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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

90 ÉVES A PETÕFI ISKOLA

Jászberényi Károllyal, az intézmény
igazgatójával beszélgettünk az iskola
múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl és az igazán tartalmas megemlékezésrõl.
- Az intézmény 1916-ban alakult, igazán látványos fejlõdésnek az utóbbi
húsz évben indult, amikor is elkezdték
kialakítani a sportbázist, az aszfalt pályát, ennek világítását, a füves pályát,
2000-ben megépült a sípálya. A kor követelményeinek megfelelõen elkészült
az ezredfordulóra a számítástechnika
terem, a könyvtár, mely kibõvült egy

Jászberényi Károly az iskola
igazgatója
internet bázissal, melyet az akkori oktatási miniszter adott át.
- Hogyan készültek az évfordulóra?
- Ez a tanév a 90 év jegyében telt el.
Év elején meghirdettük a „90 év 90
program” akciónkat, melyre különbözõ szabadidõs tevékenységekkel, osztályprogramokkal vártuk a szülõket,
gyerekeket egyaránt. Év közben voltak történelmi vetélkedõink, nálunk
rendeztük a bányászati vetélkedõt a
város iskoláinak. Elkészítettük dicsõségtáblánkat, melyen azon tanulóink-
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ról emlékezünk meg, akik ebbe az iskolába jártak, és országos, netán világhírûek lettek, pl. Tettamanti Béla,
Grosics Gyula, Debre Zsuzsa, vagy ha
csak a helyieket említem: Pák Gábor,
Kovács Lajos, aki íróként is híres, nemcsak iskola igazgatóként, vagy
Hágelmayer István, aki az Állami
Számvevõszék elsõ elnöke volt. Az
évfordulóra elkészült egy, az iskola
hagyományrendszerét szimbolizáló
festmény, ami Kapa Melinda tanárnõ
alkotása. Készült egy kis iskolatörténeti kiállítás, mely fotómontázsban
mutatja be az iskola életét.
- Milyen programokkal ünnepeltek?
- Több napos ünnepséget rendeztünk, csütörtök délután és pénteken
egész nap a gyerekekrõl szóltak a programok. Voltak tanár-diák és szülõ mérkõzések: fociban, kézi- és röplabdában
mérték össze tudásukat, utána koncert
és szépségverseny az udvaron Az iskola „Herkulesét” is megválasztottuk,
majd zenés-táncos esttel zártuk a programot. Pénteken délelõtt volt az „a” és
„b” osztályok nagyvetélkedõje. A játszóházat a sportcsarnokban tartottuk: légvár, hennafestés, arcfestés, trambulin,
sportjátékok várták a gyerekeket. Este
került sor az ünnepségre, ahol tanárdiák találkozóval kezdõdött a program,
ahova meghívtuk régi pedagógusainkat, volt diákjainkat, akik örömmel ismerték fel egymást. A fáklyás felvonulást a hagyományos bányász szalamander vezette fel, lámpákkal és kobakokkal. Aztán az iskola udvarán zajlott a
megemlékezés, dr. Tittmann János polgármester, Tettamanti Béla grafikusmûvész, Vig Attila, az Eötvös iskola igazgatója és jómagam mondtunk beszédet.
A Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerését vehette át dr. Pák Gábor egykori diák és Döbrössy József, aki a Petõfiben tanított teljes pályafutása alatt.
Ezután virágot helyeztünk el az emlékhely elõtt. Az estet tûzijáték zárta.
- Mik a további tervek?
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- Bízunk benne, hogy nagy lehetõséget jelent számunkra, az, hogy megépül az uszoda, és mi leszünk Dorogon az egyetlen iskola, mely órarendbe tudja építeni az úszást és úszásoktatást. Sporthagyományainkat tovább
ápoljuk, hisz mi rendezzük évrõl évre
a Sulisprint futást, mely nemcsak a város, hanem a megye egyik legnagyobb
tömegsport rendezvénye. A sípálya révén évente nyolcszáz-ezer gyerek síel,
vagy tanul meg síelni, rengeteg
sítáborunk van. Ezzel kapcsolatban ké-

Tettamanti Béla az iskola egykori
diákja
szülünk arra, hogy két év múlva lesz a
magyar sízés 100. évfordulója, s hát mit
ad a történelem, Magyarországon az
elsõ lesikló versenyt 1918-ban Dorogon
rendezték. Így egy sportjubileumra is
készülünk ezzel kapcsolatban. A 90 év
hagyománya kötelez minket. Az ezredfordulón a tradíciókra építkezve, de az
új generációt a 21. század követelményeinek megfelelõen neveljük, s vezetjük be õket a középiskola világába.
MaZsu
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Pedagógusnap 2006
Tanáraink ünneplésére gyûltünk össze a József Attila vetség utánpótlás bizottságának vezetésére. A színvonalas
Mûvelõdési Házban június 2-án, a Pedagógusnap alkal- szaktanári és pedagógiai munkáján túl az országosan elismából. A város minden évben ajándék mûsorral kedves- mert lábtenisz utánpótlás nevelésben kifejtett eredményes
kedik az óvodák és iskolák pemunkája alapján kapta meg az
dagógusainak. Ez alkalommal
„Év Pedagógusa” elismerést. . A
Nyertes Zsuzsa és Staub Dezsõ
díj átvétele után Balogh Balázs
adták elõ Nino Manfredi- Nino
a következõket nyilatkozta:
Marino Könnyû erkölcsök címû
„Nagy megtiszteltetés szávígjátékát. A színdarab elõtt dr.
momra, hogy Dorog városa neTittmann János polgármester
kem ítélte az elsõ ízben adomámondott köszöntõt, és adta át a
nyozott Az Év Pedagógusa díképviselõ-testület által alapított
jat. Célom, hogy továbbra is a
„Év Pedagógusa” díjat Balogh
lehetõ legmagasabb színvonalon
Balázsnak, az Eötvös József Álvégezzem a munkámat, és a feltalános Iskola biológia földrajz
növekvõ nemzedék számára
szakos tanárának, aki a tanulók,
még nagyon sok értéket adhasBalogh Balázs és Dr. Tittmann János
a szülõk és a kollégák körében
sak át. Köszönöm szépen a biközkedvelt és elismert pedagózalmat.” Az ünnepségen még
gus. A környezetvédelmi szakkör vezetõje, emellett lelkes Binder Andrásné, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanára
szervezõje az iskola lábtenisz életének. Balogh Balázs olyan nyugdíjba vonulása alkalmából részesült Pedagógus Szolelméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkezõ szakember, gálati Emlékérem kitüntetésben.
akit felkértek a tavaly újjáalakult Magyar Lábtenisz SzöMaZsu

