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TESTÜLETI HÍREK
2008. június 13-i ülés
Rendkívüli ülést tartott Dorog Város Képviselõ-testülete június 13-án. Az elsõ napirendi pontban elfogadták és
támogatták Krasula János rendõr õrnagy kinevezését a Dorogi Rendõrkapitányság vezetõjévé. Az új kapitány 2008.
július 1-tõl tölti be pozícióját.
A dorogi képviselõk indokolatlannak tartották az Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Szabolcsi Bence Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény összevonását. A lépést a megyei önkormányzat kezdeményezte.
Viszont a dorogi testület információi alapján az összevonás az alapfokú mûvészetoktatás színvonalát térségünkben nem emeli, költséghatékonyságát lényegében nem
érinti, ezért a döntés csupán formális. A Dorogi Égetõmû
Környezetfejlesztõ Közalapítvány alapító okiratát is módosították.
2008. június 27-i ülés
Idén az Év Köztisztviselõje díjat a sokak által ismert
anyakönyvvezetõ, Bõhm Ágnes kapta.
Az ülés napirend szerinti részében a képviselõk tájékoztatást kaptak arról, hogy az Ady Endre utcában szennyvízcsatorna építése megkezdõdött. A Dorog-Esztergom Térségi Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Hõsök terei irodahelyiségeinek kialakítása július 1-vel
befejezõdött. A Petõfi Sándor Általános Iskola utcafronti
homlokzatának állagmegóvó munkái is elkészültek. Az
iskolai nyári szünet elsõ napján elkezdõdött a gyermekek
szociális nyári étkeztetése az Eötvös Iskolában.
Az ülés további részében a képviselõk módosították a
2008. évi költségvetésérõl szóló rendeletet, valamint a Dorog
Város Képviselõ-testülete által alapított és adományozott címekrõl, díjakról, elismerésekrõl szóló rendeletet. Ennek értelmében a jövõ évtõl sor kerülhet az Év Egészségügyi Dolgozója díj és az Év Szociális Dolgozója díj átadására.
A képviselõk úgy döntöttek, hogy a továbbiakban is
Szrnka Anna vezetheti a Zrínyi Ilona Napközi Otthonos
Óvodát, Schmeráné Eichardt Gizella pedig a Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvodát. Mindkettejük megbízatása 2008. augusztus 1-tõl – 2013. július 31-ig tart.
Dorog Város Képviselõ-testülete elfogadta a dorogi közoktatási rendszerfejlesztési koncepciót kidolgozó munkacsoport által meghatározott célt, a közoktatási sport, a két tannyelvû oktatás és a német nemzetiségi oktatás egységes pedagógiai programba foglalását, és ennek 2010/2011 tanévtõl
való bevezetését Dorog város közoktatási intézményeibe.
Elfogadták a beszámolót a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. évi I. féléves tevékenységérõl, a önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2007.
évi ellátásáról szóló átfogó értékelést, és a testület 2008. II.
félévi munkatervét.

Módosították a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodását. A tevékenységi körbe bekerült
a mozgókönyvtári szolgáltatás, valamint módosították a
Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtási és Támogató Szolgálat Alapító Okiratát.
A testületi úgy döntött, hogy a Bécsi út 9. sz. alatti 1039
hrsz-ú 237 m2-es lakóház, udvar, gazdasági épületet (volt
ÁNTSZ iroda) nyílt licit-tárgyalás során értékesíti. Kikiáltási ár: 19.590.500,- Ft.
Dorog Város Képviselõ-testülete emlékkút készítésére
meghívásos pályázatot írt ki. A pályázat elõkészítésére és
bonyolításában való közremûködésére felkéri Wehner Tibor Munkácsy díjas mûvészettörténészt.
Sikeres volt az I. számú fogorvosi körzet ellátására kiírt
fogorvosi pályázat. Dorog Város Képviselõ-testülete megbízza 2008. augusztus 21-tõl dr. Juhász Aida Laura fogorvost a dorogi I. sz. fogorvosi körzet, valamint a Petõfi Sándor Napköziotthonos Óvoda és a Petõfi Sándor Általános
Iskola fogászati ellátásával.
2008. július 16-i ülés
Döntés született a Dorog, Mátyás Király út 20. szám
alatti I. számú Idõsek Klubja megszüntetésérõl. Az elmúlt
években az idõsek klubjaiba járó személyek létszáma jelentõsen csökkent. Emiatt normatíva visszafizetés kötelezettség várható. Továbbá újabb 6 fõ jelezte, hogy a II. félévtõl nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Tekintettel
arra, hogy a Dorog, Borbála lakótelep 30. szám alatt mûködõ II. számú Idõsek Klubja látogatottsága intenzívebb, ezért
a I. számú klub jelenlegi tagjait a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálata szállítja ezentúl a jelenlegi II. számú klubba és onnan saját otthonába.
