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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Dorogi tavasz
A várva várt tavasz nem csak a természet megújulását,

hanem városunk megszépülését is elhozta. Az idei tél ke-
gyes volt hozzánk, segítve ez-
zel azokat a beruházásokat,
melyek még kellemesebbé,
komfortosabbá teszik Dorog
számos területét, intézménye-
it. Aki régen járt nálunk, szin-
te eltéved, hiszen olyan régi
épületek tûntek el, mint a pos-
ta és a közvetlen környezeté-
ben lévõ épületek, vagy a Bé-
csi úti házak a buszmegálló-
nál, amelyek hosszú évtizede-
kig meghatározó arculatát ad-
ták a városunkba betérõknek.
És ezzel még közel sincs vége a sornak. Tovább haladva az
egykori Tárna és a vele szemközti rész is teljesen átalakult.
Pénzintézetek, üzlethelyisé-
gek kínálják szolgáltatásaikat
a körforgalom mentén.

Az elmúlt néhány évben
körülbelül három milliárd fo-
rint jutott városfejlesztésre,
amely Dorog történetében szin-
te egyedülálló. Ennek köszön-
hetõen épülhetett fel az idõsek
otthona, a zenepavilon, a böl-
csõde, a kórház, a mentõállo-
más, s szépülhetett meg a Má-
ria barlang, a sportpálya és kör-
nyezete, a bányász templom, a
Jubileum tér, a Petõfi tér, játszótereink egy része. Végre a vá-
ros tulajdonába került a mûvelõdési ház, melyet közel 300
millió forintért renováltak. A
pilismarót gyermektábor fel-
újítására is több milliót költött
a város. Legtöbb utcánkat már
csatornázták, s több kilométer
aszfaltburkolat került a poros
utak helyére. Eltûnt városunk
szégyenfoltja, a brikettgyár és
környéke, mely a rekultiváci-
ós munkálatok után újabb le-
hetõségeket kínál a befektetõk-
nek. Környezettudatos maga-
tartásunkat segíti elõ a szelek-
tív hulladékgyûjtés bevezeté-
se, melyet nagy örömünkre, egyre többen vesznek igénybe.

Hamarosan ismét ünnepelhetünk, a régóta áhított uszo-
dánkat a Megbékélés Napján adják át a nagyközönségnek.
Ezzel egy olyan komplex sportközpontot mondhatunk ma-

gunkénak, melyet a Doroghoz hasonló települések közül
is csak kevesen. Április 6-án kerül átadásra a Bécsi út fel-

újított dorogi szakasza is.
Megkezdõdött a hét lakóhá-
zat érintõ Panel Plusz prog-
ram is, mely lakótelepeink
korszerûségét és esztétikai
képét javítja majd.

Városunk vonzerejét bi-
zonyítja, hogy a központi
forrásokon kívül megjelent
a magántõke is, melynek kö-
szönhetõen felépül a Mária
Ház, a Bécsi udvar, a Tesco
és számos más üzlet- és szol-
gáltatórészleg is.

A sok fejlesztés a térséget is szolgálja. A többcélú társu-
lás központjaként Dorog egyre több feladatot vállal fel a

kistérség tizenöt településé-
vel, hogy minél magasabb
színvonalon és optimális
koordinációval álljon a la-
kosság szolgálatába.  És ez-
zel még nincs vége a folya-
matnak: elkészült Dorog kö-
zéptávú Városfejlesztési
Operatív Programja (részle-
tesebben külön írásunkban
olvasható), melynek három
kiemelt területe a környe-
zet- és közlekedésfejlesztés,
a települési és humáninf-

rastruktúra fejlesztés, valamint a városi gazdaság- és turiz-
musfejlesztés. Láthatjuk tehát, hogy Dorogon tudatos vá-

rosfejlesztésnek lehetünk ta-
núi, melyet átgondolt kon-
cepció és egységes akarat jel-
lemez. Legyünk hát büszkék
városunkra, s éljünk a kínál-
kozó lehetõségekkel. Ehhez
elengedhetetlen, hogy a ci-
vilek is magukénak érezzék
a célkitûzéseket és munká-
jukkal segítsék azok megva-
lósulását. A sikerek elérésé-
hez szükség van a lakosság
megértésére, összefogására,
hogy tartós lehessen a közös

munka eredménye. Óvjuk, védjük létrehozott új és felújí-
tott régi értékeinket, hogy a következõ nemzedékeknek is
legyen mire alapozniuk városfejlesztõ munkájukat.

 Cservenka Rita

Bécsi út

Mûvelõdési Ház

Jubileum tér
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Testületi hírek
Dorog Város Képviselõ-testülete februári ülésén beszá-

molót fogadott el a házi gyermekorvosok, a fogászati alap-
ellátás, a Védõnõi Szolgálat, és az Arany János Városi Könyv-
tár 2006. évi munkájáról és az önkormányzat belsõ ellenõr-
zésérõl. Az „Év Pedagógusa” díj adományozásával kapcso-
latos rendelkezéseket is megváltoztatták.  Ugyanis a koráb-
bi eljárás az intézményekben dolgozó pedagógusok lét-
szám különbözõségei miatt nem vezethetett méltányos ered-
ményre. Ezért a pedagógus közösségek javaslata alapján a
nevelési-oktatási intézmények vezetõivel kiegészített szak-
bizottság terjesztheti ezentúl a testület elé a jelölt nevét. A
Megyei Közoktatásért Alapítvány kiadásait 255 e Ft-tal tá-
mogatták a képviselõk. Döntöttek 250 millió forintos fo-
lyószámla hitel felvételrõl is.

A képviselõk megismerték Dorog város 2006-2013 közé
esõ gazdasági programját, melynek fõ pontjai a gazdaság-
és turizmusfejlesztés, települési és humáninfrastruktúra
fejlesztés, valamint a környezet- és közlekedésfejlesztés. El-
fogadták az Ady Endre utcai szennyvízcsatorna megépíté-
sének tervét. A munkálatok bruttó 56.400.000,- Ft-ba kerül-
nek, melyhez a 25 %-os önkormányzati önrész mellett  75%-
os állami céltámogatás vehetõ igénybe. Tájékoztatást kap-
tak a képviselõk a járó beteg szakrendelõben a vizitdíj be-
vezetésrõl. A szakrendelõ fõ épületének elõterében recep-
ciós-pénztáros irodát alakítottak ki, ahol reggel 7 órától
délután 6 óráig fizethetik be a betegek a 300 Ft-os vizitdíjat.
A külön épületben mûködõ tüdõgyógyászaton és a rtg.
szakrendelésen az asszisztensek helyben bonyolítják a vi-
zitdíj beszedését.

