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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Valami készült már Hunniában… Még nem beszélt ugyan
senki rendszerváltozásról, de született egy országos gyü-
lekezési törvény, és a civilnek mondott polgári társadalom
vizsgálgatni kezdte a lehetõségeit, a jogait.

1988. május 12-én aztán tíz dorogi lakos meghirdette a
programját arról, hogyan képzelik el városukban az em-
ber alkotta értékek megvédését, közkinccsé tételét, az új
elképzelések megteremtését. A többpártrendszer elõtti pil-
lanatok voltak ezek, s talán azért csatlakoztak a tíz kezde-
ményezõhöz újabb do-
rogiak, mert nem a
pártpolitika erõvonalai
mentén alakult ki a vá-
rospolitikai koncepci-
ót felvázoló gondolko-
dásunk. A kultúra haj-
dani értékeinek õrzése
és feltámasztása ugyan-
úgy része lett ennek a
várospolitikának, mint
új hagyományok te-
remtése. Ezért az elsõ
dorogi civil szervezet
nevében (Dorog Város
Barátainak Egyesülete) is vállalta az otthon, a szûkebb szü-
lõföld szeretetének programját, a történeti feltárás teljes-
ségét, a hiányzó helytörténeti láncszemek megkeresését
és összekapcsolását.

Könyveket kezdtünk kiadni ezekrõl a dorogi érté-
kekrõl, a szerény nevû Dorogi Füzetek sorozat eddig 36
kötettel gazdagította lokálpatrióta büszkeségünket, de
önkormányzatunkkal összefogva más kiadványok szel-
lemi értékteremtõi is mi voltunk (képeslapalbum, hal-
atlasz, Dorogi lexikon, városi naptárak stb.).  Elkezdtük
hazahívni a Dorogról elszármazottakat, akik országos,
nem ritkán világhírre is szert tettek, hogy a városi
könyvtár otthonos közegében faggassuk õket pályafu-
tásukról. Ott vagyunk az elsõ szabad választások óta a
városi képviselõ-testületben, hogy közvetlenül kezde-
ményezhessünk városi újságot, felújításokat, kitünte-
téseket, nemzetközi kapcsolatokat, beruházásokat, új
helyi rendeleteket, mûvészi alkotásokat, kiállításokat,

HÚSZ ÉVES  DOROG VÁROS BARÁTAINAK
EGYESÜLETE

hangversenyeket – mikor mire van szükség.
Az egyesület kifejezés illik a leginkább erre a baráti

közösségre, ahol a legfontosabb élményünk az együtt
megtervezett, elképzelt teremtés folyamata. Egy város
identitástudata, önmaga értékeivel való bátor szembe-
nézése és a múlt-jelen eredményeinek tisztelete hatá-
rozza meg ma is programunk gerincét. Nem vagyunk
névtelenek, de elsõsorban közösségként szeretjük hal-
lani a nevünket. Közösségként járjuk a város határain

túl is a világot mind-
azok nyomában, akik
máshonnan érkeztek
Dorogra, vagy Dorog-
ról indultak a nagyvi-
lágba jó hírt vinni ró-
lunk. Nyitott szerve-
zet vagyunk, munkál-
kodásainkba be lehet
kapcsolódni, de ren-
dezvényeinket alkal-
manként is meg lehet
látogatni minden hó-
nap második keddjén
a városi könyvtárban.

A megalakulást követõen 1988 õszén kezdtük el prog-
ramszerûen föltérképezni a tennivalóinkat. Magunk sem
hittük, mennyi a kutatásra váró fehér folt, s mennyi örö-
münk telik majd abban, amire vállalkoztunk. Ennél csak
a további munka ígérkezik többnek.

*

Ilyen vállalkozásunknak szánjuk a 25 éves város kö-
vetkezõ városi újságlapjaira azt a „képrejtvény” soro-
zatunkat, melynek elsõ képét egyesületünk történeté-
hez is kapcsolhatjuk. Milyen épületet ábrázol a kép,
mikor készülhetett, s mi köze van ma Dorog Város Ba-
rátainak Egyesületéhez? A megfejtéseket a mûvelõdési
ház, vagy a Városi Könyvtár címére kérjük (2510 Do-
rog, Otthon tér 1.) A helyes megfejtõk között a Dorogi
Füzetek egy-egy példányát sorsoljuk ki.

La-Ko
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TESTÜLETI   HÍREK
2008. szeptember 26-i ülés

Szomorú bejelentéssel vette kezdetét a szeptemberi so-
ros testületi ülés. Dr. Tittmann János polgármester tudatta
a testülettel, hogy elhunyt Gál László, Zsére korábbi pol-
gármestere, aki hosszú idõn át volt a település elsõ embe-
re, s vele együttmûködve született meg a Dorog-Zsére test-
vér-települési szerzõdés. Egyperces néma felállással tiszte-
legtek emléke elõtt a dorogi képviselõk.

