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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Megbékélés Napja /1993-2008/
Dorog város képviselõ testülete ápri-

lisi ülésén egyhangúan úgy döntött,
hogy megújítják a Megbékélés Napját,
s az Európa Nap – a Párbeszéd Napja
lép a helyébe. Ezt az utolsó Megbéké-
lés Napján jelentette be dr. Tittmann
János, városunk polgármestere.

Ez az ünnepség is a háborúk áldo-
zataiért bemutatott szentmisével kez-
dõdött, majd a II. világháborús em-
lékmûhöz vonultak az egybegyûltek,
akik között ott volt dr. Völner Pál, a
Komárom-Esztergom Megyei Közgyû-
lés elnöke, Gerd Happe, Wendlingen
am Neckar testvérvárosunk alpolgár-
mestere, és Ingrid Stetter képviselõ
asszony, valamint Alexander Lencsés.

Dr. Tittmann János ünnepi beszédé-
ben visszaemlékezett az elmúlt 15
évre, amikor minden májusban össze-
gyûltünk itt a téren, a megbékélés je-
gyében, azzal a meggyõzõdéssel, hogy
a háborúnak nincsenek gyõztesei, a
háborúk fájdalmat, pusztítást, pusz-
tulást eredményeznek. Köszönettel
tartozunk a Megbékélés Napja meg-
alkotóinak: Kovács Lajos, Pécsi L.
Dániel, Szalai Ferenc uraknak. A kez-
deményezést önkormányzati ünnepi
rangra emeltük 15 éve, s minden év-
ben olyan mondanivaló köré szervez-
tük, melyrõl úgy gondoltuk, hogy
okot adhat a megbékélésre. Témánk
volt a határokon átívelõ Mária Valéria
konzultatív csoport. Ezzel
messze megelõztük az akkor
még csak bontakozó Euro-
régiós gondolatot, s progra-
mot. Kerestük politikai filo-
zófiák megbékélésének lehe-
tõségét. Saját történelmünk-
kel, múltunkkal való megbé-
kélés jegyében építettük újjá
kálváriánkat, és állítottuk fel
a kitelepítések áldozatainak
emlékmûvét. Sõt, saját jö-
võnkkel is próbáltunk meg-
békélni, akkor, amikor a meg-
békélés napja témáját az eu-
rópai unió, az európai egy-

ség adta. A 15 év alatt sok minden
megváltozott. Európában általánossá
vált, hogy a gyõzelem napja helyett a
közös Európát, az európai egységre
való törekvést ünneplik. Hazánkban
igazából a megbékélés napja Nagy Im-
rére, és az ’56-os forradalom és szabad-
ságharcra való emlékezés napja lehet-

ne. Sajnos nem mindig a megbékélés
eredményével. Mint ahogy nemze-
tünk belsõ viszonyait sem csupán a
megbékélés és a józan együttmûkö-
désre való törekvés jellemzi. Emlékez-
hetünk arra is valamennyien itt Do-
rogon, hogy amikor a kitelepítések ál-

dozatainak az emlékmûvét avattuk fel,
akkor a szobrot készítõ mûvész ünne-
pélyesen és nyilvánosan is bevallotta,
hogy nem tud, de talán nem is akar
megbékélni. Nem elegendõek az em-
lékmûvek, nem elegendõek az ünne-
pi szónoklatok. Nekünk arra kell tö-
rekednünk, hogy a megbékélés alap-
feltételeit teremtsük meg. Nem enged-
hetjük meg magunknak azt, hogy az
álszentség, a naivitás, vagy a felületes
megértés gyanúja vetüljön ránk. Meg
kell újítanunk az 1993-ban született
kezdeményezést, és hozzá kell járul-
nunk ahhoz, hogy a megbékélés fel-
tételei tovább javuljanak. Párbeszéd
nélkül nem remélhetünk megbéké-
lést. Teremtsük meg hát a párbeszéd
napját, azon a napon, melyet Európá-
ban mindenki számon tart, a közös
Európa napon. Természetesen kegye-
lettel kell megemlékeznünk történel-
münk áldozatairól. Mert a történelem
áldozatainak szenvedést, fájdalmat,
pusztítást okozó tévedéseket, ostoba-
ságokat, bûnöket nem feledhetjük el.
Emlékezés, vezeklés, a tanulságok le-
vonása nélkül nem válhatunk jobbak-
ká. De nem elég az emlékmû, a koszo-
rúzás, az ünnepi beszéd, a békétlen-
kedõk közötti párbeszéd feltételeit
kell megteremtenünk. Mi erre vállal-
kozunk a jövõben, az Európa napon,
ezután már a Párbeszéd Napján.”

A Német Nemzetiségi Kul-
turális Egyesület Bányász Ze-
nekara kíséretében elhelyez-
ték a kegyeleti koszorúkat,
majd a Cantilena Gyermekkó-
rus közremûködésével fel-
hangzott az Európai Unió
himnusza, az Örömóda. Az
utolsó Megbékélés Napján az
ünneplõk azzal a reménnyel
tértek haza, hogy tán nem volt
hiábavaló visszaemlékezni, s
hogy végre tanulunk múltbe-
li hibáinkból, és így talán már
egy jobb világot építhetünk.

MaZsu
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A pedagógus nap alkalmából ünnepség keretében kö-
szöntötték városunk tanárait, nevelõit, akik nem keveseb-
bet választottak élethivatásként, mint azt, hogy nagy szak-
mai elhivatottsággal, kitartó szorgalommal, és sok szere-
tettel gyermekeinket, leendõ polgárainkat, a jövõ nemze-
dékét oktassák és neveljék.

Az ünnepségen Elbert Gábor, az Önkormányzati Minisz-
térium szakállamtitkára beszédében kiemelte, hogy õ maga
is testnevelõ tanár, amire nagyon büszke, mert pedagógus-
nak lenni hivatás. Jóllehet, pillanatnyilag nem gyakorló
pedagógus, de tisztában van azzal, hogy hol tartunk most,
hogy mennyire nehéz, gyakorlatilag majdnem lehetetlen
ma pedagógusnak lenni, mert az eszközöket kivették a
kezükbõl. Nehéz így a feladatokkal megbirkózni. Mint test-
nevelõ, párhuzamot vont a sport és az iskola között. Egyik
sem demokratikus intézményrendszer, mindkettõben alá-
és fölérendeltség van, és szerinte annak is kell lennie. Ez-
zel persze nem mindenki ért egyet, de szerinte minden-
nek megvan a maga helye. Kifejtette, hogy a sport eszköz-
rendszere használható lenne az iskolában annak érdeké-
ben, hogy azt tudják adni a tanárok, amit adniuk kell. A
sport nevelõ, kulturális, esélyegyenlõségi és még ezer funk-
cióját ha nem használjuk, akkor a gyerek hol tudja megta-
nulni, hogyha veszít, attól még lehet helye a világban? A
sportpályán. S hol tudja megtanulni, még ha sorozatban
gyõz is, akkor is alá kell rendelnie magát a csapat érdekei-
nek? Szintén a sportban.

