KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Dorogiak!
1984. január 1-e kiemelkedõ jelentõségû településünk életében,
hiszen Dorog nagyközséget ezen dátummal nyilvánították várossá.
25 év nem nagy idõ egy város életében, de visszafordíthatatlan,
semmivel sem pótolható értékû idõszak az emberek, egyének életében.
2008. év elbúcsúztatását követõen új célokkal, új törekvésekkel
és új reményekkel nyitottunk az új évre. Az újévi tûzijáték minden
dorogi polgárt köszöntött. Nagyon sokan voltak, akik sokat tettek
azért, hogy 25 évvel ezelõtt megkapjuk a városi rangot, és az azóta
eltelt évek alatt is nagyon sokan voltak, és szerencsére vannak napjainkban is, akik sokat tesznek annak érdekében, hogy városunk
tovább épüljön és szépüljön.
Ez a munka folytatódni fog az idén is, de a városfejlesztés munkás hétköznapjai között idõt fogunk találni és lehetõséget fogunk
teremteni magunk számára arra is, hogy méltóképpen ünnepeljük
meg várossá nyilvánításunk 25. évfordulóját.

Weöres Sándor:

Újesztendõ
Újesztendõ küszöbét
hó fedi,
örökzöldjét zivatar
tépdesi.
Újesztendõ fut tovább:
fényözön
virágnyitó kikelet
ránk köszön.
Aztán az év közepe,
nyár heve,
Megérik a gabona
sûrûje.
Túl az esztendõ felén
itt az õsz,
piros, kék gyümölcs virít,
lomb esõz.

Kívánom, hogy az új évben új céljainak és új reményeinek megfelelõ sikerek eléréséhez legyen mindenkinek ereje, egészsége. Minden kedves dorogi polgárnak legyen értékekben és örömökben gazdag az élete.
dr. Tittmann János

2009. január

20. évfolyam 1. szám

Túlsó küszöbét megint
fedi hó.
Ha nem töltöd hasztalan,
az a jó.
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TESTÜLETI HÍREK
A decemberi testületi ülésen napirend elõtt felszólalt
Csuha András, a Dorogi ESE elnöke. Az egyesület 300
sportolója, és vezetõsége nevében megköszönte a város
egész éves segítségét, és reményét fejezte ki a további jó
együttmûködésre. Ezt követõen képviselõk a két ülés közti
tájékoztatóból megtudták, hogy a Dr. Magyar Károly Városi
bölcsõde 20 férõhellyel történõ bõvítésének tervei
elkészültek. A Dorogi Szénmedence bányászati történeti
emlékhelyeinek tematikus fejlesztése címû pályázattal
kapcsolatban a bíráló bizottsági ülést követõen
megválaszolták a még tisztázatlan kérdéseket. A jövõ évre
hivatalunk a következõ utcák felújítási terveit rendelte
meg: Hunyadi utca, Sándor utca, Köztársaság út, Ötház
utca, Mátyás király utca, Baross G. lakótelepi parkolók.
Egy képviselõi hozzászólásra a Szent László utca is bekerült
a sorba. A “Szemünk fénye” program keretében a három
általános iskolában, a három óvodában és a Pedagógiai
Szakszolgálat épületében korszerûsítették a világító
testeket. Folyamatosan végzik a lehullott lomb
összegyûjtését és elszállítását, valamint a téli faápolási
munkákat a város területén. Módosították a temetkezési
tevékenységrõl szóló önkormányzati rendeletet. A
sírhelyek díjai az alábbiak szerint alakulnak (az árak
forintban értendõk, és az ÁFÁ-t tartalmazzák):
egyes sírhelyek

25 évre

26.750,-Ft

2009. évben az étkeztetés és nappali ellátás intézményi térítési díja:
Ellátás
Ékeztetés díja
elvitellel
Étkeztetés díja
házhoz szállítással

1. kategória

2. kategória

270 Ft/nap

311 Ft/nap

3. kategória
311 377 Ft/nap

270 Ft/nap + 311 Ft/nap +
377Ft/nap+
szállításonként szállításonként szállításonként
a házi
a házi
a házi
gondozási
gondozási
gondozási
óradíj negyede óradíj negyede óradíj negyede

