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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Gálamûsor és kiállítás a várossá nyilvánítás
25. évfordulójára

Mozgalmas, színes és sikeres délutánt hozott novem-
ber 20-a, amikor az egész évben folyó –az összes iskolát
érintõ - várostörténeti vetélkedõ döntõjére, az iskolákban
dolgozó mûvésztanárok és tanítványaik kiállítására és az
öt városi intézmény ünnepi Gálamûsorára került sor a Mû-
velõdési Házban. A 25 éves város tiszteletére rendezett
programot hosszas készülõdés elõzte meg,

A helytörténeti vetélkedõ döntõjében nyolc csapat ve-
télkedett, a három általános iskolából és a gimnáziumból.
Minden iskola két csapattal képviseltette magát. A gyere-
keknek helytörténeti kérdésekre, a dorogi sportéletbõl vett
kérdésekre kellett választ adniuk, jelentõs dorogi szemé-
lyeket kellett felismerniük, jellegzetes épületekbõl készült
puzzle-t kellett összerakniuk. A legkülönlegesebb feladat
egy rövid esszé írása volt arról, hogy hogyan képzelik el a
várost 25 év múlva. A vetélkedõt a Petõfi iskola nyerte, a
két csapat tagjai:

Petõfi iskola I. csapat: Tanka Bernadett csapatkapitány,
Pap Martin, Supik Csanád, Krátki Alexandra, Kõmûves
Dominik. Petõfi iskola II. csapat: Csontos Gergõ, Borsiczki
Lejla csapatkapitány, Radovics Marcell, Uresch Dóra, Pén-
tek Aliz. Második a Zrínyi iskola, harmadik a Zsigmondy
gimnázium, a negyedik az Eötvös iskola csapata lett. Kü-
löndíjat érdemelt ki a Petõfi iskola I-es csapata. A díjakat a
délutáni gálamûsoron vehették át a versenyzõk.

A megmérettetésben részt vevõk az iskolájukat bemu-
tató tablót is készítettek, melyeket a Mester és tanítványai
kiállításra érkezõ közönség is megtekinthetett. A kiállítást
Dr. Tittmann János polgármester nyitotta meg, aki kihang-
súlyozta, hogy nem visszatekintõ jellegû ez a tárlat. Sok
mûvész-tanár, mester tevékenykedett a 25 év alatt Doro-
gon, akiknek a kezei alatt sok ifjú alkotó kapott szárnyra.

Ám szeretne már elõre tekinteni, és megmutatni azt, hogy
a kiállítás tanúsága alapján újabb 25 évre biztosítva van a
mûvészeti tehetség, az ambíció. Ebben a keresztmetszeti
kiállításban már láthatók azok a tanítványok, akik a bizto-
sítékai annak, hogy a következõ 25 évet is képesek lesznek
mûvészeti tartalommal megtölteni. Ezután a polgármes-
ter név szerint is megemlítette az alkotókat, megköszönve
nekik, hogy létre jöhetett ez a kiállítás. Majd pár szóban
beszélt arról a Dorog mûvészetét tárgyaló könyvrõl, me-
lyet a karácsonyi gálamûsoron fognak bemutatni. Látva a
kiállítást hozzátette, szerinte már most elavult a könyv, és
cél az, hogy a következõ kiadásban már az ifjú alkotók is
jelentõs fejezetét jelentsék a város kulturális életének. Zá-
rásként azt kérte, hogy mindannyian legyünk rájuk büsz-
kék!

A kiállítás után zsúfolásig telt a színházterem a gála-
mûsorra, melyben Dorog valamennyi iskolája köszöntöt-
te a 25 éves várost és az itt élõket.

Elõször a Zrínyi Ilona Általános Iskolából a kicsinyek,
majd a nagyok kórusa bûvölte el a közönséget, Kovácsné
Fódi Krisztina vezényletével. Az Eötvös József Általános
Iskola diákjai vidám életképek formájában mutatták be is-
kolájuk sokszínûségét. A következõ mûsorszámban az Er-
kel Ferenc zeneiskola kamarakórusa és vonós együttese
lépett fel. Az együttes mûvészeti vezetõje Kolozsvári
Barnabásné, vezényelt Farkas Rose-Marie, zongorán kísért
Málnai József. A Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói
Lázár Ervin: Költõi versenyzés címû vidám jelenetét ad-
ták elõ. Utolsó mûsorszámként pedig a Zsigmondy Vil-
mos Gimnázium végzõseinek produkcióját láthattuk,
melyben elõször keringõt, majd salsa-t táncoltak.

(Folytatás a következõ oldalon)

Színpadon az Eötvös diákokA várostörténeti vetélkedõ gyõztesei
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Gálamûsor és kiállítás a várossá nyilvánítás
25. évfordulójára

(Folytatás az elözõ oldalról)
A sikeres est után lassan véget ér az ünnepi év. Az el-

képzelés az volt, hogy az év közbeni városi ünnepek a
negyed százados évforduló jegyében szervezõdjenek és
legyen az év végén egy nap, amely szinte összefoglalja az
egész éves rendezvényfolyamatot. Az indulás az igazán
reprezentatív szilveszteri bál volt, amelyet az „Uniós nap -
a párbeszéd napja” kétnapos rendezvénysorozat követte, -
ennek külön jelentõséget adott, hogy a város aktív civil
szervezeteinek közel 100 képviselõje ismerhette meg a vá-
ros fejlesztési terveit és mondhatott véleményt az eddig
megvalósult beruházásokról és az elképzelésekrõl. A 25
éves város ünnepeit külön színesítette, hogy több jelentõs
civil szervezet ebben az évben ünnepelte megalakulásá-
nak 20 éves évfordulóját /DKE, BEBTE, DNYE/ a város
kulturális életét meghatározó Bányász Zenekar pedig 120
éve alakult. A rendezvénysorozatot a város kulturális és
oktatási intézményei közös „team” munkában tervezték és
hajtották végre, így elmondható, hogy a képviselõ-testü-
let támogatása mellett az egész város lakossága elérhetõ
volt a civil szervezeteken és intézményeken keresztül.

A novemberi kiállítás és a diákok mûsora után már el-
mondható, hogy az évforduló megmozgatta a város lakos-
ságát – ez lemérhetõ volt abban is, hogy a szokásos városi
rendezvényeken jóval többen vettek részt és többen kap-
csolódtak be a város múltját és jelenét feldolgozó esemé-
nyekbe. Mindezek alapján biztosra vehetõ, hogy az évzá-
ró Karácsonyi Gálamûsoron, a Csík Együttes koncertjére
szintén sokan eljönnek, és elmondhatjuk, hogy szép, ün-
nepi évet zárunk.

A kiállítás megnyitó közönsége Költõi verseny a Petõfisek elõadásában

Zeneiskola zenekara és kórusa A Zrínyisek kórusa

A gimnazisták táncos produkciója

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
évet kívánunk valamennyi kedves olvasónknak!
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TESTÜLETI   HÍREK
2009. november 27-i testületi ülés

A képviselõk az alábbi tájékoztatást kapták a városban
folyó munkálatokról, történésekrõl:

a Pataksori szennyvízcsatorna építés I. és II. üteme befeje-
zõdött. Az egy éves garanciális bejárásra márciusban kerül
sor. Az ingatlantulajdonosok a szennyvízcsatornára történõ
házi bekötéseket folyamatosan végzik.

A TEUT pályázaton nyert támogatással megújuló négy
utca út-, és járda felújítása befejezõdött.

