KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Advent 2007
Az év legfelgyorsultabb idõszaka
elé nézünk karácsony közeledtével.
Mindenki igyekszik elmaradt feladatait elvégezni szentestéig, mindenki
tökéletes ünnepet szeretne családjának.

Ebbe a pár napba szeretnénk bezsúfolni, bepótolni mindent, ami év közben
elmaradt. Két kézzel szórjuk a pénzt,
három embernek való munkát akarunk
elvégezni, megfeszülünk a házimunka
oltárán. De jól tesszük? Nem biztos,
hogy látványos, nagy tettekre vágynak
szeretteink. Sokszor elég egy kis kedvesség, gesztus. Egy olyan lépés, melyhez elõre puhatolódzunk, hogy mire
is vágynak a körülöttünk élõk.
Sokszor tán olyan vágyuk van,
amit nem lehet egy tárgy megvásárlásával teljesíteni, hanem tényleg „oda
kell tennünk” magunkat, áldozatot
kell hoznunk. Nem elég átadni egy
tárgyat, azt gondolva, ezzel letudtuk
a feladatunkat, s kifújhatjuk magunkat. Mert mi mindent megtettünk. De
ez nem ilyen egyszerû. A zokni vagy
parfüm, vagy plazmatévé helyett tán
másra vágyik a család. Kevesebb idegeskedésre, több odafigyelésre, nyugodtabb légkörre. Tán arra, hogy leszámoljunk valamely rossz szokásunkkal. Például leszokjunk a dohányzásról, a trágár beszédrõl, a ren-
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detlenségrõl. Végre lefessük, megjavítsuk, megszögeljük, felszereljük, kicseréljük, elrakjuk, amiért már hónapok óta rimánkodnak. Hogy többet
segítsünk egymásnak. Vagy egy szót,
mondatot várnak.
Ez lehet az igazi
ajándék. Ez igazán értékes. Mert
ebben benne van
az erõfeszítésünk,
a jószándékunk.
Az õszinteségünk, a másik
iránti figyelem és
a szeretet.
Egy tárgy, melyet bármikor
megvehetünk, az
év bármely szakában, nem tud
olyan értéket képviselni. S nem is tud
olyan emlékezetes lenni. Hisz ki emlékszik részletesen már, hogy mit kapott tavaly karácsonyra, vagy tavaly
elõtt mit talált a fa alatt? De egy örök
konfliktust jelentõ szokásunktól megszabadulni, kimondani, amit érzünk,
amit várnak tõlünk –legfõképpen békét teremtetni magunkban és magunk
körül - sokkal többet ér. S ez biztos nem
marad viszonzatlanul. Amit õszintén
adunk magunkból, az többszörösen
visszafizetõdik.
Tegyük oda magunkat. Hisz egyre inkább ez marad csak, ami megfizethetetlen. Ami emberi érték, azért a
kizsigerelõ világ nem ad cserébe semmit. Egy kedves szó, egy ölelés, egy
õszinte tett örökre megmarad. Nézzünk magunkba. Biztos találunk még
elvarratlan szálakat, el nem végzett teendõket, olyat, amin változtatnunk
kell.
S mindez egy szóban: maga a szeretet, amely Jézus születésének, a karácsonynak az igazi üzenete.
MaZsu
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Kányádi Sándor:

Ballag már
Ballag már az esztendõ
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jõ
vígan fütyörészve
Beéri az öreget,
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul,
s mikor éjfél eljõ,
férfiasan kezet fog
múlttal a jövendõ.

