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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Juhász Gyula

A Várta
Fölégettem az összes hidakat,
Egyedül állok örök ég alatt.
Nem kell a kincs és nincs már szerelem,
Csak a magány és szegénység van velem.
Nem lázadok már és nem álmodom
És nem sírok a földi romokon.
Meghaltam sokszor és nem élek én.
De mindeneknek bánata enyém.

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk minden Kedves Olvasónknak!

Jövõ minden reményét ringatom,
Mint a vihart és fészket a falomb.
Így állok örök békességbe már
S az Istent várom, aki földre száll.

Közmeghallgatás
Dr. Tittmann János polgármester
számolt be az eltelt évrõl és a közeljövõ terveirõl november végén.
A korábbi trendeknek megfelelõen 3
milliárd körüli a városi költségvetés
fõösszege. A mûködési költségek racionalizálása jelent meg az eltelt évek diagrammjaiban. Az egyes szektorok
részesedése a költségvetésbõl már állandó, nincs drámai szerkezet átalakítás,
áttagozódás. A felhalmozási költségek
növekedtek az igazgatásban, ide az Intézmények Háza megnyitása révén jutott több, az egészségügy részesedése
pedig a rendelõ felújítás miatt nõtt.
Még nem lehet tudni, hogy a közoktatás rendszere hogyan alakul a törvényi változások miatt: milyen mértékben marad ez a szektor az önkormányzat kompetenciájában. Ha bármilyen választási lehetõség kínálkozik a tulajdonosi, illetve fenntartói jogok megtartásában, a kérdést a szakmai közösség elé tárjuk, a pedagógusok szakmai közössége dönti el, hogy
jövõjüket hol látják jobban biztosítva.
A szociális alapellátásokat illetõen
kérdés, hogy megjelennek-e más fenntartók, vagy az önkormányzatnál vannak-e jobb helyen? Nem egyenlõ a verseny. Ha az egyházi normatíva össze-
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gét az önkormányzat kapná, nem kellene azon gondolkodni, hogy más mûködtetõt vonjanak be.
Minden közmeghallgatás része a környezetvédelmi adatsorok áttekintése.
Ezzel kapcsolatban az látható, hogy jelentõsen csökken a szennyezés, de ez
nem elsõsorban az önkormányzati beruházásoknak köszönhetõ, hanem a dorogi cégek és vállalatok fejlesztéseinek.
Ezért köszönet illeti õket. Azonban kedvezõtlen fordulat következett be: a szakhatóságtól levél érkezett, hogy a levegõtisztasági mérõberendezések nem
üzemelnek tovább, forráshiány miatt.
Ha ez a mérés ellehetetlenül, az nyilván komoly minõségi visszaesést jelent
a város életében. A mérés szüneteltetésével nem ért egyet az önkormányzat,
mert az adatokból rengeteg információhoz lehet jutni, ezért keresik a további
finanszírozás lehetõségét.
Visszatekintett a polgármester az idei
fejlesztésekre is: az egyik büszkeségünk a szakrendelõ felújítása és környékének rendezése, a volt súlyfürdõ
épületének elbontása volt. Végre valódi zöld közpark jön létre a város
egyik forgalmas pontján. December 4e az ünnepélyes átadás dátuma, Szent
Borbála napja.
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A másik nagy beruházás a városi bölcsõde bõvítése és az ehhez kapcsolódó közmû kiváltás volt. Nagyon jó minõségben valósult meg a fejlesztés.
A rendõrség új épületének kialakítása nem önkormányzati beruházás
volt, de az ingatlan cserét tekintve
rendkívüli pénzügyi hozzájárulás történt a város részérõl azért, hogy a rendõrség megfelelõ körülmények között
végezhesse munkáját.
Az egyházközségek támogatásának
folyamatában most a Szent József templom külsõ felújítása folyik, a fõegyházmegye és a város együttmûködésében.
A belsõ renoválása tervezés alatt van.
A volt brikettgyár területén kialakítandó intermodális közlekedési csomópont felépítése már megingathatatlan tény. A Budapest-Esztergom vasútvonal felújításának szerves része ez
a projekt. Az eredeti dorogi elgondolásokat veszik bele a nagy programba.
Ez a fejlesztés nemcsak Dorogot érinti, hanem térségi szolgáltatás fejlesztés. A megvalósíthatósági tanulmányok
készítése zajlik.
A Panel plusz program második szakasza is a befejezéshez és a pénzügyi
rendezéshez ért. Köszönet illeti a
(Folytatás a harmadik oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
2011. november 25-i ülés
Elfogadták a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idõben hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló jelentést képviselõink. Ebbõl kiderült, hogy az elmúlt idõszakban áttekintették a város
azon intézményeit, melyeknél mosatási tevékenység folyik.
A mosatási szolgáltatás átszervezésével a várható megtakarítás éves szinten közel 5 millió Ft.
A jelentésbõl az is kiderült, hogy az Arany János Városi
Könyvtár felújítására és átalakítására vonatkozó pályázat készítése folyamatban van, a Köztársaság út felújítására vonatkozó KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú pályázat benyújtásra került. A Promtávhõ Kft. beruházásában elkészült az öt önkormányzati intézmény, az Intézmények Háza, a József Attila
Mûvelõdési Ház, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ,
és a DOKI Intézményrendszerhez tartozó Zrínyi Óvoda és
Hétszínvirág Óvoda telephelyek rákötése a városi távhõ rendszerre. Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 2011. október 17-én kelt levelében tájékoztatta hivatalunkat, hogy a városban mûködtetett off-line imisszió mérõhálózatot, valamint a Zsigmondy
lakótelepen mûködõ on-line imisszió mérõállomást is pénzügyi okok miatt határozatlan idõre leállította.
További döntések: A 2012. évi költségvetési törvény- tervezet alapján a következõ évre 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe vennie az önkormányzatnak, így 2012.
