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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Ajándék karácsonyi gálamûsor
Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek számukra a meghívóban szereplõ Budapest Bár zenekar tagjai. Már
hagyomány, hogy karácsony elõtt ingyenes ajándékmûsorral várják a város és a térség lakóit. Aki eljön, és

a rohanós ünnepi készülõdésbõl kicsit kiszakadva
megpihen a színházteremben másfél órára, sosem csalódik: a korábbi fellépõk névsora után már tudják,
hogy mindig különleges zenei csemegét hallhatnak. Ám a koncert elõtt még egy fontos esemény történik. A képviselõ-testület mûvészeti elismerését, a festõ Rauscher Györgyrõl elnevezett díjat is ekkor adják át. Idén egy olyan
alkotó kapta, akinek nincsenek kiállításai,
nem cikkeznek róla a lapok, és munkáját magától értetõdõnek veszi minden vendég, aki
elmegy egy városi rendezvényre.
Õ Szentgyörgyi Sándor, a mûvelõdési ház
dekoratõre, nyomdásza, aki csendes profizmussal, a háttérben rendezi a kiállításokat,
nyomtatja a meghívókat, a városi újságot, õ
álmodja meg és készíti el a színpadon látható
díszleteket. Munkáját mindig az igényesség, a részletes kidolgozottság jellemzi. Nem törtetõ, magamutogató személyiség. Mint alkotásai, õ maga is a háttérben áll. A tartalomhoz mindig megtalálja a megfelelõ
megjelenítést. Már harminc éve dolgozik a mûvelõdési házban, de ötleteinek tárháza kifogyhatatlan. Az
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itt töltött évek alatt számtalan ünnepség dekorációja,
kiállítások rendezése, plakátok, meghívók fémjelzik
munkásságát.
Kapcsolata az intézménnyel még régebbi, ugyanis
tíz éves kora óta szakköri tagként szinte naponta látogatta az intézményt. 1987-ben miniszteri dicséretben
részesült. 2006-ban a Bányász Szakszervezet
Nívó-díját kapta meg.
Dekoratõri, alkotó munkájának Rauscherdíjjal való elismerése, alkalmat adott a nem feltûnõ, de a részletek gazdagságában megbúvó
értékek megbecsülésére.
A díj átadása után a Budapest Bár érkezett
a színpadra. Pillanatok alatt elvarázsolták a közönséget, majd visszarepítettek bennünket a
régi kávéházak füstös, félhomályos közegébe.
Dalaik még a mai fiatalok számára is ismerõsek
voltak, a nagymamáiktól hallhatták tán elõször.
Jó volt hallani a zenészek összeszokott játékát,
ahogy már pillantásokból is értették egymást,
és élvezettel tolmácsolták nekünk az elmúlt idõk ma
is idõszerû dalait, mindezt teljesen élõben. Ismét jó
volt hallani a közönség tapsát és látni elégedett moso-

lyát, ahogy a karácsonyig elõttük tornyosuló teendõktõl eltávolodva, önfeledten szórakoztak.
Az önkormányzat ezúton kíván valamennyi dorogi családnak szeretettel teljes karácsonyt és örömökben, sikerekben gazdag, békés boldog új esztendõt.
MaZsu
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Decemberi testületi hírek
Az év utolsó testületi ülésén számos fontos döntés született. 2011. január 1-tõl Dorogon is fizetni kell a hulladékszállításért. Eddigiekben a szolgáltatás költségét az önkormányzat vállalta magára, viszont az általános gazdasági
helyzet kedvezõtlen alakulása miatt ez a rendszer a továbbiakban nem tartható fenn. A település és a szolgáltató
Saubermacher Magyarország Kft. közötti szerzõdés módosítás szerint a települési szilárd hulladék gyûjtésének, szállításának és ártalmatlanításának költségét 2011. január 1-tõl
a lakosság fizeti meg, a térség többi településéhez hasonlóan. Az errõl szóló rendeletet több képviselõi kérdést, kiegészítést követõen, kettõ nem szavazat és egy tartózkodás
mellett fogadták el.
Módosították a Dorog Város Önkormányzata által
fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények,
illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló 6/2006.(I.31.)
sz. rendeletet három tartózkodás mellett. Tekintettel a
nyugdíjak 2011-re bejelentett 4,4 %-os kormányzati emelési
szándékra javasolták a Dr. Mosonyi Albert Gondozási
Központ A épületében jelenleg érvényben levõ térítési
díjnak 4 %-os emelését.
2009. január 1-tõl Dorogon a szociális alapellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgálat, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás) a
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat biztosítja. A
társulási fenntartású intézmények esetében a társulási tanács tesz javaslatot határozatában az intézményi térítési díjra.
A társulási tanács határozata alapján a következõ térítési
díjakat állapítják meg:
2011. évben a házi segítségnyújtás intézményi térítési
díja: (Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak!)
Ellátás
1. kategória
Házi segítségnyújtás
710 Ft/óra
2011. évben az étkeztetés és nappali ellátás intézményi térítési díja:
Ellátás
1. kategória
Ékeztetés díja elvitellel
380Ft/nap
(304Ft+76 Ft áfa)
Étkeztetés díja házhoz szállítással
380 Ft/nap
(304 Ft+76Ft áfa)
+ 170 Ft kiszállítás
Étkeztetés díja helyben fogyasztással
380 Ft/nap
(304 Ft+76 Ft áfa)
+170 Ft gond.díj
Nappali ellátás díja (étkezés nélkül) 100 Ft/nap
(adómentes)
Intézményi térítési díj:
Személyi segítés:
1460 Ft / óra
Személyszállítás:
290 Ft / Km
Intézményi térítési díj:
Szociálisan nem rászorultak intézményi térítési díja:
Személyi segítés térítési díja: 350 Ft/óra (adómentes)
Személyszállítás térítési díja:150 Ft/km (adómentes)
Egy nem és két tartózkodás mellett döntöttek az építmény adó 10%-os emelésérõl. Így az adó mértéke 2011. január 1-tõl 1040,- Ft/m2/év-re emelkedik. Ez mintegy húszmillió forintos többletbevételt jelent éves szinten az önkormányzat számára.
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Az ülésen kiderült még, hogy eredménytelenül zárult a
dorogi Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítésének kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat, így újat indítanak.
Az önkormányzati lakások lakbére is 10%-kal lesz több
mint eddig. Három tartózkodással fogadták el a rendelet
módosítását.