Fogadónapok
a dorogi Polgármesteri Hivatalban

2007.  máriusában:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2007.  március 29. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2007.  március 27.  kedd, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2007.  március  27.  kedd, 8-12-ig.

Fekete füst
Mint azt elõzõ lapszámunkban írtuk, sûrû fekete füst go-
molygott felénk a párkányi papírgyár felõl február 2-án, a
reggeli órákban. Dorog város jegyzõje ezt jelezte az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõségnek. Azt a választ kapta, hogy a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztériumon, és a Külügymi-
nisztériumon keresztül lehet eljárást kezdeményezni a
papírgyár ellen. Viszont a felügyelõség válaszából az is
kiderült, hogy a kérdéses idõszakban a légszennyezettség
végig az egészségügyi határérték alatt volt, komolyabb kör-
nyezetszennyezés nem történt, így további lépéseket nem
tehet a Polgármesteri Hivatal.

Új helyen a dorogi központi
ügyelet és a mentõállomás
Átadták Dorogon az új központi háziorvosi ügyeletet és

mentõállomást. A két intézmény ezentúl egy helyen folytat-
ja munkáját a dorogi kórház területén, a helyreállított gaz-
dasági épületben.  A háziorvosi ügyelet ellátási köre is vál-
tozik a közeljövõben: a dorogi kistérség településein élõ gyer-
mekeket és felnõtteket is itt látják majd el. A beruházás közel
115 millió forintba került, melybõl 15 millió forintot az Egész-
ségügyi Minisztérium biztosított. Az ünnepségen dr.
Tittmann János polgármester, országgyûlési képviselõ el-
mondta, hogy az új intézmény Dorogé, de a Dorogi Többcé-
lú Kistérségi Társulás által mûködtetett intézmény. Az át-
adás része a kistérségben folyó komplex egészségügyi rend-
szerfejlesztésnek. Ezután köszönetet mondott mindazoknak
a szakembereknek, önkormányzati, egészségügyi vezetõk-
nek, akik partnerek voltak abban, hogy hosszú évek munká-
ja eredményeként átadhatták ezt az állomást. Emléklapot
vehetett át Bakos Géza építészmérnök, a létesítmény terve-
zõje és Adamik Sándor építõmester. A polgármester úr kije-
lentette, hogy a következõ lépés a járóbeteg szakrendelés át-
alakítása, és a már meglévõ épület felújítása. A polgármester
után Dr. Kökény Mihály, az Országgyûlés Egészségügyi Bi-
zottságának elnöke vette át a szót. Kiemelte, hogy meg kell
erõsíteni azt az irányt, ahol a mentés és a központi alapellátá-
si ügyelet együtt tud tevékenykedni. Elmondta azt is, hogy
az a véleménye, az itt élõ emberek biztonságban vannak. A
polgármesterek tudják, milyen módon kell szervezni az el-
látást. Örömét fejezte ki, hogy a mentõszolgálat is gazdago-
dik egy felújított épülettel. Az ünnepségen köszöntõt mon-
dott még Dr. Gorove László, az Országos Mentõszolgálat fõ-
igazgatója és Dr. Czirner József, az Országos Mentõszolgálat
Regionális orvosigazgatója is.

Végül a nagyszámú érdeklõdõ elõtt átvágták a bejárat-
nál elhelyezett szalagot, s a jelenlévõkkel együtt megte-
kintették Dorog és térsége legújabb intézményét.

Dr. Tittmann János emléklapot nyújt át a tervezõnek,
Bakos Gézának
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Dorog Város Képviselõ-testülete 2007. februári ülésén tár-
gyalta a város fejlesztésének középtávú programját. A kon-
cepció meghatározó gondolata a fenntartható fejlõdés.
A fenntartható fejlõdés azt jelenti, hogy az életminõség
kérdéseivel kell foglalkoznunk. Ennek megfelelõen gaz-
dasági programunk szervesen illeszkedik egy egymást ki-
egészítõ rendszerben egyéb szakterületek fejlesztéseihez.

A fenti megfontolásoknak megfelelõen alakult ki progra-
munk:
1. Városi gazdaság- és turizmusfejlesztés
1.1. A város gazdasági vonzerejének növelése
1.1.1. A Rákóczi út és a vasút közötti terület környezetet
terhelõ tevékenységet folytató  gazdasági társaságinak kor-
szerû ipari területre való áthelyezése
1.1.2. A Dorogi Ipari Park fejlesztése, a Rákóczi út és a vasút
közötti területrõl kitelepített gazdasági egységek fogadá-
sára való alkalmassá tétele
1.1.3. Az ipari parkhoz kapcsolódó közlekedési csomópont
kiépítése
1.1.4. A volt brikettgyári terület infrastruktúra fejlesztése,
szolgáltatási, kereskedelmi célú hasznosítás elõkészítése
céljából
1.2. A turisztikai kínálat és fogadókészség minõségi fej-
lesztése
Dorogi Múzeumok fejlesztése :
1.2.1. Bányászati Múzeum – a Bányász Emlékház Fejlesztése
1.2.2.Sport Múzeum – a sport Klubház fejlesztése
1.2.3. Helytörténeti Múzeum – a Bányatiszti kaszinó hely-
reállítás
2. Települési és humáninfrastruktúra fejlesztés
2.1. A képzési rendszer fejlesztése, modernizálása, a gaz-
daság igényeihez történõ igazítása
2.1.1. általános iskolák,
2.1.1. a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Szakközépiskola
fejlesztése
2.2. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejleszté-
se, hatékonyságának növelése
2.2.1. a Dorogi Szakorvosi Rendelõ felújítása

