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FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös rendezvénye
2012. január 16-án /hétfõn/ 16-18 óra között a gyermekkönyvtárban.
–Vendégünk: dr. Juhász Aida Laura fogorvos
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék Nagy
Józsefné óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

BÁL A VÁROSÉRT,
DOROG EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK
JAVÍTÁSÁÉRT
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és a Dorogi
Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Nonprofit Kft. szervezésében
2012. február 4-én 20 00 órai kezdettel kerül sor
a József Attila Mûvelõdési Házban
a vacsorával egybekötött

BÁL A VÁROSÉRT
hagyományos jótékonysági estre.
Az idei rendezvény bevételét a Dorogi Szent Borbála
Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
járóbeteg-részlegének mûszerfejlesztésére
ajánlják fel a szervezõk.

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Felemelõ ünnepi pillanatok
Megszokhattuk már, hogy városunkban az adventi idõszak bõvelkedik a karácsonyi ünnepekre ráhangoló eseményekben. Az elsõ adventi gyertya közös meggyújtását
követõen minden közösség összejön, értékeli az eltelt évet,
megpihen. Az óvodásoktól az idõsekig minden korosztály
megtalálja ünnepét. A legszélesebb körben való együtt
ünneplésre mára már megszokott és kiemelkedõ alkalom
a Karácsonyi Gálamûsor, melynek már hetedjére adott otthont december 16-án mûvelõdési házunk. A szokásokhoz
híven az ajándékmûsor elõtt még a Dorogi Galériába várták a közönséget. A 100 éve született Hir József fotói kerültek a paravánokra. A képekrõl Balla András fotográfus beszélt: „a fényképezés feltalálásnak 73. évében született Hir
József, vagy ahogyan itt mondják, a „fotós Jóska bácsi”. 1945ben jutott kisfilmes gépéhez, pedig akkor már húsz éve
fényképezett. Igazi amatõr volt és mindent megörökített az
emberekrõl. Jóska bácsi hírnök a múltból, krónikása a
múltnak, a dorogi történéseknek, eseményeknek, a munka világának és ünnepeinek. A bányában és az üzemekben
érezte otthon magát.” Balla András kiemelte még Jóska bá-

csi életútjából, hogy sokáig fotószakkört vezetett, kiállításokat rendezett. Sok képe dokumentum jellegén kívül is
értéket képvisel, országos kiállításon díjazták õket. Több
száz fotója kallódott hosszú idõn keresztül, de ma már az
önkormányzat is részt vállal a hagyaték feldolgozásában,
gondozásában. A mostani kiállítási anyagot, mely az egész
életmû legjava, Lévay Jenõ grafikus mûvész válogatta és
tette alkalmassá kiállításra.
A képek január 15–ig tekinthetõk meg.
A múltidézés után Dr. Tittmann János polgármester átadta a képviselõ-testület által alapított mûvészeti díjunkat, a Rauscher György-díjat, a munkássága alapján arra
méltónak talált és városunkhoz szorosan kötõdõ személyiségnek. 2011-ben Cselenyák Imre írót tüntették ki ezzel az
elismeréssel.
Az ingyenes ajándék mûsort a húsz éves Budapest Táncszínház szolgáltatta. A kortárs táncelõadást a színház vezetõje, Földi Béla mutatta be. A fiatal mûvészek mûsora olyan
sikert aratott, hogy a közönség nem akarta elhinni, hogy tényleg vége van az elõadásnak.

A bált dr. Tittmann János polgármester
nyitja meg.
A zenét az Elektron Band szolgáltatja.
Az est folyamán fellépnek:
Rékasi Károly és Mérai Kata színmûvészek
Belépõk 8.000.– Ft–os áron kaphatók.
A részvételi szándékot bejelenteni, illetve asztalfoglalást
igényelni személyesen a Mûvelõdési Házban, illetve
telefonon, a 33/521–000 számon lehet.

Rauscher-díjasunk: Cselenyák Imre

Jelentkezési határidõ: január 30.

A Körúti Színház társulata ezúttal a Minden lében három
kanál címû elõadását hozza el 2012. február 13-án, hétfõn, 19
órai kezdettel, a színházbérlet sorozat második elõadásaként, Beleznay Endre, Gyebnár Csekka, Végh Judit, Lipták
Péter, Zsugonits Enikõ szereplésével. Az elõadásra szólójegyek is válthatók, 2800,- Ft-os áron a mûvelõdési ház irodájában, minden hétköznap, 7:30-tól 19 óráig. Elõzetes helyfoglalás telefonon is lehetséges a 06-33-521-000-ás számon.
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A Dorogon élõ író Nyírkátán született 1957. január 1-jén. Pályája elején
érdeklõdése korának népszerû kifejezésformája, a rock-zene felé fordult.
Zeneszerzõként, énekesként, szövegíróként tagja volt több együttesnek,
több rádió- és tévéfelvételt készített.
Irodalmi érdeklõdése a dalok után
új tartalmakkal gazdagodva novellákban, regényekben fogalmazódott meg.
Teljesítménye mennyiségileg is, programjában is tiszteletre méltó. Jól elkülöníthetõ munkásságában két vonulat.

Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatárgyakkal,
támogatási részjegyek vásárlásával (4.000,- Ft/db) és az
Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426
történõ átutalással is felajánlhatnak.
Várjuk jelentkezésüket!
Végh Éva
Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere
Molnár Albert
Dorogi Vállalkozók Egyesületénekelnöke
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Mûveinek jelentõs részében a mindennapi élmények, a kis emberek világa szólal meg jóízûen, átélhetõen.
Egészen nagyszabású a vállalkozása a
történelmi regény mûfajában. Életmûvének eddigi teljesítményét követve
lassan kibontakozik olvasói elõtt egy
nagyszabású program, amelynek során az európai és nemzeti kultúrtörténet szinte minden fontos korszakáról van mondanivalója izgalmas cselekményû történeteiben. Munkássá(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elsõ oldalról)
gának összekötõ eleme az egyszerû emberek életörömének,
világlátásának kifejezése.
Nem áll tõle távol az irodalmat más mûvészeti ággal, zenével, vagy képzõmûvészeti alkotásokkal együtt szerepeltetni. Munkásságával nagyban hozzájárul a kultúra terjesztéséhez és az irodalom értékeinek megismertetéséhez.
Cselenyák Imre írói munkássága nyomán nemcsak könyvein keresztül jut el az olvasókhoz, hanem író-olvasó találkozókat és számtalan irodalmi estet is szervez, melyekben saját
irodalmán túl igyekszik a kortárs írókat, költõket, irodalmi
lapokat is megismertetni a közönséggel. A termékeny író
mûvei több mint százezer emberhez jutottak már el, könyveit határainkon túl is ismerik. Cselenyák Imrének történeteivel sikerült megcélozni, azokat a fiatal felnõtt olvasókat is,
akikrõl az irodalmi szakma már csaknem lemondott.
Cselenyák Imre Dorogon gyakori vendége a városi, nemzeti ünnepeinknek, irodalmi ankétoknak, iskolai író-olvasó
találkozóknak, könyvnapi rendezvényeknek. Tagja Dorog
Város Barátai Egyesületének, a Dorogi Értékõrzõk Egyesületének, alelnöke a Magyar Prózaírók Egyesületének.
Cselenyák Imre a fentiekben bemutatott eddigi életútja elismeréseként vehette át Dorog város mûvészeti díját, a
Rauscher György Díjat december 16-án, a Karácsonyi Gálán.
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2011. december 16-i képviselõ-testületi ülés
Az év utolsó testületi ülésén napirend elõtt kihirdették
az „Év homlokzata” címû pályázat eredményét. Az önkormányzat és a Baumit Kft. együttmûködésében zajló programot idén már másodjára bonyolították le. A második
helyezett Tóth Mihály lett, aki Mária utcai húsboltjával
pályázott. Az elsõ helyezett a Román Sándor és Palkó Pál
nevében beadott pályamû lett, mely a Zrínyi iskola melletti, védett lakóépület komplett felújítását tartalmazza.
Az ülés további részében döntöttek az építmény adó 2
%-os növelésérõl egy nem szavazattal. Az adó mértéke 1060,Ft/m2/év lesz 2012. január 1-tõl.
Két nem és egy tartózkodás mellett módosították a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérõl szóló önkormányzati rendeletet. Eszerint 6,2%-os mértékkel emelik a szolgáltatás díját 2012. január 01-tõl. Így a
Dorog Város közigazgatási területén élõ lakosokat 2012. évben a háztartásokban keletkezett települési szilárd hulladék
kezelése során 3,924 Ft/l +Áfa egységnyi díjtétel terheli.
Dorog Város Képviselõ-testülete, a Közép-dunántúli
Operatív Program KDOP-3.1.1/B-11 számú „Értékmegõrzõ
és funkcióbõvítõ város rehabilitáció a 10.000 fõ feletti és
20.000 fõ alatti városokban” címû kiírásra pályázatot nyújt
be „Funkcióbõvítõ belváros rehabilitáció Dorogon - Arany
János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” címmel, egy nem szavazattal.
Módosították Dorog Város Településszerkezeti Tervét,
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét.
A Dorog Város 2011. évi környezetvédelmi állapotváltozásáról szóló tájékoztatót két nem szavazattal fogadták el.
A testület döntése értelmében 2012. január 1-tõl Dr.
Tittmann Juditot a 4. számú körzetben háziorvosi feladatok ellátásával bízzák meg.
Elfogadták Dorog Város Képviselõ- testületének 2012. I.
félévi munkatervét.
Dorog Város Képviselõ-testülete
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2012. január 20-án pénteken 17.00 órára
a József Attila Mûvelõdési Házban
megrendezendõ

