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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Ünnepek hava
A báli szezon lezárásával egyre közeleg Benedek napja, a tavasz elsõ
napja, a napéjegyenlõség ideje. Az ébredezõ természet hatására mindannyian derûsebbek leszünk, naprólnapra változik a táj. De160 éve ta-

vasszal minden alapjaiban változott
meg hazánk életében. Erre emlékezve
ismét sokan gyûltek össze március 14én, a Petõfi-téren az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 160. évfordulója tiszteletére rendezett hagyományos városi ünnepségünkön. „Magyarország, édes hazánk, szép hazánk” címmel a Garabonciás Együttes adott mûsort. Az Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara kíséretében
megkoszorúzták a Petõfi-szobrot. Idén

is méltó keretek között, békésen emlékeztünk meg és hajtottunk fejet az akkori márciusi események eszméi és az
azt véghez vivõk emléke elõtt.
Március még más ünnepet is tartogat
számunkra. Véget ér a negyven napos
böjt is. A Húsvét a keresztény világ egyik
legnagyobb ünnepe.
Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a
templomokban. Ez az
ünnep már egyre inkább családi ünnep, a
pihenést, kikapcsolódást jelenti számunkra. Reméljük, hogy a
Biblia évében sokan
visszatalálnak a húsvét lelki tartalmához
is. A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a
református és az evangélikus egyház a
2008. esztendõt a Biblia évének nyilvánította. Kezdeményezésük célkitûzése, hogy az egyháztól elidegenedett és
oly sokféle szempont által vezérelt közéletben megszólaltassák a kereszténység alapüzenetét, ami azonos a Biblia
üzenetével, az evangéliummal. Erre bátorít mindannyiunkat a Biblia éve mottója is: “Boldog, aki olvassa...” (Jelenések
könyve 1,3).

Illyés Gyula:

Hazám
Hazám szorít és fáj, kisebbedik,
oh, nemcsak határain át!
Érzem a végek rezzenéseit,
hevét; testemen érzem a hazát.
Ilyen közel jött. Nemrég szabadon
mozoghattam még tõle. Mint apám
házát, eszembe õt is csak bajom
juttatta; úgy volt csak, hogy várt
reám.
Mi feszítette most körém? Rekedt
viharral nyomja hozzám a világ.
A bõröm szinte. Ki õt sérti meg,
elevenembe, jogaimba vág.
Szorongok benne; s érte! Igy enyém.
Ahogy szorítják – hogy lélegzetet
vehessek – vissza úgy szorítok én,
válok részévé, hogy szabad legyek!
Voltak, kiket a sors úgy megnövelt,
hogy országot tudtak betölteni,
hogy õket ölte, ki kést abba vert.
Kezdtem a hõsök jaját érteni.
Veszélyes kor. Fogadj be úgy, hazám,
hogy kezedet, ha védõn fölveted,
érezzem: én is úgy mozdítanám
s dícsérjelek, mint jó reflexemet.
Fogadj be úgy, ha még jóra-konok
ifjú erõmmel jobbat akarok,
érezzem:mozdul óriás tagod:
anyag, de véled lélek is vagyok!
(1938)
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TESTÜLETI HÍREK
2008. február 15.
Egyhangú döntéssel elfogadta a
2008. évre szóló költségvetési rendeletet a dorogi képviselõ-testület. Karcz
Jenõ, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy a nagy beruházások
befejezésével a költségvetési fõösszeg,
mely 2.718.489 ezer forint, újra visszaállt a megszokott szintre. Az összeg 8090 %-át újra a mûködési bevételek és
kiadások teszik ki, mely az év során a
kisebb felújítások, beruházások kapcsán módosulhat.
A rendkívüli testületi ülés második
napirendjében egy újabb pályázaton
való részvételrõl határoztak a képviselõk. Eszerint a város pályázatot nyújt
be a Közép-dunántúli Operatív Programra a „Dorogi Szénmedence bánya
ipartörténeti emlékeinek bemutatása
tematikus út keretében” címmel. A feladat végrehajtására konzorciumi megállapodást kötött, melynek tagjai Dorog Város Önkormányzata, Csolnok
Község Önkormányzata, Annavölgy
Község Önkormányzata, Kesztölc Község Önkormányzata. A projekt egyik
célja a településünkön lévõ volt Bányatiszti kaszinó épületének átalakítása, abban bányásztörténeti kiállítóhely létesítése, közmûvelõdési köztér
kialakítása, valamint a dorogi Bányász
Emlékház felújítása. A projekt összköltsége a társtelepüléseken végrehajtandó fejlesztésekkel együtt
370.668.912,-Ft, melybõl a dorogi fejlesztés 331.796.912,-Ft. Az önkormányzat vállalja az 55.600.337,-Ft pályázati
önrész biztosítását, melybõl a társtelepülésekre 5.830.800,-Ft jut. A fennmaradó 49.769.537,-Ft-ot az önkormányzat fejlesztési hitelbõl fedezi.

