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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

„Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen / Egy új csillag”
Ezzel a címmel tartotta ünnepi mûsorát az Élõ Színházi
Irodalom Társulat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségen. A forradalom költõjétõl, Petõfi Sándortól vett naplóidézetekkel, és korabeli dalokkal idézték fel a társulat
fiatal tagjai az akkori hangulatot, lelkesedést, a legfontosabb gondolatokat, melyek közül számos még ma is idõsze-

rû, megszívlelendõ. A remek irodalmi összeállítás után
sorra a Petõfi szoborhoz kerültek az emlékezés koszorúi.
Az ünnepségen közremûködött a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara. Az ünnepség a hagyományoknak megfelelõen felemelõ volt és a nagyszámú résztvevõ
számára emlékezetes élményt nyújtott.
MaZsu

Tiszteld a nõt!

A nemzetközi nõnap létrehozói a történelmet alakító nõk
küzdelmének állít emléket, melyben a nõk évszázadokon
át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlõ jogokkal és
lehetõségekkel élhessenek. 1857. március 8-án emberibb
munkafeltételeket és magasabb fizetést követelõ textilipari
nõdolgozók tüntettek New York utcáin. 1866. szeptember
3. és 8. között az I. Internacionálé (hivatalosan: Nemzetközi
Munkásszövetség) elsõ kongresszusán határozatot fogadtak
el a nõk hivatásszerû munkavégzésérõl. Ez a határozat annak az évezredes sztereotípiának kívánt véget vetni, mely
szerint a nõk helye kizárólag otthon van.
Az 1899. július 14-én kezdõdõ II. Internacionálé alakuló
közgyûlésén ismét napirendre került a téma: Clara Zetkin
beszédében hirdette a nõk jogát a munkához, az anyák és
gyerekek védelmét és a nõk széles körû részvételét az országos és nemzetközi eseményekben. 1909-ben az Egyesült
Államokban tartották meg az elsõ nemzeti nõnapot február
utolsó vasárnapjára, 28-ára igazítva.
A II. Internacionálé VIII. kongresszusán 1910. augusztus
28. és szeptember 3. között határoztak arról, hogy a nõk
választójogának kivívása érdekében nemzetközi jelleggel
nõnapot tartanak. A határozatot a kongresszus elfogadta,
de a megemlékezés pontos dátumáról nem született döntés. 1911. március 19-én Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban tartották meg a világon elõször a nemzetközi nõnapot. 1917. március 8-án (a juliánus naptár szerint február 23-án, azaz: február utolsó vasárnapján) Oroszországban nõk tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal késõbb – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatá-
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sára – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult,
mely szavazójogot biztosított a nõknek. Ezzel vált véglegessé a nõnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában
március 8.
A nemzetközi nõnapot az ENSZ is a világnapok közt
tartja számon.
Magyarország a nõnapi felhíváshoz elõször 1913-ban csatlakozott, amikor az Országos Nõszervezõ Bizottság röplapokat osztott. A következõ évben, 1914-ben már országszerte rendezvényeket szerveztek. A Rákosi-korszakban a nõnap ünneplése kötelezõvé vált. Az eredetileg különbözõ
idõpontokban rendezett nõnap 1948-tól március 8-ára esik.
A nõnap mára Magyarországon is elvesztette az eredeti
munkásmozgalmi jellegét.
Hogy az eredetileg kitûzött célok mennyire valósultak
meg? Van-e egyenjogúság, megbecsülés a munkaerõpiacon,
a bérezésben, az anyák munkájának és a gyermeknevelésében való részvételének elismerésében? Hogyan reprezentáltatnak a politikában, vagy más vezetõ beosztásokban? Mindenki ítélje meg maga. Amikor köszöntik a Nõket, erre is
gondoljanak, és persze a virág mindig jólesik, de a valódi
tiszteletet a fenti kérdésekre tett válaszok adják meg.
Dorogon mindenesetre idén is megünnepeltük a Nõnapot, bállal, tánccal, vidámsággal. A képviselõ-testület tagjai
most is virággal köszöntötték a bálozókat. A hölgyeket ezek
után fiú táncosok, Beleznay Endre humorista szórakoztatta.
Az igazi buli azonban csak ezek után kezdõdött, és kora hajnalig táncoltak, szórakoztak önfeledten az egész évben fegyelmezetten dolgozó és gondoskodó lányok-asszonyok.
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Februári testületi hírek
2011. március 25-i testületi ülés
A két ülés közötti idõben hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló beszámolót képviselõink két tartózkodással fogadták el. A jelentésbõl megtudhatták, hogy
a szakrendelõ felújítás kivitelezõjének kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van. A munkák várhatóan május közepén megkezdõdhetnek. Ekkorra a szakorvosi rendelõ ideiglenes helyének (volt bányafürdõ épülete) legfontosabb, az ÁNTSZ engedélyhez szükséges felújítási munkái is elkészülnek.
A bölcsõde bõvítését megelõzõ külsõ közmû kiváltások és közlekedési létesítmények kialakítása folyamatban
vannak.
2011. februárban a szálló porkoncentráció érteke miatt
a környezeti levegõ minõsítése erõsen szennyezett besorolású volt.
A helyi adók tekintetében a 2011. március 16-i adófizetési idõponthoz kapcsolódóan mindezidáig jóváírt az önkormányzat 543.372.- e Ft-ot, így eleget tett fizetési kötelezettségeinek, visszafizetett 140.000 E Ft rulírozó hitelt és
38.553 E Ft munkabérhitelt.
Az önkormányzati intézmények közétkeztetésének
biztosítása érdekében kiírt és lefolytatott közbeszerzési
eljárás alapján, a képviselõ-testület 15/2011. (II.18.) számú határozata szerint aláírásra került a szerzõdés az
ELAMEN Rt.-vel.
Az ülés további részében két tartózkodással módosították a képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, mivel az Önkormányzati törvény elõírja, hogy az új
képviselõ-testület az alakuló ülését követõ 6 hónapon belül vizsgálja felül a dokumentumot, majd egyhangúlag a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát is elfogadták.
Módosították a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl és
a fizetendõ térítési díjakról szóló rendeletet. Egy tartózkodás volt.
Elfogadták a háziorvosi alapellátás, a Központi Orvosi
Ügyelet, és a foglalkozás-egészségügy 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
Dorog Város Képviselõ-testület a TÁMOP 3.1.5. Pedagógusképzések pályázatának lebonyolításáról szóló beszá-

