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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Városi karácsonyi gálamûsor
Az adventi készülõdés perceit már ötödik alkalommal

színesítette a hagyományos karácsonyi gálamûsor. Decem-
ber 18-án a József Attila Mûvelõdési Házba sokan eljöttek,
hogy a szokásos kiállítás megnyitón és a színházteremben
tartandó gálamûsoron részt vegyenek. A Dorogi Galériá-
ban „Megnyitotta Wehner Tibor” címmel Dr. Tittmann Já-
nos polgármester ajánlott egy olyan tárlatot, melyen olyan
mûvészek szerepeltek, akik-
nek korábbi dorogi kiállítását
Wehner Tibor Munkácsy-dí-
jas mûvészettörténész nyitot-
ta meg. És azért pont Wehner
Tibor személye állt a közép-
pontban, mert városunk kép-
viselõ-testülete neki ítélte
2009-ben a Rauscher-díjat. A
mûvészeti elismerést a kitün-
tetett már a színházteremben
vehette át. Wehner Tibor Do-
rog városával az 1970-es évek
kezdete óta kapcsolatot tart,
folyamatosan figyelemmel
kíséri a város mûvészeti éle-
tét, rendezvényeit és eseményeit, gyakran személyesen is
közremûködve a mûvészeti programok megvalósításában,
Dorogon rendezett képzõmûvészeti kiállítások elõkészí-
tésében, megnyitásában és dokumentálásában. Folyama-
tos kapcsolatot tartott a Dorogon élõ-dolgozó, illetve a Do-
roghoz valamilyen szálon kötõdõ képzõmûvészekkel,
Furlán Ferenccel, Hérics Nándorral, Tettamanti Bélával,
Prunkl Jánossal, Wieszt Józseffel, Dr. Zsemberi Dezsõvel.

Egy meglepetéssel is szolgáltak a szervezõk a gálán. A
színpadon felállított vetítõvászon szerephez jutott. Ekkor
láthatta elõször a közönség a „25 éve város Dorog” címû

filmet, régi felvételekkel is bemutatva ez eltelt esztendõk
alatt történt változásokat. A Faragó Rudolf és Jászberényi
Károly készítette film nagy sikert aratott.

Ezután dr. Tittmann János polgármester értékelte a vá-
rossá nyilvánítás 25. évfordulója jegyében eltelt eszten-
dõt. Záróbeszéde közben a színpadra szólította a „Dorog
mûvészete 1984-2009” címû könyv alkotóit: Kovács Lajos,

valamint Szabó Berghauer
Zoltán, és Szabó Berghauer
Zoltánné szerzõket, a kötet
szerkesztõit, Lévay Jenõt,
Wehner Tibort, valamint a
nyomdai munkák vezetõjét,
Zseni Kálmánt. A tavalyi
Magyar Kultúra Napján be-
mutatott, városunk negyed-
százados mûvészetét feldol-
gozó tanulmányok olvasha-
tók az igényesen szerkesz-
tett, gazdagon illusztrált kö-
tetben.

Ezután a gálamûsor ke-
retében fellépett a várva várt,

a „Népmûvészet Ifjú Mestere”, a „Kiváló Mûvészeti Együt-
tes” és a „Közmûvelõdésért” díjakkal kitüntetett CSÍK ZE-
NEKAR. A repertoárban az eredeti népzene mellett fel-
csendültek kortárs zenekaroktól vett feldolgozások is.

Újabb nagyszerû zenei élménnyel gazdagodott a kö-
zönség, akik eljöttek azért, hogy az együtt ünneplés közös
örömét is átélhessék. A karácsonyi gála színes programja
méltó befejezése volt a várossá nyilvánítás 25. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségsorozatnak.

MaZsu

Dr. Tittmann János megnyitója a Dorogi Galériában

A „Dorog mûvészete 1984-2009” címû könyv  alkotói A Csík zenekar elõadása
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TESTÜLETI   HÍREK
2009. december 16-i testületi ülés

Az elsõ napirend keretében a képviselõk tájékoztatást
kaptak a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti idõben hozott döntésekrõl, fontosabb ese-
ményekrõl. Itt Gödrösi János képviselõ úr jelezte a Mária-
barlang lépcsõ világításának meghibásodását, és kérte a
városüzemeltetési nonprofit kft-t a hiba kijavíttatására.

Módosították a Dorog Város Önkormányzata által fenn-
tartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illet-
ve szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendeletet. Az
önköltség és az állami hozzájárulás összege évente válto-
zik, ezért 2010. évre vonatkozóan szükséges az intézményi
térítési díjak módosítása.

