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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

ADVENT
„Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítõ!” hangzik fel templomokban,
hívõ közösségek ajkán ez a szép adventi ének, kifejezve az
emberi szívben rejlõ õsi vágyat a boldogság után. itt nincs
különbség ember és ember,
hívõ vagy nem hívõ között.
Minden korban, így ebben a
században is a legnagyobb
hiánycikk a SZERETET. Hiába járjuk a boltokat, áruházakat, hiába keressük az árutól roskadozó polcokon.
Nem találjuk, mert a szeretet
nem árucikk, hanem Istentõl
szívünkbe zárt ajándék. Lehet, hogy nagyon mélyre
került, mert az évtizedek óta
rárakódott sok kacat elfedi,
de mint tavasszal a hóvirág áttöri a fagyos földet és megmutatja szépségét, a szeretet is a felszínre tör. Karácsonykor az Isten szeretete kiszolgáltatott, kicsiny gyermekként
belép az emberi világba, hogy Õ tegye meg az elsõ lépést
felénk. Jézusban példát ad, mit is jelent embernek lenni.

Adventben nemcsak mi várakozunk, hanem Isten is vár
bennünket, hogy elinduljuk a felé vezetõ úton, mint az
egyszerû pásztorok. Ez az út azonban embertársainkon
keresztül vezet hozzá. Az élet
kilátástalanságára, reménytelenségére csak egyetlen megoldás van: a feltétel nélküli
szeretet. Kezdjük el már ma!
Induljuk el gyermekeink, házastársunk, szüleink, testvéreink, szomszédaink és minden embertársunk felé lebontva a falat, ami eddig elválasztott bennünket. Kalkuttai Szent Teréz anya mondása: „Ha minden keresztény
naponta csak egyszer mosolyogna rá valamelyik embertársára, sokkal szebb lenne körülöttünk
a világ.” Az adventi gyertyák növekvõ fénye mint betlehemi csillag vezessen bennünket ezen az úton, hogy mi is
rátaláljunk a szívünk jászolában nyugvó SZERETETRE.
Fritz István diakónus

A Szent Borbála Bányatemplom megújulása
Kedves Dorogiak!
Hosszú út végéhez értünk ez év december 4-én. Öt évvel ezelõtt fogtunk hozzá a Szent Borbála bányatemplom
felújításához.
A templom sokak számára hitük közösség elõtti megvallásának kiemelkedõ jelentõségû helyszíne. Mások számára a templom egy szellemi,
érzelmi közösséghez való tartozás szimbóluma. Sok embernek a templom egy közösség,
település kulturális kincse.
Mindezen megközelítések
metszéspontjában a templom, mint érték áll. Márpedig
értékeinket óvni, lehetõség
szerint gyarapítani kell.
Érték óvó, érték gyarapító közösségi tevékenységünk
ünnepe a felújított templom átadásának napja. Az ünnepen köszönetet is kell mondani.
Mindenek felett szeretném megköszönni dr. Erdõ Péter bíboros úrnak, hogy lehetõvé tette a fõegyházmegye és
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városunk együttmûködését.
Köszönöm Kiss-Maly László esperes plébánosnak, hogy
lehetõvé tette az egyházközség és önkormányzatunk képviselõ-testülete együttmûködését.
Köszönöm Molnár Albert
elnök úrnak és a Dorogi Vállalkozók Egyesülete minden
kedves tagjának, hogy kiemelkedõ értékû támogatásukkal
hozzájárultak a felújításhoz.
Köszönöm Kimmel Róbert úrnak, hogy támogatta a
templom padlózat burkolását, szõnyegezését.
Természetesen köszönettel tartozom minden mesternek, akik a felújítási munkát
végezték.
Remélem valamennyiünkben jó érzéseket kelt az immár belülrõl is megszépült templom. Legyünk büszkék
érték óvó, érték gyarapító közös munkánkra és köszönjük
meg jó sorsunknak, hogy mindezt megtehettük.
Dr. Tittmann János
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TESTÜLETI HÍREK
A 2008. novemberi ülésükön a dorogi képviselõk tájékoztatást kaptak arról, hogy az Ady Endre utca út és járda
felújítási munkái folyamatban vannak. Az út és járdaszegélyek valamint a felszíni vízelvezetõ folyóka teljes hosszúságban elkészült, ezt követõen kerül sor az út és a járda
aszfaltozására. A Borbála lakótelepi idõsek klubja garázshelyiségének irodahelyiséggé történõ átalakítása befejezõdött. A kialakított irodahelyiségben a házi segítségnyújtás szakemberei fognak dolgozni. A Dorogi Szénmedence
bányászati történeti emlékhelyeinek tematikus fejlesztése
címû pályázat helyszíni ellenõrzése 2008. november 12-én
megtörtént. A Fejlesztési Ügynökség megállapította, hogy
a beruházás szükséges és indokolt.
Befejezõdött a város útjain keletkezett kátyúk aszfaltozása. Megrongált jelzõtáblákat állítottak helyre a Temetõ utcában, a Eötvös- Gorkij utcák keresztezõdésében, a Baross Gábor lakótelepen, a Zrínyi lakótelepen. Visszaállították az eredeti forgalmi rendet az úgynevezett „fa utcákban” (Akácfa,
Fûzfa, Fenyõfa, Diófa). A város területén fákat ültettek az
alábbi utcákban: Rákóczi u. (30 db), Bécsi út (3 db),
Zsigmondy ltp. (6 db), Heine u. (3 db), Schmidt ltp (6 db).
Az ülés további részében a képviselõk elfogadták a 2008.
évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésérõl szóló beszámolót. A bevételek tervszerûen alakulnak, a kiadások is

tervhez közeliek. Megszavazták a 2009. évi önkormányzati költségvetési koncepciót. Módosították a Dr. Mosonyi
Albert Gondozási Központ Alapító Okiratát és Szakmai
Programját. Ugyanis a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ keretében mûködõ személyes gondoskodást nyújtó
alapszolgáltatásokat 2009. január 1-tõl a Dorogi Kistérségi
Társulás, mint fenntartó fogja biztosítani.
Tájékoztatatás kaptak Dorog Város 2008. évi környezetvédelmi állapotváltozásáról. A környezetvédelmi mérések adatai kedvezõek és további javuló tendenciát mutatnak.
Elfogadták a Baumit Kft. terület vásárlási kérelmét. A
cég azért bõvíti területét, hogy az aszódi nedves vakolat
gyártást idetelepítse.
Értékesítettek egy önkormányzati lakást, és ezzel egy
idõben úgy határoztak, hogy megszüntetik az önkormányzati lakások további értékesítését. Így 365 lakás marad önkormányzati tulajdonban. A jövõben feltehetõen új lakás
pályáztatási rendszert hoznak létre, melyben különös tekintettel lesznek a pályakezdõ fiatalokra. Számukra egy
lakás elõ-takarékossággal kombinált módozatot kívánnak
kialakítani, a lakáshoz jutás elõsegítéséhez.
Végezetül megerõsítették a szlovákiai Zsérével 10 éve
kötött testvér-települési okiratot is.