Komfortfokozat

Határozatlan idõre
Lakbértámogatás
kiutalt lakás
mértéke %-ban, a
2
lakbére Ft/m /hó szociális 5 éves idõtartalmú
szerzõdések esetében

Összkomfortos
266.25%
Komfortos
188.25%
Félkomfortos
91.28%
Komfort nélküli
55.20%
Elfogadták a Dorogi Városi Uszodai jegyárak díjának és a
városi sportlétesítmények bérleti díjának 3,5%-os – a várható
inflációval megegyezõ – mértékû emelését egy nem és kettõ tartózkodás mellett. Polonyi képviselõ úr észrevételezte, hogy az
árak és a szolgáltatások minõsége a sportlétesítmények esetében
nem mindig fedik egymást. Dr. Tittmann János polgármester
válaszában kiemelte, hogy a készülõ sportkoncepció ki fog térni
a létesítmények állapotának javítására is.
Dorogi Városi Uszoda jegyárak 2011. január 1-tõl:
Felnõtt belépõjegy:
1.030,- Ft
Diák belépõjegy:
680,- Ft
Nyugdíjas- és gyermekjegy:
570,- Ft
A városi sportlétesítmények bérleti díjai:
Iskola neve
Nyári idõszak Téli idõszak
(04.16. – 10.14.) (10.15. – 04.15)
Zrínyi Ilona Ált. Iskola 4.770,- Ft/óra
5.710,- Ft/óra
Eötvös József Ált. Iskola 6.270,- Ft/óra
7.090,- Ft/óra
Városi sportcsarnok bérleti díjai:
Sportcsarnok küzdõtér
8.190,- Ft/ óra
Salakpálya
2.740,- Ft/ óra
Mûfüves pálya
8.190,- Ft/ óra
Sportcsarnok tanácsterem
2.050,-Ft/ óra
Beszámolt még az Arany János Városi Könyvtár igazgatója a 2006 óta végzett munkájáról, ugyanis megbízatása
2011-ben lejár.
A két ülés közti beszámolóból megtudhatták, hogy az
augusztus 6-i felhõszakadást követõen megrongálódott patakmedret önkormányzatunk rendezi, ugyanis a patak kezelését végzõ Gerecse-Pilis Vízitársulat 2010 évben már nem
rendelkezik a munkálatok finanszírozására megfelelõ pénzösszeggel, ezért a költségeket átmenetileg az önkormányzat
biztosítja, majd azt továbbszámlázza a kezelõnek.
Utolsó napirendként megtárgyalták a képviselõ-testület 2011. I. félévi munkatervét is.

FOGADÓNAPOK
2011 januárjában a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. január 20. csütörtök, 8-12-ig.
DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. január 21. péntek, 8-12-ig.
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. január 21. péntek, 8-12-ig.
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Hulladék szállítási tájékoztató
Tisztelt Ügyfelek!
Dorog Város Önkormányzata a környezõ települések
között egyedüliként évek óta jelentõs mértékben hozzájárult a lakosság hulladékszállítási díjának támogatásához.
Az általános gazdasági helyzet kedvezõtlen alakulása
miatt ez a rendszer a továbbiakban nem tartható fenn, az
önkormányzat a térítést a 2011-es évre kizárólag méltányossági alapon tudja átvállalni.
Dorog város képviselõ testületének önkormányzati rendelete szerint a képviselõ testület mentességet biztosít hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség alól 120 l/hét mennyiségig az egy és két fõs háztartásban élõ dorogi lakosoknak,
akik betöltötték a 70. életévüket. A mentesség elbírálása kérelem alapján történik, melyrõl a polgármester dönt.
Az igazoltan egy fõbõl álló háztartások esetén a minimális heti szemétszállítási mennyiség melyre kötelezõen
szerzõdést kell kötni a szolgáltatóval, 60 l/hét.
A társasházak hulladékszállítása heti két alkalommal
történik.
A mentességre vonatkozó kérelem nyomtatványa a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán igényelhetõ és kitöltve ott leadható.
Az egyszemélyes háztartásra vonatkozó igazolást a Polgármesteri Hivatal okmányirodájában igényelhetik, melyet kitöltve a Saubermacher Mo. Kft. dorogi kihelyezett
ügyfélszolgálatán vagy az esztergomi telephelyén adhatnak le, így módosíthatnak szerzõdést heti 60 l kommunális
hulladék elszállítására.
A fentiek következtében a 2011. január 1-tõl a közszolgáltatási díj ugyanúgy, mint a térség többi településén, az
alábbiak szerint alakul:
A 2011. évi díj mértéke a 64/2008. Korm. rend. 7.§. értelmében számított díjkalkuláció szerint:
3,693 Ft/liter + ÁFA = 4,616 Ft/liter
SZERZÕDHETÕ EDÉNYMÉRETHeti egyszeri ürítés
EDÉNYZETNEGYEDÉVES ÜRÍTÉSIDÍJA
60 literes edény
2.881 Ft + ÁFA*
120 literes edény
5.761 Ft + ÁFA
240 literes edény
11.522 Ft + ÁFA
1.100 literes edény
52.810 Ft + ÁFA
1.100 literes edény bérleti díja: 3.500 Ft/hó + ÁFA
5.000 literes edény bérleti díja: 6.300 Ft/hó + ÁFA
*az ÁFA jelenleg aktuális mértéke 25 %
Dorog lakosságának háztartásonként 120 liter/hét
mennyiség igénybevételére volt lehetõség az eddigi hulladékszállítási rend szerint. Az ingatlantulajdonosok által
2009-ben megkötött egyéni szerzõdések is errõl szólnak.
2011-tõl minden társasháznak és minden kertes házban élõ ingatlantulajdonosnak a fenti mennyiségek szerint van lehetõsége az adott térfogatú edény(ek) megválasztására. A fenti táblázat tartalmazza a választható edényméreteket és az edények ürítésének díját.
A többlet hulladék elhelyezésére a Szolgáltató által forgalmazott feliratozott zsák szolgál.
Amennyiben a jelenlegi 120 literes szerzõdését módosítani kívánja, azt megteheti a Saubermacher Mo. Kft. Dorog
Polgármesteri Hivatalban 2011. január 5-tõl mûködtetett kihelyezett ügyfélszolgálatán (földszint 9. sz. iroda) szerdán-