2010. évben a házi segítségnyújtás intézményi térítési
díja: (Az árak általános forgalmi adót nem tartalmaznak)

Magyarázat:
1. kategória: egy fõre jutó havi jövedelem a nyugdíjmini-

mum 150 %-át nem haladja meg
2. kategória: egy fõre jutó havi jövedelem a nyugdíjmini-

mum 150 %-át meghaladja
2010. évben az étkeztetés és nappali ellátás intézményi

térítési díja

Magyarázat:
1. kategória: egy fõre jutó havi jövedelem a nyugdíjmini-

mum 150 %-át nem haladja meg
2. kategória: egy fõre jutó havi jövedelem a nyugdíjmini-

mum 150%-a és 300 %-a között van
3. kategória: egy fõre jutó havi jövedelem a nyugdíjmini-

mum 300 %-át meghaladja
Az Idõsek Otthonában 2010. évben fizetendõ térítési

díj: 86.000,- Ft/fõ/hó
Egy napra esõ térítési díj: 2.867,- Ft/fõ/nap
Az Idõsek Otthona demens betegeket ellátó részlegé-

ben 2010. évben fizetendõ térítési díj: 91.350,- Ft/fõ/hó
Egy napra esõ térítési díj: 3.045,- Ft/fõ/nap
A Dr. Magyar Károly Bölcsõdében 2010. évben az idõ-

szakos gyermekfelügyelet térítési díja: 400,- Ft/óra.
Személyi segítés: 326 Ft / óra
Személyszállítás: 108Ft / Km

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás: 300 Ft/fõ/hó (adó-
mentes)

Az építmény adót emelték, így mértéke 945,- Ft/m2/év
2010. január 1-tõl.

Balogh Zoltán képviselõ úr kérte a testületet, hogy ne
emeljék az adót. Dr. Tittmann János polgármester azzal in-
dokolta az emelést, hogy célszerû többször kisebb mértékû
emelést végrehajtani, mint egyszer egy nagyobb mértékût.

Felülvizsgálták a helyi iparûzési adóról szóló rendeletet.

Ellátás 1. kategória  2. kategória 
házi segítségnyújtás 560 Ft/óra  666 Ft/óra 

Ellátás 1. kategória 2. kategória 3. kategória 

Étkeztetés díja elvitellel 160 Ft/nap 260 Ft/nap 266 Ft/nap 

Étkeztetés díja házhoz szállítással 360 Ft/nap 460 Ft/nap 466 Ft /nap 
Étkeztetés díja helyben 
fogyasztással 

360 Ft/nap 460 Ft/nap 466 Ft /nap 

Nappali ellátás díja étkezés nélkül 40 Ft/nap 40 Ft/nap 40 Ft/nap 

Jövedelemsávok 
Ft/hó/fő 

Eseti 
 Ft/km 

0 – 28.500Ft 0 

28.501- 42.750Ft 20 Ft 

42.751-Ft 50Ft 

2010. január 1-tõl az állandó jelleggel végzett iparûzési tevé-
kenység esetén az adó mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység ese-
tén az adó mértéke: a tevékenység-végzés után naptári
naponként 1000 forint. Mentes az adó megfizetése alól az a
vállalkozó, akinek /amelynek a Htv. 39/C. § (2) bekezdése
szerint számított vállalkozási szintû adóalapja nem halad-
ja meg az 1,5 millió forintot.

Módosították a temetõrõl és a temetkezési tevékenység-
rõl szóló 17/2000.(X.27.) számú önkormányzati rendeletet.
Balogh Zoltán képviselõ úr kérdést tett fel, hogy mi generál-
ta az emelést. A polgármester úrtól azt a tájékoztatást kapta,
hogy 2010-ben a város szeretné saját kezelésbe visszavenni a
temetõt, mivel sok kritika érte a szolgáltatót. A városnak így
minden bevételre szüksége van a minõségi szolgáltatatás
eléréséhez. Három tartózkodással döntöttek az emelésrõl.

Sírhelyek díjai (Ft)  (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák)
egyes sírhelyek 25 évre 28.090,-Ft
kettõs sírhely 25 évre 42.130,-Ft
gyermek sírhely 25 évre 14.040,-Ft
kettõ személyes sírbolt 60 évre 213.460,-Ft
négy személyes sírbolt 60 évre 393.230,-Ft
hat személyes sírbolt 60 évre 471.870,-Ft
urnahely (kolumbárium) 25 évre 28.090,-Ft
urnasírhely 25 évre 14.040,-Ft
urnasírbolt két személyre 25 évre 28.090,-Ft
urnasírbolt négy személyre 25 évre 56.180,-Ft
Vállalkozók által fizetendõ díjak:
- a temetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fize-

tendõ temetõ-fenntartási hozzájárulás: 2.250,- Ft/ alkalom
- a temetõi létesítmények igénybevételéért a temetke-

zési szolgáltatók által fizetendõ díj: 40.450,- Ft/ alkalom
Az üzemeltetõ által biztosított szolgáltatások igénybevé-

teléért a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díj mértéke:
Díj koporsós temetés esetén: 119.700 Ft + ÁFA
Díj hamvasztásos temetés esetén: 93.450 Ft +ÁFA
Hûtési díj: 2.100 Ft + ÁFA
Elfogadták a Dorog Város 2008. évi környezetvédelmi

állapot változásáról szóló tájékoztatást. Balogh Zoltán kép-
viselõ úr a tájékoztató formai hibáira hívta fel a testület
figyelmét. Véleménye szerint jobb programot kellene a
jövõben alkotni. Három nem, két tartózkodás mellett fo-
gadták el ezt a napirendet.