Magyar Kultúra Napja
ünnepi rendezvényeire
600 ezer forintot osztott szét 120 fõ halmozottan hátrányos
helyzetû dorogi lakosnak az OTP dorogi fiókja
Megyei Anikó fiókvezetõ az adomány átadásakor
hangsúlyozta, hogy ezzel az összeggel járulnak hozzá ahhoz,
hogy a legszegényebbeknek is boldog karácsonyuk legyen.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KFT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
Telefon: 33/521-000 E-mail: dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2012. január 27.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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DOROGI SPORTKÉPEK
Csak az ünnepek a teljes pihenõt

TESTÜLETI HÍREK

23. évfolyam 1. szám

Program:
17.00 órakor a Dorogi Galériában
Pécsi L. Dániel
jelképmûvész kiállítását megnyitja:
Dr. Kukorelli István egyetemi tanár
Közremûködik:
Halmos Béla és Török Tilla népzenészek
18.00 órakor a színházteremben
ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Tittmann János polgármester
majd ünnepi hangversenyt adnak
a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola
mûvésztanárai és együttesei

2012. január

Véget értek decemberben a 2011/2012. évi bajnokságok
õszi versenyei. Van még egy szakosztályunk, melynél az
utolsó fordulóra januárban kerül sor: ez az asztalitenisz.
A többi sportág sem ült tétlenül, hanem hetente egy-két
alkalommal könnyebb mozgással igyekezett szinten tartani magát.
Labdarúgás: Az NB III-as csapat nagyot lépett elõre az
elmúlt évek nagyon gyenge szerepléseihez viszonyítva. Az
elnökség véleménye szerint az õszi teljesítmény várakozáson felüli, mert több fiatal játékos került a csapatoz, beépítésük nem kis feladatot rótt az új vezetõedzõ, Miskei Attilára. Szerencsére rövid idõ alatt sikerült ezt megoldani, a
kezdeti eredmények önbizalmat adtak a játékosoknak, az
összeszokás, az akarás, a jó baráti közösség és az edzõ munkája úgy állt össze, hogy megszületett az évek óta hiányolt
siker. Ezzel párhuzamosan növekedett a nézõszám, olyan
arcok voltak újra láthatók, akik régi rajongói voltak a csapatnak, de a rossz szereplés miatt elmaradtak. Ebben a
munkában nagy szerepet vállalt Kiss László ügyvezetõ, aki
minden nyitott kérdést szakszerûen, gyorsan elintézett.
Még javítani, fejlõdni kell – ez a jelszó a tavaszi idényre.
Január közepén kezdõdik a felkészülés és a február végi,
illetve március eleji indulásra rajtra kész lesz csapatunk.
A labdarúgók, a gyerekcsapatoktól a felnõttig december
10-én a városi sportcsarnokban évzárót rendeztek. Mayer
László elnökhelyettes vezetésével a csapatok edzõi révén
nagyszerû játékos esemény szemtanúi lehettek a sportcsarnok nézõterét megtöltõ szülõk és szurkolók.
Kara Dániel elnök és Mayer László köszöntötte a játékosokat és a megjelent szülõket, sportbarátokat. Mindketten
kiemelték, hogy a kezdeti nehézségek ellenére eredményes
félévet zártak csapataink és reménykedve tekinthetnek a
jövõ elé. Varga János utánpótlás vezetõ számot adott utánpótlás csapataink õszi fordulóban elért eredményeirõl,
helyezéseirõl.
Ifjúsági csapat: U-19. II. osztály, közép-nyugat csoport
Helyezés: 8. hely. Legtöbb gólt lövõ: Csordás Dávid és Takács Erik 6-6 gól. Edzõ: Bodó László
Serdülõ csapat: U-17. II. osztály. Közép-nyugat csoport