Az ülés napirend szerinti részében a két ülés közti ese-
mények tájékoztatójából megtudhatták a testület tagjai,
hogy az Ady Endre utca szennyvízcsatorna kiépítése befe-
jezõdött, a mûszaki átadás-átvételi eljárásra 2008. szeptem-
ber 16-án került sor. Még szeptemberben elkezdõdnek az
út-, és járdaépítési munkák, melyek várhatóan november
végéig fejezõdnek be. A Bányászköröndön a Spar és a Pro-
fi áruházak mögötti útszakaszon lakossági igényeket ki-
elégítve új gyalogosjárda épült. Újra felvetõdött a Spar
keresztezõdésben üzemelõ közlekedési lámpák kérdése.
Az önkormányzat már lépett az ügyben. Kérték a Magyar
Közút Kht-t, hogy kapcsolják ki a lámpákat a keresztezõ-
désben. Sok a lakossági észrevétel minden polgármesteri
fogadónapon. Szóba kerültek még a bölcsõde bõvítési ter-
vek is. Karcz Jenõ, a pénzügyi bizottság elnöke kiegészí-
tésként elmondta, hogy tervszerû a költségvetés elsõ fél-
éves teljesítése, melyet az ülés hátralevõ részében jóvá is
hagytak a képviselõk.

Elfogadták a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde mun-
kájáról szóló beszámolót.

A testület a Dorog, Rákóczi út – Mária utca – MÁV
vasút – Hantken Miksa utca által határolt terület építészeti
koncepciójának tervezésére tervpályázatot hirdetett.

Dorog Város Önkormányzata pályázatot írt ki a városi
fõépítészi feladatok ellátására.

A testület értékesítette az Á+Á Kft. részére a kesztölci
lõtér dorogi tulajdoni hányadát 12.946.764 Ft vételáron.
Dorog Város Önkormányzata a lõtér értékesítésébõl befo-
lyó bevételt önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlan
fejlesztésére fordítja.

Dorog Város Önkormányzata hozzájárul a fizikoterá-
piás kezelés áthelyezéséhez a járóbeteg szakrendelõ köz-
ponti épületébe.

Molnár Albert képviselõ úr lemondott szeptember havi
tiszteletdíjáról. 100.000 Ft-tal a Városi Nyugdíjas Egyesü-
letet, a fennmaradó 110.000 Ft-tal a Dorogi Vállalkozók

Fogadónapok
2008 októberében–novemberében

 a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2008. október 30. csütörtök, 8-12-ig.

2008. november 27. csütörtök, 8-12-ig.

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. október  31. péntek, 8-12-ig.

2008. november  28. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. október 31. péntek, 8-12-ig.

2008. november  28. péntek, 8-12-ig.

Két jeles dorogi személyiség kedveskedett a Zene Világ-
napján a sok vendégnek a mûvelõdési házban. Igazi aján-
dékot hoztak, ahogy ünnepi köszöntõjében dr. Tittmann
János polgármester fogalmazott. „Egy olyan kiváló embert
köszönthetünk elsõként Lattmann Béla személyében, akit
e jelenlevõk nagyon jól ismernek, és úgy tûnik, Lattmann
Béla gitárjának húrjait meghallotta a Magyar Köztársaság
elnöke is. És szerencsére neki is nagyon tetszett az, amit
hallott. Ennek is, és egész mûvészeti pályafutásának szere-
pe volt abban, hogy a Magyar Köztársaság Érdemrend Lo-
vagkeresztjét adományozta Lattmann Bélának. Vala-
mennyiünk számára nagy megtiszteltetés, hogy városunk
szülöttjeként ilyen kitüntetésben részesült. Nagyon sze-
rény ember, - folytatta a polgármester - mikor faggattam,
hogy milyen érzés ez, szavakban alig tudta elmondani,
remélem, hogy a gitárja húrjain elpengeti, s nagyon sokan
vagyunk, akik ezért szeretjük és tiszteljük õt.” Az est másik
kiemelkedõ személyisége dr. Zsembery Dezsõ volt. Már
korábban is bepillanthattunk gyûjteményébe, mostani ki-
állítása kapcsán egy nagyszerû album is készült a birtoká-
ban lévõ mûvek összefoglalásaként. A polgármester így
folytatta: „Az értékeket gyûjteni, védeni, gondozni kell.
Az érték ritka, nem bánhatunk vele hálátlanul, gondatla-
nul. Egy gyûjteményben halmozódó értékek példát is
nyújtanak, ösztönzõleg hatnak mindazokra, akik képesek
megbecsülni az értékek legkülönbözõbb fajtáit. Zsembery
Dezsõ nem önzõ értékhalmozó. Örül, ha mások is gyö-
nyörködnek és lelkükben gazdagodnak gyûjteményének
képei láttán. Így lesz ez ma is, és akkor is, mikor a gyûjte-
ménybõl készült albumot forgatjuk. Kapni nagy öröm, de
adni legalább akkora öröm. Ezért tudunk örülni egymás-
nak, s remélem, hogy ez a kölcsönös öröm megmarad a
jövõben is.” Személyes tartalmat is kapott az este, hisz dr.
Zsembery Dezsõ a 80. születésnapját ünnepelte, így a vá-
ros nevében is felköszöntötte õt Dorog polgármestere. Ez-
után a Lattmann Béla Kvartett vette birtokba a színpadot, s
virtuóz klasszikus jazz zenével kápráztatták el a nagy lét-
számú közönséget. A zenekar egy kis szünetet tartott, ez-
alatt Wehner Tibor Munkácsy-díjas mûvészettörténész
mutatta be a Zsembery gyûjtemény címû mûvészeti albu-
mot, és invitálta az egybegyûlteket a kiállító terembe. Majd
a kvartett újra a színpadra lépett, és ezalatt a mûkedvelõ
közönség szemügyre vette a Dorogi Galériában kiállított
mûveket.                                                                           MaZsu