2011. január

ként 13-16 óra között, vagy a szolgáltató Esztergom, Schweidel
J. u. 9. alatti telephelyén, hétköznapokon 8-16 óra között beszerezhetõ szerzõdésmódosítási nyomtatvány beszerzésével.
Kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Idõszakonként elõforduló többlethulladék kihelyezésére Saubermacher felirattal ellátott zsákot a kukásautó
sofõrjétõl, vagy ügyfélszolgálatainkon lehet beszerezni.
2011. január 1-tõl a 60l-es zsák ára bruttó 310 Ft, a 120l-es
zsák ára 600 Ft.
A Hulladékgazdálkodási törvény 26.§-ának megfelelõen a lejárt és be nem fizetett díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül. Kérem, a fizetési határidõket kísérje figyelemmel, ne halmozzon fel köztartozást.
Az egyéni díjfizetés bevezetésével 2011-tõl Dorogon is – a
többi településhez hasonlóan - egyéni lomtalanítás kerül
megszervezésre. Ennek során nem cégünk mondja meg, hogy
mikor fogunk lomtalanítást végezni, hanem a társasházak
egyénileg jelezhetik felénk, hogy melyik járat szerinti gyûjtési napon szeretnének lomhulladékaiktól megszabadulni.
Erre kora tavasztól, (a téli hóolvadást követõen márc. 15-tõl) a nyári iskolai szünet kivételével - késõ õszig (a fagyok beálltáig, kb. nov.15-ig) van lehetõségük.
A lomtalanítás elvégzésének feltétele, hogy a lomtalanítást
kérõ az ingatlanára vonatkozó érvényes szerzõdéssel rendelkezzen és ne legyen díjfizetési hátralék a teljesítés helyén.
A 2011-évben egyedül a március 15-i ünnepnap miatt
helyezünk át szállítást, mely a keddi gyûjtési körzetet
érinti. Március 15 (kedd) helyett március 14-én (hétfõn)
szállítjuk a hulladékot az érintett körzetben.
Kérjük, amennyiben a szolgáltatásunkkal kapcsolatban
egyéb kérdése merülne fel, az ügyfélszolgálat telefonszámán
(33) 520-340 vagy e-mail címén esztergom@saubermacher.hu
keressen minket, ahol kollégáink Vésztõiné Haris Melinda
és Ballabás Judit várják ügyfeleink hívását.
Igyekszünk mindent megtenni, hogy szolgáltatásunkkal a továbbiakban is elnyerjük megelégedését.
Saubermacher-Magyarország Kft
www.saubermacher.hu

Borbála nap alkalmából immár második alkalommal
helyezett el koszorút a Schmidt Sándor dombormûvénél
és mûvelõdési házon lévõ emléktáblánál a Zsigmondy
Gimnázium és az OMBKE helyi szervezete
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Megválasztották a megye szépét
Mészáros Árpád Zsolt operett énekes fellépésével
indult a Miss Alpok Adria szépségverseny megyei döntõje,
ahol a beválasztott 16 lány már délelõtt óta nagy izgalommal
készült a mûvelõdési házban rendezett megmérettetésre.
A színpadi koreográfiát gyakorolták, ruhát próbáltak,
igyekeztek a legszebb frizurát és sminket elkészíteni, hogy
minél jobban elbûvöljék a szigorú zsûrit. Ám az elsõ
színpadra lépés elõtt Csonka András színész-énekes avatta
be a jelenlévõket az esti program részleteibe, majd városunk
polgármestere, dr. Tittmann János mondott köszöntõt,
melyben kiemelte: „Ma ünnepeljük a szépséget, azokat,
akik harmóniára törekszenek az életben.”
A köszöntõ után végre megpillanthattuk a lányokat
farmerban és pólóban, vidáman, mosolygósan vonultak a
kifutón. Rövid bemutatkozásként Csonka András
mindegyik szépséggel váltott pár szót, hogy ne csak a külsõ
megjelenés alapján ítéljünk. Az átöltözés, vagy inkább a
bikinire való vetkõzés szünetében Németh Krisztina
hastáncosai, az Amira Art Company tagjai léptek fel, forró
hangulatot varázsolva a lányok újbóli megjelenéséhez. A
fürdõruhában mozgó versenyzõk itt már nem tudtak
semmit sem eltakarni, de nem is volt rá szükségük.
Az estélyi ruhás bemutatkozás elõtt a Mozdulat tánccsoport lépett fel. A legutolsó megmérettetésen a verseny-

