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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Magyar kultúra – dorogi kultúra
A mondás azt tartja, hogy ha valaki
elmegy, meghal, akkor születik is másvalaki, egy új élet.
Kucs Béla halála évében született
meg Dorog városa, s kezdhetett szellemi értelemben is új életet a település. Szabó-Berghauer Zoltán, a Dorog
elmúlt 25 évének mûvészetét feldol-

tatták az ünnepségen. A másik kate- várossá alakulhatott. Egy város szülegóriában Bérdi Gabriella adott be si- tésnapját nem lehet egy ember szülekeres pályamûvet. Mindhárom alko- tésnapjához hasonlítani, egy naphoz
tás könyv formájában is megjelenik, a kötni. Ez egy nagyon hosszú idõszak
kötetet az idei karácsonyi gálamûso- eredménye, amíg megkapja egy teleron vehetjük kézbe.
pülés a városi rangot, és azt követõen
A Magyar Kultúra napján tartott sok ember, sok éves munkája kell ahünnepségünk hagyományos ünnepe hoz is, hogy városhoz méltóan fejlõda városnak. De a jön tovább. A polgármester reményét
forgatókönyvet fejezte ki, hogy amely módon elõdemeg kellett változ- ink képesek voltak városi szintre emeltatni – kezdte dr. ni Dorogot, úgy a jelenkorban élõ akTittmann János tív emberek is képesek arra, hogy ezt
p o l g á r m e s t e r. a várost tovább építsék, szépítsék, az
Ugyanis egy kis ünnepeken keresztül és a hétköznaajándékot kapott pok munkáján keresztül is.
Kesztölcrõl, Végh
A polgármesteri köszöntõ után köSándortól, aki egy vetkezett a tanulmányírói pályázat
Dorog címert ké- díjainak átadása és a két tanulmány
szített, rajta egy 25- bemutatása.
ös számmal. A polAz egyik díjazott, Kovács Lajos helygármester szerint történész, iskolaigazgató azzal kezdez is azt bizonyít- te, hogy dolgozata rövid összefoglaKálvin Balázs, az ifjú tehetség
ja, hogy a dorogi ló, a tanulságok összefoglalása csugozó tanulmányírói pályázat egyik kultúra napja nem csak a dorogiak pán, kedvcsináló. Örül, hogy a város
díjazottja így tekintett vissza dolgo- ünnepe. Az ünnepség így megköze- dokumentálja múltját. Szerinte
zata bemutatásakor az eltelt negyed líthetõ onnan egyrészt, hogy nemcsak ugyanis a mai elsekélyesedõ világban
századra. Majd így folytatta: az im- saját értékelésünk nyomán gondoljuk a mûvészetnek van a legnagyobb esémár 25 éves város több mint 800 éve úgy, hogy a dorolétezett már. Ekkortól vannak elsõ írá- gi kultúra nagyon
sos emlékeink. S bár így ezt a negyed is szép része a
százados születésnapot még csecse- nemzeti kultúrámõkornak tekinthetjük, arányait néz- nak. Másrészrõl ez
ve, kétségtelen, hogy –frázissal élve - az idei rendezrohanó világunkban felgyorsult Do- vény kiemelkedik
rog fejlõdése és virágzása. Erre bizo- a korábbiak sorányíték a sok mûvészeti alkotás és a ter- ból, hiszen 25 éve
mékeny mûvészek, akiknek jó része n y i l v á n í t o t t á k
már évtizedekkel 1984 elõtt is élt, al- Dorogot várossá.
Azért az év esemékotott.
A Magyar Kultúra napja alkalmából nyeinek mondarendezett városi ünnepségünkön át- nivalóját ez a szám
25 év képzõmûvészeti alkotásai a galériában
adták Dorog elmúlt 25 évének mûvé- fogja megszabni.
szetét feldolgozó tanulmányírói pá- Így volt ez az óév
lyázat díjait. Az egyik kategória díja- búcsúztatását követõen, az újévet kö- lye túlélni saját magát, nyomot hagyzottjai Kovács Lajos és a Szabó- szöntöttük tûzijátékunkkal. A város ni magáról, városáról a történelemBerghauer Zoltán - Szabó-Berghauer minden polgárát köszöntötte a tûzi- ben. A vetített képekkel illusztrált elõMónika szerzõpáros lettek. A két mun- játék, különösen azokat, akik nagyon adás alatt dorogi muzsikusoktól hall(Folytatás a következõ oldalon)
kát az alkotók személyesen is bemu- sokat tettek azért, hogy a nagyközség
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Magyar kultúra – dorogi kultúra
(Folytatás az elõzõ oldalról)
hattunk kísérõ zenét. Az elõadásból megismerhettük tanulmánya szerkezetét. Ezt követõen a levont tanulságokat
sorolta fel, melyek városunk mûvészetét jellemzik: sokoldalúság, sokszínûség, az irodalomban individualitás. De
alkotóink mégis részesei a városi, országos szervezõdéseknek.
Kiemelte a város támogató szerepét, a mûhelyeket, közösségeket, kiállító helyeket, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy mi nincs még feldolgozva, mi és ki érdemelne nagyobb figyelmet. Végezetül változatlan alkotókedvet kívánt a mûvészeknek, helyben élõknek, és elszármazottaknak is, kíváncsiságot a nagyközönségnek, és támogatóknak, és kölcsönös megbecsülést egymás iránt.
A másik díjazottat, Szabó-Berghauer Zoltánt a városi
könyvtárban rendszeresen megfordulóknak talán nem kell
bemutatnunk. Elõadását egy személyes dologgal kezdte,
hisz mint mondta, úgysem tudja elhallgatni: az ünnepség
elõtt nem sokkal kislánya született. Így szerzõtársa, felesége, Szabó-Berghauer Mónika nevében is beszélt közös tanulmányuk írásáról. Elmondta, nagy lelkesedéssel, de
zöldfülûként álltak a munkához. Riportokat készítettek az
érintett mûvészekkel, vagy hozzátartozóikkal, így akarták
emberközelivé tenni az írásukat, a bikkfa nyelvet kerülve.
A fõ szempont maga az alkotó személye volt, ezért lett a
dolgozat címe: A 25 éves Dorog város mûvészetének arcképcsarnoka. Avagy egy anti-mûvészettörténet. Az alcímet
az elõadásra készülve tette hozzá, de lehet, hogy ez lesz a
végsõ verzió címe.
Az eltelt 25 évet folyamatként szemlélték, ugyanis a dorogi mûvészet 1984 elõtt is létezett. A mûvészek folyamatosan dolgoztak, és váltották egymást, ahogyan Dorog is
folyamatosan vált várossá. De a mûvészet szerepe régebben más volt: a társadalmi élet részeként jelent meg. De
ma több olyan tényezõ van, ami elfojtja a mûvészet beáramlását a köztudatba, társadalmi életbe. A globalizáció,
az Internet, magányosságra neveli az embereket. De attól,
hogy a mai generáció más, még élnek mûvészek, és él a
mûvészet. S lát esélyt arra, hogy a kommunikáció feléledjen újra alkotó és a közönség közt. Szerinte meg kell ismerni városunk mûvészetét, mûvészeit, hogy megértsük,
megsejtsük, mi az, doroginak lenni; mi Dorog helye ma
Magyarországon, Európában, a világban, hiszen vannak
világhírû elõadómûvészeink is. Mindez igen fontos az
ember identitása szempontjából. Dorognak olyan öröksége van, és olyan mûvészeti termése van, hogy ennek rész-