január 1-tõl 4,2 %-kal emelik a temetkezési tevékenységhez
kapcsolódó díjakat, a közterület használati díjakat, az önkormányzati lakások lakbérét. Emelték a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése díjait. is.
Módosították a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve
szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendeletet. Eszerint
2012. január 1-tõl az Idõsek Otthonában, és az Idõsek Otthona
demens betegeket ellátó részlegében a 2012. évben fizetendõ
térítési díj: 91.350,- Ft/fõ/hó. Az egy napra esõ térítési díj: 3.050,Ft/fõ/nap. A Dr. Magyar Károly Bölcsõdében 2011. évben az
idõszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 500,- Ft/óra.
2012. január 01-tõl fizetendõ étkezési térítési díjak: Bölcsõdei teljes étkeztetés: 560,- Ft. Reggeli: 94,- Ft. Tízórai: 46,- Ft.
Ebéd: 326,- Ft. Uzsonna: 94,- Ft. Óvodai teljes: 311,- Ft. Reggeli: 63,- Ft. Uzsonna: 40,- Ft. Iskolai teljes: 427,- Ft. Tízórai: 90,Ft. Ebéd: 251,- Ft. Uzsonna: 86,- Ft. Idõsek otthona teljes: 713,Ft. Reggeli: 99,- Ft. Ebéd: 329,- Ft. Vacsora: 285,- Ft.
Módosították a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet is.
Elfogadták a Városi Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat munkájáról szóló tájékoztatót, az önkormányzat 2011.
évi költségvetésének III. negyedévi teljesítését. Nem tárgyalták az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját.
Dorog Város Képviselõ-testülete 2012. január 1-tõl a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság kórházi ellátásért fizetendõ térítési díját 96.000 Ft/hó, 3.200 Ft/nap összegben határozza meg.
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Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Nonprofit Kft. 30.000.000.- Ft, azaz Harmincmillió forint
összegû folyószámlahitel tõke és járulékainak visszafizetésére készfizetõ kezességet vállal a hitel futamideje alatt.
A városi sportlétesítmények bérleti díjának a prognosztizált
inflációt meghaladó mértékû, 6%-os emelését fogadták el.
A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz benyújtott pályázatokat nem minõsíti közfeladatnak,
így azokra a”Megfelelõségi nyilatkozat” - ot nem állítja ki.
Dorog Város Képviselõ-testülete a város forgalmi rendjének felülvizsgálata során az alábbi változtatásokat fogadja el:
- Ady Endre utcában a menetirány szerinti bal oldalon
megállni tilos tábla kihelyezése, hatálya kiterjed az utca
teljes hosszára vonatkozóan,
- Árpád utcában a menetirány szerinti jobb oldalon megállni tilos tábla kihelyezése, bal oldalon parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a járdán
is lehet parkolni két kerékkel, a jelzõtáblák hatálya kiterjed az Ady Endre utcai keresztezõdésig, az Ady Endre utcai keresztezõdéstõl a Csolnoki útig jobb oldalon parkoló
tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a
járdán is lehet parkolni két kerékkel,
- István király utcában a menetirány szerinti jobb oldalon megállni tilos tábla elhelyezése, hatálya a Penny áruháztól a Kálvária útig tart,
- Mátyás király utcában a menetirány szerinti bal oldalon parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely
mutatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya kiterjed az Árpád utcától a Csolnoki útig utca teljes
hosszára vonatkozóan,
- Mátyás király utcában a Csolnoki úttól a Templomig tartó szakaszon jobb oldalon megállni tilos tábla kihelyezése,
-Szent Imre utcában, a menetirány szerinti jobb oldalon
parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya
kiterjed az utca teljes hosszára vonatkozóan,
- Vasútsoron a menetirány szerinti bal oldalon parkoló
tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a
járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya kiterjed az
utca teljes hosszára vonatkozóan,
- Bimbó utcában a Polgármesteri hivatal kapucsatlakozásától teljes hosszban a menetirány szerinti jobb oldalon
parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel,
-Nefelejcs utcában a 16 számtól a menetirány szerinti bal
oldalon parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely
mutatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel,
- Táncsics utcában a menetirány szerinti jobb oldalon
megállni tilos tábla elhelyezése, hatálya az Ella köztõl a
Kossuth L. utcáig tart,
-Táncsics utcában a menetirány szerinti bal oldalon parkoló tábla kihelyezése, hatálya az Ella köztõl a Kossuth L.
utcáig tart,
- Arany János utcában és a Vörösmarty utca Arany János
utca és Esztergomi utca közötti szakaszán mindkét irányban 30 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezése.
MaZsu
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Közmeghallgatás
(Folytatás az elsõ oldalról)
résztvevõ polgárokat, mert a program hátterében komoly
családi hitelek állnak.
A város közintézményeiben folyik tovább az energia racionalizálási program. A távhõ hálózatot bõvítik, és emellett az alternatív energia felhasználás lehetõségeit is vizsgálják. Az úgynevezett „zöld erõmû” projektet is támogatja az önkormányzat, a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú felhasználása a cél.
A jövõt illetõen szóba került a könyvtár, a volt bányatiszti
kaszinó felújítása, illetve a Köztársaság út rekonstrukciója.
Tehát tervek vannak, reméljük, ezekbõl minél több megvalósul, így a város fejlõdésének íve a mostani gazdasági nehézségek ellenére sem törik meg.
MaZsu

