KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

KINEK A, MINEK AZ ÉVE?
Mindennek megvan a maga ideje, tékként még a jól megjegyezhetõ Mun- ményként megszületett a vizek éve,
mondta nekem apám, és nem sejtette, kavállalói Mobilitás Európai Éve, ami- országos hangsúlyt kapott a Renehogy már régen elorozták a gondola- re számosan vágytunk megunt ottho- szánsz év, már meg is kezdõdött a kultát. Akkor, úgy emlékszem, éppen a nainkban.
túrák közti párbeszéd európai éve, és legFehér gólya védelmének éve volt (1999).
2007 már ontotta a lehetõségeket: felsõ szintnek itt van mellé a Föld BolyÁm mi erõsen készültünka napfogyat- Árpád, Szent Imre, Szent Erzsébet a tör- gó Nemzetközi Éve. A Biblia Éve mindkozásra, meg a század- és ezredfordu- ténelem felé terelte lankadt figyel- ezeken túl immár a filozófia és a teolóra, ami valószínûleg nem tett jót a münket, miközben itt volt még széle- lógia magasságaiba emel bennünket.
fehér gólyák reményeinek, és semmi- sebb látóhatárként az Egyenlõ Esélyek
Én mégis azt látom, hogy az évek
vel sem jutott nekik több védelem
még nálunk, embereknél is fia korábbiaknál.
gyelmetlenebbek és következetAz új évezred aztán ennél is érlenebbek. Böngészgetem az
zékenyebben fordult a magasra
internet tényfeltáró összegzéseit,
emelendõ, magasztos eszmék felé.
s ilyenekre bukkanok: 2007 volt
Érdemes gondolatként például
a természeti katasztrófák éve (pe2002 a Hegyek, 2004 a Rizs Nemzetdig senki se ajánlotta!). Meg azt
közi Évének nyilváníttatott, közkérdezik egy másik portálon,
tük pedig 2003-ban a Fogyatékkal
hogy ez volt az építkezések éve?
élõ Személyek Európai Éve figyelViszont valami jó hírt is lelek:
meztetett bennünket fontos teentavaly volt a növekedés éve a
dõinkre. Azt már nem magyarázbanki szférákban. Egy nagy válta el senki, hogy az egyik miért
lalatunk pedig a beruházások
érdemel világra szóló megbecsüéveként büszkélkedik 2007-tel.
lést, a másik miért „csak” Európa
Hát nem pompás kilátások?! De
gondja-baja. De nekünk itt, az EU
2008-ra – sajnos - olyat is jósolküszöbén akkor ez mindegy is
nak, hogy az autósoknak eljött a
volt. Viszont csak késve értesültem
szívás éve. Az egyik telefontársaróla, hogy 2004 a rozsdafarkúak éve
ságnak ugyanakkor beüthet a
is egyben, ami elterelte figyelmemobilinternet éve (így szerényen,
met a kertembõl éppen nyomtacsupa kisbetûvel). Ezek a meghalanul eltûnt kis énekesek sorsáról.
tározások azonban nem hivata(Azóta, hála a propagandának,
losak se elõre, se hátra tekintve.
megkerültek a drágák.)
Csak vannak.
Innen viszont nagy szaporulatEgyelõre viszont még nincs se
Raffaello – Esterházy Madonna 1508-1509
nak indultak a kezdeményezések.
a magyar alma, se a megújult futA 2005. esztendõ már nyíltan megball éve, ugyanakkor egy másik
osztotta a jó szándékunkat: ott volt ne- Mindenki Számára Európai Év is, nyil- hírportál szerint tavaly a pénztárak
künk a fizika nemzetközi éve és a De- vánvalóvá téve a másokra való tekin- gyenge éve volt, infláció alatti megtémokráciára Nevelés Európai Éve. A vi- tetvetés szükségét.
rüléssel. Elgondolkodtam: talán bízAz idén pedig végképp nem lesz tatásként hirdették meg, hogy 2009 a
lágév csak úgy kisbetûkkel, Európa
viszont – a célok komolyságát illetõ- könnyû megfelelnünk a sokadalom- Csillagászat Nemzetközi Éve lesz? Ám
en – felzárkózott a kezdõbetûk nagy- nak. Immár Ázsia felé is nyitott a be- ma reggel egyik nyugdíjas szomszéfogadó készségünk: a kínai hagyo- dom csak legyintett az elfagyott kertságával is az élmezõnyhöz.
Most már nem volt megállás a fejlõ- mány szerint a Disznó Esztendeje után jében: ez megint nem az én évem...
désben. 2006 lett Az Olvasás Éve (gya- megérkezett hozzánk a Patkány Éve,
Megirigyeltem egy 1971-es (!) ötlenítom, csak mifelénk, mert se világ-, számos szerencseígérettel és az olim- tet, pedig hát ki látott már olyat, hogy
se Európa jelzõt nem kapott), s nem piával a tarsolyában. Az Állatkertben Mindenki Éve?
tudom, hogyan került mellé (csak így, a minap avatták fel a Béka Évét (sajnos
Igaz, akkor is csak ötlet maradt: bekisbetûsen) a hallás éve, de hiszen nem nem mondták, hogy hazai vagy nem- tiltották, mint elsietett utópiát. Pedig
is kell mindent értenie az ünneplésre zetközi méretekben kell érteni a bre- jól el lehetne játszani a gondolattal…
vágyakozó polgárnak. Ott volt válasz- kegést), közép-dunántúli régiós eseKovács Lajos
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TESTÜLETI HÍREK
2008. március 28-i ülés
A képviselõk legutóbbi ülésükön tájékoztatást kaptak arról, hogy „A Dorogi Szénmedence bányászati emlékhelyeinek integrált fejlesztése” elnevezésû pályázat a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségen regisztrálásra került. A térségi közösségi közlekedési csomópont
kialakításának tárgyában önkormányzatunk részérõl elfogadott megállapodást a MÁV Zrt. véleményezte, és kiegészítésekkel módosítva aláírásra megküldte a Polgármesteri Hivatalnak. A Rákóczi utcai csapadékvíz csatorna és
szennyvíz csatorna építésének mûszaki átadás-átvételi eljárása megtörtént, jelenleg a teljes útpálya felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik. Az ÁNTSZ Térségi
Intézete közeljövõben történõ elhelyezését szolgáló a városközpontban lévõ, önkormányzati tulajdonú és használaton kívüli helyiség átalakítási tervei elkészültek. A munkákra vonatkozó árajánlatkérés folyamatban van.