letes feltárásához tanulmányuk szûkössége hamar evidenciává vált. Pedig naiv módon teljességre törekedtek. Olyan
beszélgetésekbe, sõt, anekdotázásokba keveredtek, mely
ijesztõ felismerésre bírta õket: már-már lehetetlen vállalkozásba fogtak. De mindez fokozta izgalmukat, és lelkesedésüket. A munka során arra jutottak, hogy nem élvezhetjük, nem érthetjük egészen az alkotást, ha nem ismerjük meg az alkotót. Akár a maga vallomásaiból, akár mások elbeszéléseibõl. Ezért választották azt, hogy személy
centrikusan, s ne annyira mûvészettörténeti szempontból mutassák be büszkeségeinket. Ugyanakkor ezáltal
mások részére is felértékeljék Dorog utóbbi negyed évszázadának mûvészetét.
A tanulmány szerkezetének vázolása után megköszönte
a sok segítséget, amelyet kaptak a dolgozat írásakor, különösen dr. Till Józsefnek azt a fajta különcséget, amellyel
rávezette õket arra, hogy bármilyen körülmények között
is érdemes, és lehet értéket létrehozni, értéket képviselni.
Zárásként boldog, sikeres évet kívánt a hallgatóságnak,
és nem utolsó sorban Dorognak.
Az ünnepség folytatásaként Zsére testvértelepülésünk
ajándékait adta át polgármester úr az iskola igazgatóknak.
2008-ban volt 10 éves a szlovákiai Zsére községgel kötött
testvér-települési szerzõdés. A zséreiek ez alkalomból
Szíjjártó Jenõnek, volt Kodály tanítványnak, a felvidék
nagy zenepedagógusának és népdalgyûjtõjének kórus és
népdal gyûjteményét ajándékozták iskoláinknak.
Az eltelt 25 év mûvészetébõl a jelenbe csöppent vissza a
közönség, hogy a jövõbe nyerhessen bepillantást: az ünnepi hangversenyen Kálvin Balázs, a zeneiskola volt növendéke, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója zongorázott.
A nagysikerû és virtuóz elõadás után a Dorogi Galériában a Dorog Város Kulturális Közalapítványa által az elmúlt 25 évben megvásárolt, dorogi kötõdésû mûvészek
alkotásaiból összeállított kiállítást tekinthették meg az érdeklõdõk. A reprezentatív kiállítás meggyõzõen bizonyította, hogy a város mecénás szerepe nemcsak azért volt
jelentõs, mert vásárlásaikkal segítették a mûvészek munkáját, hanem azért is, mert olyan alkotók alkotásaikkal találkozhattunk, akik sajnos már idõközben elhunytak. Így
teljes képet kaphattunk az elmúlt 25 évrõl, bizonyítva,
hogy milyen nagyszerû alkotók éltek és élnek köztünk.
A rendezvény elismertségét és a közönség helyi kultúra
iránti fogékonyságát jelezte a jelenlevõk nagy létszáma.
MaZsu