A köz szava

Az idei közmeghallgatást november 27-én tartották. A
képviselõ-testüket nevében Dr. Tittmann János polgármester beszélt a 2008-as esztendõrõl és a jövõt érintõ kérdésekrõl,
tervekrõl. A diagramokkal kísért elõadáson a költségvetés
szerkezetét mutatta meg, összevetve a korábbi adatokkal.
A 2008-as esztendõt értékelve a polgármester megemlítette a nagyobb beruházásokat (útépítések: Rákóczi út, Ady
Endre utca, Puskin utca, Hantken Miksa utca, Szabadság
tér, Dobó utca. Petõfi iskola homlokzat felújítás, a tornateremben sportpadló kialakítása, a Szent Borbála templom
belsõ felújítása.)
A jövõ évet illetõen pedig arról beszélt, hogy a tervek
szerint megkezdik az „intermodális” közlekedési csomópont kialakítását a volt brikettgyár helyén. Egy helyre kerül a vasútállomás és egy nagyobb buszállomás, melyekhez kereskedelmi és szolgáltató létesítmények társulnak.
A jövõ ében felújítják a bányatiszti kaszinót, pályázati támogatásból. Eredményt hirdetnek a Rákóczi út és a vasút
közti ipari terület rehabilitációjára kiírt ötletpályázatot illetõen. Eddig 24-en vették át a pályázati anyagot. Az igényeknek megfelelõen bõvítik a városi bölcsõdét. 2009-ben
végre csatornáznak a Pataksoron, bõvítik a városi közvilágítási hálózatot. Térkövezik a Zrínyi iskolában a felsõ udvart, és az ún. Katona-ház tetõszerkezetét is kicserélik. A
közoktatási reformon továbbra is dolgoznak, szakmai programot alkotnak. A cél, hogy a dorogi általános iskolákban
a sport és a kéttannyelvû képzés legyen a középpontban.
Jövõre lesz Dorog 25 éve város. Mivel a várossá nyilvánítás okiratán január 1. szerepel, ezért egy nagyszabású
szilveszteri mulatsággal indul az év, és minden városi ünnepen errõl az évfordulóról fogunk megemlékezni. Zárásként dr. Tittmann János elmondta, a fenntartható fejlõdés és az örökségvezérelt fejlesztés a városvezetés két alap-
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elve. Ezek vezérlik a munkát, és a város minden lakóján
múlik ennek sikere.
A megjelentek közül sokan vártak választ kérdéseikre.
A válaszokból kiderült, a városi uszoda a belépõk árából
már nem tud több kedvezményt adni. A hulladékszállítási díjak változásával kapcsolatban is felmerültek aggályok.
A polgármester elmondta, hogy 2012-ig van a városnak
szerzõdése a jelenlegi szolgáltatóval. A hulladékszállítás
egyébként most sem ingyenes, háztartásonként hetente 120
l hulladék elszállítását a város a költségvetésébõl fedezi.
Az ezen felüli mennyiség elszállítását már mindenkinek
magának kell állnia. Viszont a szolgáltató áremelést terjesztett elõ 2009-re. Ennek 80 %-át vállalja fel az önkormányzat. A maradék 20% a lakosságra hárul. Ez 2009-ben
háztartásonként, éves szinten 374,- Ft-ot jelent.
Egy lakos kérte, hogy a dorogi buszmegállókban legyenek padok. Egy sportrajongó kérte, hogy a sportpálya
ellopott stúdió berendezéseit pótolják, hogy a pályán újra
lehessen mûsorközlés és zene.
Az Ady Endre utca csatornázása, felújítása tárgyában
szólalt fel egy ott lakó. Megköszönte, hogy a város ennyit
áldoz az utcára, de felhívta a figyelmet a szerinte elõforduló hiányosságokra, és kérte a mûszaki osztály munkatársait, hogy nagyobb körültekintéssel ellenõrizzék a beruházást a késõbbi bosszúságok elkerülése érdekében.
Szó esett még a Puskin és Heine utca csapadékvíz csatornájáról, az utcai árusításról, valamint a vasútállomás
siralmas állapotáról. A Mátyás király úti intézmények háza
kapcsán a polgármester elmondta, hogy 2010-re várhatóan a volt bányairoda épületében elkészül az intézmények
háza, és oda költözhet minden olyan szervezet, ami a régi
épületben kapott helyet.
MaZsu
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Tovább ápoljuk a zsérei kapcsolatot
Megerõsítettük a 10 éves hivatalos testvér-települési
kapcsolatot városunk és a szlovákiai Zsére község között.
A dorogi küldöttség jelenlétében ez alkalomból avatták
fel Zsére új címerét és zászlaját is. Az új jelképeket ünnepi szentmisén áldották meg. Ezután a helyi cserkészek
felvonták az új lobogót a Reménység emlékmûvénél, melyet dr. Tittmann János dorogi, és Zsebi József zsérei polgármester is megkoszorúzott. A dorogiak koszorút helyeztek el az idén elhunyt elsõ zsérei polgármester, Gál László
sírján. A zászlófelvonást követõen a helyiekbõl és a vendégekbõl álló ünneplõ menet a községházára vonult, ahol
ünnepi testületi ülés keretében Zsebi József bemutatta a
Szent Miklóst ábrázoló címert és az új zászlót. Elmondta,

hogy azért a neves püspökre esett a választás, mert a 895
éves, elsõ írásos zsérei emléken - ami egy pecsét - Szent
Miklós látható. Ezután dr. Tittmann János emlékezett vissza
az eltelt tíz évre, és egy bányászlámpát ajándékozott kollégájának. Egy perces néma felállással tisztelegtek az egybegyûltek Gál László emléke elõtt, akivel a testvér-települési szerzõdés köttetett. Végül a polgármesterek aláírták a
10 éves kapcsolatot megerõsítõ dokumentumokat. Az ünnepséget hangverseny zárta, ahol fellépett a dorogi Erkel
Ferenc Zeneiskola Kamara Együttese, a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, valamint az Európa szerte híres Zoboralja
Zsérei Nõi Kar.