Étkeztetés díja
helyben fogyasztással

394 Ft/nap

484 Ft/nap

550 Ft/nap

Nappali ellátás
díja étkezés nélkül

38 Ft/nap

38 Ft/nap

38 Ft/nap

Nappali ellátás
díja étkezéssel

308Ft/nap

349 Ft/nap

415 Ft/nap

Az Idõsek Otthonában 2009 évben fizetendõ térítési díj:
81.900,- Ft/fõ/hó. Egy napra esõ térítési díj: 2.730,- Ft/fõ/
nap
Az Idõsek Otthona demens betegeket ellátó részlegében
2009. évben fizetendõ térítési díj: 87.750,- Ft/fõ/hó. Egy
napra esõ térítési díj: 2.925,- Ft/fõ/nap
A Dr. Magyar Károly Bölcsõdében 2009. évben az idõszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 320,- Ft/óra. 2009. március 1-tõl fizetendõ étkezési térítési díjak
nyersanyagnorma
(ÁFA nélkül)

Étkeztetés

kettős sírhely

25 évre

40.125,-Ft

Gyermek sírhely

25 évre

13.375,-Ft

Bölcsődei teljes
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

336,-

kettő személyes sírbolt

60 évre

203.300,-Ft

Reggeli

56,-

négy személyes sírbolt

60 évre

374.500,-Ft

Tízórai

28,-

hat személyes sírbolt

60 évre

449.400,-Ft

Ebéd

196,-

urnahely (kolumbárium)

25 évre

26.750,-Ft

Uzsonna

56,-

urnasírhely

25 évre

13.375,-Ft

Óvodai teljes (reggeli, ebéd, uzsonna)

279,-

urnasírbolt két személyre

25 évre

26.750,-Ft

Reggeli

56,-

urnasírbolt négy személyre

25 évre

53.500,-Ft

Ebéd

187-

Vállalkozók által fizetendõ:
-a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ temetõ-fenntartási hozzájárulás: 2.140,- Ft/ alkalom
-a temetõi létesítmények igénybevételéért a temetkezési
szolgáltatók által fizetendõ díj: 38.520,- Ft/ alkalom.
A közterület használati tarifák 7 %-os emelését fogadták el
a képvelõk.
A képviselõk hozzájárultak, hogy a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat felvegye tevékenységi körébe az adósság rendezõ szolgáltatást a lakosság részére.
Módosították a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérõl szóló önkormányzati rendeletet.
Ennek értelmében háztartásonként 2009. január 1-tõl évente 374,- Ft-ot kell fizetni a hulladékszállításért.
Módosították a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendeletet. A térítési díjak a következõképpen alakulnak:
2009. évben a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja
(az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak!):
1. kategória: 496 Ft/óra, 2. kategória: 692 Ft/óra.
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Uzsonna

36,-

Iskolai teljes ellátás:

385,-

Tízórai

81,-

Ebéd

227,-

Uzsonna

77,-

Idősek Otthona:

642,-

Reggeli

89,-

Ebéd

296,-

Vacsora

257,-

Intézményi térítési díj:
Személyi segítés: 302.- Ft / óra
Személyszállítás: 88.- Ft / km
Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja:
Személyi segítés térítési díja: 302.- Ft/óra
Személyszállítás térítési díja: 88.- Ft/km
Jövedelemsávok
Ft/hó/fő

Eseti
Ft/km

személyi segítés
Ft/ óra

0 - 28500Ft

0

0

28501- 42750Ft

40Ft

130Ft

88Ft

302Ft

42751-Ft
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TESTÜLETI HÍREK
(Folytatás az elõzõ oldalról)
A képviselõk elfogadták a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás 2008. évi II. féléves tevékenységérõl szóló beszámolót.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Szent Borbála
Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kht. kórházi ellátásért
fizetendõ térítési díját 2009. január 1-tõl kezdõdõen 87.750,Ft/hó, 2.925,- Ft/nap összegben határozta meg.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
tornateremmel rendelkezõ intézmények számára 2009-ben
az alábbi bérleti díjakat állapítják meg a tornatermek bére
adásánál:
Nyári időszak
(04.16. - 10.14.)

