KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Nemzeti emléknap
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Emlékezõ Egybegyûltek! egy panoptikum figurái között gondolatok, szólások, progTrianon ellen az tesz a legtöbbet, aki a legtöbb hazugsá- ramok, történelmi személyek között haladunk. Csakhogy
got irtja ki a magyar életbõl és a legtöbb igazságnak szerez ezek a figurák nem élettelenül merednek ránk, hanem
érvényesülést, olvasható a „Református élet „ címû lap nagyon is elevenen hatnak napjainkban is.
1935.június 8-án megjelent számában.
A Trianonnal foglalkozó politikai gondolkodás a kiábA Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi rándulások, csalódások keserû útja. És még nem járunk az
Intézetében és a História folyóirat szerkesztõségében ké- út végén.
szült elõször 1995-ben kiadott vaskos, Magyarok krónikája
Teleki Pál szerint sosem következett volna be Trianon,
címû könyvben szereplõ adatok alapján a mai történelmi ha az anarchizmus és bolsevizmus nem csavarja ki a nememlékezésre szóló meghívóba azt írtam, hogy 1920. június zet kezébõl a fegyvert. Az indoklás példájáért nem kellett
4-én a versailles-i Kis Trianon kastélyt a Nagy Trianon pa- messzire menni, mert Németországban Hindenburg és
lotával összekötõ csarnokban 16 óra 30 perckor Benárd Ludendorff tábornokok által kreált „hátba döfés” elmélet
Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter és Drasche– szintén a teljes összeomlás elõtt a hatalomba bevont szociLázár Alfréd rendkívüli köáldemokratákat tették felevet és meghatalmazott milõssé a vereségért.
niszter aláírják a MagyarorA polgári demokratikus
szággal kötött békeszerzõrendszerváltást és a Tanácsdést.
köztársaságot elítélõ és felelõsAz Osiris kiadó által 2003sé tevõket nem zavarták a téban megjelentetett „Mítonyek, miszerint Károlyi Miszok, legendák, tévhitek a 20.
hály 1919. március 2-án a szészázadi magyar történelemkely hadosztály elõtt tartott
rõl címû kötetben ellentmonbeszédében kijelentette, sosem
dást nem tûrõen jelenti ki a
ír alá olyan békét, amely Maszerzõ, hogy e fenti állítás a
gyarország feldarabolását jelegkevésbé sem állja meg a
lentené.
helyét. A Kis Trianon kastély
A bolsevikok pedig
és a Nagy Trianon palota 500
Stromfeld Aurél vezetésével
A Képviselõ- testület megkoszorúzta
méterre van egymástól. Igen
jelentõs katonai sikereket éraz I. világháborús emlékmûvet
jelentõs szintkülönbség, egy
tek el, de ezeknek már nem
mélyút, egy franciakert és az 1750-ben épült Francia pavi- lehetett politikai eredménye, hiszen Párizsban már dönlon választja el õket.
töttek Magyarország határairól.
A revízió szándéka minden politikai irányultságot
Az elírás forrása valószínûleg a „Pesti Napló” 1920. június 4-i száma, mely úgy tudta, hogy e valójában nem létezõ megszabott, szellemi, erkölcsi alapja a Szent Istváni állameszme volt, melyrõl mindenkinek tudnia kellett, hogy örökfolyosón írták alá a szerzõdést.
A történelmi eseménynek nem ez a legfontosabb eleme. érvényû, a lélek két tartalmának a magyarnak és kereszDe azért tanulságos, hogy egy ilyen egyszerû fizikai tény ténynek az egysége.
A revízió célja a Szent Istváni birodalom visszaállítása volt.
milyen változatos módon tud megjelenni a történetírásban.
Mindamellett Teleki megvallotta, hogy tudja, Európa
A tudatos hazugságok, tévedések, érzelmek, indulatok
a
Szent
Istváni állameszmével szemben halad. Hiszen Euáltal torzított igazságok és valós tartalmak duzzasztják törrópa népei a szabadság. az önrendelkezés jogán felépített
ténelemkönyvünk Trianon fejezetét.
nemzetállamokban a nacionalizmus indulójára menetelA 90 éve íródó fejezet valószínûleg már régen nem a Feltek.
vidék, a Kárpátalja, Erdély és a Délvidék, a külsõ határok
A következõ miniszterelnök Bethlen István szerint a
története, egyre inkább a belsõ befolyási övezetek, a belsõ Szent Istváni állameszme történeti jog, mivel a magyarság
megosztottság határvidéki villongásainak krónikája.
volt az az erõ, mely állammá formálta a Kárpát-medencét.
Érdemes végigtekintenünk a Trianonnal foglalkozó po- A magyarság missziója a nemzetiségek közötti béke, egylitikai gondolkodás mérföldköveit. A Trianonnal foglal- ség és megértés megteremtése.
kozó politikai gondolkodás 90 esztendõs útján járva, mint
(Folytatás a következõ oldalon)
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Nemzeti emléknap
(Folytatás az elõzõ oldalról)
1937–ben kifejtett véleménye szerint Szent István birodalmát föderalisztikus formában és nem a múlt század politikusai által elképzelt egységes magyar állam formájában
kell visszaállítani. Szerinte az elsõ világháború után nem
szûnt meg a németek kelet, az oroszok nyugat felé irányuló birodalmi késztetése. A közép-kelet európai kis államoknak nagyhatalmi pozíciót, Európának politikai egyensúlyt
és biztonságot ad a német és orosz birodalmi törekvéseket
kiegyensúlyozó Magyarország által vezetett és összefogott
Kárpát-medencei Föderáció.
Szekfû Gyula a XX. század elsõ felének legnagyobb
hatású történésze megítélése szerint a Trianont megelõzõ
100 év fokozatos hanyatlás volt. A Magyarországon hiányzó polgárság szerepét a jómódú kisnemesség nem tudta
betölteni. Elégtelen aktivitásuknak köszönhetõen a gazdasági, szellemi, kulturális területeken a hazai zsidóság
jutott egyre nagyobb szerephez. A magyarság önszervezõdõ képessége elégtelen volt: ez vezetett a nemzetiségek
erõre kapásához.
Gömbös Gyula már úgy látta, hogy Magyarország egyedül képtelen a revízió megvalósítására. A szövetségeseket
Berlinben és Rómában vélte megtalálni.
Milotay Istvánt a Horthy korszak legbefolyásosabb publicistájának tartják. A hazai viszonyokat illetõ kritikája szerint a magyar társadalom 1867 óta végzetes hanyatlásnak indult. Külsõ gyarmatosítást jelentett Ausztriától való függõségünk. A belsõ gyarmatosítást egy idegen faj végezte el, a
zsidók. Mindezért súlyos felelõsség terheli a magyar arisztokráciát, mert konzerválta az antidemokratikus viszonyokat és történelmi nevekkel fedezte az idegen banktõkét.
A külhoni viszonyokat értékelve megállapította, hogy
az európai liberalizmus szabadság eszméje, nemzetállami
gyakorlata alapjaiban támadta meg a régi magyar állami
egységet.
Hungária Egyesült Földek nevet adta a remélt revízió
utáni területnek Szálasi Ferenc. A hungarizmus szerint a
magyar nép vezetõ szerepe nem történelmi jogokra épül,
mert ilyenek nem léteznek, hanem erkölcsi-szellemi-anyagi