A képviselõk hozzájárultak ahhoz, hogy Kisbér is csatlakozzon a Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A társulás 2004-ben jött létre azzal
a céllal, hogy pályázati források igénybevételével egy
komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozzon létre.
2008. augusztus 5-i rendkívüli testületi ülés
Augusztus közepén kezdõdik a Hantken Miksa utcában
az út és a járda felújítása. A képviselõ-testület az augusztus 5i rendkívüli ülésén a Magyar Aszfalt Kft-t választotta a munka elvégzésére, bruttó 30.946.182,- forintért. A munkaterületet 2008. augusztus 15-én veheti át a kivitelezõ. Az útépítést
az elmúlt hónapban megelõzte a szennyvíz vezeték kiépítése az ÉDV Zrt. beruházásában, így kerülhet sor a teljes útpálya helyreállítására és a járdák felújítására.
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Dr. Tittmann János polgármester:
2008. szeptember 18. csütörtök, 8-12-ig.
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Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. szeptember 19. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. szeptember 19. péntek, 8-12-ig.
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Semmelweis nap Dorogon
Hagyományteremtõ szándékkal az
egészségügyi dolgozókat köszöntötték
a Semmelweis nap alkalmából a mûvelõdési házban. Dr. Tittmann János polgármester ünnepi köszöntõjében felidézte az „anyák megmentõje”, Semmelweis Ignác életútját. Tette ezt azért,
hogy a orvoslás történetében aranykorokat, kimagasló személyiségeket keressünk, és az õ példájukkal, értékeikkel
próbáljuk felvértezni magunkat. Erre
nagyszerû lehetõség a 190 évvel ezelõtt
született Semmelweis Ignác szakmai
tevékenysége, életútja, életpályája.
„Milyen tanulságokat lehet levonni egy
kiemelkedõ orvoslástudományi személyiség életútjából? Semmelweis-nek
rengeteg szakmai vitája volt, sok akadály nehezítette életét.
Napi keserveink sorában hajlamosak vagyunk aranykorokba vágyódni, s gyakran nem nézünk ezen idõk
mélyére. Az erények, fogyatékosságok, sikerek, kudarcok egyszerre vannak jelen életünkben. Így van ez ma

is. Rengeteg kudarcot élhetünk meg
az egészségügyben. De ez nem ok arra,
hogy sikereink, teljesítményeink elismerésére ne legyünk képesek. Tekintsük problémáinkat megoldandó
feladatnak, és ismerjük el a teljesítményeket. Így teszek most én is, amikor

Falusi búcsúk emlékére
Német kisebbségi önkormányzatunk július 12-én a Német Emlékház
udvarán a falusi búcsú emlékére megrendezte hagyományos zenés összejövetelét. Erre az eseményre, mint az

elõzõ években is, a két dorogi nyugdíjas egyesület tagjait és vezetõit, valamint a sváb muzsika iránt érdeklõdõket láttuk vendégül. A házigazdák
üdvözlése után a kisebbségi önkormányzat vegyes kórusa elõször állt
színpadra. A magyarországi németek
himnuszának eléneklése után négy
német népdalt adtunk elõ, a közönség örömére. Majd egy szép verssel és
énekkel emlékezett Hagelmayer Antal és Széher Lajos a bányászéletre.
A mûsor után Szûcs András köszön-
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te meg a meghívást, emlékeztette a jelenlevõket arra, hogy pár éve még csak
5-6 asztalnál ültek a vendégek, most
meg már a Svábház udvara tele van az
érdeklõdõkkel. Majd Solecki Szilárd
méltatta a Német
Kisebbségi Önkormányzat vegyes
kórusának létrejöttét. Az ünnepi délutánon önkormányzatunk zenekara, a Sváb Party
gondoskodott a jó
hangulatról. A Partos Béla vezette zenekar szorgalmasan és színvonalasan játszotta a talpalávalót, vendégeink jól érezték magukat, a tánc után a közös beszélgetésekre és éneklésre is maradt idõ.