A képviselõk módosították a temetõrõl és a temetkezési
tevékenységrõl szóló rendeletet - belevéve az üzemeltetõ
által biztosított kötelezõen igénybe veendõ szolgáltatásokat - valamint a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendeletet is, törvényi változások miatt.
Elfogadták a háziorvosi alapellátás, és a foglalkozás-egészségügy 2007. évi munkájáról szóló beszámolót.
Elkészítették és elfogadták Dorog Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi közbeszerzési tervét, s megválasztották közbeszerzési munkabizottság tagjait.
Elfogadták Dorog Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenõrzés számvevõ jelentése alapján készült intézkedési tervet.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízta a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási nehézségek megoldására éven belüli lejáratú folyószámla hitelt
vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Középdunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege:
250.000.000,- Ft, azaz Kettõszázötvenmillió forint.
Dorog Város Képviselõ-testülete 2008. évi költségvetésében
a sport szakosztályok, és egyesületek számára az alábbi támogatást biztosítja:
Dorogi Futball Club: 11.000.000,-Ft
Dorogi Egyetértés Sport Egyesület: 9.500.000,-Ft
Dorog Város és Térsége Diáksportjáért: 100.000,-Ft
Mozgássérültek Sport Egyesülete: 100.000,-Ft
Téli sport Alapítvány: 100.000,-Ft
Eötvös József Ált. Isk. Diáksport Egyesülete: 100.000,-Ft
A Közoktatásról szóló törvény elõírja az önkormányzati
intézkedési tervek kötelezõ esélyegyenlõségi felülvizsgálatát. Az önkormányzati intézkedési tervek megléte és felülvizsgálata elõfeltétele annak, hogy a helyi önkormányzat hazai vagy uniós pályázaton vehessen részt, így elkészítették a Települési Esélyegyenlõségi Közoktatási Intézkedési Tervet.
Dorog Város Képviselõ-testülete a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” címû pályázaton részt
kíván venni mindhárom önkormányzati fenntartású álta-
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lános iskolával. Az ehhez szükséges követelményeket elfogadta. A pályázat célja komplett asztali számítógép, kivetítõ, érintõképernyõs interaktív tábla, valamint vakok,
gyengénlátók, nagyothallók, siketek és mozgássérültek
igényeihez és képességeihez igazított digitális taneszközök beszerzése.
2008. április 3-i ülés
A testület rendkívüli ülés keretében döntött az iparosított
technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatásáról, azaz a panel programról. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter pályázatot hirdetett az 1992. július 1-je elõtt épült iparosított technológiával készült lakóépületek energia megtakarítást eredményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatására. Lényeges változás az
elõzõ pályázathoz képest, hogy az önkormányzat csak támogatóként jelenhet meg, a tényleges bonyolítást teljes
körûen a pályázó társasházak végzik. Az állami támogatás
összege 500 e Ft/ lakás, az önkormányzati támogatásra 400 e
Ft-ot fogadott el a testület lakásonként.
Módosították a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérõl szóló önkormányzati rendeletet.
Egyrészt azért, mert lejárt az egy éves díjfizetési idõszak, mely
2007. április elsejével kezdõdött, másrészt a rendeletben nevesített PYRUS-Rumpold Rt., mint közszolgáltató helyébe
jogutódja, a Saubermacher Magyarország Kft. lépett.
A rendszeres gyûjtésnél használatos gyûjtõedények egyszeri ürítési díja az új, 2008. április 4-tõl szóló díjfizetési
idõszakban:
80 literes gyûjtõedény: 242,- Ft + ÁFA
110 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 333,- Ft + ÁFA
120 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 363,- Ft + ÁFA
240 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 726,- Ft + ÁFA
1100 literes gyûjtõedény egyszeri ürítése: 3.325,- Ft + ÁFA
Zárt, normál konténer esetén 1 laza m3 települési szilárd
hulladék kezelési díja 3.023,- Ft + ÁFA
Dorog Város Önkormányzata a 2008. évi költségvetésében
szerepeltette egyes utcák felújítását, illetve kialakítását. A
munka elvégzésére egyszerû közbeszerzési eljárást hirdetett, melynek nyertese a Magyar Aszfalt Kft-t (2890 Tata,
Szomódi u. 2.) lett, az ajánlatában szereplõ mûszaki tartalommal, bruttó 53.784.719,- Ft ellenszolgáltatási díjért. A
kivitelezés befejezési határideje: 2008. május 31. Az érintett utcák az alábbiak: Rákóczi út (felújítás), Otthon tér
utca (útépítés), Deák Ferenc utca (útépítés) a Köztársaság
út és a patak közti szakaszon, Dobó utca Deák Ferenc út és
Wesselényi út közti útszakasz (útépítés), Deák Ferenc út és
Jubileum tér közti útszakasz (útépítés).
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzájárult ahhoz, hogy az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete számára a Polgármesteri Hivatal térítés mentes használatba adja a dorogi Hõsök tere 13. sz. alatti helyiségcsoportot térségi iroda kialakítására, és egyben kezdeményezte, hogy az irodává történõ átalakításához a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 18.000.000,- Ft-ot biztosítson pénzeszköz átadás jogcímén a Polgármesteri Hivatal
részére.
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LOMTALANÍTÁS