Az államtitkár riasztó adatokat említett: a felnõtt lakos-
ságnak csupán 9 %-a sportol rendszeresen. A gyerekek 75

„Egészséges, boldog, magyar embereket nevelni….”
%-a kizárólag a testnevelés órán találkozik a sporttal. Így
nagy felelõsség van a testnevelõkön. És a szülõkön is. Spor-
tolás és tanulás: e két folyamat egymásra erõsítõ hatással
van, nem zárják ki egymást. Kiemelte, hogy minden gye-
reknek joga van egészségesen élni, joga van megtanulni,
hogy hogyan válhat egészséges emberré.

A pedagógusok dolga pedig egészséges, boldog, magyar
embereket nevelni. Az államtitkár nagy szeretettel megkö-
szönte mindenki munkáját, s azt kívánta, hogy a jövõ év-
ben is minden tanár ugyanilyen mosolygósan tudjon itt
ülni az ünnepségen.

A beszéd után Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott
dr. Bona Gáborné és Gerendás Sándorné, a Petõfi Iskola
tanárai, Papp Sándorné az Eötvös, és Tóthné Lukács Má-
ria a Zrínyi Iskola tanára.

Az Év Pedagógusa kitüntetést 2008-ban Vig Attila, az Eöt-
vös Iskola igazgatója vehette át, aki 1986-tól dolgozik az in-
tézményben, és 1995-tõl vezeti is azt. Biológiát és testnevelést
tanít, vezetõként folyamatosan keresi a pedagógusi munka
fejlesztésére fordítható lehetõségeket, vezeti be a modern
pedagógiai irányzatokat. Intézményvezetõként elsõdleges
célja, hogy az iskola megõrizze a nevelõ-oktató munka szín-
vonalát, gyermekközpontúságát. Fontosnak tartja az iskola
nyitottságát, a várossal való kapcsolat erõsítését. Célja az egye-
temes emberi értékek közvetítése, városunk gyermekközös-
ségének testi, szellemi és érzelmi gazdagítása.

A pedagógusoknak szánt ajándékmûsort a Szabad Ötle-
tek Színháza adta, a Magyar Reneszánsz címmel.

MaZsu

Az ünnepeltek... és az „Év Pedagógusa”

Városunkban költözik a regionális tisztiorvosi
szolgálat központja

A kistérség összefogásának köszönhetõen Esztergomból a Hõsök terére költözik az ÁNTSZ Közép-Dunántú-
li Regionális Intézete.

Az intézet helyiségigény kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, mely a Hõsök tere 13. szám alatt
található irodahelyiséget térítés mentesen a szolgálat használatába adta. Az iroda felújítása június végére fejezõ-
dik be, melyhez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 18.000.000,- Ft-tal járult hozzá. Ezentúl a tisztiorvosi
szolgálat dorogi, esztergomi kistérségi intézete is az új helyiségben folytatja munkáját.
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TESTÜLETI   HÍREK
2008. május 30-i ülés

Módosították Dorog Város Önkormányzata által fenn-
tartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illet-
ve szolgáltatások igénybevételérõl szóló 6/2006.(I.31.) sz.
rendeletét, valamint a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesz-
tõ Közalapítvány alapító okiratát.

Elfogadták a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
2007. évi munkájáról szóló beszámolót.

Tatabánya Megyei jogú Város Önkormányzata kezde-
ményezésére még 2003. évben megindult egy regionális,
komplex hulladékgyûjtési,- kezelési,- hasznosítási és ár-
talmatlanítási rendszer szervezése, mely az EU elvárások-
nak megfelelõen biztosítja a rendszerhez csatlakozott tele-
püléseken képzõdött szilárd hulladék korszerû, környe-
zetbarát kezelését, ártalmatlanítását és hasznosítását. A ter-
vek szerint Dorog városában kiépítésre kerülne egy átrakó
állomás, egy hulladékgyûjtõ udvar és egy komposztáló
telep, összesen 1,6 ha területen. A képviselõk a telep elhe-
lyezését ingatlan vásárlással biztosítják. Az ingatlan vásár-
lás pénzügyi forrásait pályázatból teremtik meg.

Döntöttek a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
hitelfelvételérõl.

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2008. május 8-i

ülésén felmerült a térségben mozgókönyvtári szolgáltatás
biztosításának az igénye, a dorogi Arany János Városi
Könyvtár vezetésével, melynek feltétele a könyvtár alapí-
tó okiratának módosítása, melyre szintén sor került a leg-
utóbbi testületi ülésen.

Dorog Város Képviselõ-testülete a várossá nyilvánítás
25. évfordulójára Dorog Mûvészete 1984 – 2009 címmel
tanulmány pályázatot írt ki.

Dorog Város Önkormányzata hozzájárult a fizikoterá-
piás kezelések áthelyezéséhez a kórházépületben kialakí-
tott, jelenleg nem kihasznált, jól felszerelt rendelõbe, ill. a
jelentõs veszteséggel üzemelõ súlyfürdõ szolgáltatás, il-
letve vízhez kötött kezelések bizonytalan ideig történõ szü-
neteltetéséhez. Bõvítették kórházunk 125 fõs ágyszámát. A
korábbi ágyszám 75 fõ ápolási és 50 fõ krónikus ágyszám-
ból tevõdött össze. Az 50 fõs krónikus ágyszámot 60 fõre
bõvítették, mely által a kórházunk ágyszáma összesen 135
fõre emelkedett. A 10 ággyal történõ bõvítés az elõzetes
vizsgálatok szerint nem teszi zsúfoltabbá a kórházat, illet-
ve a jelenlegi ellátási színvonal rovására sem megy.

Elfogadták a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szak-
orvosi Rendelõ Kht. átalakulási (beolvadási) vagyonmér-
legét és vagyonleltárát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából Dorog Város Önkormányzata tanulmányírói pá-
lyázatot ír ki az alábbi két kategóriában:
1. Dorog város mûvészetének – irodalmának, festészetének, grafikai mûvészetének, szobrászatának, iparmûvé-
szetének, építészetének, zenéjének és népi iparmûvészetének – átfogó, összefoglaló története 1984-2009 között.
2. Dorog város egyik mûvészeti ágazatának – kiemelten irodalmának, festészetének, grafikai mûvészetének,
szobrászatának, iparmûvészetének, építészetének, zenéjének és népi iparmûvészetének – története 1984-2009
között, illetve az adott idõszak valamely kimagasló jelentõségû alkotója munkásságának feldolgozása.
A pályázaton nyilvános fórumon még nem szerepelt, meg nem jelent tanulmányokkal bárki részt vehet.
A pályamûvek terjedelme: maximum 80. 000 karakter (2 szerzõi ív). A tanulmányhoz illusztrációs anyagot nem,
csak illusztrációs javaslatot kérünk csatolni.
A pályamûvek beadási követelménye: számítógéppel írt, 3 példányban kinyomtatott szöveg, a tanulmány cd-n
rögzített változatának mellékletével.
A beadás, illetve beküldés helye:

Dorog Város Polgármesteri Hivatal, Dr. Tittmann János polgármester, 2510 Dorog, Bécsi út 71.
Beadási, illetve beküldési határidõ: 2008. október 31.
Eredményhirdetés: a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2009. január 23.
A pályamûveket a kiírók által felkért szakértõkbõl álló bizottság értékeli. A bizottság által díjazásra javasolt
pályamûvek között a kiíró két kategóriában ad ki díjakat:

I. kategória: 500. 000.- Ft értékben
II. kategória: 250. 000.- Ft értékben

(A díjak összegét a bíráló bizottság javaslatára a kiíró megváltoztathatja, megoszthatja, illetve visszatarthatja.)
Dorog Város Önkormányzata a díjazott pályamûvekbõl önálló kiadványt állít össze és jelentet meg 2009.
szeptemberében.
Bíráló bizottság:
Solymár Judit (helytörténész), Monostori Imre irodalomtörténész, az Új Forrás fõszerkesztõje, Tatabánya (Új
Forrás Szerkesztõség, 20806 Tatabánya, Pf. 1231), Földiák András mûvelõdéstörténész, a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus mb. fõigazgató helyettese, Budapest (1011 Budapest, Corvin tér 8.)
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Dorog Város képviselõ-testülete április ülésén elbírálta a civil szervezetektõl a kulturális
alapra beérkezett pályázatokat. Az alábbiak szerint támogatták az igényeket:

CIVIL SZERVEZETEK PÁLYÁZATAI
Pályázó Program Igény  eFt Tám. eFt
Dorogi Nyugdíjas Egyesület Énekkar,tánckar mûködése, utiköltsége,találkozók 260 100
Aktív Zöldek “Családunk otthona-Dorog” 70 50
Nap-Út Alapítvány “Nap-Út Nap” a teljesebb életért 150 75
C-4 Postagamb Egyesület Dorog Digitális gyûjtõrendszer 40 40
Mozgássérültek Reg. Egy. Kirándulás, családi nap,színházlátogatás, verseny 500 150
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet Kirándulás,ünnepségek,koszorúzás,színházlát. 120 75
Dorog Város Barátainak Egyesülete Tiszteletdíj, kiadványok, kiállítás, kirándulás 260 100
Német Nemz Kult Egy. Bányászzenekara Mûködés,vendéglátás 400 300
Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület Delegációk fogadása,baráti est,10 éves évf. 160 75
Tájak Korok Múzeumok Egy. Dor. Csop. Ünnepségek, kirándulás 200 75
Doszén Bányász Nyugd. Alapszerv Kirándulás,Szoc. támogatás, ünnepségek 200 75
Városi Diák Alkotó Kör Mûködésre, tûzzománc készítés 150 95
DorogiKábeltelevíziózást Tám. Egy. DVD készítése két városi programról 80 50
Polgárõrség Dorog Mûködésre, felszerelés,gépkocsi 250 120
Dorogról Elszármazottak Baráti Köre Október végén vacsorával egybekötött baráti találkozó 75 50
Máltai Szeretetszolgálat Dor. Csop. Karitatív tevékenység 80 50
Szent Borbála Plébánia Táboroztatás 70 40
OMBK Dorogi Szervezte Emléktáblák állítása 200 100
Dorogi Öko-Biokultura Csoport Elõadások, kirándulás, 110 75
Dorog Fészek AM klub Rehabilitációs tábor 185 50
Dorog Tisztaságáért Környezetv. Alapít. Elõadások, kiadvány,komposztálás tám. 50 50
Védõnõi Szolgálat Anytejes világnap, rendezvények 30 30
Városi Nyugdíjas Egyesület 10 éves évf., kirándulás,támogatás 250 100
Dorogi Ipartestület Segéddé fogadó szakmunkásavató 350 75
Evangélikus Egyház Családos Tábor 200 0
Összesen: 4.440 2.000

F E L H Í V Á S
A szünidõ könyvekkel is izgalmas lehet!

Keressük a „Nyár könyvfalóját”!
Az Arany János Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára házi
olvasópályázatot hirdet a nyári szünidõre két kategóriában!

Ki vehet rész benne?
8-10 éves és 11-14 éves beiratkozott olvasók.

Mit olvashatsz?
Az általunk ajánlott listáról kiválaszthatod a számodra ér-
dekes, szórakoztató könyveket. Ez a lista letölthetõ a könyv-
tár honlapjáról (www.dorogikonyvtar.emagyarorszag.hu)
vagy személyesen átvehetõ a gyermekkönyvtárban.

Hogyan nevezhetsz?
Az általad kiválasztott könyvekhez tartozik egy kérdése-
ket tartalmazó pályázati lap. Ezeket a könyvtárban kapod
meg. Minél több könyvet olvasol el és válaszolsz a hozzá
tartozó kérdésekre, annál nagyobb esélyed lehet a „Nyár
könyvfalója” cím elnyerésére. A kitöltött lapokat folyama-
tosan leadhatod a gyermekkönyvtárban.

Meddig tart?
2008. augusztus 31-ig.
Eredményhirdetés:

szeptember 30-án, a Népmese Napján.
A gyermekkönyvtár nyári nyitva tartása:

Hétfõ: Z Á R V A
Kedd-péntekig: 10-12, 13-16-ig.

A könyvekhez jó szórakozást kívánok!
Gurinné Pintér Gabriella

Gyermekkönyvtáros

58. BÁNYÁSZNAP
DOROG

2008. szeptember 5-6-7.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK,

KÉZMÛVESEK!

Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápolva,
minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megren-
dezi Bányásznapját. A rendezvény mindig nagy ér-
deklõdésre tart számot, a két nap alatt több ezer látoga-
tó vesz részt a minden korosztályt kielégítõ programo-
kon. A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre szín-
vonalasabb választékkal álljon az ide látogatók rendel-
kezésére. Ebben nagy szerepük lenne a nép- és ipar-
mûvészeknek, kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal
tovább emelnék a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész,
kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a kitele-
pülést Dorog Város Önkormányzata térítésmente-
sen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a
József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Ott-
hon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.
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Értesítés
A dorogi óvodák a nyári karbantartás miatt

az alábbiak szerint tartanak zárva:
Dózsa Óvoda:

2008. június 23-tól 2008. július 11-ig.
Petõfi Óvoda:

2008. július 14-tõl 2008. augusztus 1-ig.
Zrínyi Óvoda:

2008. augusztus 4-tõl  2008. augusztus 24-ig.