FOGADÓNAPOK
2011 áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. április 21. csütörtök, 8-12-ig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. április 22. péntek, 8-12-ig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. április 21. csütörtök, 8-12-ig.
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molóit elfogadja. A beszámoló azért is fontos, mert komoly összegekrõl van szó és Uniós pályázatként a Képviselõ-testület is megismerhette, hogy ezen pályázaton belül milyen pedagógusképzések történnek a városban.
Megszavazták Dorog Város Önkormányzat „Gazdasági Programját” kettõ, és a 2011. évi közbeszerzési tervét
három tartózkodással.
Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl
szóló 2/2011.(II.11.) számú rendelethez kapcsolódóan határoztak arról, hogy a Megyei Közoktatásért Alapítványt 200
E Ft-tal, a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítványt
2.500 E Ft-tal támogatják.
A szakorvosi rendelõ felújítása ideje alatt a rendelés
2011. május 15-tõl, 2011. november 15-ig a Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. tulajdonában lévõ Dorog,
Hantken Miksa u. 3. szám alatt zajlik majd. Az elõzetes
felmérések szerint az ingatlan mintegy bruttó 4 M Ft ráfordítással alkalmassá tehetõ a szakrendelõi feladatok ellátására (festés, mázolás, gyengeáram kiépítése). Az ingatlan
tulajdonosa havi 960 E Ft+ ÁFA bérleti díj ellenében adja
bérbe az ingatlant, mely költséget az önkormányzat megtérít a bérlõ Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft. számára. Két nem szavazat ellenében
fogadták el a fentiekrõl szóló határozatot.
Állást foglaltak a Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kesztölci
Pernyetározóján tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységének környezeti hatásvizsgálata ügyében. A testület a végezni kívánt tevékenység
gyakorlásához nem járult hozzá.
Dorog Város Képviselõ-testülete Polonyi Zsolt képviselõ úr „Baumit út melletti környezetszennyezés megszüntetése” tárgyú elõterjesztését, az „Illegális szemétlerakó
helyek felszámolása” tárgyú elõterjesztését, és a „Környezetvédelmi intézkedések” tárgyú elõterjesztését nem fogadta el, három-három ellenszavazattal.
Dorog Város Képviselõ-testülete 2011-ben is mûködteti a nyári napközit, melynek helyszíne a DOKI Petõfi Sándor Általános Iskola.
Merényi Tamás képviselõ interpellációt nyújtott be,
melyre Kecskésné Patos Szilvia aljegyzõ válaszolt. A testület három nem ellenében elfogadta a választ.
MaZsu

Képviselõi fogadóórák
NÉMETH JÁNOS
önkormányzati képviselõ
2011. április14-én és április 28-án, 15-17 óráig
tartja fogadóóráját az Intézmények Házában,
az MSZP irodában (Hantken Miksa u. 8.).
POLONYI ZSOLT
önkormányzati képviselõ
következõ fogadóóráját
2011. április 29-én, 11.00-12.00 és 15.00-16.00 óra között
tartja az Intézmények Házában,
a Jobbik irodában (Hantken Miksa u. 8.).
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PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

Pályázati felhívás
a kulturális alapra

Dorog Város Önkormányzata szociális alapú bérlakásra, névjegyzékre kerülésre pályázatot hirdet
Pályázat benyújtható : 2011. április 18-30-ig
A pályázatok elbírálása során Dorog Város Képviselõ-testületének Emberi erõforrás bizottsága a lakáskiutalások sorrendjére vonatkozóan 15 fõs listát állít
fel, a rászorultság mértékének megállapításával.
l. Információ: a Hivatal 15-ös számú szobájában.
2. A pályázat benyújtásának
módja:
írásban, formanyomtatványon
határideje: 2011. április 29. /12 óra /
nyomtatványok leadása személyesen a 15-ös számú irodában személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával
3. A pályázati eredmény közlésének
módja:
írásban
határideje: a pályázat lejárati idejétõl számított
30 napon belül
Dr. Tittmann János
polgármester

Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet,
2011. évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõsítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és
az értékek közvetítésének támogatása céljából.
Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányzati szervezetei
és közösségei
Pályázatok benyújtásának határideje:
2011. április 11.
Az elbírálás határideje: 2011. április 30.
Az eredményhirdetés határideje: 2011. május 6.
Pályázati ûrlapok letölthetõk a www.dorog.hu
internetes oldalról, a kulturális hírek pontból, vagy
a Hivatali közlemények pontból.
Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu
Dr. Tittmann János
polgármester