A városfejlesztés középtávú programja

egészségügyi 
fejlesztések 

gazdasági 
program 

szociális 
fejlesztések 

közművelődési 
fejlesztések 

sport, rekreáció 
fejlesztések 

környezetvédelmi 
fejlesztések 

nevelési oktatási 
fejlesztések 

2.2.2. a házi ápolás és segítés fejlesztése
2.3. A települési funkciók bõvítése, korszerûsítése
2.3.1. a volt bányatiszti kaszinó felújítása, közmûvelõdési
köztér kialakítása
2.3.2. a volt bánya igazgatósági épület megvásárlása és In-
tézmények Háza kialakítása
2.4. Intézményfejlesztés
2.4.1. a dorogi városháza átalakítása
3. Környezet- és közlekedésfejlesztés
3.1. Lakosság életkörülményeinek javítása, környezeti ál-
lapot javítása, környezettudatos fejlesztése
3.1.1. a szelektív hulladékgyûjtés teljes körû bevezetése
3.1.2. illegális hulladéklerakók felszámolása, valamint
rekultiválása,
3.2. Megújuló energiaforrások és alternatív energiák hasz-
nosításának növelése
3.2.1.Önkormányzati intézmények solar elemekkel való el-
látása
3.3. Közösségi közlekedési formák fejlesztése
3.3.1. a dorogi vasútállomáson buszvégállomás, parkoló
építése és a gyalogos aluljáró felújítása
3.3.2. kerékpárút-hálózat kiépítése

Értesítés a 2007. évi lomtalanításról

Értesítjük Dorog város lakosságát, hogy a Pyrus-Rumpold
Kft. az alábbi ütemezés szerint végzi a lomtalanítást:

I. körzet, 2007. április 23.: Petõfi telep, Erõmû u., Jó-
kai M. u., Mészmû környéke, Arany J. u., Mész telep,
Balassa B. u., Határ u., Bartók B. u., Úttörõ u., Vörösmar-
ty M. u., Hegyalja u., Önkormányzat környéke, Kálvá-
ria u., Orgona u., Kálvária köz, Bimbó u., Bécsi út a
lámpáktól, Nefelejcs u.

II. körzet, 2007. április 24.: Fa utcák (Diófa, Akácfa,
Tölgyfa, Fûzfa, Fenyõfa utca), Jedlik Á. u., Szénoltár köz,
Deák F. u., Dobó I. u., Wesselényi u., Kandó K. u., Szent
Borbála ltp., Gáti Z. u., Fáy A. ltp., Hám K. ltp., Irinyi J.
u., Bányász körönd, Schlattner J. u., Kölcsey F. u., Cson-
ka J. u., Gárdonyi G. u., Bánki D. u., Mészáros L. u., Ganz
Á. u., Jubileum tér környéke, Puskás T. u., Kiss E. u.,
Brikettgyár u., Honvéd u., Otthon tér, Aradi vértanuk
u., Szabadság tér, Bem apó u.

III. körzet, 2007. április 25.: Schmidt S. ltp., Álmos u.,
Pataksor u., Petõfi tér, Pataksor alsó, Baross G. ltp.,
Kesztölci u., Hársfa u., Híd u., Alkotmány u., Tél u.,
Munkácsy M. u., Patak köz, Derkovits u., Köztársaság
u., Szigligeti u., Zsigmondy ltp., Munkás u., Iskola u.,
Széchenyi lpt.

IV. körzet, 2007. április 26.: Vasút sor, Kossuth L. u.,
Ötház u., Táncsics M. u., Szent Erzsébet u., Ella köz,
Szent József u., Bécsi út a körforgalomtól Budapest felé,
Szent László u., Martinovics u., Szent Imre u., Radnóti
u., Mária u., Heine u., Rákóczi u., Goethe u., Zrínyi ltp.,
Schiller u., Zrínyi u., Eötvös u., Hunyadi u., Gorkij u.,
Sándor u., Puskin u., Hantken M. u., Esztergomi út

V. körzet, 2007. április 27.: Hõsök tere, Csolnoki u.,
Béla király u., Attila u., István király u., Panoráma u.,
Templom tér, IV. Béla u., Mária tér, Könyves K. u., Ady
E. utca, Templom u., Árpád u., Égáz környéke, Mátyás
király u., Tömedék ltp, környéke, a Dorogi övezet, zárt-
kertek gyûjtõhelyei
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Gyakornokaink írták

Zrínyis napok
Mint minden évben idén is meg-

rendezték a Zrínyi Ilona Általános Is-
kolában a Zrínyis napokat. A progra-
mok az egészséges táplálkozás, és egész-
ségünk megõrzésének jegyében telt.

Az alsó tagozatosok színes plaká-
tokat készítettek, melyeknek a sport-
ról és az étkezésrõl szóltak. Az elsõ és
második osztályosok gyurmából és
papírból csináltak gyümölcsöket, a
legjobbakat kiállították az iskola folyo-
sóján. Csoportmunkaként gyümöl-
csökbõl és zöldségekbõl tálakat is
összeállítottak, majd a tanárokat az
osztálytermekbe invitálták egy egész-
séges étkezésre. A Zrínyis napokon
elõször az alsósok rendeznek farsangi
bált, nyitótánccal, melyet a jelmeze-
sek felvonulása, és az értékelés köve-
tett. Ezután volt táncház, a bált pedig
a tombola zárta.

Ezalatt a felsõsök sportvetélkedõn
vettek rész, melyet a 8. osztályosok szer-
veztek a dorogi általános iskolások kö-
zött az iskola tornatermében. A felsõ-
sök is készíthettek plakátokat az egész-
séges életmód nevében. A tornaterem
feldíszítésében õk segítettek a tanárok-
nak a délutáni alsós farsangi bálhoz.

A második napon az alsó tagozato-
sok váltóversenyben vettek részt, vala-
mint filmvetítés folyt az egészséges élet-
rõl, és az egészséges táplálkozásról a fel-
sõsök részére is. Délután a felsõsök szá-
mára tartották meg a farsangi bált, me-
lyet szintén nyitótánccal kezdtek, ezt
követte jelmezesek felvonulása, a tánc-
ház, és a várva várt tombola.         Sz. N.