Nagy örömünkre szolgált, hogy rengeteg érdeklõdõt tudtunk programunkkal a Svábház udvarába becsábítani. Látván a falusi búcsú iránti érdeklõdés növekedését, lehet, hogy
hamarosan kicsinek fog bizonyulni az
Emlékház kertje. A megoldáson még
egy évet gondolkodhatunk….
A szervezõk nevében:
Kolonics Péterné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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megköszönöm mindenkinek, aki az
elveszett egészségünk visszaszerzéséért, egészségünk megõrzéséért munkálkodik.” A polgármester végül bejelentette, hogy a képviselõ-testület
megalkotta Az Év Egészségügyi Dolgozója díjat, hisz sokan vannak, akik
erre méltóak. Az önkormányzat mindig ki fogja fejezni az egészségügyben dolgozók iránti tiszteletét, nemcsak az elismerésekkel, hanem a munkakörülményeik és az intézmény rendszer fejlesztésével
Ezt követõen dr. Till József, nyugállományú fõorvos, a sokak által ismert
„Öcsi doktor” vehette át a Dorog városában és a városért végzett sokoldalú
munkásságáért a Pro Urbe díjat.
Ezután Maksa Zoltán humorista
szórakoztatta az egészségügyi dolgozókat. A mûsort követõen dr. Varga
Gyõzõ, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kht.
ügyvezetõ igazgatója mondott pohárköszöntõt.
MaZsu

Új helyen az
ÁNTSZ KözépDunántúli
Regionális
Intézete
A dorogi Hõsök terére
költözött az ÁNTSZ Dorogi,
Esztergomi Kistérségi
Intézete. Az esztergomi és a
Dorog Bécsi úti
telephelyeken az
ügyfélfogadás megszûnt.
Az új iroda a
Hõsök tere 13. szám alatt
fogadja az ügyfeleket, az
alábbi idõben:
Hétfõ: 8-12 h és 13-16 h
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Péntek: 8-12 h
Kedden és csütörtökön
nincs ügyfélfogadás.
Tel: (36-33) 503-285, (36-33)
503-286 Fax: (36-33) 503-476
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„A kíváncsi ember”
(részlet az „Igazságot keresõ” önéletrajzból)
Már gyermekkoromban fantázia-képeket láttam a suhanó felhõkben, a „hullócsillagokat” valódi csillagoknak
hittem és szentül meg voltam gyõzõdve, hogy az Élet egy
csodás valami.
Iskolai, egyetemi éveim alatt fordultam az Univerzum
felé, közelebbrõl megismerni az Embert és az általa felderített természeti törvényeket. Igyekeztem a legjobbak közé
kerülni és mivel több akartam lenni az Átlagnál (ezzel nem
legyõzni akartam Õket, hanem még jobban a segítségükre
lenni!), belekóstoltam a klasszikus értelembe vett „7 tudományba”. Memória-fejlesztésem: ragyogóan sikerült (ehhez szilárd akarat is kellett), hisz minden szakvizsgám (még
a marxista Esti Egyetem is) kitûnõ-jelesre sikerült.
1946-ban úgy gondoltam, hogy szobrász leszek, majd a
színes Rtg-kép létrehozása érdekelt, de figyelemmel kísértem Bay Zoltán radar kísérleteit is (Föld -Hold között) és
az irodalom sem hagyott érintetlenül.
A rajzolással már feltûntem az anatómiai ábrázolás terén, de mélységesen elbûvölt a csillagos ég és az akkor
még „gyermekcipõben” járó molekuláris biológia. Izgatott a kis és a nagy Fermat-sejtés, a tökéletes számok „rejtélye”, az általános és speciális relativitás, a Schwarzschildegyenlet, a kvantummechanikai törvények, és az Idõ-TérAnyag-Energia összefüggései is.
Az 1940-es évek elején, éppen itt Dorogon, Forró és
Barnóthy professzorok a bánya legmélyebb pontján már
mérték a világûrbõl jövõ kaszkád záporból eredõ „pí” és
„mû” mezonokat.
A Természettel, a vízzel, a fákkal és az élõlényekkel meghitt barátságban voltam: nem öltem meg egyetlen bogarat
vagy rovart szándékosan, nem téptem le virágokat és szakítottam le ágakat – hanem csodáltam õket.
35 éves koromban fogott meg az a tény, hogy a zenérõl
és a halakról fogalmam sincs, sohasem táncoltam, (ebben
ne kövessetek!) viszont szteppelni elég jól tudtam (fejlett
ritmusérzék). Kénytelen voltam bebiflázni a Keszler-féle
összhangzattant (fõiskolai anyag!), melynek eredményeképpen már nem vagyok zenei antitalentum és a horgászat révén megismertem a halak világát.