Lomtalanítás
Tisztelettel tájékoztatom Dorog Város lakosságát, hogy a
Saubermacher Magyarország Kft. a 2011. évben is egyéni
lomtalanítás keretében szállítja el a lakossági háztartásokban keletkezõ lomokat.
A lomtalanítás idõintervallumát a Kft. csaknem az egész
évre kiterjeszti. A téli fagyos idõszak és a nyári iskolai
szünet idõszakát kivéve bármely gyûjtési napokon lehetõsége van a lakosságnak az egyéni lomtalanításra, évi
egyszeri alkalommal.
2011. március 15. és június 15. között, valamint szeptember 1. és november 15. között a település gyûjtési napjain
szállítják el az elõre egyeztetett lomhulladékokat.
A lakosoknak lomtalanítás iránti igényüket telefonon
(33/520-340), vagy személyesen a Kft. ügyfélszolgálatán (2500
Esztergom, Schweidel J. u. 9.) kell jelezniük munkanapokon 8 és 16 óra között .
A lomtalanítás elvégzésének feltétele, hogy a lomtalanítást kérõ az ingatlanára vonatkozó érvényes szerzõdéssel
rendelkezzen és ne legyen díjfizetési hátralék a teljesítés
helyén. A Kft. munkatársai csak az elõre bejelentett címekrõl szállítják el a lomot.

A társasházak (tömbházak) lomtalanítása háztömbönként
történik a közös képviselõ által kért napon a fenti feltételek mellett.
Kérjük, a lomtalanítás során az alábbiak betartását:
A lomtalanítás során ingatlanonként (lakásonként) maximum 3 m³ mennyiségig azon nagydarabos hulladékok
kerülnek begyûjtésre, amelyek a normál heti szállítás során a hulladék mérete, ill. súlya miatt nem helyezhetõk el
a lakossági hulladékgyûjtõ edényekben.
Kérjük, hogy ne tegyenek ki - zsákban elhelyezett hulladékot – ez nem tartozik a lom kategóriába - veszélyes
hulladékot (pl. pala, festékes dobozok, olajos edények,
gyógyszerek, akkumulátor stb.) - építési törmeléket, vállalkozási tevékenységbõl származó hulladékot (pl. autó
alkatrészek, síküveg stb.) - gumiabroncsot - elektronikai
hulladékot - faágakat, nyesedéket csak 1 m-nél nem nagyobb, kötegelt formában tudják elszállítani.
A lomtalanításra szánt nagydarabos hulladékok a leegyeztetett idõpontban reggel 6ºº órára kerüljenek kihelyezésre
az ingatlan elõtti közterületre.
Tallósi Károly sk. címzetes fõjegyzõ

IN MEMORIAM GÁSPÁR SÁNDOR FESTÕMÛVÉSZ
Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt: 95 évesen Dorogon elhunyt Gáspár Sándor festõmûvész. A bányászok, a
bányatörténet képes krónikáját festette egész életében, munkásságának legfõbb ihletõje a dorogi szénmedence
volt. Városunkat különösen kedvelte, Koszkol Jenõhöz hasonlóan az 1950-es, majd az 1960-as években a város
panorámáját is megfestette, amivel településünk történetírójaként is emlékezhetünk rá. A mûvelõdési házban
húsz képbõl álló sorozatával találkozhatunk, de városszerte több intézményben is föllelhetõk alkotásai.
Dorog múltjával, értékeivel immár elválaszthatatlanul összeforr a befejezett életmû.
Nyugodjék békében!
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ZÖLDHULLADÉK
Dorog Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy
a Baumit út melletti területen a K&B H Környezetvédelmi
és Biztonságtechnikai Holding Kft. (2510 Dorog, Szent József utca 2.) az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség engedélyével nem
veszélyes hulladékok kezelését végzi.
A Kft. engedélye kiterjed zöldhulladék fogadására és
kezelésére is, ezért lehetõség van a lakosság számára ezen
hulladékok térítés ellenében történõ elhelyezésére.
Információt a 33/440-418 telefonszámon kérhetnek a Kft.
munkatársaitól.

Megvan a kivitelezõ
Kiválasztották a bölcsõdebõvítés kivitelezõjét. A közbeszerzési eljárás során a legkedvezõbb ajánlatot a leányvári SAMO Bt. nyújtotta be. A nyertes bruttó 57.522.550,- Ft
ellenszolgáltatási díjért vállalja a pályázat részét képezõ
építés beruházási munkálatok elvégzését, 2011. szeptember 30-ig. A kivitelezés tervezett kezdési idõpontja 2011.
április 1. Remélhetõleg az idõjárás is lehetõvé teszi az alapozás megkezdését. A bõvítés ideje alatt a bölcsõde végig
mûködni fog, és a jövõben már 20 kisgyermekkel több,
összesen 40 gyermek ellátása lesz biztosított városunkban.
A Közép-Dunántúli Operatív Program “szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázaton a projekt megvalósításához önkormányzatunk 73.044.772,- Ft-ot nyert. A pályázat
összköltsége 81.160.858,- Ft.