Helyezés: 9. hely. Legtöbb gólt lövõ: Nebehaj Patrik 10 gól.
Edzõ: Für István
Serdülõ csapat: U-15. II. osztály. Közép-nyugat csoport
Helyezés: 5. hely. Legtöbb gólt lövõ: Pázmándi Gergõ 11
gól. Edzõ. Varga János
Elõkészítõ csapat: U-13. II. osztály. Közép-nyugat csoport Helyezés: 12. hely. Legtöbb gólt lövõ: Ungvári Máté
13 gól. Edzõ: Csapó Károly
U-12 Elõkészítõ csapat: Komárom- Esztergom megyei
bajnokság, Északi csoport: Helyezés: 3. hely. Legtöbb gólt
lövõ: Gyügyei Márk 11 gól. Edzõ: Schaffer Péter
A bajnokságon kívül mûködik még három korosztály,
mégpedig a következõk: U-7, U-9, U-11.es labdarúgó csapatok.
E korosztályok a Magyar Labdarúgó Szövetség által újra
indított Bozsik programban vesznek részt kötelezõ jelleggel, emellett még a saját szervezésû és a környezõ klubok
által rendezett tornákon szerepelnek. A korosztályoknak
felkészítõ edzõjük Szabó Ferenc tanár. Jelen pillanatban a
Dorogi FC-nél sportoló gyerekek száma eléri a közel 160
fõt és ez a szám elegendõnek tûnik, ámbár az edzõk szívesen látnának még több fiatalt.
Kézilabda: Az õszi idényben a felnõtt csapataink – férfi
és nõi – az NB II. bajnokságban nyújtott teljesítménye elmaradt a várttól. Igaz, hogy sok sérülés akadályozta a jobb
szereplést és végül a bajnoki táblázat utolsó harmadában
fejezték be. Remélhetõleg a tavasz folyamán Bóna Gergõ
szakvezetõ szakmai munkáját nem befolyásolja betegség,
sérülés és egyéb gond.
Asztalitenisz: Az utolsó forduló még hátra van, az elérhetõ jó eredmény nagyban befolyásolhatja a tabellán a
helyezést.
Röplabda: NB II-es férfi röplabda csapatunk az õsz folyamán jól helytállt, a 4. helyen zárta az idényt.
Teke: Javában tart a Téli Kupa, izgalmas mérkõzések jellemzik az mérkõzéseket.
A Dorogi FC vezetõi, sportolói boldog Új Évet kívánnak
a sportszeretõ szurkolóknak.
Göb Sándor

Teltházas úszóverseny Dorogon
Kitûnõ hangulatban, telt ház elõtt zajlott le
az elsõ Békatalálkozó a Dorog Városi Uszodában. Az Új-Hullám SE december 3-án megtartott versenyén a hazaiak mellett az Esztergomi
Úszó Klub és az Esztergomi Triatlon Klub úszói
vettek részt. A 2000-2005-ös korosztályúak versenyén az esztergomi triatlonosok nyolc, az esztergomi úszók tizennégy, a dorogi úszók tizenöt aranyérmet szereztek. A verseny résztvevõi
Mikulás ajándékot is kaptak.

2011. január

Jó hangulatú tokaji boresttel zárta az évet a Dorogi Borklub,
legközelebb 2012. február 25-én farsangi rendezvénnyel várja a
törzsközönségét és az új érdeklõdõket a borklub csapata

23. évfolyam 1. szám
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Dorognak van a legjobb birkózó csapata az országban

Az év végén a térség véradóinak köszönte meg önzetlen
segítségüket a vöröskereszt.

A kis fenyõ álma címû mesét láthatták óvodásaink a
mûvelõdési ház színpadán. A különleges elõadásban
óvodapedagógusaik, és iskolás gyerekek mûködtek közre.
A kicsik nagy örömmel fedezték fel a szereplõk között az
ismert arcokat. Az óvó nénik, dadusok, nagyobb gyerekek
lelkesen készültek napokon át. A sok munka meghozta
gyümölcsét, kezdeményezésük bevált, a játékuk és a
díszlet is remek lett, az óvodás korosztály ezután még
jobban szeret majd színházba járni.