Oviblokk
Kézmûves vásár a bálon

A József Attila Mûvelõdési Házban
került megrendezésre a Dózsa György
Óvoda farsangi bálja, melyen szülõ-
kön, rokonokon kívül bárki részt ve-

hetett. A bál elõtt a szülõk és az óvó-
nõk kis levélkével szponzorokat gyûj-
töttek, akik tombolatárgyakkal, vagy
pénzbeli adományokkal segítették a
farsangi bál megszervezését. A hely-
színen kis kézmûves dolgokat, nyak-
láncot, karkötõt, sapkát, szemüveget,
farsangi álarcokat lehetett vásárolni.
A nagy nap délelõttjén az óvodában
sürgölõdés, teremdíszítés, szendvics-
készítés folyt, a délutáni esemény fé-
nyét pedig a Crazy Dance tánccsoport
emelte, melynek elõadása után foly-
tatódott a buli. Az idei bál is eredmé-
nyes volt, a bevételébõl plédeket vá-
sároltak a gyerekeknek.

Az óvodában látogatást tett dr. Göbel
Orsolya klinikai szakpszichológus. Elõ-
adásából, „A gyermekrajzok tükrébõl”
megtanulták, hogy mi mindent tudha-
tó meg a gyerekek rajzaiból a lelki vilá-
gukról, gondolataikról, konfliktuskeze-
lésükrõl. A kurzusra számos környék-
beli óvodából érkeztek az óvónõk. Volt
még cirkuszlátogatás, valamint a Vízmû
által kiírt víz-világnapja pályázatra is
készültek a gyerekekkel.

Spongya Bob és hercegnõ
Egy pénteki délután tartották a

Zrínyi Óvoda farsangi bálját a mûve-
lõdési házban. A gyerekek nagyon él-
vezték a jelmezek által nyújtott sza-
badságot, fõleg a lányok pörögtek vi-
dáman nagy szoknyájukban. A bál
elején a gyerekek csoportonként fel-
vonultak a színpadra és egyenként be-
mondták jelmezüket. A kreatív öltö-
zékek között láthattunk királyt, her-
cegnõt, virágot, szõlõt, oroszlánt, pil-
langót, kalózt, rendõrt, pókembert,
balerinát, spongyabobot és még sok
más aranyos jelmezt. A bemutató után
az ovisok elõadták télbúcsúztató, ta-
vaszköszöntõ éneküket, majd tánc kö-
vetkezett. Ezután a gyerekek legna-
gyobb örömére jött a nap meglepeté-

se a bohóc, majd a bátrabbak kipró-
bálhatták az arcfestést is. A kicsik na-
gyon élvezték a közös táncot, a bálok
mindig emlékezetes eseményt jelen-
tenek számukra.

Látogatás a cipészmûhelyben
Februárban zajlottak a Petõfi óvoda

csoportjaiban a nyílt hetek. A gyerme-
kek szülei a délelõtt folyamán bármi-
kor bejöhettek és megnézhették, hogy
az óvó nénik hogyan foglalkoznak a
gyerekekkel, valamint együtt játszhat-
tak a kicsikkel. Minden nyílt napnak
más volt a témája, de nem nagyon tér-
nek el a heti rendtõl. Igyekeztek min-
dent megmutatni a szülõknek: vizuá-
lis, matematikai, testnevelési foglalko-
zás stb. A környezetismereti foglalko-
zásokon a gyerekek megismerik a szü-
leik munkahelyét, hogy mivel is fog-
lalkoznak. Ilyenkor ellátogatnak példá-
ul a húsboltba, ahol szívesen fogadják
õket, ha nincsen túl sok vevõ és meg-
mutatják a gyerekeknek, hogy mit is
lehet ott vásárolni. A gyerekek tehát iga-
zi munka közben ismerhetik meg a szü-
lõk foglalkozását, természetesen játékos
formában. Jártak a tûzoltóságon is.

Legközelebb a cipészt fogják cso-
portjaink meglátogatni: itt megfigyel-
hetik a cipész mesterség legalapvetõbb
és természetesen az egyszerûbb forté-
lyait és folyamatait.

Minden évben megnézik a gyerekek
a Szívek Sütödét is, ilyenkor általában po-
gácsát, vagy zsemlét is kapnak útravalóul.

Fényes Krisztina – Pál Adrienn

Táncolt apraja - nagyja

Elõször került megrendezésre február
17-én a József Attila Mûvelõdési Ház-
ban a táncház – de feltehetõleg nem
utoljára. A program ötlete Winter Er-
zsébettõl származik, aki a Nap –Út Ala-

(Fõiskolás hallgatók a mûvelõdési házban végezték szakmai gyakorlatukat, megismerték városunkat és részt vettek az elmúlt
idõszakban az intézmények által szervezett rendezvényeken. Most az errõl szóló írásaikból adunk közzé válogatást.)
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Gyakornokaink írták

Tanárok és mûvészek
Kispesti mûvésztaná-

rok Dorogon
Február 13-án nyitották meg Do-

rogon az Eötvös József Általános Isko-
lában a Kispesti Pedagógus Képzõmû-
vészek kiállítását.

pítvány vezetõjeként igényt látott egy
jó hangulatú, táncos rendezvényre. Az
alapítvány tagjai szilveszterkor vettek
részt egy ehhez hasonló táncos- mûso-
ros esten Esztergomban; innen jött az
ötlet egy saját táncház megszervezésé-
re. A tánc nem korhatáros – háromtól
egészen kilencvenhárom éves korig
várták az érdeklõdõket a Mukiban.
Akik eljöttek, megismerkedhettek a
magyar néptánc néhány egyszerû, jel-
legzetes lépésével, körtáncokkal és
egyéb csoportjátékokat tanulhattak a
néptáncos pártól, Ölveczky Árpádtól
és feleségétõl, Kalmár Mónikától, akik
rendkívül jó hangulatot varázsoltak az
egész teremben. A szünetekben sem
unatkoztak a gyerekek: elpilledve maj-
szolták a zsíros kenyeret és üdítõt, ami-
vel a szervezõk kínálták õket. Bár még
csak elõször rendeztek táncházat Do-
rogon, az érdeklõdés nagy volt: sok fia-
tal jött a dorogi iskolákból és legtöbb-
jüket elkísérték a szüleik is, valamint
nagy lelkesedéssel vett részt természe-
tesen a Nap-Út Alapítvány állandó kis
csoportja is. Nagy meglepetést okozott a
legkisebb korosztály, az óvodások lelkese-
dése, ami felvetette az ötletet, hogy nekik
talán külön táncházat is érdemes lenne
szervezni. A rendezvény egy színes foltja
volt a bolhapiac is, ahol a gyerekek által
saját kezûleg készített dísztárgyak: dobo-
zok, ötletes csipeszek, nyakláncok meg-
vásárlásával lehetett támogatni a Nap- Út
Alapítványt.