Dorog Város Képviselõ-testülete a tulajdonában lévõ
58,98 ha. erdõterület erdõgazdálkodási feladatainak ellá-
tásával a következõ 2010-2020-ig tartó üzemtervi ciklusra a
Pilisi Parkerdõ Zrt.-t bízta meg. Az erdõgazdálkodói fel-
adatok ellátásáért a Pilisi Parkerdõ Zrt. 1.000.000,-Ft+Áfa
éves díjat fizet az önkormányzatnak, melynek mértékét
minden évben az elõzõ évi infláció mértékével növeli.

Elfogadták Dorog város Képviselõ-testületének 2010. I.
félévi munkatervét.

A TÁMOP 6.1.2 egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok címû pályázat kiírásra került. Az ok-
tatási, nevelési intézmények megismerték a pályázat tar-
talmát. A Petõfi Sándor Általános Iskola és az Eötvös József
Általános Iskola igazgatója jelezte részvételi szándékát. Az
intézmények az egészséges életmódra történõ nevelés ér-
dekében egy évig tartó programsorozatot szerveznek.

A pályázaton elnyerhetõ összeg intézményenként 10
M Ft. A pályázaton történõ részvétel a fenntartó részérõl
önerõt nem igényel. Dorog Város Képviselõ-testülete a
Petõfi Sándor Általános Iskola és az Eötvös József Általá-
nos Iskola TÁMOP 6.1.2 számú pályázaton való részvéte-
lét támogatja. A Zrínyi Ilona Általános Iskola más irányú
szakmai munkája miatt nem vesz részt a pályázaton.
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FOGADÓNAPOK
2010 januárjában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. január 21. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. január 22. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. január 22. péntek, 8-12-ig.

HULLADÉKGYÛJTÉSI
NAPTÁR 2010. ÉVRE

DOROGON
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a

Saubermacher Magyarország Kft. Esztergomi Fióktelepe
szolgáltatási területén a 2010. évben az ünnepekre való te-
kintettel a hulladékszállítás rendje a következõk szerint
alakul:

• Háztartása hulladékát hetente a megadott napon szál-
lítjuk el, a szerzõdés szerinti szabványméretû edénybõl.

• Kérjük, hogy a gyûjtõedényzetet reggel 6 óráig he-
lyezzék ki a közterületre.

• A többlethulladék elszállításához cégfelirattal ellá-
tott zsákot biztosítunk, amely megvásárolható az ügyfél-
szolgálaton, a gépkocsivezetõnél vagy a polgármesteri hi-
vatal kht-jában.

• A 2010. évi matricához való hozzájutás érdekében
kérjük, hogy amennyiben hátralékkal rendelkezik szám-
láját mielõbb szíveskedjen kiegyenlíteni.

• Kérjük, hogy a számla mellékleteként küldött matri-
cát ragassza fel jól láthatóan a gyûjtõedény oldalára.

A visszaélések elkerülése végett kérjük, hogy amennyi-
ben nem kapta meg a matricát és nincs díjhátraléka, írás-
ban jelezze cégünk felé.

• 2010-tõl kizárólag az új matricával ellátott edényeket
áll módunkban üríteni.

• Számlát évente egy alkalommal állítunk ki, a fizetési
határidõ betartását elõre is köszönjük Önnek!

• A számlát kiegyenlíthetik csekken vagy átutalással.
• Amennyiben a számla kiegyenlítése nem történik

meg határidõre, felszólító levelet küldünk ki, melynek
költsége a hátralékos Ügyfelünket terheli.

• A közszolgáltatás keretében történõ hulladékszállí-
tás díjának hátraléka adók módjára behajtható köztarto-
zás, a behajtási eljárás jegyzõi hatáskörben történik.

• Kérjük, saját érdekében szíveskedjék megõrizni a be-
fizetés megtörténtét igazoló átutalási postautalvány-szel-
vényeket, valamint számláinkat.

• A szolgáltatásunkkal és a számlával kapcsolatos ész-
revételeit telefonon, levélben illetve elektronikus úton te-
heti meg, munkanapokon 8-16 óráig. Ügyfélszolgálati el-
érhetõségünk: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 9., tel: 33/
520-340, e-mail: esztergom@saubermacher.hu

• Kérjük minden esetben hivatkozzon a számlán ta-
lálható ügyfélkódjára.

• Kérjük, az ingatlanok tulajdonosainak, használói-
nak személyében bekövetkezett változásokat (elhalálozás,
elköltözés, névváltozás stb.) szíveskedjenek minél elõbb
írásban bejelenteni.

Bízunk abban, hogy információinkkal az Ön segítsé-
gére lehettünk!

                                        Tisztelettel:
Saubermacher Magyarország Kft.