életképességének, teljesítménynek kell a Kárpát-medence
népeinek élére állítania a magyart.
Jászi Oszkár a Trianoni szerzõdés alternatívájaként a
Dunai Egyesült Államokat vizionálta, melyhez az ésszerû
szocializmus útján, a nemzetiségek minél gyorsabb
nagykorúsodásával lehet eljutni.
Németh László úgy értékelte, hogy miután a népek
kitombolták nacionalizmusukat itt az ideje egy a kicsinyes
patriotizmusok feletti új hazafiság megszületésének. Mi
magyarok lehetünk az új Európa erjesztõi. Határainkat
szellemi, erkölcsi befolyásunkkal kell átlépni, kitágítani,
ez az igazi revízió. Ez mentheti meg a magyarságot a nemzetiszocializmustól és a szovjet szocializmustól.
Bibó István szerint a Horthy rendszer még annál is
nagyobb hazugságra épült, mint a dualizmus kori Magyarország, hiszen aláírták a Trianoni szerzõdést, mert tudták,
hogy ez nemzetközi elismerésük feltétele volt, az irredenta és revízionista tömeghisztéria pedig arra volt alkalmas,
hogy elõkészítse a talajt a múltba nézõ kormányzati rendszer felállítására.
A második világháborút követõen kialakult szovjet
befolyási övezetben élõ testvéri és baráti népek körében
ható hazugság kurzus idõszakában senkinek sem volt oka
nacionalista alapú ellentétek eredetérõl és kiküszöbölésérõl beszélni, hiszen az internacionalista elvtársiasság magasabb rendû kapcsolatokat teremtett.
A Trianonnal foglalkozó politikai gondolkodás 90 esztendõs útján járva, mint egy panoptikumban, bukott, hazug, csalódott, álmodozó, kiábrándult történelmi figurák
között haladunk és tudjuk, még nem vagyunk az út végén.
Újabb hazugságok, csalódások, teljesíthetetlen vágyálmok várnak ránk?
Vagy felfogjuk és beteljesítjük az 1935.június 8-án leírtakban foglaltakat:
Trianon ellen az tesz a legtöbbet, aki a legtöbb hazugságot irtja ki a magyar életbõl és a legtöbb igazságnak szerez
érvényesülést.
dr. Tittmann János polgármester
(A beszéd elhangzott 2010. június 4-én, Dorogon, a Hõsök terén.)