Dr. Tittmann János és Zsebi József polgármesterek
megerõsítik a testvér-települési szerzõdést

Zsére új zászlója

Adventi
hangverseny
November 28-án ismét elhozta Dorogra kompozícióit az Alkotó Muzsikusok Társasága. Ez a budapesti
összmûvészeti csoport már többször
járt Dorogon. Az Erkel Ferenc Zeneiskola Kamaratermében fõleg karácsonyi dal-feldolgozások és néhány
egyéb alkotás csendült fel az intézmény növendékei és néhány tanár
elõadásában.
Nemcsak zenemûvek – Büky Géza,
Csepregi György , Fehér György Miklós, Gallai Attila, Hajdu Lóránt, Mérész
Ignác, Nógrádi Péter, Rékai Iván,
Szánthó Lajos, Szendi Ágnes darabjai , hanem egy mese / Forgács Éva
Majosházi meséje / és Bátki Fazekas
Zoltán két verse is szerepelt a mûsorban. Csepregi György egy rajzát is elküldte, hogy megtekinthesse az adventi
hangverseny közönsége.
Köszönjük tanulóink lelkes felkészülését és a felkészítõ tanárok munkáját!
Reméljük, hogy a hallgatóságnak
örömteli zenehallgatásban volt része.
Szendi Ágnes
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Dr. Gábor György vallásfilozófus nagy sikerül elõadást tartott november 20-án
a Biblia Éve alkalmából

Dr. Dávid Anna, városunk közismert és szeretett gyermekorvosa átveszi a
Semmelweis Egyetem aranydiplomáját. A doktornõ ötven esztendeje szerezte
diplomáját és generációk köszönhetik áldozatos gyógyító tevékenységét.
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Nemcsak a 20 éveseké a világ – a legszebb ifjú korban a nyugdíjasok
A januári közgyûlésre készülve
összegezte a 2008-as esztendõt a Dorogi Nyugdíjas Egyesület klubvezetõje, Szebeni Mihályné, vagy ahogy
mindenki jobban ismeri, Jucika. A 107
tagot számláló egyesület lelke már 18
éve intézi az egyesület ügyes-bajos
dolgait.
Beszámolójából kiderült,
hogy a tagjaik sosem unatkoznak. Hagyományosan az
év elsõ nagy eseménye a farsangi bál, majd a nõnapi ünnepség. Megemlékeznek az
Anyák napjáról, és felvonulnak Május 1-én. Õsszel tartják a Katalin bált, ahova
Csolnokról, Lábatlanról és
Tátról is érkeznek vendégek.
Végül az évet a karácsonyi
ünnepség zárja, ahol mindenki nagy örömére óvodások adnak mûsort, szavalat.
Nemcsak szórakozásból áll ám az
egyesületi élet, hanem mûvelõdésre
is jut idõ. Budapestre, a Pataky Mûvelõdési Központba járnak, idén negyvenen vettek részt a színház bérletes
elõadásokon.
Egészségükkel is törõdnek: minden
hónapban fürdõzni mennek az ország
különbözõ pontjaira.(például Agárdra, Gyõrbe, Kapuvárra, Nagykátára),
májusban pedig egy hetet együtt nyaralnak Hajdúszoboszlón.
De nemcsak magukban tevékeny-

kednek. Jó kapcsolatot ápolnak más
dorogi szervezetekkel is. A Nap-Út
Alapítvány tavaszi, egész napos rendezvényén is sokat segítettek, a vendégsereg számára õk fõzték a paprikás krumplit. Áprilisban a Föld Napja alkalmából virágpalántát ültettek a

mûvelõdési ház udvarán. Õsszel a
Jubileum téri faültetésen is képviseltették magunkat.
Más nyugdíjas szervezetekkel is baráti viszonyban vannak. Várpalotára
és Nagymarosra utaztak nyugdíjas találkozóra. A nyári dorogi „Falusi búcsún” a Városi Nyugdíjas Egyesülettel mulattak együtt a német nemzetiségi emlékház udvarán. A táti nyugdíjasok meghívásának is eleget tettek.
Leányvárral és Csolnokkal is élénk a
kapcsolat, az egyesület tánckara és
énekkara a csolnoki falunapon is fel-

lépett, Dorog jó hírét öregbítve.
Az Ezüstszál énekkar keddenként
próbál, Párma Csaba vezetésével, a
Vadrózsák tánckar pedig szerdánként
gyakorol Csékei Brigittával, aki minden évben új programot tanít be nekik. Mindkét vezetõnek nagyon köszönik a közremûködést, hisz
a tánckar tagjai is mind 65 év
felettiek, a legidõsebb táncos
79 éves, és bizony nem megy
úgy minden, mint egy húszévesnek. Kellenének a fiatalabb tagok az együttesekbe.
A legnagyobb szabású rendezvény, melynek lebonyolításában is sokat segítenek,
és ahol fel is lépnek, a dorogi
kistérségi nyugdíjas találkozó, az Idõsek Világnapja alkalmából.
Minden kedden tartanak
klubnapot a József Attila Mûvelõdési
Házban, ekkor próbál az énekkar és
szerdán a tánckar is.
Az egyesület jövõre lesz húsz éves.
Még nincs kézzelfogható terv az évforduló megünneplésére, januárban
döntenek a programról. Sajnos az
anyagiak is behatárolják a lehetõségeiket. Szerencsére vannak szponzoraik, de a kerek évforduló méltó megünnepléséhez több segítségre lenne
szükségük.
Munkájukhoz ezúton is jó egészséget és sok sikert kívánunk!