Azután mint a szülész-nõgyógyász: megtanultam tisz-

telni és szolgálni az Anyákat, a Nõket, akik nélkül nem
lenne semmiféle ember e földön (Férfi meg pláne nem!!!)
A magzatvíz dolga valahogy mindig motoszkált bennem
és maga az Agy, melynek állományában ugyancsak kevés a
kristályosítható elem, elõbbiben lubickol a genetikai törzsfejlõdést végigjáró ember embrió, (éppúgy, mint az õs-óceánból keletkezõ Élet) az utóbbiban pedig a legcsodálatosabb
élõ komputer dolgozik szakadatlanul munkában egy „koponya” nevû csontokkal körülvett „uszodában”.
40 évesen már erõsen „belemásztam” az ún. Kíváncsi Emberek társaságába. Komolyan kezdtem foglalkozni a csillagászattal, az elméleti fizikával, a molekuláris biológiával, a
genetikával, az élõ természet produktumaival, így a halakkal, lepkékkel, madarakkal. Mindezek mellett nem hanyagolhattam el a képzõmûvészetet, az irodalmat és a zenét.
Úgy érzem, valamit azért „leraktam” a tudomány asztalára, hisz ”biológiai szenzációnak” számított nem egy
dolgozatom, és maga a „halas-könyv” is.
Sikerült 40 évi munkával létrehoznom a Magyarország halai címû színes atlaszt, képzõmûvészeti kiállításaim õszinte sikert arattak és aratnak, verseim „itt-ott” megjelentek, maga a verskötetem is – illusztrációkkal együtt:
nyomdára kész, ugyanúgy, mint a „halak” II. kötete…
2008. június 30-án kaptam meg Dorog Város Pro Urbe
díját (elõzõleg a Dorogiak Dorogért kitüntetést), a következõ
szövegezésû oklevéllel: „Kiemelkedõ orvosi, képzõmûvészeti és halbiológusai tevékenységének elismeréseként”.
Megjegyzésül: a „Horgászsportért” kitüntetést – úgy tudom – az országban egyedül én kaptam meg háromszor!)
Még vannak terveim és akaratom is hozzá. A 81 év nem
akadály (szellemi éhségem a 81 fordítottja, 18!).
Nektek sem kell mást tennetek, Kedves Olvasóim, csak
akarni kell, tanulni, tanulni és megérteni a „földi és égi
dolgokat”…
Legvégül köszönetet kell mondanom: dr. Dinnyés József kardiológus-belgyógyász osztályvezetõ fõorvosnak és
osztályának, dr. Gréger Otília nyug. belgyógyász és Rtg.
fõorvosnõnek, és dr. Erõs Miklós fogorvos fõorvosnak,
hogy 81 évesen még Önök között élhetek és dolgozhatok.
Dorog, 2008. júl. 1.
dr. Till József

Rajk János újmisés kispap szabadtéri misét celebrált a Jubileum téren június 15-én.
Ebbõl az alkalomból dr. Tittmann János polgármester a Dorogi Galériában a hetven éve megrendezett
Eucharisztikus Világkongresszus dorogi eseményeinek képeibõl nyitott meg kiállítást.
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Virágos rekord a családi napon
380 fõ 440 virágpalánta felhasználásával állította fel a
legújabb magyar rekordot a Sanyo Hungary Kft. családi

napján. A nagy eseményen a cég saját logóját formázó
virágültetvényén egyszerre ültettek a lelkes résztvevõk
több száz palántát, amelybõl kialakult a SANYO felirat. 17
óra 01 perckor az elsõ virágpalántát Oe Yoshio, a SANYO
Hungary Kft. elnöke ültette el. A szorgos kezek majd két
órán át dolgoztak, hogy a piros begónia palánták a megfelelõ helyre kerüljenek.
A rekord a jegyzõkönyv tanúsága szerint június 28án, 18 óra 50 perckor született meg. A virágokból alkotott logóval a legnagyobb jegyzõkönyvezett ilyen alkotást mutatták be a dorogiak és a legtöbb résztvevõvel
megrendezett, mozaikképet alkotó tömeges virágültetés rekordját állították fel. Ezzel bekerültek a magyarországi rekordok adatbázisába, és kíváncsian várják a
bátor kihívókat.