zõk harmadik oldalát ismerhettük meg; igazi dámákként
vonultak a csodaszép estélyi ruhakölteményekben. A szûrinek nehéz dolga volt, a döntés percei hosszúra nyúltak,
így Mészáros Árpád Zsolt ráadás énekkel színesítette a
várakozás idejét. A fináléban a sok-sok ajándék és különdíj kiosztása után bejelentették, hogy megyénk szépe a 22
éves Jónás Anna Bernadett lett Esztergom-kertvárosból. õ
képviseli térségünket az országos versenyen. Udvarhölgyei pedig Lukács Adrienn Tatabányáról, szintén 22 éves,
és a 24 éves Pollágh Andrea Tokodaltáróról.

Adventi játszóház
Közel 100 hátrányos helyzetû gyermek jött el Dorogról és
a kistérség településeirõl a hagyományos adventi játszóházba, melyet a Máltai Szeretetszolgálat, a Nap-Út Alapítvány és
a mûvelõdési ház együtt szervezett részükre december 4-én.
A kézmûves asztaloknál tíz különbözõ technikával készíthettek szebbnél szebb díszeket, ajándékokat. Átélték az
alkotás örömét, s boldogan mutatták a már elkészült angyalokat, díszeket, gyöngysorokat, és sokféle “mûveiket”. A Veled-Érted Egyesület munkatársai nagyon érdekes esélyegyenlõségi játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. Megvendégeltük õket szendvicsekkel, 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 sikeres
megvalósulását!
Winter Erzsébet

A Dorog Wendlingen Baráti Egyesület hathatós
segítségével új ágyakat kapott a kórház Németországból

Családonként ötezer forintot kapott karácsony
alkalmából nyolcvan rászoruló az OTP Bank Nyrt.
jóvoltából. Az átadó ünnepségen a bankot a dorogi
fiókvezetõ, Megyei Anikó képviselte, a felajánlásért pedig
dr. Tittmann János polgármester mondott köszönetet.
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Luca napján
Karácsonyi hangulatban telt a német kisebbségi önkormányzat év végi, Luca napi rendezvénye. Ilyenkor mindig megemlékeznek az eltelt esztendõrõl, és fellépnek hagyományõrzõ együtteseik.
Idén vendégek is érkeztek partnervárosunkból,
Wendlingen am Neckar-ból, az ottani önkormányzattól és
a Dorog-Wendlingen Baráti Egyesülettõl. A vendégek egy
különleges kiállítást is hoztak magukkal, melyen fotókkal
mutatkozott be Wendlingen és másik partnervárosunk,
Marienberg a színház elõterében. Kezdésként Kolonics
Péterné, a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke szólt a 2010-es esztendõrõl. Megemlékezett a februári
svábbálról, májusban a testvérvárosi küldöttséget fogadták az Emlékházban, augusztusban a hagyományos falusi
búcsút rendezték ugyanott. Az összejövetel már annyira
népszerû. hogy az emlékház udvara lassan kicsinek bizonyul. Ekkor énekelt elõször kórusuk az új hagyományõrzõ ruhában. A 60.Bányásznapon a német ház ismét barátokkal volt tele: a wendlingeni ismerõsök, a történelmi
kerékpáros egyesület tagjai különleges jármûveikkel, és a
marienbergi delegáció is ellátogatott hozzánk, sõt a Rajna
vidéki futball szövetség képviselõi is megjelentek a mûfüves pálya átadására. Októberben 14 diák és két tanár utazott a diákcsere program segítségével Wendlingenbe, egy
hétre.
A folytatásban Kolonics Péterné Bohner Antalt, a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara
vezetõjét kérte a színpadra, hogy a sok éves sikeres együttmûködés jegyében átadja a kisebbségi önkormányzat támogatását a zenészeknek.
A fiatalokra gondolva a dorogi németek minden évben
helytörténeti vetélkedõt is szerveznek iskolásainknak. 4.
helyezést ért el a Petõfi iskola, 3. helyen zárt az Eötvös

iskola csapata. Egy ponttal maradtak csak el a gyõzelemtõl
a Zsigmondy Gimnázium diákjai. A gyõztes ebben az évben a Zrínyi iskola csapata lett. Felkészítõ tanár: Dankóné
Tamási Bernadett.
Már hagyomány, hogy a Dorogiak Dorogért Alapítvány
elismerését ekkor adják át. Idén az Erkel Ferenc Zeneiskola tanárainak eddigi színvonalas munkáját ismerték el.
A díjak átadását követõen egymás után lépett színpadra
a Sváb party zenekar, az önkormányzat gyerekkórusa, majd
vegyes kórusa, aztán a csolnokiaké lett a színpad: Holl József
és unokája, Dombóvári-Holl Gábor harmonikáztak, utánuk
a Wagenhoffer kórus varázsolt el bennünket. A tánc sem
maradt ki idén. Különlegességként egy alkalmi számot is
láthattunk: a Zsigmondy gimnázium végzõsei, 12. a osztály
diákjai a szalagavatón elõadott bajor táncukat itt is eljárták.
Kedvességükkel, ügyes színpadi mozgásukkal mindenkinek mosolyt csaltak az arcára. Ha sváb tánc, akkor az estrõl
nem hiányozhatott a Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport sem. A programot a Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Bányász Zenekara zárta nagy sikerrel.
A sokszínû mûsorból és a szépszámú közönségbõl láthatjuk, hogy milyen sok embert mozgat meg környékünkön a helyi német hagyományok ápolása. Mindez és az
idei önkormányzati választások is azt mutatják, hogy van
igény a német kisebbség munkájára: a kisebbségi választási névjegyzék tanúsága szerint Dorogon 371 polgár vallotta magát német nemzetiségûnek. Õk négy tagot választottak be októberben önkormányzatukba.
Az újonnan megválasztott Német Kisebbségi Önkormányzat áldott karácsonyt, boldog új évet kíván az olvasóknak, valamint azt, hogy valósuljon meg minden kívánságuk 2011-ben.!
Találkozzunk február 19-én, svábbálunkon!