A volt bánya nagyirodában az „intézmények háza” átala-
kítása a belsõ válaszfalak bontásával, és az épület mögötti
tereprendezéssel megkezdõdött.

Az „Intermodális közösségi közlekedési központ létre-
hozása Dorogon” címû KÖZOP-ra benyújtott pályázatunkat
– mely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonat-
kozik – az irányító hatóság támogatta. Az ehhez kapcsolódó
támogatási szerzõdés megkötése folyamatban van. A tanul-
mány és az ahhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás a közremûködõ szervezet jóváhagyá-
sát követõen elindítható.

A Dr. Magyar Károly városi bölcsõde 20 férõhellyel törté-
nõ bõvítésére vonatkozó pályázati anyag elkészült, és leadásra
került.

A Képviselõ-testület döntésének megfelelõen a Dorogi
Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kft. rende-
lõintézetére vonatkozó felújítás pályázati anyagának és ter-
veinek elkészítése folyamatban van.

A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben
lévõ mérõmûszerek (gázmintavevõ, szálló pormérõ) által
mért adatok alapján megállapítható, hogy októberben a szál-
ló porkoncentráció érteke miatt a környezeti levegõ minõsí-
tése szennyezett volt.

2009. november 12. és 18. között az ÁNTSZ szervezésében
beoltották a 14 éven aluli gyermekeket a H1N1 típusú influen-
za ellen.  A dorogi gyermekek 41,6 %-a kapta meg az oltást.

Dorog Város Önkormányzatának .30/2009. (XI.27) szá-
mú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és
nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló
14/2003 (VII.1) számú rendelet módosításáról.

E rendelet hatály alá tartozó lakások lakbérei a következõk:

Dorog Város Képviselõ-testületének 29/2009.(XI.27) szá-
mú rendelete a közterületek használatáról szóló 5/2001 (II.23)
számú rendelete módosításáról.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
tornateremmel rendelkezõ intézmények számára 2010-ben
az alábbi bérleti díjakat állapította meg a tornatermek bérbe
adásánál (178/2009 (XI.27). számú rendelet)

Elfogadták Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetésének III. negyedéves teljesítését, és Dorog Város
Önkormányzatának 2010. évi önkormányzati költségvetési
koncepcióját, ez utóbbit két tartózkodás mellett.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megbízta dr. Tittmann János polgármestert, hogy az Önkor-
mányzat Intézmények Háza vásárlása céljára éven túli lejára-
tú célhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

Komfortfokozat Határozatlan időre kiutalt lakás 
lakbére Ft/m2/hó 

Lakbértámogatás mértéke %-ban, 
a szociális 5 éves időtartamú 

szerződések esetén 

összkomfortos 242,- 25% 
Komfortos 171,-  25% 
Félkomfortos 83,-  28% 
Komfort nélküli 50,- 20% 
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Tatabányai Fiókjától az MFB Zrt. Önkormányzati Infrastruk-
túra-fejlesztési Hitelprogramja keretében. A hitel összege: 637
500 000,- Ft azaz Hatszázharminchétmillió-ötszázezer forint.
A hitel lejárata: 2024.12.31.

Dorog Város Önkormányzata három tartózkodás mel-
lett megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat átme-
neti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli le-
járatú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP Bank Nyrt-tõl. A hitel
összege: 95.000.000,- Ft, azaz kilencvenötmillió forint. A hitel
lejárata: 2010. szeptember 20.

TESTÜLETI   HÍREK
Dorog Város Képviselõ-testülete a Szent László utca for-

galmi rendjét a Mária udvar teremgarázsának bejáratától a
Bécsi útig kétirányúvá változtatta, e szakasz mindkét oldalán
megállási tilalommal.

Dorog Város Képviselõ-testülete hozzájárult, hogy Bok-
ros László képviselõ úr a 2009. december havi tiszteletdíjáról
(járulékkal növelten 157.300,- Ft) lemondjon a Mozgássérül-
tek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesületének tá-
mogatására.

Nagyszabású tervekrõl hallhatott az idei közmeghall-
gatás közönsége. Dr. Tittmann János polgármester a 2010-
es év elképzeléseirõl és a mögöttünk lévõ esztendõ fonto-
sabb történéseirõl adott tájékoztatást.

Kifejtette, a város költségvetése 1995 óta a megszokott tren-
dek szerint alakul. A környezetszennyezés tekintetében 2002
óta nincs jelentõs változás a mért értékekben. A szálló por
tekintetében sokszor van határérték túllépés, fõleg a nem a
fûtéses idõszakban. Ennek forrása a közlekedés. Más szennye-
zõ anyag tekintetében nincs változás. A kén-dioxid kibocsá-
tás a széntüzelés megszûnésével minimális. A nitrogén-dio-
xid kibocsátás is a nem fûtéses idõszakban jelentõs. A Ke-
nyérmezei-patak vízminõsége, oxigén telítettsége a tavalyi I.
osztályhoz képest egy osztályt romlott. Ez a felsõbb szaka-
szokon történõ szennyezés következménye. Dorogon idén
csatornázták a pataksori ingatlanokat is, így nálunk már nem
kerül bele szennyezõ anyag.

A polgármester ezután a városban elvégzett felújítá-
sokról beszélt. A négy utca (Hunyadi utca, Sándor utca,
Ötház utca, Szent László utca) aszfaltozásáról, a pataksori
csatorna kiépítésérõl, az intézményekben történt karban-
tartásokról, fejlesztésekrõl (Zrínyi Ilona Általános Iskola: -
felsõ udvar térburkolása, -fõépület részleges homlokzat fel-
újítása -„Katona ház” tetõ és külsõ homlokzat felújítása.
Dózsa György Általános Iskola -„Rátkai ház” felújítása.
Zsigmondy Vilmos Gimnázium hiányzó kerítésének pót-
lása, uszoda napozóterasz burkolása, kórház porta épület
tetõfelújítása, köztemetõ vizesblokk kialakítása).

A református parókia tetõszerkezetét és a templom kül-
sõ homlokzatát tatarozták idén az önkormányzat segítsé-
gével. A polgármester kifejtette, hogy a város számára maga
a templom, mint épület érték, tulajdonostól függetlenül.
Ezért segítették a renoválást.

Ezután tért rá a jövõ évi tervek ismertetésére. A volt bá-
nya nagyiroda helyén kialakítandó intézmények háza kap-
csán kifejtette, hogy az örökségvezérelt és fenntartható fejlõ-
dés motiválja a városvezetést. Cél, hogy az utánunk követ-
kezõ generációnak is legyen élettere. Meg kell õriznünk, és
új tartalommal kell megtölteni az örökölt javakat. A volt bá-
nya irodák helyére kerül majd az okmányiroda, a gyámha-
tóság, a családsegítõ központ, valamint az ÁNTSZ. A reno-
válás során megõrzik az épület eredeti állapotát, de gondot
fordítanak az akadálymentesség biztosítására is. A 2010-es
bányásznapon kívánják megnyitni az intézmények házát.

A polgármester ezután kitért arra is, hogy már beadták
a pályázatot a városi bölcsõde bõvítésére, és a szakrendelõ
épületének felújítására is pályáznak. A volt brikettgyár te-
rületén kialakítandó busz- és vasútállomás megtervezésé-

Közmeghallgatás 2009
hez szükséges pénzt megnyerte a város. A tervek elkészít-
tetésére közbeszerzési eljárást kell kiírniuk. Ez a beruhá-
zás talán 2011-re készül el.