Békés, boldog
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag
új évet kívánunk
valamennyi kedves
olvasónknak!
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Testületi hírek
2007. november 30-i ülés
A dorogi képviselõk novemberi ülésükön napirend
elõtt megköszönték a városi rendõrkapitány, Túróczi Bálint alezredes eddigi munkáját, aki új megbízást kapott. A
megyei rendõr fõkapitány helyettese lesz Tatabányán. Sok
sikert és örömet kívántak új beosztásához. Napirend elõtt
még dr. Gorgosilits Fábián, új megyei rendõrkapitány is
bemutatkozott
Az ülés napirend szerinti részében a képviselõk a két
ülés közti tájékoztatóból megtudhatták, hogy a Rákóczi
úton az ivóvízvezeték cseréje kb. 85 %-os, a szennyvíz csatorna közel 50 %-os, a csapadékvíz csatorna kb. 40 %-os
készültségi fokon áll.
A dorogi volt bányatiszti kaszinó felújításáról szóló – Dorogi Szénmedence bányászati történeti emlékhelyének fejlesztése - címû pályázat elõkészítõ munkái elkezdõdtek. A
2003. évben készített tervek felülvizsgálata elkészült. A Dorogi Környezetvédelmi Egyesület a hulladékszállítás helyzetével kapcsolatosan közvélemény kutatást végzett, melynek tapasztalatait levélben eljuttatták a polgármesteri hivatalhoz. A felmérés tartalmát és az azzal kapcsolatos javaslataikat a Gazdasági-, Városfejlesztési-, és Környezetvédelmi Bizottság 2007. november 20-i ülésén tájékoztató jelleggel megtárgyalta, és az abban foglaltakat a szolgáltatást végzõ cég
bevonásával a késõbbiekben figyelembe veszi. A ROP keretén belül elkészült út és közmûfejlesztési beruházások, valamint a demens betegeket ellátó intézmény egy éves garanciális bejárása megtörtént. Az eljárások során felmerült kisebb
javításokat a kivitelezõk egy hónapon belül teljesítik.
A képviselõk döntöttek a Dorog, Mária u. – Rákóczi F.
u. – Hantken M. u. – vasút által határolt tömb építési
tilalmáról. A rendelet 2007. december 03-án lépett hatályba.
Módosították az önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló rendelet. Étkeztetés igénybevételére jogosult, azaz szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek esetében az egy fõre számított
családi jövedelemhatár
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át,
- egyedül élõ esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.
2008. évben a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
1.130,- Ft/óra lesz.
Az Idõsek Otthonában 2008. évben fizetendõ térítési díj:
77.000,- Ft/fõ/hó. Egy napra esõ térítési díj: 2.567,- Ft/fõ/nap
Az Idõskorúak Gondozóházában 2008. évben fizetendõ térítési díj: 77.000,- Ft/fõ/hó. Egy napra esõ térítési díj:
2.567,- Ft/fõ/nap
Az Idõsek Otthona demens betegeket ellátó részlegében
2008. évben fizetendõ térítési díj: 82.000,- Ft/fõ/hó. Egy napra
esõ térítési díj: 2.733,- Ft/fõ/nap.
A Dr. Magyar Károly Bölcsõdében 2008. évben az idõszakos gyermekfelügyelet térítési díja: 300,- Ft/óra.
Az önkormányzati lakások lakbére is emelkedik 10 %-kal.
A képviselõk tájékoztatást kaptak az önkormányzat
2007. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítésérõl, elfogadták a 2008. évi önkormányzati költségvetési koncepciót és belsõ ellenõrzési munkatervét.
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Határoztak a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. és
a Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht. beolvadással történõ
egyesítésérõl. Az új intézmény neve Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaság lett.
A 2008-as évben várhatóan jelentõsen megnövekedõ közüzemi díjakra való tekintettel a bérleti díjakban az alábbi
12%-os emelést fogadták el a tornatermek bérbeadásánál.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht.
térítési díját 2008. január 1-tõl kezdõdõen 82.000,- Ft/
hó, és kerekítve 2.750,- Ft/nap összegben határozta meg.
A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthona ellátási területét kibõvítették az Esztergomi Kistérség településeinek (Bajót, Dömös, Esztergom, Lábatlan,
Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilismarót, Süttõ, Tát) területére is.
Felülvizsgálták a Dorog Város Önkormányzatának az
egészségügyi alapellátást végzõ házorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötött megbízási szerzõdését.
Pályázati okokból módosították az Eötvös József, a Zrínyi Ilona, és a Petõfi Sándor Általános Iskola alapító okiratában szereplõ, maximálisan felvehetõ tanulói létszámot.
Döntöttek a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Szûcs Andrásnak a
visszahívásáról. Ezentúl Dr. Bartalos József urat bízzák meg
az elnöki teendõk ellátásával.
Dorog Város Képviselõ-testülete tiszteletét és köszönetét fejezte ki a Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatójának
és valamennyi pedagógusának, egyúttal 200.000,- forint elismerõ támogatásban részesíti az intézményt fennállásának 280. évfordulója alkalmából.
A képviselõk nyilatkozatot tettek arról, hogy az ipari
park területén a Sanyo Hungary Kft. részére , valamint a
10-es út két oldalán biztosítják a szennyvíz elvezetést a
folyamatban levõ peres eljárástól függetlenül. Így nincs
akadálya a gyárnál tervezett fejlesztéseknek. A jövõ évtõl
a gyár már iparûzési és építményadót fizet a városnak.
MaZsu