Uszodai hírek
Érmek a diákolimpián
Négy érmet szereztek a Tatabányán megrendezett megyei
úszó diákolimpián a dorogi úszók, vízilabdázók. 100 m
mellúszásban Soós Tamara a harmadik, 100 m hátúszásban
Latorcai Zsófia a második lett. A 2000-es korosztályban
Nyilas Kornél megnyerte az 50 m gyorsúszást, ezzel bekerült a márciusi országos döntõbe. A vízilabdázó Szendi
Balázs a második lett 50 m gyorsúszásban.
Vízmû Kupa
Tatabányán rendezték meg a már hagyományos decemberi
Vízmû Kupa úszóversenyt, amelyen a hazaiak mellett olyan
eredményes klubok, mint a Jövõ SC, vagy a dunaújvárosi

2011. január

egyesület is elindult. Az erõs mezõnyben is helytálltak az
Új-Hullám Úszó SE Dorog versenyzõi, akik két második
és két harmadik helyezést értek el.
Kiváló hangulat az uszodában
Nagyszerûen sikerült a Don Pepe Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola elsõ vízilabda rendezvénye. 150 fizetõ nézõ
elõtt a dorogiak mindkét korcsoportban legyõzték a vendég Oki Göd csapatát. Szarvas Dávid edzõ elmondása szerint elégedett volt a játékosok teljesítményével, mert végre
tudták hajtani az eddig tanultakat. A késõbbiekben több
hazai és idegenbeli barátságos mérkõzésen vesznek részt a
dorogi vízilabdások.
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Karácsonyi ünnepségek képekben
Luca napjával kezdõdtek a karácsonyi ünnepek intézményeinkben. A Zrínyi óvodások a jeles naphoz kötõdõ népszokásokat elevenítették fel, mindenki fehérbe öltözött,
majd kiseprûzték a rosszat az óvodából, és boszorkányt is
kergettek. Luca délutánján a zeneiskola tartotta jó hangulatú évzáróját, ahol tanárok, diákok adtak hangversenyt,
majd találós kérdésekért lehetett ajándékot kapni. December 17-én a Petõfi óvoda dadusai, óvónõi a zeneiskola taná-

raival, növendékeivel együtt zenéltek a kicsiknek, akik
ezután izgatottan sorakoztak fel a karácsonyfánál, hogy
melyik csoportnak mit hozott a Jézuska. A Hétszínvirág
óvodában is a felnõttek ajándékozták meg betlehemezéssel a gyerekeket és egymást. A Zrínyi iskola advent negyedik vasárnapján a Szent József templomban ünnepelt.
Nézze meg képgalériánkat az ünnepségekrõl!
MaZsu

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KFT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1. Telefon: 33/521-000 E-mail: dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2011. január 28.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940 Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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POLONYI ZSOLT önkormányzati
képviselõ fogadóóráját
2011. január 28-án, 15.00-16.00 óráig
tartja az Intézmények Házában,
a Jobbik irodában.
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Bíborosi látogatás Dorogon
Személyesen Dr. Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek, Magyarország prímása, városunk díszpolgára mondott ünnepi jókívánságokat a Szent Borbála Szakkórház betegeinek, majd együtt is imádkozott velük. Az egyházi fõméltóság egész napos programra érkezett hozzánk, útjának
elsõ állomása egykori szolgálati helye, a Szent József plébánia volt, majd dr. Tittmann János polgármester társaságában látogatott el a kórházba,
ahol érkezését feszült várakozás elõzte meg. Betegek és dolgozók izgatottan beszélték
meg, hogy milyen énekkel,
verssel fogadják õt. Végül Vadász Árpád: Ezen az úton
címû költeményét szavalta el
köszöntésül Szoboszlai
Istvánné, Kati néni.
A bíboros úr szavaival lelkesítette, imáival erõsítette a
kórház idõs betegeit. Kiemelte, hogy az életünk nehéz idõszakainak is lehet értelme,
Jézushoz kapcsolhat bennünket, és saját helytállásunk, kitartásunk példájával másoknak is segítséget adhatunk.
Nem az értelmetlenségbe, hanem igazabb, teljesebb életbe
vezet bennünket az átélt szenvedés. Imával megerõsödhe-

tünk hitünkben, szívünkben is kigyúlhatnak a fények,
melyek most még az adventi koszorúkon világítanak. A
várva várt közös ima erejét megtartandó, boldog Meszlényi
Zoltán vértanú püspök képét adta át minden egyes betegnek, hogy rápillantva erõt meríthessenek a hétköznapokban. A bíboros úr köszönetet mondott a kórház vezetésének, hogy lehetõséget biztosítanak minden kedden arra,
hogy Gyöngyös Ferenc plébános misét tartson a kórház
társalgójában.
A fõtisztelendõ úr áldással búcsúzott híveitõl, kegyelmet kívánt karácsony alkalmából, és cserébe kérte,
hogy imádkozzanak a papságért is. A betegek által készített apró ajándékkal távozott a kórházból, majd az
egész délutánt a plébánián
töltötte: a segítõtársakkal,
ministránsokkal beszélgetett, egy családot is meglátogatott, majd õ celebrálta az esti misét a Szent József templomban. Dorogi programja végével Esztergomba ment, majd
vasárnap a dorogi plébániához tartozó Tokod-üveggyárban is misézett.