Testületi hírek
Dorog Város képviselõ-testülete
május 26-án tartotta soron következõ
ülését. A napirend megtárgyalása
elõtt egy perces néma felállással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt
dr. Juhász-Nagy Zoltánról, aki két cikluson keresztül volt a jogi bizottság
külsõs tagja. Ezután módosították a
szociális igazgatásról, valamint a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletet, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Elfogadták a Dorogi Rendõrkapitányság 2005. évi közlekedésbiztonsági és közbiztonsági
beszámolóját, a Szent Borbála Szakkórház Kft. 2005. évi mérlegbeszámolóját, és az ONYX Kft. tájékoztatóját a
tervezett környezetvédelmi beruházásairól, fejlesztési stratégiáiról. A
képviselõk döntöttek arról, hogy ismét pályázatot nyújtanak be az ún.
„roma foglalkoztatási programra” a
KEM Munkaügyi Központ Dorogi
Kirendeltségéhez 10 fõ halmozottan
hátrányos helyzetû személy nyolc
hónapig tartó foglalkoztatására. A testület tiszteletét és köszönetét fejezte
ki a Petõfi Sándor Általános Iskola
igazgatójának és valamennyi pedagógusának, egyúttal 200.000.- forint elis-
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merõ támogatásban részesítette az intézményt fennállásának 90. évfordulója alkalmából. Új közalapítvány alapító okiratát fogadta el a testület. Az
önkormányzat szükségesnek látta a
város területén mûködõ közfinanszírozású egészségügyi intézmények
hatékony és a kor színvonalának megfelelõ mûködése érdekében egy közalapítvány létrehozását, mely a Dorog
Város Egészségéért Közalapítvány
nevet viseli.
A testület a munkatervben szereplõ ülését követõen rendkívüli ülés
keretében döntött még három, a Regionális Fejlesztési Operatív Programon belüli projekt közbeszerzésének
tárgyában. Az ún. „volt brikettgyári
terület környezeti kármentesítése”
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás
nyertesének a Környezetvédelmi és
Biztonságtechnikai Kft-t jelölte meg,
bruttó 75 millió forint ellenszolgáltatási díjért. Az út- és közmûfejlesztési
beruházás közbeszerzésének nyertese a Strabag Zrt. Tatai Fõépítésvezetõsége lett, bruttó 147.316.723.- forintért.
A József Attila Mûvelõdési Ház felújítását a Kalotherm Építészeti és
Épületgépészeti Rt. végezheti el, bruttó 245.467.228.- forintért.
MaZsu
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Bartók és a
Dorogi Mûhelyek
Dorogon a Városbarátok Egyesülete,
az Erkel Ferenc Zeneiskola és az
Arany János Városi Könyvtár mûhelyei közösen emlékeztek meg a nagy
zeneszerzõ születésének 125. évfordulójáról. Mucha Ildikó könyvtárigazgató egy könyvtári dokumentumkiállítással emlékeztetett a zeneköltõ
életmûvének egy szeletére. A zeneiskola tanára, Szendi Ágnes portrét rajzolt Bartók mûvei, levelei, az emlékezõ írások rejtett üzenetei segítségével.
társnak hívta ehhez a zeneiskola tanárait (Demeter László fuvolán, Málnai József zongorán, Kolozsvári
Barnabásné hegedûn, Lõrinczné Csizmadia Katalin fuvolán játszott), akik
együtt muzsikáltak tanítványaikkal
(Kálvin Balázs zongorán, Székely
Réka hegedûn, Csekõ Mária és Juhász
Jusztina fuvolán mutatta be, hogy a
fiatal generációk számára is szép feladat a bartóki muzsika megszólaltatása). Szendi Ágnes elõadása a sokoldalú embert mutatta be. A példát, aki a
dorogi mûhelyek számára is utat tud
mutatni a hagyományõrzés, a tehetségnevelés, az alkotás mezsgyéin. A
bensõséges, emberközeli est egymáshoz is közelebb hozta a kultúra dorogi mûhelyeit, tevékeny generációit.
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Beruházási tájékoztató • HÍREK • HÍREK •
Aláírták a vállalkozói szerzõdéseket további három Regionális Fejlesztés Operatív Programban szereplõ projekt
elvégzésére. A ROP keretében nyertes „Dorog város vasúton túli északi településrész rehabilitációja” címû pályázat részeként elkezdõdik a József Attila Mûvelõdési
Ház felújítása, a volt brikettgyári terület rendbetétele és
több helyszínen útfelújításra, díszburkolat építésre, közmûfejlesztésre kerül sor. A képviselõ-testület közbeszerzési eljárással választotta ki a kivitelezõket: az ún. „volt
brikettgyári terület környezeti kármentesítése” tárgyú
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a dorogi székhelyû Környezetvédelmi és Biztonságtechnikai Kft-t jelölte
meg, bruttó 75 millió forint ellenszolgáltatási díjért. Az
út- és közmûfejlesztési beruházás közbeszerzésének nyertese a Strabag Zrt. Tatai Fõépítésvezetõsége lett, bruttó
147.316.723.- forintért. A József Attila Mûvelõdési Ház felújítását a budapesti Kalotherm Építészeti és Épületgépészeti Rt. végezheti el, bruttó 245.467.228.- forintért.
Dorog egyre több részén indul meg tehát a munka, az
útfelújítás és közmûfejlesztés az alábbi területeket érinti:
Szent Borbála templom elõtti rész, Mészáros Lázár utca,
Otthon tér, Petõfi tér, Zsigmondy lakótelep, Jubileum tér,
piactéri garázssor. Az esetleges kellemetlenségek, közlekedési nehézségek miatt az önkormányzat kéri a dorogiak
megértését és türelmét.
E projektek mellett már korábban elkezdõdött a
Zsigmondy lakótelepen és a Jubileum téren a zöldfelület
fejlesztése, az elöregedett fákat kivágták, helyükre újakat
ültetnek õsszel. Mindkét helyszínen a játszóterek is megújulnak: a régi, nem szabványos, elhasználódott eszközöket eltávolították, s az uniós szabványnak megfelelõ anyagú, méretû játszótéri berendezéseket helyeznek el. A játékok alá gumitégla burkolatot fektetnek le, a balesetveszély
csökkentése érdekében.
A tervezett ütemben halad az Iskola utcában az uszoda
építése, kiásták a két medencét, a továbbiakban ezek vasbeton szerkezetét, és a gépházat építik meg, majd a kiszolgáló létesítmények alapozási munkálatai kezdõdnek.
Az idõsek átmeneti otthona kialakítására kiírt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a képviselõ-testület
júniusi ülésén választja ki a legjobb ajánlatot benyújtó
vállalkozót. Ezzel minden, a ROP pályázatban szereplõ
helyszínen kezdetét veszi a felújítás, építkezés, melyek várható befejezése 2007. tavasza.