Nívódíj a zeneiskola diákjainak
Február 26-án Tatán rendezték a megyei kamarazene fesztivált. A dorogi Erkel Ferenc zeneiskolát négy kamaracsoport képviselte. Közülük kiemelt nívódíjat kapott Kranyik
Rebeka, Varga Vanessza és Székely Ágnes produkciója. Két
furulyára, zongorára írt mûvel szerepeltek. – Felkészítõ tanáruk Kissné Kulcsár Sarolta. A zsûri elnöke Gábor József
Liszt-díjas zongora-és kamaramûvész volt. A rendezvény
nagyon jó hangulatban zajlott, immár a 46. volt, egyedülállóként az országban. Ebben a tanévben 8 zeneiskola diákjai
mutatták be zenei tudásukat, minden jelenlévõ örömére.
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Föld napi
hulladékgyûjtõ akció
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal
tartja meg hagyományos országos szemétgyûjtõ akcióját a
Föld Napja alkalmából. A kezdeményezéshez Dorog is
újra csatlakozik. Városunkban 2011. április 20-án 9 órától
várják a jelentkezõket a három általános iskolánál és a
mûvelõdési háznál. Zsákot, kesztyût, láthatósági mellényt
is a szervezõk biztosítanak.
Várnak mindenkit sok szeretettel!

Négy döntõse lesz a
kutató gyerekek
országos konferenciájának Dorogról
Az idei tanévben kilenc dorogi gyerek vágott neki a
„Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján” egy dolgozat írásának. Hatan a DOKI iskolákban a Zrínyibõl, egy
tanuló a Petõfibõl kapott meghívást Százhalombattára, hogy
bemutassa érdekes és értékes munkáját. A negyedik osztálytól a nyolcadikig minden korosztályt képviseltek. Kiss
Zsófi (4. osztály) a hulladékkezelés és a környezettudatos
magatartás kérdéseit vizsgálta szülei és osztálytársai segítségével, Vörös Emese (5. osztály) a gyárak környezetre gyakorolt hatásáról faggatta az üzemek környezetvédelmi elõadóit (Czahesz Anita tanárnõ volt a segítõje). Mindketten
harmadik díjat nyertek. Szederkényi Kinga (6. osztály) kísérleti programmal kutatta a versenyúszás hatását az izomzat fejlõdésére gyerekkorban (Palkóné Keszthelyi Klára
támogatta a munkáját). Oklevéllel jutalmazták a kutatót.
Zeller Mátyás (8. osztály) rutinos pályázó és elõadó, õ a
dorogi városfejlesztés, az épített környezet és a munkahelyteremtés ellentmondásait dolgozta fel háromszáz év történelmének tükrében. Molnár Villõ (4. osztály) családi képtáruk karikatúráit elemezte dolgozatában, Szoboszlay Roland (8. osztály) pedig folytatta korábbi névkutatásait megyénk településneveirõl. Ezúttal a nemzetiségek településneveit rendszerezte, de vizsgálta a lakosság viszonyát
az õsök kultúrájához. (Mindhárman Kovács Lajos tanár
támogatásával dolgoztak, s mindhárman elsõ díjasként továbbjutottak az országos döntõbe.)
Ugyancsak a legjobbak között szerepelt Csontos Gergõ
(7. osztály) a Petõfi iskolából, aki Pracz Attila tanár úrral és
a családi emlékezet dokumentumaival emlékezett meg Jehova tanúinak tragikus sorsáról a második világháború
munkatáboraiban. Elsõ díjasként ez a munka is hallható
lesz az országos döntõben.
la-ko
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Kerek évfordulók a dorogi bányászat történetébõl
Nélkülük minden másképpen alakult volna.
Miesbach Alajos Morva-országból Dorogra vezetõ útja volt
a kezdet. Éppen 220 éve született, 1791. január elsején. Egy
Brünn városában sikeres professzor fiaként tehetséges vállalkozó lett, aki Bécsen át került
Magyarországra, és elsõsorban
téglagyárak sikeres mûködtetõje lett. Ám fogyni kezdett a gyárak tüzelõanyaga, a fa, és
Miesbach felismerte, hogy pótlására a szén a legjobb energiaforrás. Tokod bányászatának fellendítõje, majd a Dorog határában 1851-ben föllelt szén kibányászásának kezdeményezõje lett. Ennek éppen 160 éve. Az õ érdeme, hogy a kor legjobb geológusa, Hantken Miksa bámulatos
karrierje is Dorogon indult 1852-ben.
Bölcs vállalkozó volt, aki
tudta, hogy le kell telepíteni
a bányászcsaládokat, bányakolóniát kell nekik építeni,
a tehetséges fiúkat pedig külföldre küldte tanulni, ezzel
biztosítva a szénkitermelés
szakszerû vezetését. A kétszáz éve, 1711. április 11-én
született unokaöcs, Drasche
Henrik is így járta be a Monarchia akkor már ismert bányatisztképzõ városait,
Selmecet, Leobent és Pribramit. Mivel a nagybácsi gyermektelen volt, Henrikre várt a feladat, hogy folytassa a
megkezdett munkát Dorogon. Jó tanítványként tehetséges örököse lett a családi hagyatéknak. A Drasche név ekkor már a kis dorogi bányászkolónia márkaneve. A család
legismertebb tagja az a Drasche-Lázár Alfréd, aki korának