Nem gyerekjáték – játékosan
a közlekedésbiztonságról

IN MEMORIAM
BELÁNYI IMRE 1926–2010

A Petõfi óvoda és a Hétszínvirág óvoda is csatlakozott a
Goodyear Dunlop Tires vállalat kezdeményezéséhez, mely
az óvódás korú gyermekek közlekedésbiztonságának javítását szolgálja. A regisztrált óvodák a fényvisszaverõ mellények mellett „Biztonságosan az óvodába” társasjátékot,
két db felnõtt fényvisszaverõ mellényt, valamint matricát,
plakátot, a Csoda mellény történetérõl szóló DVD-t kaptak, amely szórakoztató formában tanítja meg a gyereket az
úttest közelében történõ viselkedésre és a gyalogosátkelõ
helyen való áthaladásra.
A Goodyear Dunlop Tires cég kezdeményezésének lényege, hogy különféle módszerekkel felkeltsék a közlekedésben résztvevõ legkisebb gyerekek érdeklõdését a biztonsággal és a biztonságtechnikai eszközökkel kapcsolatban. A Hétszínvirág óvoda vezetõje, Uitz Sándorné Zsuzsa
elmondta, hogy különösen a tavaszi kerékpáros ovi rally-n
veszik majd nagy hasznát a mellényeknek.

Olyan sportolóról emlékezünk meg, aki a dorogi asztalitenisz megalakulásának tevékeny részese volt. A szakosztály 1949-ben alakult és már akkor erõssége volt csapatának. Játéka egyre fejlõdött, NB III, majd NB II., osztályban
játszott. Már játékosként is edzõsködéssel, szervezéssel is
foglalkozott, erõs férfi, sõt nõi csapatot is szervezett. Sportágáért minden követ megmozgatott, nem volt olyan feladat, ami visszariasztotta volna. Munkáját sok siker kísérte, amit a szövetség is elismert. Külföldi tornákra vezette
csapatát, majd Németországban is játékos-edzõként tevékenykedett. Sportolt, edzõsködött és vezette szakosztályát.
Igy múltak az évek, amikor hirtelen beteg lett. A súlyos
bajból erõs szervezetével átélte az elsõ megpróbáltatást, újra
kézbe fogta ütõjét, játszott és tanított. Aztán következett
egy súlyos kerékpárbalesete és ebbõl már nem tudott újra
kigyógyulni, elbúcsúzott játékosaitól. Súlyos betegen a dorogi kórházban érte a halál.
Munkáját számos kitüntetés, elismerés övezte – emlékplakettek, Dorog Város PRO
URBE díja, az Asztalitenisz
Szövetség életmûdíja. –
Hamvait december 10-én
helyezték örök nyugalomba a
dorogi temetõben.
Köszönjük, amit tettél
sportágunkért, nem felejtünk
el, nyugodj békében, Imre
Bácsi!
GS.
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DOROGI SPORTKÉPEK