KOSBOR közösségek ünnepe

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, Dorog Városa és a Dorogi Borklub 2010. június 5-én rendezte hagyományteremtõ jelleggel a közösségek ünnepét a Póni Fogadó területén. A jóidõ és nem utolsó sorban a jó szervezés várakozáson
felül csábította ki az érdeklõdõket, akik többek között kistérségünk legjobb amatõr csoportjainak mûsorát, és a kitelepült neves pincészetek legjobb borait élvezhették
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Párbeszéd Napja
Május 25-én bemutatásra került Dorog Integrált Városfejlesztési Stratégiája. A konferencián az intézmények, civil szervezetek és a városvezetés képviselõi jelentek meg.
Dr. Tittmann János polgármester beszélt a programról, és
kiemelte, hogy ez a dokumentum a helyi társadalmi összefogás, közös gondolkodás eredménye. Szakmai, szakhatósági, és civil párbeszéd folytán állt össze egy mûvé. Valamennyiünk közös alkotása. Ez a program 2018-ig szabja
meg legfontosabb tennivalóinkat, persze nem kizárólagosan; az aktuális igényekhez alkalmazkodóan újabb elemek
is beemelhetõk. A polgármester megköszönte a város lakosságának, hogy hozzájárultak a megalkotásához, és reméli, hogy az elképzelések ezáltal egy széles kör igényeinek felelnek meg. A programnak egyszerû, világos szerkezete van. Hogy mit is tartalmaz?
Meghatározza Dorog térségbeli szerepét, a városrészeket újragondolja. Meghatározza a veszélyeztetett területeket, a jövõképet, nagy volumenû programokat, fejlesztési
stratégiát ír le. Külön követelményként antiszegregációs,
azaz esély kiegyenlítési programot is tartalmaz. Meghatározza a megvalósításhoz szükséges eszközrendszert is.
Összefoglalja az önkormányzat kompetenciáit és a partnerséget. Dr. Tittmann János kiemelte: a partnerség az alfája és az omegája ennek a programnak.
A stratégia kitér városunk erõsségeire és gyengeségeire.
Az alábbi konkrét fejlesztéseket tartalmazza a stratégia.
A „falu” városrészhez kapcsolódó elképzelések között
hangsúlyos a könyvtár felújítása, a házasságkötõ terem
kialakítása. Az intézmények háza és a rendõrség épületének kialakítása már célegyenesben van. A szakrendelõ felújítása is hamarosan kezdetét veszi. Mivel a rendõrség je-

lenlegi épülete, Schmidt Sándor volt háza felszabadul,
ennek hasznosítására is gondolni kell. Tervezik a Reimann
altáróban egy bányászati múzeum kialakítását. Az esztergomi úton grafitti kerítést szeretnének kialakítani. Tervben van önkormányzati intézmények energetikai fejújítása. Nem maradhatnak el az útfelújítások, parkolók kialakítása, a közterek szépítése. Szükség van egy vásárcsarnokra, kereskedelmi és szolgáltató egységekre. A lakóterületeket is növelni kell az régi ipari területek helyén, így a Rákóczi út és a vasút által határolt részen.
A „kolónia” városrészbe kerül a zeneiskola, a volt Dózsa iskola épületébe, és a birkózó klubnak is itt szeretnének helyet biztosítani. Folyamatban van az intermodális
közlekedési csomópont ügye. Igény van egy ifjúsági csarnok kialakítására. Ebben a városrészben is sor kerül az intézmények infrastrukturális fejlesztésére. Itt sem maradhatnak el az útfelújítások.
Az antiszegregációs program szerint Dorogon erõsen
leromlott terület nincs, de vannak olyan részek, amire figyelni kell a szociális viszonyok miatt.
Ezt szolgálja a Panel Plusz program, a közmû és közlekedés fejlesztés, adósságkezelés, közoktatási rendszer átalakítása. A cél idegen nyelven tudó, hatékonyan kommunikáló, önérvényesítõ, egészséges gyerekek nevelése.
A tervek között szerepel a városi marketing kommunikáció fejlesztése, turisztikai fejlesztések.
A polgármester szerint a stratégia megalkotása azt bizonyítja, hogy képesek voltunk együtt gondolkodni, és
együtt meghatározni a város fejlesztésének fõ irányait.
A teljes program a városi honlapon is olvasható, a jobb
oldali menüsor IVS gombja alatt található.

Dr. Tittmann János ismerteti az integrált
városfejlesztési stratégiát

A Párbeszéd napja alkalmából emlékkiállítással tisztelegtünk
Árvai Ferenc és Furlán Ferenc képzõmûvészeknek