Folytatódik a Bécsi út felújítása
Június 6-ával megkezdõdött az Észak-Dunántúli Regionális Vízmû beruházásában a vízvezeték csere a pesti irányból a jobb oldali részen. Ez a Gorkij utcát és a Hegyalja
utca közti szakaszt érinti. Itt három helyen kezd el dolgozni a vízmû: a Gorkij utcánál, a Mária utcánál illetve a
Hegyalja út felõl haladnak a városközpont felé. Ezek a
munkálatok körülbelül két hónapot vesznek igénybe.
Azokon a részeken, ahol vízvezeték építés nem zajlik, ott
folytatják az út felújítását, a járdák és útcsatlakozások átépítését. Új járdaszegélyeket fektetnek le, lekövezik a járdákat, aszfaltoznak.

Dolgoznak a Mária barlangnál
Elkezdõdött a Mária barlang felújítása, jelenleg a támfal
fölsõ részét bontják el, az Ady Endre út síkjában vasbeton
gerendákat helyeznek el, melyeket hátrahorgonyoznak az
Ady Endre úthoz. Ezt követõen a leomlott és a felülettõl
elvált homlokzatot bontják tovább a lépcsõkkel párhuzamosan, majd ezeket mind visszaépítik, elhelyezik a korlátokat, végül a világítást szerelik fel. A felújítást a Strabag
Zrt. Tatai Fõépítésvezetõsége végzi, a beruházás bruttó
56.658.730,- forintba kerül, melybõl egy millió forint körüli
összeg gyûlt össze a Bál a városért elnevezésû jótékonysági rendezvényen. A nevezetes dorogi kegyhely augusztusra nyeri vissza régi fényét, s az elõtte lévõ, már tavaly
elkészült parkolóval a város igazi színfoltja lesz.

Az allergia és a parlagfû ellen

Épül az uszoda...
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Parlagfû irtási program indult Dorogon. A Komárom-Esztergom megyei Munkaügyi Központ pályázatán 13 fõ közhasznú foglalkoztatására kapott lehetõséget a város. A
munkálatokat a Városüzemeltetési Kht. koordinálja. A
program célja, hogy Dorog belterületén az elhanyagolt,
gondozatlan területeket megtisztítsák az allergiás tüneteket okozó parlagfûtõl, s egyúttal a szétszórt hulladéktól is.
A munkát június 6-án kezdték, s szeptember 15-ig tart. Az
önkormányzat bízik abban, hogy ezzel is hozzájárulnak
ahhoz, hogy városunkban a parlagfû okozta allergiás megbetegedések jelentõs mértékben csökkenjenek.
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A dicsõséges 225 év

Az Esztergomvidéki, dorogi medencében befejezõdött a bányászkodás.
II. rész
„…és mindig újra nyitnák a bányászok az aknát
amíg a szívük dobog.”
(József Attila)