Dr. Tittmann János a város oktatását érintõ új pedagógiai
programról, új módszertanról és új struktúráról is szót ej-
tett. Az új módszertan tekintetében már szeptembertõl meg-
kezdõdött a kompetencia alapú oktatás a város iskoláiban és
óvodáiban. Az új pedagógiai programot a sportra és a
kéttannyelvû oktatásra alapozzák. Az új struktúrában egy
intézmény lesz, több telephellyel. A polgármester rendkí-
vüli jelentõségûnek tartja a tervet, hisz minden pedagógust,
gyermeket, családot érint ez a változtatás városunkban.

A városrendezésben kitért a Rákóczi u., Mária u. MÁV,
Hantken M. u. által határolt terület rehabilitációjára. A sike-
res ötletpályázat révén új kisvárosi mag alakulhat ki ezen a
területen, saját jelképpel, a napelem toronnyal. A napelem-
re és a geotermikus energiára alapuló városrész tervei meg-
vannak, a hatóságok engedélyére várnak. Ezt követõen in-
gatlan hasznosítók valósíthatják meg a nyertes elképzelést.

A Rákóczi út és a vasútállomás közötti terület átépítésének
látványterve

A polgármesteri beszámoló után az érdeklõdõk tehették
fel kérdéseiket. Az új vasútállomással és a volt homokvasút
töltésével kapcsolatban kértek részletesebb tájékoztatást.

Szerencsés péntek 13.
Szerencsésen alakult a novemberi péntek 13-a annak a fér-
finak, aki a rendelõ elõtt esett össze, és klinikailag meg is
halt. Ám dr. Varga Tibor sebész a tragédia idején épp a
rendelõben dolgozott, és kemény munkával újra tudta
éleszteni a férfit. Az életmentõ beavatkozás során Farkas
Klára fõnõvér asszisztált neki. A sikeres újraélesztés után a
férfi állapota stabilizálódott, köszönhetõen dr. Varga Tibor
helytállásának és szaktudásának.
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Kovács Lajos tanár, iskolaigazga-
tó, író, helytörténeti kutató, Pro
Urbe-díjas. Szerteágazó tevékenysé-
ge révén minden dorogi ismeri õt a
legifjabbaktól a legidõsebbekig. 60.
születésnapja alkalmából beszélget-
tem vele.

- Hogy érzi magát túl a hatodik X-en?
- Nem foglalkozom soha évfor-

dulókkal, mert nem gondolom,
hogy ezek valami újnak a kezdetét

jelentik. Kétségtelen, hogy ilyenkor elgondolkodik az
ember, végül is a pedagógusi pályámnak erõsen a vége felé
járok, és két évig még itt lehetek a pályán és ezalatt még
végre tudok hajtani dolgokat. Mert az ember azért jön erre
a pályára, hogy élete végéig csinálja. Nem hiszem, hogy az
ember az utolsó éveiben már megfárad, vagy kevesebbel is
beéri. Vagy ha igen, az már felelõtlenség azokkal a gyere-
kekkel szemben, akik éppen akkor iskolások. Ez nagy hiba
és bûn lenne. Ezért azt gondolom, hogy ugyanolyan in-
tenzitással kell dolgozni. Az egy másik kérdés, hogy bírja-
e az ember ugyanezt az intenzitást, meg hogy mennyi ter-
het raknak a vállára kívülrõl, felülrõl. Mostanában nagyon
sok minden jött egyszerre. Ez az iskolarendszer, amely ter-
mészeténél fogva egyszerre konzervatív és innovatív, ne-
hezen viseli el, ha nagyon sok lesz az egyikbõl, vagy kevés
marad a másikból. Nagyon kevésnek látom most a megõri-
zendõ értéket. Emellett nagyon sok új értéket kellene most
bevezetni, ami kemény feladatot ad nemcsak nekem, ha-
nem az összes kollégának, és az összes iskolának is.

- Milyen tervei vannak még tanárként, illetve magánemberként?
- Az újításokat igyekszem sikeresen levezényelni, amíg

itt vagyok. Próbálom motiválni a kollégáimat arra, hogy
elfogadják a változásokat. Az a „mániám”, hogy a tehetsé-
ges gyerekeket röptetni kell, akiben sok van, abból sokat
kell kihozni. Ez sok pluszmunkát igényel.

Magánéletben van a legtöbb tervem, ott maradt el a leg-

KÖSZÖNTÕ

több tennivalóm. Én már csak-csak irodalmárnak is, helytör-
téneti kutatónak is gondolom magam. Ezeken a területeken
nagyon sok az adósság még, mert ezeket csak akkor tudja az
ember csinálni, mikor van egy kis szabadideje. Ezért inkább
a nyugdíjas évekre kacsintgatok ezekben az ügyekben. Ké-
szülnek természetesen írásai az embernek, szerkesztõként
dolgozom egy olyan lapnál, amelyik könyveket ajánl, kriti-
zál, véleményez. Ez az Új könyvpiac nevû folyóirat. Így so-
kat kell olvasnom: természetesen a gyerekkönyvekre speci-
alizáltam magam. Helytörténeti kutatóként pedig úgy vé-
lem, Dorognak még nagyon sok feldolgozatlan foltja van a
múltjában. Ezek feldolgozására majd akkor kerül sor, ha tény-
leg lesz idõm arra, hogy beüljek egy levéltárba, egy kutató
szobába, és utána járjak olyasmiknek, amelyekhez nagyon
sok idõ kell. Jó lenne sok olyan munkatárs is, akik ezt csinál-
nák. Azt gondolom, ebben nem vagyunk még elegen. Jó
lenne a fiatalokból is kinevelni olyan gárdát, akik a diákköri
dolgozatok hatására folytatják azt, amit mi már nem tudunk
megcsinálni.

- Milyen tanácsot tud adni a fiataloknak ennyi tapasztalat-
tal? Miként igazodjanak el a világban?

 - Nagyon nehéz ma a fiataloknak bármit is javasolni.
Nem azért, mert a fiatalokkal van a baj, hanem a társadalom-
mal van komoly baj. Válságban van morálisan, nem tud uta-
kat, lehetõséget mutatni a fiataloknak. Bizonytalanok, nem
tudják mit fognak csinálni, nem tudják, hogy a céljaikat
meg tudják-e valósítani. Fontos lenne, ha tudnánk mutatni
perspektívát a gyerekeknek, a szüleiknek. Elhitetni azt, hogy
a 21. század társadalma a tudásé. Pedig valószínû, hogy
enélkül nem lesz 21. század, vagy legalábbis nem fog befeje-
zõdni. Ha nem lesz képes a társadalom arra, hogy bebizo-
nyítsa, hogy a tudásával – s nem minden áron a tudomány
túllihegésével – a rossz folyamatokat befolyásolja, megállít-
sa, és helyettük új, valódi megoldásokat indítson el, akkor
nincs esélye az emberiségnek arra, hogy elérje a 22. századot.
Ezért a következõ néhány évnek az lesz a sarkalatos kérdése,
hogy a fiatalok elé milyen perspektívát tudunk állítani.

Wágner Ferenc 60 éves
-Hogy érzi magát a hatvanadik szü-

letésnapon túl?
- Furcsán érzem egy kicsit magam.