Allergia gyerekkorban
Az allergia a XXI. század népbetegsége, a modern kor
epidemiája. Az Európai Fehér Könyv adatai szerint az európai össznépesség 35 %-a szenved az allergiás - atopiás
betegségek valamilyen formájában. Magyarországon az
összlakosságra vonatkozóan az allergiás betegek száma
meghaladhatja a kétmilliót, számuk folyamatosan növekszik, ez aggodalomra ad okot.
2001-ben az akkor 13.500 lakosú Dorog város általános
iskolás gyermekeinél végzett a Svábhegyi Gyógyintézet
allergológiai felmérést.
2011-ben az általános iskolás gyermekeknél ismételten
elvégezték a vizsgálatot. A vizsgálat célja: az adott korcsoport egészségi állapotának felmérése, allergiás tünetek kiszûrése, javaslat a szükséges további lépésekre. A vizsgálatok információt adnak a térségben a különbözõ allergiát
kiváltó körülmények elõfordulásáról, nem utolsó sorban
rámutatnak a megelõzés lehetõségeire, feladataira.
2011-ben összesen 785 fõ vállalkozott a szûrésre, ebbõl
536 fõnek nem volt pozitív eredménye.
249 gyermeknél találtak allergiát mutató, vagy allergiára
hajlamosságot igazoló eredményt. Ez 31,7 %-os elõfordulás. 2001-ben ez az arány az akkor vizsgált 1292 fõbõl 26 %os volt, tehát a mostani eredmény emelkedõ tendenciát
mutat. A 2011. évi elemzés alapján az allergiás reakciót produkálók aránya tíz év alatt 5,7 %-kal nõtt.
A legnagyobb arányban a poratkára való érzékenység volt
kimutatható, míg az egyéb környezeti allergének közt a
különbözõ fûfélék, illetve harmadik helyen a parlagfû okoz
gondot. Az ételek okozta érzékenység a negyedik helyre
került.
Ilyen átfogó általános statisztika a vizsgálatot végzõ intézet adatai szerint egyetlen városban sem történt, különös
tekintettel a tíz év utáni ismétlõ vizsgálatra. Az eredmények elsõ látásra is mutatják mennyire fontos lenne a megelõzés, a megfelelõ információ az életkörülményekre vonatkozóan.
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Belakták az elsõ gyerekek
a Dr. Magyar Károly Városi
Bölcsõde új szárnyát
Már tíz gyermek jár a nyár folyamán felépült, és októberben átadott új bölcsõdei épületrészbe. November 7-én
reggel kezdõdött az újonnan felvett gyerekek beszoktatási
idõszaka, mely már a végéhez ért. A bent lévõ kérelmek
alapján 2012 márciusra töltõdik fel az intézmény a maximális 40 fõs létszámra. Az új „jövevények” nagyon jól érzik magukat az új játékok és bútorok között, szüleik is elégedettek az ellátás színvonalával, a már korábban beíratott
kicsik szülei is csodájára járnak az új résznek. A gondozónõk is örülnek, hogy új gyerekek érkeznek folyamatosan,
és szépen telik meg élettel az épület.
Lockerné Göndör Erzsébet bölcsõde vezetõ örömét fejezte ki, hogy elérték céljukat, megvalósult az elképzelésük, és az új épületszárny megnyitásával teljes körûen ki
tudják szolgálni a dorogi szülõk igényeit.
Közép-Dunántúli Operatív Program „szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû felhíváson nyert a projekthez önkormányzatunk 73 .044.772,- Ft-ot. A beruházás összköltsége
81.160.858,- Ft.