Nyári szünet a könyvtárban
Az Arany János Városi Könyvtár értesíti kedves olvasóit,
hogy 2008. július 28-tõl 2008. augusztus 22-ig zárva tart.

Nyitás: 2008. augusztus 26-án, kedden 9 órakor.
A József Attila Mûvelõdési Házban mûködõ

fiókkönyvtár 2008. július 16-tól 2008. augusztus 21-ig tart
nyári szünetet.

Városi Delegáció a Németor-
szági Marienberg-ben

2008. április 25-ével 8 fõs delegáció utazott a Németorszá-
gi Marienberg városába Thomas Wittig polgármester úr
meghívására. A delegációt Baranyai Lõrinc alpolgármes-
ter vezette. A delegáció tagjai voltak: Tallósi Károly cím-
zetes fõjegyzõ, Kecskésné Patos Szilvia aljegyzõ, Dr. Ba-
logh Lívia és Szenczi Gyula osztályvezetõk, Dankó József
és Gödrösi János önkormányzati képviselõk, és Forgács
Anikó Sára, a szervezési osztály dolgozója.
Április 26-án, szombaton a delegáció tagjai megismerked-
tek Marienberg város nevezetességeivel és ellátogattak a
Marienberg város bányász múltját bemutató nemrég el-
készült bányászai múzeumba. Szombat este a városházán
találkoztak Marienberg város vezetõivel, a képviselõ tes-
tület tagjaival és civil szervezetek képviselõivel, ahol köl-
csönösen tájékoztatót adtak a két város múltjáról és jele-
nérõl. Április 27-én a delegáció részt vett Marienberg vá-
ros 487. születésnapjára rendezett városi ünnepségen és
istentiszteleten, ahol találkoztak a városi lakossággal és
egy színvonalas ünnepi mûsoron vettek részt. A delegá-
ció felejthetetlen élményekben gazdagodva érkezett haza,
ott létük során tovább erõsítették a két város eddigi kap-
csolatait.

Május 30-án ballagtak a Dózsa ovi nagycsoportosai
a mûvelõdési házban

ELÕZETESEK
Újra Családi Nap!
A dorogi Szent Borbála és Szent József plébánia, valamint
a Máltai Szeretetszolgálat rendezésében 2008. június 28-
án, 9-16 óráig a Dózsa iskolában. Gyermekmûsorok, játé-
kos vetélkedõk, családi versenyek, sportversenyek, kéz-
mûves foglalkozások, vidám zenei sátor. Szeretettel vár-
nak minden kedves családot és érdeklõdõt!

Falusi búcsú Sváb Party-val
Július 12-én 16 órától a német nemzetiségi emlékházba
várják a sramlizenét kedvelõ nyugdíjasokat. A Német Ki-
sebbségi Önkormányzat hagyományos rendezvényén a
jó hangulatról a Sváb Party zenekar gondoskodik.

XIV. Kórustalálkozó
2008. július 20-án vasárnap, 17 órától a József Attila Mûve-
lõdési Ház és a Musikland Utazási Iroda rendezésében.
Vendégkórus: Les Valeureux Liegeois (Belgium), Szivár-
vány Énekkar (Párkány). Négy magyar kórus mûködik
közre az eseményen. A belépés díjtalan!

XV. Kórustalálkozó
2008. augusztus 9-én szombaton, 17 órától a József Attila
Mûvelõdési Házban. Vendégkórus: Coral de Etxarri-
Aranatz (Spanyolország) és a Szivárvány Énekkar (Pár-
kány). A belépés díjtalan!

Térzene a Zenepavilonnál
Augusztus 19-én este, 18 órakor a Zenepavilonnál a Bá-
nyász Zenekar ad térzenét.
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Ahogy közeledik a tanév vége, szaporodnak a diáksike-
rek. A Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói ebben az év-
ben is számos és sokféle versenyen igazolták: országos szin-
ten is sokszínû és sikeres az iskolai program, lehetõséget
kínálunk a tudományok, a mûvészetek, a szociális és kör-
nyezetvédelmi ágazat  és a sport területén is a képességek
megmutatására.

Álljanak itt most azok nevei, akik szakterületükön or-
szágos vagy regionális (több megyét érintõ) döntõbe jutot-
tak. Többségük még a közeljövõben vívja meg harcát a
legmagasabb fokozat sikeréért, reméljük, hogy szaporod-
nak az újabb eredmények is.

Cantilena kórusunk ebben az évben – a kiemelkedõ ko-
rábbi eredményekre való tekintettel – meghívottként mu-
tathatta meg tudását az „Éneklõ ifjúság” országos szakmai
napok gálahangversenyén (karnagyuk Kovácsné Fódi
Krisztina). Az országos elsõsegély-ismereti versenyen
Csombók Ádám, Bártfai Zsolt és Dénes Krisztián 8. osztá-
lyosok csapata ugyancsak a budapesti nagydöntõig jutott
(felkészítõjük Csombor Mónika védõnõ). Hamarosan uta-
zik Dankó József tanítványa, Dósa Attila (7. o.sztály) is a
fõvárosba, ahol a „Nyelvünkben élünk” verseny megyei
gyõzteseivel mérheti össze tudását. Megyei bajnokként
versengtek a röplabdacsapat tagjai (Balázs Csaba, Csom-
bók Ádám, Érdi Márk, Molnár Dávid, Pál Máté, Pick Mar-
cell, Szabad Dávid) az országos elõdöntõben, ahol végül a
4. helyen végeztek (felkészítõjük a város kiváló fiatal röp-
labdása, Novák Tamás). Világos Krisztián Bálint 4. osztá-
lyos tanuló a Diákolimpián korosztályának megyei birkó-
zó versenyében lett aranyérmes, Bártfai Zsolt (8. o.) pedig
tollaslabda sportágban jutott be az országos döntõbe, ahol
az elõkelõ 12. helyet szerezte meg. A regionális Kazinczy
szépkiejtési versenyen Hartyán Dorina (felkészítõ Dankó
József) a második helyen végzett, a megyei döntõn is a
dobogó közelében végzett.

A „Rigó énekeljen” országos környezetvédelmi vetélke-
dõn a Barta Alexandra, Csipke Orsolya, Kornreich Karolina,
Kozák Csenge összetételû 4. osztályos csapat végzett a máso-
dik helyen, s utaznak most Nagy Lajosné tanító néni kísére-
tében a Nyíregyházán tartandó gyõztesek találkozójára.