A szénmedence bányászata fejlõdésének általános
jellemzõit a terület földrajzi helyzete és annak következményei határozták meg. A szénmedence a Kis-Alföld magyar részétõl dél-keletre, a Duna-kanyartól délre a Pilisi hegyekig, nyugaton a tatai medencéig terjed.
Északon a szlovák határ zárja, azonban az országhatárt
képezõ Dunánál nem ér véget. A medence bányászatában vezetõ szerepet játszó Dorog és Tokod bányatelepek, a Budapest-Bécs országút mentén, a termelésben
döntõ súlyú Csolnok és Annavölgy, a Nagy-Gete hegyvonulatoktól délre fekszenek.
A medence elsõ földtani adatai egy francia geológustól, Beudant F.S-tõl származnak, aki 1818-19-ben utazta be
hazánkat. A földtani ismeretek, a rendszerezés alapját
Hantken Miksa rakta le, aki 1852-ben került bányatiszti
minõségben a dorogi bányához. A rendszerezések egyöntetûen oligocén, középsõ eocén és paleocén fejlõdéstörténeti ismeretekhez vezettek. A földtani felülvizsgálatokat
Rozlozsnyik Pál, Schréter Zoltán dr, Róth Károly dr és dr
Vadász Elemér végezték.
A medence széntelepei közismerten az ország legjobb
minõségû barnaszenei közé tartoznak. Az elsõ széntelepet 1781-ben találták Csolnokon és még ez évben kötöttek
meg a széntermelést engedélyezõ mûvelésre szerzõdést.
Ezért fogadjuk el az 1781-es dátumot a dorogi medence
hivatalos dokumentumának, amely a bányászat megindítását hivatalos pecséttel is tanúsítja. 1795 Annavölgy számára is nevezetes dátum, hisz ekkor kezdõdik meg Miklós-berek Annavölgyhöz csatlakozó területén az oligocén
telep feltárása.
Bányászatunk következõ írásos emléke 1810-bõl származik, és Tokodhoz kötõdik. Azonban Tokod történetének fontos dátuma az 1830-as esztendõ, hisz ekkor nyitották meg a József, Ignác, Antal és Borbála tárókat a Kerékhegy oldalán, a késõbbi Altáró területén. 1843-ban Dorogon is bánya nyílik, az 1845-ben kötött bérleti szerzõdés az
elsõ ilyen fennmaradt okirat.
Az 1854. évi bányatörvény módosítása bõvítette a fejlõdés lehetõségét, azonban e lehetõségek kihasználására még
várni kellett. 1869-ben a medence történetében elõször –
és 1946-ig utoljára is - egyetlen társaság kezében koncentrálódott a medence minden mûködõ bányája.
Katasztrófák azonban ezidõtájt már jelentkeztek, hisz
1871-ben a tokodi Gusztáv aknában sújtólégrobbanás öl
meg 18 bányászt. 1875-ben az annavölgyi Vilmos akna 20
m3 hozamú vízbetöréssel elfullad, 1878-ban Henrik akna
is víz alá kerül, melyek következtében az 1870-es évek végére a széntermelés visszaesik, eléri ennek az idõszaknak
a mélypontját.
1882-ben Hegyeskõ oldalán nyitnak eocén bányát és a
dorogi medence történetének elsõ fejezete azzal zárható
le, hogy az 1890-es év meghozza a medence régen követelt
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vágyának teljesítését, megépül az Esztergom-Füzitõ, majd
az Annavölgy-tokodi, végül a Kenyérmezõ-budapesti vasútvonal.
A dorogi medence történetének elsõ fejezetében meghatározó, hogy a bányászat kialakult, hogy megkezdõdött
a részvénytársaságok vetélkedése és bemutatkozott a medence bányászainak életét gyakran megkeserítõ karsztvíz,
a vasút pedig elhozta a fejlõdés új szakaszát. Az 1890-es
évek végére kialakul a következõ fél évszázad bányajogi
térképe: a Magyar Általános Kõszénbányák Rt., az Esztergom-Szászvári Kõszénbánya Rt., valamint az Esztergom
vidéki Kõszénbánya Rt. birtokolta az adott területek szénjogát. Ebben az idõszakban – bár a XIX század utolsó éveiben még több nagyobb vízbetörés zavarja a medence életét – a termelés fejlõdése folyamatos, a századfordulóra
elérik a 448.000 tonnás éves széntermelést.
Mielõtt azonban a XIX századot elhagynánk, a századvég egyik legtragikusabb eseményérõl a Vilmos aknai bányatûzrõl (20 bányász életét követelte) is meg kell emlékeznünk. Az áldozatok között 14 éven aluli gyerek is volt.
Sok újabb bánya nyílt és ebben az idõben lett Dorog a
medence központja. 1906-ra készül el a dorogi erõmû és a
háborús elõkészületek folyamán növekvõ szénigények
jelentkeztek. A széntermelés három év alatt 28 %-kal növekedett. 1919-re a széntermelés lecsökkent, már csak 64
%-a az 1916 évi mennyiségnek. 1920 után újabb szénkonjunktúra kezdõdik és a termelés 1931-re eléri, majd 1922ben meghaladja a háború alatti szintet. 1928-ban 839.000
tonna és 1935-re a medence eléri az évi 1 millió tonnás
széntermelést. Történik ez úgy, hogy a természeti csapások, katasztrófák változatlanul sújtják a mûködõ bányákat. A medence fejlõdését azonban egyik vízbetörés sem
akadályozhatta meg. A termelés a II. világháború idõszaka
alatt is folyik, bár a háború utolsó éveiben kegyetlen csapások érik a tevékenységet. Szólni kell az 1942. július 31-ei
Erzsébet aknai sújtólégrobbanásról, ami 55 bányász életét
követelte. Az 1943-ban víz alá engedett Borókási XII. akna
mellett, a IX-es aknában 9 bányász menekülésének útját
torlaszolta el a vízbetörés.
A helyreállítási munkák 1945. március 27-e után indultak meg, a termelés a víz nívó feletti területeken, sok helyütt a vágatok védõpilléreiben kezdõdött meg. Keserves
munka eredményeként a bányászkodáshoz szükséges feltételek hiányában is az év végéig 339.000 tonna szenet hoztak a felszínre.
A sokoldalú bizonytalanságnak 1946. vetett véget, amikor is május 25-én a Parlament elfogadta az államosításról
szóló (13.) törvényt. Létrejön a Salgótarjáni Kõszénbánya
Nemzeti Vállalat, majd megalakul a Magyar Állami Szénbányák. A Pilisi bányák egyesülnek, Pilisi Körzet fõnökség alakul, amelyet a Dorog Kerületi Igazgatósághoz csatolnak.
Az államosítással ér véget a medence történetének második nagy idõszaka, amelyben a bányászat minden természeti csapás és víz veszély ellenére gazdaságos volt.
Wágner Ferenc
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Eötvös napok 2006

