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TESTÜLETI HÍREK

2013. június 28.
Napirend elõtt dr. Tittmann János polgármester átadta az Év Köztisztviselõje
Díjat Lajos Csabáné igazgatási ügyintézõnek.
A napirendre térve, a két ülés közti
tájékoztató kapcsán Polonyi Zsolt észrevételezte, hogy a Baumit út melletti
termõföld feltöltésnél nem megfelelõ
anyagokat is lerakott a vasútépítõ cég.
Dr. Tittmann János elmondta, észlelték
a problémát, szervezési hiba történt a
szállítónál, már korrigálják.
A Dorogi FC NB III-as csoportgyõzelme körül kialakult negatív hangokra reagálva dr. Tittmann János elmondta, hogy
az önkormányzat továbbra is támogatja
a csapatot, ahogyan eddig is, a többit pedig a klub szakértõi gárdájára kell bízni.
Módosították Dorog Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésrõl
szóló rendeletét egy nem és egy tartózkodás mellett. Elfogadták a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2013. évi
idõszaki beszámolóját, a végelszámolási eljárás részeként.
Együttmûködési megállapodást kötöttek a Komárom-Esztergom megyei
Rendõr-fõkapitánysággal a hatékonyabb információ csere érdekében.
A közoktatási politika változása miatt
többcélú közoktatási intézményünk
három intézményegységébõl 2013. ja-

Képviselõi
fogadóóra
NÉMETH JÁNOS
önkormányzati képviselõ
2013. augusztus 15-én és
augusztus 29-én, 15-17 óráig
tartja fogadó óráját
az Intézmények Házában,
az MSZP Irodában.
JÁSZBERÉNYI KÁROLY
önkormányzati képviselõ
értesíti a választópolgárokat, hogy
minden hónap páros csütörtökén
tartja fogadóóráját
14-16 óráig
a Petõfi iskolában,
illetve e-mail-es egyeztetés után
más idõpontban is fogadja
a hozzá fordulókat. A cím:
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
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nuár 1-vel kettõ államosításra került. A
harmadik egység, az óvodák egy intézményként való fenntartása már nem
indokolt. A három óvoda újra önálló intézményként folytatja munkáját. Ezért
az intézményvezetõi pályázat is
okafogyottá vált, így azt eredménytelenné nyilvánították.
Dorog Város 2014-2020 közötti fejlesztési koncepcióját hozzáigazították a
megyei területfejlesztési koncepcióhoz.
Megbízták a polgármestert a megyeibe
beépülõ városi fejlesztési irányok részletes kidolgozásával és társadalmi vitáinak a lebonyolításával.
Dorog Város Képviselõ-testülete a
Dorog Város Önkormányzata és a
Saubermacher Kft. közötti szolgáltatási
szerzõdés felmondását 2013. november
30-i határidõvel elfogadta, egyúttal
megbízta a polgármestert az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak 2013. december 1tõl történõ ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás elõkészítésével és lebonyolításával.
Véleményezték a Dorogi Égetõmû
Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz
benyújtott támogatási kérelmeket egy
nem szavazattal. „Megfelelõségi nyilatkozat” kiállításával igazolták az alábbi
kérelmeket:
1. Dorog Város Önkormányzat (Zöld-