Útfelújítások kezdõdnek Dorogon a tavasz beköszöntével.
Új burkolatot kap a Rákóczi út, leaszfaltozzák a Deák Ferenc utca Köztársaság út és a patak közti szakaszát, a Dobó
utcát, a Deák Ferenc utcát és a Szénoltár közt összekötõ útszakaszt, és a Szabadság teret.
A munka elvégzésére az önkormányzat közel 54 millió forintot különített el a költségvetésbõl. A kivitelezés befejezési határideje: 2008. május 31.

Panel pályázat!!!
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter pályázatot hirdetett az 1992. július 1-je elõtt épült iparosított technológiával készült lakóépületek energia megtakarítást eredményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatására.
Pályázatot nyújthatnak be társasházak és lakásszövetkezetek. Lényeges változás az elõzõ pályázathoz képest, hogy az
önkormányzat csak támogatóként jelenhet meg, a tényleges bonyolítást teljes körûen a pályázó társasházak végzik.
Az állami támogatás összege 500 e Ft/ lakás, az önkormányzati támogatás 400 e Ft lakásonként.
A pályázatokat április 15-tõl folyamatosan, augusztus 15ig lehet benyújtani. Az elbírálás folyamatosan, havonta
rendes vagy rendkívüli képviselõ-testületi ülésen történik. A pályázat tartalma a www.otm.gov.hu internetes oldalról, a rendelet város honlapján érhetõ el.
Mûszaki kérdésekben Bartl Ildikó, beruházási fõelõadót,
finanszírozási kérdésekben Csunderlik Tibor pénzügyi
osztályvezetõt keressék. Telefon: 33/ 431-299.