ORSZÁGOS SIKEREK A  ZRÍNYI ISKOLÁBAN
A Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai közül

a regionális döntõre meghívást kapott Százhalombattára
Megyesi Amanda (7. osztály, felkészítõ Dankó József), Nagy
Márton (5. osztály, felkészítõ Ködös Endre), itt a 3. helyen
végzett Zeller Mátyás (5. osztály, felkészítõ Palkóné Keszt-
helyi Klára és Kovács Lajos). Elsõ díjasként Balázs Patrícia
és Lugosi Rebeka közösen készített dolgozatával (5. osz-
tály, felkészítõ Kovács Lajos), Kovács Gergely (5. osztály,
felkészítõ Ujvárosi Józsefné és Kovácsné Fódi Krisztina)
valamint Ort Alán (8. osztály, felkészítõ Palkóné Keszthe-
lyi Klára) 2. díjasként bejutottak az országos döntõbe, ahol
még újabb sikereket remélnek.  Zeller Mátyás és Orth Alán
dolgozatát a Kossuth Klub XIII. Országos Tudományos és
Technikai Diákalkotó Kiállítására is meghívták május 31-
re. Orth Alán évek óta sikeres pályázó A természet világa
versenyein is: a kutató diákok pályázatán – a Magyar Tu-
dományos Akadémián tartott eredményhirdetésen –  az
önálló kutatások, elméleti összegezések kategóriában kü-
löndíjat nyert a középiskolások között.

De szép sikereknek örülhettek a megyei pályázatokon
rajz szakköröseink: a Víz Napján Magyaros Kornél szere-
pelt a díjazottak között,Tatán nyolc tanulónk különdíjas
(tanáruk Partosné Tóth-Major Krisztina), a Dinó rajzver-
senyen Szederkényi Kinga lett 2. díjas lett. A megyei vers-
író pályázaton Lakner Felícia 2. díjat kapott, s a Diákolim-
pián is helytálltak sportolóink a területi döntõkön: Mes-
ter Patrik (4. osztály, felkészítõ Stefaneczné Kárpáti Erzsé-
bet) közülük egyéniben az élen végzett.

Az évente ismétlõdõ szövegértési és matematikai kom-
petenciamérések eredményei miatt sem kell szégyenkez-
nünk. Ez a mérés minden diákra kiterjed, s a legutóbbi 8.
osztályos eredmények a legjobb városi eredményeket hoz-
ták számunkra.

Helytörténeti programunk pedig ismét országos vissz-
hangot kapott. Két szakmai folyóirat, a Honismeret és a Könyv
és Nevelés egyaránt idei elsõ számában közölte az iskolai
projektet bemutató írásunkat.

Tanár-diák-szülõi ház sikeres együttmûködése van az
eredmények mögött.

Kovács Lajos igazgató

A 2008. május 12-14 között megrendezett országos környe-
zetvédelmi versenyen a Zrínyi Ilona Általános Iskola 4.
osztályos csapata a 252 fõs mezõnybõl az írásbeli feladatok-
ban a 2., a szóbeli megmérettetésen az elõkelõ 4. helyezést
érte el. A szoros küzdelemben versenyzõink 1ponttal ma-
radtak le a 3. helyrõl. Felkészítõ tanáruk Nagy Lajosné. A
zsûri külön kiemelte a lányok rendkívüli kreativitását és a
nagyon jól alkalmazott lexikális tudását. A csapat tagjai:
Kozák Csenge, Barta Alexandra, Csipke Orsolya és
Kornreich Karolina. Gratulálunk az elért eredményhez és
köszönjük azoknak akik versenyzõinket segítették mun-
kájukkal: Nagy Lajosné, Nagy Zita, Kovács Lajos,
Szencziné Oszkay Zsuzsanna és a Zrínyi Ilona Általános
Iskola ”Tehetség el nem vész” Alapítványa.

Kornreich Éva

Zrínyisek sikere Nyíregyházán
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Az Eötvös napok rendezvényeit a Nyizsnyánszkyné
Tavaszi Margit vezette iskolai színjátszó szakkör által be-
mutatott darabbal indítottuk az idén. Nagyszerû választás
volt Louis Sachar: Bradley, az osztály réme címû regény
dramatizálása. Mind az alsó, mind a felsõ tagozat diákjai
nagy átéléssel nézték végig az elõadást.

Az Eötvös Galéria sem maradt képek nélkül.  A megye
iskolái számára meghirdettük a rajzpályázatot, melynek
témája „A Reneszánsz Éve Magyarországon, Hunyadi
Mátyás trónralépésének 550. évfordulója” volt. Három kor-
osztály munkáit értékeltük.  Tízéves korig „Legkedvesebb
Mátyás mesém” címmel  meseillusztrációkat, tizennégy
éves korig pedig a Shakespeare mesék illusztrációit vár-
tuk. Felhívásunkra tizenegy iskolából száztizenegy pálya-
mû érkezett. A kiállítást Kolonics Péter iskolánk mûvész-
tanára nyitotta meg, közremûködött az iskola énekkara
Szencziné Szilárd Gabriella vezetésével. Május 15-én reg-
gel nyolc órakor Vig Attila igazgató nyitotta meg a rendez-
vénysorozatot.  A megnyitó ünnepélyességét Egri Tiborné
alsó tagozatos tanítványai táncos kötélgyakorlat- bemuta-
tója,  valamint Szücs Dominika szavalata biztosította. A
program, mint mindig, most is nagyon változatos volt. A
megye iskolái számára az alsó tagozatosok részvételével
szavaló, mesemondó, helyesíró, és matematika versenyt, a
felsõ tagozatosok számára pedig nyelvi kommunikációs,
vers-és prózamondó, matematika, német és angol nyelvi
versenyt rendeztünk. Az Eötvös Kupát labdarúgó- és kézi-
labdacsapatok nyerhették meg. A versenyekre tizenöt is-
kolából közel kétszáz tanuló jelentkezett. A szórakozást a
következõ programok biztosították: lábtenisz, asztalitenisz,
kerékpáros ügyességi, kosárlabda, csocsó bajnokságok, ta-
nár-diák mérkõzések, az alsó tagozatosok a dorogi sport-
pályán rendeztek különbözõ versenyeket. Akik a sport-
ban nem jeleskednek, azok kipróbálhatták magukat az asz-
falt rajzversenyen, kézmûves foglalkozásokon, fõzõverse-
nyen, készíthettek tûzzománc képeket, számítástechnikai

Eötvös napok 2008
játékok során bizonyíthatták ügyességüket. A rendkívül
népszerû bolhapiac most sem maradhatott el, hasonlóan a
házi matematika versenyhez.

Az Eötvös napok elsõ napját egy rendkívül érdekes,
több mint három órás programmal zártuk, melynek során
a (H)õs Magyarok Alapítvány által mûködtetett progra-
mon vehettek részt az érdeklõdõk. Ennek során többek
között - megtanulhatták a gyerekek az íjászat fortélyait,
megismerkedhettek a táltos zenével, énekkel, hitvallással,
jurta építéssel, ajándék készítéssel. A második nap pedig a
már mindig nagyon várt házi hangversennyel zárult.

