknek?
- Élt egyszer egy Hemingway nevû úr, aki azt mondta,

hogy a sport megtanít becsületesen nyerni, és emelt fõvel
veszíteni. És a gyerekek ezt meg is tanulták. És azt is, hogy ha
az edzés reggel 7-kor kezdõdik akkor nem negyed 8-kor érek
az uszodába, hanem már 7 elõtt öt perccel. Tehát egyfajta
rendszeretet, tudatosságot kaphatnak a sporttól a fiatalok.
Megtapasztalhatják az elhivatottság érzését. És azt gondo-
lom, hogy ez az életük más területein is elõnyös lehet akár az
iskolában, akár késõbb a munkában. Akik a kezem alatt úsz-
tak, azokkal soha nem volt probléma a tanulásban. Csellen-
gés helyett egy egészséges elfoglaltságot találhatnak a srá-
cok, amit ráadásul még a szülõ is ellenõrizhetett. És persze
büszke lehetett a gyermekére. Természetesen nem feltétle-
nül kell élsportolói célokra gondolni. Ha valakibõl egy jó
fizikumú, egészséges ember válik, akkor már megérte. Nem
is beszélve arról, hogy megtapasztalják a srácok, hogy a rajt-
kövön állva már teljesen mindegy kinek miniszter, vagy épp
segédmunkás az apukája...

Székely Zsolt

Lili bárónõ
Operett a mûvelõdési ház színpadán! Március 24-én

kedden, 19 órakor a Kalocsai Színház bérletsorozatának
harmadik elõadása. Szólójegy is kapható, 2000,- Ft-tól.

Elõzetes helyfoglalás: 33/ 521-000.

Progresszív zenei koncert
a mûvelõdési házban!

A színpadon Laár András, a Kontinens és a Sic Transit
március 20-án, 18 órai kezdettel. Belépõ: 800,- Ft.

Bencze László fotókiállítása
2009. április 3-án, 1730-kor nyílik meg Bencze László

fotográfus gyûjteményes kiállítása a Dorogi Galériában.
A kiállítást megnyitja: Kovács Lajos író, tanár, helytörté-

neti kutató. A megnyitón közremûködik az Al Fresco
Kamaraegyüttes (Kolozsvári Barnabásné, Schmidt

Johanna, Mészáros Rita, Málnai József, Székely Réka).

Gyerekszínház
2009. április 7-én, 9 és 1030: A Szabad Ötletek Színháza

elõadása A nagy ho-ho-horgász címmel. A belépõ: 500,- Ft.

Elõzetes porgramajánló
Belga fúvószenekar Dorogon

A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land
Utazási Iroda április 15-én (szerda), 17 órai kezdettel

közösen rendez fúvószenekari hangversenyt a dorogi
József Attila Mûvelõdési Házban. Közremûködnek:
Algemene Muziekvereniging Aalter (Belgium) és a

Dorog & Tát Fúvószenekar. A belépés díjtalan!

Ifjúsági filharmónia
2009. április 20. 930: Mozart színháza. A Pest Megyei

Szimfonikus Zenekar elõadása. Vezényel: Hámori Máté.
Jelmezes, szcenírozott operaelõadás.

Felnõtt filharmónia
– az elmaradt Farkas Gábor zongoraest pótlása

2009. április 20. 18 óra: Farkas Gábor zongoraestje. A
felnõtt filharmónia bérlet harmadik elõadása. Az

elõadásra szólójegyek is válthatók. A belépõ 1200,- Ft a
bérelttel nem rendelkezõk számára. A diák és nyugdíjas

jegy: 600-, Ft/fõ.
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