Fogadónapok

Értesítés

2009 februárjában a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2009. február 19. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. február 20. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. február 20. péntek, 8-12-ig.
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A Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. március 6-án, pénteken
17óra 30 perckor tartja
Közmeghallgatását
a Német Nemzetiségi Emlékházban
/Dorog,Bécsi u.8./
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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TESTÜLETI HÍREK
2009. január 30-i ülés
A dorogi képviselõ-testület tagjai januári ülésükön tájékoztatást kaptak a városban mûködõ négy kisebbségi önkormányzat mûködésérõl.
A két ülés közti beszámolóból megtudták, hogy a
Montágh Imre Általános Iskola tagiskolájaként mûködõ
Dózsa György Általános Iskolában az ún. Rátkay ház felújítási munkálatai megkezdõdtek. A felújítást követõen a
fõépületbõl a jelenlegi három osztály a felújított különálló épületben kerül elhelyezésre, így a fõépület üzemeltetési költségei jelentõsen csökkenthetõek.
Decemberben befejezõdött a három iskolában, a három
óvodában és a Pedagógiai Szakszolgálat épületében a „Szemünk fénye Program”. Az összes korszerûtlen világító testet kicserélték.
Elfogadták a Dorogi Rendõrkapitányság tájékoztatóját
a képviselõ-testület által korábban nyújtott támogatás felhasználásáról.
Dorog Város Képviselõ–testülete hozzájárult, hogy az
Új - Hullám Úszó Egyesület székhelyeként a Városi Uszodát (2510 Dorog, Iskola u. 9-11.) a bíróság nyilvántartásba
vegye.
A testületi nem támogatta a Promtávhõ Kft. újabb díjmódosítási kérelmét. 2008. évben három alkalommal került sor hõdíj emelésére, mely jelentõs lakossági terhet jelentett, és biztosította a vállalat nyereséges mûködését. Az
igényelt 6,1%-os emelést így a képviselõk már nem támo-

gatták, hisz a várható infláció meg sem közelíti a 6,1%-ot.
Dorog Város Képviselõ-testülete a városi fõépítész által
készített „fõépítészi városfejlesztési koncepciót” tájékoztató jelleggel elfogadta.
Dorog Város Képviselõ-testülete „volt Bánya Nagyiroda”
épületét átépítéssel egybekötve meg kívánja vásárolni. A
megvásárlásra a testület hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A felújítást követõen
itt kívánja elhelyezni az ún. „Intézmények Házá”-t.
Dorog Város Képviselõ–testülete pályázatot írt ki a Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói álláshelyének betöltésére.
A Pedagógiai Szakszolgálat megállapodást kötött a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településeivel a pályaválasztási tanácsadás biztosítására a térségben.
A testület átalakította a védõnõi körzeteket. Az új lakóépületek benépesülésével a négy védõnõi körzetben ellátandó gyermekek száma aránytalanná vált, különösen a 03 éves korcsoport vonatkozásában. Ezért volt szükség a
körzetek átformálására.
Az ülésen dr. Tittmann János polgármester megköszönte
Balogh Zoltán képviselõ úrnak, az esztergomi Aqua Sziget vezetõjének, hogy a fürdõben kiállítási lehetõséget biztosít dorogi mûvészeknek. Balogh képviselõ úr hozzátette, hogy a jövõben is lehetõvé teszi dorogi mûvészek bemutatkozását Esztergomban.
A képviselõk elfogadtak még egy területvásárlási kérelmet, egy másikat pedig újratárgyalnak.