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hírdet a szénmedence bányász hagyományait ápoló
és õrzõ közösségek tevékenységének támogatására. Pályázni az alábbi témákban lehet:
- Hagyományõrzõ rendezvények, tevékenységek
- A bányászattal összefüggõ helytörténeti feltáró és
megõrzõ tevékenység
- Amatõr mûvészeti rendezvények
- A szénmedence bányászkodásával kapcsolatos versenyek, vetélkedõk
- A dorogi bányászkodás jeles évfordulóinak, ünnepeinek megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek
- A bányász hagyományok ápolását folyamatosan végzõ csoportok, egyesületek és szervezetek támogatása.
A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját, határozza meg azokat a közösségeket és tevékenységeket, amelyeket a kért támogatás érint. Magánszemély nem
pályázhat. Az egy pályázatra megítélhetõ legkisebb összeg
30.000 Ft. Pályázni pályázati papír alapon vagy elektronikus úton lehet. Több pályázat is benyújtható pályázatonként két példányban.
A pályázatokat a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány (Dorog Otthon tér 1.) címre valamint a
bszov@t-online.hu email címre lehet benyújtani.
Felvilágosításért a pályázati felhívást kibocsátó szervhez (Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány 2510
Dorog, Otthon tér 1., telefon: 33/503031) is lehet fordulni.
A nyertes pályázókkal a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány megállapodást köt, melyben a támogatási és
elszámolási feltételeket megfogalmazza. A megállapodás
megkötése után kerül sor a támogatási összeg átutalására.
Bankszámlával nem rendelkezõ szervezeteknél, csoportoknál, közösségeknél a támogatási összeg befogadására vállalkozó intézmény befogadó nyilatkozatát is mellékelni kell.
A 2006. évi pályázat beadási határideje: 2006. szeptember
02. (Bányásznap) A pályázatot kiíró csak a nyertes pályázókat értesíti. A nyertes pályázatok listája 2006. december 01-tõl
a BDSZ honlapján (www.banyasz.hu) tekinthetõ meg.
Wágner Ferenc kuratórium elnöke