Véget ért az õszi idény...
A sportról szóló írásunk különleges lesz, ugyanis csak
egyetlen szakosztályról fogunk beszélni, mégpedig a LABDARÚGÁSRÓL. Érdekes és fontos események történtek
ugyanis, emiatt ez a sportág került az érdeklõdés körébe.
Tisztújításról, értékelésrõl – felnõtt és utánpótlás vonatkozásában adunk hírt ebben a januári számban. A terjedelmes anyag miatt a két egyesület közül így csak a Dorogi FC
eseményeirõl számolunk most be.
A Dorogi FC november végén tisztújító közgyûlést tartott, amelyen az elnökség nevében Szauter Tamás tartott rövid értékelést, kiemelve felnõtt csapatunk gyenge szereplését. Az okok között szerepelt a sok sérülés, a sorozatos szabálytalanságok, nem utolsó sorban a motivációs hiányosságok és néhány játékos gyenge teljesítménye. Mindezek után
munkahelyi változások miatt felmentések is voltak.
Ezután Dr. Bartalos József vezette az ülést, mely egyúttal
tisztújítást is jelentett. A régi elnökségbõl javasolta Mayer
László, Dr. Pák Péter és Krecskovszki Ferenc további jelölését, új tagként pedig Sitku Pált, a DOKI fõigazgatóját, az elnök személyére Kara Dánielt. Az egyhangú szavazás végén a
bemutatkozás után rövid tervet ismertetett Kara Dániel. 196278-ig aktív labdarúgó volt. Kesztölcön kezdte, majd Dorogon és Esztergomban játszott, majd Kesztölcön játékos edzõként fejezte be az aktív labdarúgását. Ezután elvégezte a Testnevelési Fõiskola edzõi szakát, közben játékvezetõ lett, és
tagja az országos utánpótlás keretnek. 2004-ig a Dorogi Körzeti Labdarúgó Szövetség elnöke és ugyanakkor a Megyei
Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja volt. Nagy szakmai ismeretét szeretné kamatoztatni a dorogi labdarúgás fejlesztése érdekében. Hármas jelszava: miszerint rend, fegyelem és alázat a labdarúgásért. Kérte az elnökségi tagok és a labdarúgók
hathatós támogatását, mert szeretné, ha a dorogi labdarúgás
régi dicsõséges korszaka visszatérhetne ismét. A csapat erõsítése a januári és februári igazolási idõszakban történhet, csakúgy, mint az edzõk kiválasztása.
A DFC utánpótlás csapatairól ifjú Varga János adott értékes és kimerítõ beszámolót.
Dorogon a lehetõségeihez képest mindig nagy jelentõséggel bírt az utánpótlás nevelés és ezen belül a gyermek
labdarúgás. Természetes, hogy a város sportot szeretõ szurkolói a felnõtt csapat szereplésén keresztül mérik, illetve
értékelik az egyesület munkáját. A felnõttek játékát meghatározza az utánpótlás helyzete. Jelenleg a felnõtt csapat
keretében 10 saját nevelésû játékos van – Janetka, Robotka,
Hégli, Bedõ, Nász, Papes, Kopányi, Tillmann, Guzsik és
már ide számítható Faragó is. De néhány mérkõzésen szerepet kapott az ifjúsági csapatból Debreczeni, Sági, Atkári,
Kovács és ha nyár folyamán nem távoznak tõlünk Gyulára
az ottani sportiskolába Góman, Frei, Fluxa, Horváth, akkor ez a szám magasabb is lehetne.
Az utánpótlásnál a gyermek labdarúgás négy fontos
pilléren nyugszik. Mégpedig: a klub, a benne dolgozó vezetõk, edzõk és segítõik, az iskolák, a testnevelõ tanáraikkal, mint az Eötvös Iskolában Szabó Ferenc, a Petõfi Iskolában Schaffer Péter és most csatlakozhat hozzánk a Zrínyi
Iskola is.A létesítmények. Ezen a téren jól állunk, mert van
egy közepes és egy kisméretû mûfüves labdarúgópálya és
a nagyfüves pálya is rendelkezésünkre áll. Támogatóink:
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önkormányzat, Pannon - Falap – Lemez Kft. és nem utolsó
sorban a szülõk.
Az õszi idényben bajnoki rendszerben a következõ korosztályok labdarúgói szerepeltek:
U-19 – Ifjúsági csapat: országos kiemelt bajnokság II.
osztály, közép D csoport. Edzõ: Haraszti János. Elért õszi
helyezés 10. hely. Legtöbb gólt lövõ: Sági Dániel, 8 gól.
U-17 – Serdülõ csapat. Országos kiemelt bajnokság II.
osztály közép D csoport. Edzõ: Mátyás Zsolt. Õszi helyezés: 12. hely. Legtöbb gólt lövõ: Ferenci Gergõ, 3 gól.
U-15 – Serdülõ II. csapat Országos kiemelt bajnokság
Közép B csoport. Edzõ: ifj. Varga János. Helyezés: 6. hely.
Legtöbb gólt lövõ: Németh Krisztofer, 7 gól
U-13. - Elõkészítõ csapat. Országos kiemelt bajnokság
II. osztály közép B csoport. Edzõ: Csapó Károly. Helyezés:
9. hely. Legtöbb gólt lövõ: Szili Dominik, 6 gól
U-12 Elõkészítõ csapat. Komárom-Esztergomi bajnokság Északi csoport. Edzõ: Schaffer Péter. Helyezés: a számítás szerint a 4. helyen áll.
A bajnokságon kívül még három szakosztály mûködik, mégpedig az U-7, U-9, U-11. Ezek a csoportok a Magyar
Gyermek Labdarúgó Szövetség által rendezett tornákon
vesznek részt kötelezõ jelleggel, emellett még saját szervezésû és a környezõ városok által rendezett versenyeken
szerepelnek. A csoportok jórészt az Eötvös Iskolából szervezõdtek Szabó Ferenc tanár úr révén, de reményeink szerint most már a Petõfi Iskolából és a Zrínyi Iskolából is
kapunk több gyermeket. Igy pillanatnyilag az utánpótlás
szakágban sportoló fiatalok száma közel 150 fõ, a versenyzõ csapatokkal és az iskolai csoportokkal együtt. A tavaszi
felkészülés január 10-én kezdõdik. A szakosztály januárban több neves játékos emlékére tornát rendez a következõ idõpontokban:
Klausz József emléktorna - U-19-es csapat. Idõpont 2011. 02. 20.
Kaiser József emléktorna U-17-es csapat. Idõpont: 2011. 02. 12.
Ilku István emléktorna - U-15-ös csapat. Idõpont: 2011. 02. 13.
Varga János emléktorna - U-12-es csapat. Idõpont: 2011. 02. 26.
Buzánszky -Grosics torna U-13-as csapat. Idõpont: 2011. 02. 27.
Természetesen a legkisebbeknek is szervezünk tornát,
de még nincs meg az idõpontja.
Az utánpótlás nevelésében résztvevõk derekas munkát végeztek, munkájukat ezúttal is megköszönjük és kérjük, hogy mindenki, aki támogatta a szakosztályt, a jövõben is számíthassunk rájuk.
A Dorogi FC elnöksége még a múlt év végén döntött a
vezetõ edzõ személyérõl. Több jelölt közül hosszas vita után
a választás Karczagi Pál személyére esett, aki az elmúlt idényben az Esztergom csapatát irányította. Duró József vezetõ
edzõi munkáját tehát új edzõ folytatja tavasszal.
Göb Sándor
„ A Pro Schola Nostra Alapítványa nevében a kuratórium megköszöni mindazoknak akik a 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak felajánlották. A befolyt összeg 278.768.-Ft volt, melyet a
kuratórium az Alapító okirat céljainak megfelelõen
használ fel.”
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Idõsek köszöntése
Vidám hangulatban, de a hóesés miatt a megszokottnál kevesebb nézõ elõtt adták elõ karácsonyi mûsorukat a
Hétszínvirág óvoda gyermekei és óvónõi az Idõsek karácsonyán. Az önkormányzat és a képviselõ-testület nevében Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte városunk 75 éven felüli lakóit, és kívánt kellemes ünnepeket
és mindenekelõtt jó egészséget nekik. A köszöntés után a
dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ dolgozói látták
õket vendégül, majd a sütemények és egy pohár bor mellett kedélyesen beszélgettek egymással.
Az ünnepség kapcsán a legidõsebb dorogi hölgyet és
urat ezúttal is felkereste a polgármester küldöttségével.
Legelõször a 97 éves Kovács Lajost látogatták meg, aki személyesen jött kaput nyitni, majd szívesen beszélt hosszú,
és nem mindennapi életérõl. A látogatók ezt követõen
Groszman Györgynéhez mentek, aki csak egy évvel fiatalabb, mint Lajos bácsi, és szintén nagy örömmel fogadta a
karácsonyi köszöntést.