felület fenntartási és felújítási munkák
elvégzése)
2. Dorog Város Önkormányzat (Útszakaszok gépi erõvel történõ tisztítása)
3. Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület (XVI. SulisprintSARPI futás)
4. DOKI Petõfi Iskola (Környezetvédõ
és
Egészségnevelõ
Tábor
Parádfürdõ)
5. DOKI Eötvös Iskola („Zöld sziget”
kialakítása)
6. Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédelmi Egyesület (XIII. Vakációnyitó Környezettudatos Játszónap)
7. Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány (Roller, kerékpár, kisautó vásárlása óvodás gyermekek számára)
Önkormányzati ingatlanok értékesítésérõl döntöttek egy nem és egy tartózkodás mellett.
Elfogadták a Képviselõ-testület 2013. II.
félévi munkatervét.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyetértett a Dorogi
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû és
Sportiskolai Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménnyé, két tagiskolává és egy telephellyé való átszervezésével és a Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola alapító okiratában a telephelyi cím
módosításával.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és
természetben nyújtott ellátásokról szóló 6/2012. (ll.24.) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint 2013. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban
tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételeknek megfelelõ pályázók - az e célra elkülönített összeg erejéig - anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre: Dorog város területén állandó lakhellyel rendelkezõ - a
felsõoktatásban nappali tagozaton tanuló - szociálisan rászoruló diákok.
Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy fõre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át (2013-ban: 4 2.750,-Ft);
- az adott felsõoktatási intézményben eltöltött legalább egy sikeres félév igazolása, minimum közepes (3,51) tanulmányi átlag;
- a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lehet átvenni. A kitöltött
nyomtatványt ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán ( 21. szoba) kérjük leadni.
A pályázat beadásának határideje a felsõbb évfolyamosok számára, akik
már egy sikeres tanévet lezártak: 2013. szeptember 30.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a felsõoktatásban elsõ évfolyamot megkezdett
- elsõ sikeres félévet lezárt - tanulók esetében a pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 16. (mely megegyezik a már támogatásban részesülõk felülvizsgálatának idõpontjával)
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület áprilisi, illetve október havi rendes
ülésén történik. Az elnyerhetõ támogatás összege 7.000,-Ft/fõ/hó a tanév felére, 5
hónapra.
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Az egészség hullámhosszán
„Mens sana in corpore sano.” Ép testben ép lélek, hangoztatták már az ókorban
is. Ezt állítja a mai sporttudomány is, igazolva az õsi tanítás igazságát. Ugyanakkor
napjaink népegészségügyi adatai riasztó képet festenek több európai ország, köztük Magyarország lakosságának egészségi állapotáról. Az Új-Hullám SE a most
kezdõdõ cikksorozatában a sportra, a sportos életmód fontosságára szeretné felhívni a figyelmet, amely bizonyítottan segít az egészségügyi problémák megelõzésében, vagy kezelésében.
Magyarországon a halálesetek több mint 50%-át szív, 25%-át a daganatos betegségek okozzák. (Sport, életmód, egészség Akadémiai Kiadó, 2009) A betegek
gyógyszeres kezelése, orvosi ellátása óriási terheket ró minden állam társadalombiztosítási rendszerére.
A betegségek számának és az ezzel járó anyagi terhek csökkentésére jó megoldást jelent a sportolás. Bizonyított tény, hogy a megfelelõ gyakoriságú és intenzitású testmozgással csökkenteni lehet a szív-és érrendszeri betegségek, a vastagbél- és mellrák, valamint a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának valószínûségét. Egészségi állapotunkat a környezeti hatások és az öröklött tényezõk mellett
az életmódunk is befolyásolja.
Az egészséges életmódot legjobb már gyermekkorban szokássá tenni, de felnõttként is érdemes elkezdeni. A gyermekek és serdülõk esetében a rendszeres
testmozgás többek között a megfelelõ csontfejlõdéshez és a vázizomzat növekedéséhez is elengedhetetlen. A testmozgás nélkülözhetetlen az idegrendszer, a tüdõkapacitás és a szív- és keringési rendszer megfelelõ fejlõdéséhez is.
A 2004-es Népegészségügyi gyorsjelentés szerint a magyar lakosság megbetegedéseinek döntõ többségét olyan betegségek alkotják, amelyek primer prevenciós beavatkozásokkal jelentõsen csökkenthetõek, vagy sportterápiával kezelhetõk
lennének. (Sport, életmód, egészség Akadémiai Kiadó 2009)
Gyermekeinknek és magunknak is akkor tesszük a legjobbat, ha életritmusunkba beillesztjük a gondosan kiválasztott testmozgást, sportolást is.
X
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63. BÁNYÁSZNAP
2013. augusztus 31-szeptember 1.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK,
KÉZMÛVESEK!
Dorog város Önkormányzata, a város hagyományait ápolva, minden év
szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi a Bányásznapot. A rendezvény
mindig nagy érdeklõdésre tart számot,
a két nap alatt több ezer látogató vesz
részt a minden korosztályt kielégítõ
programokon.
A város törekszik arra, hogy évrõl
évre egyre színvonalasabb választékkal
álljon az ide látogatók rendelkezésére.
Ebben nagy szerepük lenne a nép- és
iparmûvészeknek, kézmûveseknek is,
akik alkotásaikkal tovább emelnék a
rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és
iparmûvész, kézmûves figyelmét arra,
hogy számukra a kitelepülést Dorog
Város Önkormányzata térítésmentesen
biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik
személyesen a József Attila Mûvelõdési
Házban, 2510 Dorog, Otthon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.
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Az Év Egészségügyi Dolgozója:

Az Év Köztisztviselõje:

Dr. Hegedûs Gyula 1952. december 29-én született Szegeden. Kesztölcön lakik, 3 felnõtt gyermeke van. Iskoláit Budapesten végezte.
1971-ben érettségizett, ezt követõen felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára.
1977-ben megszerezte az orvosi diplomát, majd ugyanebben az évben az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Urológiai
Osztályán kezdett dolgozni.
1981-ben urológiából szakképesítést szerzett. 1982-tõl hat
évig egy Borsod megyei faluban, Zádorfalván dolgozott körzeti orvosként.
1988-tól dolgozik jelenlegi munkahelyén Dorogon háziorvosként, ahol napjainkban is aktív gyógyító munkát végez.
1992-ben Általános orvostani szakképesítést szerzett. 1994tõl a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ háziorvosa.
1997-tõl 2005-ig Esztergom és környékének háziorvos
szakfõorvosa volt.
1996-tól napjainkig a Dorogi Központi Háziorvosi Ügyeletvezetõ fõorvosa. Az ügyeleti feladat ellátási területe a dorogi
kistérség 15 településére terjed ki.
Az ügyeleti szolgálat szervezését, koordinálását kiemelkedõ gondossággal, magas szakmai színvonalon végzi.
Dr. Hegedûs Gyula több évtizedes kiemelkedõ munkássága elismeréseként vehette át az Év Egészségügyi Dolgozója
Díjat.

Lajos Csabáné (Horváth Zsuzsanna) 1957. november 4-én
született Esztergomban.
Igazgatási ügyintézõként végzett 1976-ban a Berzeviczy
Gergely Közgazdasági Szakközépiskolában.
A közigazgatásban 1991. május 20-tól dolgozik.
Ügykezelõi feladatokat lát el a Szervezési Osztályhoz tartozó Iktató Irodában.
Feladatai közé tartozik a Hivatal iktatórendszerének magas
színvonalú mûködtetése, folyamatos, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ korszerûsítése, a Polgármesteri Hivatal vezetõinek, ügyintézõinek napi munkájához szükséges háttéranyagok biztosítása.
A munkakörének ellátásához szükséges képesítéssel rendelkezik. Ismeretei szinten tartásához, ill. továbbfejlesztéséhez szükséges továbbképzéseken rendszeresen részt vesz.
2011-ben a Nemzetbiztonsági Felügyelet és a Nemzeti Közigazgatási Intézet közös szervezésében megvalósított
titkosügyirat-kezelõi képzésre jelentkezett, ahol vizsgakötelezettségének kiváló minõsítéssel tett eleget.
Munkatársaival jó a kapcsolata, szeretik, tisztelik.
Munkáját hosszú idõ óta szakszerûen, lelkiismeretesen,
pontosan, a hivatal vezetõinek és dolgozóinak megelégedésére végzi.
2011. július 3.-án 35 év közszolgálati jogviszonya alapján
jubileumi jutalomban részesült.
Lajos Csabáné – Zsuzsa – a fentiekben bemutatott munkája
elismeréseként vehette át az „Év Köztisztviselõje Díjat”.