FOGADÓNAPOK
2010 júniusában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. június 17. csütörtök, 8-12-ig.
BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. június 18. péntek, 8-12-ig.
TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. június 18. péntek, 8-12-ig.
A Bányász Zenekar hagyományos tavaszi koncertje
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TESTÜLETI HÍREK
A májusi testületi ülés vendége volt Gorgosilits Fábián
megyei rendõrfõkapitány és Krasula János, a Dorogi Rendõrkapitányság vezetõje, ugyanis napirenden szerepelt a
Dorogi Rendõrkapitányság Dorog Város közbiztonsági helyzetérõl szóló beszámoló. Gorgosilits Fábián szóban kiegészítette a jelentést. Elmondta, hogy Krasula úr folytatja elõdje
tevékenységét. Sikeresen tovább erõsítette a dorogi kapitányság mûködését, jó csapatot épített. Ennek eredményeként
elsõ helyen áll a megyében a kapitányság a mutatókat tekintve. A nehéz körülmények ellenére az ország 156 kapitánysága közül a 72. helyen áll a dorogi. A megye többi kapitánysága a 120. hely körül van. Ennek oka, hogy megyénkben kevés a rendõr a lakosság számát tekintve. A jövõben
lakosságarányos rendõri lefedettséget akarnak biztosítani. A
létszámviszonyokat nézve a 72. hely nagyon jónak számít.
Gorgosilits Fábián köszönet mondott a városvezetésnek a
gondolkodásmódért, ahogy a rendõrök munkájához hozzáállnak. Pár szót szólt még a dorogi rendõrség új épületének kialakításáról is. Ez az ország egyetlen rendõrségi beruházása, és ez az egyetlen itt, Dorogon valósul meg. 2010. április 1-én kezdõdött a munka. A bontásokat már befejezték.
Reméli, hogy jövõ év elejére átadásra kerül az épület, és legkésõbb januárban költözik a kapitányság. Végül egy kéréssel fejezõdött be a szóbeli kiegészítés: a Mátyás király út forgalmi szabályozását a testület tekintse át, illetve új parkolókat is ki kell majd alakítani az új kapitányságnál. A kiegészítés után a képviselõk elfogadták városunk rendõrkapitányságának beszámolóját.
Módosították az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendeletet.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezõ 725/6 hrsz-ú, 5206 m2 nagyságú Dorog, Iskola út 1. sz.
alatti Városi Sportcsarnokot 207.450.000 forint forgalmi értéken a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft –be
apportálja.
Beszámolt a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
2009. évi munkájáról.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság kórházi ellátásért fizetendõ napi
térítési díját 2010. június 1-tõl 3.050 Ft összegben határozta
meg. A havi térítési díj változatlan, 91.350 Ft.
Jóváhagyták a Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
Dorog Város Önkormányzata pályázatot ír ki a Dorogi
Óvoda, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat elnevezésére.
Elfogadták Dorog Város Közoktatási Esélyegyenlõségi
Helyzetelemzés és Intézkedési Tervét.
Az önkormányzat vállalta a volt szeméttelep rekultivációját követõ fenntartási költségek viselését. Az elõzetes
becslések szerint ez évi 840.000 Ft költséget jelent az önkormányzatnak.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010. június 4-én ünnepi testületi ülést tart a város elsõ
világháborús emlékmûvénél. A Képviselõ-testület a háború áldozataira, a háborút lezáró békeszerzõdés tragikus
nemzeti következményeire való emlékezéssel koszorút
helyez el az emlékmûnél.

Új fõigazgató
Szakmai önéletrajz
Személyi adatok:
Név: Sitku Pál
Születési idõ:1966. szeptember 19.
Iskolák: 1972-1980 Általános Iskola, Visegrád
1980-1984 Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom
1986-1991 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen – történelem tanári szak oklevelének minõsítése: jó
1988-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen –
pedagógia szakos elõadó oklevelének minõsítése: kiváló
1998-2000 BMGE, Budapest – közoktatási vezetõ szakirányú továbbképzés oklevelének minõsítése: kiváló
Továbbképzések: 1998. Internethasználat nem informatika- tanároknak, Esztergom (40 órás). 2002. Alapfokú számítógép-használat, szövegszerkesztés, internet és oktató programok használata (60 órás). 2004. Közép- és emelt szintû
érettségi vizsgáztató középiskolai pedagógusok képzése
történelembõl (30 órás). 2005. Projektmenedzsment lépésrõl-lépésre (120 óra)
Szakmai gyakorlat: 1984-1985 Általános Iskola, Pilismarót
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képesítés nélküli napközis nevelõ 1990-2009 I. István Híradástechnikai Szakközépiskola, majd Szent István Gimnázium középiskolai tanár, tanított tárgyak: történelem,
társadalomismeret, osztályfõnöki munkaközösség vezetõje (1993-1996) igazgatóhelyettes (1996-2005) megbízott igazgató (2005. augusztus 1-jétõl) igazgató (2006. augusztus2008. január 31.) osztályfõnöki munkaközösség vezetõje
(2008-2009) 2009. augusztus 26-a óta OKTÁV Szakképzõ Iskola és Kollégium igazgatóhelyettes
Nyelvismeret: iskolai tanulmányaim során orosz, német,
latin nyelvet tanultam, célom a német nyelv magasabb szintû elsajátítása.
Egyéb szakmai tevékenységek: „Cum scientia pro regione”
névvel regionális történelem verseny szervezése Évek óta
több országos döntõs tanuló felkészítése különbözõ versenyekre (OKTV, Ki miben tudós történelembõl, Robert Schumann Európai Integrációs Vetélkedõ, Mezõ Ferenc Szellemi
Diákolimpiai vetélkedõ),A Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kötött megállapodás keretében vezetõtanári feladat
ellátása történelembõl 1999 óta érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátása. Emelt szintû szóbeli vizsgáztatás történelembõl
Érdeklõdési kör: társadalomtudományok, földrajz, sporttörténet Hobbi: labdarúgás, tenisz, kirándulás, síelés
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VÁROSI PEDAGÓGUS NAP
„Sok szenvedélyes pedagógus van Dorogon” – állapította meg ünnepi beszédében Sitku Pál, városunk új közoktatási intézményének fõigazgatója a városi pedagógus napi
ünnepségen. Majd kiemelte: az igazi szenvedélyes pedagógus nem mond le egyetlen tanítványáról sem. Égni kell, sokszor akkor is, ha nincs más válasz, mint a meg nem értés,
elutasítás. A gyerekek ezt észreveszik. A fõigazgató szerint jó
pedagógus az lehet, aki emlékszik ifjúságára, példaképeire.
Emlékeztette tanár társait arra, hogy ne feledjék, õk maguk is
példaképpé válhatnak. A pedagógusoknak pályájuk során
fel kell építeniük életmûvüket, amiért évrõl évre meg kell
küzdeniük. Hazánk az idegen nyelv tudásának kényszere
és a számítógép ismeret szükségessége terén komoly kihívás
elõtt áll, melyekre a pedagógus társadalomnak is válaszolnia
kell. Sitku Pál szerint ezekben a nyugtalan idõkben a legfontosabb az emberszeretet, a szenvedélyesség, a toleráns légkör
kialakítása az oktatásban.
Az ünnepi beszédet a kitüntetések átadása követte.
A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült Guhn Ferencné az Eötvös József Általános Iskola pedagógusa, és Nagy Józsefné a Zrínyi Ilona Óvoda óvodapedagógusa, akik több évtizedes munkásságuk elismeréseként,
nyugállományba vonulásuk alkalmából vehették át a kitüntetést. Az Év Pedagógusa 2010-ben Reményi Zsuzsanna, a
Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítónõje lett. A Dorog Város
Jó Tanulója – Jó Sportolója Díjat Kaposvári Márk, az Eötvös
József Általános Iskola diákja érdemelte ki.
A képviselõ-testület címzetes igazgatói címet adományozott Kovács Lajos úrnak, a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatójának.
Csapó Károlynénak 70. születésnapja alkalmából, Dorog
városában kifejtett több évtizedes pedagógiai munkássága