egyik legmûveltebb diplomatája, majd (egy váratlan fordulattal) sikeres lektûrírója lett, nevét a némafilmkészítés
történetében is számon tartják. Életének kínos kudarca,
hogy diplomataként kötelezték a magyar politikai élet fõszereplõi a trianoni békeszerzõdés aláírására. Néhány napig tartó rendkívüli és meghatalmazott minisztersége nem
tartozott legszebb emlékei közé.
A tehetséges nemzedékek után elérkezett a dorogi szénbányászat történetének legnagyobb fordulata. A 19. század
végén megjelentek a térségben a nagy részvénytársaságok.
Dorog és környéke fejlõdését kétségtelenül Miesbach és
Drasche következetes elõrelátása alapozta meg.
Éppen száz éve, 1911-ben
egy ambiciózus fiatalember,
Schmidt Sándor bányamérnök vette kezébe a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. dorogi
igazgatóságának irányítását.
Elõdje megmosolyogta õt
nagy terveiért, hiszen Dorog
bányáit folyamatosan elöntötte a karsztvíz, s õ nem hitt
a természeti elemek legyõzhetõségében. Schmidt Sándor tehetsége nélkül Dorog
története ismét másként alakulhatott volna. Schmidt a
karsztprobléma kutatójaként az elsõ bányamérnök, aki doktori címet érdemelt ki.
A 160 éve kezdõdött, és a számok mágiájának véletlen
jegyében zajló história egy poros kis faluból modern kisvárost teremtett. Olyan emberek kellettek hozzá, akik nem
hittek a vereségben, annál inkább a bányásztársadalom
szolidaritásában és a következetes, hosszú távú, tudással
megalapozott fejlõdésben.
Adózzunk tisztelettel az emléküknek!
Kovács Lajos

IN MEMORIAM
Kovács Antalt (1923 – 2011) a régi sportbarátok TOKI néven ismerték, míg a fiatalok TOKI bácsinak szólították. Katona volt, fogságba is esett, majd elvégezte a gépipari technikumot, a szénbányáknál helyezkedett el. Innen került a Bányász Szakszervezetnél kultur- és sportfelelõs beosztásba. A
szakszervezet javaslatára a Dorogi Bányász Sportkör elnöki
székét foglalhatta el, melyet 20 éven keresztül meg is tartott.
Nagy volt ekkor a Dorogi Bányász SK, több mint 12 szakosztály tartozott hozzá és ezt nem volt könnyû igazgatni. Kiemelkedõen szerepelt és nagy közönségsikerrel számolhatott a Labdarúgó Szakosztály. Dorog abban az idõben még
község volt és világraszóló eseménynek számított, hogy egy
ilyen kis településnek olyan csapata volt, amely a legmagasabb osztályban szerepel. Kovács Antal nevéhez fûzõdik még
a sportpálya felújítása, az uszoda rendbetétele, az edzõpályák kialakítása és jó néhány olyan szakosztály megszervezése, mint ökölvívás, asztalitenisz és még több más. Munkáját a sport szeretete töltötte be.
Szép kort ért meg, de az utóbbi idõben sokat panaszkodott látászavarára és hallásromlására. Hiányzott a labdarúgó
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mérkõzésekrõl, az utcai sétákról. Rövid szenvedés után elhunyt. Március 8-án temettük el a dorogi temetõben. A labdarúgók és a szurkolók egy perces gyászszünettel emlékeztek rá.
Vígh János (1919 – 2011) rendõr akadémiát végzett, 1956ban került Dorogra, elõbb nyomozóként dolgozott, majd egy
év múlva a Dorogi Járási Kapitányság vezetõjévé nevezték
ki. A sport a rendõri szolgálatán kívül kedvelt idõtöltése volt,
hamar bekapcsolódott annak irányításába. Az ökölvívók választották meg vezetõjüknek és ezt 17 éven keresztül megtartotta. Nagyszerû sportolók kerültek ekkor a szakosztályba.
Ennek eredményeként megszervezett egy Papp Laci – Legény Öcsi ökölvívó mérkõzést a Mûvelõdési Ház nagytermében. Az ökölvívás a labdarúgás után a legnépszerûbb
sportág volt, köszönhetõ odaadó, lelkes munkájának. 1974ben vonult nyugdíjba, majd Zsámbékra költözött, de onnan
is rendszeresen látogatta a labdarúgó mérkõzéseket és lelkesen szurkolt csapatának. Közvetlensége, jó kedélye révén sok
barátot szerzett és tartott meg haláláig. Március 24-én
Zsámbékon temették el. 92 évet élt.
GS.
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Újabb háromszáz munkahely a SANYO-nál
Március 11-én ünnepélyes keretek között adták át a
SANYO Hungary új napelem modul- összeszerelõ üzemét. Ez már a harmadik gyáregység, melyet a HIT napelem modulok összeszerelésére létesítettek, ily módon biztosítva stabil hátteret az európai piac azonnali ellátására.
Ezzel a beruházással 300 új munkahely létesült. Ezzel a
társaság által foglalkoztatottak száma 1170 fõre emelkedett.
Az új üzem beindulásával duplájára emelkedik a SANYO
termelési kapacitása, és eléri az évi 315 megawattot. Ezzel a
társaság napelem üzletág éves összteljesítménye globálisan 680 megawattra nõ. Az itt készülõ napelem-modulok
energiafelhasználási aránya 21.6%, mellyel a világ leghatékonyabb cella-átalakítási hatásfokát érték el. A SANYO
gyártja jelenleg az egyik leggazdaságosabb fotovoltaikus
napelemet is, amely a szûrt fényt is hasznosítja, így árnyékban is mûködik. A beruházást az Európai Unió és a magyar költségvetés 900 millió forinttal támogatta. Az ünnepélyes átadáson dr. Tittmann János polgármester is üdvözölte a beruházást, méltatta a SANYO és a város kölcsönös
megbecsülését, jó kapcsolatát. Az üzemcsarnok átadása a
szalag átvágásával hivatalosan is megtörtént. Ezzel is köze-

lebb kerülve a vállalat azon céljához, hogy 2012-re a SANYO
benne legyen a világ napelem-gyártóinak legjobbjai között. 2007-ben ez a 10-11. helyet jelentette, mára az elsõ négy
közötti hely a cél.