2008. február 29-i ülés
Februári ülésükön a dorogi képviselõk a két ülés közti tájékoztatóból

megtudhatták, hogy „A Dorogi Szénmedence bányászati emlékhelyeinek
integrált fejlesztése” elnevezésû pályázatot elkészítették az önkormányzat munkatársai, és be is nyújtották a
Közép-dunántúli Regionális Operatív Programra.
A volt brikettgyári térségi közösségi közlekedési csomópont kialakításának tárgyában az önkormányzatunk részérõl elfogadott megállapodást a Vértes Volán Zrt. már aláírta. A
megállapodás jelenleg a MÁV Zrt.-nél
van jóváhagyásra és aláírásra.
A Rákóczi út burkolatának felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
lefolytatására március hónapban kerül sor.
Az ülés további részében módosították a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. A változás a
közgyógyellátást érinti. A megítélésnél szerepet játszó jövedelemhatárokat 25 %-kal emelték. Eszerint a jegyzõ méltányosságból közgyógyellátásra jogosító igazolványt akkor adhat ki,
ha a kérelmezõ családjában az egy fõre
jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 175
%-át, egyedül élõ esetén annak 225 %át nem haladja meg. A közgyógyellátásra való jogosultság megállapításának további feltétele, hogy havi rendszeres gyógyító ellátás költségei az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át elérjék.
Hatályon kívül helyezték az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának támogatásáról szóló 32/2005.(X.06.) számú önkormányzati rendeletet. A Magyar Köztársaság
Kormánya a közelmúltban módosította a lakáscélú állami támogatásokról

Fogadónapok

Értesítés

a Polgármesteri Hivatalban:

Értesítjük a Tisztelt Olvasókat, hogy 2008. február 29.
napjától a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Közhasznú Társaság és a Dorogi Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaság egybeolvadt. A Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht jogutódlással megszûnik. Új nevünk: Dorogi
Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaság. Új Címünk: 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Rövid nevünk: Dorogi Szent Borbála Kht.
Tisztelettel: Dr. Varga Gyõzõ ügyvezetõ igazgató

Dr. Tittmann János polgármester:
2008. április 17. csütörtök, 9-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. április 18. péntek, 9-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. április 18. péntek, 9-12-ig.
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szóló 12/2001. (I.31.) számú rendeletét.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi önkormányzati rendelet a korábbi szabályozásra épült, így elõírásai az új pályázati feltételekre nem alkalmazhatók.
A képviselõk beszámolót hallhattak az Arany János Városi Könyvtár, a
házi gyermekorvosi alapellátás, a védõnõi szolgálat, a fogászati alapellátás 2007. évi munkájáról.
Elfogadták a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Kht. 2007. évi mûködésének értékelését és a 2008. évi intézkedési tervét.
Dorog Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete a Dorogi Városüzemeltetési KHT-t a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
rendelkezései alapján az alapító okirat módosításával 2008. március 1-i
hatállyal nonprofit korlátolt felelõsségû társasággá alakította át.
Nem érkezett pályázat az I. számú
fogorvosi körzet ellátására. A képviselõ-testület így tovább folytatja a pályáztatást, illetve tájékoztatja az ÁNTSZ-t a
kialakult helyzetrõl.
A képviselõk munkacsoportot állítottak fel, melynek célja, hogy nagy
vonzerõvel bíró szakmai programot
lehessen megvalósítani a helyi közoktatásban. A program lényeges eleme a
sport és a nyelvoktatás. A programnak 2010. szeptember 1-tõl kell mûködnie, kiegészítve az integrált oktatás feladataival is.
A testület Bakonyi Istvánt bízta
meg a Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány elnöki teendõinek
ellátásával.
Dorog város képviselõ-testülete
pályázatot írt ki a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kht. gazdasági igazgatói álláshelyének betöltésére.
MaZsu
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy Dorog város
óvodáiban a beíratás a következõ idõpontokban lesz:
2008. május 5.(hétfõ) 8 – 12 óráig
2008. május 6.(kedd) 13 – 17 óráig
2008. május 7.(szerda) 8 – 12 óráig
2008. május 8.(csütörtök) 13 – 16 óráig
Kérjük az érintetteket, hogy a jelzett idõpontokban
keressék fel az óvodákat!