A Német Kisebbségi Önkormányzat helytörténeti vetélkedõje
2008. óta 8. alkalommal rendezte meg önkormányzatunk helytörténeti vetélkedõjét. Ebben az évben az Eötvös
József Általános Iskola adott otthont a versenynek, november 26-án.
A csapatok felkészülésként ellátogattak a Tájházba, illetve a Dorogi füzeteket és a Közhírré tétetiket forgathatták. A huszonöt kérdésbõl álló feladatlapon, - melyet
Puchner Ferenc elnökségi tag állított össze - Dorog és
Wendlingen testvérvárosi kapcsolatáról, valamint a dorogi németség történetéhez kapcsolódó kérdésekre keresték
a válaszokat. Az alábbi eredmények születtek: 4.helyezést
ért el a Petõfi Sándor Általános Iskola, 3. helyezett az Eötvös József Általános Iskola, 2. helyezést ért el a Zrínyi Ilona
Általános Iskola. A versenyt az idén a Zsigmondy Gimnázium csapata nyerte meg. A nyereményeket a csapatok a
Luca-napi zenés –mûsoros estünkön vehették át, december 13-án a mûvelõdési házban. Gratulálunk a csapatoknak!
Kolonics Péter
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A képen a gyõztes csapat tagjai láthatók: Lõrincz
Katalin, Podhorszki Eszter, Péceli Petra, Kiss Gergõ,
Huszár Zoltán, Fülöp Barnabás.
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ORSZÁGOS HONISMERETI KONFERENCIA DOROGON
Sok jelét tapasztaltuk az elmúlt évben annak, hogy Dorognak ismertséget és tekintélyt tudtunk szerezni helytörténeti, honismereti munkánkkal. 2007-ben felkértek, hogy
a megyei Honismereti Egyesület elnöki tisztségét elvállaljam, aminek örömmel tettem eleget. Az országos honismereti mozgalom vérkeringésébe is sikeresebben kapcsolódhattunk be városunkból, hiszen az ország minden megyéjébõl megismerték törekvéseinket. A „Honismeret” címû folyóirat eddig kétszer publikálta a
Zrínyi iskolában folyó helytörténeti kutatásaink összefoglalóit, de hírt adtak a Dorogi lexikon megjelenésérõl is. Iskolai
(az önkormányzat által gyakran
támogatott) programunk is több
országos sikert aratott az elmúlt
években: Dankó József kollégámmal több országos szakfolyóiratban és szakkönyvben
(Történelemmetodikai Közlemények, Könyv és Nevelés,
Pedagógián innen és túl stb.) írhattunk tanulmányt munkánkról. Szakmai pályázatokon (Miskolc, illetve a Magyartanárok Egyesülete kiírásában) díjakat nyertünk, számos
településen (Orosháza, Szolnok, Kecskemét) bemutatót tartottunk, de tanulóink is több helytörténeti tudományos
diákköri pályázaton (Bp., Miskolc) nyertek díjakat helytörténeti kutatásaikkal.
Az országos honismereti mozgalom keretében most alkalmunk nyílt arra, hogy egyszerre szélesebb körben is bemutatkozhassunk. S mivel megyénkben több településen
hasonló elkötelezettséggel támogatják a helytörténet-honismeret oktatását az iskolák fenntartói, konferenciát tudtunk
szervezni mindezek közös bemutatására, eszmecseréjére.
Dorog és Esztergom adott otthont a találkozónak. November 15-én 14 megye, Budapest és több szlovákiai ma-

gyar iskola képviselõi a dorogi napon a mûvelõdési házban ismerkedtek iskolánk és önkormányzatunk egymást
kiegészítõ helytörténeti értékteremtésével, értékmentésével. Dr. Tittmann János polgármester a városi építés, újjáépítés koncepcióját és eredményeit mutatta be a vendégeknek. Iskolaigazgatóként és helytörténészként arról fûztem hozzá gondolatokat, hogyan lehet bevonni a diákokat
ebbe a munkába, s ez által hogyan
taníthat diák diákot. Nemcsak iskolai könyveinkkel demonstráltuk céljainkat. Balázs Patrícia és
Lugosi Rebeka 6. osztályos tanulók bemutatták díjnyertes dolgozatukat arról, hogy van-e még azonosságtudata a mai iskolásoknak
a Dorogra települt nemzetiségekkel és kultúrájukkal. Dankó József
kollégám egy most készülõ, a dorogi régió iskolái számára összeállítandó lakóhelyismereti helyi tanterv munkálatairól számolt be. Színvonalas, eredményes
délelõttnek ítélték meg a résztvevõk elõadássorozatunkat.
Délután helyszíni sétákat tettünk vendégeinkkel a dorogi helytörténet mûhelyeiben: elõbb Solymár Judit mutatta be a Bányász Emlékházat, majd kollégáimmal a Zrínyi iskolában kalauzoltuk a résztvevõket a helytörténeti
relikviák között. Két szekcióban azt is megvitattuk, milyen
ajánlásokat készítsünk a mozgalom számára az iskolai honismereti oktatás segítése érdekében. Végül a Hõsök terén
sétáltunk az emléktáblák, az emlékmûvek, a mûemlék jellegû õsi falak között.
Egyik tudós elõadónk fesztelen megfogalmazású észrevételét emlékezetünk õrzi: Jó lenne klónozni benneteket…
Szívesen hallottuk, támogató bíztatást éreztünk ebben is,
az azóta kapott levelekben is.
Kovács Lajos igazgató

Dorogi mûvésztanárok kiállítása Budapesten
2008. december 3-án Budapesten, a Wekerlei Gyermekházban kiállítás nyílt a dorogi mûvésztanárok, Kolonics
Péter, Kapa Melinda, Tóth Major Krisztina és Végh Éva
alkotásaiból. Ez az esemény
egy 2006-os dorogi kiállítás
viszonzása volt, amelyen a
Wekerlei Gyermekházban kiállító kispesti mûvésztanárok
képanyagát mutatták be az
Eötvös József Általános Iskola Galériájában. A dorogi intézményt Vig Attila igazgató
és Bakos Gézáné szabadidõszervezõ képviselte.
Horvay Marianne, a
Wekerlei Gyermekház igazgatója meleg szavakkal, régi
kedves ismerõsként üdvözölte a megjelenteket, és vázolta
az elõzményeket. A hangulat emelkedettségét megalapozta a Kispesti Mûvészeti Iskola tanárának Sáska Gábornak
és két tanítványának Varga Rékának és Liptai Nórának altfurulya játéka.
A kiállítást Kovács Lajos, a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Színvonalas, alapos, értõ elemzése nyomán ismerkedhettek meg az érdeklõdõk az alko-