elismeréseként emléklapot és pénzjutalmat adományoztak.
A Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvodának 110 éves
fennállása alkalmából emléklapot és pénzjutalmat ajándékoztak.
Az Eötvös József Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. Az alkalomból a képviselõtestület emléklappal és pénzjutalommal köszöntötte az
intézményt. Ezek átadására június 15-én, az iskola évzáró
ünnepségén került sor.
Az ünnepségen bejelentették, hogy 60 éven át kifejtett
értékes szakmai tevékenységének elismeréséül gyémántoklevelet vett át a Szent István Egyetemen Fülöp Zoltánné
a Petõfi Általános Iskola volt tanítónõje.
Az elismerések átadása után az ajándékmûsor következett. Bach Szilvia humorista nevettette meg a közönséget.
Kívánunk valamennyi pedagógusnak jó egészséget,
sikeres munkát, a közelgõ nyári vakációhoz pedig sok napsütést és nagyon jó pihenést!

Dr. Tittmann János átadja a kitüntetést az
„Év pedagógusának”, Reményi Zsuzsannának

Felújítások, közbeszerzések nyara
A városunkban zajló felújításokról, építkezésekrõl, és
a nyertes pályázatainkról kérdeztük Szenczi Gyula mûszaki osztályvezetõt.
A volt bánya nagyiroda épületén már egyre látványosabb az átalakulás. Megkezdõdött a homlokzat felújítása,
és a környezet rendezése, a parkolóhelyek kialakítása. Ám
még bentrõl is kihallatszik a munkazaj: aljzat- és falburkolási, elektromos szerelvényezési, festõ, nyílászáró beépítési munkák folynak. A beruházás a megfelelõ ütemben halad, minden elkészül a bányásznapi átadásra.
A városi bölcsõde bõvítésére megnyert pályázatunk
esetében még meg kell kötni a támogatási szerzõdést a pályázat kiírójával. A közbeszerzési eljárás lebonyolításához
szükséges kiviteli tervdokumentáció már elkészült. A közbeszerzési eljárás lezárulásával indulhat a munka.
A szakrendelõ felújítása várhatóan szeptember végén
kezdõdik, és nyolc hónapot vesz majd igénybe. Még a
kiviteli terveket készítik, és a támogatási szerzõdést is
meg kell még kötni a kiíró hatósággal. A felújítás ideje
alatt sem szünetel majd a rendelés. A részletekrõl késõbb
adunk tájékoztatást.

2010. június

A volt brikettgyár területére tervezett busz és vasútállomás ügyében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez nyertünk támogatást. Hamarosan közbeszerzési
eljárás keretében választják ki a tanulmány elkészítõjét.
Megkezdõdött az Otthon téri, Stremeny Géza alkotómûvész által tervezett „Föld kincsei” címû emlékkút alapozása is. A helyszíni kivitelezéssel párhozamosan a mûtermi munkák is folynak, hogy a lehetõ leghamarabb a
helyére kerülhessen a kút minden egyes darabja.
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Eötvös napok

A Zrínyisek is remekeltek

2010. május 12-14. között rendezték a hagyományos iskolai napokat az Eötvös iskolában. A színjátszó kör elõadása nyitotta a rendezvénysorozatot. Csiky Gergely. A
nagymama címû darabját adták elõ Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit vezetésével. A szavaló, mesemondó, nyelvi,
matematika, helyesírási versenyek sem maradhattak le a
programról, csakúgy, mint a kézmûveskedés, a bolhapiac,
a házi hangverseny. A sport sem szorult háttérbe: az Eötvös Kupa (labdarúgás), kézilabda, várta a diákokat. Az Eötvös Galériában “Iskolánk a tanulók szemével” címmel
nyitott tárlatot Vig Attila igazgató. A legnagyobb izgalom
tán a megnyitó ünnepséget kísérte, ekkor került sor a születésnapi óriás torta felvágására, melybõl minden diák kapott, az iskola fennállásának 25. évfordulója alkalmából.
Meglepetésként fellépett Tóth Vera énekesnõ is, és nem
maradhatott el a várva várt disco sem.