Ennek során köszönet illeti Kolozsvári Barnabásnét, a
K-EMÖ Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmé-
nye Dorogi Zeneiskola tanárát, aki rendkívül színvonalas
programmal szerepelt tanítványai körében, valamint 
Lõrinczné Csizmadia Katalint, Solymosiné Horváth And-
reát, Málnai Józsefet, és növendékeiket, akik elõadásuk-
kal, színvonalas repertoárjukkal felejthetetlen élményt
nyújtottak a hallgatóságnak.

Ahogy az elmúlt években, most is nagyon jól érezték
magukat az Eötvös napok résztvevõi.

 Bakos Gézáné tanár, szabadidõ-szervezõ

Második helyen
zárt asztalitenisz

csapatunk!
Befejezõdött az asztalitenisz csapat-
bajnokság az NB I-ben, csapatunk az
elõkelõ második helyet szerezte meg,
melyhez ezúton is gratulálunk!
Az utolsó két mérkõzés eredménye:

Dorog-BVSC: 11-7
Dorog-Veresegyháza: 12-6

Akik a ragyogó eredményt elérték:
Nagy Miklós, Leinweber József,
Szenyán Zoltán, Jakab András.
Jó pihenést és a bajnoki szerepléshez
további sok sikert kívánok!

B. I.

Nyári üzem a dorogi uszodában
Újra várja vendégeit a dorogi uszoda. A karbantartási szünetben lebon-
tották a téli sátorborítást, végre beindult a nyári üzem, így már a sza-
badtéren élvezhetjük a két medence vizét. A büfé, a szauna, a gõzkabin,
és a röplabda pálya is üzemel. A nyitva tartás nem változott a jegyárak
is a tavalyiak.
Egész napos uszoda belépõ: Felnõtt belépõjegy 600,- Ft. Diák belépõ-
jegy 400,- Ft. Nyugdíjas- és gyermekjegy 300,- Ft.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában

Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna

Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
Telefon: 33/521-000

E-mail: dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta:  2008. augusztus 10.

Készült: 5000 példányban
ISSN 1418-1940

Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

8 19. évfolyam 6. szám  2008. június

Horgász hírek
2008. május 17-én a Dorogi Bányász Horgász Egyesület

felnõtt csapata részt vett a Komárom-Esztergom megyei
halfogó csapatbajnokságon, melyet az almásfüzitõi ka-
vicsbánya tavon rendeztek meg. A 19 induló csapat kö-
zött a megyei elsõséget két éve birtokló dorogiak ismét a
dobogó legfelsõ fokát szemelték ki, aminek megszerzé-
sére minden esélyük megvolt. A tó partját három szektor-
ra osztották a szervezõk. Az “A” szektorban Árvai Ákos, a
“B” ben Závor György, a “C” ben Ádám Attila kapott he-
lyet. Az “A” szektorban Ákos szép horgászattal, jól takti-
kázva 7020 gr fogott hallal megnyerte szektorát. Verseny
végén az esélyek latolgatásánál látszott, hogy nem tudják
megvédeni a 2006-ban megszerzett, és 2007-ben megvédett
bajnoki címünket, és végül kiderült, hogy a szoros ered-
mények miatt még a dobogóról is leszorultak. Figyelembe
véve a 19 induló csapatot elmondható, hogy ez az ered-
mény nem ad okot szégyenkezésre, mindenképpen jó tel-
jesítményként értékelhetõ. Bizony igaz a mondás “ Az el-
sõséget nem megszerezni nehéz, hanem megtartani”.  Jö-
võre biztosan sikerül. Egy kiegészítés a végére: megyei szö-
vetség úgy határozott, hogy a csapatversenyen 1-3 szektor-
helyezést elért versenyzõk, azaz kilenc fõ, 2008 szeptembe-
rében, Komáromban válogató versenyen vehetnek részt.
Az itt kialakuló eredmények alapján állítják össze a 2009.
évi megyei válogatott keretet, akik részt vehetnek az Or-
szágos Horgász Csapat Bajnokságon (OHCSB). Az elért
szektorhelyezésük alapján Árvai Ákos, és Ádám Attila is
meghívást kapott a megmérettetésre, amihez sok sikert kí-
vánunk. További információkat a Dorogi Bányászok Hor-
gász Egyesületérõl az új honlapjukon olvashatnak:
www.dbhe.hu

 Forrás: www.dbhe.hu

Hivatása: Nõ
A dorogi Arany János Városi Könyvtár olvasótalálko-

zót rendezett május 30-án, melynek felkért vendége V. Kul-
csár Ildikó, a Nõk Lapja fõmunkatársa volt.

Azt gondolom, a hallgató nem tud felkészülni egy ilyen
találkozóra, hiszen lényege a spontaneitás és a hitelesség.
Pedig azt gondoljuk, hogy az egész elõre le van „zongo-
rázva”, és a profi „mûvész” ezerszer végigcsinálta a „dara-
bot”, a kisujjában van minden. De hogy így hiteles és
spontán tud-e lenni valaki, arra nem mernék fogadni. Ha
nem tud helyben megelevenedni, poraiból feltámadni,
nem tud ott megszületni, vagy legalábbis újjászületni:
nem érezzük spontánnak, õszintének, hitelesnek és ma-
gunkénak se õt, se mûvét.

Egy „élõ adásnak” a misztikuma az, hogy míg át nem
éljük, meg nem tapasztaljuk, addig távolinak, elérhetet-
lennek és felettünk vagy kívülünk állónak érezzük (ezért
is várjuk izgatottan) – de amikor átéljük a katarzist, kide-
rül, hogy rólunk szól, s a szerzõ-elõadó-mûvész épp olyan
– és nem sokban más – mint mi. Katarzis alatt ezt a felisme-
rést értem, hisz részben a görög drámák katarzisa-felisme-
rése is abból fakadt, hogy az istenek (vagy fõhõsök) ma-
guk is mennyire emberiek, sõt gyarlók voltak.

Korunk embere egyre inkább sztárok, istenek, bálványok
után kajtat, messze elrugaszkodva a realitástól és a valós érté-
kektõl. V. Kulcsár Ildikó egyszerû, hús-vér ember. Közülünk.
Rendkívül közvetlen, természetes és eredeti jelenség. Spon-
tán és hiteles. Köztünk él és forog, nyitott szemmel jár (és a
jót is képes meglátni!), jól forgatja a tollat (pedig vallomása
szerint nem írónõ), s egy kicsit nagyobb szíve van, mint ne-
künk. Ebbe a szívbe sokféle élet, sokféle sors belefér. De ami-
tõl történetei többek, mint egyszerû interpretációk, az az,
hogy mindegyik mellé jár egy korty derû, melytõl az összes
emberi sors elviselhetõbb és élhetõbb lehet. Mindig ad még
egy esélyt az életnek és az embereknek, nem ír le senkit: se a
férfiakat, se a nõket. Nem ítél, nem okoskodik. Megélt-átélt
több évtizednyi tapasztalattal a tarsolyában próbálja megér-
tetni gyermeki lelkesedéssel, hogy csak az élet szeretete táp-
lálta derû tudja mindennapjainkat bearanyozni. Mindezt
azzal a hitelességgel, hogy mindig õ a fõ és mellékszereplõ: õ
Moly Mari, aki könnyeket ejt a férfiakért s a jövõ generációjá-
ért, õ látja optimistán a jövõt… õ lobog éjszaka a kerítésen
egy szál hálóingben… õt stírölik zavarba hozva az olasz pa-
sik… õ azonosul Wartburg Vilivel, az autóval… õ a gyerme-
kéért aggódó anya, s az édesanyja után vágyakozó gyermek…
de õ kergeti férjét õrületbe fürdõruhájával, és õ panaszkodik
ugyanezen bús férj nevében is… s õ éli meg egy férfi rémál-
mait a karácsonyi horrorban is.