Fényes Krisztina – Pál Adrienn

A kispesti Wekerlei Gyermekház
hosszú évek óta rendszeresen ren-
dez képzõ- és iparmûvészeti kiállí-
tásokat különbözõ témákban. Ezek
sorában szerepel a most látható
gyûjtemény, mely a XIX. kerületi
kispesti mûvésztanárok legújabb
munkáit mutatja be.

A kiállítás elõtt az iskola igazgató-
ja, Vigh Attila köszöntötte a jelenlé-
võket. Az Eötvös József Általános Is-
kola énekkarának elõadását követõen
Garamvölgyi Béla festõmûvész egy
hosszabb lélegzetû beszédben ismer-
tette a kispesti képzõmûvészet múlt-
ját és történetét, egyenként beszélt a
kiállító mûvészekrõl és munkájukról,
alkotásaikról. A kiállított képek Tol-
mácsi Klára, Blandl Éva, Baginé Du-
dás Éva, Albertné Olasz Júlia, Ságiné
Fülöp Judit kispesti pedagógusok, va-
lamint Albert Piroska, Nagy Bettina és
Novák Ádám munkáit dicsérik, akik a
mogyoróskai alkotótáborban átélt él-
ményekbõl merítették az ihletet. Az
alkotások között láthattunk olajfest-
mények mellett tollrajzokat, selyem-
képeket, valamint digitális fotókat, me-
lyek nagy része festõi környezetben
készült természetkép.

A kiállítást Bakos Gézáné Zsuzsa
szervezte, aki elmondta, hogy a kispes-
ti mûvészekkel való kapcsolat szinte a
véletlennek köszönhetõ, az Interneten
talált rájuk. Úgy gondolta, hogy a kiál-
lítási anyag rendkívül mély mondani-
valójú, amely azontúl, hogy számunk-
ra is érdekes lehet, egy gyümölcsözõ
kapcsolat kezdetét is jelentheti a két in-
tézmény között. Horvay Marianne, a
Wekerlei Gyermekház igazgatónõje kife-
jezte azon reményét, hogy a közeljövõ-
ben a dorogi pedagógusok mûveibõl je-
lenik meg egy kiállítás a gyermekházban.

Fényes Krisztina – Pál Adrienn

Dorogi Sportképek
Beindult a nagyüzem, már ami a

labdarúgást illeti. Megkezdõdött a ta-
vaszi idény, úgy az utánpótlás, mint a
felnõtt labdarúgás szintjén. Meg kell
hagyni, a holt idõszak sem telt el tétle-
nül, mert a kedvezõ idõjárás elõsegí-
tette a mûfüves pályán a rendszeres
edzéseket. Az utánpótlás elsõsorban
teremfociban jeleskedett. Varga János
utánpótlás vezetõ jól szervezte a mér-
kõzéseket, mert megrendezték a volt
nagyszerû elõdök emléktornáját,
mégpedig szlovák csapatok részvéte-
lével. Így emlékeztek Ilku Istvánra, a
legendás kapusra, Klausz Józsefre, a
nagyszerû labdarúgóra és ifjúsági
edzõre, végül Kaiser Józsefre, a közis-
mert Gömbire, aki hosszú éveken ke-
resztül istápolta a focista palántákat.
Mindhárom emléktornán sikeresen
szerepeltek a dorogi ifi és serdülõ csa-
patok, méltón emlékezve a neves elõ-
dökre. A felnõttek különbözõ helye-
ken játszottak sikeresen, és hogy jól
hasznosították ezt az idõszakot, jelzi
az idénynyitó mérkõzésen aratott ma-
gabiztos gyõzelem a Taksony csapata
ellen. Vígh Ádám, Janetka Zoltán és
Egresi Sándor találataival 3-0 arányban
gyõztek. A játék és az eredmény bízta-
tó a jövõre nézve.

Az egyetlen NB I-es szakosztály, az
asztalitenisz folytatta a sikeres, pont-
veszteség nélküli szereplését. Ezúttal
a Pénzügyõr csapata ellen diadalmas-
kodtak 16-2 arányban, majd a Fót csa-
patát verték 15-3-ra. A Leinwéber Jó-
zsef - Nagy Miklós - Szenyán Zoltán -
Jakab András együttes helytállása
nagyszerû újonc csapat létére.

Az NB II-es tekeszakosztály a négy
tavaszi mérkõzésen halványabban
gurított. Siker a Budapesti Gázmûvek
csapata ellen 5-3 arányban, ezután
három vereség, mégpedig a Salgótar-
jánnal szemben 1-7-re, majd a
Rákoskerttel szemben2-6 arányban,
végül a Székesfehérvártól elszenvedett
3-5-ös vereség. Bíró László szakosztály-
vezetõ szerint „gödörben” van jelen-
leg a gárda, de bízik a csapatban, hogy
mielõbb kilépnek a hullámvölgybõl
és a végére meglesz az az eltervezett
középmezõnybeli helyezés.

Göb Sándor

Helyesbítés
Elõzõ lapszámunkban a testületi
hírekben helytelenül jelent meg a
városi bölcsõdében az idõszakos
gyermekfelügyeletéet fizetendõ díj. A
helyes térítési díj 2007-ben 268,- Ft/óra.
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Február 10-én ismét megrendezésre került a Svábbál

Nagy sikere volt a Bányász Zenekar farsangi koncertjének

Rekordbevétel a dorogi
gyerekek támogatására

Mint már arról korábban beszámoltunk, február 3-án
Dorog Város Önkormányzata, a Dorogi Vállalkozók Egye-
sülete, valamint Dorog Város Kulturális Közalapítványa
szervezésében került sor a Bál a városért hagyományos jó-
tékonysági estre a mûvelõdési házban.