Kóbor kutyák
Elszaporodtak a kóbor kutyák városunkban. Az utcákon
egyre több gazdátlan ebbel lehet találkozni. Ezeket az állatokat a városi gyepmesteri telepre szállíttatja az önkormányzat, ahol 14 napig tartják õket. Amennyiben senki sem jelentkezik értük, a kutyákat humánus módon elaltatják. Ha
14 napon belül jelentkezik a gazda, 500-, Ft/nap térítési díj
ellenében hazaviheti elkóborolt ebét. Ha két hétig nem jelentkezik a kutyákért senki, még igyekeznek gazdát keresni
nekik az elaltatás elõtt. Kérjük, jelentkezzenek, ha szeretnének örökbe fogadni egy elkóborolt kutyát. Ekkor már térítésmentesen elvihetik az állatot a teleprõl az új gazdák. Érdeklõdni az elveszett, illetve örökbe fogadható ebek iránt az
alábbi telefonszámon lehet: 30/ 581-75-27.
Egyúttal felhívjuk a kutyatulajdonosokat, hogy közterületen csak pórázon, felügyelettel lehet kutyát sétáltatni!
A gazdák hû ebtársukra jobban ügyeljenek ebben az idõszakban, hogy ne szökhessenek meg, s ne kerüljenek erre
a szomorú sorsra.
Arra is megkérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a nyugat-európai gyakorlatnak megfelelõen az ebek ürülékét
szedjék fel zacskóba, s ne hagyják a parkokban, szennyezve a környezetet, fertõzésveszélyt okozva. S különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a játszóterekre, a homokozókba ne engedjék állataikat. Közösen ügyeljünk arra, hogy
a tavaszi homokcsere után minél tovább tiszta maradhasson a gyerekek játszóhelye!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet,
2008. évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõsítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és
az értékek közvetítésének támogatása céljából.
Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányzati szervezetei és közösségei
Pályázatok benyújtásának határideje: 2008. április 9.
Az elbírálás határideje: 2008. április 25.
Az eredményhirdetés határideje: 2008. május 6.
Pályázati ûrlapok letölthetõk: Dorog Város Honlapjáról (www.dorog.hu)
Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
seva@dorog.hu
Dr. Tittmann János
polgármester

2008. március

A Magyar Közút Kht. felhívása
A tavalyi nagy sikerû akciónkat követõen a Föld Napján ismét arra hívjuk Önöket, hogy gyõzzük le együtt a
szemetelõket!
2008. április 22-én, kedden, 8-14 óra között országos
szemétgyûjtõ akciót szervezünk.
Ezen a napon a Magyar Közút Kht. megyei igazgatósága kiemelten és elsõsorban az utak, parkolók, út
menti területek megtisztításával foglalkozik, Dorog
városában is. Ehhez kérjük minden szûkebb és tágabb,
környezetéért tenni kívánó közremûködését. Mindazokat várjuk a fenti idõtartamban, akik számára fontos,
hogy útjainkat ne lepje el a szemét, tisztább legyen lakókörnyezetünk. Igazgatóságunk minden csatlakozó
önkormányzat, iskolai osztály, civil szervezet, faluszépítõ közösség, és egyéni jelentkezõ számára térítés nélkül biztosít kesztyût és láthatósági mellényt, illetve a
szükséges szemétgyûjtõ zsákokat. Gondoskodunk az
összegyûjtött hulladék maradéktalan elszállításáról.
Csatlakozási szándékát jelezze a Magyar Közút Kht.
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságán (cím: 2800
Tatabánya, Táncsics M. u. 1/c) 34/513-362.

Az idei Bál a városért, Bál Dorog Város Játszótereinek
fejlesztéséért jótékonysági rendezvény bevétele: 624.704,forint lett. Hamarosan kikerülhetnek a játszóterekre az új
játékok, a gyerekek legnagyobb örömére.