Õ a Nõ, aki megért. Õ a Férfi, akit megért. Mindenki õ, és
mi õ vagyunk. Egy nagy család. Egy nagy házasság. Férfiak
és Nõk. Mert külön nem megy. Csak együtt.             szabezol

„Az én játszóterem”
111 pályamû érkezett a Dorog Város Kulturális Közalapít-
ványa által meghirdetett gyermekrajz pályázatra, amely-
nek témája egy, a gyerekek által elképzelt, ideális játszótér
volt. 27 mûvet díjazott a zsûri, amelyek a Dorogi Galériá-
ban tekinthetõk meg.

A díjakat Szencziné Oszkay Zsuzsanna adta át
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A szeretet ereje
A mai rohanó világban sok mindenre figyelünk, csak egy-
másra nem. Fõleg akkor fontos ez, ha közvetlen hozzátarto-
zóról van szó, egy ÉDESANYÁRÓL. Bizonyára sokan isme-
rik özvegy Nyers Jánosnét, Margit nénit, hiszen közel 50
évig lakott Dorogon a X. utcában. Férjét 1945 januárjában a
bányaalagút elõl vitték el az oroszok, ahonnét többé sosem
tért vissza. Hat gyerek maradt árván, akiknek a felnevelése
embert próbáló feladat egyedül. Munkahelyén, a homok-
vasúton mindenki nagyon szerette a mindig segítõkész Mar-
git nénit. Sajnos most már nyolc éve fekvõbeteg, de szellemi-
leg még mindig nagyon friss, augusztusban lesz 95 éves. Az
a megtiszteltetés ért, hogy én masszírozhatom hetente, és
örömmel látom, hogy ujjá születik egy-egy talpmasszás után.
Lánya Kati, (Kersánszki Józsefné) nap mint nap példamuta-
tó gondoskodásról tesz tanúbizonyságot, mert lesi ÉDES-
ANYJA minden óhaját. Magit néni életébe gyermekei és
unokái szeretete és BARBARA dédunokája hegedûjátéka
hoz, akivel képen is látható. 95 éves betegem még nem volt,
de nagyon örülök, hogy segíthetek. Ezt a gondolatot próbál-
juk mindnyájan magunkévá tenni.

Pusenyák Józsefné Hajnali Mária

Környezettudatos családok vetélkedõje
A Közhírré Tétetik hasábjain jelent meg felhívásunk,

hogy keressük a város környezettudatoson élõ családját
egy izgalmas, több fordulóból álló, egy héten át tartó vetél-
kedõn való részvételre. Felhívásunkra kilenc család jelent-
kezett, akik elõször egy rövid bemutatkozást adtak maguk-
ról, miért és hogyan élnek õk környezettudatosan. A kö-
vetkezõ pontszerzõ feladat virágültetés volt. A Föld nap-
ján egy TOTÓ-t kellett kitölteni a gyermekkönyvtárban.
A verseny legizgalmasabb napja a Nap-Út nap délutánja
volt, amikor a családok személyesen megismerhették egy-
mást és a mûvelõdési ház parkolójában együttesen meg-
küzdhettek a hátralévõ feladatokkal.

A családok életkora nagyon változó volt 2 évestõl egé-
szen a 69 éves korig. A feladatok összeállításánál ezt min-
denképpen figyelembe kellett vennünk. A nagyobb gye-
rekek elõször kerékpáros ügyességi versenyen vettek részt,
amelyet a kisebbek „motoron” teljesítettek.

Ezután következett a bevásárlás:„Mi kerül a kosárba”?
Csak olyan dolgok kerülhettek a bevásárló kosárba, amelyek
az egészségünk védelmét szolgálják. Mindnyájunk háztar-
tásában gondot jelent a mûanyagflakonok elhelyezése, sze-
rencsére szelektív kukákba gyûjthetjük. Ez a feladat,  a „Ta-
possa laposra!” nevet viselte, és a családoknak idõre kellett
minél több flakont összetaposni! Ebben igen aktívan részt
vettek a legkisebbek is. S végül az utolsó, s talán a legérdeke-
sebb feladat az volt, amikor egy „tavat” kellett megtisztítani a
szeméttõl, s volt lehetõség egy kis horgászásra is.

Összességében nagyon jó hangulatban telt el a délután, a
családok kitûnõen teljesítették a feladatokat. A díjakat a verseny-
zõknek  a Richter Rt. és a Szamos marcipán ajánlotta fel.

Vetélkedõnket Dorog Város Önkormányzata támogatta.
Gratulálunk mind a kilenc családnak az aktív részvé-

telükért!                                                  Aktív Zöldek Csapata

Stabat Mater…
Az Erkel Ferenc Dorogi Zeneiskola kórusa Pergolesi: Stabat
Mater címû, XII tételes mûvét adta elõ a Szent József plébá-
niatemplomban. Vezényelt: Farkas Rose Marie.  Szólisták az
elhangzás sorrendjében: Barta Kata, Dudovits Blanka,
Baumann Orsolya, Magassy Júlia, Molnár Angelika, Székely
Mária, Bokros Éva, Süttõ Ildikó és Székely Ágnes.

Szegi János
Évzáró az uszodában

Lezárult az elsõ olyan tanév, melyben már szerepelt az óvo-
dások és iskolások tanrendbe illesztett úszásoktatása. A je-
lenlét egész évben töretlen volt, az óvodás és kisiskolás gye-
rekek szorgalmasan váltották egymást a tanmedencében. Az
eredményekrõl a szülõk folyamatos tájékoztatást kaptak, és
persze az év végi értékelés is elmaradhatatlan, melybõl le-
mérhetik csemetéik fejlõdését. A program sikerességérõl, a
gyerekek képességeirõl hamarosan bárki meggyõzõdhet egy
házi úszóversenyen. És az, aki nyáron sem szeretne ellustul-
ni, úszótáborban csiszolhatja úszás tudását. A táborban per-
sze bárki részt vehet, részletesebb információval az uszodá-
ban szolgálnak, illetve a www.uj-hullam.hu weboldalon. A
vízilabda iskola is mûködik már, tehát van választási lehetõ-
ségük nyárra is a dorogi és a környékbeli gyerekeknek, ha a
vizes sportok iránt érdeklõdnek.
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Néhány sportág befejezte a 2007-2008-as bajnoki idényét.
S most ezekrõl szeretnénk számot adni az illetékes szak-
vezetõk szemszögébõl.