Zene Világnapja
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XI. SULISPRINT-SARPI FUTÁS – nemcsak sulisoknak

10 éves az örmény gyûjtemény

A szomorkás, esõs idõ sem tántorította el a futás igazi
szerelmeseit a tanév kezdés hagyományos sportese-
ményétõl, a Sulisprint-tõl. Az elszántság még a záport is
elállította, így az esernyõkre sem sokáig volt szükség. A
nagy izgalommal várt utcai futóverseny évrõl évre sok
felnõttet, de még több gyermeket mozgat meg, így toborozva
híveket ennek a nagyszerû, bárki által ûzhetõ sportnak. A
Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület a Petõfi
Sándor Általános Iskolával együtt már 11. alkalommal
vállalta a szervezési feladatokat. Tizenöt versenyszámban
indítottak futókat. Sok név már ismerõsen cseng a nevezõk
listáját nézve, és a dobogós helyezést elérõk között is
visszatérõket köszönthetünk. Esetleg csak a táv és kategória
változik, ahogy a gyerekek az évek múlásával kinövik
korábbi futócipõiket. A versenyrõl készült fotók sokaságán
bárki megkeresheti magát a www.petofi-dorog.sulinet.hu

oldalon, ahol a részletes végeredmények is olvashatók. Jó
böngészést!

A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat és a dorogi
Arany János Városi Könyvtár 1998-ban közös pályázatot
nyújtott be, s az elnyert  anyagi eszközök segítségével lét-
rehozták a nyomtatott kiadványokból és más,  elektroni-
kus információhordozókból (video, CD, DVD) álló, több-
nyelvû örmény gyûjteményt. A tízéves évforduló alkal-

mából, közös rendezvény keretében a két intézmény veze-
tõi új együttmûködési és támogatási szerzõdést írtak alá.
Ennek értelmében a kisebbségi önkormányzat továbbra is
folyamatosan gyarapítja az örmény állományt, elõfizet az
Armenia és  a Barátság lapokra, illetve anyagi támogatás-
ban is részesíti a könyvtárat.  A könyvtár vezetõsége -  mint
eddig is  - helyet biztosít örmény kulturális rendezvények-
nek, közmeghallgatásoknak, és segíti a kisebbségi önkor-
mányzatot tudományos kutatómunkájában. A kisebbségi
önkormányzat megköszönte Cserõdi Attiláné nyugalma-
zott, és Mucha Ildikó jelenlegi igazgatóknak tevékeny rész-
vételét az állomány létrehozásában. Ezután átadták a tes-
tület ajándékát, majd levetítették a nyolcvanas években
készült, magyar nyelvû Kõország, Ecsmiadzin, Galzak c.
dokumentumfilmeket, melyek Örményország történelmi
és kultúrtörténeti kincseit mutatják be. Az est állófogadás-
sal ért véget. Az örmény kisebbségi önkormányzat a követ-
kezõ naptári évben filmvetítéseket tervez a könyvtár épü-
letében. Örmény filmklub keretében mutatja be  - magyar
felirattal, vagy szinkronnal – az örmény filmmûvészet leg-
nagyobb alkotásait.                                                            D.K.P.

Fergeteges sikerrel szerepelt a Német Kisebbségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara a németországi Schlema-ban megrendezett
nemzetközi fúvószenekari fesztiválon. Külön megtiszteltetés volt, hogy a fesztivált megnyitó felvonulást a dorogiak vezették. A Zagyi

István karmester vezette zenekar a közel tízezer fõs sörsátor közönségét is olyan sikerrel szórakoztatta, hogy alig akarták a
színpadról leengedni õket. A zenekarnak arra is volt ideje és energiája, hogy Marienberg-ben koncertezzen.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

4 19. évfolyam 9. szám  2008. október

Tíz éves a partnervárosi kapcsolat
Október elején Wendlingen am Neckar-ba látogatott

egy nagy létszámú dorogi küldöttség, hogy német ven-
déglátóikkal megemlékezzenek a tíz éve megkötött part-
nervárosi szerzõdésrõl. A két város közti kapcsolat már
sokkal régebbi, de éppen tíz éve fûzte még szorosabbá
Andreas Hesky, akkori Wendlingen-i polgármester és dr.
Tittmann János, Dorog polgármestere. Ez volt már a száza-
dik partneri szerzõdés, amely egy Baden-Württemberg-i
és egy magyar város között köttetett. A szoros kapcsolatot
az indokolja, hogy a törökök elûzése után errõl a terület-
rõl érkeztek a betelepülõ németek, és a sajnálatos kitelepí-
tés során is ide kerültek vissza.