A Háttér a Dorogiakért Egyesület bemutatja

Karácsonyi borestje:

Béres Szõlõbirtok és Pincészet, Tokaj

Minden cseppje Béres!
2011. december 17. szombat, 18 óra
Dorog, Mûvelõdési Ház
16 órától adventi kézmûves és könyvvásár, melynek keretében kézmûves termékek, sajtok, bor -, gasztro -, és sikerkönyvek, valamint a Béres pincészet borai vásárolhatók meg.
A vásárt követõen, 18 órától borest, hét különleges tétellel,
idei musttal, illetve gazdag borfalatkákkal.
Az est során fellép Magassy Júlia énekesnõ
Infó: 30/956-35-17; http://dorogiborklub.hu;
info@dorogiborklub.hu
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
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Kiállítás a Dorogi Galériában
A „DOKI” tanulóinak képzõmûvészeti alkotásaiból rendezett elsõ közös kiállítása látható a Dorogi Galériában
december 10-ig. A tárlatot Sitku Pál, a Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fõigazgatója nyitotta meg, és
beszélt a kiállított mûvek
hátterében álló munkáról.
„Bár csak másfél éve vallhatom doroginak magam, azt
örömmel tapasztaltam, hogy
városunkban a mûvészeti
élet rendkívül élénk, színes,
kiállítások sora követi egymást. Diákjaink sem lógnak
ki a sorból, alkotásaik garmadája vár arra, hogy sikeres
pályázatokon vegyenek
részt, illetve bemutatkozhassanak a nagyközönségnek.
Miért is mûködik ez itt
ilyen jól? Azok a feltételek,
amelyek szükségesek mindehhez, adottak:
• vannak rendkívül tehetséges tanulóink,
• mindhárom feladat-ellátási helyen mûködik tehetséggondozó mûhely, élén egy-egy olyan mûvészként is sikeres tanárral, akik felkészítik õket. Itt szeretném megköszönni Kapa Melindának, Partosné Tóth-Major Krisztinának,
Czahesz Anitának és Kolonics Péternek az áldozatos munkáját, és a kiállítás létrehozását.
• a támogató és befogadó környezet, gondolok itt az iskolára, az önkormányzatra és a szülõkre akik ezen tevékenységet segítik.
Az alkotások technikája rendkívül sokszínû: találhatunk
krétarajzot, temperával, színes ceruzával, páccal, olajpasztellel, tussal készült alkotást, de vannak rendhagyóak is, ilyenek az üvegfestmények és a tûzzománcok. Fontos kiemelni,
hogy ezen mûvek egy része órai munka, de a többségük szakkörön készült. Van több olyan alkotás is, melyeket pályázatokra küldtünk be, ott komoly díjakat nyertek, de ezek több-

nyire nem kerülnek vissza hozzánk és ezért most nem láthatók. Mit is lehet ezen alkotásokról elmondani? A kiállított
gyermekrajzok, és más mûvek kivétel nélkül õszinte, kreatív,
bátor klisék nélküli alkotások. Képesek velünk közölni azt,
amit a gyerek érez, megmutatják nekünk, õk hogyan látják a
bennünket körülvevõ világot.
Elmondják rajzaikon keresztül
azt, amit a szavak nem, vagy
csak nehezen közölnek. Alkotásaik ösztönösek, mivel hallgatnak megérzéseikre, mûveik
ezért olyan tiszták és érthetõk.
Beszéljünk most már az alkotókról is: mivel a kiállítók
száma rendkívül sok, ezért
egyeztetve a szaktanárokkal
azokat a diákokat emelném ki,
akik a korábbi idõszakban alkotásaikkal nemzetközi, országos ill. megyei pályázatokon kiváló eredményeket értek el. Tudni kell, hogy közülük többen, nemzetközi és
országos pályázatok gyõztesei, különdíjasai voltak.
Az eötvösösök közül kiemelném: Szabó Zsófiát, Majoros
Kingát, Oláh Renátát, Vázsonyi Zsófiát, Kálvin Zsófiát,
Illés Anettet, Szeibert Rékát és Szabó Mírát.
A petõfisek közül: Radovics Marcell, Jónás Manda Mercédesz, Szeghalmi Laura és Szabados Alexandra.
A zrínyisek közül: Dejczõ Fanni, Csipke Orsolya, Csapó
Fanni, Barta Alexandra, Feczkó Regina és Hüse Adrienn
ért el alkotásaival kiemelkedõ eredményt.
Természetesen mindenki, akinek az alkotásai ide eljutottak, dicséretet érdemel.
Bízom benne, hogy minden érdeklõdõ örömét leli az
alkotások megtekintésében.” – zárta gondolatainak sorát
Sitku Pál.
A megnyitón közremûködtek a Zrínyi Iskola Kicsinyek
Kórusa tagjai Kovácsné Fódi Krisztina vezetésével.