I. körzet, 2008. április 21.
Petõfi telep, Jókai M. u., Arany J. u., Balassa B. u., Bartók
B. u., Vörösmarty M. u., Önkormányzat környéke, Orgona u., Bimbó u., Nefelejcs u., Erõmû u., Mészmû környéke, Mész telep, Határ u., Úttörõ u., Hegyalja u., Kálvária u.,
Kálvária köz, Bécsi u. lámpáktól.
II. körzet, 2008. április 22.
Fa utcák, Diófa u., Akácfa u., Tölgyfa u., Fûzfa u., Fenyõfa
u., Szent Borbála ltp., Fáy A. ltp., Hám K. ltp., Bányászkörönd, Kölcsey u., Gárdonyi G. u., Mészáros L. u., Jubileumi tér környéke, Kiss E. u., Honvéd u., Aradi vértanúk
u., Bem apó u., Jedlik Á. u., Szénoltár köz, Deák F. u., Dobó
I. u., Wesselényi u., Kandó K. u., Gáti Z. u., Deák F. u., Irinyi
J. u., Schlattner J. u., Csonka J. u., Bánki D. u., Ganz Á. u.,
Puskás T. u., Brikettgyár u., Otthon tér, Szabadság tér.
III. körzet 2008. április 23.
Schmidt S. ltp., Pataksor u., Pataksor alsó, Kesztölci u., Híd
u., Tél u., Patak köz, Köztársaság u., Zsigmondy ltp., Iskola
u., Széchenyi ltp., Álmos u., Petõfi tér, Baross G. ltp., Hársfa u., Alkotmány u., Munkácsy M. u., Derkovits u., Szigligeti u., Munkás u.
IV. körzet, 2008. április 24.
Vasút sor, Ötház u., Szent Erzsébet u., Szent József u., Szent
László u., Szent Imre u., Mária u., Rákóczi u., Zrínyi ltp.,
Zrínyi u., Hunyadi u., Sándor u., Hantken M. u., Kossuth
L. u., Táncsics M. u., Ella köz, Bécsi u. önkormányzattól,
Martinovics u., Radnóti u., Heine u., Geothe u., Schiller
u., Eötvös u., Gorkij u., Puskin u. Esztergomi út
V. körzet, 2008. április 25.
Hõsök tere, Béla király u., István király u., Templom tér,
Mária tér, Ady E. u., Árpád u., Mátyás király u., Csolnoki
u., Attila u., Panoráma u., IV. Béla u., Könyves K. u., Templom u., Égáz környéke, Tömedék ltp. környéke, Dorogi
üdülõ övezet-zártkertek gyûjtõhelyei.
Dorogi Városüzemeltetési KHT.

Színház és az egész világ

Utazási és jegyiroda nyílt a közelmúltban Dorog belvárosában, a Bécsi udvarban. Az utaztatás mellett az iroda különlegessége, hogy Magyarországon az összes színházi elõadásra, koncertre és rendezvényre itt helyben kapható jegy.
Ha valaki külföldi koncert, kulturális rendezvény iránt
érdeklõdik, akkor segítenek a jegyvásárlásban, a szállás és
az odautazás megszervezésében is. Az aktuális kínálat iránt
e-mail-ben és telefonon is lehet érdeklõdni. Mindezek
mellett a környéken ez az egyetlen utazási iroda, ahol belföldi utazásra száz százalékban beszámítják az üdülési csekkeket. A nyitvatartási idõ rugalmas, kérésre akár az esti
órákban, vagy hétvégén is rendelkezésre állnak.
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A DOROGI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG

FELHÍVÁSA

Dr. Tóth István
a Dorogi Szénbányák
Vállalat nyugalmazott
vezérigazgatója
életének 78-ik évében
elhunyt.
Az egyetem elvégzése után - okleveles bányamérnök
- a Borsodi Szénbányászati Tröszt Ormosbányai üzemében kezdett dolgozni, 1955-1960-ig fõmérnök,
majd a Tröszt fõmérnökének helyettese.
A Magyar Szénbányászati Tröszt megalakulásakor annak fõosztály vezetõje 1982-ig.
1982 október 1-el került kinevezésre a Dorogi Szénbányák Vállalat Vezérigazgatójának.
Kinevezése után személyes érdemeket szerzett többek között a Lencsehegy II. valamint az új „C” Brikettgyár megépítésében, a termelés elindításában.
Külön feladatának tekintette a gazdasági munkaközösségek beruházást segítõ tevékenységének megszervezését és a vállalat nem bányászati tevékenységéhez
tartozó üzemeinek fejlesztését, mint pl. a Gépgyár, az
építõipari tevékenységet végzõ Szolgáltató Üzem és
nem utolsó sorban a Tervezõ Iroda vállalkozásait.
A szociális és humánpolitikai kérdések iránt érzékeny
típusú vezetõ volt, az együttmûködést, a vélemények
kikérését tiszteletben tartotta és beosztottjaitól is megkövetelte ugyanezt.
Személyében kiváló mérnököt,jó barátot és elismert
vezetõt ismertünk meg.
A 90-es évek csõdhullámait követõen – mely elérte a
Dorogi Szénbányák Vállalatot is – vonult nyugdíjba.
Munkáját több elismerés és kitüntetés adományozása fémjelezte .Eötvös Díjas.
Közéleti személyiség volt, az OMBKE- ben vállalt
tisztségein keresztül – az elnöki tisztét is betöltötte a szervezetnek – a BDSZ elnökségi tagja volt,a
MTESZ alelnöke és számtalan más társadalmi funkciót vállalt.
Tagja volt a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kari
tanácsának, dolgozott a Gazdálkodási Tudományos
Egyesület Szövetségében és részt vállalt a Megyei
Idõsügyi Tanács tevékenységében is.
Felesége nem oly régen hunyt el, három gyermeke és
öt unokája maradt hátra. Velük együtt gyászol a magyar bányász társadalom, emlékét megõrzi és kíván
utolsó