Iskola neve

Téli időszak
(10.15. - 04.15)

Zrínyi Ilona Ált. Iskola

4.390,- Ft/óra

5.260,- Ft/óra

Eötvös József Ált. Iskola

5.770,- Ft/óra

6.520,- Ft/óra

Sportcsarnok küzdőtér

7.530,- Ft/ óra

Salakpálya

2.520,- Ft/ óra

Műfüves pálya

7.530,- Ft/ óra

Sportcsarnok tanácsterem

1.880,-Ft/ óra

2009. évre az önkormányzati lakásokban a lakbéreket 10%os mértékkel emelik.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorog mûvészete címû
tanulmányírói pályázatot eredményesnek nyilvánította.
A beérkezett pályamûvek szerzõit a következõk szerint
jutalmazta: Kovács Lajos: 200 000 Ft, Szabó-Berghauer
Zoltán és Szabó-Berghauer Mónika: 200 000 Ft, Bérdi Gabriella: 100 000 Ft.
A nyertes pályamûveket Dorog Város Önkormányzata
megjelenteti. Ennek bemutatása a 2009. évi Rauscher díj
átadás alkalmából történik.
Dorog város képviselõ-testülete megalkotta és elfogadta a
2009. I. félévi munkatervét.

Fogadónapok
2009 januárjában
a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2009. január 22. csütörtök, 8-12-ig.

10 évesek lettek
a „városiak”
A Városi Nyugdíjas Egyesület bár hivatalosan novemberben lett 10 éves, az ünnepséget októberben, az Idõsek
Világnapja alkalmából tartották. A megalakulás óta Szûcs
András az elnök. A jelenleg 119 tagot számláló egyesület a
Dorogi Nyugdíjas Egyesületbõl vált ki, ugyanis a nagy
létszám miatt már nehéz volt összefogni a tagságot. A karácsonyi ünnepségen az elnök úr elmondta, hogy most
sincsenek tehát kevesen.
A programokat mindig az év elsõ ülésén közösen beszélik meg, és sok tag vesz részt ezeken. A már 10 éve kialakult szokásaiknak megfelelõen évente 7-8 kirándulást tesznek, egyszer-kétszer külföldre is elmennek. Tavaly Bécsbe
kirándultak és Krasznahorka is sorra került. Igyekeznek a
történelmi Magyarország nevezetességeit is útba ejteni.
Fürdõzni is szívesen járnak. Havonta egyszer tartanak
taggyûlést a volt közösségi házban, melyet az önkormányzat biztosít számukra. A taggyûlésekre vendégeket is hívnak, például a város vezetõi közül, az önkormányzattól,
vagy a város nagyobb cégeitõl.
Megemlékeznek a Nõk napjáról, az Anyák napjáról, az
Idõsek Világnapjáról, a karácsonyról. A karácsonyi ünnepségen ajándékcsomaggal kedveskedik az egyesület
tagjainak, illetve gyerekek adnak mûsort. Ünnepségeiken szívesen szerepelnek óvodások, iskolások, zeneiskolások. Több vállalkozó is támogatja õket programjaik megvalósításában. A másik nyugdíjas egyesülettel is jó a kapcsolat, a Falusi búcsún együtt mulatnak a német emlékház udvarán. A Német Kisebbségi Önkormányzattal is
szoros kapcsolatot ápolnak. A városon kívül a csolnoki
nyugdíjasokkal ápolnak baráti viszonyt. Ám van egy különleges, tengerentúli kötõdésük: van egy amerikai magyar tagjuk, aki tavasszal érkezik, õsszel utazik vissza Los
Angeles-be. Közben videóra veszi a programokat, és a felvételeket levetíti a Los Angeles-i idõseknek. Így ismerkednek egymással, országaikkal.
További munkájukhoz sok sikert , az együttlét örömét
kívánjuk az Egyesületnek!