Változtak a védõnõi körzetek
Módosították a védõnõi körzetek határait. Az alábbiakban olvashatják az újonnan kialakított beosztást. A csecsemõ tanácsadás és a várandós anyák tanácsadása így az alábbiak szerint módosul.
I. számú körzet: Ady u., Árpád u., Attila u., Bécsi út,
Bécsi udvar, Béla király út, Bimbó út, Csolnoki út, Ella köz,
Erõmû lakótelep, Erõmû út, Esztergomi út 1-23., Hantken
Miksa u., Határ út, Hatos akna, Hegyalja u., Hõsök tere,
Hungária u., Hunyadi út, István király út, IV. Béla út, Kálvária köz, Kálvária u., Kossuth Lajos út, Könyves Kálmán
u., Mária u., Mátyás király utca, Nefelejcs út, Orgona u.,
Panoráma u., Rákóczi u., Sándor u., Szent Erzsébet u., Szent
Imre u., Szent József u., Szent László u., Táncsics Mihály
u., Temetõ út, Templom tér, Úttörõ út, Vasút sor, Zrínyi
lakótelep, Zrínyi u.
II. számú körzet: Akácfa út, Arany János út, Aradi vértanúk u., Bánki Donát u., Bányász körönd, Balassa u., Bartók
Béla út, Bem apó u., Borbála ltp., Brikettgyár u., Csonka J. u.,
Deák Ferenc u., Diófa út, Dobó István u., Esztergomi út, Fáy
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András ltp., Fenyõfa út, Fûzfa út, Ganz Ábrahám u., Gárdonyi Géza u., Gáthy Zoltán u., Hám Kálmán lakótelep, Honvéd út, Irinyi János u., Jedlik Ányos u., Jókai út, Kandó Kálmán ltp., Kiss Ernõ u., Kölcsey Ferenc u., Landler Jenõ sor,
Legény Pál u., Mészáros Lázár u., Otthon tér, Pataksor 28-tól,
Puskás Tivadar u., Schlatner J. u., Szabadság tér, Szénoltár
köz, Tölgyfa u., Vörösmarty u., Wesselényi u.
III. körzet: Köztársaság u., Pataksor 1-27., Schmidt Sándor ltp., Zsigmondy ltp. 1-25.
IV. körzet Aranyhomok dûlõ, Alkotmány u., Álmos u.,
Baross G. ltp. 1-34., Derkovits u., Eötvös u., Goethe u., Gorkij u., Hársfa u., Heine u., Iskola u., Kesztölci út, Köztársaság u. 2-8., Martinovics utca, Munkácsy u., Munkás u., Patak köz, Pataksor alsó, Petõfi tér, Puskin u., Radnóti u., Schiller u., Széchenyi ltp., Szigligeti u., Tél u., Tömedék akna,
Zsigmondy ltp. 26-33.
A Védõnõi szolgálat elérhetõségei:
Dorog, Rákóczi út 9. Telefon: 33/441-395.
Ügyfélfogadási idõ: naponta 800-900-ig.

Zsembery doktor, a Magyar Kultúra lovagja
kitüntetõ cím tulajdonosa kiemelkedõen szép
albuma, (Zsembery gyûjtemény) amely
gyûjteményének összefoglalója, kapható a városi
könyvtárban és a mûvelõdési házban.

20. évfolyam 2. szám

3

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorogon szûrték ki a legtöbb ittas vezetõt a megyében
A tavalyi évben Komárom-Esztergom Megye városai közül a Dorogi Rendõrkapitányság járõrei, körzeti megbízottai szûrték ki a legtöbb ittas jármûvezetõt, szám szerint 274et. Ebbõl csak az év utolsó két hónapjában 53-an akadtak fent
a közúti ellenõrzések során a rendõrök hálóján. Ebben az
idõszakban ugyanis hétszer rendeltek el fokozott közlekedési ellenõrzést, kiemelten Dorog város területén. Erre a képviselõ-testület által nyújtott egy millió forintos támogatás
adott lehetõséget, mely a helyi rendõrkapitányság mûködését segítette. Kapitányságunk 2008-ban közel 20%-os létszámhiánnyal küzdött. Ennek ellensúlyozására túlórára volt szükség, és ezt a képviselõ-testület támogatásából finanszírozták.
Így futotta több akcióra, ellenõrzésre. Ennek megfelelõen az
eredmények sem maradtak el.
Az ittas vezetõk kiszûrése mellett aktívabb volt a közterületi jelenlét. Halottak napján megerõsített szolgálatokat
vezényeltek a dorogi köztemetõhöz, így jogsértés nem fordult elõ, sem gépkocsi feltörés, sem rongálás nem történt.
Az év utolsó két hónapjában a közbiztonság javítása területén is hathatós intézkedéseket tettek. A napi két fõs járõrszolgálaton túl további erõket vezényeltek Dorog közterületére, fõként a hétvégi idõszakban. Két alkalommal körözési
akciót is tartottak, 9 körözött személy került elfogásra.
A 2008. május 2-tól bevezetett objektív felelõsség jegyében az év végén is hatékonyabban tudtak eljárni. A gyorshajtók mellett a város területén – a tiltott helyen várakozásukkal – a közlekedési forgalmat akadályozókkal szemben
is eljárásokat kezdeményeztek.
Az elkövetett szabálysértések miatt megindított eljárások gyors és szakszerû lefolytatását az igazgatásrendészeti
osztály dolgozói hajtották végre túlmunkában.
Az anyagi támogatás feltehetõen hozzájárult ahhoz,
hogy Dorog Város Rendõrkapitánysága a megye többi kapitányságai között az elsõ helyen végzett a nyomozás eredményességi, felderítési mutatók alapján is. Az elkövetett
bûncselekmények számához viszonyítva Dorogon derítették fel a legtöbb elkövetõt.
Minden bizonnyal az utolsó két hónap túlórái is közre
játszottak az éves mutatók javulásában.
A Dorogi Rendõrkapitányság illetékességi területén
2007-ben 990, míg 2008-ban 711 bûncselekmény történt.
ISMERTTÉ VÁLT ÖSSZES BÛNCSELEKMÉNY
SZÁMA 2007 ÉVHEZ KÉPEST 28,19 %-OS CSÖKKENÉST MUTAT. A felderítési eredményesség 52,59%, míg