A rendezvény, azon túlmenõen, hogy rendkívül jól
sikerült, a vendégmûvészek (Somló Tamás és Südi Irin-
gó) kiváló hangulatot teremtettek, bevételében is felül-
múlta az eddigieket. A dorogi gyermekek úszásoktatásá-
nak támogatása olyan célnak bizonyult, amely nem csak a
szíveket, hanem a pénztárcákat is megnyitotta. A tiszta
bevétel így, a költségek levonása után 1.877.209 Ft lett, amely
messze meghaladja a korábbi felajánlásokat.

Úgy gondoltuk, hogy az önzetlen adakozók közül
azok, akik 100.000 Ft fölött járultak hozzá a nemes cél tá-
mogatásához, név szerint is megérdemlik, hogy megismer-
je õket Dorog város lakossága. Íme tehát a lista, akiknek
köszönhetõen a dorogi gyerekek, óvodásaink és iskolása-
ink birtokba véve a hamarosan átadásra kerülõ uszodát,
élvezhetik az úszás örömét és egészségre jótékony hatását.

Béla 2005 Kft (500.000.-Ft)
Fischer Bau Kft. (500.000.- Ft)
Kele Bt. (200.000.- Ft)
Strabag Zrt. (150.000.- Ft)
Samo Bt. (115.000.- Ft)
Dorog-Esztergom Erõmû (114.000.- Ft)
TBG Dunakanyar Kft. (100.000.- Ft)
4-ÉPV Építõ Bt. (100.000.- Ft)
Természetesen köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a

cégeknek, magánszemélyeknek, akik a fentieknél kisebb, de je-
lentõs összeggel hozzájárultak a bál bevételéhez, a bálon résztve-
võknek és a tombolatárgyak felajánlóinak is.                           Cs. R.

A dorogi zeneiskola sikerei a 42.
megyei kamarazene fesztiválon

Február 24-én Oroszlányban rendezték meg a Komárom-
Esztergom megyei zeneiskolák hagyományos kamarazene
fesztiválját, mely csak a mi megyénkben van évente. tíz zene-
iskola 36 kamaracsoportja (összesen 160 növendék) mutatta
be zenei tudását. Iskolánként 15 perc szereplési idõ jutott. A
neves zsûri elnöke, Gábor József zongoramûvész, a rendez-
vény végén ismertette a bíráló bizottság értékelését. Iskolánk
négy kamaracsoportjából három kiemelt jutalmat kapott. A
jutalmazottak a következõk: Székely Réka és Micskei Brigit-
ta hegedûsök, Kálvin Balázs zongorista, Máthé Katalin éne-
kes, valamint az iskola kamarakórusa és vonós együttese. A 10
alapfokú mûvészetoktatási intézménybõl öt tanárt is jutal-
maztak a felkészítõ zenetanárok közül. Ebbõl három a doro-
gi Erkel Ferenc zeneiskola tanára volt! Büszkék vagyunk rá-
juk. Név szerint Farkas Rose-Marie, Gerstner Bálintné és
Kolozsvári Barnabásné.                                           Gréts Katalin

Rövid és porhanyós kiállítás
Ennél rövidebb ideig tartó tárlatot aligha rendeztek a hely-
béli József Attila Mûvelõdési Központban, fennállása óta:
sütemény-kiállításon való aktív részvételre hívták a város
asszonyait, lányait! Kóstoló vendégként részt vett a nassolá-
son a pilisvörösvári Emil cukrászda híres-neves, idõs meste-
re is. A megnyitó után az alkotók azonmód elfogyaszthatták
a „szemléltetõ anyagot”. A hölgyek - három faluból és ugyan-
ennyi városból hívták õket – jó szívvel kínálhatták ízletes porté-
kájukat saját asztaltársaságuknak, ismerõseiknek: az ötórai teára
gyülekezõknek. Mert az volt! A januári zenekari találkozóra ak-
kora érdeklõdés mutatkozott, hogy újra fellépett a Crumerum, a
Neoton, a Strigon, a Fours és a CéCó együttes a mûvelõdési ház-
ban. A süti-tárlat valójában a 60-as éveket idézõ ötórai tea meg-
nyitója volt február 23-án.                                                 - zoltán -

Elõzetes
A felújított Bécsi út átadására április 6-án, 10 órakor kerül
sor a német nemzetiségi emlékháznál. Az útátadás során
felavatásra kerül a régi 38-as kilométerkõ, melyet Gonda
György kõfaragó újított fel, s amely a valamikori Buda-
pest-Gyõr közötti 1-es úton állt.

2007. Április 13. 9 óra: Filharmónia bérlet Gyõri
Ütõegyüttes (Papp Balázs, ifj.Baross Gábor, Gerencsér Ta-
más, Kulcsár Bence, Varga Bence)

2007. április 17. 9 és 1030: Gyerekszínház – bérlet: A szépség
és a szörnyeteg. Elõadja a Nektár Színház.

Kiállítások:
2007. március 27. 17 órakor a Tokodi Alkotóház Batik szak-
körének kiállítását Végh Éva festõmûvész nyitja meg.