A képen az ünnepélyes szalag átvágás. Balról jobbra:
Gerd Pommerien ügyvezetõ igazgató, AS Solar GmbH,
Dr. Tittmann János polgármester,
Kovács Pál helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Klíma- és Energiaügyi Államtitkárság
Ito Tecuo nagykövet, Magyarországi Japán Nagykövetség
Maeda Tetsuhiro Solar üzletág vezetõ, Sanyo Electric Co., Ltd.

Kincsünk, a víz
Március 22-én van a víz világnapja. Ebbõl az alkalomból rendeztek ünnepséget – immár hagyományosan – az
ÉDV Zrt. tatabányai irányító központjában.

Dr. Jelen Tamás vezérigazgató bevezetõje után megköszönte a Víz a városért! címû pályázatra érkezett, több mint
félezer alkotást elkészítõ ifjú munkáját, majd átadta az okleveleket és ajándékokat azoknak, akiknek a mûveit a zsûri a legjobbnak találta.
A rajzok az ÉDV Zrt. Irányító központjában a hónap
végéig megtekinthetõk.
A díjazottak között dorogi gyerekek is vannak:
Óvodások: Valek Dániel, Pintér Roland (Hétszínvirág
Óvoda, Dorog).
Általános iskolások: Kárpáti Katalin (Zrínyi-iskola,
Dorog), Kálvin Zsófia, Oláh Renáta, Lévai Fruzsina (Eötvös-iskola, Dorog).
A Víz Világnapján megmozdult a Hétszínvirág óvoda
apraja-nagyja is. Igyekeztek a víz témakörét a lehetõ legtöbb oldalról megközelíteni, a rajzoláson, alkotáson, mondókákon, dalokon kívül lehetett horgászni a felfújható medencébõl, ki lehetett próbálni, hogy az egyes tárgyak lebegnek, vagy úsznak-e a vízfelszínen. Kiállítás is színesítette az óvoda folyosóját. Az eseményeket a Tropicariumba
tett kirándulás koronázta meg.
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A Dorogi Bányász Horgász Egyesület is csatlakozott a
Magyar Országos Horgász Szövetség felhívásához, és a Pala
körüli takarítással járulnak hozzá szeretett tavunk tavaszi
megújulásához. Szeretnék, ha a „Horgászok a környezetért” akció keretében megtartandó Országos Környezetvédelmi Napon minél többen részt vennének a munkában.
Közös érdekünk a vizek és vízpartok tisztasága és rendje.
Várják horgásztársaik jelentkezését 2011. április 16. szombat 8 órától a Pala partján.
Amennyiben bárki kedvet érez arra, hogy hasznosan,
jó társaságban töltsön el egy napot a kellemes tavaszi idõben, bátran csatlakozhat a pecásokhoz!

A Helyi Védelmi bizottság meghívásában a
meghatározó ipari létesítmények (Richter Nyrt.,
Sanyo Hungary Kft., SARPI Dorog Kft.) képviselõi,
valamint a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársai tájékoztatták a lehetséges
veszélyhelyzetekrõl, és az arra való felkészülésükrõl
az egybegyûlt dorogiakat a mûvelõdési házban.
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DOROGI SPORTKÉPEK

Váltakozó eredmények...
Márciusban csaknem valamennyi sportágban folytatódott a 2010-2011. évi bajnokság. Az elért eredményekkel csak
fenntartással lehetünk elégedettek. De lássuk!
Asztalitenisz: Két mérkõzést játszott a csapat, az elsõt
Tatabányán, ahol 12-6 arányú vereséget szenvedett, majd
itthon a Máriahalom csapatát gyõzték le 13-5 arányban.
Tartja a csapat az õsszel elért 3. helyét.
Röplabda: Eredményesen kezdte a tavaszi idényt a felnõtt férfi csapat, mert elõször a Kunhegyest gyõzték le 3-0
arányban, majd a Gyenesdiás ellen is nyertek ugyancsak
3-0-ra. Van esélye a további ilyen szerepléssel a csapatnak a
feljebblépésre.
Kézilabda: Az NB II-es nõi csapat már a rájátszást kezdte. Az Ikaruszt gyõzték le 23-19-re, a Tata ellen 26-26 arányú
döntetlen született. Az ifjúságiak pedig nagyarányú gyõzelmeket szerezve 10-15 gólkülönbségû eredményekkel
igazolják, hogy nagyon jó az utánpótlás képzése. A felnõtt
gárda pedig bizonyítja az edzõváltás szükségességét, Bóna
Gergõ vezetésével szép gyõzelmekkel örvendeztették meg
szurkolóikat. Csak így tovább!
Dorogon került sor az országos kézilabda bajnokság
elõdöntõjére, melyen az 1997-ben született általános isko-