Teltházzal, jókedvvel zajlott a hagyományos adventi
játszóház a Nap-Út Alapítvány és a Máltai
Szeretetszolgálat szervezésében, ahol hátrányos helyzetû
gyerekeket láttak vendégül.
Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
Malárik János végsõ búcsúztatásán megjelentek,
és lerótták kegyeletüket.
Gyászoló család
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A klub hetvenegy éves fennállásának eddigi legnagyobb sikerét aratták a dorogi birkózók 2011-ben. A napokban összesítették
az országban mûködõ birkózó szakosztályok eredményeit a tízévesektõl kezdve veteránokig, a nemzeti bajnokságtól a diákolimpiákig és a korosztályos valamint felnõtt világversenyekig.
Az elért pontszám alapján az élen végeztek a dorogiak, megelõzve az egyik legmotiváltabb ellenfél, az évek óta bajnoki címre
törõ Vasas csapatát. Így már kijelenthetjük, hogy birkózásban
Dorog a legjobb. Indokolt is az öröm a Dorogi Nehézatlétikai
Club birkózó szakosztálya háza táján, mert ilyen nagy sikert
még nem értek el a 71 év alatt. Az eddigi legjobb eredmény körülbelül húsz éve egy hetedik helyezés volt. Magyarországon
jelenleg 140 egyesület van, és közülük olyan neveket utasítottak
maguk mögé, mint a második helyezett Vasas, a harmadik helyezett Orosháza, a hatodik a Ferencváros, vagy a még hátrébb végzõ Újpest csapata.
Rászolgáltak tehát még az év elején kiérdemelt „Birkózás városa” címre, melyet Hegedûs Csaba elnök adományozott Dorognak a Magyar Birkózó Szövetség nevében.
Dr. Kövecs Károly technikai alelnök tájékoztatása szerint a
szép eredménybõl oroszlánrészt a Lévai Zoltán és az által
edzett serdülõ korosztály, azaz az 1996-os születésûek érdemeltek ki. Nagy munkája van benne Knyaskó Máté edzõnek
is. Sokan tesznek azért, hogy akadálytalanul folyhasson a
munka. A Dorogi Nehézatlétikai Club a modern európai
gondolkodást magáénak érezve regionálisan mûködik és értékes nevelõ munkájuk kiterjed a tokodi-, esztergomi-, tátiés a nagysápi kihelyezett szakosztályaikra is. Cserében az
említett települések önkormányzatai is támogatják a birkózást és az egyesületet. Ezen példaértékû kistérségi összefogásnak köszönhetõ, hogy ez a csoda megszületett és sporttörténelmi jelentõségû gyõzelmet arathattak a birkózók.
A dorogi önkormányzattól a volt Dózsa iskola tornatermét kapta meg a szakosztály, melyet lassacskán igyekeznek felújítani. Sok egykori birkózó anyagilag is hozzájárul
a zökkenõmentes munkához. Az alelnök szerint az abszolút elsõséget megszerezni sem volt könnyû, de majd megtartani iszonyú nehéz lesz.
Voltak már dorogi birkózó bajnokok a 30-as évektõl kezdve és
ez a gyõzelem nélkülük talán nem is jött volna össze. Az irántuk
érzett tiszteletbõl érdemes a nevüket felidézni: Beke Imre, Próka
István, Laczkó Tibor, Molnár Kálmán, Hasenfranz Attila,
Kismóni János, Bacsa Péter, Rajos Csaba, Rajos István, Dr. Kövecs
Károly, Puksa Ferenc, Micskei László és Dr. Farnady Péter és
Aubéli Ottó. Õk jelentik a mostani eredmény sport elõzményét.
Nemcsak elõélete volt, hanem utóélete is lesz ennek a nagyszerû
sikernek. Jövõ márciusban, európa egyik legszínvonalasabb versenyének ad otthont a város, 20-25 ország kadet birkózói mérik
össze erejüket és egy hetet edzõtáboroznak Dorogon. Minden
érintett arra törekszik, hogy a fenti címre továbbra is méltó legyen Dorog városa, a birkózás városa, ahol most már közügy ez
szép sportág.
A versenyzõk között több „húzónév” van, akik 2011-ben
Diákolimpiai vagy (és) Magyar-bajnoki címet nyert: Lévai
Zoltán, Jäger Szimonetta, Szakolczi Zoltán, Rajos Csaba,
Torba Erik, Szentes Kristóf, Szekér Szimonetta, Vitek Adrienn, Putnoki Zsolt, Gyarmathy Kata, Szekér Cintia, Hódi
Erik, Vitek Kálmán, Ribym Maxim, Vitek Dárius, Molnár
Enikõ, Lévai Tamás.
Fiatalok közül két versenyzõ nem „csak eredményeivel”,
tehetségével, de példaértékû magaviseletükkel és a tanulásban nyújtott remek teljesítményükkel is élen járnak:
ifjabb Lévai Zoltán, aki EB és VB bronzérmes kadetban,
ezek mellett még két magyar bajnoki címmel is büszkélkedhet 2011-ben. A másik csillag Torba Erik, aki két magyar
bajnokságot nyert idén és a VB-n 7.helyet ért el.
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Védett épület nyert a pályázaton

Eredményt hirdettek a 2011-es Dorog Város Év Homlokzat
Felújítási Terve pályázaton. A képviselõ-testület kiírására
beadott mûvek közül második helyezést ért el Tóth Mihály,
aki Mária utcai üzletét újítaná fel, az elsõ pedig a Román
Sándor és Palkó Pál által beadott terv lett, mely a Zrínyi iskola melletti lakóépület komplett renoválását tartalmazza.
Dorog Város Képviselõ-testülete és a Baumit Kft. közösen írta ki a pályázatot. A cél Dorog utcaképeinek javítása,

színes, korszerû építési anyagok felhasználásával, harmonikus, tetszetõs épülethomlokzatok megjelenítése. A nyerteseknek a Baumit rendkívüli kedvezményt ad a felhasználásra kerülõ, legkorszerûbb anyagokból.
Elõször 2010-ben lehetett pályázni, és már látható is a
valóságban a két akkori támogatott elképzelés: a Mária
utca és a Szent József utca sarkán található élelmiszerüzlet, és a Bécsi út és a Mária utca sarkán található Molnár Sörözõ. Az elsõ példát mutathat, hogyan lehet egy
elhanyagolt, építészeti értéket nem hordozó épületen
tetszetõs, esztétikus homlokzatot építeni. A második
pedig az építészeti értékek megõrzésére, hagyománytiszteletre buzdíthat.
Az idei gyõztes lakóépület védettséget élvez, fontos építészeti eleme a városnak, így a bíráló bizottság nagy örömmel vette jelentkezésüket. A ház megújulásával a fõút is
tovább színesedik.
Dr. Tittmann János polgármester szerint a pályázattal a
tulajdonképpeni gyõztese maga a város. Meg kell köszönni mindenkinek, aki veszi a fáradságot és pályázik, terveket nyújt be, és vállalja, hogy Baumit anyagokat használ
fel, és a szakmai útmutatást is elfogadja.