„Jó szerencsét”
Temetésére 2008 április 19-én 13 órakor Tatabányán a
VII-es telepi temetõ új ravatalozójában kerül sor.
Wágner Ferenc
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Az utóbbi idõben elszaporodtak illetékességi területünkön az idõsek sérelmére elkövetett vagyon elleni bûncselekmények, ezek közül is azok, ahol az elkövetõk magukat
rendõrnek, hatósági személynek vagy szolgáltatók ( E-On,
Égáz, Vízmû) munkatársának, jótékonysági szervezet képviselõinek kiadva jutnak be idõs emberek otthonába és ott
a sértettek figyelmét elterelve tulajdonítják el értékeiket.
A további bûncselekmények megelõzése érdekében kérjük, fogadják el néhány tanácsunkat:
1. Ne engedjenek be idegen személyt a lakásába, csak akkor, ha meggyõzõdtek személyazonosságáról, illetõleg jövetele céljáról:
• a rendõrt, illetõleg más hivatalos személyt (tûzoltót, mentõt) egyenruhája, jelvénye és igazolványa igazolja (civil
ruhás rendõrnek is van jelvénye és igazolványa!)
• egyetlen hivatalos személy sem kíván úgy magánlakásba bemenni, hogy jövetelének egyértelmû célja ne legyen, pusztán azért, hogy az idõs ember értékeit látni
szeretné, egyetlen rendõr sem fog bekopogni senkihez
• amennyiben a magánlakásba bemenni kívánó személlyel
kapcsolatban kétség merülne fel, kérjük, vegyék fel a
kapcsolatot azzal a szervvel, amelyhez az idegen tartozik, rendõr esetén a 107-es (mobiltelefonról 112-es) ingyenes hívószámon lehet azonosítást kérni, szolgáltatók
munkatársa esetén pedig a számlán jelzett ügyfélszolgálati telefonszámon.
2. Amennyiben a lakásba bemenni kívánó személy mégis
gyanúsnak tûnik és nincs módjuk arra, hogy telefonon
ellenõrizzék hovatartozásukat, kérjék hozzátartozójuk,
szomszédjuk vagy az önkormányzat, polgárõrség segítségét az azonosításban!
3. A legfontosabb: értékeiket ne otthon tartsák! Megtakarított pénzüket tegyék bankba vagy postai takarékbetétkönyvbe, mely minden faluban elérhetõ, így eltulajdonítás esetén sem jut az elkövetõ a pénzhez, mert az ilyen
betétkönyv névre szóló, azt csak a tulajdonos válthatja ki
megfelelõ személyazonosítás után!
4. Ha mégis megtörténik a baj, bûncselekmények áldozataivá válnának, ne nyúljanak semmihez és a lehetõ legrövidebb idõn belül kérjenek segítséget, illetve a 107-es (mobiltelefonról 112-es) ingyenesen hívható telefonszámon
értesítsék a rendõrséget !
5. Figyeljenek a környezetükben élõ idõs emberekre, nyújtsanak részükre tanácsadást, baj esetén segítsék egymást!
6. Amennyiben gyanús jármûvel találkoznak, a rendszámot írják fel, gyanús személy felbukkanása esetén pedig
legyenek fokozottan óvatosak és erre hívják fel a lakókörnyezetükben élõk figyelmét is