Errõl és a kapcsolat hivatalossá válásáról is beszélt a
megemlékezésen Frank Ziegler, Wendlingen am Neckar
polgármestere, dr. Tittmann János, valamint a Dorog-
Wendlingen Baráti Egyesület elnöke, Alexander Lencsés,
és a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület elnöke, Szalai
Ferenc. A hivatalos részt Sváb Est követte, ahol a
Wendlingen-i Akkordeonclub harmonikázott, majd a do-

rogi Sváb Party zenekar „fújta” a talpalávalót. Másnap reg-
gel térzene ébresztette a Wendlingen-i lakókat a városhá-
za elõtt, és invitálta õket Kolonics Péter kiállításának meg-
nyitójára.

A küldöttség ezután Stuttgart-ba utazott, gyönyörkö-
dött a panorámában, majd a gazdag ebéd után egy bor-
múzeumban ismerkedett a nagy múltú borvidékkel és ne-
dûivel.

Ezután a magyar küldöttség látta vendégül a Magyar
Esten a testvérvárosunk képviselõit, ízelítõt adva a ma-
gyar ízekbõl és hangulatból. A mûsort a Sváb Party zene-
kar és az Unterboihingen-i kórus szolgáltatta hajnalig.
Másnap reggel a hosszú út elõtt vettek búcsút egymástól a
dorogiak és a Wendlingen-iek. A dorogi delegáció tagjai
megköszönték a nagyon körültekintõ, szívélyes vendég-
látást, mindenki jókedvûen, kellemes légkörben eltöltött
hétvége élményeivel  tért haza Dorogra, a mihamarabbi
itteni viszontlátásra készülve.

MaZsu

1996. óta rendezi az október 6-i városi ünnepséget a do-
rogi örmény önkormányzat. Idén a város wendlingeni prog-
ramja miatt október 10-én gyúltak meg az emlékezés gyer-
tyái. Dr. Tittmann János polgármester köszöntõje után a ki-
sebbségi önkormányzat meghívására érkezett Németh Erika,
a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Fõosztályának fõigazgatója mondott ünnepi beszédet. Mél-
tatta Arad vértanúinak – és gróf Batthyány Lajos miniszter-
elnöknek – kivételes morális és emberi kvalitásait. Németh
Erika beszédében többek között ezt mondta: „Ma új kihívá-
sok elõtt állunk. Ezek megítélése során gyakran tapasztaljuk, hogy
különbözõek vagyunk, különbözõképpen ítéljük meg a tennivaló-
kat, ami önmagában természetesen nem baj. A különbözõ nézetek
ütköztetése segít a helyes megoldások megtalálásában, a gondola-
tok letisztulásában. De van valami, amiben nem különbözhetünk
egymástól: ez a nemzet iránti elkötelezettség, a hûség, az elhiva-
tottság. A mai megemlékezés ebben erõsít meg bennünket.” A
dorogi  örmény önkormányzat együttmûködési szerzõdése
értelmében az Eötvös József iskola diákjai adták az idei  ün-
nepi mûsort. Herhoffné Bárány Ágota kiváló drámai érzékkel
idézte fel a tragédia pillanatait, melyet tanítványai tökélete-
sen kidolgozott színpadi játékban jelenítettek meg. Az est

Emeld föl szívedet!

Az aradi hõsökre emlékeztünk
fényét emelte, hogy az ünnepi hangverseny szólistája Gurgen
Ovsepian, a Pozsonyi Operaház elsõ tenorja volt. Az énekes,
aki Európa több nagyvárosában koncertezett – az Othellót
Placido Domingóval felváltva alakította – bravúros, az alka-
lomhoz illõ  áriasorozatot énekelt, fõként híres olasz szer-
zõktõl. Málnai József nemcsak a kíséretben remekelt, de zon-
goraszólójával méltán érdemelte meg a közönség vastapsát.
Az est hagyományosan állófogadással ért véget.            D.K.P.
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Tudták, hogy Csepel eredetileg a Búbánatban volt?
Vagy, hogy Arisztotelész olívaárus volt? Tudták, hogy Bogart
albérletet tartott fenn? S hogy Richard Wagner mai kortárs
német író? Kérem szépen, Vámos Miklós lakásához ké-
pest Csepel valóban a búbánatban van. Arisztotelész Molina
pedig tényleg olívaárusként éldegélt Berlinben, Vámos
Miklós albérlete mellett, melyet egy bizonyos Bogart nevû
úrtól bérelt. Richard Wagner egy mai kortárs német író
(pl. a Miss Bukarest szerzõje); ha nem hiszik, nézzenek
utána. De kérdem én, Ki a franc az a Goethe?
Nem, nem talált. Biztos, hogy nem az, akire gondolnak. Õ
igazából dr. Mester János. Komolyan. Nem ismerik? Akkor
elmagyarázom. Egy kedves, távoli ismerõsöm avatott be en-
gem is ebbe a rejtélybe, és mesélte el szeptember 26-án, egy
kellemes pénteki késõ délutánon. Az én kedves ismerõsöm a
fent említett Vámos Miklós, a nagy mesélõ, akinek életét
meglepõ fordulatok, égi jelek és humoros történetek fémjel-
zik. Ezekbõl merít ötleteket, hogy újra életre keljenek hõsei-
ben, antihõseiben, figuráiban és bennünk. Olyan lett õ szá-
momra, mintha mindig is mesélt volna nekem: egy régi is-
merõs, egy régi rokon, egy régi családtag. És most már aka-
rom, hogy mindig meséljen. Úgy vagyok vele, mint az az
ember, akinek srác korában az apja természetjáró és hegymá-
szó volt, a srác viszont utált fázni, utált mászni, de csak így
lehetett az édesapjával, akit nagyon szeretett. Én igazából