Idõsek karácsonya
Együtt ünnepeltek városunk 75 éven felüli polgárai a
mûvelõdési házban, ahol a Petõfi óvoda gyermekei és óvópedagógusai várták õket a nagy izgalommal és még annál
nagyobb szeretettel összeállított kis karácsonyi mûsorukkal. A betlehemezés és éneklés után meglepetésként az
óvónõk és dadusok is zenéltek, énekeltek a vendégeknek.
Dr. Tittmann János ünnepi köszöntõjében az adventi várakozás nagy idõszakára utalva kifejtette, hogy sokan az
egész életüket egy nagy adventként élik meg. Arra várva,
hogy életük értelméhez, vagy küldetésükhöz jutnak el, vagy
a megvilágosodáshoz. Ez ad célt életüknek. Lehet, hogy
hibát követünk el akkor, amikor várakozásban töltjük napjainkat, mert nem vesszük észre az apró lehetõségeket, apró
kis igazságokat hétköznapjaink során. Zárásként azt kívánta az egybegyûlteknek, hogy találjanak családjuk körében sok-sok apró élményt, hogy megtapasztalhassák a
szeretetet, és sokáig legyen még erejük, hogy ne csak kap-

ni, hanem adni is tudjanak ilyen élményt, hisz az értékek
átadása is fontos az életben.
A mûsort és a beszédet követõen az Idõsek Otthona munkatársai látták vendégül az idõseket, akik vidám hangulatban beszélgettek a szépen terített asztalok mellett.

Luca napján, karácsony felé
Ismét eltelt egy év és a mûvelõdési házban találkoztunk
Luca napja alkalmából. Ez a jeles nap már évek óta a Német Kisebbségi Önkormányzat év végi rendezvényét jelöli. A Sváb parti fellépése alapozta meg kezdéskor a jó hangulatot. Utánuk a kisebbségi önkormányzat elnöke,
Kolonics Péterné Melinda értékelte az eltelt esztendõt. Idén
februárban is megtartották Sváb báljukat. Júniusban az
önkormányzat gyermekkórusa sikeresen szerepelt a 15.
Egyház zenei Találkozón Kõszegen. Júliusban az annabergi
ifjúsági zenekar tartózkodott Magyarországon és meghívták õket a Svábházba. A Német Nemzetiségi Kulturális
(Folytatás a következõ oldalon)
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Luca napján, karácsony felé

Hivatalosan is átadták a Dorogi
Rendõrkapitányság új épületét

(Folytatás az elõzõ oldalon)
Egyesülettel és a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesülettel
együttmûködve gyakran szerveztek közös programokat.
Augusztusban rendezték meg a Sváb parti zenekar és a
vegyes kórus közremûködésével a Falusi búcsút, a csolnoki
vegyes kórust is meghívták a jeles eseményre. Szeptemberben a Bányászzenekar részt vett a szászországi fúvószenekari találkozón, Schlemában, majd a vendég Kislegg-i
zenekar számára tárult ki a Heimatmuseum ajtaja.
Szeptember végén Wendlingen-i barátaink látogattak meg
bennünket, szinte ezzel egy idõben zajlott a diákcsere program a Wendlingen-i iskolák és a Zsigmondy Gimnázium
között. 28 diák és 4 tanár vett részt ezen a programon.
Októberben a német nemzetiségnek is meg kellett mutatnia a népszámlálás során, hogy létezni akar, és hogy önkormányzatuk tevékenységét fontosnak tartja. Joggal lehetnek
büszkék nyelvi és kulturális örökségükre, egyesületeik és
önkormányzataik identitásuk megõrzéséért végzett tevékenységére. A népszámlálás eredményei még nem ismertek.
Az önkormányzat vegyes kórusa is egyre több meghívást kap: az Idõsek világnapján énekeltek mûvelõdési házban a térségi gálán, kórustalálkozón vettek részt Tatán, október 19-én együtt ünnepelték a csolnoki vegyes kórussal a
jubileumukat.
A bányászzenekar hosszú évek óta mûködik együtt a né-