DÁTUM ÜRÍTÉSI NAP MÓDOSÍTÁS ÜRÍTÉS DÁTUMA ÜRÍTÉSI NAP 
március 15. hétfő helyett március 13. szombat 

április 5. húsvét hétfő helyett április 3. szombat 
május 24. pünkösd hétfő helyett május 22. szombat 

augusztus 20. péntek helyett augusztus 21. szombat 
 

Baleset az égetõben
Robbanás hallatszott, majd fekete füst száll fel a dorogi
égetõmûbõl január 4-én. Egy 100 m3-es, szennyvizet táro-
ló tartály robbant fel 12 óra 10 perckor. A robbanás felsza-
kította a tartály tetejét, ezt a hanghatást lehetett hallani
városszerte. A tartály tartalma, amely öt különféle beszállí-
tó veszélyes hulladéknak számító szennyvizeit tartalmaz-
ta begyulladt, ennek következtében fekete füst gomoly-
gott a helyszínrõl. Az égetõmû saját tûzoltói öt percen
belül eloltották a tüzet, még a tûzoltóság kiérkezése elõtt,
mondta Király Károlyné, a Sarpi Dorog Kft. humánpoliti-
kai osztály vezetõje. Sérülés nem történt, a robbanás okait
vizsgálják. A néhány percig gomolygó füst nem a város
felé szállt. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye
szerint a helyszínen tartózkodó Vegyi Felderítõ Szolgálat
mérései alapján a környezetbe nem került káros anyag,
amely a lakosság életét, anyagi javait veszélyeztetné. A rob-
banás körülményeit vizsgálják.                 Forrás: www.dke.hu

Dorog város kitüntetései

A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal címére (2510 Dorog, Bécsi
út 71.) lehet beküldeni.
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Teltházas adventi játszóház
Kétszázötven hátrányos helyzetû gyermek jött el decem-

ber 5-én az adventi játszóházba Dorogról és a kistérség tele-
püléseirõl. A rendezvényt a Máltai Szeretetszolgálat, a Nap-
Út Alapítvány, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint a Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. együtt szer-
vezi évrõl évre. Winter Erzsébet, a Nap-Út Alapítvány elnö-
ke elmondta, hogy a mûvelõdési házban közös énekléssel,
mûsorokkal kedveskedtek a gyerekeknek, majd a kézmûves
asztaloknál 15 különbözõ technikával készíthettek szebbnél
szebb díszeket, ajándékokat. Átélték az alkotás örömét, s bol-
dogan mutatták a már elkészült angyalokat, díszeket, gyöngy-
sorokat. A szervezõk meg is vendégelték a gyerekeket szend-
vicsekkel, almával, teával, ajándékokkal, s távozáskor cso-
magot is kaptak, melyben banán, mandarin, szaloncukor, s
más apróságok is voltak. „Nagy örömünkre szolgált a gyer-
mekek mosolya, s hogy élményekkel, ajándékokkal gazda-
godva térhettek vissza otthonukba” - tette hozzá Winter Er-
zsébet, és köszönetét fejezte ki a rendezvény támogatói és az
önkéntes segítõk felé.

Decemberi eseményeink

Idõsek karácsonya
A Hétszínvirág óvoda gyermekei köszöntötték városunk 75
éven felüli polgárait az idõsek karácsonyán. A város min-
den évben megvendégeli a legidõsebbeket. Az összejövete-
len Korózs Lajos, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
államtitkára mondott beszédet. A két legkorosabb dorogit is
meghívták. Elsõként az idén 100 éves Kovács Lajosné Eszti
néninek gratulált dr. Tittmann János polgármester majd a 96
éves Kovács Lajos bácsit köszöntötte. A vidám hangulatú
délután kedélyes beszélgetéssel folytatódott.

Hagyományõrzés Dorogon
2009. december 12-én rendezte meg a Német Kisebbségi

Önkormányzat hagyományos Luca-napi mûsorát, melyen
az évi számvetés mellett sor került a helytörténeti vetélkedõ
eredmény hirdetésére és csoportjaink bemutatkozására is.

A versenyt ebben az évben a Zsigmondy Vilmos Gimná-
ziumban rendeztük meg 4 csapat részvételével, november
25-én. A németség történelmével, szokásaival kapcsolatos
kérdések megválaszolása a legjobban az Eötvös Iskola csa-
patának sikerült,75 pontból 61 pontot értek el. Felkészítõ
tanáruk Gubóné Mártai Márta volt. A csapat tagjai: Hor-
váth Bianka, Majoros Kinga, Csákvári Anna, Szeibert Réka,
Vörösvári Barbara. Második helyezést ért el a Gimnázium
csapata 59 ponttal, felkészítõ tanár Gromon Imre. Harma-
dik helyezett lett a Petõfi Iskola csapata 55 ponttal. Felké-
szítõ tanáruk Zentainé Krémer Csilla volt.

A Luca napi zenés mûsoros estet Sváb Party zenekarunk
nyitotta meg, jó hangulatot teremtve.

A zenekar vezetõje: Partos Béla karnagy. Ezután a felnõtt
vegyes kórus elõadásában 2 népdalt és 3 karácsonyi dalt hall-
gathatott meg a közönség, majd a két generáció énekelte
együtt a „Leise rieselt der Schnee” közismert karácsonyi
melódiát. A kórust Széher Lajos kísérte harmonikán. A Gyer-
mekkórusunk Kovácsné Fódi Krisztina vezényletével kará-
csonyi dalokat adott elõ és teremtett adventi hangulatot.

Nagy örömünkre a leányvári Német Kisebbségi Önkor-
mányzat Nemzetiségi Néptánccsoportja elfogadta meghí-
vásunkat és fergeteges produkciójukkal nagy sikert arat-
tak. Számukra a talpalávalót a leányvári Sramli szolgáltat-
ta. A táncosok után ismét fúvószene következett. A Német
Kulturális Egyesület Bányászzenekara Zagyi István kar-
nagy vezényletével játszott.