Forduljanak bizalommal a Dorogi Rendõrkapitánysághoz, a helyi önkormányzathoz vagy a
helyi polgárõrséghez!
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Foci eredmények
2008. március 22. Budafok - Dorog 3 - 0 (1 - 0)
Budafok 100 nézõ
Vezette: Demeter Miklós (Sustyák János, Pásztor László)
Dorog: Grósz, Farkas, (Bedõ) Faragó, Merényi, Bozóki,
Méhes, Papes, Szoboszlai, Schauker, (Egeresi) Juhász,
(Janetka) Papp. Edzõ: Farkas László.
Sárga lap: Juhász. Jók. Papes, Merényi, Faragó.
Mindkét csapat nagy akarással kezdte a mérkõzést, de
ebbõl a budafoki együttes tudott elõnyt kovácsolni. A
második félidõ elején a dorogi fiuk megpróbálták a hátrányt ledolgozni, de két lehetõséget is elszalasztottak, míg
a Budafok csapata kihasználta a lehetõségeit és így otthon
tartotta a három pontot.
Edzõi vélemény: Az a csapat nyert, amelyik jobban kihasználta a helyzeteit.
Utánpótlás eredmények: Dorog - Budafok Ifjúsági csapat: 0 – 0. Serdülõ csapat: 6 – 1
2008. március 29. Dorog - Százhalombatta 1 - 2 (0 - 1)
Dorog 300 nézõ.
Vezette: Dr. Kreisz Gyula (Kömpf Gyula, Nyekita János)
Dorog: Grósz, Farkas, (Fürst) Faragó, Merényi, Bozóki,
Méhes, Papes,(Bedõ) Szoboszlai, (Egeresi) Schauker,
Janetka Papp. Edzõ: Farkas László
Sárga lap: Farkas, Faragó, Merényi, Bozóki, Janetka. Piros
lap: Méhes Jók. Janetka, Merényi, Faragó
A mérkõzés elsõ félideje nagyrészt eseménytelenül telt el
mígnem a játékvezetõ fõszereplõként elõlépve egy jogtalan
tizenegyeshez juttatta a vendég csapatot. Ezután tetézve
hibáját túl szigorúan kiállított egy Dorogi játékost egy
összecsapás után. A mérkõzésen a Dorogi csapatnak öt
sárga lapot és egy piros lapot osztott ki, míg a vendégek
lap nélkül megúszták a mérkõzést. Úgy érzem, hogy ilyen
események után nem sok esélyünk maradt a listavezetõvel
szemben, akiknek egyébként gratulálok, és sok sikert
kívánunk nekik. Edzõi vélemény: Küzdelmes mérkõzésen
az egyik pont megszerzésére rászolgált volna a csapat.
Utánpótlás eredmények: Százhalombatta - Dorog Ifjúsági
csapat 1 – 0. Serdülõ csapat 0 – 0
2008. április 5. Csepel – Dorog: 1 – 0 (0 – 0)
Csepel: 400 nézõ.
Vezette: Lak Balázs (Nagy Károly, Nagy László)
Dorog összeállítása: Grósz, Papes, Faragó, Merényi,
Szölgyémi, Schauker, (Juhász) Bedõ, (Robotka) Szoboszlai,
Papp, Egeresi, Janetka. Edzõ: Farkas László
Jók: Merényi, Szölgyémi, Egeresi. Sárga lap: Schauker, Papes.
Edzõi vélemény: Döntetlen szagú mérkõzésen egy pontrúgás hozta meg a hazai csapat számára a gyõzelmet. Sok helyzetet dolgoztunk ki, amit nem tudtunk értékesíteni.
Tisztelettel és sporttársi üdvözlettel:
Kiss László

Felhívás!
A Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány kéri
a város sportszeretõ polgárait, hogy a 2008-as
adójuk 1%-ával támogassák a sportegyesületek
munkáját. Adószámunk: 18602614-2-11.
Tisztelettel és köszönettel: Bakonyi István elnök