Igazából most a harmadik komoly do-
log történt az életemben, ami a szüle-
tésnapokkal összefügg. Ez még akkor
is így van, ha általában az emberek
többsége is így gondolja, csakhogy ezt
meg is kell élni. Ilyen a 18. év, ami egy
nagy kapu, amin át kell lépni. Azt gon-

dolom, hogy ezt megtettük tisztességgel. Az én számításaim
szerint a második ilyen lépcsõ a negyvenedik év, amit már
akkor úgy éreztem, hogy megint egy kapu, amin át kell lép-
ni. Készültem én a harmadikra is, erre a hatvanadikra, de
meg kell hogy mondjam, hogy ez az, ami a legkevésbé ad
boldogságérzetet. Csak azért is, mert – ki kell ezt mondani –
innentõl kezdve az ember nemcsak idõs, hanem idõsnek is
érzi magát. Ez nálam így jelentkezett.

- Hogyan ünnepelte a születésnapját?
- Széles körben tartottuk a hatvanadik évfordulót. Kol-

légáktól kezdve közvetlen ismerõsökön keresztül gyer-
mekeimmel együtt tartottuk meg a születésnapot. Nagyon
kellemes, vidám hangulatban. Meg kell, hogy mondjam,
az elõbb említett két alkalommal is elég széles körben
ünnepeltünk, de a mostani volt a legnépesebb. Ebbe az is
beletartozik, hogy a gyerekek felnõttek, nekik is gyereke-

Kovács Lajos tanár úr 60 éves

ik vannak, tehát ott voltak az unokák is.
- Milyen terve van még, mit szeretne véghez vinni?
- A jövõvel kapcsolatosan azt gondolom, hogy van há-

rom szervezet, mely számomra, és a közélet számára is fontos
szerepet tölt be. Az egyik ilyen a bányász szakszervezet. Nem
kívánom azt külön magyarázni, hogy miért van a bányász
szakszervezetre szükség. Akár szakmai, akár egyéb más dol-
gokat tekintve: itt elsõsorban kulturális, sport, rendezvény-
szervezõ oldalakra is gondolok. De azt gondolom, hogy pi-
cit ebben az esetenként talán embertelennek is, vagy nem
emberközpontúnak minõsíthetõ társadalomban ez emberek
egymáshoz tartozása fejezõdik ki a bányász szakszervezet-
ben. Hisz az elmúlt idõszakokban azok lehetõségek sora,
amelyek a régi kifejezéssel élve érdemessé tették a szakszer-
vezetet a hozzá való tartozásra, azok egyre fogynak. Ma már
én nagy felelõsséggel állítom, hogy nem valamiért vagyok
szakszervezeti tag, hanem a valahová való tartozás igénye, a
más bajaival való kölcsönös foglalkozás az, ami jellemzi ma
a szakszervezeti mozgalmat. Hozzáteszem, én kifejezetten a
bányász szakszervezeti szövetségrõl beszélek, mely a dorogi
kistérség településein végzi munkáját.

A másik szervezet, a Dorogi Szénmedence Kultúrájá-
ért Alapítvány, ahol ugyancsak nem kell a bizonyítványt
magyarázni. Vállalását tekintve az elmúlt öt évben mint-
egy 10 millió forintot osztott ki pályázatok útján, hagyo-

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
mányokat ápoló és viselõ szervezetek, egyének között.

Nagyon nemes cselekedetének tartom az alapítvány ku-
ratóriumának azt, hogy évenként egy-egy kiemelkedõ tel-
jesítményt nyújtó személyt, illetve közösséget herendi
porcelán figurával és díszes emléklappal ismer el. Az egyé-
ni díj átadása a bányásznapon, a közösségi elismerés át-
adása a Borbála napi rendezvények keretében történik.

A harmadik ilyen szervezet, melyrõl nem sokat halla-
ni, viszont tevékenysége annál gazdagabb: a Dorogi Bá-
nyász Nyugdíjas Alapítvány. A szakszervezeti szövetség
az alapítója. Az alapítvány az 1990 utáni idõszakban kez-
dett mûködni, és az egyik fõ célja a legnehezebb sorsú, és
a legrosszabb körülmények között, szociálisan is hátrá-
nyos megkülönböztetést „élvezõ” emberek megsegítése.
Nagyon fontos, hogy minden évben bányásznapkor, nem
jelentõs összeget, 10-15 ezer forintot ad az arra rászorulók-
nak. Hogy napjainkban ez mennyit ér, azt én abból mé-
rem le, hogy rengeteg könnyes szemû emberrel találko-
zom akkor, amikor átveszik ezt a szociális segélyt. Ez az a
három dolog, amit a jövõben még akaratom, erõm, és le-
hetõségem birtokában tisztelettel csinálnom kell. Az is
nagyon fontos, hogy az ember a közösségek, és a kollégái
tevõleges segítsége nélkül nem tudna elvégezni semmi-
lyen munkát. Nagyon-nagyon jelentõs szerepe van nap-
jainkban is a közösségeknek, az önzetlen, önálló akarat-
ból végzett munkának. Nálunk ezeknek a munkásoknak
a sokasága található.

- Ennyi tapasztalattal a háta mögött van-e olyan tanácsa,
melyet megosztana a fiatalokkal?

- Egy találós kérdéssel fejezném be. Én igyekeztem örök
életemben ennek megfelelni, de megmondom õszintén,
nem minden, sõt, nem sok alkalommal sikerült. Egy kínai
apa egyszer megkérdezte e fiától: „Tudod-e, hogy miben
különbözik az okostól a bölcs?” Gondolkodott egy napot
az ifjú. Megkereste az édesapját, és töredelmesen beval-
lotta: „Nem tudom apám, de szeretném, ha elmondanád”.
Az apja nagyon röviden válaszolt. A válasz így hangzott:
„A bölcs nem kerül olyan helyzetbe, melybõl az okos ki
tud mászni.”

Wágner Ferenc 60 éves Az év szociális dolgozója
Barlangi Katalin

A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ intézmény-
vezetõje, Barlangi Katalin november 12-én, a Szociális
Munka Napján vehette át a dorogi képviselõ-testület dí-
ját. Az ünnepséget a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat és városunk közösen szervezte a mûvelõdési ház-
ban. A megye minden tájáról érkezett, és a szociális ágazat-
ban dolgozó ünnepelteket Dr. Völner Pál, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte. Ünnepi be-
szédet Dr. Tittmann János polgármester mondott. A szoci-
ális munka szépségei és kihívásai címmel Szokoli Erzsébet
szociális munkás tartott elõadást. Kitüntetéseket, elisme-
réseket adtak át a megye szociális intézményeiben dolgo-
zó munkatársaknak. Az ünnepség zárásaként Beleznay
Endre humorista szórakoztatta az ünnepelteket.

Barlangi Katalin az idõsgondozás területén tevékeny-
kedik már középiskolás kora óta. 1991. augusztus 1-tõl dol-
gozik az akkor még dorogi Gondozóházban, mint szociá-
lis ápoló-gondozó. Munkájához kapcsolódóan Dorog vá-
rosában élõ idõskorúakkal, hozzátartozóikkal szoros kap-
csolatot tartott, sok esetben eljárt hivatalos ügyeik intézé-
sében is.