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. január 23. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. január 23. péntek, 8-12-ig.
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Karácsonyi mûsor az egyesületnek
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Luca napján-karácsony felé
Gazdag programmal, és újdonsággal is várta a közönséget a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat a hagyományos Luca napi mûsorra. Nagy
T. Katalin mûvészettörténész tartott részletes elõadást elsõ királyunk, Szent István és a németek kapcsolatáról. A Dorogi Galériában Lévay Jenõ grafikus
mûvész ehhez kapcsolódó alkotásait
tekinthettük meg. Az érdekes, történelmi visszatekintés után a Luca nap
könnyedebb része következett.
Az estet a hagyományokhoz híven
a bányász zenekar játéka nyitotta meg.
Kolonics Péterné elnök asszony beszéde után adták át a Dorogiak Dorogért
Alapítvány elismerését. 2008-ban
Kádasi Ferenc kapta a díjat.
Kádasi Ferenc a dorogi úszósport
kiemelkedõ versenyzõje, edzõje, szervezõje. Az ötvenes években a dorogi
úszó- és mûugró szakosztály versenyzõjeként ért el jelentõs sikereket. Bajnoki címek, és érmes helyezések sora
jelzi egy eredményes sportpályafutás
állomásait mind a megyei bajnokságokon, mind az országos versenyeken. Különösen a 200 méteres mell- és
a 200 méteres vegyesúszásban ért el
kitûnõ eredményeket.
Késõbb edzõként, oktatóként jeleskedett, mindaddig, amíg ezt Dorogon
a feltételek lehetõvé teszik. A dorogi
uszoda bezárását követõen munkáját
Esztergomban folytatja. 1987-ben jelentõs szerepet játszik a szakosztály

megmentésében. Generációk sorát tanítja meg úszni, az egészségmegõrzés
életre szóló programlehetõségét adva
át ezzel a fiataloknak. Az új dorogi
uszoda megnyitását követõen visszatért régi sikerei színhelyére, és újra
élesztõje, aktív munkatársa a szárnyait újra bontogató dorogi úszósportnak.
Ügyszeretetével, hûségével példát ad
mindenkinek, aki tenni kíván szûkebb hazájáért.
Kádasi Ferenc méltatását követõen
a német kisebbségi önkormányzat zenekara, a Sváb Party foglalta el a színpadot. A fiatalabb korosztály is képviseltette magát: a sváb ruhába öltözött
gyermekkórus adott elõ három dalt
mindenki örömére. Elõször szerepelt a
Luca napon a kisebbségi önkormányzat vegyeskórusa, mely ezúttal karácsonyi dalokat énekelt, Geer Katalin vezényletével. A közönség nagy
tapssal jutalmazta Luca napi
bemutatkozásukat. Igazi különlegesség volt még a két kórus és a bányász zenekar közös mûsorszáma az est végén.
A szépen összeállított
mûsorból érezhette a közönség a fellépõk lelkiismeretes
felkészülését, a produkció
mögött rejlõ sok munkát, és
ismét bepillantást nyerhettünk a dorogi németek hagyományõrzõ, pezsgõ közösségi életébe.

Kádasi Ferenc, a kitüntetett

A színpadon a Sváb Party

Adventi játszóház
Az Adventi Játszóházba 120 hátrányos helyzetû gyermek
jött el Dorogról és a kistérség településeirõl, melyet a
Máltai Szeretetszolgálat és a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat és a Dorogi Közmûvelõdési Kht-val együtt
szerveztünk részükre.
A mûvelõdési házban már 9.30h-tól szeretettel fogadtuk
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õket, majd 11 órakor közös énekléssel, mûsorokkal kedveskedtünk nekik. Kézmûves asztaloknál 15 különbözõ
technikával készíthettek szebbnél szebb díszeket, ajándékokat. Átélték az alkotás örömét, s boldogan mutatták a
már elkészült angyalokat, díszeket, gyöngysorokat, stb. A
kisebb-nagyobb gyerekeknek játszósarkot rendeztünk be,
ahol kedvükre társasozhattak játékmester vezetésével.
Megvendégeltük õket szendvicsekkel, gofrival, teával,
ajándékokkal, s távozáskor csomagot is kaptak, melyben
banán, narancs, szaloncukor, s más apróságok is voltak.
Nagy örömünkre szolgált a gyermekek mosolya, s hogy
élményekkel, ajándékokkal gazdagodva térhettek vissza
otthonukba.
Köszönet érte a támogatóknak és a sok-sok önkéntesnek, kik munkájukkal segítették a rendezvény megvalósulását!
Winter Erzsébet
Nap-Út Alapítvány www.naputalapitvany.hu
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Gálamûsor és díjátadás
Telt ház elõtt játszott a Karácsonyi Gálán Mága Zoltán
hegedûmûvész és két angyala. Ámbár a téli idõjárás miatt
kis csúszással kezdõdött a mûsor, senki sem panaszkodott
az igazán virtuóz produkció hallatán. Az immár
hagyományos Karácsonyi Gálát nemcsak a fellépõk teszik
különlegessé, hanem az ekkor átadásra kerülõ városi
mûvészeti elismerés, a Rauscher György-díj. 2008-ban Both
Lehel zongoramûvésznek ítélte oda a díjat a képviselõtestület.
Both Lehel Budapesten született, de családi kötõdése
folytán hosszú évtizedek óta Dorogon él. 1965-ben
diplomázott a Zeneakadémián. Zongoristaként és
tanárként is tevékenykedik, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolán 1996-tól intézeti igazgató. Külföldön is ismert
zenepedagógus: 1989-1993 között vendégprofesszor volt a
japán Aichi Mûvészeti Egyetemen, majd két évig a Nagoya
Mûvészeti Egyetem zenetanára volt.