A színvonalas produkciójukat tapssal jutalmazta a kö-
zönség, melyet ráadás számok is követtek. Végül a vegyes
kórussal együtt adták elõ a Bis bald auf Wiedersehen címû
záró számot. A zenekar és a kórus tagjai a viszontlátás re-
ményében kívántak boldog karácsonyt a szép számban
jelenlévõ közönségnek.

Köszönjük a Mûvelõdési Ház vezetõjének és munkatár-
sainak rendezvényünk színvonalas lebonyolításához nyúj-
tott segítségét!

Kolonics Péterné
elnök

Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat
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Borbála napi koszorúzás

Decemberi eseményeink

A bányászok védõszentjének napja mindig fontos ese-
mény városunkban és környezõ bányász településeken.
Dorogon a Zsigmondy Vilmos Gimnázium tanulói a
OMBKE közremûködésével megkoszorúzták Schmidt Sán-
dor emléktábláját a nevét viselõ lakótelepen. A bányaigaz-
gatót Kovács Lajos méltatta beszédében. Elsorolhatatlan,
mennyi minden fûzõdik a nevéhez. Õ tette egységes szén-
medencévé Dorogot és környékét: egyrészt a földalatti bá-
nyaalagút-rendszerrel, majd
a homokvasút felszíni vasút-
hálózatával, de ide sorolhat-
juk a településeket összekö-
tõ drótkötélpálya-rendszert
is. Megbámulta ezeket akko-
riban a politika sok szerep-
lõje, de Radnóti Miklós köl-
tõ vagy Németh László, Féja
Géza író is.

A kétezer fõs, poros fa-
lucska az õ 1938-as távozásá-
ig nyolcezer fõs nagyközség-
gé növekedett, amelynek impozáns bányairoda-központ-
ja, itt a szomszédban élete büszkesége, a Munkásotthon,
de katolikus, református-evangélikus bányatemplomai is
épültek, neki köszönhetjük a városházát, az elsõ világhá-
borús emlékmûvet, a felújításra váró bányakaszinót (a mai
könyvtár épületét), a kolónia két iskoláját és óvodáját, s az
országszerte irigyelt bányakórházat. Róla kapta nevét két
Schmidt-villánk: a téli lak ma a rendõrség kissé lelakott
épülete, a nyári annál szebb felújítással ad otthont a Víz-
mûvek központjának. Nélküle ma nem lenne Palatinus-
tó a város határában, a viharkárokat megfékezõ Mária-bar-
lang az õsi falurészben, a graffitisek által annyira kedvelt

vasúti aluljáró a falu és a kolónia között. Itt épült az or-
szág elsõ vidéki versenyuszodája, melyet a lakosság is hasz-
nálhatott, s melynek vizében olimpikonok készültek arany-
érmeik megszerzésére – mint Csík Ferenc 1936-ban –, és a
zenepavilon kecses épületét is sokan megcsodálták akko-
riban a futballpálya szélén. De ennél is nagyobb volt szo-
ciális intézkedéseinek hatása. Európában is párját ritkí-
totta a nyugdíjba vonuló bányászok számára kialkudott

életjáradék a bányatulajdo-
nostól: a családi ház. Ma is
látjuk néhány ház falán a
Salgó-Rt. emblémáját az Esz-
tergomi út mentén. Itt több
utcányi lakóház épült azok-
nak, akik több évtizedes hû-
ségükkel szolgálták a bánya-
társaságot.

S nem kevés mûvészt hí-
vott a mai városkép megha-
tározó kialakításához. 1945
után a Rákosi-korszak elõl

nem tudott elbújni. Ha sírját akarnánk megkoszorúzni,
reménytelen vállalkozásba kezdenénk. Máig nem tisztá-
zódott, hol alussza örök álmát. Ismeretlen sírja helyett – a
bányászok védõszentjének, Szent Borbálának az emlék-
napján – méltósággal emlékezhetünk rá is, aki kiemelke-
dõ vezetõje volt a dorogi szénmedence bányásztársadal-
mának, s ennek a gyorsan fejlõdõ városkának. 71 évnyi
élete példájából sokat tanulhatunk.

A fõhajtást követõen a megemlékezõk átvonultak a mû-
velõdési házhoz, ahol szintén koszorút helyeztek el a fõ-
bejáratnál levõ emléktáblánál.

MaZsu

Ismét indulhatnak a 2010-es Diákalkotók Országos Tûz-
zománc Biennáléján az „Eötvösös” diákok. Az Új Európa
Alapítvány pályázatán nyertek 200 ezer forintot, melybõl
el tudják készíteni a pályamunkákat. A MOL közhasznú
alapítványához olyan diákcsoportok nyújthattak be pá-
lyázatot, akik országos vagy nemzetközi versenyeken, ki-
állításokon kiemelkedõ teljesítményt értek már el és szak-
mai fejlõdésükhöz további támogatásra van szükségük.