Felhívás
A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány
kuratóriuma 2005 évben elismerést alapított a
szénmedencében, a bányász hagyományok õrzésében,
ápolásában kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyek
ill. közösségek számára.
Az elismerés odaítélésérõl- a beérkezett írásos javaslatok
alapján – az alapítvány kuratóriuma dönt.
Az elismerés évenként két alkalommal – Bányásznap,
és Borbála nap- kerül odaítélésre és kiosztásra egy személy
és egy közösség részére.
Az elismerés egy oklevélbõl és egy képzõmûvészeti
alkotásból áll.
Az írásos javaslatokat 2006. augusztus 15-ig lehet
eljutatni az alapítvány címére: Dorogi Szénmedence
Kultúrájáért Alapítvány, 2510 Dorog, Otthon tér 1. E-mail
cím bszov@t-online.hu, tel: 33/ 503-031
Az odaítélt elismerések listája a BDSZ honlapján
(www.banyasz.hu) tekinthetõ meg.
Wágner Ferenc kuratórium elnöke
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Az Eötvös József Általános Iskolában ismét megrendezésre kerültek a hagyományos diáknapok, melyet május
18-án reggel az iskola igazgatója Vig Attila nyitott meg. Az
ünnepségen a jó hangulatról a Carmen és a Total Dance
tánccsoport gondoskodott. Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is rajzpályázatot hirdettünk a megye iskolásai számára. A téma a változó világunk volt. Az ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekötött megnyitót Földes Vilmos
grafikus, fõiskolai tanár tartotta az Eötvös Galériában. Ezután az iskola aulájában Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margit vezetésével színjátszó csoportunk elõadta Szabó Magda Abigél c. darabját.
A következõ két napban iskolák közötti tanulmányi
versenyek voltak matematikából, német és angol nyelvbõl, helyesírásból. De kipróbálhatták magukat a tanulók
vers-és prózamondó (felsõ tagozat) valamint szavaló- és
mesemondó (alsó tagozat) versenyen is. Ebben az évben
elõször került megrendezésre a játékos helyesírási, nyelvhelyességi és kommunikációs verseny. Ugyancsak elsõ ízben rendeztük meg az írásbeli verseny ideje alatt az angol
szakos tanároknak az Oxford University Press szervezésében egy rövid továbbképzést Elekes Katalinnal, aki az
OUP munkatársa és egyben a Project tanmenetek összeállítója. Mindkét debütáló program nagy sikert aratott. Az
Eötvös Kupáért a focisták és a kézilabdások küzdhettek.
A két nap során volt kerékpáros ügyességi verseny, asztalitenisz, kosárlabda, lábtenisz és csocsó bajnokság, valamint tanár -diák mérkõzések.
Nagy sikert aratott a bolhapiac, az aszfalt rajzverseny, a
kézmûves foglalkozások, a batikolás, a tûzzománc képek
készítése, a kincsvadászat, a 7 próba, a mesevilág vetélkedõ. Sok diák vett részt a számítógépes játékokban, a Madárpark program vetélkedõjében és a felsõ tagozatosok
számára rendezett évfolyam vetélkedõn. A házi hangversenyt mindig nagy érdeklõdés kíséri. A versenyeken indulni nem szándékozó tanulókat a budapesti Gágogó zenekar szórakoztatta. Az esemény egyik nap diszkóval,
másik nap a versenyek eredményeinek kihirdetésével zárult. Ismét elmondhattuk, hogy ez a két és fél nap nagy
siker volt!
Bakos Gézáné szabadidõ-szervezõ
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„Zrínyi állomás” és egyéb jó hírek
Csolnokon, a megyére kiterjesztett
számítástechnika versenyen 1. helyen
végzett a Kornokovics Bianka, Bakonyi
József, Gábri Tamás összetételû csapat.
Ugyanõk – Szám Biankával és
Mocsáry Petrával kiegészülve
- a Printer Fair által szervezett
megyei számítástechnikai versenyen a 3. helyet szerezték
meg (felkészítõjük Szurdiné
Szó Anikó).
Esztergomban került sor
a hagyományos közlekedési
versenyre, ahol csapatban
(Sárközi Jozefina, Richter
Fanni, Varga Zsolt, Gurin
Dávid) ezüstérmesek lettek,
közülük Varga Zsolt egyénileg a 2., Sárközi Jozefina a 3.
lett (felkészítõ: Ködös Endre,
Horváth Roland). Varga Zsolt azóta a
megyei verseny megnyerésével bejutott az országos döntõbe.
A Dunakanyar hagyományos énekversenye Pilismaróton több megye, de
még a határon túli iskolák diákjait is
vonzó seregszemlévé nõtt. Tóthné
Lukács Mária alsós és Kovácsné Fódi
Krisztina felsõs énektanárok munkáját dicséri a sok szép helyezés: Fülöp
Kristóf, Katona Bence, Kovács Gergely,
Magyaros Kristóf kamarakórusa 1. díjat, Székely Judit, Király Vivien, Csuhaj Kincsõ, Kocsis Alexandra kamarakórusa 2. díjat, Holló Zita, Mechler
Anett, Balázs Bernadett kamarakórusa 2. díjat, Szám Bianka, Éder Zsófia,
Juhász Petra kamarakórusa ugyancsak
2. díjat nyert, egyéniben Maros Bernadett a 3. helyen végzett.
Szintén hagyomány már az iskolában, hogy a Tudományos Diákköri
Konferenciára sok zrínyis tanuló nevez be. Az országos döntõbe hárman
jutottak el. Hrubi Nóra (8. osztályos,
felkészítõje Ujvárosi Józsefné) és Orth
Alán (6. osztály, felkészítõje Palkóné
Keszthelyi Klára) ismeretterjesztõ kategóriában a 3. helyen végzett, Major
Csaba (8. osztály, felkészítõ Kovács Lajos) a kutatásmódszertan kategóriában
ugyancsak bronzérmes lett.
Kecskemét ad otthont a „Barátunk
a természet” országos vetélkedõnek. A
levelezõ fordulók után a 3-4. osztályosok között hét csapatot hívtak az orszá-
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gos döntõre, ahol a 4. helyet szerezte
meg a Kovács Katalin, Wéber Héra,
Nagy Márton, Wágner Árpád összeállítású csapat (felkészítõ Molnár Klára).

S végül egy helytörténeti érdekesség. Az iskola a helyi identitás erõsítése érdekében már korábban is több akciókutatásba kezdett. A neves dorogiakról elnevezett tantermek és az elõkertben létrehozott képzõmûvészeti
emlékjelek a távolabbi múlt, a klasszikus dorogi értékek megõrzésének tárgyiasult relikviái. Az évente kihelyezett fotók a sikeres tanulókról a jelen
iskolai értékeinek bemutatását szolgál-

ják. Most a közelmúlt, a Zrínyi iskolából indult sikeres személyiségek falát
avatta fel az iskola a pedagógusnaphoz kapcsolódó kis ünnepségen. A falon a közelmúlt tanulói gyermekként és már felnõtt emberként egyaránt visszatekintenek arra a korosztályra, amely példaként láthatja
maga elõtt a tanulással, a tudással szerzett sokféle sikeresség eredményét. Ezért a fal
a „Zrínyi állomás” nevet
kapta. A diákok falra festett
városának és átrobogó vonatának ablakaiban kaptak helyet a hajdani zrínyisek, attól függõen, kik boldogultak
helyben, s kiknek kellett tehetségükkel az ország (sõt a
világ) más pontjain megtalálniuk a helyüket. A felavatott fal a tervek szerint
sosem készül el, hiszen folyamatosan
nõ a jó példák száma. S mert helytörténeti kutatás folyik az iskolában, készül már a képekhez kötõdõ feladatsor, annak tankönyvsegédlete hamarosan gazdagítani fogja az iskola által
kiadott könyvek termését.
Kovács Lajos