Az ember-barát halálsugár
A valóságban is a bõrömön éreztem a „telekobalt ágyú
lövéseinek” következményeit. Köztudott, hogy a radioaktív sugárzás iszonyú dolgokat tud mûvelni az élõvilág minden tagjával, lásd Hirosimát, Nagasakit, Csernobilt (amely
nem volt „egyszerû baleset”) és legutóbb a japán atomerõmû katasztrófát.
És mégis: láss csodát 2-lábú igába tudta hajtani a radioaktív halálsugarat, a maga hasznára és örömére (lásd atomenergia, képletesen a gyógyító orvos kezének „meghosszabbítása”) azzal, hogy a nagy ellenséget, a rákbetegséget le
tudja gyõzni, azaz a rákbeteg meggyógyul. Életet és alkotó
éveket kap ajándékul a rettegett „halálsugártól az ember.
Sokat köszönhetek orvostársaimnak, így dr. Dinnyés József megyei kardiológus fõorvosnak, dr. Gréger Otília fõorvosnõnek, dr. Erõs Miklósnak, és dr. Dinnyés Emília osztályvezetõ fõorvosnõnek.
Majd a jelenlegi szörnyûség helyett optimális, további
alkotó éveket adott az Országos Onkológiai Intézet („Kék
golyó utcai klinika”): Dr. Varga Szilvia sugárterápiás fõor-
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vosnõ, dr. Fülöp Miklós nyak- és fejsebész fõorvos, valamint Zömbikné Mariann szakasszisztensnõ. Mindent megtettek a 70 nap alatt és megtesznek nemcsak értem, hanem
az általam is látott irdatlan sok rákbetegért.
De meg kell köszönnöm a Nem Orvos Emberek önzetlenségét és segíteni akarását is, így Dankó Józsefnek, (a Zrínyi
Ilona iskola igazgatójának), Solecki Szilárdnak (a József Attila Mûvelõdési Ház igazgatójának), a hasznos anyagi segítségért, mely megteremtette a „soronkívüliség” kapuját, és nem
utolsó sorban Dr. Révay Gábor fõgyógyszerésznek, az igen
jelentõs anyagi, erkölcsi és baráti segítséget.
Köszönet illeti a szépséges „nagymamikat”, az Asszonyokat és Férfiakat, akik bátorítottak, etettek és itattak, akik
„imádkoztak” értem.
A megszelídített „halálsugár” sokunkat visszaad az Életnek, és ezt csak úgy tudjuk meghálálni, hogy dolgozunk
tovább a Közjóért, és nem felejtjük el azokat, akik a nehéz
órákban napokban és hónapokban velünk voltak.
Dr. Till József, a dorogiak „Öcsi doktora”
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Tatai a megye szépe
Másodjára rendezték városunkban az Miss Alpok Adria
szépségverseny megyei döntõjét. A rangos eseményen sajnos nem indult a dorogi versenyzõ, de a többi tizennégy
lány sem okozott csalódást. A mûvelõdési ház színpadán
kialakított kifutón mutatták meg bájaikat póló-farmer összeállításban, bikiniben, majd estélyi ruhában. Nem volt egyszerû dolga a zsûrinek. A harmadik helyezést a kömlõdi
Schvartz Anettet (21) érdemelte ki, az elsõ udvarhölgy a
Facebook-voksolást is megnyerõ tokodi Antal Evelin (17)
lett, míg a megye legszebbikének a tatai Berger Jeannine
Denise (21) találtatott. A királynõt a tavalyi gyõztes esztergomi Jónás Anna koronázta meg, majd Molnár Albert, a
Dorogi Vállalkozók Egyesületének elnöke adta át számára
a díszes szalagot.

A KEMÖ Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola
Dorogon 1969-tõl várja a tanulni vágyókat.
A 2012-13-as tanévben is három párhuzamos osztály indítását tervezzük.
- Emelt óraszámú nyelvi osztály angol/német nyelv: (kód:
02/03) 9-10. osztályban a választott nyelvbõl heti 5 órát, 1112. osztályban 7 órát biztosítunk.
- Általános tantervû gimnáziumi osztály: (kód: 01) Ezt a
képzési formát ajánljuk azoknak, akik még nem döntötték
el, hogy mivel kívánnak a késõbbiekben foglalkozni.
Nyelvtanulási lehetõség: angol, német (3-3 óra).
- Informatikai Szakközépiskolai osztály: (kód: 04) 9-10. osztályban heti 5 órában tanulhatják a diákok az informatikát,
11-12. osztályban ez 8 órára növekszik. Tanulható nyelv az
angol (4 óra). ECDL vizsga letételére helyben lehetõséget
biztosítunk.
- Érettségizett tanulóknak internetes alkalmazásfejlesztõ
OKJ-s szakmai képzést tudunk ajánlani.
A 2011-12-es tanévben is elindítottuk a „Csibe-programunkat”. A 8. osztályosok pályaválasztásának könnyítésére „Csipegetõ” elõkészítõ foglalkozásokat szervezünk. Ennek zárása a két napos „Csibe tábor” a tanév végén.
További pályaválasztási tájékoztatóink:
Nyílt nap: 2012. 01. 04. 8-14 óra
Szülõi tájékoztató: 2012. 01. 06. 16 óra
Minden érdeklõdõnek szívesen adunk tájékoztatást az alábbi elérhetõségeinken: Telefon: 33/431-675 Fax: 33/441-340 Web:
http://zsigmondy-dorog.hu E-mail: dogim@freemail.hu