Munka mellett elvégezte a felnõtt szakápolói és egész-
ségügyi adminisztrátori tanfolyamot. Tudását állandóan
fejlesztette. 1998-ban felsõfokú szociális asszisztensi okle-
velet, majd 2000-ben szociális munkás diplomát szerzett.
2002-ben szakvizsgát tett az idõsek szociális ellátása téma-
körbõl. 1995-ben ellátta az Idõskorúak Otthonában a fõnõ-
véri feladatokat. 1998-tól megbízott intézményvezetõként,
majd 2000-tõl kinevezett intézményvezetõként végzi mun-
káját.2000 nyarán újból gondozási központtá alakult az
idõsellátás Dorog város területén és a házi szociális gon-
dozás, a szociális étkeztetés és a két idõsek klubja is vezeté-
se alá került. Munkájára a lelkiismeretesség, felelõsségér-
zet jellemzõ. Munkatársaival kapcsolata közvetlen, barát-
ságos. Barlangi Katalin a szakterületén végzett kiemelke-
dõ munkája elismeréseként kapta az „Év Szociális Dolgo-
zója” díjat.

A díjat Dr. Tittmann János polgármester adta át

Dorogról elszármazottak
Ismét találkoztak a Dorogról Elszármazottak Baráti Köre tag-
jai október 31-én, immár tizennegyedik alkalommal a mû-
velõdési házban. Találkozóinkat mindig Mindenszentekhez,
illetve Halottak napjához legközelebb esõ szombatra szer-
vezzük. Idén 172 meghívottból 75-80 fõ jelent meg. Emelte
találkozónk színvonalát dr. Tittmann János polgármester úr
átfogó tájékoztatója városunk múltjáról, jelenérõl, és a jövõ
terveirõl. E sorokkal is köszönjük, hogy megtisztelt bennün-
ket jelenlétével. Programunkban szerepelt a felújított Szent
Borbála templom és környéke megtekintése, majd hossza-
san emlékek, élmények felidézése következett. Szeretnénk
megköszönni a Polgármesteri Hivatal anyagi támogatását, a
mûvelõdési ház dolgozóinak a segítségét, a terem használa-
tát és nem utolsó sorban a meghívók legyártását.

Dorogról Elszármazottak Baráti Köre tagjai
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Helytörténeti kiadványszerkesztõk tanácskozása térségünkben
Esztergom adott otthont az Országos Honismereti Szö-

vetség által szervezett XIII. Kiadványszerkesztõk Orszá-
gos Konferenciájának. A Komárom-Esztergom Megyei
Honismereti Egyesület az országos szövetséggel összefog-
va vállalkozott házigazdaként arra, hogy a hagyományõr-
zés sajátos, helyi módszereit megvitathassák egymással
azok a kiadók, akik határon belül és kívül a magyarorszá-
gi honismeret és helytörténet tudatos gyûjtõi, feldolgo-
zói, ápolói. Komárom-Esztergom megye (köztük térsé-
günk) számos mûhelyének kiváló kutatói, szerkesztõi,
kiadói gazdagították a tanácskozást gyakorlati tapasztala-
taikkal. Pifkó Péter várostörténeti kutatásairól, dr. Bárdos
István a Kultsár István Kiadói Alapítvány támogatói tevé-

Képes hírek

kenységérõl számolt be. Wágenhoffer Vilmos a temetõ-
kultúrák kistelepüléseken menthetõ sírjeleivel, Fódi Já-
nos a nemzetiségi zenekutatás kistérségi kutatásának ered-
ményeivel ismertette meg hallgatóságát. A hagyományok
továbbélésének legfõbb szereplõje az oktatás, Forróné Vi-
rág Zsuzsa ezt az esélyt az évkönyvekben, az iskolai kiad-
ványokban vizsgálta. Dankó József a dorogi modellt vá-
zolta fel, ahol a felnõttek helytörténeti kiadványai mellett
a Zrínyi-iskola diákkutatóinak könyvsorozatát mutatta be.
T. Sáray Szabó Éva a Tatabányai Városi Levéltár átgondolt
kutatási tervét és kiadványait, míg Kovács Lajos szerkesz-
tõ az Új Forrás honismerethez kötõdõ tevékenységét, Vi-
rág Jenõ fõszerkesztõ pedig a LIMES tudományos szemle-
ként felmutatható eredményeit, Ruda Gábor az Ister
Granum Átkelõ címû lapjának újabb kori erõfeszítéseit
ajánlotta a résztvevõk figyelmébe. Dr. Horváth Géza a
megyei könyvtár digitalizált helytörténeti gyûjteményé-
hez való hozzáférés lehetõségét ismertette (benne a Doro-
gi lexikon szabad hozzáférését).

A háromnapos együttlét alkalmat adott arra is, hogy
eddigi honismereti munkásságáért, illetve a helytörténeti
kutatások, kiadványok támogatásáért Halász Péter orszá-
gos elnöktõl  Forróné Virág Zsuzsa megyei titkár, Kovács
Lajos megyei elnök, valamint dr. Tittmann János dorogi
polgármester átvegye az országos szövetség Elismerõ Ok-
levelét.

la-ko

November elején nagysikerû táncversenyt szervezett a
Crazy Dance.

Meggyújtottuk az elsõ adventi gyertyát a Hõsök terén. A
hagyományos szabadtéri misét Kis-Maly László

celebrálta.

Kisebb meglepetésre, de annál nagyobb örömre
„Az én is a kisöcsém” címû darabot láthatta

a közönség mûsorváltozás miatt a színházbérlet
sorozat elsõ elõadásaként.
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Lassan vége ez évnek, azonban egyes szakosztályok spor-
tolóinak még van tennivalója. Jut még verseny, mérkõzés
asztaliteniszezõinknek, birkózóinknak, kézilabdázóink-
nak, de még vár feladat a városi tekebajnokságban a téli
kupa keretében részt vevõ húsz csapat sportolóira, és az
ugyancsak téli kupa teremlabdarúgó torna résztvevõire.
Birkózó csaptunk kitûnõ szereplésével bejutott az orszá-
gos döntõbe, így még kétszer kell szõnyegre lépniük az
idén. Kézilabdázóinknak is van még egy forduló hátra. De
most beszéljünk azokról, akik már végeztek az idén, kezd-
jük a labdarúgókkal.

Labdarúgás:
NB III-as felnõtt csapatunk az idény végén nagy hajrá-

ban kezdett, hogy javítson gyászos õszi teljesítményén. Az
utolsó öt mérkõzésen 9 pontot szerzett, csak az Újpest má-
sodik csapata, és az élen álló Mór otthonában szenvedett
vereséget. Ezzel a teljesítménnyel a 12. helyen zárt a csapa-
tunk, legyõzte a Budafok, Zsámbék, és a Pénzügyõr csapa-
tát. A mérleg így néz ki: 12. a Dorog, 13 mérkõzésbõl 3
gyõzelem, 1 döntetlen és 9 vereség, 20 rúgott, 36 kapott gól,
10 pont. Kiss László ügyvezetõ elmondta, hogy az egyesü-
let elnöksége elfogadta Duró József vezetõedzõ beszámo-
lóját, és további bizalmat szavazott a szakmai stábnak, bíz-
va ezzel az õsz végi javuló teljesítménnyel a tavaszi feltá-
madásban. Tehát a bizalom adott, a csapaton a sor.

Nagy létszámú utánpótlás korú játékos áll készen a fel-
nõtt csapatban történõ bevetésre. Ifjú Varga János szakág
vezetõ adott számot a közel 140 gyereket számláló hét kor-
osztályban szereplõ csapatok õszi eredményérõl.