A „falusi” templom
ünnepe
Idén a nagyhét miatt elõbb, március 15-én ünnepeltük
Szent Józsefet, templomunk védõszentjét. Ez a plébánia,
mint közösség búcsúnapja. A vendég paptársak mellet,
Dr. Székely János püspök atya emelte ünnepünk fényét.
Beszédében a teljes család fontosságát hangsúlyozta. Különösen is kiemelte a férfiak, mint példaképek szerepét
gyermekeik számára. A feleség pedig legyen az elsõ, a
Minden, ami persze fordítva is igaz.
Gyöngyös Ferenc plébános
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Az Arany János Városi Könyvtár és a Dorog Város
Barátai Egyesület meghívására Monostori Imre
József Attila díjas irodalomtörténész “Németh László, az
európai kitekintésû magyar író” címmel tartott elõadást
a városi könyvtárban.
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Van egy szakkör…
Éppen hatvan éve alakult meg a Dorogi Képzõmûvészeti Kör, melynek többek között olyan egyéniségek voltak
a vezetõi, mint például: Tarr István, Puxbaum Jenõ, Heil
Ferenc, Furlán Ferenc. S csak tallózva a nevek közül, olyan
mûvészek kerültek ki innen, mint Madarász Melinda, dr.
Till Attila, Gerencsér Ferenc, Guhr Tamás, Végh Éva. A ma
már Városi Diák Képzõmûvész Kör nevet viselõ szakkör
fiatal tehetségei sikeresen mutatkoztak be a Dorogi Galériában. Több, mint háromszáz mûbõl válogatták össze a kiállítás anyagát.
Dr. Zsembery Dezsõ, aki részt vett a nagy munkában,
megnyitó beszédében hangsúlyozta: nem tapasztalt ehhez hasonlót a megyében, ami itt látható. Nehéz megítélni, hogy ennyi tehetséges gyerek van itt a környékben,
vagy a vezetõ tanár, Kolonics Péter ilyen jó. A fõorvos úr
szerint valószínû, hogy itt a kettõ kölcsönhatásáról beszélhetünk. Jó „gyerekanyaggal”és megfelelõ pedagógussal ezt
az eredményt lehet produkálni a 20-24 fõs szakkörben. Dr.
Zsembery Dezsõ kiemelte, hogy Kolonics Péter elsõsorban rajzolni tanította meg a gyerekeket. Lehet, hogy furcsán és egyszerûen hangzik, hogy „csak” rajzolni. Mert
azt gondolhatnánk, rajzolni mindenki tud. Nem, nem tud
mindenki rajzolni. Aki tud rajzolni, az tud festeni, szerkeszteni, alkotni, s mindent, ami a festészettel kapcsolatos.
A húsz év ezt is bizonyította: a gyerekek elkerülve innen,
további tanulmányaik során az itt elsajátítottakat kiválóan
tudták gyümölcsöztetni. A fõorvos úr végezetül kiemelt
pár diák alkotót, akik kis ajándékot is kaptak tõle és megköszönte Kolonics Péter munkásságát.
Kolonics Péter szakkör vezetõ is köszönte a tanítványok
munkáját, mert az õ szorgalmuk, kitartásuk eredménye,
hogy ilyen anyaggal tudtak elõállni. Elmondta, ehhez õ
egyedül kevés lett volna. és örül neki, hogy még mindig
vannak olyan fiatalok, akik a szabadidejüket ilyen tevékenységre áldozzák, és valóban szeretik, amit csinálnak.
Ezután a családtagok, ismerõsök, barátok vették birtokba a galériát, akik büszkén szemlélték a fiatalok munkáit.
A kiállítás bebizonyította, hogy joggal bízhatunk abban, a
hatvan éves hagyományokkal rendelkezõ alkotói kör méltóan viszi tovább a nagy hírû elõdök nevét. A megnyitón
résztvevõ, szépszámú érdeklõdõt a zeneiskola növendékei szép mûsorral lepték meg.
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Magyarné Derszib Eti kiállítása az Eötvös Galériában
Az Eötvös József Általános Iskola Galériájában nagyon
sokan gyûltek össze április 8-án, hogy jelen legyenek
Magyarné Derszib Eti kiállításának megnyitóján. Vig Attila igazgató köszöntõ szavai után Demeter László tanítványai Kolonics Réka, Muskát Fanni és Szentgyörgyi Flóra
fuvolajátékában gyönyörködhettek a jelenlévõk. A kiállítást Bakos Gézáné tanár, az iskola szabadidõ- szervezõje
nyitotta meg. Szavaiból megtudták az érdeklõdõk, hogy
Magyarné Derszib Etinek bár a „megtalálása” a véletlennek, ill. az internetnek köszönhetõ, kötõdése van városunkhoz. Itt él unokatestvére Magyarné Derszib Éva.

A kiállítás-megnyitón egy csupa szív, közvetlen embert
ismerhettünk meg, aki ma Nagycenken él, és csak a festészettel foglalkozik. 13 éves kora óta rendszeresen fest. Mesterének Mende Gusztáv soproni festõmûvészt tekinti. Példaképei a francia impresszionisták. Fõleg akvarellel dolgozik.
1990-ben és 1996-ban elnyerte a Cziffra Alapítvány ösztöndíját, és így egy-egy hónapot Párizsban ill. Senlisben festhetett. Önálló kiállításai voltak az ország számos városában,
valamint Ausztriában, Németországban, Franciaországban.
Mûvei megtalálhatók Sopron, Senlis, Bayreuth múzeumaiban éppúgy, mint Burgenlandban és Nagycenken. Sopron
város támogatásával albuma jelent meg „Képek és epizódok.
Magyarné Derszib Eti” címmel. (Írta és szerkesztette Magyar
Balázs.) A könyv olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár
Magyar Elektronikus Könyvtárában is. A megnyitó
Magyarné Derszib Eti köszönõ szavaival zárult, melynek
során albuma egy-egy példányával megajándékozta az iskola könyvtárát és Bakos Gézánét, valamint egy Nagycenket
ábrázoló festménnyel az intézményt. A vendégek ezután
megtekintették a gyönyörû tájképeket, virágcsendéleteket,
portrékat, falu-és városrészleteket.
A kiállítás megtekinthetõ április 30-ig.
Bakos Gézáné szabadidõ-szervezõ
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Zeneiskolánk eredményei a
VI. Vértes-Dunazug Régió
zeneiskoláinak furulyaversenyén

Az olaszországból érkezett Il Bandistico és a Bányász
Fúvószenekar remek koncertet adott