2007. április 5-én, 17 órakor Örök Biblia címmel nyílik ki-
állítás a Dorogi Galériában.
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Zenés portré
Február 23-án az Arany János Könyvtárban tartott „Zenés

portré” c. mûsoros esten vendégünk volt dr. Garaguly István.
A fiatal zenemûvész örmény felmenõit apai ágon az 1627-
ben Bethlen Gábor fejedelmtõl oklevelet kapott Karaguly
Balázsig vezeti vissza. A diaszpórában élõ Garagulyok között
számos neves személyiség van ma is, így a stockholmi Carl
von Garaguly karmester, a párizsi Sylvie Karagulyan igazgató,
vagy a moszkvai Grigor Karagulyan matematikaprofesszor.
Garaguly István 9 éves korától tanult zongorázni, tehetsége
hamarosan megmutatkozott. Tizenkét évesen kezdett szere-
pelni a Lakner színházban, s színészi szerepei mellett vállal-
ta a zongorakíséretet, és – Lakner Lili kérésére – dalok meg-
zenésítését is. Olyan partnerei voltak, mint Schubert Éva, Har-
kányi Endre, Galambos Erzsi, Csala Zsuzsa, Ullmann Mónika
és Ábel Anita. Tizenhét éves korában írt Momo c. musicaljét a
Vigadóban mutatták be. Zenélt szólóban, kvintettben és du-
óban, tíz éve az Orlay utcai örmény templom kántora. Köz-
ben két egyetemi diplomát is szerzett, de a zene továbbra is
meghatározó elem az életében. A dorogi közönség Lakner-
dalokat, szalonzenét, örmény egyházi zenét, és Villon balla-
dát hallhatott, továbbá bejátszásokat látott a Momóból.
Garaguly István dalainak megszólaltatói Dzsotján Dávid és
Dániel voltak. Az egyházi blokkot a Guszán-trió (a Dzsotján
testvérek és Erdõs Ferenc) adták elõ. Garaguly Istvánnal dr.
Dzsotjánné Krajcsir Piroska beszélgetett. A mûvész az est vé-
gén az Arany János könyvtárnak ajándékozta Lakner Lili:
Lakner bácsi és száz gyereke c. könyvének dedikált példányát,
amelyben a könyv 91-93. oldalán olvashatunk a „sokoldalú
Garaguly Istvánról”.

D.K.P.

A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat rendezvényei

A színek mestere,
Jakobovits Miklós Dorogon

Március 2-án 17 órakor a Dorogi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat meghívására érkezett Jakobovits Miklós
Munkácsy-díjas festõmûvész a József Attila Mûvelõdési
Házba, hogy beszéljen életérõl, munkásságáról.

A neves, Nagyváradon élõ mûvészrõl a Duna Televízió
készített néhány éve egy portrémûsort, melyet most a dorogi
vendégek is megismerhettek, illetve feleleveníthettek. A film
megtekintését követõn Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska, a
Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke, vállalva
a moderátor szerepét, beszélgetett a mûvésszel.

Az örmény származású erdélyi festõ több identitást is
magáénak tudhat, egyszerre örmény, erdélyi és európai.
Mindez azonban egyáltalán nem gyengíti, inkább erõsíti,
kiegészíti egymást. Ezért is tartotta fontosnak, hogy köz-
vetlen benyomásokat szerezzen õsei földjérõl, hogy magá-
ba szívhassa az örmény kultúrát, és az örmény emberek
szeretetét. A hosszú életpálya alatt számtalan hatás és él-
mény alakította mûvészetét, míg kialakult sajátos stílusa,
melyben meghatározó szerepet kapnak a színek Tanulmá-
nyai során nem csak a festészet, hanem a mûvészetek majd
minden ága szerepet játszott. A szobrászat, a zene, a kerá-
mia és az irodalom hatásai együtt jelennek meg alkotásai-
ban. Témái is igen sokrétûek, egyaránt megtalálhatók a
tájképek, nonfiguratív képek, de a groteszk sem áll távol
tõle, hiszen a ’80-as évek végén készített Ceaucescu-albu-
ma kiválóan reprezentálja a diktátor nárcista jellemét.

Mûvészi alázatát, a tiszta emberi érzések kifejezését azon-
ban nem csak saját képein keresztül érthetjük meg, hanem
azokon a képeken keresztül is, melyeket szûkebb pátriájá-
ban elõdei készítettek, s melyeket nagy szakértelemmel és
empátiával restaurált. Ezekbõl szeretnének majd egy ál-
landó kiállítást létrehozni Szamosújváron.

A beszélgetés aztán késõbb teljesen interaktívvá vált, a
megjelentek önkéntelenül kapcsolódtak be a témákba s
kérdezték a mûvészt, aki örömmel és nagy lelkesedéssel
osztotta meg gondolatait az egybegyûltekkel. A bensõsé-
gessé vált összejövetel a fehér asztal mellett, vendéglátás-
sal ért véget. A szervezõktõl megtudhattuk, hogy remélhe-
tõleg a közeljövõben Dorogon önálló kiállítás keretében is
megtekinthetjük majd Jakobovits Miklós alkotásait.

/A mûvészrõl készült film az Arany János Városi Könyv-
tárban megtekinthetõ./

Cservenka Rita

Lakossági tájékoztató fórumot szervez a Dorogi Kör-
nyezetvédelmi Egyesület a távfûtéses lakások egyéni hõ-
mennyiség-mérésének lehetõségeirõl, megoldásairól (té-
mák: lépcsõházi hõmennyiség-mérõk felszerelése, a laká-
sokban kiépítendõ költségmegosztók rendszere, takaré-
kossági lehetõségek, szükséges átalakítások stb.) a
Promtávhõ Kft. részvételével.  A lakossági fórumon a
Hõerõmû szakemberei ismertetik a lakásonkénti hõ-
mennyiség-mérés és az ezzel elérhetõ hõ-, és hõdíj-meg-
takarítás lehetõségeit, válaszolnak a felmerülõ kérdések-

re. Szeretettel várjuk az érintetteket és érdeklõdõket már-
cius 28-án 17 órakor a dorogi MUKI-ban (József Attila Mû-
velõdési Ház, Dorog, Otthon tér 1.)

Távfûtés-fórum a MUKI-ban

FELHÍVÁS
Néptánc együttes alakult Dorogon. Szakképzett oktató, Gajó
Róbert vezetésével. A leendõ együttes minden hétfõn 16.00
órától tartja próbáit a mûvelõdési házban. Várjuk azon 6 és
9 év között fiúk, lányok jelentkezését, akik szeretnének jó
közösségben népitáncot tanulni.
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Az egyre sikeresebb Kávéházi beszélgetés sorozat legutóbbi
vendége Nádas György humorista volt

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet, 2007.
évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõ-
sítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és az értékek
közvetítésének támogatása céljából.