A Kívülálló kontra Hiúság
nem szeretek regényt olvasni – más mûfajban utazom –, és
sajnálom is rá az idõt. De ezentúl Vámos Miklóst kell olvas-
nom, ha vele akarok lenni. Mert jó vele lenni. Nem számol le
velem. Nem bunkóz le. Nem kérkedik. Nem dölyfös. Nem
megjátszós. Nem modoros. Nem sótlan. Nem oktat ki. Nem
bánt meg. Õszinte, természetes és kívülálló. Kívülálló a ma-
gyar irodalomban. Hiszek neki és bízom benne, ars poetica-
ja miatt: „Az írás az egy szerelmi viszony…
S miután sok-sok kitérõt tett életérõl, elárulja, hogy Ki a
franc az a Goethe? És ki az a dr. Mester János. „Ez egy igazi
balfék, az én hõsöm; nõkkel is, meg egyebütt is.” Akivel az
a baj, mint a magyar férfiakkal – többek között –, „hogy
egy tisztességes igen-t, vagy egy tisztességes nem-et nem
tudnak mondani.” Tudtam, hogy nem erre számítottak.
Kedves Hölgyeim, ezek után mit várhatnak az Utazás Ero-
tikában címû legújabb Vámos Miklós könyvtõl? „Hogy a
nõk kicsit jobban fel legyenek fegyverkezve a férfiak sim-
lis hízelkedése ellen.”
Kedves Uraim, mindezek után önök mit várhatnak ugyan-
ettõl a regénytõl? Hideglelõs kritikát a férfi szexualitásról!
És megint csak, Kedves Hölgyeim, Vámos Miklóssal üze-
nem: „biztos kéne egy nõnek írni egy ellenkönyvet, amely
által mi lennénk felfegyverkezve az önök…” Szóval értik.
Mindannyian leszámolhatnánk a hiúságunkkal.
Az Arany János Városi Könyvtár rendezvényérõl: szabezol.

Az Idõsek Világnapja alkalmából nyolc település nyugdíjas szervezeteinek 12 produkcióját láthattuk. A nagyon jó
hangulatú gálamûsort Dr. Tittmann János, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva,
hogy az ilyen ünnepi alkalmak mellett az év minden napján kötelességünk idõseinkre figyelnünk és segítenünk õket.

A KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnáziuma és Informati-
kai Szakközépiskolája október végén két hétre idõutazásra
invitálja a számítástechnika iránt érdeklõdõket, felnõtteket
és diákokat. Pick József és Gerendás Sándor által összegyûj-
tött és megõrzött mikroszámítógépeket az iskola diákjaiból
verbuvált csapat Nyerges Gyula és Tanka Péter tanárok irá-
nyításával rendszerezte és állított össze érdekes információs
anyagokat, melyeket kiállításon tárja a közönség elé. A be-
mutatásra váró gépek azok számára, akik a nyolcvanas évek-
ben már találkoztak némely típussal, felidézhetik a számítás-
technika elsõ megjelenését az „elérhetõ” kategóriában. Lát-
ható lesz az elsõ ilyen mikroszámítógép, a Sinclair ZX 81, a
ZX Spectrum, de a nagy sláger, a Commodore család min-
den tagja is. Természetesen nem maradhat ki a térségünket
közvetlenül is érintõ PRIMO sem, melynek alkatrészei és
„tuningolt” változata is megtekinthetõ lesz.

Informatikai idõutazás
A kiállításról minden információt az iskola Internet

oldalán, a http://antares.dorogi-gimn.sulinet.hu oldalon
lehet olvasni. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szer-
vezõk!                                                                   Gödrösi János
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Faültetés a Ju-
bileum téren
Kapcsolatom a fákkal vissza-

nyúlik kicsi gyerekkoromra.
Édesapám tanította Benedek
Elek versét, amire még ma is
élénken emlékszem.

Ne bántsd a fát, hisz õ is érez,
szép gyöngéden nyúlj a leveléhez,
ágát ne törd, lombját ne tépd,
hagyd annak, ami szép. Épnek, szépnek.

Ne bántsd a fát!
Õ is anya, minden levélke
egy-egy gyermek gonddal nevelve,
és gyermek minden ágacskája,
szeretettel tekints le rája.
Ne bántsd a fát!

Önzõ, ostoba módon éljük fel a pótolhatatlan erõforrá-
sokat, hagyjuk szanaszét létünk mocskos nyomát, és nem
akarjuk észrevenni, nem akarjuk meghallani a figyelmez-
tetéseket. Százmillió évek során felhalmozott kincseket
herdálunk el évtizedek alatt. A javakat elraboljuk, a költ-
ségeket a környezettel fizettetjük ki. Élvezzük az élõ és
élettelen környezetünk nyújtotta javakat, életfenntartó és
egyéb szolgáltatásokat. Hisz oly természetes, hogy oxigén
dús levegõt szívunk be és az általunk kilélegzett szén-dio-
xid nem halmozódik fel a légkörben.