Az Ifjúsági Filharmónia bérlet keretében nagy sikerrel
szerepelt a világhírû Magyar Rádió Gyermekkórusa
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Bemutatkozik az ÖkoBiokultúra csoport
A dorogi Öko-Biokultura csoport már 17 éve mûködik
az Arany János Városi Könyvtárban. A csoport célja egy
aktív, egymást megbecsülõ kis közösség megteremtése, ökológiai természet- és környezettudatosságra nevelés. Rá szeretnék ébreszteni az embereket az egyéni felelõsségükre a
természet- és környezetvédelmünk iránt. Az ehhez vezetõ
kiskerti bio módszereket, hasznos tippeket, osztják meg a
jövõben olvasóinkkal. A továbbiakban egészséges ételek
receptjeit is közöljük, életmóddal kapcsolatos tanácsokat
írunk, gyógynövényeket ismertetünk Muntyán Istvánné,
más néven Biomama segítségével, aki az egyesület vezetõje. Aki személyesen is szeretne megismerkedni az egyesület munkájával, az minden hónap utolsó hétfõjén megtalálja õket az Arany János városi könyvtárban, 16 órától.

Az immár hagyományos nõnapi bál ismét fergeteges
hangulatban zajlott

BEÍRATÁS
Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy az elsõ
osztályosok beíratásának idõpontjai - Dorog Város
minden általános iskolájában – a következõk:
2008. április 14. (hétfõ) 8–12 óráig
2008. április 15. (kedd) 13–17 óráig
2008. április 16. (szerda) 8–12óráig
2008. április 17. (csütörtök) 13- 16 óráig
Kérjük az érintetteket, hogy a fent megjelölt
idõpontokban keressék fel az iskolákat!

Képzõmûvészet
Dorogon
Eltérõ stílusok, eltérõ korszakok –
dorogi kapcsolódással
A dorogi mûvészek tehetsége és alkotásai elõtt tisztelegtünk március 4-én az Eötvös Galériában. Dorog Város Kulturális Alapítványának kezdeményezésére ugyanis megnyílt
a Képzõmûvészet Dorogon címû kiállítás, ahol az alapítvány tulajdonában lévõ alkotásokat tekinthettük meg. Olyan
jeles mûvészek képviseltették magukat mûveikkel, mint Bence László, Furlán Ferenc (g1998), Gáthy Zoltán (g1972), Gerencsér Ferenc, Haranghy Jenõ (g1951), Koszkol Jenõ (g1935),
Puxbaum Jenõ (g1990), Tettamanti Béla, Dr. Till Attila, Végh
Éva és Wieszt József (g2007).
A Kulturális Alapítvány és az alapító, Dorog város önkormányzata közösen megfogalmazott célja, feladata a helyi
kulturális értékek megõrzése, ápolása, bemutatása. Ezek a
képek jórészt ismerõsek lehettek a látogatók számára, hiszen nagyobb részük eddig az Arany János Városi Könyvtárban volt látható.
A tárlat megtekintése elõtt Hering Zsolt klarinét és Flórián Kristóf trombita játékát hallhattuk, majd Szencziné Oszkay
Zsuzsanna tartott nyitóbeszédet. A kulturális alapítvány elnöke elmondta, hogy ez azért különleges alkalom, mert olyan
kiállítás, ahol a Dorogon alkotó és alkotott mûvészek képeit
együtt csodálhattuk volna meg, még nem volt. Reméli, sokan tekintik meg a régen látott képeket, gyönyörködnek,
tanulnak, feltöltõdnek, kikapcsolódnak egy kis idõre ebben
a rohanó világban. Ismerjék meg, legyenek büszkék a város
alapítványának tulajdonában lévõ képzõmûvészeti alkotásokra, hiszen ez volt a kiállítás célja.
A megnyitón személyesen jelentek meg Végh Éva, Bence László és Gerencsér Ferenc képzõmûvészek is, akikkel
együtt emlékezhettünk a már elhunyt dorogi mûvészekre.
A tárlat március 25-ig lesz látható, minden érdeklõdõt szeretettel várnak az Eötvös Galériába.
Fényes Krisztina

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. április 10.
Készült: 5000 példányban
ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Farsang az Idõsek Otthonában

H. Bóna Márta és Német Lajos meteorológusok tartottak
elõadást a dorogi iskolásoknak az Eötvös iskolában. A
találkozó az elsõ állomása egy hosszabb távú
együttmûködésnek a Meteorológiai Intézettel, mely a
nemsokára sorra kerülõ Eötvös Napokat is érinti.