Szemétgyûjtés a partról, a vízbõl
Július 6-án legalább 80 búvár, és közel ennyi felszíni segítõ részvételével zajlott az idei tótakarítás az esztergom-kertvárosi Palatinus-bányatónál. Az esztergomi Spartacus Búváregyesület, a dorogi BEBTE, valamint a Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete szervezésében és részvételével zajlott akció ismét eredményes volt.
A búvárok és a csónakokon, vízibicikliken lévõ felszíni segítõk szinte a tó teljes területét átfésülték, és sajnos
most is elmondható, hogy nem hiába. Gumiabroncsok
tucatjai, különbözõ vas- és betonhulladékok,
háztartásigép-alkatrészek, és ami a legjellemzõbb, sörös
dobozok, pillepalackok és egyéb mûanyaghulladékok garmadája került “horogra”.
A legszennyezettebb terület egyértelmûen az öböl környezete, ahol mind a tófenék, mind pedig a part hemzseg a
hulladéktól. A legszomorúbb az, hogy ez utóbbiról a strandolók zöme nem is vesz tudomást. Sokakat az sem zavar,
hogy pokrócaikat a szemétdomb kellõs közepébe terítik le.
Az már csak hab a tortán, hogy a körülöttük fél méterre dol-

gozó szemétszedõkrõl tudomást sem vesznek (tisztelet a kivételnek)! Az öböl teljes kitakarítása nem fért bele a napba,
ezért azt egy késõbbi idõpontban folytatják. A szervezõk abban is megállapodtak, hogy jövõre csak erre a területrészre
koncentrálnak.
Szöveg: Lieber Tamás Fotó: Szabó Tamás

Csibe tábor
A 2007/ 08-as tanévben a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola a 8. osztályos tanulóknak
minden hónap utolsó péntekén elõkészítõt szervezett. A

Csipegetõ során az érdeklõdõ gyerekek megismerték az iskolát, az itt tanítókat, és belekóstoltak az itt folyó munkába. A tanév végén; június 14-15-én ennek lezárása volt a
Csibe- tábor. A kollégák és diákjaink segítségével játékos
vetélkedésen bizonyíthatták a „csibék”, hogy szeptembertõl igazi középiskolások lehetnek. Jó hangulat, vidámság
jellemezte ezt a két napot.
Lõrincz Lívia
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Tíz éves a Dorogi Vállalkozók Egyesülete
Interjú Molnár Alberttel, az egyesület elnökével.
- Miért gondolták úgy néhányan a dorogi vállalkozók közül, hogy egyesületet alapítanak 1998-ban?
- A vállalkozások egyes formái már a rendszerváltás
elõtt is mûködtek. A valódi lehetõségek azonban 1989 után
váltak mindenki számára elérhetõvé. Vállalkozni azonban
nem csak egyfajta megélhetési formát jelent, hanem kockáztatást is. Saját és a vállalkozásban résztvevõk pénzének,
egzisztenciájának kockáztatását. Ehhez pedig bátorság és
szerencse is kell, és persze tudás, szakértelem, valamint a
társadalmi folyamatok nyomon követése. A megalakulásunkig eltelt néhány év sokunk számára jelentett olyan
kihívásokat, melyekkel egyedül nagyon nehezen tudtunk
megbirkózni. Baráti beszélgetések alkalmával aztán rájöttünk, hogy egymás hibáiból tanulva, vagy egymás ötleteibõl merítve talán könnyebben tudjuk az akadályokat venni. Az is nyilvánvalóvá
vált, hogy nem elég
csak jól végezni a dolgunkat, meg is kell
mutatni magunkat a lakosságnak. Ennek
egyik legelsõ színtere
volt a Bányásznap alkalmából megrendezett
Ipari Vásár és Üzletember Találkozó 1998-ban,
ahol egyesületünk tagjai már szervezetten
fölvonulva mutatkoztak be Dorog és térsége
lakosságának és meglévõ, illetve leendõ üzleti partnereinek.
- Hány fõvel alapították az egyesületet?
- 1998. július 10-én tizenöten voltunk az alapítók: Borzók
Lászlóné, Csík István, Grósz Béla, Hágelmayer József,
Hervai Ferenc, Honti József, Krecsovszky Ferenc, Mezõ
Károly, Molnár Albert, Reményi Antal, Szalánczay Péter,
ifj. Szalánczay Péter, Szûcs György, dr. Tittmann János,
Vízner Zoltán. Az egyesület elnökének Szalánczay Pétert
választottuk, alelnök dr. Tittmann János, kincstárnok jómagam, Molnár Albert lett, elnökségi tagok pedig Vízner
Zoltán és Grósz Béla. Miután megfogalmaztuk céljainkat,
úgy döntöttünk, hogy az õszi helyhatósági választásokon
is megmérettetjük magunkat. Dr. Tittmann János polgármesteren kívül három képviselõ: Grósz Béla, Molnár Albert és Szalánczay Péter jutott be a képviselõ-testületbe.