2008. december

tókkal és mûveikkel. Ezt követõen megvendégelték a jelenlévõket, melynek keretében az elmúlt két év történéseirõl, mûvészi alkotótevékenységükrõl, jövõbeni terveikrõl beszélgettek az alkotók és
az érdeklõdõk. Horvay
Marianne igazgatónõ felajánlotta, hogy egy kis séta
keretében
bemutatja
Wekerle legfontosabb építészeti alkotásait, szobrait,
parkját. E séta során rövid
áttekintést kaphattunk
Wekerle telep történetérõl,
Kós Károly mûvészetérõl. A
Kós Károly téri épületek tervezõi között szerepel az a
Mende Valér építészmérnök– mint Kovács Lajos igazgató úrtól megtudtuk -, akinek tervei alapján építették fel a dorogi kórházat. A csodálatos épületek, a környék hangulata lenyûgözött mindenkit. Már felgyulladtak a díszkivilágítás csodás fényei, amikor lassan búcsúzott a kis társaság. Nagyon meleg hangulatú, sok élményt kínáló találkozás volt, melynek reméljük a jövõben is lesz folytatása.
Bakos Gézáné tanár, szabadidõ-szervezõ
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NAGYJAINKRA EMLÉKEZTÜNK
A zsúfolásig megtelt gyermekkönyvtárban Dorog Város Barátainak Egyesülete októberi nyilvános ülésén azokra
a dorogi mûvészekre hívta fel figyelmünket, akiknek születésük vagy haláluk kerek évfordulójára ebben az évben
emlékezhettünk. Zenészeink közül a kiváló karnagy muzsikus, Bulhardt Vilmos (1988-ban hunyt el) nagyívû zenei pályáját, tanítványaként Gréts Károly (1938-ban született) országos hírû zenekarokban betöltött szerepét említettük. 1938-ban született a magyar kürtmûvészet legismertebb tagja, a Dorogon Rauscher-díjjal jutalmazott Tarjáni
Ferenc is, akinek hanglemezeit világszerte ismerheti a zeneszeretõ közönség. Ugyanebben az évben született a kiváló zongorista, Blank János is, hogy a szórakoztató zene
egyik emblematikus alakja legyen az 1960-70-es években
több sikeres dorogi zenekar élén. Sasvári Katalin (született
1948-ban) a Blank-korszak ismert szólóénekese, egyház- és
nemzetiségi népzenei elõadóként napjainkban is találkozhatunk vele dorogi fellépésein, újabban hanglemezein is
A képzõmûvészet kiválóságai között arra a Mór Józsefre (született 1908-ban) emlékeztünk, aki Haranghy Jenõ
mesterrel közösen dolgozott a munkásotthon színháztermének freskóin, s aki Amerikában is hírnevet szerzett,
amikor a holdraszállás emlékére készült grafikasorozatát
maga Nixon elnök helyezte el a NASA múzeumában. Edvy
Illés Aladár (meghalt 1958-ban) festõmûvészt Schmidt Sándor hívta Dorogra, hogy a bányafürdõ egyik termét településünk fejlõdésének szimbolikus képével díszítse (sajnos a háborús években elkallódott). Farkas Éva üvegmûvész mai hazai iparmûvészetünk egyik kimagasló személyisége, akinek munkái az ország minden jelentõs középületében megtalálhatók. Évtizedekig volt lakhelye a mi
városunk. S ne feledjük: Furlán Ferenc, a Doroghoz mindig hûséges grafikus-festõmûvész tíz éve nincs már közöt-

tünk, ám mûvei számos középületünkben emlékeztetnek
hiányára.
Az elõadássorozat hagyománya szerint vendéget is hívtunk a közönség nagy örömére: az ugyancsak évfordulót
ünneplõ Szigeti Erzsébet ikonfestõ beszélt nekünk az ikonográfia szabályairól és az ikonfestés különleges szépségeirõl. Képei és szavai az ember évezredes hagyományait
és a harmóniáért vívott küzdelmeit szimbolizálták érzékletesen, szakszerû szenvedéllyel.
Novemberben azokról az évfordulós dorogiakról emlékeztünk meg, akik tudós munkával, felfedezésekkel vívták ki helyüket valamely szaktudományban. Bona Gábor
hadtörténész (született 1948-ban) és Csapó Csaba történész
(sz. 1968-ban) legújabb munkáiról beszélt a közönségnek,
míg Dankó József elõadásában megidéztük Sághy Antal
ornitológus (sz. 1918.), Mosonyi Albert orvoskutató (meghalt 1958-ban), Hopp Ferenc ornitológus (megh. 1988.), és
Tóth Tibor bányatörténeti kutató (megh. 1988.) alakját és
munkásságát. S emlékeztünk az 50 éves Ki mit gyûjt? Klub
határokon túl is elismert mozgalmára.
Decemberben a sport évfordulói kerülnek sorra: 1928ban alakult az úszószakosztály, 1938-ban a „Jószerencsét!”
Asztaltársaság természetjáró csoportja, ugyanekkor született Bíró László, a neves dorogi tekebajnok, 1978-ban halt
meg két kiemelkedõ futballistánk, Klausz József és Bárdos
Sándor; Pfluger „Fifa” Dezsõ gólzsákunk pedig 1918-ban
született. 1958-59-ben Monostori Tivadar gólkirálya lett a
magyar bajnokságnak! Bakonyi István sokszoros B válogatott hátvédünk 80. születésnapja alkalmából pedig személyesen is vall emlékeirõl, a dorogi elsõ osztályú futball
kezdõ évtizedében.
Dorogról is igaz a régi görög mondás: „Sok van, mi
csodálatos…”
DVBE