Richter hír
Már hagyománynak tekinthetõ, hogy november hónapban a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület látogatást tesz a Richter Dorogi Fióktelepén. Az idei
látogatásra november 21-én került sor, amikor Szilágyi Gabriella fõmérnökasszony köszöntõjét követõen Tandi András fõosztályvezetõ helyettes tájékoztatott a fióktelep 2007 évi környezetvédelmi programjának teljesítésrõl, majd Otrok Györgyné kommunikációs munkatárs a Richter társadalmi szerepvállalásáról szólt. A kötetlen beszélgetés során a korábbi látogatáson elhangzottakkal kapcsolatban tettek fel kérdéseket az egyesület tagjai, amelyre a fióktelep képviselõi érdemi válaszokat adtak. A jelenlévõk megállapodtak abban, hogy tavasszal üzemlátogatáson vesznek majd részt a Dorogi Környezetvédelmi Egyesület tagjai.
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Közmeghallgatás
A 2007. évi közmeghallgatáson városunk polgármestere, dr. Tittmann János számolt be az elért eredményekrõl és
a további tervekrõl. Elmondta, hogy 1995 óta az önkormányzat költségvetésének fõ kiadási összege folyamatosan növekszik. Várhatóan az idei 3,5 milliárd forint körül lesz.
Fontos a beruházásokban a saját és külsõ források aránya;
28 % a beruházás aránya a költségvetésben, ez egyre
növekszik. Az ágazati költségvetésben a legnagyobb tétel
még mindig a közoktatás. Aztán városfejlesztés,város üzemeltetés; a sport és a közmûvelõdés következnek.
Az elmúlt években fejlesztések viszont a közterület építésben és a szociális, egészségügyi ágazatban voltak. A közmûvelõdésbe, a sportba sok pénzt fektettek, viszont a közoktatásba keveset. Csak a karbantartás, szintentartás költségei jelentek meg, s a jövõben ezen a téren tervez változásokat az önkormányzat.
A szociálpolitikai költségvetési rész értékelésénél két
költségelem összehasonlítása szükséges. Egyrészt az a
pénzt, amit közvetlenül az embereknek ad a város, illetve
természetbeni juttatások, a másik az intézményi. 2001-2002
fordulója elõtt a lakossági támogatások felülmúlták az intézmények költségeit. Aztán szûkültek a juttatások, támogatások, másrészt a szociális intézményi hálózatunk bõvült rendkívüli módon. A családsegítõ és gyermekjóléti
szolgálat kikerült a költségvetésbõl, a kistérségi társulás
mûködteti. A szociális juttatások is átalakultak: egyes támogatási formák megszûntek, vannak állandó elemek, de
összességében csökkenés figyelhetõ meg az elmúlt években. Összességében nemcsak az összeg csökkent, hanem a
támogatottak száma is. A település lakóinak egzisztenciális problémái a munka világában oldódnak meg, s nem a
segélyezés világában.
Dorog környezetvédelmi állapota javul, a különbözõ
szennyezések a folyamatos mérések adatai szerint egyre
csökkennek, és az is elmondható hogy nagy részük nem a
településen keletkezik. Ez nagy mértékben köszönhetõ a
vállalatok környezetvédelmi beruházásainak, illetve a gazdasági struktúra váltásnak is.
Jelentõs beruházások valósultak meg: Bécsi út, mentõállomás, mûvelõdési ház és az Otthon tér, uszoda, demens
otthon. Jubileum tér, volt brikettgyár, Bimbó utca csatornája, a Panel Pluszban hét tömb felújítása.
A testület által, a 2013-ig szóló fejlesztés program fõbb
elemei a közterületek, és a közösségi közlekedés fejlesztése.
Ennek leglényegesebb eleme a volt brikettgyár területére ter-