Pályája során koncertezett Németországban,
Olaszországban, Ausztriában, Norvégiában, az USA-ban
és Japánban. Japánban rádió- és lemezfelvételei is készültek.
Az õ alapítása a Fujimoto-Both duó. A Dorogon is többször
koncertezõ zongora-négykezes duó számára átiratokat is
készített. Szakmai konferenciákon rendszeres elõadó,
szemináriumok szervezõje, kottakiadások, albumok
szerzõje, szerkesztõje. Both Lehel szakmai teljesítményét
több díjjal is elismerték, melyek sora most kiegészül a
dorogi mûvészeti díjjal is. Az átadáson a mûvész úr
kiemelte, fontos számára a díj, hisz ez az elsõ, melyet itthon,
Magyarországon kapott.
Ezután Mága Zoltán és angyalai ragadtak hegedût, és
jól ismert dallamokkal szórakoztatták a nagyérdemût, akik
szép számban eljöttek az adventi készülõdés közben, hogy
így is gazdagabbá tegyék a karácsony elõtti várakozás
napjait.

Szilveszter 2008
1984. január 1-én nyilvánították Dorogot várossá. Ezért a
2009-es évet nagyszabású szilveszteri bállal nyitottuk, hogy
megemlékezzünk a nevezetes évfordulóról. A Fõvárosi
Operettszínház tagjai
adtak fergeteges gálamûsort. Ismert operett
szerzemények csendültek fel, Oszvald
Marika is színpadra
lépett, és sok fiatal
mûvész is bemutatkozott a dorogi nézõknek. A színház balett
kara színesítette az elõadást. Ezután a báltermet vették birtokba az
ünneplõk, az éjféli
pezsgõbontáskor
nagyszabású tûzijátékban gyönyörködhetett a báli közönség.
Pohárköszöntõjében dr. Tittmann János polgármester el-

2009. január

mondta, hogy sok szilveszter van már mögöttünk, de az
idei mégis különleges volt: 25 éve, január 1-i keltezéssel
kapta meg Dorog a várossá nyilvánítás dokumentumát.
Ezért emelkedett ki a
szilveszterek sorából a
mostani, s ezért az eddigiektõl eltérõen, együtt,
ünnepélyesen örültek a
dorogiak az óév, a mögöttünk levõ év örömeinek, és az elõttünk álló
év reményeinek.
Ezzel nincs vége a 25 évrõl való megemlékezésnek, a városi ünnepek a
jeles évforduló jegyében fognak telni.
Az ünnepi évre a polgármester azt kívánta,
legyen erõ és egészség mindarra, hogy megvalósítsuk terveinket, közös elgondolásainkat.
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25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN A TENGER
1. Legek
25 éves városunk sokféle leg…-gel dicsekedhet. Legújabb iskolája az Eötvös, legnagyobb épülete a mûvelõdési ház (munkásotthon, Muki stb.), legrégebbi mûemléke a római villa a kesztölci határban, legmagasabb épülete
a Szent József plébániatemplom, legismertebb sportolója
Grosics-Buzánszky (ugyan ki választaná el õket – a még
köztünk élõ legendákat – egymástól?)…
Egyik-másik legünk bizony sokat ér, és sokba is kerül
nekünk. De milyen szép most felújítva, régi fényében ragyogva a mûvelõdési ház, a bányatemplom, a zenepavilon, a sportszékház, az újjáálmodott uszoda, vagy a kórházunk! Volna még mit sorolni, de még inkább bízunk
abban, hogy lesz mit hozzátenni az elõbbiekhez a közeljövõben is.
Az itt bemutatott kép egy mostanában megújult épület tetejérõl készült. Dorog panorámája itt szerényebb
környezetet mutat a mainál. De jól láthatjuk, hogy 1929ben is dinamikus volt az építési kedv, s ezt a vasút alatt
készülõ alagút, a szemközti dombon a kálvária, közvetlenül elõttünk pedig a díszkert igazolja.
A magaslat, ahonnan a fényképet készítették, ma is fon-

tos nézõpontja lehetne a fejlõdésre kíváncsi embernek.
(Írják meg nekünk a mûvelõdési házba, vagy a városi
könyvtárba, hogy honnan készült a felvétel! A helyes
megfejtõk között dorogi helytörténeti kiadványokat sorsolunk ki. Eredményes rejtvényfejtést, helyes városismeretet kívánunk!)
La-Ko