Az influenzajárvány miatt a bál idõpontja egy kicsit eltolódott, így hamvazószerda után, február 20.-án került megrendezésre. Idõseink örömmel öltöztek be a közösen
kitalált és együtt készített jelmezekbe. Mesefigurákat jelenítettünk meg: volt Piroska és a farkas, Hófehérke a hét
törpével, Jancsi és Juliska a gonosz boszorkánnyal, Lúdas
Matyi és Döbrögi. Eljött Frédi és Béni, találkozhattunk Tommal és Jerry-vel, valamint egy kalózzal és egy madárijesztõvel is. A jelmezes felvonulást követõen jóízûen elfogyasztottuk a kihagyhatatlan farsangi fánkot. A vidám hangulatot közben a Febo – Duó szolgáltatta, akik már nem elõször
jártak nálunk. Késõ délutánig roptuk a táncot. Végezetül
minden jelmezes jutalom ajándékot kapott.
Mentálhigiénés csoport

Dózsa óvoda hírei
Február még mindig a farsang ideje volt. Igaz, a mulatság megrendezésre került még januárban, de az emlékek
még sokáig frissen éltek. Ezért a gyermekmunkák témái is
kapcsolódtak ehhez az eseményhez. A jó hangulat megõrzéséhez hozzájárult Dudó bohóc is, aki színvonalas mûsorát 13-án hozta el. Két elõadását követõen a gyermekeknek még hajtogatott lufikat is ajándékozott. Az enyhe idõjárás miatt a gyerekek nem etették a madarakat (nem volt
hótakaró, ami eleségüket is eltakarta volna), de életmódjukról, élethelyeikrõl annál többet tudtak meg.
A gyermekek óvodai kereteken kívül is irodalmi élményekhez juthattak: a városi gyermekkönyvtárba látogattak,
ott az ismerkedés, tevékenykedés mellett verset, mesét hallgattak, valamint a Hamupipõke címû színházi elõadást néztek meg a nagyobbak a szomszédos mûvelõdési házban.
A hónap elején az influenzás idõszakban rendkívül
sok gyermek hiányzott, ezért az intézményben a tervezett
szülõi értekezletek idõpontját is megváltoztatták.
Az Egészséges Ifjúságért, budapesti alapítványa kereste meg
az intézményt, ráirányítva figyelmünket a bárányhimlõ veszélyeire és minden szülõ egy tájékoztató füzetet kapott.

Nap-Út Alapítvány
legújabb szolgáltatásai
2008. március 19-tõl, szerdánként 17-18h-ig
„Ügyeid intézésében segítünk”
-kérelmedet megfogalmazzuk,
-hivatalos irataidat értelmezzük,
-bármilyen ügyintézésedben segítséget nyújtunk
-segítünk ügyes-bajos dolgaidban!
Szeretettel vár hivatalos ügyek intézésében is képzett
önkéntes munkatárs!
Gyûjtesz valamit? Szeretnél cserélni?
Csere-bere börze ápr. 1., máj. 6., jún. 3. 16.30-18h-ig!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a mûvelõdési
ház könyvtár alatti helységében!

2008. március

CSALÁDI VETÉLKEDÕ!
Keressük a város környezettudatosan és egészséges életmódot élõ családjait. Olyan családokat keresünk, akik fontosnak tartják környezetünk védelmét, tisztaságát és tesznek is azért, hogy gyermekeink élhetõbb világban éljenek.
Õk lesznek példaképeink!
Várjuk azon családok jelentkezését, akik a Föld Napi
rendezvények alatt /2008. április 21-27. között/ részt vennének rendezvényeinken és április 27-én, a Nap-Út Napon könnyed és vidám vetélkedõn vennének részt.
Ehhez nem kell más, mint maximum 10 mondatban
pár szó arról, hogyan valósul meg a családban a környezettudatos életmód, hol érjük el a családot, hány generációval képviseltetik magukat /déd-, nagyszülõk, szülõk, gyermekek, unokák, dédunokák/
Mindezt 2008. április 9-ig kérjük levélben elküldeni a
dorogi József Attila Mûvelõdési Házba /2510 Dorog, Otthon tér 1,/ vagy e-mailen: aktiv.zoldek@gmail.com
Természetesen jutalmazzuk a résztvevõket, de a legfontosabb, hogy példájuk ösztönözze azokat, akik még nem
tudják mennyivel emberibb és jobb egészségesen élni, környezetünket tisztelni és óvni. Ezért a legjobbakat a városi
újságban külön is bemutatjuk. /Ha õk is szeretnék ezt/.
Azt szeretnénk, ha mindenki, aki részt vesz ebben a
vetélkedõben, jól érezze magát, és összehozzuk azokat, akik
hasonlóan élnek és gondolkoznak.
Tudjuk, hogy sokan vannak, bátran jelentkezzenek –
szeretettel várják Önöket a Szervezõk.
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Tavaszi foci start