Sikeres évadot zártak a
Dorogi SE asztaliteniszezõi
Közeljövõben ünneplik a volt bányászváros ping-pongozói – ahogy annak idején nevezték õket – hatvan éves fennállásukat. A jubileum méltó megünneplését megelõzte a 2005/2006-os idény remek szereplése. Történt ugyanis,
hogy az NB I/B bajnokságban a hatodik helyen végzett a csapat bejutott az
összevont NB I/B osztályba. A sikeres csapat tagjai Szenyán Zoltán, Hetzer
László, Jakab András, Bencze Zsolt, Mészáros Zoltán minden elismerést megérdemelnek eredményes szereplésükért.
De nem maradt el a II. csapat sem, amely az NB III-as bajnokságban a második helyen zárt, és így jogosulttá vált az NB II-õt jelentõ osztályozóra, amely
augusztusban kerül sorra.
A sikeres csapat tagjai Bereczki Zoltán, Sasvári József, Hajdok Tibor, Göb
Sándor.
A szép múltra visszatekintõ szakosztály értékes eredményeket ért el nemzetközi szinten is, melyeket a szép trófeák igazolnak. A sikereket mindkét
csapat tagjai a sajnos beteg nyolcvan éves Belányi Imre szakvezetõnek ajánlják fel, mielõbbi teljes felgyógyulására. A szurkolók pedig további sok sikert kívánnak mindkét csapat tagjainak. Az egyesület büszke lehet asztaliteniszezõire.
Göb Sándor
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„Búcsúzzunk jókedvvel, búcsúzzunk vidáman”

Évzáró ünnepek
a Zrínyi óvodában
A Zrínyi óvoda a Gyermeknap alkalmából, nem csak a
saját kis gyerekei, hanem a környék leendõ óvodásai elõtt
is megnyitotta kapuit. A Kölyökidõ alapítvány közremûködésével a kis óvodások elektromos kismotorokkal közlekedhettek, az udvaron felállított ugráló várban egész
délelõtt ugrabugrálhattak, Misi bohóc majd egy órás mûsorral nevettette kis közönségét, az arcfestõk varázslatosan ügyes keze nyomán pedig a gyerekek kisördöggé, tündérkévé, cicává…stb változhattak néhány órára. A nap
csúcspontja a délutáni élõ zenés ovi-táncház volt. A fergeteges hangulattal záródó napot egy kis ajándékkal is megtoldottuk: minden kisgyerek léggömböt és csokoládét
kapott ajándékba. Piros Pünkösd napján, a néptánc tanfolyamra járó kislányok egy szép pünkösdi népszokással,
a dunántúli pünkösdi királynéjárással köszöntötték az
óvoda apraját és nagyját a hagyományos pünkösdi ovitáncházban. A tavasz, és egyben a nevelési év utolsó ünnepe az óvodai évzáró volt, ahol a nagycsoportosokat is elbúcsúztattuk. Az iskolába lépõ óvodások és az óvó nénik még
egyszer megidézték a mesevilágot, a Só címû magyar népmese eljátszásával, amit a mesébe építetett versekkel, dalos játékokkal, tánccal fûszereztek. A gyönyörû jelmezekben pompázó, vidáman éneklõ, verselõ nagycsoportosok
Ráduj Zoltánné Hédi óvó néni vezetésével méltó módon
búcsúztak el az óvodától. Kívánjuk, hogy ilyen bátran és
örömmel lépjék át az iskola kapuját is szeptemberben.
Szrnka Anna óvodavezetõ

„Boldog, aki olvas.
Aki jól olvas boldogul.”
Gyermekkönyvtárunk hagyományteremtõ céllal hangos
olvasás versenyt rendezett május utolsó hétfõjén. Napjainkban, az oktatásban egyre többet hallani mennyire fontos az olvasás, a szövegértés, hiszen e nélkül a mindennapokban sem tudunk boldogulni. Felhívásunkat a helyi
általános iskolák alsó tagozatosai számára küldtük el. A
szép számú jelentkezõk korosztályuknak megfelelõ szöveget: mesét kaptak, amit 20 perc felkészülési idõ után
„adtak elõ”. A háromtagú zsûri: Párma Csabáné, Rozek
Ferencné és Antal Zsuzsa, mind hárman pedagógusok,
pontozták a teljesítményt, figyelve a technikát, a szép tagolt, hangsúlyos olvasását. Nehéz volt a zsûri döntése, hiszen minden iskola a legjobb olvasóit küldte el a versenyre. Végül a következõ eredmény született:
Különdíj : Gulyás Szabó Bernadett 1. osztály /Eötvös/
2. osztály: 1. Korsós Eszter (Zrínyi), 2. Gyöngyös Anita
(Petõfi), 3. Radovics Marcell (Petõfi); 3. osztály: 1. Tanka
Bernadett (Petõfi), 2. Kovács Alexandra (Zrínyi), 3. Wieder
Ákos (Eötvös); 4. osztály:1. Málnai Kristóf (Zrínyi),
2.Váradi Máté (Petõfi), 3. Kele Bettina (Eötvös).
***
Az Arany János Városi Könyvtár értesíti olvasóit, hogy a
gyermekkönyvtár július 3-tól, a felnõtt részleg július 10tõl augusztus 21-ig állományellenõrzés és nyári szabadság miatt ZÁRVA tart. Nyitás augusztus 22-én /kedden/.
Kérünk minden kedves olvasót, hogy az állományellenõrzés miatt a kölcsönzött könyveket hozzák vissza! Megértésüket köszönjük!