Izgatott elsõsöktõl és szüleiktõl volt hangos a mûvelõdési ház színházterme május 29-én. A Zrínyi iskola legifjabbjai
ekkor tartották Projektzáró Gálamûsorukat. Ugyanis a
TÁMOP 3.1.4. uniós pályázat elõírásai szerint – mely a kompetencia alapú oktatás bevezetését segítette Dorog iskoláiban és óvodáiban– egy több hetes projektmunkát kellett végrehajtaniuk az elsõs gyerekeknek, melyet aztán egy összegzõ projektzáró rendezvényen kellett bemutatniuk.
A „Természetvédelem Projekt” indulása elõtt könyvtári foglalkozásokon vettek részt, játékos feladatokkal készültek. A „nagyüzem” beindulásakor a rengeteg foglalkozás
mellett a Strázsa-hegyre kirándultak, ahol a védett növényeket tanulmányozták. A budakeszi vadasparkban is eltöltöttek egy egész napot szakszerû vezetés mellett. A legkülönlegesebb a három napos erdei iskola volt Visegrádon. Bejárták az egész várost, a várat. Végig túrázták a tanösvényt, solymászkodtak, íjászkodtak, középkori fegyverekkel, ismerkedtek. Az ember, az állat, a természet kapcsolatát vizsgálták. A projekt során a budapesti állatkertbe is
ellátogattak. Minden esemény után tesztlapot töltettek ki
a tanárok a gyerekekkel, és Reményi Zsuzsanna tanárnõ
elmondta, hogy sokszor õk is meglepõdtek, hogy a kicsik
mennyi mindent megjegyeztek. A legvégsõ esemény a
gálamûsor volt, ahol 15 perces filmben foglalták össze a
szülõk számára négy hét eseményeit, majd kis színdarabban, versekkel, énekkel mutatták be, hogy mit tanultak az
erdõ, mezõ növény és állatvilágáról. A színház elõterében
kiállították a kézmûves foglakozások termékeit, a kirándulások színes tablóit is láthatták a hozzátartozók, és a gyerekek kutatónaplóit is olvashatták. Az 52 elsõs sikeresen,
élményekkel, és nem utolsó sorban ismeretekkel gazdagabban zárta a négy hetes esemény sorozatot.

„DOROGIAK DOROGÉRT”
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Ünnepi könyvhét Dorogon

A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – mint azt már
többször meghirdette – városunk szépítéséért, kulturális és
szellemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének erõsítéséért cselekvõ személyeket, csoportokat kívánja elismerésben részesíteni. Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokások megõrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak összefogását lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes
keretek között adja át az arra érdemeseknek a „DOROGIAK DOROGÉRT” elnevezésû oklevelet, plakettet és a vele
járó jutalmat. E nemes hagyományt követve ebben az évben is sor kerül hasonló keretek között a díjak átadására.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog város polgárai, a hivatali intézmények vezetõi, a társadalmi- és gazdasági
szervezetek vezetõi. Ehhez kérjük a dorogiak segítségét.
A javaslatokat megfelelõ indoklással ellátva 2010. október
30-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány részére. Cím: Arany János Városi Könyvtár 2510 Dorog, Bécsi út 42.
Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevõ támogatásukat!
Dankó József kuratóriumi elnök

6

Június 3-án Jászberényi Károly, az oktatási bizottság elnöke nyitotta meg az ünnepi könyvhét dorogi rendezvényeit a Hõsök terén. A legkisebbeket kézmûves foglalkozással várta Konczné Erika néni, fellépett Dudi bohóc is. A pénteki nap a dedikálásé volt. Szélesi Sándor
sci-fi író és városunk szerzõi látták el kézjegyükkel mûveiket. A jó hangulatról a Crazy Dance gondoskodott.
A harmadik napot az Aprófalva Mazsorett csoport fellépése színesítette.

21. évfolyam 6. szám

2010. június

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

110 éves a Zrínyi Óvoda
Három napon át ünnepelte fennállásának 110. évfordulóját a Zrínyi óvoda apraja-nagyja. A feldíszített óvodában
már a folyosón érezni lehetett a lelkes készülõdést. A felnõtteket szakirodalom kiállítással, az újságcikk válogatással,
könyvajánlóval várták. Nem hiányoztak a gyerekek alkotásai sem. A szabad játék napjával indult a program május 26án, az udvaron és a csoportszobákban, a gyerekek által választott tevékenységekkel. Sok izgalmat tartogatott a Labda
nap is. Minden labdával játszható játékot ki lehetett próbálni, zenés tornát tartottak, hétpróbáztak, fociztak, szivacs kézilabdáztak, a labdás gimnasztika sem maradt le a programról. A harmadik, a Cirkusz nap volt, mely a kompetencia
alapú oktatáshoz is kapcsolódott. A Zrínyi óvodában a kiscsoportban vezették be a kompetencia alapú oktatást. Az itteni helyi programhoz, a mozgásfejlesztéshez is nagyon jól
illik, mondta Szrnka Anna óvodavezetõ. Itt is sikerült az eddigi programot tovább fejleszteni az új segítségével. Három,
az egész óvodára kiterjedõ „projektet” is indítottak. A harmadik, a záró „projekt” a cirkusz nap volt. Vidám ügyességi
játékokkal, aszfaltrajzzal kezdõdött a reggel. Az arcfestésnél
hosszú sor állt, és nagy izgalommal várták a Wertheim család cirkuszi elõadását. Az udvaron felállított porondon