- A Dorogi Vállalkozók Egyesülete céljai közt kiemelt helyet foglal el a különféle sport, kulturális és ifjúsági rendezvények, csoportok támogatása. Szinte nincs olyan szervezet, akik,
ha önökhöz fordultak támogatásért, ne segítettek volna. Miért
tartják ezt ilyen fontosnak?
-Tudjuk jól, hogy manapság nem könnyû, és fõleg nem
olcsó dolog sem a sport, sem a kultúra, sem az ifjúságnevelés. De, ha városunkban vannak olyan emberek, csopor-
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tok, szervezetek, akik idejüket nem kímélve olyan fontos
és értékes tevékenységet folytatnak, mint az elõbb említettek bármelyike, nekünk kötelességünk lehetõségeinkhez
képest támogatást nyújtani nekik. Dorog mindig büszkélkedhetett olyan emberekkel, akik komoly teljesítményükkel országos, sõt nemzetközi szinten is kiemelkedõ eredményeket értek el. Hosszú lenne a sor mindenkit megemlíteni, ezért nem is vállalkozom erre. De hogy a jövõben is
legyenek olyan emberek, akikre büszkék lehetünk, most
kell felkarolni õket. Ezért támogatta egyesületünk a hátrányos helyzetû gyermekek táboroztatását , tehetséges sportolók edzõtáborát, sportlétesítményeink felújítását, különféle sportszakosztályokat, sportrendezvényeket vagy olyan
dorogi kulturális produktumokat, mint például a Dorogi
Lexikon és más dorogi alkotók által publikált könyvek,
tanulmányok megjelenését.
- A közvetlen támogatásokon kívül milyen
egyéb formában próbálnak megnyilvánulni?
- Talán kevesen emlékeznek arra, hogy
1998-ban a Hõsök terén
megrendezett karácsonyi vásár díszkivilágításához egyesületünk
nyújtott támogatást.
Ebbõl kiindulva építette ki aztán a város az
évek során Dorog egyre több utcájában az
ünnepi díszkivilágítást.2004-tõl a Dorogi Kulturális Közalapítvánnyal karöltve rendezzük meg a „Bál a Városért”
jótékonysági estet. Egyesületünk tagsága egyénileg is fontosnak tartja a nemes ügyek támogatását, és büszkén mondhatom, hogy eddig több millió forinttal járultunk hozzá
ezen bálok célkitûzéseihez.
Külkapcsolataink révén pedig a németországi
Nordhausen város vezetése és vállalkozói kórházi ágyakat
adományoztak a dorogi kórház részére, melyeket ünnepélyes keretek között Thüringia tartományi fõnöke adott át
Nordhausenben. A kórház átadása alkalmával egyesületünk további 32 mûanyagfotelt és asztalokat adományozott a kórháznak, a betegek kényelmének, pihenésének
szolgálatára.
- Sajnos nincs mód arra, hogy az egyesület életének valamennyi mozzanatát felelevenítsük, hiszen rengeteg minden történt az elmúlt tíz év alatt. Ön 2001-tõl elnöke a Dorogi Vállalkozók Egyesületének. Mik a tervei Önnek és az Egyesületnek?
- A magam és az egyesület célja változatlanul az, hogy
a Dorogon élõ, itt dolgozó vállalkozók, városi közélethez
való kötõdését erõsítsük, valamint a városi célkitûzések
megvalósításában való részvételüket összefogjuk.
Cservenka Rita
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CSERI NÉNI KÉT ÉLETE
(Csermák Jánosné 1926 – 2008)
Volt egyszer egy nagy tehetségû újpesti, munkáscsaládban növekvõ kislány, akit egy Lakner bácsi nevezetû,
színitanodát vezetõ jó ember felkarolt,
hogy tehetsége szerint megtanulhassa a színészmesterséget. A leánykát
Boliánnak hívták, de a Bolyai Kató
mûvésznevet kapta. Így lépett fel pesti színházakban, játszotta magyar filmek karakteres szerepeit olyan gyerekek társaságában, mint Ruttkay Éva,
Örkényi Éva, Lakatos Gabriella…
hogy az akkori felnõtt sztárokról már
ne is beszéljünk!