2009-ben a kuratórium összesen 71 fiatalt és csapatai-
kat részesítette támogatásban közel 15 millió forint ér-
tékben. Az Eötvös Alkotó Kör 1989 óta mûködik, és a kez-
detektõl, 2000-tõl résztvevõje a Diákalkotók Országos Tûz-
zománc Biennáléjának. 2008-ban elnyerték a zsûri fõdí-
ját. 2010-ben ismét lesz biennálé. A támogatásnak köszön-
hetõen már biztosított az eredményes szerepléshez szük-

Az Eötvös Alkotókör indulhat a Tûzzománc Biennálén
séges felkészülés háttere. A mûvek elkészítése több hóna-
pos munka, és rendkívül költséges feladat is. Reméljük,
hogy idén is sikerül elhozniuk a fõdíjat.

Természetesen más pályázatokon is részt kívánnak még
venni, hogy tovább öregbítsék városunk hírnevét – mond-
ta Kolonics Péter, az alkotókör vezetõje.

Dorog mûvészete 1984-2009
Az igényes kivitelû, tartalmában alapos könyv, mely-
nek alkotóit a 2009-es karácsonyi gálán köszönthet-
tük, korlátozott példányszámban 2000,- Ft-ért kap-
ható az Arany János Városi Könyvtárban, és a mûve-
lõdési házban.
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A Dorogi ESE szakosztályai közül néhány még az év
végén is bajnoki pontokért küzdött. Most ezekrõl szólunk,
miként végeztek az õszi idény végén.

Nõi labdarúgás: a csapat az NB. II. keleti csoportjában
szerepel a jószerivel nagyon fiatal játékos kerettel. A hét
csapatos csoportban, melyben Szeged, Nyíregyháza, Gyula
is játszik már több éve, nem volt könnyû a pontszerzés. De
sikerült a Holcim csapatát 3-0 arányban legyõzni és így az
õszi idényt a 6. helyen zárta a csapat. Az idén alakult ifjú-
sági csapat csak bemutatkozott a bajnokságban, pontot nem
szerzett.

Nõi kézilabda: az NB II. északi csoportjában szerepel a
csapat. Fiatal játékosok, Balogh Zoltán személyében új
edzõvel. A 12 csapatos csoportban 3 gyõzelmet és egy dön-
tetlent ért el, ez 7 pontot jelent, így a 10. helyen zárt. A
csapat játékára a gyorsaság jellemzõ, de ugyanakkor szem-
betûnõ a rutintalanságból eredõ pontatlanság, kapkodás.
Remélhetõleg a tavaszi eredmények jobbak lesznek. Az
ifjúsági csapat viszont kitett magáért, az õszi eredménye a
harmadik hely, mégpedig megszerzett 14 ponttal. Biztató
az utánpótlás dinamikus fejlõdése és ebbõl a felnõttek is
gazdagodhatnak.

Férfi röplabda: a csapat szintén az NB II-ben játszik,
mégpedig távoli, jó képességû csapatok ellen. Kaposvár,
Szeged, Pécs, Gyõr csapatai fémjelzik ezt a csoportot. Az
õszi szezont a 4. helyen zárták a dorogiak. A Magyar Kupá-
ban viszont legyõzték a Debreceni Egyetem csapatát, a to-
vábbjutástól az NB I. kiemelt csoportjában szereplõ Szol-
nok gárdája ütötte el az elõdöntõben.

Birkózás: a Dorog csapata az országos csapatbajnokság
négyes döntõjébe jutott. A Budapesten lezajlott döntõben
a Ferencvárostól 12-16 és 7-19 arányú vereséget szenved-
tek. A Vasas II. ellen 14-11 arányú gyõzelem és 11-17 arányú
vereség, míg a Vasas I. ellen 6-23 és 6-20 arányban szenved-
tek vereséget.

Dorogi Sportképek
Akikrõl még nem szóltunk...

A csapatbajnokság eredménye: 1. Vasas I. 11 pont, 2.
Ferencváros 7 pont, 3. Vasas II. 4 pont, 4. Dorogi ESE 2
pont, 5. Csepel 0 pont, 6. BVSC 0 pont, 7. Kecskemét 0 pont,
8. Kaposvár 0 pont.

A mieink szereplése a sok válogatott birkózót felvonul-
tató fõvárosi csapatok ellen nagyszerû, hisz olyan neves,
nagy múltú csapatokat elõztek meg, mint a Csepel, a BVSC,
Kecskemét, Kaposvár.

Asztalitenisz: a megyei bajokságban a csapat a 3. he-
lyen zárta az õszi idényt. Ez az eredmény dicséretes, mert
néhány játékos betegség miatt hiányzott.

Kick-boksz: szeptember hónapban utánpótlás Európa
bajnokság zajlott le a horvátországi Pulában. Eredmények:

Full contact: 52 kg 3. hely Kocsis Bianka
Light contact: 69 kg 3 hely: Quintz Norbert
Kyokushin karate: a küzdelemben 2 fõ vett részt, 2. he-

lyet szerzett Cseloszki Ágnes és Juhász Gábor. A KATA küz-
delemben Juhász Gábor nem ért el helyezést.

A súlycsoport nélküli Európa bajnokságon Párizsban
egy indulónk volt, Cseloszki Ágnes nem ért el helyezést.