vezett hármas közlekedési csomópont: vasútállomás, buszvégállomás és parkoló a személyautók számára. Reményeink szerint az alagút felújítása is megtörténik. A 2008-as év
konkrét feladataként megindult a pályázat elõkészítõ munka: a volt bányatiszti kaszinó (könyvtár) teljes rekonstrukciója a cél. Az emeleten méltó körülmények között tudjuk
bemutatni Dorog város értékes gyûjteményeit.
A városépítés terén tovább folyik a csatornázás, a légvezetékek földbe helyezése. A városvezetés célja, hogy a környezetre ártalmas ipari, gazdasági tevékenységet kitelepítse
az ipari park területére. A városvezetés azt szeretné, hogy a
belvárosi területen szolgáltató, kereskedelmi és kisvárosias
lakózóna alakuljon ki, sok zöld területtel. Ide kapcsolódik
az intézmények háza kialakítása a volt bányairodában. A szerkezetében és külsõ megjelenésében jelentõsen megváltozó
város egyúttal magasabb szintû hivatali és intézményi szolgáltatásokat, másrészt emberibb, élhetõbb környezetet teremt
nemcsak Dorog város, hanem térsége lakóinak is.
Ezután a jelenlevõk a polgármestert kérdezték az új buszállomásról, a Panel Plusz folytatásáról, a Bécsi úttal és a SPAR
áruháznál levõ lámpákkal kapcsolatban.
MaZsu

Köszönet a városnak
A november 17-én megtartott jótékonysági koncert tiszta bevétele 572 ezer forint, amely a Bányásztemplom belsõ
felújításra már el is jutott az egyházközséghez. Köszönjük
a közremûködõknek (Erkel Ferenc Zeneiskola, Bányász
Zenekar), a legnagyobb támogatóknak: Dr. Dávid Anna,
Dor-Jo-Ker , Richter Rt., Sítechnika Kft., Vértes Volán Zrt.,
minden kedves doroginak, aki adományával, illetve megtisztelõ részvételével hozzájárult a koncert sikeréhez.

Ünnepi koncert és kiállítás
2008. január 22-én a József Attila Mûvelõdési Ház kiállító termében és színháztermében 17.30-kor Wieszt
József festõmûvész emlékkiállítását Wehner Tibor
nyitja meg. 18 órakor az ünnepi hangversenyen Jandó
Jenõ zongoramûvész és az Akadémia Vonósnégyes
lép fel. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett hangversenyre a belépés díjtalan!
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Gyöngyös Ferencet köszöntjük 60 születésnapján
„mindent elviselek abban, aki nekem erõt ad.”
Idén töltötte be hatvanadik évét Gyöngyös Ferenc, a Szent
József templom plébánosa. A nemcsak a
templomba járó dorogiak számára ismerõs,
köztiszteletben álló
pap beszélt életérõl,
hivatásáról és arról,
hogy számára mit jelent doroginak lenni.
- Hatvan éves vagyok, a dorogi Szent
József plébánia plébánosa. És abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy az újság lapjain keresztül is szólhatok a dorogiakhoz. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdeném ott, hogy hatvan évvel ezelõtt egy olyan családba születtem, amelyre mindig nagy-nagy szeretettel fogok visszaemlékezni. Elsõsorban a szüleimre gondolok így. Hiszen
nagyon nagy áldozatot vállaltak akkor, amikor engem is elfogadtak. Hetedik gyereknek születtem a családba, és még
utánam érkezett a húgom. Nyolcan nõttünk fel testvérekként, s ebbõl már két idõsebb bátyám a Jóistenhez hazatért.
Csak szeretettel és tisztelettel tudok visszaemlékezni a szüleimre. Nagyon egyszerû emberek voltak, s az egyszerûség
mellett egy másik jelzõt is mondanék: nagyszerûek voltak.
Csodálatos példát éltek elénk, gyerekeik elé. Az egyszerûség
alatt azt értem, hogy mesterséget tanultak. Cipésznek tanult
édesapám, édesanyám pedig varrónõnek. Édesanyám, a
nyolc gyerek nevelése mellett, otthon a varrást oldotta meg.
Egyszerû, normális, természetes életet éltek. S én ezért a példáért mindig nagyon nagy hálával tartozom a szüleim iránt.
Sokan ismerik talán még Dorogon is szüleinket, édesapám
egy volt egyházi iskolában pedellusként élt Esztergomban.
Oda kerültek Kõszegrõl ifjú házasokként 1935-ben. Aztán,
mikor államosítás után technikum lett, akkor elõször takarítóként, késõbb pedig raktárosként dolgozott, édesanyám
pedig mint portás, és telefonközpontos. Ott élték le az életüket, ebben az iskolában. Ott nõttem fel. Õk már húsz, illetve
17 éve hazatértek Istenhez. De az emlékük, a szeretet, a tisztelet irántuk nagyon megmaradt azóta is bennem. És ez csak
erõsödik az idõ múlásával. És azt hiszem, hogy nagy mértékben köszönhetem nekik is, hogy ezt a hivatást vállaltam.
- Mikor döntötte el, hogy pap lesz?
- Kissrác koromban éreztem elõször, hogy pap szeretnék
lenni. Aztán gimnáziumba már úgy mentem, hogy pap akarok lenni. Esztergomban, az István gimnáziumba jártam, bár
a ferencesekhez akartam menni, de a szüleim, különösen
édesapám úgy döntött, hogy inkább menjek a világi iskolába. Utólag abszolút nem sajnálom. Ott jártam elõször vegyes
osztályba, lányokkal is jártunk, biztos szükség volt a késõbbi
életemhez, hogy „vegyes” helyzetben teljenek el az éveim.
Bár a családban sok házibuli volt a fiú és lánytestvéreim mi-