gyorsan váltották egymást a mûsorszámok, a vállalkozó
szellemû gyerekek lelkes részvételével. A nap csúcspontja
a feldíszített szülinapi óriás lufi szélnek eresztése volt dr.
Tittmann János polgármester közremûködésével. A hatalmas meglepetés luficsokor is szétosztásra került, emellett
minden óvodás csokoládét is kapott. A ragyogó napsütésben vidám gyerekek nyüzsögtek az udvaron, sikerült a
programokkal a kedvükben járni, hisz ez az ünnep igaziból mégiscsak róluk szót.

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a táti Musik-Land Utazási Iroda
közös nyári programjai a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban:
Dán fúvószenekar Dorogon
2010. június 12-én (szombat), 17 óra
Közremûködnek: Baldur Ballerup Brass Band (Dánia)
és a Dorogi Bányász Fúvószenekar.
A koncert befejezéseként a két zenekar tagjai néhány
számot együtt fognak eljátszani.
XXI. Nemzetközi Kórustalálkozó
2010. június 13.-én (vasárnap), 17 óra.
A nagyszabású hangversenyen a következõ együttesek
mutatják be mûsorukat:
Pilisszentléleki Szlovák Pávakör, Nemzetiségi Dalkör
Tarján, Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola Kórusa
Esztergom, Balassa Bálint Vegyeskar Esztergom, Stilla
Pectus Nõikar Párkány (Szlovákia), Gymnasiumchor
Bad Lobenstein (Németország)

XXIII. Nemzetközi Kórustalákozó
2010. augusztus 4. (szerda)
Vendégkórus: Ilseng Sangforening (Norvégia)
Ebedi Vegyeskórus (Szlovákia)
Közremûködnek:
Német Nemzetiségi Asszonykórus Tát
Tokodi Gardellaca Kórus
Bányász Kórus Tokodaltáró
Monteverdi Kórus Esztergom
A rendezvényekre a belépés díjtalan!

Fúvószenekari hangverseny
2010. július 2. (péntek) 17 óra
Vendégzenekar:
Balleskolens Brass Band (Dánia)
Porin Työväen Soittokunta (Finnország)
Közremûködik: Dorogi Fúvószenekar
Énekkari hangverseny
2010. július 8. (csütörtök) 17 óra
Vendégkórus: MAJAZZ Koret (Dánia)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
XXII. Nemzetközi Kórustalálkozó
2010. július 29 (csütörtök) 17 óra
Vendégkórus: Coro Arte Vocal de Villanueva
(Spanyolország)
Közremûködnek: további 5 kórus

2010. június
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Dorogi Sportképek – Egyes szakosztályok már befejezték...
Egyes szakosztályok már befejezték, de mások a félidõnél tartanak…
Több sportágban befejezõdött a 2009-2010 éves bajnokság, ezek között van az asztalitenisz, a nõi kézilabda és a
teke. Néhány sportágban, elsõsorban labdarúgásban azonban vannak még fordulók, így a férfi kézilabdában is. Végsõ értékelésükrõl tehát még nem tudunk számot adni, kezdjük azokkal, akik már végeztek.
Asztalitenisz: A csapat a várakozásnak megfelelõen szerepelt, figyelembe véve az év közben elõfordult sérüléseket, betegségeket – végül is a 3. helyen, vagyis dobogós
helyen zárt. Küzdelmes volt az idény, szoros mérkõzéseken dõlt csak el a gyõzelem, illetve a vereség. Szólnunk
kell arról, hogy fegyelmezett játékkal, összefogással sok
nehéz mérkõzést nyertek meg és így a megérdemelt bronzéremhez jutottak. Ezen kívül kitûnõen szerepeltek a DC
rendszerû megyei csapatversenyen, amelyen az elsõ helyen végeztek. A csapat helytállásával öregbítette a dorogi
pingpongosok jó hírnevét.
Nõi kézilabda: Az NB II-es nõi csapat teljesítette célkitûzését, de hogyan – errõl kérdeztük Györgyné Körmöczi
Renáta edzõt.
„A tavaszi szezonra való felkészülés edzõváltással indult,
hiszen az õszi szezont irányító Balogh Zoltánt én váltottam.
Célunk nem lehetett más, mint az utolsó helyen álló csapatot
feljebb vinni, ezzel elkerülni a kiesést. Tehát adva volt a feladat
és ezért a hétköznapi edzéseket hétvégi felkészülési mérkõzésekkel egészítettük ki. Részt vettünk egy Pest Megyei téli terembajnokságon, ezen az elsõ helyen végeztünk és Törõcsik Zsófia a
legjobb játékos címet nyerte el. Játszottunk még mérkõzéseket
Komárom csapatával, majd március elsõ hétvégéjén megkezdõdött az NB II-es bajnokság tavaszi idénye. A kemény felkészülés
eredményeként nagyszerû kezdést produkáltak a lányok, hiszen
sorjában az elsõ hat mérkõzést megnyerték. Ám nagy ára volt a
sikersorozatnak, mert sérülési hullám söpört végig a csapaton
és ez bizony megnehezítette a csapat sorsát. Hátra volt még 6
mérkõzés, melynek mérlege egy gyõzelem mellett öt vereség.
Mindezek figyelembevételével végül is 19 szerzett ponttal a 7.
helyen zárta a csapat a bajnokságot és ezzel a kitûzött célt elértük, a kiesést elkerültük. Az ifjúsági csapat az Országos Ifjúsági kupában a legjobb 16 közé jutott, ahol az NB I. B-s Vasas
csapatától egy igen jó színvonalú két gólkülönbségû vereséget
szenvedtünk. A bajnokságban a 4. helyen fejezte be a szezont