Új tanfolyamok az
uszodában
Új lehetõséget kínál a Don Pepe
Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola
az úszni vágyó gyerekeknek! Az utófinanszírozásos tanfolyamot minden
hétfõn és szerdán tartják meg azok
számára, akik inkább a hét elsõ felében tudnak úszásoktatásra járni. Hétfõn és szerdán 16.00-tól a kezdõket,
17.00-tól és 18.00-tól a haladókat, illetve
a kondicionáló foglalkozásokon résztvevõket várják az uszodában. A további részletekrõl, az iskola vezetõ koordinátora, Molnár Judit tud felvilágosítást adni. Tel.: 06-30-545-3909

Nyilas Kornél sikere
az úszó diákolimpián
Nyilas Kornél, a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója a 10-ik helyen
végzett a II. korcsoportban a Székesfehérváron megrendezett Úszó Országos Diákolimpia döntõjében. Nyilas, mint az Új-Hullám Úszó SE Dorog igazolt versenyzõje, az „A” kategóriában versenyzett 50 méteres
gyorsúszásban. Kornél idõeredménye: 31.31 mp, amely 2 mp-el jobb a
tavalyi teljesítményénél.
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lás leányok csapatai vettek részt. Négy csapat játszott a továbbjutásért, a mieinken kívül a Szeged, a Dunaújváros és
a Mecseknádasd csapata. A dorogiak gyõztek a
Mecseknádasd ellen, döntetlenül végzõdött a Dunaújváros elleni mérkõzés, míg a Szegedtõl négy gólkülönbségû
vereséget szenvedtek. Ezzel az eredménnyel nem jutottak
tovább, gólkülönbség miatt estek ki. Így is dicséretes a szereplésük.
Labdarúgás: Az új vezetõség, beleértve az új edzõ személyét is, márciusban 5 bajnoki mérkõzést játszott, ebbõl
egy hazai és négy idegenbeli mérkõzésre került sor. A hazai mérkõzésen az ESMTK ellen született a gyõzelem 2-1
arányban, idegenben Érden sikerült 2-2 arányú döntetlent elérni, míg a Pénzügyõrtõl 3-1-re, a Százhalombattától
4-0-ra, míg a Soroksártól 2-0-ra kapott ki a csapat. Ezekkel
az eredményekkel továbbra is a 12. helyen áll a Dorog, ez
pedig kiesõ hely. Javítani kell a csapat összeszokottságán,
az erõnlétén, a morális felkészültségén – ez a véleménye a
vezetõség nevében Kara Dániel elnöknek. A szurkolók is
az említett hiányosságok javításával várják bizakodva az
áprilisi mérkõzéseket.
Göb Sándor

Méltó megemlékezés
Major Gyula birkózóedzõrõl
XI. alkalommal rendezték meg a Kék Duna Kupát, mely egyben elsõ alkalommal Major Gyula Emlékverseny is. Major Gyula, aki élete végéig az esztergomi birkózás szíve-lelke volt, 2010-ben hunyt el.
A versenynek a királyváros sportcsarnoka adott otthont, ahol a nemzetközi
kadet kötöttfogású válogató és diák verseny zajlott.
12 ország összesen 249 versenyzõje vett részt a rendezvényen, többek között
(lengyel, román, finn klubcsapatok és a horvát, cseh, szlovák, norvég, osztrák,
szerb és ukrán válogatott birkózók valamint a magyar mezõny0színe-java).
A kadet korosztálynak válogatóverseny is volt a torna, melynek eredménye
az idén rendezendõ kadet Európa-bajnokság és Világbajnokság szempontjából sorsdöntõ lépés a fiatalok számára.
Hatalmasat fejlõdött a sportág, mivel néhány évvel ezelõtt szinte még gyerekek birkóztak az ifjúsági korosztályban, mostanra pedig ugyanolyan korú
versenyzõk kisfelnõttként harcolnak a helyezésekért. A szó-szoros értelmében
harcolnak, mert aki megtekintette a versenyt, az láthatta, hogy sokszor nagyokat
megszégyenítõ keménységgel mutatták meg tudásukat és küzdeni akarásukat.
A kiváló egyéni eredményeknek köszönhetõen a Dorogi NC nyerte az összesített csapatversenyt az ukrán és a finn csapatot megelõzve a dobogón. Hazai
eredmények: Diák kötöttfogású verseny, Kék Duna Kupa, Esztergom, 59
induló 24 kg (3 induló), 1. Vitek Amadeusz (Dorogi Nehézatlétikai Club) 32
kg (19 induló), 1. Putnoki Zsolt (DNC), 5. Grembsperger Bertalan (Dorog) 38
kg (12 induló) 1. Lévai Tamás (DNC) 42 kg (13 induló) 2. Vitek Dáriusz (DNC)
5.Kozák Kevin (DNC) Kadet kötöttfogású rangsorverseny, Kék Duna Kupa,
Esztergom, 190 induló 46 kg (9 induló) 1. Lévai Zoltán (DNC) 50 kg (13 induló)
1. Torba Erik (DNC) 58 kg (17 induló) 3. Papp Bertalan (DNC) 76 kg (25 induló)
2. Flórián Kristóf (DNC)
Lévai Zoltán
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PROGRAMAJÁNLÓ
XXV. Nemzetközi Kórustalálkozó