Aztán volt egy nagyobbacska kamaszlány, aki elsõ látásra beleszerelmesedett az õ Jánoskájába, mert az
derék, jó kiállású, a labdát is remekül
rugdosó iparosfiú volt. S mivel a fiú
azt szerette, ha a feleség az otthont
építi, és a gyermeket neveli, elment
vele egy vidéki nagyfaluba, hogy teljesítse a fiú minden kívánságát. És lett
egy új neve, amirõl egy egész település ismerte õt: Cseri néninek hívták,
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mielõtt még igazán néni lett volna
belõle.
Nagy néha azért csak elõbújt belõle
Bolyai Kató is, ilyenkor a dorogi
„muki” színpadán megint jelmezbe
bújt, sminket váltott, és õ lett az egyik
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a Három a kislányból, meg más vidám
szerepekkel is megörvendeztette az õ
kedves közönségét.
De ha visszaöltözött „vendéglátóipari szakmunkásnak”, tartott olyan
rendet a söntés körül, hogy hetedhét
országban híre ment!
Aztán az a Csermák János egy szép
sportünnepség másnapján elfelejtett
felébredni, és Cseri néni keresni kezdte az utat, hol is érhetné utol újra az õ
derék élete párját. Kellett ehhez a
hosszú, majd kilenc éves úthoz az az
elégedett életöröm, jókedv és humor,
amivel viselni tudta a páratlanságát.
Mert páratlan ember volt mindenféle
értelemben.
Most beteljesedett a két élet, Bolyai
Kató és Cseri néni immár végérvényesen egy – befejezett – sorssá vált az
elmúlásban. Egy teljes életté. És a mi
emberien szép, páratlan emlékünkké.
Pótolhatatlan ûr maradt utána.
Nyugodjék békességben!
Kovács Lajos
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Dorogi Sportképek
Amik még elmaradtak
Júniusban beszámoltunk azokról a sportágakról, amelyek már korábban befejezték az éves bajnokságot. Maradt
még néhány, azokról szeretnék most képet nyújtani.
Asztalitenisz: Igaz, hogy az NB I-es csapat kiváló eredménnyel zárta az évadot, a második csapatnak – mely ugyan
az elsõ helyen zárt -, de osztályzót kellett játszania a feljebbjutáshoz. Esztergomban került sor ezekre a mérkõzésekre, teljes dorogi sikerrel. a Bereczki Zoltán, Göb Sándor, Horváth László, Nász János összetételû csapat valamennyi ellenfelét legyõzte, így veretlenül került az elsõ
osztályba. Van tehát a Dorogi ESE-nek immáron két minõsített csapta. Gratulálunk!
Kézilabda: felemás képet mutat a két felnõtt csapat. Míg
a lányok az NB II-ben a 7. helyen zártak, ami megfelel a
több évi helyezés átlagának, addig a fiúknak még túlságosan kemény diót jelentett az NB II-es osztály. Ennek oka
nem csak a rutintalanságuk, mely fiatal koruk egyenes következménye, hanem fizikális állapotuk is. Láthatunk a
tv-ben férfi kézilabda mérkõzéseket, és a csapatokban felvonuló hatalmas, közel két méteres óriásokat. Ugyanez, az
alacsonyabb osztályban is dominál. A mi csapatunk nagyrészt vékonydongájú fiatal fiúkból tevõdik össze. Nem baj,
sokat tapasztaltak. Ha ezeket jól használják, már a következõ évben ott lehetnek a magasabb osztályban. Dicséretes
az utánpótlás, meríthet belõle a szakvezetés úgy a lányoknál, mint a fiúknál.
Teke: mégis marad csapatunk az NB II-ben! Átszervezés
után versenyzõink az NB II. közép csoportba kerültek. Ez a
változás jelentõs anyagi megtakarítást jelent, hisz ezentúl
kevesebb utazással juthatnak el a mérkõzések helyszínére,
melyek fõként megyénkben és Fejér megyében lesznek.

58. BÁNYÁSZNAP
DOROG
2008. szeptember 5-6-7.
TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK, IPARMÛVÉSZEK,
KÉZMÛVESEK!
Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápolva,
minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi Bányásznapját. A rendezvény mindig nagy érdeklõdésre tart számot, a két nap alatt több ezer látogató vesz részt a minden korosztályt kielégítõ programokon. A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre színvonalasabb választékkal álljon az ide látogatók rendelkezésére. Ebben nagy szerepük lenne a népés iparmûvészeknek, kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal tovább emelnék a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész,
kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a kitelepülést Dorog Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Otthon
tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.