Az Év Szociális Dolgozója
Tóthné Szakács Ildikó a Dr. Mosonyi Albert Gondozási
Központ részlegvezetõje vehette át az Év Szociális Dolgozója díjat 2011-ben a mûvelõdési házban rendezett Szociális Munka Napja alkalmából, ahol a dorogi szociális intézmények dolgozóit köszöntötték.
Elõször Dr. Tittmann János polgármester mondott ünnepi köszöntõt, majd a vidám ajándékmûsort pedig Éles
István humorista szolgáltatta.
Tóthné Szakács Ildikó a szakterületén végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül vehette át az „Év Szociális Dolgozója” díjat.
Tóthné Szakács Ildikó a Dr. Mosonyi Albert Gondozási
Központ demens betegeket ellátó részlegének vezetõje.
2000-tõl dolgozik a gondozási központban, ahol kezdetben mentálhigiénés és foglalkoztatási feladatokat látott el.
2001-ben megszerezte elõbb a pedagógiai, majd a gyógypedagógiai asszisztensi képesítést.
Munkája során jó kapcsolatokat alakított ki kollégáival
és a gondozottak is nagyon megszerették. 2004-ben szociális gondozó és szervezõ szakon tett sikeres vizsgát. 2006ban elvállalta a gondozási központ keretein belül mûködõ
házi gondozó szolgálat irányítását. Tudását állandóan fejlesztette, 2009-ben szociális munkás diplomát szerzett. Diplomamunkáját Dorog szociális ellátórendszerében dolgozó szakemberek kiégés vizsgálatáról írta.
2007. júniusától a gondozási központ új ellátási formájaként megalakult demens betegeket ellátó részleg vezetõje
és egyben a gondozási központ intézményvezetõ helyettese lett. Munkáját itt is a lelkiismeretesség, pontosság, felelõsségérzet jellemzi.
Szerteágazó feladatát mindig a gondozottak érdekeit szem
elõtt tartva, önállóan, hatalmas munkabírással végzi.
Gratulálunk és további sok sikert kívánunk munkájához!

A „Pro Schola Nostra” Alapítvány nevében a kuratórium megköszöni mindazoknak, akik a 2010. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak felajánlották.
Az átutalt összeg 295.507.- Ft volt, melyet a kuratórium
az Alapító okirat céljainak megfelelõen használ fel. A
felhasználást a közhasznúsági jelentésben hozzuk nyilvánosságra.
Dorog, 2011. november 21.
Köszönettel: Brassói László sk. a kuratórium elnöke
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Teltház és idõutazás a villányi boresten. Közel 100 érdeklõdõ
vett részt a Dorogi Borklub idei kiemelt borestjén, melynek
vendégei a népszerû villányi Vylyan pincészet legjobb
boraiból álló repertoárt kóstolhatták végig. Az est elõtt és
közben a látogatók emellett a nosztalgia jegyében egy színes,
élményekben gazdag születésnapi fotókiállítás keretében
élhették át (újra) a Borklub megalapítása óta eltelt 8 év
legfontosabb, legvidámabb pillanatait.

A Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenyén
Szekszárdon Málnai József tanár úr különdíjas lett. A
versenyen az emlékév miatt természetesen egy Liszt
mûvet is kötelezõ volt eljátszani. Málnai József Baky
Péter festõmûvész grafikáját kapta különdíjként. Dorog
város büszke lehet kiváló zongoristájára!

Pályázatot nyert az uszoda
Az Új-Hullám Sport Egyesület 12 168 000 Ft-ot nyert az
„Úszás, mint alapsportág népszerûsítése a dorogi kistérségben” címû programja megvalósításához. Az ez alkalomból
tartott sajtótájékoztatón és bemutató órán részt vett Güttler
Károly Európa-bajnok, kétszeres olimpiai és világbajnoki
ezüstérmes magyar úszó, úszóedzõ, aki bekapcsolódott a
gyerekek oktatásába is. Az ifjoncok nagy figyelemmel követték utasításait. Segítségére
volt még Dr. Csaba László, a
Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja, aki elmondta, hogy
Dorogon minden együtt van
ahhoz, hogy ez a program sikeres legyen.
Az úszásoktatási- és az ehhez kötõdõ szellemi képzési
programban alapvetõen a
kistérségi hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetben lévõ gyerekek vesznek
részt. A programban az epöli óvoda, általános iskola, a
piliscsévi iskola, a kesztölci óvoda, és a tokodaltárói közoktatási intézmény vesz részt.
A dorogi uszoda megnyitása óta folyamatosan nagy érdeklõdés mutatkozik a vizes sportágak iránt a Dorogon és
a kistérségi településeken élõk részérõl. A szülõk anyagi
helyzete azonban nagymértékben meghatározza a gyerekek sportolási lehetõséget. A dorogi kistérségben is sok
olyan család él, amelyeknek pénzügyi problémát jelent
gyermekük sportoltatása. Az elmúlt évek gazdasági nehézségei tovább nehezítették a családok helyzetét. A fent emlí-

„Halkan hull a hó”

A zeneiskola programjai:

A Zrínyi iskola karácsonyi hangversenye
december 18-án 16 órakor, advent negyedik
vasárnapján lesz a Szent József plébánia templomban.
Fellépnek az iskola kórusai, szavalói, a zeneiskola
tanárai, diákjai közremûködésével 16 órától.
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tett pályázat azonban kitörési pontot, megoldási lehetõséget családok, illetve a programban részt vevõ oktatási intézmények számára.
A sikeres pályázat nagy létszámú gyermekcsoportok gyakorlati- és elméleti képzésére is lehetõséget biztosít. A program során 10 csoportban 270
gyermek vesz az oktatásban. Az
iskolai-óvodai csoportok heti
egy alkalommal gyakorlati
úszásoktatást kapnak a Dorog
Városi Uszodában. A gyakorlati képzést elméleti oktatás is
kiegészíti, amelynek során
többek között sport- és olimpiatörténettel, az uszodai- és
fürdõkultúra legfontosabb
elemeivel is megismerkednek
az általános iskolás gyerekek.
A képzések a korosztályi sajátosságokhoz igazodnak.
A képzési idõszak végén a gyermekek úszóversenyben
mérhetik össze tudásukat.
A program célja: Az alap célkitûzés a vizes sportágak megismertetése és megszerettetése, az uszodai- és fürdõkultúra elsajátíttatása, a sportági tehetség kiválasztás, valamint a
kiválasztott gyerekek egyesületbe- és versenysportba való
beintegrálása.
Fontos, hogy a családok közelebb kerüljenek a vizes sportágakhoz, megismerjék az uszoda adta lehetõségeket és
amennyiben lehetõségeik engedik, legyenek használói is
az uszodának.
A projekt 2012.04.02-án zárul.

December 11-én Dorogon a református templomban
adventi hangversenyt ad 17 órakor
iskolánk kórusa, vonósegyüttese és tanárai.
December 12-én tartjuk hagyományos
karácsonyi hangversenyünket
a mûvelõdési ház színháztermében, délután. 16.30-tól.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Nagyszerû gyõzelmével a harmadik helyen zárt a DFC
Felnõtt csapatunk a 2011-12-es bajnokság õszi idényét remek játékkal és fölényes gyõzelemmel zárta és búcsúzott
szurkolóitól. A régen várt siker remélhetõleg bizonyítja,
hogy közös összefogással, ígéretes tehetségekkel szép eredményeket lehet elérni és így feltárni a feljebblépést jelentõ
zárt kaput. Ugyanis ez a kitûzött cél!
A labdarúgó egyesület 2011. november 10-én szombaton
délután 3 órakor a dorogi városi sportcsarnokban nyilvános sportgyûlést tart, melyen valamennyi csapat játékosai
és vezetõi vesznek részt és szeretettel várják a dorogi labdarúgás szurkolóit, barátait.
Az NB III. bajnokság novemberi mûsorában négy mérkõzés szerepelt, melybõl kettõt idegenben, kettõt idehaza
játszott le csapatunk. Újbuda ellen idegenben 0-0, Törökbálinton 2-0-ás gyõzelem, tehát 4 pont a hozam. Hazai pályán sajnos az éllovas Érd ellen egy balszerencsés mérkõzésen 1-0-s vereséget szenvedett a csapat. Ezzel a vereséggel elveszett az eddigi veretlenség. A csoport második helyezettje, a Biatorbágy ellen a játékosok jóvátették a kisiklást. Nagy lendülettel kezdett a Dorog és a 6. percben 2-0-ra
vezetett Nász Szilárd nagyszerû góljaival. Ezt az eredményt
a második félidõben még javította és belõtte Sibalin a 3.
hazai gólt is. Az õszi végeredmény tehát így fest: 1. Érd 36
pont, 2. Biatorbágy 33 pont,
3. Dorog, 32 pont. Innen folytathatja majd jövõ év tavaszán a csapat a sikeres pontszerzéseket. Kedves színfoltja
volt ennek a mérkõzésnek az elején, hogy a csapat játékosai a szurkolók nagy tapsa közben köszöntötték Frank Tamás kapust, aki az eddig lejátszott 14 mérkõzésen mindössze 6 gólt kapott, ezt úgy hálálta meg, hogy a 15. mérkõzésen, a záró találkozón is érintetlenül megõrizte a 6 gólos
teljesítményét és ez az eredmény szinte páratlan!
Az MLSZ vezetése – az Elnök nyilatkozatából kiderült jövõre átszervezésre készül, mégpedig az NB II. és az NB
III. osztályoknál. E szerint csak egy NB II. és három vagy
négy NB III-as osztály lenne a következõ évi bajnokságban. Ez a létszámcsökkentés pedig nagyban megnöveli
azoknál a csapatoknál a pontszerzést, amelyek bennmaradni, vagy feljebb szeretnének lépni. Nagy küzdelem várható tehát tavasszal, ebben csapatunknak is nagy szerep
jut, mivel a célkitûzés szerint meg kell védeni helyünket,
vagy lehetõség szerint feljebb lépni.
Asztalitenisz: A megyei bajnokság során novemberben
három mérkõzésre került sor, melyeken 50 %-os eredményt
értek el játékosaink. A Tatabánya ellen 10-8 arányú vereség, a Nyergesújfalui Eternit ellen 9-9 arányú döntetlen,
majd a Kisbér ellen 10-8 arányú gyõzelem. Lesz ez jobb is
ígérik a csapat tagjai.
Kézilabda: NB II-es csapataink, nõk – férfiak a sok sérülés miatt gyengén szerepeltek november hónapban, így
eredményeik elmaradtak a várttól. A vezetés bízik a sérültek mielõbbi felépülésében és így a teljes csapat eredményeinek javulásában. Sok mérkõzés van még hátra, javításra van tehát lehetõség.
Teke: Az NB II-es csapat visszalépése folytán a figyelem a
városi tekebajnokságra terelõdött. November hónapban
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vége tért a 2011. évi I. osztályú tekebajnokság, melynek végeredménye a következõ: 1. Comp-L 36 pont, 2. ONYX I. 36
pont, 3. AKRO 32 pont, 4. Süttõ 26 pont, 5. Kartográfia 25
pont, 6. Richter I. 22 pont, 7. Ászok 21 pont, 8. Tokodaltáró
18 pont, 9. Döngetõk 16 pont, 10. GRANSEC 16 pont, 11.
KÉK-CÉG 12 pont, 12. TIVI KFT 4 pont.
A versenyben összesen 106 játékos vett részt.
Második osztály: 1. METAL TEAM 40 pont, 2. GRANNett 26 pont, 3. ONYX II. 22 pont, 4. KOMPLETT 21 pont,
5. Richter II. 17 pont, 6. Suzuki 17 pont, 7. ZICCER 13 pont,
8. Konecsni P. 12 pont.
Alig hogy véget ért a városi bajnokság, elkezdõdtek a téli
kupa küzdelmei, vegyes csapatokkal (férfi-nõ) 18 csapat
részvételével.
A többi szakosztály munkájáról, mivel a versenyek még
javában folynak, a következõ számban adunk számot. Minden kedves sportbarátnak kellemes ünnepeket, boldog ,
eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk.
Göb Sándor
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Másfélmillió lépés sztómával
Az „Egészség hídja összefogás” részeként, amely a mellrákkal szembeni védekezés fontosságára hívja fel a figyelmet, a Lánchidat évente egy napra rózsaszínûre világítják.
Hasonló indíttatással született meg a Dorogi ILCO Klub
kezdeményezésére indult figyelemfelkeltés. Mi nem vonulhattunk egy hídon át, - gondoljunk bele: hányan állnának a hátunk mögött szégyennek vélt fogyatékosságukban? Pedig többen vannak
ennek a veszélynek kitéve,
mint gondolnánk. A vastagbél rák a második leggyakoribb daganatos halálok. A túlélõk zöme sztómás lesz. A
sztóma egy olyan mesterségesen, sebészek által létrehozott bélnyílás a hasfalon,
melyen keresztül a széklet a
szervezetbõl távozni tud.
Felvállaltuk, elvállaltuk,
teljesítettük!
Felvállaltuk sztó-másságunk, elvállaltuk, hogy a
közvélemény figyelmét felhívjuk fogyatékosságunkra és
elfogadtatjuk azt. Ezzel a hittel indultunk 2011. április 26án Hollóházától az Írott-kõig, az Országos Kéktúra útvonalán vezetõ 1128 km-es, 9 szakaszból álló zarándokutunkra. A teljes útvonal bejárása nagy kitartást igényelt a teljes
utat bejáró résztvevõktõl. Õk négyen voltak: Kovács
Istvánné (Nyíregyháza), Mihály Gáborné (Hódmezõvásárhely), Nagy István (Szolnok), Magyarfalvi Imre (Dorog).
Nem csak a napi 20-30 km megtételében kellett legyõzni
önmagunkat, hanem kilenc alkalommal kellett a túra következõ szakaszának kiindulópontjára utazni, majd haza,
és az 58 otthonról kiesett nap hiányát is pótolni kellett.
Jól bizonyította sztómásaink összefogását az, ahogy fo-