Vajon eszünkbe jut-e, hogy ez a bioszféra, az erdõségek
és a tengeri növényzet szolgáltatása? És ingyenes! Talán ezért
nem becsüljük…Vagy eszünkbe jut-e, hogy az életfenntar-
tásra alkalmas idõjárás és éghajlat is élõlénytestvéreink in-
gyenes, de megfizethetetlen szolgáltatása? Nem?
Hát jusson eszünkbe legalább most és ajándékozzunk a jövõ
nemzedékeinek, gyermekeinknek, unokáinknak fákat!

Találkozzunk 2008. október 18-án 11 órakor a Jubileumi
téren és ültessünk közösen fákat!

Szeretettel várok Mindenkit!
Winter Erzsébet

Önkormányzati képviselõ
Környezeti nevelõ

Nap-Út Alapítvány
kézmûves játszóház

csütörtökönként 16.30-18h-ig!
/pom-pom halacska, repülõ sárkány, fakanálbáb,

õszi varázs, süni almával, erdei manó, konyhai fali
dísz, vándoregér termésbáb, tél fehérben, adventi

koszorú készítése/
Elõzetes jelentkezés szükséges!

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Jelentkezni a 06-70-384-24-51 telefonszámon, illetve

a nap.ut@citromail.hu címen lehet.
Helyszín: Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház

Veszélyes- és elektronikai
hulladék-gyûjtés Dorogon –

akciónap november 8-án
November 8-án, szombaton, 8-12 óra között, ismét
veszélyeshulladék-gyûjtõ akciónapot szervez a Dorogi
Környezetvédelmi Egyesület Dorogon a SARPI, a
Saubermacher, a Reprodukat Kft-k. közremûködésével. A
helyszíneken az egyesület tagjai szeretettel várják a veszé-
lyes háztartási és elektronikai hulladékot (minden, ami
árammal ment) leadókat. MÁR NEM GYÛJTJÜK A PA-
PÍRT, MÛANYAG PALACKOKAT, FÓLIÁT, hisz Dorogon
megvalósult a szelektív gyûjtés.
A múltkori, május 31-ei veszélyeshulladék-gyûjtésen 276
ember adott le veszélyes-hulladékot, 4686 kilogrammot, ez
közepes eredmény volt, fél évvel azelõtt 7142 kg hulladé-
kot adtak le a dorogiak és környékbeliek. Az égetéssel ár-
talmatlanításra kerülõ folyékony és szilárd halmazállapo-
tú háztartási VESZÉLYES HULLADÉKOKON kívül,
most is külön gyûjtjük – a SZÁRAZELEM, az AKKU-
MULÁTOROK mellett – az ELEKTRONIKAI cikkeket
és a HASZNÁLT SÜTÕOLAJAT is, így ezek sorsa nem a
megsemmisítés, hanem az újrahasznosítás lesz.    Most is
ekként zajlik majd a gyûjtés. Bíztatunk minden dorogit,
környékbelit, ha eddig még nem szánta rá magát, nézzen
körül otthon, s hozzon a veszélyeshulladék-gyûjtésre va-
lamilyen „ide kívánkozó” anyagot.
   FONTOS: csak lakosságtól veszünk át veszélyes hulla-
dékot, cégektõl, intézményektõl nem.
Nem gyûjtjük...
Mivel 2005-ben bevezették a szelektív hulladékgyûjtést
Dorogon, akciónapunkon NEM gyûjtjük a papírt, mû-
anyag palackokat, mûanyag fóliát… Nem tudjuk sajnos
átvenni a HULLÁMPALÁT SEM.
Háztartási veszélyes hulladékok – spiritusz, petróleum,
fényezõviasz, cipõkrém, folttisztítók, réz- és ezüsttisztító,
hipó, sósav, szalmiákszesz, dugulásoldó folyadékok, fotó-
vegyszerek, kozmetikumok, gyógyszermaradék, oldósze-
res hibajavító festék, alkoholos filctoll, elem, akkumulátor,
fénycsõ, motorolaj, fáradt olaj, sütés utáni égett olaj, az-
beszttartalmú fékbetét, terpentin, aceton, festék, hígító, pác,
lakk, ragasztó, gitt, hézagtömítõ, felületjavító anyagok,
rovar-, gyomirtó, gombaölõ szer, rovarriasztó, rágcsálóölõ
szerek, kiégett fénycsövek, növényvédõ szerek, háztartási
vegyszerek, festékanyagok, és mindegyiknek a kiürült
doboza, tartója, üvege  (A higanyos hõ- és lázmérõket külön
dobozban (zacskóban) kérjük átadni a konténer-felügyelõknek.)
Idõpont: november 8.  (szombat), 8–12 óra
Helyszínek: Gyûjtési helyek:
1. Penny Market parkolója
2. SZTK-val szemközti parkoló
3. Profi parkolója
4. Zsigmondy ltp. és a Schmidt S. ltp. között a parkolóban
5. Széchenyi ltp. melletti parkoló
A konténerek biztosítását, szállítását a Saubermacher Kft.
díjmentesen vállalta. Az égethetõ hulladékokat a SARPI
Dorog Kft.. díjmentesen veszi át. A Produkat Kft. az elektro-
nikai hulladékok és az akkumulátorok szakszerû újrahasz-
nosításában segédkezik. Mindhárom cég segítségéért kö-
szönetet mondunk.
Elektronikai hulladék – minden, ami árammal mûködött.
Szervezõi elérhetõség – az akciónappal kapcsolatos kér-
déseikkel Nádor Tamás szervezõhöz fordulhatnak. Elérhe-
tõségek: (30) 480 1145 és dke KUKAC dke PONT hu
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselõ-testülete

tisztelettel meghívja Önt és családját az
1956-os forradalom
és szabadságharc
52. évfordulója

alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
Ideje: 2008. október 22. (szerda) 15 óra
Helye: ’56-os emlékkõ, a Hõsök terén.