A Dorogi Kurayfat Kempo S. E.
Edzéseinken a tanítványok elsajátíthatják a kempo harcmodorát, valamint szellemiségét,
fegyelmet és önuralmat tanulnak. Edzéseinkkel megpróbáljuk a társadalmi igényeket is
kielégíteni, olyan szabadidõs
program, tevékenység megszervezésével, mely korhatárra való tekintet nélkül, bárki számára kellemes kikapcsolódást biztosít. Igyekszünk a legjobb tudásunk és képességeink szerint helyes útra terelni a tanítványokat, ami
alapján megfelelhetnek a társadalmi normáknak is. Fejleszteni szeretnénk a versenyszellemet, az egészséges életmódra való áttérést, a sport szeretetét, a baráti kapcsolatok
könnyebb kialakításának képességét, önmaguk és mások
elfogadását, megõrizve egyéni értékeiket. Tiszteletre, alázatra és megbecsülésre neveljük tanítványainkat, pusztán baráti szeretettel. Segítséget nyújtunk számukra tehetségük ápolásával, sikereik és kudarcaik közös feldolgozásával, új egyéni és csoportos célok kitûzésével. Edzé-

seinkbe beleiktatjuk a játékot, a csoportos feladatok megoldását, tehát az összetartást és a mások segítésének készségét.
Edzéseink és tanítványaink sikerei a versenyeken is
megmutatkoznak, hazai és nemzetközi szinten is kiváló
eredményekkel büszkélkedhetünk.
Megpróbálunk minél összetartóbb csapatot kovácsolni,
ezért edzéseken kívüli programokat is szervezünk. Például:
kirándulások, összejövetelek, baráti beszélgetések.
Az egyesület vezetõedzõje: Sensei Farkas Gergely 2. danos
mester
Az edzések helyszíne: Dorog, a volt Dózsa iskola tornaterme
Az edzések ideje: Gyermek edzések: Kedd 18 órától
Szombat 15 órától
Felnõtt edzések: Hétfõ 20 órától, Szerda 19 órától, Vasárnap
18:30-tól
További információ: a helyszínen
Telefonon: Farkas Gergely: 06705486630
E-mail: farkasgergely@dorogikempose.hu
Web: www.dorogikempose.hu

EGÉSZSÉGÜGYI BÁL DOROGON
Idén is mindenkit szeretettel várunk a hagyományteremtõ jótékonysági batyus
- eszel-iszol amit hozol bálunkra
2009. február 07-én 19 órai kezdettel.
A rendezvény helye:
Dorogi József Attila Mûvelõdési Ház

6

A jó hangulathoz a tánczenét és a mulatós zenét
a Szomor Sramli szolgáltatja.
Jelentkezés és jegyelõvétel az alábbi helyeken:
- 06-20-20-48-466 mobiltelefonon a szervezõnél
- a József Attila Mûvelõdési Házban
- és a Szakorvosi Rendelõ Titkárságán
Jegyár: 2.500,-Ft/fõ
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Dorog Sportképek