a nyomozás eredményességi mutató 63,47%, mely az utóbbi 5 év legjobb eredménye.
ISMERTTÉ VÁLT ÖSSZES BÛNCSELEKMÉNY
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Szintén elsõ lett kapitányságunk a lakosság szubjektív
biztonságérzetét leginkább befolyásoló, úgynevezett kiemelt bûncselekmények nyomozásában és felderítésében.
Illetékességi területünkön összesen 419 kiemelt bûncselekményt követtek el. Ebbõl 399 ismeretlen elkövetõ ellen
indult, melybõl 198-at derítettek fel.
KIEMELT BÛNCSELEKMÉNYEK
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2007-HEZ KÉPEST 11,41 %-AL CSÖKKENT A KIEMELT BÛNCSELEKMÉNYEK SZÁMA. A FELDERÍTÉSI EREDMÉNYESSÉG 30,02 %-RÓL 49,62 %-RA
NÕTT.
A kiemelt bûncselekmények felderítési eredményessége 2007-ben 30,02%, míg 2008-ban 49,62% volt. A nyomozás
eredményességi mutató 2007-ben 35,21%, míg 2008-ban
53,64% volt. A fenti eredmények az elmúlt 5 esztendõ legjobb adatai.
Reméljük, a képviselõ-testület a jövõben is tudja támogatni a hatékonyabb bûnüldözõi munkát, és sikerül a
létszámhiányt is orvosolni.

A dorogi Crazy Dance Tánc Sportegyesület
az alábbi idõpontokban tartja foglalkozásait:
Kedd: 17-18- ig (kezdõ hip-hop tánc) edzõ: Bredókáné Kozák Anna 18-19.30-ig (haladók hip-hop tánc) edzõ:
Bredóka István többszörös országos, illetve nemzetközi electric-boogie és hip-hop bajnok.
Csütörtök: 17-18-ig (kezdõ hip-hop) 18-19-ig (haladó hip-hop)
Péntek: 17-18-ig óvodástól a kisiskolásig hip-hop tánc 18-19-ig Hastánc kezdõknek óvodástól a felnõtt korig
Az edzéseket a dorogi mûvelõdési házban tartjuk. Jelentkezni: személyesen vagy telefonon a 06-20/2943-755
számon lehet.
Kérjük, hogy Ön is támogassa adója 1%-ával a dorogi Crazy Dance Tánc Sportegyesületet, hogy a tehetséges gyerekek nagyobb városokban, illetve színvonalasabb versenyeken tudjanak részt venni.
Adószám: 18614220-1-11 Számlaszám: 58600513-11164487
Köszönjük szépen!

4

20. évfolyam 2. szám

2009. február

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN A TENGER
2. Átépült a múlt
Néha könnyebb lebontani, eltakarítani, s újat építeni a
régi helyett, mint megõrizni az eredetit…
Emlékszik-e még többségünk az uszoda hajdani medencéire? Pedig az elsõ volt az ország vidéki versenyuszodái között! Hogy is nézett ki a híres-neves postakocsi- és
lóváltóállomás? Buda és Bécs között mennyi történelmi
személyiség utazott át a fõvárostól járóföldnyi távolságra
lévõ Doroghon! S milyenek is voltak a kálvária régi kerámiaképei, vagy milyen volt a Jubileumi tér elõdje, amelyet
Szénoltár térnek is neveztek elõdeink, mielõtt az idõ és az
emberi pusztítás össze nem morzsolta különlegességüket,
páratlanságukat? A legényszállók – a késõbbi szükséglakások és a ruhagyár dorogi telepe – hová lettek? Ismeri
még az újabb nemzedék a kolónia történetét (és érti-e ezt a
nevet: kolónia?). Miért is játszottuk úgy a focicsatát vagy a
rabló-pandúrt ötven éve, hogy falu-kolónia kiáltással osz-

lottunk két csapatra az iskolában, a Szutnin vagy a focipályán? A lakótelepi panelek között már senki sem mond
kolóniát, mint ahogy a Bécsi út körüli utcák összességét
sem gondolja senki falunak.
Két fénykép került most egymás mellé. Az átépített múlt
dokumentumai. Mi közük egymáshoz? Aki még felismeri
és érti az összefüggést közöttük, írja meg nekünk a mûvelõdési házba, vagy a városi könyvtárba. A helyes megfejtõk között dorogi helytörténeti kiadványokat sorsolunk
ki. Beküldési, beadási határidõ: 2009. március 6.
La-Ko
Elõzõ számunk megfejtése: a kép a munkásotthon tetejérõl
készült.
A sorsolás Bende Györgyné és Nagy Tibor megfejtõinknek
kedvezett. Gratulálunk! Jutalmukat eljuttatjuk címükre.