Himnusz
„FORRADALMI ETÛD”

A mûsort összeállították és elõadják a Dorogi
Erkel Ferenc Zeneiskola Vonós Együttese és

Kamarakórusa. Közremûködik: Málnai József
zongorán.

Koszorúzás
Szózat

MEGHÍVÓ
A Dorogi Örmény Kisebbségi

Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
2008.október 31-én 17 órai

kezdettel
a Dorogi József Attila
Mûvelõdési Házba

(Dorog, Otthon tér.1.)
HRIPSZIME

KOCSARJAN
örmény festõmûvész

Örményország virágai c. kiállítására.
A kiállítást megnyitja: VÉGH ÉVA  festõmûvész
Zongorán közremûködik: MERY GHAZARJAN

A József Attila Mûvelõdési
Ház programjai

2008. november 7. 18 óra: Az esztergomi Sztent Erzsébet
Gimnázium színjátszó körének elõadása Valahol Eu-
rópában címmel. A belépés díjtalan!

2008. november 11. 9 óra, A József Attila Mûvelõdési Ház:
Gyermekszínház bérlet elõadás: Hófehérke. A Fogi
Színház elõadása. Belépõ: 500 Ft

2008. november 20. 16 óra: Gábor György bibliakutató elõ-
adása a Biblia Éve jegyében. Lévay Jenõ grafikus mû-
vész kiállítása a Dorogi Galériában. A belépés díjtalan!

2008. november 27. 9 óra, Filharmónia ifjúsági bérlet elõ-
adás: Kolompos Együttes.  „A csodaszarvas legendája”.
Belépõ: 500,- Ft

2008. november 28. 17 óra: A Zsigmondy Vilmos Gimná-
zium és Informatikai Szakközépiskola szalagavató
ünnepsége.

2008. november 29. 17 óra, Hõsök tere: Adventi gyertya-
gyújtó szabadtéri mise.

2008. december 1. 19 óra, Színházbérlet elõadás: A mi-
niszter félrelép a Kalocsai Színház elõadásában.. Je-
gyek és bérletek a mûvelõdési házban kaphatók!

1984-2009
Dorog 25 éve város

Szilveszter 2008
2008 Szilveszterén éjfélkor úgy köszöntjük az
újesztendõt, hogy a Himnuszt követõ tûzijátékkal
megnyitjuk a jövõre várossá nyilvánításának 25.
évfordulóját köszöntõ Dorog ünnepi eseményeit.

Jubileumi Szilveszter
József Attila Mûvelõdési Ház

19.00 órakor Operett Gála
Fõvárosi Operett Színház Mûvészeinek elõadásában,
a színházteremben. Közremûködõk: Oszvald Marika,

Sas Éva, Imre Sebastian, Peker Károly, valamint a
Balettkar tagjai.

20.00-21.00 óráig Vacsora
21.00 órától Bál – Ton-Ton Phoenix Zenekar

24.00 órakor – Himnusz – Tûzijáték
Belépõdíj: 22.000 Ft/pár

Információ, jegyvásárlás:
Dorogi Közmûvelõdési Kht.

József Attila Mûvelõdési Ház Dorog Otthon tér 1.
tel.: 33/521-000

Színházbérlet Dorogon!
Három fergeteges elõadás a Kalocsai Színház vendégjáté-
kában! Az elsõ elõadás december elsején Ray Cooney: A
miniszter félrelép. Láthatja még a nagyérdemû az Indul a
bakterház címû, népszerû komédiát és a Lili bárónõ nagy-
operettet! A bérlet ára mindössze 5500,- Ft. Bérletek a mûve-
lõdési házban válthatók, az Otthon téren. Érdeklõdni lehet
még a 33/ 521-000-ás telefonszámon.
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Ezzel a nagyszerû hírrel kezdem az októberi sportké-
peket: Fekete Zoltán veterán birkózó világbajnok lett!