met önkormányzattal, mely minden évben támogatja mûködésüket.
Az év során lezajlott hagyományos, iskolások számára
kiírt helytörténeti vetélkedõ is. A 25 kérdés elsõsorban a
német lakosság életvitelével, szokásaival, kultúrájával volt
kapcsolatos. 4. helyezést ért el a Petõfi iskola csapata (felkészítõ tanár:Zentainé Krémer Csilla). 3. helyezett a Zrínyi
iskola csapata lett (felkészítõ tanár: Dankóné Tamási Bernadett). A második helyet az Eötvös-ös csapat érte el (felkészítõ tanárok: Bogár Zoltánné és Gubóné Mártai Márta). A
gyõztes ebben az évben a Zsigmondy Gimnázium csapata
lett. (Felkészítõ tanár: Bartlné Maschl Ágota).
A Luca napon adták át a Dorogiak Dorogért Alapítvány
kitüntetését is. Idén a 90 éves OMBKE lett a díjazott. A
„hivatalos” rész után pedig a szórakozásé lett fõszerep: az
önkormányzat kórusai, zenekarai léptek fel: a gyermekkórus, vegyes kórus, a bányász zenekar. Vendégként köszönthettük a Leányvári Néptánccsoportot.
Ahogy elnök asszony fogalmazott: „a népdal és a zene
minden nemzet lelke, elkísér bennünket valóban a bölcsõtõl a sírig. Valószínûleg nincs olyan ünnepség, vagy családi ünnep amikor ne csendülne fel. A dal mindig örömet
okozott, gyógyír volt a léleknek. A német kisebbség nevében kívánok mindannyiuknak minden jót az új évben.
Találkozzunk február 11-én Svábbálunkon.”

Modern épület fogadja a betegeket
December 5-tõl már a régi helyén, a Mária utcában mûködik a felújított szakrendelõ. Az ünnepélyes átadásra
Szent Borbála napján került sor. Dr. Varga Gyõzõ, a Szent
Borbála Szakkórház és Szakorvosi rendelõ igazgatója kiemelte, hogy ez az idei Borbála nap a rendelõ dolgozói
számára is jeles nap. Köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik lehetõvé tették, hogy Dorog és környéke lakosságát
méltó körülmények között szolgálhassák ezentúl. Háláját
fejezte ki a képviselõ-testületnek, a polgármesternek, a partnerszervezeteknek, hogy sokat segítettek, hogy gördülékenyen menjen a munka, majd a visszaköltözés. A kivitelezõ
cég munkatársait és a tervezõ csapatot is megemlítette, végül pedig a munkatársait, akik a visszaköltözésben is kimagaslót nyújtottak, és mindent megtettek, hogy december 5-tõl a rendelés elkezdõdhessen. A jövõt illetõen reményét fejezte ki, hogy a rendelõ gazdaságosabban fog mûködni, és jelentõs energia megtakarítást érhetnek el az új
pellet kazánokkal, a tetõ ráépítéssel és a nyílászáró cserékkel és az elektromos hálózat korszerûsítésével. Az igazgató
megemlítette a pályázat segítségével beszerzett digitális
képolvasót is, mely nagyban megkönnyítette a röntgen
munkáját, majd büszkén emlékezett meg a laboratórium
extrém magas teljesítményérõl is. Dr. Varga Gyõzõ zárásként azt kívánta, hogy a dorogiaknak csak az utcán sétálva
kelljen ide tekinteni, hogy milyen szép szakrendelõje van
a városnak. De ha mégis arra van szükség, hogy bejöjjenek
segítségért, akkor a szakrendelõ csapata azon lesz, hogy
minden páciens elégedett legyen.
Az átadó beszédet Dr. Tittmann János polgármester mondta, aki szerint jól sikerült az évvége Dorogon. Néhány héttel
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ezelõtt adták át a bölcsõde új szárnyát, most a felújított szakrendelõt, december 9-én pedig a rendõrség új épületét avatják. Eredményes az idén elvégzett munka. A köszönet nyilvánítások sorában megemlékezett Szent Borbáláról is, akinek támogatására a jövõben is szükség lesz, mert nagyon jelentõs elgondolásai vannak még a városvezetésnek. A szakrendelõ átadásával befejezõdött az egészségügyi intézmények felújítása: elsõként a kórház, majd a központi ügyelet,
és a mentõállomás renoválása. Így kirajzolódik az a határozott értékrend, mely fontosnak tartja az emberi életet. Végezetül a polgármester úr is megköszönte a betegek és dolgozók türelmét, hogy a nem éppen ideális körülmények között
átvészelték a felújítás néhány hónapját. A továbbiakhoz pedig erõt, egészséget, munkabírást kívánt.
A beszédeket követõen a nagyközönség is megtekinthette
a rendelõ minden szegletét a munkatársak kalauzolásával.
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Modern, a kor szellemének is megfelelõ épületben folytathatják munkájukat a dorogi rendõrök. Az ünnepélyes
átadáson Dr. Hatala József rendõr altábornagy, országos
rendõrfõkapitány és Dr. Tittmann János polgármester vágták át az új kapitányság elé kifeszített nemzeti színû szalagot. Ezzel a megye legeredményesebb rendõri állománya
már hivatalosan is átköltözött az ország egyik legkorszerûbb rendõrségi épületébe.
Dr. Hatala József beszédében kihangsúlyozta: nem mindegy, hogy rendõreink milyen munkakörülmények között
tevékenykednek. Ugyanis hivatásuk áldozatokkal jár. Megköszönte nekik, hogy biztosítják Dorog nyugalmát, közbiztonságát és azt kívánta, hogy az elmúlt idõszak eredményeire építve végezzék tovább munkájukat, és szolgálják a
település javát. Kitért még arra is, hogy a modern, a kor
szellemének megfelelõ épület a település infrastruktúrájának része, így emeli a település rangját és tekintélyét. A
városnak is megköszönte, hogy ilyen színvonalasan oldották meg az elhelyezés égetõ problémáját.
Ugyanis a korábbi, majdnem száz éves Bécsi úti kapitánysági épület mára már használhatatlanná vált, és az
önkormányzat a rendõrség rendelkezésére bocsátotta a
Mátyás király úti volt községházát.
A felújítás 2009. februárjában kezdõdött, és 2011. augusztusában fejezõdött be. A költségeket az Országos
Rendõrfõkapitányság finanszírozta. Mintegy 270 millió Ftból hõszigetelték az épületet, nyílászárókat és közmûveket
cseréltek, burkoltak, festettek, a fõépület melletti volt házasságkötõ teremre emeletet építettek, ahol egy tanácster-