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Labdarúgás: a bajnokság végén úgy tûnt, hogy csapatunk kiesik a Nemzeti Bajnokságból. Holott hatvan éve nem
volt az NB-n kívül szereplõ csapat Dorogon! De szerencsére
átszervezés miatt maradtak az NB III. Duna-csoportban. A
bent maradás kizárólag a szerencsén múlott. A tavalyi õszi
szereplés még megfelelõ volt, de a tavaszi egyszerûen minõsíthetetlen. Vereség vereséget követett. Monostori Tivadarral
és Varga Jánossal, a Dorog volt két kiváló, sokszoros A és B
válogatott játékosával egyöntetûen állapítottuk meg: FUTÁS
NÉLKÜL EZT A JÁTÉKOT EREDMÉNYESEN NEM LEHET ÛZNI! Ez az alapvetõ hiányosság jellemezte az elsõ
csapat szomorú eredményét. Persze, voltak még más okok is.
Sorozatos edzõváltások, eligazolások, voltak olyan játékosok, akik abbahagyták a focit, vagy sorozatosan sérültek voltak. Sok volt az eltiltás, a sárga és piros lap. Tehát morális okai
is voltak a kiesésnek, melyet végül sikerült elkerülni. Pedig
ilyen körülmények között nem volt a labdarúgás Dorogon,
mint amilyenek most körülveszik ezt a szép sportágat. De
nemcsak nagy csalódást okozó felnõtt csapata van a Dorog
FC-nek, mert kiválóan mûködik az utánpótlás. Varga II. János utánpótlás szakvezetõ számolt be a hét korosztályban
folyó szereplésrõl.
U-19-es korosztály: Az NB III. Duna-csoportjában szerepelt a csapat a felnõttekkel ellentétes sorsolással. A végeredmény: 30 mérkõzés, 17 gyõzelem, 5 döntetlen, 8 vereség, 6541 gólarány, 56 pont. Ezzel az eredménnyel a hatodik helyen
zárt a csapat, melynek edzõje Haraszti János volt, az idény
végén Varga I. János segédkezett, miután Haraszti az elsõ
csapathoz került. Néhány tehetséges fiatal felkerült a felnõttekhez, hiánypótlóként, csereként. Így Mikrovits Péter kapus, Óferle Andor, Nacsa Lajos, Kopányi Ádám, Dibusz Bertold mezõnyjátékosok. U-16-os korosztály: ugyanebben az
osztályban szerepelt, mint az ifjúságiak. 19 fõs kerettel foglalkozott az edzõ, Varga II. János. A csapat eredményei: 30
mérkõzés, 23 gyõzelem, 3 döntetlen, 4 vereség, 182-25 gólarány, 72 pont. a végeredmény tehát a 3. bronzérmes hely. A
bravúros helyezés mellett a csapat elnyerte a FAIR PLAY
díjat, az ezzel járó díszes kupát és oklevelet, mert az egész
bajnokságban mindösszesen 11 sárga lapos figyelmeztetésben részesült a csapat. U-15-ös korosztály: a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban szerepelt a Csapó Károly edzette
társaság. Eredményei: 20 mérkõzés, 19 gyõzelem, 1 döntetlen, 144-7-es gólarány, 58 pont. BAJNOK lett tehát ez a csapat, és ezzel a labdarúgás elitje Dorogon! U-11-es korosztály:
ez a csapat a legnagyobb létszámú, 40 gyerek tartozik Janetka
Zoltán kezébe. Bajnokságban nem szerepelnek, tornákon
vettek részt, kielégítõ eredménnyel. U-9-7 korosztály: szintén
tornákon vettek részt, népes számú a keret, itt is 40 gyerkõc
tanulja a labdarúgás alapjait Szabó Ferenc testnevelõ tanár
edzõ irányításával. Az utánpótlás tehát az eredmény alapján
jó kezekben van. Varga II. János a hét minden napját a csapatok között tölti, kisegít, irányít, ellenõrzi, szülõi értekezletet
tart. Tervezi, hogy az U 15 és 13-as korosztályú csapatokat a
jövõben az MLSZ II. osztályú kiemelt bajnokságába nevezi
be. Az utánpótlást az önkormányzat ás Mayer László vállalkozó támogatja. Köszönet érte, mert kiemelt körülmények
között - öltözõk, felszerelések, labdák, utazás és jó szakmai
irányítás, - biztosítják a jó munkát.
Göb Sándor
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