A Dorogi ESE volt aktív birkózója, aki számos sikert ért
meg pályafutása során, 56 éves korában is képes volt sport-
pályafutását világbajnoki aranyéremmel megkoronázni.
Az évek során több nemzetközi veterán versenyen vett részt,
amelyeken mindig dobogós helyezést ért el. S ezek a ki-
sebb sikerek ösztökélték álmai beteljesülésére – a világbaj-
noki cím megszerzésére. Óriási akarással készült a szep-
temberi világversenyre, amelyet Oroszországban, Perm
városában rendezett meg a Birkózó Világszövetség. Vala-
mennyi világtájról érkeztek versenyzõk erre a nagyszerû-
en megrendezett viadalra. Fekete Zoltán a kötöttfogás 97
kg-os súlycsoportjában indult, amelyben 18 versenyzõ vett
részt. A küzdelmek egész nap folytak, egyenes kiesési rend-
szerben. A dorogi versenyzõ estére a döntõbe jutott. Ellen-
fele a nap folyamán szintén veretlen elmúlt évi világbaj-
nok német versenyzõ volt. Óriási küzdelmet folytatott egy-
mással a két döntõs. Az elsõ menetet a német versenyzõ
nyerte, a másodikban egyenlített a magyar fiú. Jött a min-
dent eldöntõ harmadik menet. Fekete Zoli minden mara-
dék erejét és pályafutása legjobb fogását latba vetve egy
csodálatos dobással két vállra fektette ellenfelét. Amikor a
nyakába akasztották az aranyérmet, könny szökött a sze-
mébe – sikerült élete álmát megvalósítania. Világbajnok
lett, a gratulálók közül az elsõk között volt az oroszok há-
romszoros olimpiai bajnoka, Alexander Karelin, ezt a jele-
netet örökítette meg a fényképfelvétel.

Valamennyi sportszeretõ dorogi nevében szívbõl gra-
tulálunk és kívánjuk, hogy jó egészségben folytassa még
csodálatos pályafutását.

Asztalitenisz: az NB I-es csapat folytatja az elmúlt évad-
ban igazolt jó szereplését. Legutolsó mérkõzésén Buda-
pesten az MTK csapatát gyõzte le 12-6 arányban a
Leinwéber, Kiss, Szenyán, Jakab csapat.

Labdarúgás: a nyári szünetben néhány fiatal játékos-
sal egészült ki a játékos keret. Joó Tamás, Bitter Gábor,
Marcsó Tamás, Aradi Sándor, Szoboszlai Tamás érkeztek,
és az utánpótlásból lépett feljebb Tillmann János, Kopányi
Ádám, Miklovitz Péter, Pongrácz Csongor, Varga Attila.

Jól kezdett az átszervezett csapat, egymás után öt mér-
kõzésen pontokat, illetve pontot szerzett. De aztán jött egy
nem várt botlás, vereség következett be, amelyet sorban
még három követett. A tabellán nagyot zuhant a csapat. A
szakvezetés a hátralevõ hat mérkõzésen jelentõs javuló tel-
jesítményt vár – reméljük sikerrel.

Dorogi Sportképek
Világbajnokunk van!

Ide tartozik még a nõi labdarúgó csapat NB II-es sze-
replése. A magasabb osztálybeli feladat sok buktatóval jár,
mert a csapat még nincs felkészülve a  nagyobb feladatok
sikeres megoldására. Varga János edzõ, a volt kitûnõ NB I-
es játékos és edzõ irányítása tavaszra ígéretes elõrelépést
biztosíthat.

Kézilabda: az NB II-es csapatnál edzõváltozás történt.
Az utánpótlás edzõje Györgyné Körmöczi Renáta vette át
az irányítást. Elsõ sikere a Göd csapata elleni döntetlen.

Teke: sikeres páros tekeversenyt rendezett a COMP-L
Számítástechnika, amelyen 38 pár vett részt. Az elsõ há-
rom helyen végeztek:

Nõi párosok: 1. Bíró Krisztina – Lacher Gabi, 2. Vajda
Istvánné – Varga Éva, 3. Bíró Márta – Kállai Erzsébet. Férfi
páros II. osztály: 1. Lachner Károly – Ambrus Zsolt, 2. Kon-
dor József – Vígvári Ferenc, 3. Csuha András- Huszár Kár-
oly. Férfi párosok I. osztály: 1. Déri Imre – Hasenbeck Erik,
2. Takács Tibor – Filip Attila, 3. Sipos József – Pálinkó Mi-
hály.

A kitûnõen megrendezett versenyen a dobogón vég-
zettek emléktárgy jutalomban részesültek. Az NB II-es csa-
pat három botladozás után 5-3 arányban gyõzött a Duna-
újváros csapata ellen. Csak így tovább!

Sípálya: lázas igyekezet jellemezte az utóbbi napokat,
hogy a pálya megújult állapotban a kezdõ és haladó síelõ
fiatalok rendelkezésére álljon. Sikerült, a nyitás dátuma
október 11-én ünnepélyes megnyitóval.

Végezetül egy örömteli eseményrõl is beszámolhatok: a
mûvelõdési ház vezetõjének segítségével újra szól a labda-
rúgó mérkõzéseken a hangos híradó, és így jó zenét, kiváló
eredményközlést is hallhat a szurkolótábor. Köszönet érte!

Göb Sándor

A Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány ezúton mond köszönetet azok-
nak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával gyarapították számlánkat,
az idei évben összesen 397 ezer forinttal. Segítségüket ismételten köszön-
jük, az összeg nagy részét mozgásfejlesztõ játékokra, sószobánk sóoldat-
ára, a gyerekek egészségének megõrzésére, illetve gumitéglákra szeret-
nénk felhasználni a biztonságosabb játék érdekében. Ezúton kérjük to-
vábbi támogatásukat is, melyet elõre is köszönünk.
Számlaszámunk: 58600513-11030836-00000000. Adószámunk: 18608854-1-11.
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