A Városi Sportcsarnok
Városi-üzemi-vállalati összefogással épült 1985-ben.
Nagy szükség volt rá, hiszen a különbözõ teremsportok
mûködésének, fejlõdésének a lehetõségét teremtette meg.
Érthetõ örömmel vették birtokba a Petõfi iskola tanulói, a
kézilabdázók, a röplabdázók majd rövid idõn belül a különbözõ tömegsportok résztvevõi is. A mûködésrõl, a kihasználtságról, az esetleges gondokról beszélgettünk a csarnok ügyvezetõjével, Kronavetter Jánossal.
A 23 éves városi sportcsarnok nagyszerû lehetõségeket
nyújt és biztosít nemcsak a téli idényben, hanem egész évben – kezdte tájékoztatóját a csarnok vezetõje, aki rajta kívül
három takarítónõvel végzi munkáját. A kétemeletes csarnokban megfelelõ számú öltözõ és fürdõhelység áll a sportolók
rendelkezésére. A kihasználtság hét közben száz százalék,
míg a hétvégeken szombaton, vasárnap 70-80%-os.
A csarnok a következõ feladatokat látja el:
1. a Petõfi iskola tanulóinak rendszeres délelõtti testnevelés óráinak biztosítása
2. délután és este a kézilabdások – lányok, fiúk -, a röplabdások edzéseinek, mérkõzéseinek biztosítása.
3. a tömegsport, szabadidõ-sport, diáksport rendezvényeinek megrendezése.
4. a hideg idõben a Dorogi FC utánpótlás csapatai is itt
végzik edzéseiket.
5. mindezeken kívül emléktornák, városi bajnokság –
labdarúgás, kézilabda, birkózás – rendezvényeinek biztosítása.
A csarnok reggel 6 órától este 10-11 óráig üzemel minden hétköznap. A pontokban foglalt sok-sok rendezvény
gondos szervezõ munkát igényel, amit minden esetben
meg tudnak oldani. Példaként átnéztük az elmúlt évben
lezajlott sporteseményeket.
Az iskolások testnevelési órái rendben folytak. A teremsportok – kézilabda, röplabda – edzései, mérkõzései
folyamatosan rendben lezajlottak. A DFC utánpótlás csapatainak is tudott a csarnok edzési lehetõséget biztosítani.
Mindezeken felül a városi labdarúgó bajnokság 14 csapat
részvételével egész évben rendben zajlik, nyáron a felnõttek a sportcsarnok melletti salakos pályán játszanak. Zajlik még részükre a húsvéti kupa, karácsonyi kupa, melybõl még néhány forduló van hátra. A gyerekek részére is
rendeztek kupákat iskolák részvételével, mégpedig húsvétkor és mikuláskor. Az óvodás gyerekek szülei részére
Apa-kupát rendeznek. A sportcsarnokban zajlott le az
Országos Magyar Szenior Birkózó Bajnokság, melynek
révén Fekete Zoltán kijutott az oroszországi világbajnok-

2009. január

ságra és ott aranyérmet nyert. A Megyei Labdarúgó Szövetség is Dorogon rendezte meg a Megyei Utánpótlás Tornát, mely zökkenõmentesen zajlott le.
A Dorogi FC emléktornái évente rendszeresen a sportcsarnokban kerülnek sorra. Ilyen a Klausz József utánpótlás torna, a legendás kapus, Ilku István teremtorna, a Kariser
József utánpótlás torna. Ezeken a tornákon neves fõvárosi
és több vidéki város utánpótlás csapatai képviseltetik magukat. Ugyancsak a téli idõszak vendége az NB II-es nõi
labdarúgó csapat is. A nõi kézilabda szakosztály emléktornát rendezett a fiatalon elhunyt Buzási József emlékére,
akinek nevéhez fûzõdik a nõi kézilabda meghonosítása
Dorogon. Emlékeznek még rá az Adidas Kupa és a kézisuli
rendezvényeken is. E nagyszerû sportemberek emlékére
rendezett tornák megszervezése és lebonyolítása kiemelt
feladat a sportcsarnok részére, és ezeket példásan oldották
meg.
Már elkészült az I. negyedév programja is:
Január 17-18.: Országos Diák Lábtenisz Torna elõdöntõje
Január 24.: Kaiser József ifi torna
Január 25.: az UP 98-as korosztály tornája
Január 31.: Ifjúsági Baumit Kupa
Február 8.: Klausz József UP torna
Február 15.: UP serdülõ torna
Február 21.: Buzánszky-Grosics 13 évesek tornája
Március 7.: Dorog Város - SAME nõi labdarúgó torna
Megkezdõdik eközben a tavaszi idény a kézilabda és
röplabda bajnokságban és folytatódik a felnõtt labdarúgó
bajnokság szombat-vasárnaponként.
A sportcsarnokban a napi zsúfolt események lebonyolítása természetesen állagromlással jár együtt. Hiába az alkalmazottak fáradtságos munkája, felújításra szorul. Igaz
évek folyamán a tetõzet felújítása, a padlózat kicserélése,
festés, mázolás megtörtént. De szükség lenne a nézõtéri
padok felújítására, a nyílászárók megjavítására. A Dorogi
Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nagy figyelmet fordított
mindeddig a csarnok állagára és mindezek ismeretében
bízhatunk a meglévõ problémák mielõbbi megoldásában.
Zárásul megállapíthatjuk, hogy a sportcsarnok nagyon
jól szolgálta és szolgálja az idõsek és a fiatalok sportolási
feltételeit. Az ott dolgozók fáradtságos munkája ellenére a
csarnok mûködési feltételeinek javítása szükséges és erre
biztosíték lehet az elmúlt évek tapasztalatai alapján a
nonprofit kft. további hathatós támogatása.
Göb Sándor
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A dorogi József Attila
Mûvelõdési Ház elõzetes
programajánlata