Pályázók köre: Dorog Város nem önkormányzati
szervezetei és közösségei

Pályázatok benyújtásának határideje:
2007. április 10.

Az elbírálás határideje: 2007. április 27.
Az eredményhirdetés határideje: 2007. május 7.

Pályázati ûrlapok beszerzése és leadása: Polgár-
mesteri Hivatal portáján vagy a 25-ös szobájában.

Dr. Tittmann János polgármester

Ötven éves a dorogi IBUSZ
A szomszéd város, Esztergom a háborús idõket követõ-

en 1947-ben (a korábbi hagyományt folytatva) indította újra
az idegenforgalmi munkát. Ekkor még a dorogiak is ide
utaztak, ha igénybe akarták venni szolgáltatásait. A növek-
võ forgalom miatt aztán 1957. május 2-án megnyílt a dorogi
kirendeltség is a Felszabadulás út 60. szám alatt. A MÁV
hivatalos menetjegyirodája is itt mûködött. Cseicsner Re-
zsõ hosszú éveken át volt fáradhatatlan vezetõje, szervezõ-
je a munkának, mindössze egy adminisztrátor segítette.
Ekkor még elsõsorban a nyaralni igyekvõk, a szakszerve-
zeti beutaltak, a bányászok balatonfenyvesi „filléres” vo-
natokon történõ utazásai adtak sok munkát az irodának.
De már szerveztek egynapos városlátogatásokat a farmoto-
ros autóbuszokkal, a TIT „Ismerd meg hazádat” mozgalma
még több utazni vágyót vonzott. Az utazásokat hirdették a
Moziban és a Bányász Rádióban, ahol élménybeszámolók
is elhangzottak.. Elkezdõdtek a bel-, majd a külföldi tár-
sasutazás-szervezések, elsõsorban a környezõ országokat
látogathatták a dorogiak – akár egy hétre is. Az egyének,
családok mellett megjelentek az új igénylõk: az iskolák, az
intézmények, az üzemek is. A buszokról a Volán gondos-
kodott, a kényelmes autóbuszok és udvarias, jól képzett
gépkocsivezetõk is hozzájárultak a kellemes utazásokhoz.

1967-ben az iroda a Komárom Megyei Idegenforgalmi
Hivatal kezelésében a Bécsi út 33. szám alá költözött. Szer-
veztek idegenvezetõ-utaskísérõ tanfolyamokat, bõvítve a
szolgáltatások körét is. Utazhattunk katonai eskütételre, a
szegedi szabadtéri játékokra, a debreceni virágkarneválra,
a gyógyfürdõkbe, de még Moszkvába is a Barátság-vonato-
kon. Cseicsner Rezsõ és pajkos fiai kedves színfoltjai vol-
tak ezeknek a kirándulásoknak. A kiváló szakember a Vá-
rosi Könyvtárral közösen megalapította az IBUSZ TIT Or-
szág-Világjárók Baráti Körét, elõadásokon találkoztak a
tagok, diafilmvetítéssel kísért elõadások hangzottak el.

Nagy veszteség volt az elsõ vezetõ halála, közel a nyug-
díjhoz. 1974-tõl Erõs Miklós, majd Velencei Imre vette át a
munkát. 1976-ban – ismét hosszabb idõre – egy agilis, sok-
oldalú vezetõ került Steiner Ferencné személyében az iro-
da élére. Szélesedett a valutaforgalom, beindult a fizetõ-
vendég-szolgálat, sport- és kulturális rendezvényekre biz-
tosítottak jegyet, árusítottak ajándéktárgyakat, térképeket,
útikönyveket, képeslapokat. 1985-tõl már a Palatinusz-tó
strandján is fogadtak vendégeket.

Az 1980-as években már sokan maguk szervezték meg
útjaikat, csökkent az iroda forgalma. A kilencvenes évek-
tõl az Internet is nagy konkurenciát jelentett. 1997-ben egy
kisebb helyiség is megfelelt már az egyszemélyes intéz-
mény mûködtetéséhez, ezért a Hõsök terén, az árkádok alá
költözött az iroda. Éberhardt Anna máig vezeti tovább a
munkát, szakértelme 1982 óta áll az érdeklõdõk szolgálatá-
ban. 2003 óta Komturiszt Komárom Kft. néven ismerjük, s
a talpon maradáshoz sok új feladatot vállal a régiek mellett
az intézmény. Repülõjegyek, utazási csekkek beváltása,
szállásfoglalás, valutaváltás színesíti a repertoárt.

Akik a kezdetektõl ismerik ezt a történetet, sok szép em-
léket köszönhetnek az idegenforgalom lelkes szakemberei-
nek. Ezzel a visszaemlékezéssel is gratuláljunk a szép évfor-
dulóhoz, sikeres folytatást kívánva valamennyiünk nevében.

Solymár Judit

FELHÍVÁS
DOROGI LEXIKON

A szerkesztõbizottság értesíti Dorog lakosságát, hogy a
Dorogi lexikon átdolgozott kiadását tervezi Dorog város
újra megjelentetni. Kérünk ehhez mindenkit, hogy az elsõ
kiadásban észlelt hibákat, hiányosságokat javítani segítse-
nek. Hiányzó fontos személyeket, egyéb tárgyú szócikke-
ket ajánljanak a figyelmünkbe! Az adatokat írásban lead-
hatják a városi könyvtárban, a Zrínyi iskolában és a mû-
velõdési házban. Adatlapot ugyanezeken a helyeken igé-
nyelhetnek, melyeket kitöltve legkésõbb 2007. május vé-
géig kérünk leadni a megjelölt helyeken.
Köszönjük a segítséget!                         A szerkesztõbizottság

B E Í R A T Á S
Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy az elsõ osztá-
lyosok beíratásának idõpontjai - Dorog Város min-
den általános iskolájában – a következõk:

2007. április 16. (hétfõ) 8 – 12 óráig,
2007. április 17. (kedd) 13 – 17 óráig,
2007. április 18. (szerda) 8 – 12 óráig,

2007. április 19. (csütörtök) 13 - 16 óráig.
Kérjük az érintetteket, hogy a fent megjelölt idõpont-
okban keressék fel az iskolákat!