Hatalmas siker az V. Nõi-és junior lábtenisz világbajnokságon
Az Eötvös József Általános Iskola tanára Balogh Balázs nagy
sikert ért el sportolóival az V. nõi-és junior lábtenisz világbajnokságon, melyet a csehországi Prerov városában rendeztek. Tíz ország vett részt az eseményen. Nõi egyéniben
Lepsényi Boglárka aranyérmet szerzett. Párosban és hármasban a nõi csapat a negyedik helyet szerezte meg. A
keretnek tagja volt a dorogi Pokorniné Horváth Valéria, a
14 éves csolnoki Gula Gabriella és a 12 éves esztergomkertvárosi Hordós Anita. Mindhárman az Eötvös József
Általános Iskolában Balogh Balázs vezetésével ismerkedtek meg a sportág alapjaival. Gula Gabriella és Hordós
Anita jelenleg is az intézmény tanulója.
A junior fiúcsapat bronzérmet szerzett. Csapattagok: Jónás Dávid, Lengyel Béla, Királyvölgyi Krisztián. A Virági

Henrikkel és Kovács Ákossal kiegészült junior hármas
pedig a negyedik helyen végzett. Jónás Dávid és Virági
Henrik szintén az Eötvös József Általános Iskolában tanulta a lábtenisz technikáját. Balogh Balázs az Országos Lábtenisz Szövetségben az Utánpótlás Bizottság vezetõje. A
világbajnokságon sikeres csapatoknál másodedzõ volt. Az
Eötvös József Általános Iskolában pedig hatalmas lendülettel, sok-sok türelemmel és végtelen kitartással edzi a jövõ
bajnokait. További sok sikert kívánunk Balogh Balázsnak
és sportolóinak!
Bakos Gézáné tanár, szabadidõ-szervezõ

Dorogi tanárok sikere
A Zrínyi iskola két pedagógusa országos elismerésben részesült a közelmúltban. Kovácsné Fódi
Krisztina kórusvezetõt az ARTISJUS Zenei Alapítvány Kuratóriuma a zenei oktatásban végzett kiemelkedõ munkájáért jutalomban részesítette. Kovács Lajos a Magyar Nyelvtudományi Társaság
Magyartanári Tagozatának „Anyanyelv-tanítási ötletpályázatán” 3. díjat nyert „Helytörténet és anyanyelv” címû dolgozatával. Gratulálunk!
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Fél évszázad csodái

Jubileumot ünnepel a dorogi székhelyû
Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédelmi Egyesület
December 6-án nagyszerû évfordulót ünnepelhetnek a dorogi barlangászok. Immáron 50 éve, hogy Benedek
Endre bányamérnök vezetésével, a dorogi Tájmúzeum szakköreként barlangkutató csoport szervezõdött a közeli
Sátorkõpusztai-barlang megóvására és
további kutatására. 1958 novembere
egyben a szervezett barlangkutatás kezdetét jelenti az egykori bányászvárosban, sõt mondhatjuk, hogy a szomszédos Esztergomban is, hiszen a barlangászok zömét ez a két város adta, s adja
napjainkban is. Benedek Endre csoportjának (Kadiæ Ottokár Barlangkutató Csoport) tevékenysége elsõsorban

az elõzõekben már említett barlang
kutatására irányult, de a szomszédos
Strázsa-barlang és a Pilisnyergi-víznyelõ feltárásánál is elvitathatatlan érdemeket szereztek. Az 1988-ban megszûnt,
tehát kereken 30 évet megélt szervezõdésre emlékezik a jogutód, vagyis a jövõre 20 esztendõs BEBTE, amely a
Kadiæ-os évek felelevenítését a ma is
aktív idõsebb barlangkutatók közremûködésével képzeli el. A december 6-i
nosztalgiázásban több száz – 1960-70-es
évekbõl származó –, s néhány napja
digitalizált fényképfelvétel segített.
Forrás: a Hídlap interjúja Lieber Tamással, az egyesület vezetõjével

József Attila
Mûvelõdési Ház
februári ajánlata
Színház
Rideg Sándor:

Indul a
bakterház
(Falusi komédia
2 felvonásban)
2009. február 6-án
19 órakor
a Kalocsai Színház
elõdásában
A színházbérlet
2. elõadása
Szólójegy ára: 2000 Ft

Bíborosi áldást kapott a bányász templom
Védõszentjének ünnepén, Szent Borbála napján dr. Erdõ
Péter bíboros áldotta meg ünnepi mise keretében a felújított
bányász templomunkat. Egyúttal felszentelte az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Dorogi Szervezetének zászlaját. A bíboros, aki városunk díszpolgára is, visszaemlékezett a nálunk káplánként eltöltött szolgálati idejére,
és megidézte a bányászok nehéz életét. Az ünnepi mise végén Kis-Maly László, a templom plébánosa köszönetet mondott a munkálatokban segédkezõknek.
A most befejezõdött belsõ felújítás közel 40 millió
forintból valósult meg. A költségek nagyobb részét a
dorogi önkormányzat finanszírozta, a fõegyházmegye,
a hívek és magánszemélyek is segítettek, valamint a
bányász zenekar által egy éve adott jótékonysági koncert bevétele is hozzájárult ahhoz, hogy a 2004-es külsõ
felújítás után a Gáthy Zoltán tervezte templom a régi
fényében ragyogjon. A munkálatok során kicserélték
az elektromos vezetékeket, a világító testeket, fûtést szereltek a padokba, festettek, mázoltak, új szõnyegpadlót
terítettek le, valamint a Szent Borbála szobrot is restaurálták. Eredeti állapotára állították vissza az úgyneve-