A németországból érkezett Harmonika Zenekar telt ház
elõtt játszott a mûvelõdési házban

Március 19-én Nyergesújfalun a Szabolcsi Bence Zeneiskolában rendezték a hagyományos furulyaversenyt.
15 településrõl jöttek a versenyzõk. Hat korcsoportban
lehetett indulni; 43 egyéni résztvevõ és 11 kamaracsoport
mutatta be tudását. A zsûri tagjai: Dr. Fekete Anna furulyamûvész, pszihológus
és zeneterapeuta, valamint Bánfi Balázs furulyamûvész voltak.
Iskolánkból arany
oklevelet kapott: Németh Csenge, Varga
Vanessza és Szabó Bianka (Kissné Kulcsár Sarolta tanítványai).
Ezüst fokozatot ért
el Gáspár Csilla (Kissné
Kulcsár Sarolta növendéke), Faragó Réka és
Tóth Paula a kamarazene kategóriában (Tanáruk: Solymosi Attila).
Bronz oklevelet kapott:
Rákó
Kira
(Lõrinczné Csizmadia
Szabó Bianka
Katalin tanítványa),
Gazdag Anna és Molnár Madléna (Tanáruk: Fehérné
Lerner Lívia).
Különdíjban részesültek: Bors Eszter, Fülöp Luca, Kiss
Mercédesz, Kranyik Rebeka.
Gratulálunk szép eredményeikhez!
Gréts Katalin Intézményvezetõ

Nap-Út nap a teljesebb életért

EGÉSZségnap
Kiváló színvonalú tavaszi koncerttel tisztelgett a
Bányász Zenekar Bulhardt Vilmos emlékének

Crazy Dance sikerek
A dorogi Crazy Dance Tánc Sport Egyesülete legutóbb
Budapesten, a Lurdy házban vett részt egy hip-hop versenyen. A zsûritagok között ott volt Fatima, a Fekete vonat,
Zámbó Árpi, a Románcok, és a Rádió C munkatársai. A
csapat ismét aratott! Nagy Rita Carmen az elsõ helyezést
szerezte meg hastáncban, illetve a Rádió C meghívta egy
interjúra is. Szabó Szintia, Nagy Rita Carmen, és Gál Izabella, nyerték meg a fõdíjat, ami egy videó klipben való
szereplés. Bredóka Rolandot pedig felkérték, hogy lépjen fel a Heim Pál Gyermekkórház jótékonysági gyereknapján, mint sztárvendég! A másik lánycsapat második
helyezést ért el.
Bredókáné Kozák Anna vezetõ

2008. április

2008. április 27-én,10-17h-ig Dorogon a József Attila Mûvelõdési Házban a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Közmûvelõdési Kht. közös rendezésében, az ANTSZ és
Önzetlen Segítõk közremûködésével.
Az egészséges életmód étlapjából a következõ programokból válogathatnak:
• Élj egészségesen! - Orvosok, védõnõk segítségével betegségmegelõzõ beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok.
Ingyenes vércukorszint- és koleszterin mérés
• Légy hatékony! – Energia hatékonyság, megújuló energiák, modellek.
• Mozdulj meg! – Ügyességi bringás verseny, euritmia,
táncbemutatók.
• Alkoss szabadon! – Kézmûves foglalkozások.
• Fogyaszd egészséggel! – Termékbemutató és kóstoló fõzõverseny.
• Elõzd meg! – Drogprevenció, bûnmegelõzés.
• Hangolj rá! – Bóbita zenekar koncertje.
• Információs vásár - Civil szervezetek bemutatkozása.
• Napocskák – Kiállítás Magyar Judit Mária képeibõl.
• Környezettudatos Családok vetélkedõje.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
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ELÕZETES
***
2008. április 26. szombat, 19 óra

MEGHÍVÓ
A DOROGI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
tisztelettel meghívja Önt
az 1915-ös törökországi örmény genocídium 93. évfordulója
alkalmából rendezett

Operett Gála

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

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 25-én, pénteken 18 órakor
a dorogi Mûvelõdési Házba
(Dorog, Otthon tér 1.)
Program:
Dokumentumfilm- bemutató
az áldozatok emlékére
Hracsja Kocsar:Nahapet
c. kisregényének bemutatása
Közremûködnek:
dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
Erdõs Ferenc, Lilit Beganjan

***
2008. május 2. péntek, 17 óra

XIII. Nemzetközi
kórustalálkozó
a Musik Land utazási iroda szervezésében.
A belépés díjtalan!
***
2008. május 4. szombat, 10 óra:

Fitt-Lesz Sportegyesület
bemutatója
***

SZÍNHÁZ

2008. május 13., 19 óra
Belépõjegy: 2000 Ft
Dorog, József Attila Mûvelõdési
Ház. Tel.: 33/521-000
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