Csuha András, a Dorogi ESE elnöke pozitívan értékelte a
szakosztályok élért eredményeit, különösen kiemelte a ver-
senyzõk sportszerû magatartását. Elvárhatónak tartja a jövõ
évi még jobb eredményeket és köszönetét fejezte ki vala-
mennyi szakosztály versenyzõinek, edzõinek, vezetõinek.

Göb Sándor
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Dorogi érmek
Nagyszerûen szerepeltek a Don Pepe Új-Hullám Úszó-

és Vizilabda Iskola tanítványai a tatabányai megyei úszó
diákolimpiai versenyen!

A dorogi és térségi gyerekek 3 arany, 6 ezüst, és 2 bronz-
érmet nyertek a december 14-én megrendezett viadalon.

A három gyõztes részt vehet a februári országos diákolimpi-
ai versenyeken is. Az I-II-ik korcsoport országos döntõjét(2001/
2002, 1997/98) Hajdúszoboszlón, a III-IV-ik korcsoport (1987/98,
1995/96) viadalát Hódmezõvásárhelyen rendezik meg.

Eredmények: I. korcsoport: 50 m mellúszás: 2. Párká-
nyi Réka. 50 m  gyorsúszás: 3. Párkányi Réka. II. korcso-
port: 50 m gyorsúszás: 1. Nyilas Kornél. 50 m hátúszás: 2.
Nyilas Kornél. III. korcsoport: 50 m mellúszás: 2. Szeder-
kényi Kinga. 100 m gyorsúszás: 2. Dobai Nándor. 100 m
hátúszás: 3. Bencze Attila. 100 m hátúszás: 1. Latorcai Zsó-
fia. IV: korcsoport: 100 m mellúszás: 1. Wéber Dana, 2. Ko-
vács Katalin. 100 m gyorsúszás: 2. Wéber Dana

December 20-án tartotta a hagyományos karácsonyi
koncertjét a Zrínyi Iskola a Szent József templomban
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A magyar pedagógia dokto-
ra, kutató és újító szellemû
személyisége volt. Dorogon
született, jól ismert családból
származott. Elõbb tanító-,
majd tanárképzõ fõiskolát
végzett, sikereit a biológia
szakkal alapozta meg. Mind-
ehhez pedagógia szakon is
szerzett diplomát, s ez a sok-
oldalú ismeret járulhatott
hozzá, hogy nemcsak taná-

Richter vetélkedõ döntõje
Az inter-regionális környezet- és természetvédelmi ver-

senyt Esztergomban a Bottyán János Mûszaki Szakközép-
iskola dísztermében tizedik alkalommal rendezték meg.

A versenyt a szervezõk – Smurfit Kappa és a Richter
dorogi fióktelepe – ebben az évben „Közös folyónk a Duna”
címmel hirdették meg. A három forduló gyakorlati felada-
tokat is tartalmazott, hiszen a vetélkedõben résztvevõknek
nyáron fel kellett jegyezniük a Duna vízállását legalább
három alkalommal, és végig kellett járni a Strázsa hegy
illetve a Kovácspataki dombok tanösvényeit. Mindezeket
kiegészítette a Duna Múzeum megtekintése.

A november 27-i döntõbe azok jutottak be - összesen
23-an-, akik színvonalas összefoglaló munkát készítettek a
látottakról, hallottakról.

A verseny zsûrijének elnöke Miklós László a zólyomi
Mûszaki Egyetem tanára volt, aki örömmel adta át a döntõ
minden résztvevõjének a megérdemelt jutalmat. Beszédé-
ben kiemelte a tanulók felkészültségét, a feladatok sokszí-
nûségét, amelyek többek között rámutattak e környék cso-
dálatos tájaira.

A verseny 10 éves születésnapját egy párkányi cukrász-
remekkel, egy puncs tortával ünnepelték a versenyzõk, a
zsûri és a tanárok.

A születésnap egyúttal a környezetvédelmi versenyso-
rozat végét is jelentette. Az új program indítása a jövõ év
feladata lesz.

Végeredmény: A legmagasabb pontszámot Kovács Liza
a csolnoki általános iskola tanulója érte el (felkészítõ taná-
ra: Jancsekné Qvintz Anna), õt követte Laura Czuczorova
a párkányi szlovák alapiskolából (felkészítõ tanára:Anna
Gallová) majd Adamcsik Orsolya következett a Babits Mi-
hály ált. iskolából. (felkészítõ tanára: Szõke Józsefné). Biener
Richard csolnoki diákot Martin Koren a párkányi szlovák
gimnázium tanulója(felkészítõ tanára: Hammersmidt
Mária) követte, végül a legjobbak sorát Dancs Tamás az
Árpádházi Szent Erzsébet iskola növendéke zárta ( felké-
szítõ tanára:Hollóné Soproni Júlia).

FELHÍVÁS
Dorog Város Önkormányzat Képviselõtestülete a 168/

2009.(X.16.). számú képviselõtestületi határozatában arról
döntött, hogy a dorogi lakó- illetve tartózkodási hellyel
rendelkezõ leánygyermekek részére, akik 2010. évben töl-
tik be 12. évüket, önkéntes alapon térítésmentesen bizto-
sítja a Humán Papillóma Vírus által okozott méhnyakrák
hatékony megelõzésére szolgáló 3 oltási sorozatból álló
oltóanyagot.