met alakítottak ki, a környezõ zöld területet is rendezték,
új járdát, parkolóhelyeket alakítottak ki. Az ügyfélszolgálatot lebonyolító irodák akadálymentesen megközelíthetõk lettek.
A szalagátvágás után a tanácsteremben ünnepi képviselõ-testületi ülésre került sor, ahol Dr. Tittmann János polgármester felidézte az idáig vezetõ út állomásait, és kiemelte, hogy a sikeres megvalósulásban nemcsak a mai testületnek volt szerepe. A mindenkori képviselõk fontos célkitûzésként fogadták el a rendõrség mûködési feltételeinek
javítását. A város nevében dorogi zászlót és öt darab asztali
számítógépet ajándékozott az állománynak, és reményét
fejezte ki, hogy lesz még a jövõben alkalom, amikor az
önkormányzat támogatni tudja a rendõrség munkáját, mert
ezt tekintik az egyik legfontosabb feladatuknak.

Lezárult a 230 éves szénmedencében kiírt diákpályázat
A dorogi szénmedence bányászörökségének ifjú mesterei – Dorog, Tokod, Tokodaltáró, Kesztölc és Annavölgy
általános iskolásai – legjobb csapataikkal egy éven át dolgoztak a bányászhagyományok tiszteletének jegyében. A
Zrínyi iskola pályázatában nem versenyre, hanem
tárgyianyag-gyûjtésre, kiállítás-rendezésre, a bányászkodás
szellemi hagyatékának megismerésére és feldolgozására
bíztatta a jelentkezõket. A nyári tanévzárás elõtt minden
pályázó iskola megrendezte a gyûjteményét bemutató ki-
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állítását, november végére pedig elkészültek az interjúk,
könyvismertetések, lexikon szócikkek, sajtó- és dokumentum gyûjtések.
Szent Borbála védõszent decemberi ünnepén a dorogi
mûvelõdési házban közös kiállítással és – a hajdani bányakaszinóra emlékeztetõ – jutalomjátékkal zárták az egész éves
munkát. Az eseményen nemcsak segítõ pedagógusaik és szüleik, de a támogatók képviselõi (dr. Tittmann János polgármester, Wágner Ferenc kuratóriumi elnök és Sitku Pál fõigazgató) is jelen voltak. Solymár Judit gépésznérnök-helytörténész és Sziklai Ede bányamérnök szakmai véleménye
alapján minden résztvevõ csapat és felnõtt segítõ megérdemelt jutalomban részesült. A „dobogós” helyeken Tokodról
a Hegyeskõi, Dorogról pedig a DOKI Eötvös és Petõfi iskola
tanuló végeztek. A díjak mecénásai a bányászmúlt felnõtt
közösségei voltak: a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány, Dorog Város Önkormányzata és Dorog Város Barátainak Egyesülete. De a kaszinójáték végén sem maradt ajándéktárgy nélkül senki a Vivien Illatszer Kft. és a Zrínyi iskola
diákönkormányzata jóvoltából. A diákmunka közös eredménye (újabb támogatók segítségével) egy oktatást segítõ kiadvány lehet, amelynek szerkesztését a rendezõ iskola kezdi
meg a közeljövõben.
K. L.

23. évfolyam 1. szám

5