dr. Hegedûs Gyula

Lajos Csabáné

200 ÉVE SZÜLETETT GRUNDL IGNÁC
Az Európa-hírû botanikus 1861-tõl 1878-ig (haláláig) volt Dorog plébánosa. Hivatásának is, kedvtelésének is méltó módon
eleget tudott tenni. Bécsben német nyelven publikált tudományos közleményei alapján számosan leveleztek vele Európa neves botanikus tudósai.
Tudós munkásságára, a dorogiak lelki gondozójára egyaránt emlékeztek azok, akik
2013. július 28-án, vasárnap
emléktáblát avattak a községi plébánia falán. A Grundlév keretében Dorog Város
Önkormányzata nevében a
városi Kulturális Közalapítvány, a civil társadalom képviseletében Dorog Város Barátainak Egyesülete közös
megemlékezésén koszorút
helyeztek el a tábla alatt az
ünnepség szervezõi, Gyön-
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gyös Ferenc plébános pedig felszentelte a márványtáblát.
Itt mutatták be és ajánlották a jelen lévõknek azt a másfél
évre szóló naptárt, amelyet Dorog iskoláinak képzõmûvész
szakkörösei festettek olyan növényekbõl, amelyeket Grundl
Ignác Dorogon és közvetlen
környékén gyûjtött. Köztük
van a hegyi tárnicska ábrázolása is, mely növény latin nevét – a gyûjtõ iránti tiszteletbõl – a plébános nevével látott
el a botanikusok közössége:
Gentiana austriaca Grundliana.
Grundl Ignác a községi templom kriptájában alussza örök
álmát, születésének 200. évfordulójától azonban bennünket,
élõket is emlékeztet értékteremtõ dorogi éveire az emléktábla.
Kovács Lajos
DVBE-elnök
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A Magyar Úszás Napja
A város legaktívabb és legvizesebb napja
Ezzel a jelszóval csatlakozott uszodánk is az egész Európát
átfogó kezdeményezéshez, a „European Aquatics Day”-hez.
Június 22-én az Európai Úszószövetség (LEN) valamennyi
tagországában megrendezték az úszás napját: szerte a kontinensen 51 nemzet képviselõi indulnak más és más medencék, vadvizek irányába, hogy sportoljanak, mozogjanak, élvezzék az úszás, adott esetben mûugrás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás, netán vízilabdázás minden pillanatát.
Dorogon a medence partja sem „maradt parlagon”, számos, hangzatos nevû fitness programot ki lehetett próbálni,
hogy bárki megtalálhassa a szívéhez legközelebb álló mozgásformát: a spinning, a walkenergie, a trambulin, illetve már
a vízhez közelítve az aquazumba képviselõi várták újabb hódolók jelentkezését.
Azokat, akik inkább a tradicionálisabb sportok hívei, a családi úszó váltóverseny csalogatta a medencékbe.
Nagy siker volt az elsõ amatõr vízilabda bajnokság. Kilenc
csapat nevezett a viadalra: a birkózók, a kézilabdázók, a Dorogi FC, a Richter tûzoltók, a DOKI-s szülõk, az Új-Hullám-os
szülõk, úszómesterek, az Amatõr Vízimádók Csapata és az
úszás oktatók. Talán a hazai pálya elõnye, de az úszóedzõkkel senki sem bírt el, õk nyerték az összecsapást.
A délutáni kavalkádot színesítette még a pesterzsébeti szinkronúszók bemutatója.