Alapítvány az egészségügy szolgálatában
Új civil szervezetet hoztak létre Dorogon, mely a Dorog
Város Egészségéért Közalapítvány nevet viseli, és az egészségügyi ellátás javításában szolgálja majd a város lakóit. A
közalapítvány célja, hogy adományokkal és pályázati támogatásokkal segítse a városban mûködõ közfinanszírozású egészségügyi intézményeket mûszerparkjuk fejlesztésében, korszerû diagnosztikus és terápiás eljárások bevezetésében, biztosításában. Emellett lehetõséget kíván
teremteni a tudományos és kutatómunkához, valamint a
fenti célokat szolgáló rendezvények, konferenciák szervezéséhez. Az alapító, Dorog Város Önkormányzata fontosnak tartja még a kulturált betegellátás megteremtését a
gyógyításban részt vevõ orvosok és ápolók munkafeltételeinek javításával, a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzésének támogatásával, a jobb tájékoztatással,
és az egészségügyi kultúra színvonalának emelésével. Az
alapítvány kuratóriumi elnöke dr. Gabányi József, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház igazgatója, tagjai dr. Nemes Tamás és dr. Boga Bálint. A közalapítványhoz bárki
csatlakozhat, aki bármilyen formában szeretne hozzájárulni a dorogi egészségügyi ellátás tökéletesítéséhez.
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FELHÍVÁS

FELHÍVÁS!

Értesítjük a dorogiakat, hogy a József Attila Mûvelõdési
Ház a kezdõdõ felújítás miatt zárva tart. A nyitás idõpontjáról késõbb adunk tájékoztatást. Reméljük, hogy a megújult mûvelõdési házban hamarosan új programokkal
várhatjuk az érdeklõdõket!
Válasz olvasói levélre:
Kedves olvasónk, Oláh Gyula, dorogi lakos levelét továbbítottuk a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályának. A
város további fejlesztésére vonatkozó megszívlelendõ javaslatait érdemes lenne az évente megrendezendõ közmeghallgatáson felvetnie.

PÁLYÁZAT
Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet
iskolavédõnõi munkakör betöltésére
Általános feltétel: magyar állampolgárság, büntetlen
elõélet
Szakmai feltétel: egészségügyi fõiskolai végzettség
A pályázathoz kérjük csatolni:
1. a végzettséget igazoló oklevél másolatát,
2. szakmai önéletrajzot,
3. három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi
és Szociális Közlöny megjelenésétõl számított 15 nap.
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Szükség
esetén szolgálati lakást tudunk biztosítani.
Az állás betöltésének határideje: 2006. szeptember 1.
A pályázatot Dorog Város Jegyzõjéhez írásban kell
benyújtani. (cím: 2510 Dorog, Bécsi út 71.)

A dorogi Örmény Kisebbségi
Önkormányzat hírei
A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat immár tizedik éve jutalomkönyveket ajándékoz a dorogi oktatási
intézményeknek. E naptári évben 85.000 forintért vásárolt
szépirodalmi mûveket, albumokat és illusztrált mesekönyveket, s átadta a helyi iskolák igazgatóinak. A kiemelkedõ,
illetve jó eredményt elért tanulók ezeket a könyveket a
tanévzáró ünnepélyen vehetik át.

A képen látható, befogott kutyák térítésmentesen elvihetõk a dorogi gyepmesteri teleprõl (új csolnoki út, volt
kertészet). Érdeklõdni:
30/564-57-93

TÁJÉKOZTATÓ
A Dorogi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2004.május 1tõl hatályos 2004.évi XXIV. törvény A lõfegyverekrõl és
lõszerekrõl-, valamint a 2004.szeptember 03-án hatályba
lépett 253/2004. számú kormányrendelet megváltoztatta a
gáz-, és riasztó ill. a flóbert fegyverek tartására vonatkozó
szabályokat.
Ezúton kívánunk segítséget nyújtani a flóbert fegyvert jelenleg is tartó vagy a jövõben ilyen fegyvert vásárolni szándékozók számára az esetleges jogsértések elkerülése érdekében.
A flóbert fegyverekkel kapcsolatban a legfontosabb változás, hogy az eddig engedély nélkül tartható flóbert fegyverek már csak lõfegyvertartási engedéllyel szerezhetõk
meg és kizárólag céllövészetre használhatók. A jogszabály hatályba lépése elõtt jogszerûen, engedély nélkül
birtokolt flóbert fegyverekre is legkésõbb 2006. június 30ig lõfegyvertartási engedélyt kell kiváltani. A határidõ
lejárta után a flóbert fegyver engedély nélküli tartása
bûncselekmény!
Az új fegyverjogszabályokkal kapcsolatos kérdésekkel a Dorogi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán Jungvirt Béla r. ftõrm. engedélyügyi elõ-adóhoz
fordulhatnak személyesen vagy a 33/512-785 számú telefonon. A lõfegyvertartási engedély igazgatási szolgáltatási díja: 2000 Ft. A kérelem mellé csatolni kell a flóbert
fegyver mûszaki tanúsítványát. Amennyiben a flóbert
fegyveren nincs gyártási szám, vagy nem rendelkezik tanúsítvánnyal, úgy azt be kell vizsgáltatni.
A flóbert fegyverek bevizsgálását a Polgári
Kézilõfegyver és Lõszervizsgáló Kft. végzi az 1031.Budapest, Gyöngysor u. 6. szám alatt. Tel.: 06-1-347-6030
Hír Gábor
r. alezredes, osztályvezetõ
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