Labdarúgás eredmények

A Dorogi felnõtt labdarúgó csapat 2008. január 21-én kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. Heti négy alkalommal tartottak tréninget edzõink a jó felkészülés érdekében
Az egyesületbõl három játékos távozott: Havrán Gergely, Kiss László, és Nagy Zsolt. Pongrácz Csongort kölcsönadtuk a Tát csapatának egy fél évre. Szoboszlai Tamást
a ZOLTEK SE csapatából átigazoltuk a Dorogi FC színeibe. A felkészülés alatt több edzõmérkõzést is játszottunk
váltakozó sikerrel.
Eredmények:
Budatétény – Dorog: 3 - 2 (0 - 2)
Berkenye – Dorog: 1 - 2 (1 - 1)
Sturovo – Dorog: 5 - 3 (2 - 2)
Lábatlan – Dorog: 5 - 5 (1 - 3)
Szigetszentmiklós – Dorog: 5 - 0 (0 - 0)
Reméljük, hogy az elsõ tavaszi bajnoki mérkõzésen jó
eredményt tudunk elérni, ami növelné játékosaink önbizalmát és szurkolóinknak is örömöt tudnánk szerezni. A
tavaszi bajnokság március 8-án kezdõdik.
Tisztelettel és sporttársi üdvözlettel:
Kiss László

Budakalász - Dorog 0 - 1 (0 - 1)
Budakalász 200 nézõ. Vezette: Gelb Tamás (Mikó Balázs,
Bánki György)
Dorog: Grósz, Méhes, Faragó, Merényi,(Papp) Bozóki,
Méhes, Papes, Fürst, (Szoboszlai), Juhász, Bedõ, Egeresi,
(Robotka). Edzõ: Farkas László.
A mérkõzés rövid története:
7. p. Baloldali szögletrúgás után Payeta 7-m-rõl alig
csúsztat a jobboldali kapufa mellé.
22. p. Bedõ remek cselekkel megy el a jobboldalon pontos beadását Egeresi 7m-rõl védhetetlenül bombázza a bal
sarokba. 0- 1
24. p. Jobboldali szögletrúgás után Nagy Gábor 6m-es
lövését Grósz remek vetõdéssel hárítja.
32. p. A hazai védõkrõl lepattanó labdát Papes 22m-rõl
lövi kapura, ami alig suhan el a felsõ léc felett.
51. p. Fürst jobboldali beadását Egeresi óriási helyzetben 6m-rõl a jobboldali kapufa mellé csúsztat.
72. p. Baloldali beadás után Nagy Gábor fejesét Grósz
magabiztosan védi.
84. p. Egy indítást követõen ismét Nagy Gábor kerül
helyzetbe, de Grósz ismét a helyén van, és remek vetõdéssel megszerzi a Budakalászi csatár lövését. A hátralevõ idõben a hazaiak próbálkoztak az egyenlítéssel, de a dorogi
védelem kitûnõen állt a lábán, és így megérdemelten jutott a Dorogi csapat az értékes három ponthoz.
Farkas László edzõi vélemény: Megérdemelt gyõzelem.
Tisztelettel és sporttársi üdvözlettel:
Kiss László

Asztalitenisz
Megkezdõdött a 2008. évi bajnokság tavaszi fordulója.
Tovább folytatja sikeres szereplését, menetelését a dorogi
csapat. Sorrendben a harmadik mérkõzésüket nyerték
meg. Az eddigi siker annak köszönhetõ, hogy igen elõnyös volt a felkészülési idõszak. A csapat a bajnokság szünetében néhány mérkõzést bonyolított le igen erõs ellenfelekkel szemben. Ez növelte önbizalmát.
B. I.