Az ifjúsági U-19-es csapat az NB III. osztályban szerepel
a felnõtt csapattal azonos csapatokkal. Õszi helyezésük: 3.
13 mérkõzés, ebbõl 8 gyõzelem, 3 döntetlen, 2 vereség, 48-
24 gólarány, 27 pont. A vereséget az utolsó fordulóban a
Pénzügyõr otthonában szenvedte el a csapat, és így csak
hatodikok lettek, a Pénzügyõr végzett a 2. helyen. A házi
góllövõ listán Rézmûves Rajmund és Kopányi Ádám áll,
egyaránt 9-9 góllal. A vezetõ edzõ Haraszti János.

Az U-16-os serdülõ csapat Ambrus Zoltán vezetésével a
9. helyen állt, 4 gyõzelem, 1 döntetlen, 7 vereség, 31-35
gólarány, 13 pont. A góllövõ listán két játékos áll: Berger
Benett és Balázs Martin 8-8 rúgott góllal.

A többi csapat a megyei bajnokságban játszik, közeli cél-
juk egy magasabb osztályban való szereplés. Több ügyes
játékos szerepel mindként korosztályban: Tóth Tamás,
Yousif Zsemil, Német Krisztofer, Bartos Tamás, Fekete Már-
ton, Frei Márk, Szili Dominik, Király Dávid, Deák Dávid.

A serdülõ II. csapat U-14 eredménye: 2. hely. 9 gyõzelem,
1 vereség. 88-4 gólarány, 27 pont. Az edzõ Varga János.

Az elõkészítõ csapat U-12 korosztály: 2. hely, 7 gyõze-
lem, 1 döntetlen, 50-8 gólarány, 21 pont. Az edzõ Csapó
Károly.

AZ U-11-es csapat még csak tornákon szerepel, edzõjük
Ambrus Zoltán.

Az U-9 és az U-7 csapatok Szabó Ferenc testnevelõ tanár
vezetésével edzenek az Eötvös iskolában, és az MLSZ által
rendezett MLSZ-NUSI tornákon vesznek részt.

Dorogi Sportképek
Még nem mindenki végzett...

Nõi labdarúgás: A csapat az NB II. keleti csoportjában sze-
repel és az õszt a 6. helyen zárta, legyõzve a Nyíregyháza, a
Gyula, a Miskolc csapatát, végül 12 pontot szerzett. A csapat
edzõje Haraszti János és a szakosztály vezetõ Klotz Tamás,
aki jó munkát végzett az utánpótlás megszervezésével.

Birkózás: az országos csapatbajnokságban Budapesten a
visszavágót is megnyerte a Dorog és veretlenül jutottak a 4
legjobb közé, éspedig a Ferencváros, a Vasas I. és a Vasas II.
csapatai mellé. A négyes döntõre decemberben kerül sor
Budapesten, melyrõl a TV is közvetítést ad. A visszavágó
eredményei: Dorog-Kecskemét 18-11, Dorog-
Törökszentmiklós 22-5, Dorog-Érd 15-10. A gyõztesek ered-
ményei: Demény László 3, Szabó György 2, Varga László 1,
Dronza Kornél 1, Kele Ádám 1, Szalczinger Dávid 1, Mol-
nár Bálint 2, Puksa Ferenc 1, Kismóni János 2, Robotka
László és Rajos István 1-1 gyõzelmet szerzett.

Teke: befejezõdött a 2009. évi városi tekebajnokság. A
végeredmény: 1. Comp-L 42 pont, 2. Akro 35 pont, 3. Ászok
32 pont. Egyéni átlagok: 1. Csuha Krisztián Comp-L 266,7
faátlag, 2. Tertsch Miklós Comp-L 258,7 faátlag, 3. Lampert
Ödön Akro 254,3 faátlag. Összesen 54 versenyzõ szerepelt
az elsõ osztályban.

A II. osztályban: 1. Onix II. csapat 36 pont. 2. Metal T.
csapat 30 pont. 3. Konecsni P. csapat 24 pont. Egyéni átla-
gok: 1. Tóth II. Sándor, Metal T. 250,7 faátlag. 2. Farda Zsu-
zsa, Onix II. 245,9 faátlag. 3. Kovács József, Ziccer 245,5 faát-
lag. Ebben az osztályban 31 versenyzõ vett részt.

Megrendezésre került mindkét osztályban a legjobb ti-
zenkettek versenye.

I. osztály: 1. Csuha Krisztián, Comp-L 271 fa. 2. Pommer
István, Ászok, 266 fa. 3. Puchler Zoltán, Tokodaltáró, 264 fa.

II. osztály: 1. Kovács József, Ziccer, 259 fa. 2. Tóth II. Sán-
dor, Metal-T. 259 fa. 3. Ilku Ágnes, Richter II. 258 fa.

A DESE elnöke, Csuha András a dicséretes 6. helyen zárt
242 fával.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet vala-
mennyi sportszeretõ olvasónak!

Göb Sándor

Úszó egyesület alakult
Megalakult az Új-Hullám Úszó Sportegyesület Do-
rogon. 21 gyermek haladó, 5 pedig elõkészítõ cso-
portban jár edzésekre reggel, délután, és sokszor es-
ténként is. Az iskolai úszásoktatásban megismert
gyerekek közül, „meghívásos alapon”, az oktatók és
a szülõk bevonásával válogatták ki a legtehetsége-
sebbeket városunkból és a térségbõl. Az uszodában
tehát komoly sportélet van kibontakozóban. Sok csa-
ládban napirend átszervezésre is szükség volt, hisz a
reggeli edzések már negyed hétkor kezdõdnek. A
vezetõ edzõ Dóka Zsófia, a segédedzõ Szarvas Dá-
vid. Az egyesület elnöke Várhegyi Ferenc.
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Elsõ helyen Európában az I. Nõi és Ifjúsági Európa-bajnokságon.
Október 23-25-ig rendezték meg Nagyváradon, az elsõ

ízben kiírt, Nõi és Ifjúsági Európa-bajnokságot. A kétna-
pos viadal, a magyar lábteniszsport történetének egyik leg-
nagyobb sikerével zárult. Örömteli, hogy a szép sikerben,
dorogi versenyzõk is részt vettek.

A nõk mezõnyében a veszprémi, ám részben esztergo-
mi kötõdésû Lepsényi Boglárka, a tavaly megszerzett vi-
lágbajnoki címe után, Nagyváradon is felállhatott a dobo-
gó legfelsõ fokára. A nõi csapat várakozáson felül teljesí-
tett, hiszen a tavalyi világbajnokságon a párosban és hár-
masban elért negyedik. helyezések után, idén a hasonlóan
erõs mezõnyben, az egyéni aranyérem mellé, párosban
ezüstérmet, hármasban bronzérmet szerzett. A bõ nõi vá-
logatott keretben helyet kapott dorogi Eötvös József Álta-
lános Iskola 8. osztályos tanulója, Hordós Anita is.

A junior fiúk ott folytatták, ahol a nõk abbahagyták. Az
egyéni ezüstérem után párosban, Jónás Dávid és Virági
Henrik, egykori Eötvös Iskolás diákok, egy szolnoki tár-
sukkal kiegészülve szereztek ezüstérmet. Az elõdöntõben
a tavalyi világbajnok szlovák párost búcsúztatták. A dön-

tõben csak hajszállal szorultak a dobogó második fokára, a
román csapat ellenében. Jónás Dávid, hármas szakágban,
hatalmas bravúrt hajtott végre szolnoki és budapesti társa-
ival. Az abszolút esélyes szlovák csapatot a döntõben való-
sággal lelõtték a pályáról, így aranyérmesek lettek. A nõi
és a junior érmeket összesítve, hazánk elsõ helyen zárt
Európában, ami az utóbbi éveket figyelembe véve kiemel-
kedõ teljesítmény. A jövõ évi törökországi világbajnokság
elõtt ez adhat további lendületet a csapatnak, ám a magas-
ra tett lécet nagyon nehéz lesz átugrani.