egyetlen egy ponttal lemaradva a dobogó 3. fokáról csapatunk.”
Nagy feladatot hajtott végre a felnõtt csapat, bennmaradt
az NB II-ben, melyben jelentõs érdemeket szerzett a vezetõ
edzõ, Körmöczi Renáta. Gratulálunk!
Teke: Az NB II-es bajnokság befejezõdött, a csapat szokásához híven ezúttal is tavasszal szerepelt úgy, hogy feledtette az õszi rossz eredményeket és végül a 8. helyen
zárt. A csapat tagjai a bajnokság során elért eredményeiket
átlagolva a következõ képet mutatja:
Budai Lajos 526 fa, Kohl Ferenc 510 fa, Jancsovics István
498 fa, Jaskó Gábor 493 fa, Jancsovics Balázs 479 fa, Péter
Vilmos 483 fa, Magyar Károly 490 fa, Molnár Tamás 492 fa.
A csapat a tavaszi sikeresebb szerepléssel biztosította a
helyét az NB II-ben és ez az eredmény megfelel a játékos
állomány teljesítményének.
A teke szakosztály nagy sikerrel üzemelteti a városi bajnokságot elsõ és másodosztályban. Az elsõ osztályban 71
játékos szerepelt. A csapatversenyben 12 csapat vett részt.
Elsõ lett a COMP-L 20 ponttal, második a GRANSEC 16
ponttal, harmadik az ÁSZOK 16 ponttal. Negyedik: ONYX
I. 14 pont. Ötödik: AKRO 14 pont. Hatodik: SÜTTÕ 14
pont, hetedik RICHTER I. 11 pont, 8. DÖNGETÕK 10 pont,
kilencedik az ALKUSZ-HÁZ 5 pont, tizedik az ONYX II. 5
pont, tizenegyedik TOKODALTÁRÓ 4 pont, tizenkettedik KARTOGRÁFIA 3 pont.
A városi tekebajnokság II-es osztályában 48 versenyzõ
szerepelt, közülük 12 nõ versenyzõ. A bajnokság végeredménye: 1. TIVI KFT 20 pont. 2. METAL TEAM 18 pont. 3.
RICHTER II. 14 pont. 4. ZICCER 14 pont. 5. KONECSNI P.
8 pont. 6. KOMPLETT 7. pont. 7. SUZUKI 5 pont. 8.
SÁRISÁP IFI 2 pont.
Mindkét osztályban az élen állók esélyesek a 2010-es
évi bajnokság megnyerésére – Bíró László szakosztályvezetõ véleménye alapján.
Labdarúgás: NB III-as felnõtt csapatunk a bajnokság
hajrájában nem kápráztatja el szurkolóit, mert a tabella
alsóházi csapataitól úgy itthon, mint idegenben megszégyenítõ vereséget szenvedett. A szurkolók egy része még
rendületlenül bíztatja csapatát, de a nem nagyszámú szurkolók zöme egykedvûen fogadja a szinte hihetetlen vereségeket. Az értékelést a szezon végén tesszük meg, van még
három mérkõzés, lehet javítani.
GS.

Hatalmas érdeklõdés az „angol tagozat” iránt
Lezárult a beiratkozás városunk nevelési, oktatási intézményeibe. Az óvodák esetében minden férõhely betelt,
100%-os lesz õsztõl a kihasználtság. Szeptembertõl hét elsõ
osztály indul Dorogon. Az Eötvös József Általános Iskolában három osztályban kezdik meg tanulmányaikat az elsõsök. A közoktatási típusú sport osztályba 25, az magyarangol kéttannyelvû osztályba szintén 25, a „hagyományos”
osztályba 26 gyerek iratkozott be. A Petõfi Sándor Általá-
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nos Iskolában két 18 fõs osztály indul. A Zrínyi Ilona Általános Iskolában is indul magyar-angol kéttannyelvû osztály, 22 fõvel. Az értékközvetítõ és képességfejlesztõ osztályba 26 gyermeket írattak be. A legnagyobb érdeklõdés a
magyar-angol kéttannyelvû képzés iránt mutatkozott, ide
háromszoros volt a túljelentkezés. Az új elsõsöket és a már
felsõbb osztályosokat a vakáció végeztével egy közös évnyitóra várják szeptember 1-re, az Otthon térre.

21. évfolyam 6. szám

2010. június