zett bányász mellékoltárt, mely korábban a fõoltár volt.
A templom a dorogi bányászhagyományok õrzésének
egyik kiemelt helyszíne. Az elmúlt öt évben összesen 74
millió forintot fordítottak az épületre, ebbõl 29 millió forintot biztosított a fõegyházmegye. A külsõ renoválás után
parkosították a templom környezetét, majd idén elkészült
a belsõ felújítás is.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag új évet kíván
városunk valamennyi polgárának
a Közhírré tétetik szerkesztõsége!
2008. december
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Dorogi Sportképek
Véget értek a szabadtéri sportesemények. Befejezõdött
az õszi forduló a labdarúgásban, a teniszben, de még folynak a versenyek, mérkõzések a teremsportban.
Kezdjük a focival: az NB III. osztályban sajnos nem
úgy folytatódott a sikeres szereplés, ahogy szerettük volna. Az utolsó mérkõzésen ugyanis a hazai pályán vereséget szenvedett a csapat a Pénzügyõr csapatától és ezért
csak a 10. helyen zárta az õszi idényt. Lesz tehát bõven
tennivalója Haász Sándor vezetõedzõnek és a szakmai stábnak, hogy a felkészülési idõben úgy készítse fel csapatát,
ahogy tervezi – és tavaszra ütõképessé váljon.
Az utánpótlás csapatok a vártnak megfelelõen végeztek.
Rövid szünet után elkezdik majd a szereplést az utánpótlás
számára szervezett emléktornákon, a különbözõ kispályás
eseményeken. A nõi NB II-es csapat soproni mérkõzése a
pálya alkalmatlansága miatt a tavaszi idényre tolódott.
Asztalitenisz: az NB I-es csapat az õszi utolsó mérkõzésén Cegléden megbotlott, mert minimális, 10-8-as arányban alulmaradt az éllovassal szemben, így a második helyen zárta az õszi idényt. A cél nem lehet más a csapat elõtt,
mint a tavaszi hazai visszavágás.
A megyei csapat még folytatja, két mérkõzés van hátra,
így a sikeres zárásra minden remény megvan, mivel legutóbb Pilismaróton nyertek 11-7-re.
Kézilabda: az NB II-es nõi csapat õszi záró mérkõzésén
hazai pályán a Pilisvörösvár elleni mérkõzésen vereséget
szenvedett, de így is sikerült a táblázat közepén végezni. A
fiú csapat a megyei I. osztályban új edzõvel, Geiszler József irányításával a tavaszi idényben várja a sikeresebb elõrelépést.
Tenisz: az OB III. osztályban szereplõ játékosok terem-

ben készülnek a tavaszi folytatásra, az Eötvös iskola tornacsarnoka nyújt erre lehetõséget – tájékoztatott Slavószki
Ferenc szakosztályvezetõ.
Teke: az NB II-es teke csapat a kezdeti hullámvölgybõl
kievickélni az õszi idény végére a megnyert 7 pontjával a
hetedik helyen végzett. Az utolsó mérkõzésen Székesfehérváron csak minimális pontszámban maradt alul az éllovassal szemben.
Véget ért a Dorog városi tekebajnokság, melyen az I.
osztályban 12 csapat vett részt, míg a II. osztályban 6 csapat
szerepelt. Az I. osztály végeredménye: 1. COMP-L (22016
ütött fával, 34 pont), 2. Richter I. (21559 ütött fával, 34 pont),
3. AKRO (21531 ütött fával, 30 pont). Egyéni átlagok: 1.
Tertsch Miklós (258,8 ütött fával, COMP-L), 2. Prommer
István (258,2 ütött fával, Richter I.), 3. Pálmai Zoltán (254,6
ütött fával, GRANSEC).
A II. osztály végeredménye: 1. Döntögetõk (19207 ütött
fával, 38 pont), 2. ONYX II. (18243 ütött fával, 28 pont), 3.
Konecsni papír (17763 ütött fával, 16 pont). Egyéni átlagok: 1. Bíró Krisztina (245 ütött fával, Döntögetõk), 2.
Lachner Károly (142,5 ütött fával, Döntögetõk), 3. Ambrus
Zsolt (240,7 ütött fával, Döntögetõk).
Az elsõ osztályból kiesett a Horgászok csapata, és a helyükre feljutott a II. osztály bajnoka, a Döntögetõk csapata.
Mindkét osztályban ünnepélyes záráson kapták meg díjaikat a helyezettek.
S végül jönnek az ünnepek, rövid idõre minden sportesemény szünetel. Kívánunk minden sportolónak, vezetõnek kellemes ünnepeket és az új esztendõben jó egészséget és sok sportsikert!
Göb Sándor

HÍRÜNK A VILÁGBAN
Verdi Nabuccóját láthatta a közönség Németország festõi
szépségû Hohenzollern-városában, Balingenben. A monumentális elõadást három egymást követõ estén teltház
elõtt játszották a világ különbözõ tájairól meghívott mûvészek. Az opera egyik nõi fõszerepét, Abigélt Farkas RoseMarie operaénekes, a kolozsvári operaházból Magyarországra érkezett drámai szoprán formálta meg, briliáns énektechnikával és mély színészi átéléssel.
Farkas Rose-Marie sikerrel mutatta meg a szerep sokrétû-

ségét. Abigélje nem egyszerûen priméren gonosz nõszemély, hanem tragikus hõs, aki - bár személyes adottságai
nem feltétlenül predesztinálnák erre - csalódottsága és
lelki öröksége, illetve a körülmények alakulása folytán teszi, amit tesz, és bukik el végül. Farkas Rose-Marie alakításának egyik csúcspontja, a Recitativo - amikor Abigél egy
levélbõl rabszolga õseirõl tudomást szerez -, nyíltszíni
tapsot kapott
Jó lenne, mindazok, akik csak egy-egy hangverseny kapcsán ismerik a mûvésznõt, legalább felvételrõl láthatnák
azt a Farkas Rose-Marie-t, aki hangja, színészi tehetsége,
alakításának drámai ereje okán a szakma nemzetközi élvonalában van. Jó lenne, ha nemcsak a külföld élvezhetné a
mûvésznõ csodálatos hangját és színpadi játékát.
Dzsotján Dávid
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Richter hírek
Rangos elismerés és pénzjutalom kémia tanároknak
Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
2008. október 20., Budapest – A mai napon négy kémia
tanár vehette át kiemelkedõ szakmai munkásságáért „A
Magyar Kémia Oktatásért-díjat”. A rangos elismerést és a
fejenként 250 ezer forintos díjat a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért három tagú kuratóriuma
évente ítéli oda olyan középiskolai és általános iskolai kémia tanároknak, akik évtizedeken át tartó áldozatos
munkájukkal jelentõsen
hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, a tehetséges diákok felkarolásához, ezáltal az utánpótlás
neveléshez. A díj átadására a
Magyar Tudományos Akadémián ünnepélyes keretek között immár tizedik alkalommal kerül sor. A díjazottak:
Thúróczy Éva középiskolai tanár (Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium, Budapest), Kleeberg Zoltánné
középiskolai tanár (Mechatronikai Szakközépiskola és
Gimnázium, Budapest), Nagy Ferencné nyugalmazott általános iskolai tanár (Körzeti Általános Iskola és Óvoda,
Litke), Pap László nyugalmazott középiskolai tanár (Ady
Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad).
A Richter társadalmi tevékenységét több alkalommal is
elismerték, az elmúlt évek során számos díjban részesült:
2001-ben „mint a közösségi célokért a legtöbbet és legeredményesebben tevõ vállalat” a társadalmi felelõsségvállalásért, 2006-ban a kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettségéért
vehette át a Figyelõ TOP 200 díját. 2004-ben Mecénás Oklevelet kapott a rendszerváltás óta folytatott mecénás tevékenységéért, 2000-ben és 2005-ben pedig az Oktatási Minisztérium Kármán Tódor díjában részesült a magyarországi okta-