A napot Retro Party zárta.
A rendezvény célja a közösségi élmény biztosítása és a tömegsport népszerûsítése volt. A nagy sikerre, és a közel ezer
résztvevõre való tekintettel augusztusban újra lesz úszónap,
õsszel labdarúgó, télen pedig kézilabda gála mozgatja meg a
dorogiakat.

A legnagyobb sikere az elsõ amatõr vízilabda-bajnokságnak
volt, természetesen az úszóedzõk nyerték a tornát

FELHÍVÁS

30 éves a Bányász Emlékház

Az Arany János Városi Könyvtár augusztustól ismét várja
régi és új olvasóit. Könyvtárunk a rekonstrukciós munkálatok miatt új helyrea Polgármesteri Hivatal B épületébe költözött. (Dorog, Bécsi u. 71.)
Változatlan színvonalú szolgáltatással, új számítógépekkel és
egyéb informatikai eszközökkel várjuk kedves olvasóinkat.
Arany János Városi Könyvtár

Ebbõl az alkalomból szervezte meg a Dorogi Szénbányáknál
egykor dolgozott mûszakiak találkozóját az OMBKE július
22-én. A megjelenteket dr. Korompay Péter köszöntötte, majd
Glevitzky István mondott emlékbeszédet. A jövõbeli elképzelésekrõl dr. Tittmann János polgármester tartott tájékoztatót. Az emlékház létrehozásának kezdeteit Solymár Judit idézte fel. K. Kovács József fafaragó ez alkalomra készített mûvét
mestere, dr. Kovács József fafaragó iparmûvész mutatta be az
egybegyûlteknek, majd az alkotást elhelyezték az emlékházban. Glevitzky István elismerõ okleveleket adott át, majd egy
tál gulyásleves mellett folyt a kötetlen beszélgetés. A fotóért
köszönet id. Sasvári Gézának!

Falusi búcsú
A Német Nemzetiségi Önkormányzat július 20-án tartotta
meg népszerû rendezvényét a Tájház udvarában. Adott volt
minden a jó hangulathoz, a kedves meghívott vendégek, a
Sváb party zenekar színvonalas muzsikája, a Vegyes kórus
fülbemászó dallamai, a jó idõ, sör, üdítõ és pogácsa és nem
utolsó sorban a nemzetiségi emlékház udvarának hangulata.
Örültünk a találkozásnak, a baráti beszélgetéseknek és a közös éneklésnek, nem hiába énekeltük: ”So ein Tag, so
wunderschön wie heute…”
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Színház bérlet
2013/2014
Elsõ elõadás:
2013. november 11. hétfõ, 19 óra:

Randevú Párizsban

Hangversenyek
a mûvelõdési házban
Augusztus 23. (péntek) 17.30 óra
Musikverein Altenfelden (Ausztria)
Dorogi Bányász Fúvószenekar

Augusztus 28. (szerda) 17.30 óra
Musikkapelle Ursensollen
(Németország)
Dorogi Bányász Fúvószenekar
2014-es év két elõadása:

Az ördög nem alszik
és a Mária fõhadnagy
A Budapesti Bulvárszínház - Fogi
színház mûvészeinek elõadásában!
Harsányi Gábor, Csala Zsuzsa, Straub
Dezsõ, Beleznay Endre, Sáfár Anikó,
Teremi Trixi, Oszter Alexandra,
Benkóczy Zoltán szereplésével!

Szeptember 14. (szombat) 17.00 óra
Stoffel Musikanten Hittnau (Svájc)
Tát Német Nemzetiségi Fúvószenekar

játszik a

Dorogi Német
Nemzetiségi
Kulturális Egyesület
Bányász Zenekara
Vezényel: Zagyi István
Közremûködik a
Fekete Gyémánt
Mazsorett Együttes

Jegy és bérlet rendelés szeptembertõl
lehetséges a mûvelõdési házban!
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2013. augusztus 19.
18-22 óráig
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