„35/35”
Nagyon nagy érdeklõdés mellett nyitotta meg Végh Éva
35. kiállítását Dorog polgármestere, Dr. Tittmann János az
esztergomi Aquasziget galériájában. Amellett hogy ez már a
mûvésznõ 35. tárlata volt, külön érdekesség, furcsa egybeesés, hogy pont harmincöt évvel ezelõtt volt az elsõ kiállítása
is. Az esztergomi bemutatkozáson grafikákkal, tûzzománcokkal és selyemképekkel találkozhatott a nagyérdemû. Talán a két utóbbi technika jut eszünkbe elõször, ha Végh Éva
mûvészetére gondolunk. Az új uszoda elõcsarnokában vagy
a Kálvária dombon látható tûzzománc alkotások minden
dorogi számára ismerõsek. A kiállítás megnyitóján két dorogi mûvész, Csizmadia Katalin játszott fuvolán, és Both Lehel
zongorázott, színes keresztmetszetet adva a mai dorog mûvészetébõl az esztergomiaknak.

Végh Éva: Kertkapu
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Nap-Út hírek
A Nap-Út Alapítvány kistérségi ifjúsági vetélkedõt indít a
„Napút a jövõ felé” címû projekt keretében. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány „KÖZÖD! Pályázati program”
felhívására beadott pályázaton 100 ezer forintot nyertünk a
projekt támogatására. A verseny az ifjúság aktív társadalmi
részvételére épít. A 13-18 éves korosztályból 10 fõs csapatok
április 25-én Dorogon a József Attila Mûvelõdési Házban
nem-formális pedagógiai módszerekkel összeállított egész
napos vetélkedõn vesznek részt. Az elsõ csapat jutalma egy
vándorserleg, melyet elõször ad át az alapítvány.
Nevezni március 5-ig lehet. Információk a 70/384-24-51es telefonszámon vagy a www.naputalapitvany.hu; illetve az info@naputalapitvany.hu e-mail címen.
•••

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”
(Széchenyi)
A Nap-Út Alapítvány ezúton mond köszönetet azon támogatóinak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk 1%át, összesen 139 192,- Ft-ot számára felajánlották. A befolyt
összegbõl az Adventi Játszóházban résztvevõ 120 hátrányos
helyzetû gyermeknek biztosítottunk ajándékokat, a foglalkozások anyagköltségeit. Köszönjük!
Kérjük támogatóinkat, hogy lehetõségeikhez mérten segítsék továbbra is alapítványunk munkáját, ezzel segítve
minket céljaink elérésében!
Adószámunk: 18615094-1-11
Számlaszámunk: 58600513-11040677
Elérhetõségeink: Nap-Út Alapítvány, elnök: Winter Erzsébet 70/384-24-51. e-mail: info@naputalapitvany.hu, levélcím: 2510 Dorog, Heine u. 5.
Winter Erzsébet elnök

Dorogon fogták az ország
legszebb halát!
A Haldorádó horgász portál rendezésében 2008-ban is megválasztották az ország legszebb halát. A nemes hal kategóriában a Palatinus-tóból kifogott 8,20 kg-os csuka, illetve „kifogója”, Sztahovits Péter lett a gyõztes. A hatalmas hal a fotózás
után visszakerült a Palába. A büszke horgász, - akit serleggel
jutalmaztak - részletes élménybeszámolóját a www.dbhe.hu
oldalon olvashatják.
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Kempós siker
az Európa Kupán
Az Esztergom-kertvárosi kempo karate klubban edzõ dorogi Pokorni Milán és Pokorni Ádám is részt vett a hétvégén péntektõl vasárnapig tartó VII. Juhász Ferenc Nyílt
Európa Kupán Tökölön a Fighting kempo csapat tagjaként. A versenyen 32 csapat 430 indulója vett részt, több
ország is válogatott csapatával képviselte magát: Románia, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Németország mellett Oroszországból is érkeztek válogatott versenyzõk. A
helyi gimnáziumba járó két dorogi fiú eredménye:
Pokorni Ádám 16-17 év: light contact 72 kg 3.hely. Ádám a
döntõbe jutásért folyó küzdelemben sajnos túlpörgött és
erõs technika miatt leléptették, majd a harmadik helyért
folyó küzdelem során egy többszörös orosz bajnokkal került össze és magabiztosan nyert. Full contact: 77 kg 2.hely.
A döntõbe jutásért némi állóharcot követõen egy karfeszítéssel 30 másodperc alatt egy másik magyar versenyzõt
kényszeríttet feladásra, a végsõ gyõzelemért pedig a sors
iróniájaként attól az orosz versenyzõtõl szenvedett egy föld
technika után vereséget, akit elõzõ nap álló küzdelemben
legyõzött már.
Pokorni Milán: felnõtt 80 kg light contact 1.hely. Mindhárom mérkõzését fölényesen nyerte a válogatott ellenfelei ellen, többek között lengyel ellenfelét is legyõzve. Full
contact 80 kg-ban a döntõbe jutásért a második menet végén egy csodálatosan végrehajtott fejrúgást követõen KOval diadalmaskodott. Az 1.helyért az ellenfele pedig föladta ellene a mérkõzést.
Ezekkel a nagyszerû eredményekkel a Fighting kempo
a csapatversenyben is kimagaslóan teljesített: 4.hely Lengyelország, 3.hely Cage kempo Magyarország, 2.hely
Fighting kempo Magyarország, 1.hely Ukrajna.
Egyébként Ádám szeptemberben megnyerte a WAKO Junior K-1 országos bajnokságot 71 kg-ban és Muay-thai diákolimpián is 2.helyen végzett a döntõben novemberben.
Milán is szintén remekelt a tavai év során: szeptemberben
második lett a WAKO Junior K-1 országos bajnokságon 75
kg-ban és és Muay-thai diákolimpián is 2.helyen végzett.
Mindkét fiú edzõje saját édesapjuk, Pokorni Gábor.
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Dorog Sportképek