tás, képzés, felnõttoktatás, valamint a tudományos kutatás
terén nyújtott kiemelkedõ támogatásáért.

Idõsek karácsonya

A dorogi József Attila Mûvelõdési
Ház januári ajánlata

VETÉLKEDÕ
A IX. Környezet és természetvédelmi verseny idei döntõjének versenyfeladatai az ózonréteg védelme, a klímaváltozás és az üvegházhatás témaköreit ölelték fel. Ebbe a keretbe
illeszkedett a SANYO-ban történt üzemlátogatással kapcsolatos kérdések sora is.
2008-ban 14 iskolából hatvannyolc, 13 éves diák vett
részt a három fordulós versenyben Csolnok, Dorog,
Esztergom és Párkány iskoláiból. A felkészítõ tanárok
eredményes munkát végeztek, hiszen a végsõ sorrendet
fél pontok alapján lehetett
csak megállapítani.
Az elsõ öt helyezett a következõ iskolákból került ki:
Roland Kuba, Szlovák Alapiskola, Holl Viktor, Csolnoki
Általános Iskola, Dancs Tamara, Dobó gimnázium, Grinátz Sándor, Árpádházi Szt. Erzsébet Gimnázium, Esztergom, Farkas Ákos, Petõfi Sándor
Ált. Iskola, Esztergom.
A zsûri elnökének tisztét Mácsai János a párkányi Kappa
Obaly gyár igazgatója töltötte be. Segítõtársai a feladatlapok
javításában Holl Zoltán a SANYO környezetvédelmi felelõse és Tandi András a Richter környezetvédelmi fõosztályvezetõ-helyettese voltak. Mácsai János úr zárszavában kiemelte: mindannyiunknak tenni kell azért, hogy élhetõ Földet
hagyjunk örökül utódaink számára. A környezettudatos
magatartás kialakításáért ez a versenyforma,- amely már kilencedik alkalommal, határon átívelve valósul meg, - jelentõsen hozzájárul, ezért mindenképpen támogatandó.
Otrok Györgyné

Hangverseny

Farkas Gábor zongoramûvész
(Fischer Annie Ösztöndíjas)

koncertje
2009. január 19-én 18 órakor
a filharmónia bérlet 2. elõadása
szólójegy ára: 1200 Ft

Magyar Kultúra Napja
Dorog Város Képviselõ-testülete december 10-én köszöntötte
városunk 75 év feletti lakosait. A Dózsa óvoda hangulatos
mûsora után a szépszámú közönséget vendégül is látták

2008. december

2009. január 22-én, csütörtökön
18 órakor
a Kultúra Napi ünnepi rendezvény
a 25 éves város kulturális értékeit mutatja be

19. évfolyam 11. szám
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Dorogiak Dorogért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2007. évrõl
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. Törvény
19. §-a szerint alapítványunk az alábbi jelentést teszi közzé.
Számviteli beszámoló (E Ft-ban)
Mérleg adatok
Befektetett eszközök
4. 800
Forgóeszközök
453
Saját tõke:
4. 642
Tartalék:
250
Céltartalék
161
Kötelezettségek:
0
Eszközök összesen:
5. 253
Források összesen:
5. 253
Eredmény adatok:
Bevételek
Támogatás az alapítótól:
0
Támogatás egyéb szervezettõl:
0
SZJA 1 %-os felajánlásokból
23
Kamatbevétel
353
Bevételek összesen
376
Kiadások
Anyagköltség
0
Egyéb költségek
15
Támogatások (jutalmazás)
200
Kiadások összesen
215
Eredmény
161
2. Költségvetési támogatások Költségvetési támogatást az
alapítvány 2006-ban nem kapott.
1. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az alapítványi vagyon a bevételekkel növekszik. Kiadás csak
a legszükségesebb nyomtatványokra, plakettek, díszdobo-
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zok készítésére, valamint a cél szerinti juttatására (jutalmazására) történik.
2. Kimutatás a célszerinti juttatásokról
Az alapítvány az éves bevételek 70 %-át fordíthatja jutalmazásra, a maradék 30 % az
Alapítványi vagyon értékállóságát biztosítja. 2006-ban 2 fõt
részesített az alapítvány elismerésben és összesen 200 E Ft
jutalmat fizettek ki.
Az alapítvány kuratóriuma külön köszönetet mond Góra
Péter órás-ékszerésznek, aki az
Alapítvány fennállása óta minden évben térítésmentesen
végzi az átadott érmék gravírozását.
3. Vezetõ tisztségviselõk díjazása
A közhasznú tevékenység céljának megvalósításában, köztiszteletben álló 13 fõ kuratóriumi tag, társadalmi munkában mûködik közre.
4. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységrõl
Az alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szellemi
életének fejlesztéséért, a város
Hírnevének erõsítéséért cselekvõ, vagy cselekedett személyeket, csoportokat részesíti elismerésben. A beérkezett javaslatokból 2 fõt részesített elismerõ oklevéllel, bronz plakettel és pénzjutalommal.
Amikor még egyszer megköszönjük adományaikat és támogatásaikat, ismételten kérünk mindenkit, aki az alapítványt segíteni kívánja, hogy 2009-ben is ajánlja fel jövedelem-adójának 1 %-át. Számlaszámunk: 11740023-20030858
Dorog, 2008. december 5.
Komáromi András sk
Dankó József sk
Pénzügyi tanácsadó
Kuratórium elnöke
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