A Dorogiak Dorogért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009. évrõl
Az alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a
2008. évi jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak juttatták.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19
§-a szerint alapítványunk az alábbi jelentést teszi közzé. Az
alapítványt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a Pk.
60.023/199/20. számú, 1998. december 17-i keltû végzésével
közhasznú szervezetté minõsítette. Az alapítvány adószáma:
19149646-1-11
1. Számviteli beszámoló
(eFt-ben)
Mérleg adatok
Befektetett eszközök.
5000
Forgóeszközök
503
Saját tõke
4795
Tartalék
483
Céltartalék
225
Kötelezettségek
0
Eszközök összesen
5503
Források összesen
5503
Eredmény adatok
Bevételek
Támogatás az alapítótól
0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl
0
SZJA 1 %-os felajánlásokból
52
Kamatbevétel
526
Bevétel összesen
578
Kiadások
Anyagköltség (plakettek, díszdobozok)
138
Egyéb költségek, ráfordítások
15
Támogatások (jutalmazás)
200
Kiadások összesen
353
Eredmény
225
2. Költségvetési támogatás
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Költségvetési támogatást az alapítvány a 2009. évben nem
kapott.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az alapítványi vagyon a bevételekkel növekszik. Kiadás csak
a legszükségesebb nyomtatványokra, plakettekre, díszdobozok készítésére, valamint a cél szerinti juttatásra (jutalmazásra) történik.
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásról
Az alapítvány az éves bevételek 70 %-át fordíthatja jutalmazásra, a maradék 30 % az alapítványi vagyon értékállóságát gyarapítja. 2009-ben az alapítvány két fõt részesített az alapítvány
elismerésében, és összesen 200 eFt jutalmat fizetett ki.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Támogatás az alapítótól
0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl
0
SZJA 1%-os felajánlásokból
52
6. Vezetõi tisztségviselõk díjazása
A közhasznú tevékenység céljának megvalósításában egy 13
köztiszteletben álló fõbõl álló kuratórium társadalmi munkában mûködik közre.
7. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységrõl
Az alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szellemi
életének fejlesztéséért, a város hírnevének erõsítéséért cselekvõ vagy cselekedett személyeket, csoportokat részesít elismerésben. A beérkezett javaslatok alapján a kuratórium dönt
arról, hogy kiket részesít elismerõ oklevélben, amelyhez
bronz plakett és pénzjutalom társul.
Kérünk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, támogassa adója
1 %-ával alapítványunkat.
Komáromi András s.k.
pénzügyi tanácsadó
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PROGRAMAJÁNLÓ
Magyar Kultúra Napja
2011. január 21-én 16:30 órakor
Kapa Melinda mûvésztanár kiállítását
a Dorogi Galériában megnyitja: Végh Éva
17:00 órakor
a színházteremben ünnepi köszöntõt mond
Dr. Tittmann János polgármester

Janza Kata, Peller Károly,
Szendy Szilvi

Ünnepi mûsor:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és a
Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Nonprofit Kft. szervezésében
2011. február 5-én 2000 órai kezdettel kerül sor
a József Attila Mûvelõdési Házban
vacsorával egybekötött

„BÁL A VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.
A rendezvény bevételét a
városi közoktatás sportrendszerének támogatására
ajánlják fel a szervezõk.
A bált dr. Tittmann János
polgármester nyitja meg.
Zenét az Elektron Band szolgáltatja
A vendégeket szórakoztatja Csonka (Pici) András
Belépõk 8.000.– Ft-os áron kaphatók.
A részvételi szándékot bejelenteni a Mûvelõdési
Házban, személyesen ill. telefonon,
a 33/521–000 számon lehet.
Jelentkezési határidõ: január 30.
Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatárgyakkal, támogatási részjegyek vásárlásával
(4.000,- Ft/db) és az Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426
történõ átutalással is felajánlhatnak.
Várjuk jelentkezésüket!
Végh Éva

2011. február 14. (hétfõ) 19:00 órakor
Színházbérlet 2. elõadása. Szólójegyek kaphatók!
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Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere
Molnár Albert
Dorogi Vállalkozók Egyesületének elnöke
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