Dorogi Sportképek
Az eredményes tavaszi idény reményében
Végre eljött a március, s talán vele
az igazi tavasz. Ugyanis hiába volt
kegyes a tél, nem sok munkát adott a
hólapátoknak, de a nyirkos, alattomos
hol hûvös, hol szeles idõ nem tudta
kicsalogatni a szabadba, az igazi füves pályákra sem a labdarúgókat, sem
a szurkolókat. Maradt a mûfüves pálya és a tornacsarnok. De már vége –
megkezdõdött a labdarúgó bajnokság
tavaszi idénye.
NB III-as csapatunk jól használta ki
a téli holtidényt, mert bemutatkozásán
a Budakalász elleni, idegenben lejátszott mérkõzésen gyõztesen jött le a
pályáról. Megérdemelt 1-0-s gyõzelmet
aratott Egeresi góljával. Ez a gyõzelem
feledteti a „gyászos” õszi végjátékot. A
csapat felzárkózott a középmezõnyhöz,
remélhetõleg meg is tudja tartani pozícióját, sõt, elõbbre is jut a következõ sikeres szereplések révén.
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Kézilabdásaink is elkezdték, mégpedig idehaza. Az NB II-es nõi csapatunk a csoport éllovasát kapta ellenfélül, éspedig a Ferencváros tartalék
csapatát. Bár 14 gólkülönbségû vereséget szenvedtek, derekas helytállásról adtak tanúbizonyságot a jóval
képzettebb ellenféllel szemben. A szintén NB II-es férfi csapat is Dorogon
lépett pályára a Vecsés csapata ellen.
Az újonc hazaiak bátran küzdöttek,
de rutinos ellenfelük a végén felülkerekedett és hat gól különbségû gyõzelmet aratott. A látottak alapján bizakodhatunk, hogy fog ez menni jobban is.
Az NB II-es teke csapat a szomszédos Sárisáp csapatát látta vendégül. A
nagyon szoros mérkõzésen 5-3 arányban a vendégek bizonyultak jobbnak.
Sajnos nem kiegyensúlyozott a csapat
tagjainak szereplése, mert hol az
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egyik, hol a mások játékos „gurítása”
sikeredett elégtelenre.
Asztaliteniszezõink szereplése ezúttal felemásan alakult. Amíg az NB Ies csapat a MALÉV otthonában egy
nagyon kiélezett mérkõzésen elszenvedte az idény második vereségét 711 arányban, addig a második csapat
a Megyei Szövetség rendezésében vett
részt Szomódon az egész megyét felölelõ nagyszabású kupamérkõzésen.
A DC rendszerû kétfõs csapatbajnokságon a Dorogi ESE csapata – Bereczki
Zoltán, Göb Sándor – veretlenül elnyerte a kupát és az elsõ helyezetteknek kijáró aranyérmet. A gyõzelmet
kiemeli, hogy 25 csapat szerepelt.
Így kezdõdött, illetve folytatódott
a 2007-2008-as bajnokságok tavaszi
idénye. B ízhatunk a még jobb folytatásban.
G. S.

2008. március
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K ellemes Húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves Olvasónknak!
a szerkesztõség

Beszélgetések Buzánszky
Jenõvel – könyvbe foglalva
“Vasutasból aranybányász” címmel
a napokban jelent meg az Aranycsapat élõ legendájának, Buzánszky Jenõnek az életét feldolgozó sportkönyv, Sándor Mihály tollából. A
Campus Kiadó gondozásában megjelent kötet Dorogon is megvásárolható a Novella könyvesboltban.

Kerti jótanácsok
AikidoDorogon
Japán harcmûvészeti oktatás
Várjuk érdeklõdõ fiúk, lányok, felnõttek jelentkezését:
- gyerek csoportokba 4 éves kortól,
- felnõtt csoportokba 13 éves kortól
a József Attila Mûvelõdési Házba (Dorog, Otthon tér 1.)
Aikido Shinbukan Dojo. Tel: 20/ 289-24-41.
www.aikidojo.hu

Köszöntjük õket
50 éves
Csiffáry Tamás 1958. febr. 8. Dorog – fõiskolai
adjunktus, kutató, szerkesztõ
Fekete László 1958. jan. 28. – sportoló, erõemelõ
60 éves
Bacsa Ferenc birkózó edzõ 1948. jún. 14. Újkígyós
Csuha József dr. 1948. márc. 16. Ózd – jogász,
közéleti személyiség
Juhász-Nagy Péter 1948. márc. 21. Úrkút – ügyvéd, közéleti személyiség
Sasvári Katalin 1948. márc. 26. Dorog –
elõadómûvész, közéleti személyiség
70 éves
Benczik Tamás 1938. febr. 12. Bp. – vegyészmérnök, közéleti személyiség
Szigeti Erzsébet 1938. márc. 12. Dorog – villamosmérnök, ikonfestõ
Munkásságuk méltatására késõbbiekben
kerül sor.