Az oltási program keretében felzárkóztató oltásokra is
lehetõség nyílik a dorogi lakó, illetve tartózkodási hellyel
rendelkezõ 9-15 éves fiúk és a 13 év feletti lányok, nõk
részére. Õk jelentõs kedvezménnyel vehetik igénybe a
védõoltást.

Az önkormányzat a SILGARD nevû, Humán Papillóma
Vírus (HPV) elleni oltóanyagot vásárolta meg, mely a ví-
rus 4 leggyakoribb típusával (6,11,16,18) szemben nyújt
védelmet, így a nemi szervi szemölcsök, méhnyakrák és
egyéb más daganatos betegségek ellen.

További megbízható információk a védõoltásról és a
megelõzhetõ betegségekrõl a www.hpvinfo.hu oldalon
találhatóak.

A Polgármesteri Hivatal a dorogi lakó, illetve tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ 12 éves lánygyermekek szüleit
az oltás pontos idõpontjáról, az oltás igénybevételének
módjáról  levélben értesíti.

A felzárkóztató oltásban résztvevõknek (13 év feletti
nõknek és 9-15 éves fiúknak) az oltóanyagot a háziorvo-
sukkal vagy nõgyógyászukkal kell feliratniuk.

Csak a felzárkóztató oltásban résztvevõknek kell
feliratni az oltóanyagot, a 12 éves leánygyermekek részé-
re nem.

A receptet a Szent Margit Gyógyszertárban - Dorog,
Rákóczi u. 9. - válthatják be kedvezményes áron. Az oltást
a receptet felíró háziorvos vagy nõgyógyász adja be.

A felzárkóztató oltásban az elsõ oltás beadásának idõ-
pontja: 2009. november 15. és 2010. február 15. között. Az
oltási sorozatot hat hónap alatt kell beadni.

DR. UNIV. STENGER MÁRIA HALÁLÁRA
ra, de újító innovátora is lett szakmájának. Mikrocsoportos
kutatásait a József Attila Szegedi Tudományegyetemrõl kí-
sérték figyelemmel, ma is alkalmazzák módszereit.
Csolnoki évei után 1977-tõl a dorogi Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola tanára, 1991-ig igazgatója is volt. Utolsó aktív
éveit 1994-tõl a Dorogi Gimnáziumban töltötte. Tanítvá-
nyai késõbb is számosan keresték, kérték segítségét, szinte
haláláig rendelkezésére állt azoknak, akik számítottak rá.

Az új élet hajnala, karácsony ünnepe számára a leg-
hosszabb téli éjszakát hozta meg. Adja meg a megérdemelt
nyugalmat is!

K.L.
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2010.január 18. 18 óra

Filharmónia
A Kossuth-díjas Geiger György (trombita) és

Maros Éva (hárfa) mûvészek lépnek fel
a mûvelõdési házban.

A filharmónia bérlet második elõadása.
Jegyek 1500,- Ft-os áron kaphatók személyesen a

mûvelõdési házban,
illetve a 33/ 521-000-ás telefonszámon foglalhatók.

Magyar Kultúra Napja
2010. január 22. péntek, 17 óra

József Attila Mûvelõdési Ház színházterme.
Ünnepi mûsor:

Schubert: Esz-dúr Impromptu
Mozart: B-dúr szonáta III. tétel

Grieg: I. Peer Gynt Szvit
A költõ és szerelme - irodalmi összeállítás

Bartók: Tizenöt magyar parasztdal /részlet/
Kodály: Székely keserves

Liszt: VII. Magyar rapszódia
Zongorán játszik: Kálvin Balázs, a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem hallgatója
Közremûködnek: Balázs Ágnes és Gáspár András

színmûvészek.
A belépés ingyenes.

A József Attila Mûvelõdési Ház elõzetes programajánlata

A Körúti Színház újabb elõadása 2010. február 18-án,
csütörtökön, 19 órai kezdettel. A színházbérlet

második elõadása. Jegyek 2500,- Ft-os áron kaphatók
a mûvelõdési házban. Telefon: 33/ 521-000.

Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és a Dorogi

Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Kft. szervezésében

2010. január 30-án  2000 órai kezdettel kerül sor
a József Attila Mûvelõdési Házban

vacsorával egybekötött

”BÁL A VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.

Az idei rendezvény bevételét
A 60. Bányásznap alkalmából a „Földünk Kincsei”

elnevezésû Emlékkút felállításának költségeihez való
hozzájárulásként ajánlják fel a szervezõk.
A bált dr. Tittmann János polgármester,

országgyûlési képviselõ nyitja meg.
Zenét a Bónusz együttes szolgáltatja.

Az est folyamán fellépnek:
a Lorigo TSE bajnok párosai

Belépõk 6.000.– Ft–os áron kaphatók.
A részvételi szándékot bejelenti, illetve asztalfoglalást
igényelni személyesen a Mûvelõdési Házban, illetve

telefonon, a 33/521–000 számon lehet.
Jelentkezési határidõ: január 20.

Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatárgyakkal,
támogatási részjegyek vásárlásával (3.000,- Ft/db)

és az Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426

történõ átutalással is felajánlhatnak.
Várjuk jelentkezésüket!