Karácsonyi ünnepség
a Petõfi óvodában

2009. január 19. hétfõ, 18 óra:
a József Attila Mûvelõdési Ház
hangversenybérlete második elõadása.

Farkas Gábor zongoraestje
(Fischer Annie ösztöndíjas)
Szólójegyek is válthatók, 1200-, Ft/fõ áron.
Diák és nyugdíjas jegy: 600-, Ft/fõ.
Jegyvásárlás: a mûvelõdési házban,
illetve a 33/521-000 telefonszámon.
2009. január 22. 18 óra:

A Magyar Kultúra Napja.
„Dorog mûvészete 1984-2009”
tanulmányírói pályázat díjainak átadása.
Kálvin Balázs, a Zenemûvészeti Egyetem
hallgatójának zongorakoncertje.
Dorog Város képzõmûvészeti gyûjteményébõl válogatott
kiállítás a Dorogi Galériában.
A belépés díjtalan!
2009. február 6. 19 óra:
A József Attila Mûvelõdési Ház
színházbérlete második elõadása.

Indul a bakterház
a Kalocsai Színház elõadásában.
Az elõadásra szólójegy is válható, 2000,- Ft/fõ.
2009. február 10. 9 és 10.30:
Gyermekszínház.

Az elvarázsolt Katinka.

A négyszögletû kerekerdõ címmel adtak mûsort a Petõfi
óvoda karácsonyi ünnepségén a Petõfi iskola 5-6.
osztályos növendékei, Takács Edit tanárnõ vezetésével.
Ezt követte az Al FRESCO zenekar és növendékeik
mûsora, majd az óvó nénik énekeltek karácsonyi dalokat.

2009. március 7-én hagyományos

NÕNAPI BÁL
a József Attila Mûvelõdési Házban
Zene: Coctail zenkar
Mûsor: Chippendale show
Belépõ: 3000 Ft
Elõzetes helyfoglalás:
33/521-000

A Tihanyi Vándorszínpad elõadása.
Belépõ: 500,- Ft.
2009. február 14. 19.30:
Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat

batyus svábbálja.
BELÉPÕDÍJ: 2500.- FT.
ZENE: PILISTALER ECHO.
Bár a bál batyus jellegû, kérjük Kedves Vendégeinket,
hogy ételen és házi készítésû italokon kívül egyebet
ne hozzanak, mert a helyszínen büfé üzemel.
Jegyelõvétel: 521-000.
2009. február 23. hétfõ:
a Nemzeti Énekkar

Híres operakórusok
címû elõadása.
A hangverseny bérlet harmadik programja.
Szólójegyek is válthatók, 1200-, Ft/fõ áron.
Diák és nyugdíjas jegy: 600-, Ft/fõ.
Jegyvásárlás: a mûvelõdési házban,
illetve a 33/521-000 telefonszámon.
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A Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
a 2009. február 14-én (szombaton)
1930 óra és 0400 óra között megrendezésre kerülõ

„BATYUS” SVÁBBÁLRA
Helye: József Attila Mûvelõdési Ház
Dorog, Otthon tér 1.
ÉJFÉLKOR: TOMBOLA
BELÉPÕDÍJ: 2500.- FT
ZENE: PILISTALER ECHO
Bár a bál batyus jellegû, kérjük Kedves Vendégeinket, hogy ételen és házi készítésû italokon kívül
egyebet ne hozzanak, mert a helyszínen Büfé
üzemel.
Jegyelõvétel:József Attila Mûvelõdési Ház
Mûvelõdési Ház-Telefon:521-000
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