2008. március

A kertészkedés szezonjának kezdetén lássuk, milyen hasznos tudnivalókat ajánlanak. Biotippek a kertben, virágoskertben, magok vetéséhez: Vetõbarázdát húzunk, majd
kicsit ledöngöljük a földet, fõleg a laza talajt (kemény derékalj, puha takaró). A kicsi mag gyökere így jól meg tud
kapaszkodni, levele meg ki tud bújni a földbõl. Ha van
lehetõségünk, öntsünk forrásban levõ vizet a vetõbarázdába. A forró víz felmelegíti a földet, és elpusztítja a kórokozókat. Ezután a magokat finomra õrölt zeolit ásványt
tartalmazó õrleményben forgassuk meg, mely tápanyagot
juttat a magvaknak, és a gombák ellen is védelmet nyújt a
kicsi növényeknek.
A zöldségágyások sorait kicsi pálcikákkal megjelölhetjük, könnyû fóliával letakarhatjuk kikelésig, idõnként szellõztessük, így az állandó nedvesség mellett elõsegíthetjük
a csírázást.
Ne dobjuk el a hagyma lepucolt külsõ levelét, szárát,
pár órára beáztatva, az ázalék levével locsoljuk meg a kikelõ zöldséget, megtévesztve ezzel a répalegyeket (az erõs
illatú zsálya, varádics levével szintén ilyen hatást érhetünk el). A földibolhák a retek és a káposzta levelét nagyon szeretik, szomorú eredmény a sok lyukas levél. Viszont utálják a salátát. Ha váltott sorokba, vagy keverve
vetjük, ültetjük a salátát, hagymát, retket, el is felejthetjük
ezeket a kis szapora, alattomos kártevõket (a borsmenta, és
az üröm is riasztó hatású lehet). A salátát ha magról vetjük,
mélyre nyúló gyökeret fejleszt. Ha palántázzuk, a felszínhez közel szétterül gyökere, és így több vizet kíván.
Plusz egy hasznos tudnivaló: nehézfémek a tortán!
Az igen mérgezõ nehézfémek sajnos több helyrõl bekerülhetnek a szervezetünkbe, de van, amikor mi magunk
juttatjuk oda. Nem is gondoljuk, hogy a tûzijátékok, petárdák durrogtatásával, vagy a tortán elégetett látványos
kis csillagszórókkal igen mérgezõ fémek (arzén, ólom, kadmium) kerülnek táplálékunkba, környezetünkbe! Szeretteinket, gyermekeinket nemcsak tortával ajándékozzuk
meg! Több embertõl hallani, hogy „pont az a kicsi fog
mérgezni!” igen, pont az a kicsi! A nehézfémeket raktározza a szervezet, és például a kadmiumból nagyon kevés
kell ahhoz, hogy súlyos mérgezést okozzon! A dohányosok egyébként naponta gyûjtik ezt a mérget!
Dorogi Öko-Biokultúra Csoport
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ELÕZETES
2008. március 27. (csütörtök), 18 óra
A Bányász Zenekar és az Akkordeon Orchester
Nersingen (Németország) közös koncertje
a Musik Land utazási iroda szervezésében.
A belépés díjtalan!

2008. április 12. szombat, 18 óra
Tavaszi koncert
a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász
Zenekara hangversenye Bulhardt Vilmos emlékére
***

***
2008. március 28. péntek,
Városi Diák Képzõmûvész Kör kiállítása
a Dorogi Galériában.
A kiállítást megnyitja: dr. Zsembery Dezsõ.
Közremûködnek a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola
növendékei.
***
2008. április 1. kedd, 9 és 10.30 óra
Gyermek színházbérlet keretében
Los Andinos együttes koncerje
***
2008. április 5. szombat, 17 óra
A CorpoBandistico G. Rossini
(Montelabbate, Olaszország) és
a dorogi és táti fúvószenekar hangversenye
a Musik Land utazási iroda szervezésében.
A belépés díjtalan!

2008. április 14. 19 órakor
Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház
Jegyár: 2000 Ft
Helyfoglalás: 33/521-000
***
2008. április 18. péntek
Jövõnk a Föld címmel kiállítás megnyitó
a Föld Napja alkalmából.
***
2008. április 19. szombat
Graveyard at Maximum rock koncert.
2008. április 26. szombat, 19 óra
Operett Gála
Lehár Ferenc, Kállai Imre, Huszka Jenõ mûveibõl
Fellépnek: Kállay Bori, Teremi Trixi, Bozsó József,
Jankovics József, a Fõvárosi Operettszínház táncosai és
zenészei Bíró Attila vezetésével.
Jegyelõvétel: a mûvelõdési házban,
illetve a 33/ 521-000 telefonszámon.
Jegyár: 2000.- Ft.

***
2008. április 7. hétfõ, 9 óra
Filharmónia elõadássorozat.
A Pest Megyei Szimfónikus Zenekar koncertje
Belépõ: 400.- Ft
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***
2008. április 27. vasárnap
Nap-Út Nap.

2008. március