Lassan beindul...
Az aktív sportélet téli pihenõjét befejezte és már ismét
pattog a labda a mûfüves pályán, a sportcsarnokban és a
tornatermekben. De menjünk sorjában, kezdjük ott, ahol
már bajnoki pontokért folyik a küzdelem.
Asztalitenisz: a legfrissebbek a ping-pongozók voltak,
mégpedig sikeresen vették a rajtot, folytatva az õszi jó szereplésüket. A csapat változatlan felállásban – Nagy, Leinvéber,
Szenyán, Jakab – kezdte a pontvadászatot. Az elsõ tavaszi
mérkõzését Vácon játszotta a csapat és fölényes, 17-1 arányú
gyõzelmet aratott. Folytatás idehaza, a Kõbánya csapata ellen, eredmény 16-2 a dorogiak javára. A megyei csapat DC
versenyen vett rész Szomódon, ahol 26 csapat részvételével
rendezték a Kvalitát Kupát a megyei csapatok részére. A két
egyes és egy páros mérkõzést játszó csapatok egész nap ütötték a labdát, és végül a mi csapatunk bizonyult a legjobbnak,
mert a döntõben a tatabányai ASE csapatát is legyõzve elnyerte a kupát és az aranyérmeket a Bereczki Zoltán – Göb
Sándor kettõs, mely gárda valamennyi mérkõzését megnyerve jutott a döntõbe, és ezzel megérdemelten nyerte el a kitûzött díjat. Ez az eredmény is jelzi a szakosztályban folyó eredményes munkát.
Labdarúgás: a januárban elkezdõdött felkészülés az NB
III-as keret részére a mûfüves pályán Haász Sándor vezetõedzõ irányításával. A keretben elég nagy a mozgás, többen
távoztak, kevesebben érkeztek. Néhány edzõmérkõzésen is
túl vannak, érdemleges siker nélkül. Aztán történt egy sarkalatos változás a vezetõedzõ személyében. A vezetõség közös megállapodással szerzõdést bontott Haász Sándorral.
Utódját házon belül rögtön megtalálták, és a felnõtt csapat
vezetését ifj. Varga Jánosra bízták, aki eddig az utánpótlás
vezetõje is volt és az ifjúsági csapat edzõi tisztét õ töltötte be.
Így az ifjúsági csapat edzõ nélkül maradt, ide hívták vissza a
sok sikert elért régi edzõt, Haraszti Jánost. Tehát lényeges
változtatással remélhetõleg eredményesen folytatódhat a felkészülés minden vonalon a tavaszi bajnokságra. Az utánpótlás csapatok teremtornával készülnek. Történt egy sajnálatos baki mindjárt az elején. Hagyományos emléktornára
került volna sor a sportcsarnokban Kaiser József emlékére,
aki több évtizeden keresztül volt az utánpótlás csapatok ügyintézõje, de szervezési hiányosságok miatt egy nappal az
esemény elõtt a tornát lefújták. Ez fájó pont mindazok számára, aki tisztelték és becsülték a korán elhunyt, becenevén
Gömbinek ismert sportvezetõt.