200 éve született Liszt Ferenc

2011. április 12. (kedd) 17:30 József Attila Mûvelõdési Ház
Vendégkórus: De Minnezangers Zele (Belgium)
Közremûködnek: Szivárvány Énekkar, Párkány
(Szlovákia), Zrínyi Iskola Kóruscsaládja, Dorog, Német
Nemzetiségi Dalkör, Tát, Ars Musica Kamarakórus,
Esztergom, Harmónia Vegyeskar, Érd
A belépés díjtalan!
–o–
2011. április 14. 17:30

Kálvin Balázs, a Zenemûvészeti Egyetem hallgatója ünnepi koncertje 2011. április 16-án, a Nap-ÚT Nap zárásaként,
14.00 órakor a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház Színháztermében. Mûsor: Funerailles, Erdõzsongás, Eroica /
Transzcendens etüd/, Ave Maria /a Róma harangjai sorozatból/, Hangnem nélküli bagatell, Isolda szerelmi halála /
átirat Wagner Tristan és Isoldájából/, Walhalla /átirat Wagner Ring des Nibelungenjébõl/, III. Mephisto keringõ
–o–

címû kiállítása a Föld Napja alkalmából.
József Attila Mûvelõdési Ház, Dorogi Galéria.
A tárlat ugyan kétszer már bemutatkozott a dorogiaknak,
ám a legutóbbi – egy évvel ezelõtti – kiállítás óta a képanyag megújult. A rendezvényt dr. Balázs Géza nyelvész,
egyetemi tanár nyitja meg. Az eseményhez kapcsolódóan,
18 órától Egri Csaba tart rendhagyó vetítést 3 dimenziós
barlangi fotóiból. A részvétel díjtalan.
–o–
2011. április 16. 10 óra, József Attila Mûvelõdési Ház

2011. április 16. 18 óra, József Attila Mûvelõdési Ház
A vendég: Borpalota Borászat és Szõlõbirtok, Gyöngyös
Az esten fellép a Nine For Seven zenekar (zongora, dob).
Többek között megkóstolható lesz a többszörös díjnyertes Fríz
Hárslevelû, a Magyar Tudományos Akadémia Bora is. A tartalmas
kóstolósor mellé a borokhoz illõ borfalatkákat szolgálunk fel.
Szeretettel várunk minden, a borok, borkultúra felé nyitott
érdeklõdõt! Információ: 70/2217102 Riegel Béla; http://
dorogiborklub.hu; info@dorogiborklub.hu
–o–

A Nap-Út Alapítvány rendezvénye az ÁNTSZ és
Önzetlen Segítõk közremûködésével.
• Élj egészségesen! - Orvosok, védõnõk segítségével betegségmegelõzõ beszélgetések, állapotfelmérések, természetes gyógymódok. Ingyenes vércukorszint- és koleszterin mérés.
• Zöld Infók – avagy hogyan élhetünk környezet-tudatosabban? Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, DunaIpoly Nemzeti Park
• Mozdulj meg! – Ügyességi feladatok, táncbemutatók.
• Alkoss szabadon! – termésbábok, arcfestés, origami,
gyöngyfûzés.
• Esélyegyenlõségi játékok – Esélyek Háza
• Fogyaszd egészséggel! – termékbemutató és
kóstoló,gyógynövények.
• Dr. Zacher Gábor: „Drog helyzet van” címû elõadása
• Kálvin Balázs koncertje.
• Információs vásár – média, civil szervezetek bemutatkozása.
• Csak Nap – kiállítás Magyar Judit Mária képeibõl.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
www.naputalapitvany.hu
–o–

A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye április 18-án/hétfõn/ 16-18 óra között a gyermekkönyvtárban. –Vendégünk dr. Mikesy Péter gyermekgyógyász. „Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
–o–

A BEBTE „Barlangoktól a tûzhányókig”

7. EGÉSZség nap

Fúvószenekari hangverseny

2011. április 23. (szombat) 17 óra József Attila Mûvelõdési Ház
Vendégzenekar: Harmonie SNCF de Charleville-Mézieres
(Franciaország) Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar. A belépés díjtalan!
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Készült a Dorogi Közmûvelõdési KFT nyomdájában
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ÖRÖMKÖR

XXVI. Nemzetközi Kórustalálkozó

2011. április 30. (szombat) 17 óra József Attila Mûvelõdési Ház
Vendégkórus: Coral de Alcobendas (Spanyolország)
Közremûködnek: Stilla Pectus Nõikar, Párkány (Szlovákia), Zrínyi Iskola Kóruscsaládja, Dorog, Csokonai Mûv.
Közp. TAVASZ Nõikar, Budapest, Gaudium Kórus, Tárnok, Kalevala Kórus Budapest
–o–

Kosbor közösségek ünnepe a burgonya jegyében

2011. június 11. szombat, Horváth kertPóni fogadó. Gyerekfoglalkozások, lovasbemutató, íjászat, családi programok, humor, zene, tánc a
krumplis ételek jegyében.

BEIRATKOZÁS
A Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
általános iskolai intézményegységében a beiratkozás
idõpontja a 2011/2012-es tanévre:

2011. április 18-19-20. 8-17 óráig.

Az óvodai intézményegységben a 2011/2012-es tanévre
való beiratkozás idõpontja:

2011. május 3-4-5-6. 8-17 óráig.

22. évfolyam 4. szám

2011. április