gadtak bennünket. Az útvonalunk mentén érintett sztómás
klubok tehetségükhöz mérten szállással, élelemmel és holmijaink szállításával, vagy pénzzel segítettek. Sok helyen,
egy-egy szakaszon túrázva elkísértek bennünket.
Ennek az újságnak a terjedelme nem elég arra, hogy a
látottakról, hazánk szépségérõl beszámoljunk. Rengeteg
élménnyel lettünk gazdagabbak, akik eljöttek közénk azokkal szalonnasütés mellett
mindezekrõl hosszan elbeszélgettünk és persze nem
maradhatott el fogyatékosságunk, szervezeti életünk
mindennapos problémáinak
megbeszélése sem.
Figyelemfelkeltésünk legnagyobb eredménye az volt,
amikor az MTV 1 csatornája
a „Napközben” címû mûsorában 10 percben mutatott be
bennünket mátrai túránk
közben. Itt a Rockenbauer
Pál neve fémjelezte „Másfélmillió lépés Magyarországon” címû film rendezõje, a késõbbi tv elnök Peták István fogadott mátraalmási nyaralójában. A Rádió7 esti mûsorában Mihály Gáborné naponta
beszámolt a napi túránkról. Több helyi sajtó és internetes
portál is felvett napi hírei közé.
Ezúton megköszönjük minden támogatónk önzetlen segítségét!
Weblapunkon, a www.magyarilcoszovetseg.hu oldalon
részletes beszámolók, és sok fénykép található. Vállalásunkat 2011. október 11-én teljesítettük.
2011. november 29-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját a sztómások dorogi egyesülete, a Dorogi ILCO
Klub.
Magyarfalvi Imre
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