A dorogiak szempontjából öröm, hogy a szép eredmé-
nyeket elért versenyzõk az Eötvös József Általános Iskolában
ismerkedtek meg a sportág alapjaival. Az itt pallérozódott
gyermekek mára beértek, évek óta állandó tagjai junior, és
lassan a felnõtt válogatottaknak is Legjobb játékosaink a bu-
dapesti Obsitos SE tagjai. Az egyesület nagy figyelmet fordít
az utánpótlás képzésére, ami Balogh Balázs vezetésével, az
országban egyedülálló módon a dorogi, Eötvös József Álta-
lános Iskolában folyik. A magyar lábteniszsport lassan ismét
kezdi megtanulni Dorog városának nevét.

Lábtenisz EB Nagyvárad 2009 A  csapat

Bombasiker lett a 2009. november 7-ei, 18. dorogi lakos-
sági veszélyeshulladék-gyûjtés. 397-en adtak le hulladé-
kot, szinte minden hulladékfajtát tekintve új rekord szü-
letett. Sütõolajból az eddigi rekord 700 liter leadott sütõ-
olaj volt, most 810 liter került a gyûjtõhordókba, soha ennyi
(7070 kg) égetendõ veszélyes-hulladék (festék, hígító, gön-
gyölegeik, stb. stb.) nem került begyûjtésre, most 4195 kg
elektronikai hulladék jött össze, múltkor csak 2180 kg.

Akkumulátorokból is rekordtermés volt, a szokásos 500-
600 kiló helyett most 1085 kilót szállíthatott el a FeFerrum
Kft. Összesen 13 219 kg veszélyes hulladékot adott le 397
ember (10-el kevesebb mint múltkor).

A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület által szervezett
(közremûködõ partnerek: SARPI Kft., Saubermacher Kft.,
FeFerrum Kft, Dorogi Polgármesteri Hivatal) dorogi
veszélyeshulladék-gyûjtés ma Magyarország legjelentõ-
sebb, legeredményesebb lakossági veszélyeshulladék-
gyûjtése legjobb tudomásunk szerint. Megvalósításában
döntõ szerepet játszanak a közremûködõ cégek, pl. a SARPI

új rekord-e A 2009. 11. 07-ei veszélyes-hulladék-gyűjtés eredményei 
igen égetendő veszélyes hulladékok  7070 kg 
igen sütőolaj (használt)   810 kg 
igen akkumulátor  1085kg 
igen elektronikai hulladék  4195kg 
nem szárazelem      59 kg 
igen összes vesz. hulladék  13 219 kg 

      
nem hulladékot  leadók száma 397 ember 

Kft. Ingyen égeti el az összegyûlt veszélyes hulladékot (ez
esetben kb. 2 milliós tétel), segít a folyékony veszélyes hul-
ladék elszállításában, a Saubermacher Kft. biztosítja a kon-
ténereket, és elszállítja a veszélyes hulladékokat az égetõ-
mûbe, a FeFerrum Kft. gyûjti az elektrohulladékot, az ak-
kumulátorokat (hozza a konténereket, viszi a hulladékot,
kinyeri a visszanyerhetõ másodnyersanyagokat), a dorogi
polgármesteri hivatal biztosítja a gyûjtéshez szükséges
engedélyeket.

 Forrás: www.dke.hu

Veszélyes hulladékgyûjtés
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2009. december 5.
Adventi játszóház a Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-

Út Alapítvány szervezésében. A belépés díjtalan!

2009. december 14. 16 óra:
Az Erkel Ferenc Zeneiskola karácsonyi koncertje.

A belépés díjtalan!

2009. december 19. 19 óra
Kolibri Sport-Tánc Egyesület bemutatója

a színház teremben.

2009. december 26. 20 óra
Rómeó vérzik koncert

Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház elõzetes programajánló

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

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

Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Nonprofit Kft. szervezésében

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

vacsorával egybekötött

„BÁL A VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.

A rendezvény bevételét
a 60. Bányásznap alkalmából a „Földünk kincsei”

címû emlékkút felállításának támogatására
ajánlják fel a szervezõk.

A bált dr. Tittmann János polgármester,
országgyûlési képviselõ nyitja meg.

Zenét a Bónusz együttes szolgáltatja

Belépõk 6.000.– Ft–os áron kaphatók.
A részvételi szándékot bejelenteni, illetve asztalfog-
lalást igényelni személyesen a Mûvelõdési Házban,

illetve telefonon, a 33/521–000 számon lehet.

Jelentkezési határidõ: január 20.
Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatár-

gyakkal, támogatási részjegyek vásárlásával
(3.000,- Ft/db) és az Alapítvány számlaszámára

OTP Dorog 11740023-20031426
történõ átutalással is felajánlhatnak.

Várjuk jelentkezésüket!

Szencziné Oszkay Zsuzsanna
Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumának

elnöke
Dr. Tittmann János

Dorog város polgármestere
Molnár Albert

Dorogi Vállalkozók Egyesületének elnöke

Sztárvendég Oszvald Marika
2010. január 11-én 19.00 órakor a mûvelõdési házban
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Meghívó
Dorog Város Képviselõ-testülete

tisztelettel meghívja Önt és családját
2009. december 18-án  (pénteken) 17:30 órai kezdettel

megrendezendõ

KARÁCSONYI
GÁLAMÛSORRA

a József Attila Mûvelõdési Ház
galériájába és színháztermébe

A Dorogi Galériában
„Megnyitotta Wehner Tibor”

címû kiállítást megnyitja:
Dr. Tittmann János

polgármester

Dorog város által alapított „Rauscher-díj” átadása
WEHNER TIBOR  mûvészettörténésznek

A díjat átadja:
Dr. Tittmann János

Dorog várossá nyilvánítása
25. évfordulójának zárszava

Elmondja:
Dr. Tittmann János

A karácsonyi gálamûsor
Csík Együttes

A belépés díjtalan!

A „Dorogiak Dorogért” Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2008. évrõl

Az alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a
2007. 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-ei keltû végzésével
közhasznú szervezetté minõsítette. Az alapítvány adószáma:
19149646-1-11
1 Számviteli beszámoló (eFt-ban)
Mérleg adatok:
Befektetett eszközök: 4800
Forgó eszközök: 477
Saját tõke: 4713
Tartalék: 511
Céltartalék: 23
Kötelezettség:
Eszközök összesen: 5277
Források összesen: 5277
Eredmény adatok:
Bevételek
Támogatás az alapítótól: 0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl: 0
SZJA 1 %-os felajánlásokból: 24
Kamatbevétel: 313
Bevételek összesen: 337
Kiadások:
Anyagköltség (plakettek, díszdobozok): 198
Egyéb költségek, ráfordítások: 16
Támogatások (jutalmazás): 100
Kiadások összesen: 314
Eredmény: 23
2. Költségvetési támogatások

Költségvetési támogatást az alapítvány 2007-ben nem kapott
2. 1. Kimutatás a vagyon felhasználásáról

Az alapítványi vagyon a bevételekkel növekszik. Kiadás
csak a legszükségesebb nyomtatványokra, plakettek,
díszdobozok készítésére, valamint a cél szerinti juttatás-
ra (jutalmazásra) történik.