Tanulva e hibából, példásan került megrendezésre Ilku
István, a legendás kapus, majd serdülõ edzõ emléktornája.
Dorog város Pro Urbe díjjal kitüntetett kapusa, aki 9 esetben
védte a magyar válogatott kapuját és 75 mérkõzésen volt
Grosics Gyula helyettese, 9 évadon át 404 mérkõzésen védte
a Dorog NB I-es csapatának kapuját. Az emléktornára 5 csapat részvételével került sor a sportcsarnokban és a dorogi U95-ös korosztályú csapat méltóan emlékezett meg a torna
névadójáról, mert veretlenül nyertre meg a tornát az Érsekújvár, az Esztergom, a Budapesti REAC, és a Párkány csapata
elõtt. A gólkirályi címet a dorogi csapat tagja, Molnár Tamás
nyerte el. Az utánpótlás felkészülése rendben folyik, legközelebb Klausz Józsefre emlékeznek egy tornán, a volt kiváló
játékosra és utánpótlás edzõre.
Kézilabda: heti rendszerességgel folyik a felkészülés,
úgy az NB II-es nõi csapatnál, mint a megyei bajnokságban szereplõ férfi csapatnál és az utánpótlás nõi csapatnál
is. A bajnokság márciusban folytatódik.
Röplabda: készül a férfi csapat a Magyar Köztársaság
Kupa negyeddöntõjére, mely a Szolnok elsõ ligás csapata
ellen kerül sorra február 24-én, 19 órakor a városi sportcsarnokban.
Teke: Már benne vannak a tavaszi folytatásban. Az NB
II-es csapat rajtja sajnos nem sikerült, mert idegenben,
Csémen súlyos vereséget szenvedett a számunkra ismeretlen, gyenge minõségû pályán. Viszont sikeresen befejezõdött a tömegsport részére szervezett Téli Kupa, melyben 18 csapat mintegy 100 fõ versenyzõje szerepelt a döntõben. A döntõre háromszor hat csapattal került sor, A, B,
C csoportokban. Az A csoport gyõztese a COMP-L csapata lett, melynek tagjai: Ifj. Karcz Jenõ, ifj. Tersch Miklós,
Csuha Krisztián, Vági Péter, és Krecsovszki Ferenc. A B
csoport bajnoka az AKRO csapat, tagjai Takács Tibor, Filip
Attila, Mikle László, Lapmert Ödön, Baráth Csaba. A C
csoport elsõje a GRANDSEC csapat, tagjai Pataki Mihály,
Vajda Károly, Pálmai Zoltán, Orosz Ambrus, Sipos József.
A gyõztes csapatok kupa díjazásban részesültek, melyeket ünnepélyesen Bíró László szakosztály elnök nyújtott
át a csapatkapitányoknak.
A többi szakosztály szorgalmasan készül a tavaszi idényre, melyet már alig várnak a sportolók és szurkolók egyaránt.
Göb Sándor

Dorogi siker a diákolimpián
Nyilas Kornél 36,47 mp-es idõeredménnyel a 9. helyen végzett a székesfehérvári országos úszó diákolimpiai
döntõben, az 50 méteres gyorsúszásban. A Don Pepe Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola tanítványa 2 másodperccel megjavította a megyei döntõben elért egyéni csúcsát. A dorogi úszó a 2000/2001-es korosztályban indult,
amelyben az igazolt sportolók és a nem igazolt versenyzõk együtt szerepeltek.
Nyilas Kornél az 50 méteres mellúszásban is bejutott az országos döntõbe. Ebben a versenyszámban egyéni
legjobbját megjavítva a 16. helyezést szerezte meg.
Kornél még csak kilenc hónapja vesz részt a szervezett edzéseken, eredménye így különösen értékes.
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A dorogi József Attila
Mûvelõdési Ház elõzetes
programajánlata

Képes híreink

A filharmónia bérlet sorozat újabb elõadásaként a
Nemzeti Énekkar lép fel,

Híres operakórusok
címû összeállításával.
Az elõadás február 23-án, este hat órakor kezdõdik.
A belépõ 1200,- Ft a bérlettel nem rendelkezõk számára.
A diák és nyugdíjas jegy: 600-, Ft/fõ.

Nõnapi bál!
Hagyományos nõnapi bálunkat március 7-én
rendezzük. A Coctail Együttes zenél, éjfélkor tombola.
A mûsorról és a kezdeti hangulatról chippendale fiúk
gondoskodnak. A belépõ: 3000.- Ft

Felvidékrõl érkezett táncosok tartottak táncházat
január 25-én a mûvelõdési házban

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
161. évfordulója tiszteletére rendezett

városi ünnepségünket
március 15-én, délelõtt 10 órakor tartjuk a Petõfi téren.
Ünnepi mûsort ad a Tatabányai Bányász Táncegyüttes , a
Rév zenekar és Téri Sándor színmûvész.
Az ünnepségen közremûködik a dorogi Erkel Ferenc
Zeneiskola Ifjúsági Zenekara.
Mindenkit szeretettel várunk!

23 csapat részvételével környezetvédelmi vetélkedõ zajlott
január 29-én

Sic Transit és Kontinens!
Progresszív zenei koncert 2009. március 20-án, 18 órakor
a mûvelõdési házban.
Közremûködik: Laár András.
Belépõ: 800,- Ft.

A színházbérlet 2. elõadása az Indul a bakterház nagy sikert
aratott február 6-án a színházteremben

Lili bárónõ
Operett a mûvelõdési ház színpadán!
2009. március 24. kedd, 19 óra.
A Kalocsai Színház bérletsorozatának harmadik
elõadása.
Szólójegy is kapható, 2000,- Ft-tól.
Elõzetes helyfoglalás: 33/ 521-000.
A József Attila Mûvelõdési Ház értesíti a filharmónia
bérleteseket és jegytulajdonosokat, hogy Farkas Gábor
elmaradt zongorakoncertje 2009. április 20-án, este 18
órakor kerül megrendezésre. Az elõadásra a már
korábban megváltott jegyek továbbra is érvényesek.
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A Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségünket
nagyon sok érdeklõdõ tisztelte meg
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