Asztalitenisz: az elmúlt év õszén nem mindennapi bra-
vúrt végrehajtva feljutott a csapat az NB I-be. A siker na-
gyon felvillanyozta a csapat tagjait, mert az elsõ mérkõzé-
sen döntetlent harcoltak ki a magyar ifjúsági válogatotta-
kat foglalkoztató fõvárosi csapattal szemben. Majd foly-
tatva a sikersorozatot, az õszi idényt kellemes meglepetés-
re a második helyen zárták. Tavasszal sem tört meg a len-
dület, mert az egész évadot végül is mindössze öt pontos
veszteséggel zárták a tabella második helyén. Ezért min-
den dicséretet megérdemel a Leinwéber József, Nagy Mik-
lós, Szenyán Zoltán, Jakab András összetételû csapat a bra-
vúros szerepléséért. A Belányi Imre, ifj. Göb Sándor ve-
zette gárda az egyesület egyetlen NB I-es csapataként fém-
jelzi a dorogi sportot.

Teke szakosztály: ami eddig jól ment, ebben az idényben
törést szenvedett. Ugyanis sérülések, formahanyatlások tör-
ték meg a csapat lendületét. Biró László szakosztályvezetõ
szerint a kiesést az NB II. osztályból nem kudarcként élik
meg. Egyrészt a jobbára fõvárosi ellenfelek ellen a tapaszta-
latgyûjtés és a közeli utazási körülmények biztosan jó hatás-
sal lesznek a játékosokra az NB III osztályban.

Tenisz: a csapat az országos III. osztályú csapatbajnokság-
ban szerepel. A tavaszi idény véget ért és a negyedik helyen
zártak. A csapat tagjai: Szilágyi Regõ a 192., Mihalovics Péter
és Szikszai Ferenc egyaránt a 294., Kiss Péter a 460., Flórián
Márk az 537. helyen végzett az országos ranglistán. A tavaszi
eredmények a következõk: a Budapesti Grandslam Park el-
len idegenben 5-4-es gyõzelem, a Zoltek ellen 6-3-as vereség,
és a Vác ellen szintén 6-3-as vereség. Ezt követõen a Codex
ellen itthon 7-2-es gyõzelem, majd a budapesti Ifjú Tenisz
Egyesület ellen szintén 6-3-as gyõzelem és ezzel zárult a baj-
noki idény tavaszi fejezete és a csapat a 4. lett. Dorogon ke-
rült megrendezésre a Baumit Kupa nyílt férfi egyéni ver-
seny, melyen 19 induló vett részt és az elsõ négy helyet a
dorogiak szerezték meg, mégpedig: 1. Szikszai Imre, 2. Flóri-
án Márk, 3. Mihalovics Péter, 4. Kiss Péter. A vigaszágon Szurdi
Gábor a 4. helyen végzett. A Megyei Tenisz Szövetség rende-
zésében került sorra a gyerek felvezetõ körverseny 23 részt-
vevõvel. A 14 éves lányok csoportjában Strbavi Melinda,
Makai Vanda pedig a harmadik lett. A tíz éves fiúk csoport-
jában Novák Gergõ a 3. helyen végzett. A 14 éves fiúk között
második lett Várhegyi Bence, Novák Krisztián a harmadik
helyezést érte el. A bajnokság õszi idénye szeptemberben
kezdõdik, remélhetõleg még jobb eredménnyel zárul.

Labdarúgás: az értékelés két részre oszlik, mivel csak az
elõkészítõ csapat Csapó Károly vezetésével fejezte be a
2007/2008-as évadot. Bajnok lett a csapat, és magasabb osz-
tályba, NB osztályba jutott. Dicséretes ez az eredmény a
fiataloktól. A másik oldal, a felnõtt, az ifjúsági és a serdülõ
csapat még folytatja az NB III-as szereplést, melyrõl ké-
sõbb adunk számot.

Nõi labdarúgás: a fiatal szakosztály bajnokságot nyert,
és õsztõl az NB III-ban indul. A megyei bajnokságot hatal-
mas fölénnyel, 47 ponttal zárták a többiek elõtt! A Környe
csapata 28 pontot, Tatabánya szintén 28 pontot, Tát 26 pon-
tot, Koppánymonostor 14 pontot, és a Komárom csapata
elõtt, mely 5 pontot gyûjtött. Gólkirály lett Somogyiné
Szarka Éva 14 góllal. A csapat 20 mérkõzést játszott, a gól-
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Számadás, jubileum

arány 68-12. a korelnök egyben csapatkapitány Holicska
Béláné. A szakosztály megalapítója és vezetõje a fiatal és
agilis Klotz Tamás, aki mellesleg kiváló NB I-es játékveze-
tõ is. A technikai vezetõ Holicska Béla. A csapat a Dorogi
ESE keretében mûködik. Gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk a csapatnak az NB III-ban!
Végül egy hír a jubiláló uszodáról: az egy éves jubileumát
betöltõ uszoda munkájáról és terveirõl Szekér Zoltán szak-
mai igazgató adott számot. Elõször az úszóiskola munkáját
ismertük meg, mely három részre oszlik: az elsõ a nagycso-
portos óvodások kötelezõ úszásoktatása. A második az alsós
gyerekek féléves, váltásos foglalkoztatása 18-20 csoportban,
650-700 gyerek részvételével, csoportonként 2 fõ oktatóval. A
témák pedig oktatás minden úszásnemben, úszás kultúra,
egyéni képzés. A harmadik a kistérségi iskolák, óvodák gye-
rekeinek oktatása. A résztvevõk Leányvárról, Tokodról,
Tokodaltáróról, Piliscsévrõl, Nagysápról, Bajnáról, Epölrõl,
Perbálról, Pilisvörösvárról, Pilisjászfaluról, Solymárról és
Gyermelyrõl jönnek. Az oktatás naponta 8-16 óráig folyik.
Egy év alatt 700 helyi és 500 kistérségi gyerek sajátította el az
úszás alapelemeit. Folyik a kiválasztás, már van egy 30 fõs
vízilabdás gyerekcsoport és egy 15 fõs úszócsapat. Folyik a
felnõttek oktatása is, mind úszás, mind vízitorna keretében
naponta délután fél négy és hat óra között. Mindezeket a
feladatokat hat fõ vizsgázott oktató Szekér Zoltán szakmai
igazgató irányításával végzi.
Amit hallottunk és láttunk, olyan munkáról adott tanúbi-
zonyságot, amiért érdemes volt az önkormányzatnak ál-
dozatot hozni.

 Göb Sándor