2.2. Kimutatás a cél szerinti juttatásról
Az alapítvány az éves bevételek 70%-át fordíthatja jutal-
mazásra, a maradék 30% az alapítványi vagyon értékál-
lóságát biztosítja. 2008-ban az alapítvány 1 fõt részesí-
tett az alapítvány elismerésben és összesen 100 eFt jutal-
mat fizetett ki.

2.3. Kimutatás a kapott támogatásokról (eFt-ban)
Támogatás az alapítótól: 0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl: 0
SZJA 1%-os felajánlásokból: 24
Az alapítvány külön köszönetet mond Góra Péter órás-
ékszerésznek, aki az alapítvány fennállása óta minden
évben térítésmentesen végzi az átadott érmék gravíro-
zását.

3. Vezetõi tisztségviselõk díjazása
A közhasznú tevékenység céljának megvalósításában
köztiszteletben álló 13 fõbõl álló kuratórium társadalmi
munkában mûködik közre.

4. Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységrõl
Az alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szelle-
mi életének fejlesztéséért, a város hírnevének erõsítésé-
ért cselevõ vagy cselekedett személyeket, csoportokat
részesít elismerésben. A beérkezett javaslatokból 1 fõt
részesített elismerõ oklevélben, amelyhez bronz plakett
és pénzjutalom társul.

Kérünk mindenkit, aki egyetért céljainkkal, támogassa adója
1%-ával alapítványunkat
     Komáromi András sk                           Dankó József sk

Pénzügyi tanácsadó                        A kuratórium elnöke

„Melegebb égtájakon”
 - új kötet a dorogi írótól

Forró éghajlatra repülhetünk képzeletben a hideg téli es-
téken, köszönhetõen Cselenyák Imre, vagy álnevén Jean-
Pierre Montcassen írónak, aki ismét fordulatos, izgalmas
történetekkel örvendezteti meg olvasóit. A könyvrõl:
A sivatag hercegnõje
Egy letûnt mesevilág utolsó éveit
örökített meg Jean-Pierre
Montcassen ebben a regényében.
Méghozzá az õrá jellemzõ képzelõ-
erõvel, lebilincselõ stílusban, egy
Zubeida nevû bagdadi lány szem-
szögén át. Aki nekilát ennek a könyv-
nek, többek között arra is ráébred,
hogy milyen magas volt az arab kul-
túra, milyen civilizáltak voltak az
iraki emberek a XIII. században.
Zubeida nem mindennapi körülmények között szakad ki
a meghitt családi fészekbõl, s kerül a mara házba, ahol éle-
te teljesen megváltozik. Szabadságának elvesztését pótol-
ja-e a zenek, a tánc, a kényelem, az igaz barátság? Túléli-e
Zubeida az évezred árvizét, mg tud-e menekülni ibn Atabeg
karjaiból, beteljesül-e végre szerelme az-Zahir herceggel?
A válaszok benne vannak a könyvben, amely az
ezeregyéjszaka mesevilágával vetekszik.
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Lakossági tájékoztatatás a
 2010. évi szemét díjról

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010.
január 01-tõl a kommunális hulladék szállítás díja a kö-
vetkezõ.

A képviselõ-testület 28/2009 (XI.27) sz. rendelete sze-
rint 2010-ben háztartásonként a szemét díj 2380 Ft. A sze-
mét díj befizetésének határideje 2010. június 30., amely-
nek a Saubermacher Kft-tõl postai úton megküldött csek-
ken, vagy az alábbi számlaszámra történõ átutalással te-
het eleget: 12025000-00217106-00100004

Dorog Város Önkormányzata

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
FELHÍVÁS

Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 168/2009.(X.16.). számú képvi-
selõtestületi határozatában arról döntött,
hogy a dorogi lakó- illetve tartózkodási
hellyel rendelkezõ leánygyermekek ré-
szére, akik 2010. évben töltik be 12. évü-
ket, önkéntes alapon térítésmentesen biz-
tosítja a Humán Papillóma Vírus által
okozott méhnyakrák hatékony megelõ-
zésére szolgáló 3 oltási sorozatból álló ol-
tóanyagot.

Az oltási program keretében fel-
zárkóztató oltásokra is lehetõség nyí-
lik 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 vírus 4
leggyakoribb típusával (6,11,16,18) szem-
ben nyújt védelmet, így a nemi szervi sze-
mölcsök, méhnyakrák és egyéb más da-
ganatos betegségek ellen.

Az érdeklõdõk részére a védõol-
tásról 2009. december 14-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal tanácstermé-
ben tájékoztat tart dr. Balázsy Károly
nõgyógyász szakorvos.

További megbízható információk
a védõoltásról és a megelõzhetõ be-
tegségekrõl a www.hpvinfo.hu olda-
lon találhatóak.

A Polgármesteri Hivatal a dorogi
lakó, illetve tartózkodási hellyel ren-
delkezõ 12 éves lánygyermekek szü-
leit az oltás pontos idõpontjáról, az
oltás igénybevételének módjáról  le-
vélben értesíti.

A felzárkóztató oltásban résztvevõk-
nek (13 év feletti nõknek és 9-15 éves fiúk-
nak) az oltóanyagot a háziorvosukkal vagy
nõgyógyászukkal kell feliratniuk.

Csak a felzárkóztató oltásban
résztvevõknek kell feliratni az oltó-
anyagot, a 12 éves leánygyermekek ré-
szére nem.

A receptet a Szent Margit Gyógy-
szertárban - Dorog, Rákóczi u. 9. - vált-
hatják be kedvezményes áron. Az ol-
tást a receptet felíró háziorvos vagy
nõgyógyász  adja be.

A felzárkóztató oltásban az elsõ oltás
beadásának idõpontja: 2009. november 15.
és 2010. január 15. között. Az oltási soroza-
tot hat hónap alatt kell beadni.

A lakossági fórumon december 14-
én szeretettel várjuk!

OLTÓPONT  DOROGON
Tisztelt Lakosok! Az ÁNTSZ oltópontot jelölt ki a Dorogi Szak-

orvosi Rendelõben. A H1N1 INFLUENZAVÍRUS ellen térítés elle-
nében védõoltásban részesülhet minden 18 év fölötti egészséges la-
kos november 27. és december 22. között hétköznapokon 8 és 20
óra között.

Helyszín: Dorogi Szakrendelõ, Mária u. 20.
Térítési díj: 3000 Ft, mely tartalmazza az oltóanyag árát és az

oltási költséget.
Védje meg önmagát és környezetét a járványtól!

LÁTOGATÁSI TILALOM
A DOROGI KÓRHÁZBAN

Az ÁNTSZ a térségünkben jelentkezett magas számú influenza
megbetegedést járványszempontból jelentõsnek minõsítette, ezért
az esztergomi kórházban november 26-tól, a dorogi kórházban no-
vember 27-tõl, határozatlan idõre látogatási tilalmat rendelt el.

VÉRADÁS
2009. december 30-án 10-15 óráig véradást tartanak

a Polgármesteri Hivatal „B” épületében.
 A véradókat kérik, hogy a személyi igazolványukat

és a TAJ kártyájukat mindenképpen hozzák magukkal!