4

att, lányos körökben is forgolódtam, de mindvégig megmaradt bennem az az elhatározás, hogy pap szeretnék lenni, s
így 18 éves koromban, érettségi után az esztergomi Hittudományi Fõiskolára jelentkeztem, 1971-ben szenteltek pappá
az Esztergomi Bazilikában. Aztán 15 évig Nógrád megye
különbözõ falvaiban voltam. A harmadik helyen már plébánosi beosztásba kerültem, a Mohora nevû faluban. Akkor
már a szüleim idõsek voltak, s ezért kértem a fõpásztoromat,
hogy közelebb kerülhessek Esztergomhoz, így Mogyorósbányára kerültem 1985-ben. 1992. január 1-tõl itt vagyok
Dorogon, a Szent József plébánián. Kis faluk még tartoznak
hozzám, Tokodaltáró, és az üveggyár, oda is kijárok vasárnaponként, illetve a hitoktatás miatt. Egészen röviden ez az
életutam mostanáig.
- Miért választotta ezt a hivatást?
- Hogy miért lettem pap? Az elsõ, ami megérintett, az a
külsõség. Kis ministráns voltam, tetszett a pap bácsi ruhája, a misén az öltözék, a környezet, biztos, hogy ez volt az
elsõ, ami megfogott. Késõbb, olyan hetedik-nyolcadikos
koromban, akkor már kicsit tudatosabban kezdtem élni a
lelki életet, segítséggel. Ugyanahhoz a paphoz jártam gyónni, õ segített imáival, tanácsaival. És akkor a gyóntatás fogott meg a papi feladatok közül, ami érdekes volt számomra, s úgy éreztem, hogy ezen keresztül tudok talán majd
segíteni az embereken, embereknek. A gimnáziumi években nem tudta senki, szüleimen, rokonainkon kívül, hogy
pap szeretnék lenni. Aztán amikor kispap lettem, a szemináriumi évek alatt mindig azt gondoltam: ha nem vagyok
alkalmas a papságra, akkor az öt év alatt az elöljárók észreveszik, s el fognak tanácsolni. Nem tanácsoltak el, így nyugodtan vágtam bele ebbe a feladatba. Amikor valakit pappá szentelnek, emlékbe szentképeket készítenek, s arra egyegy jelmondatot írnak. Én a szentírásból, a Filippiekhez
írt levélbõl azt választottam ki: „mindent elviselek abban,
aki nekem erõt ad”. Kicsit azt akartam kifejezni vele, hogy
félek a feladattól, nem ismerem a nehézségeit, magamat
ismerve úgy éreztem, hogy ez magamtól semmiképpen
sem fog menni, de ha az Isten meghívott erre a feladatra,
akkor bizonyára segíteni fog. Az õ kegyelmében, erejében
bíztam. Ez a jelmondat a mai napig is érvényes rám. Mert
sokszor érzem azt, hogy segít az Isten.
- Kérem, beszéljen a dorogi munkásságáról!
- 1992. január 1-tõl élek itt, január 1-vel lépek a 17. évbe,
amit itt töltök. Egy érdekes történettel kezdeném, amit
néhányan ismernek, de most én a nyilvánosság elõtt is
elmondom. Kispapként volt a Jóisten felé egy hármas titkos kérésem, hogy mi ne legyen az életemben. Az elsõ,
hogy ne legyek budapesti pap, aztán ne legyek kórházba
járós pap, és végül: ne kerüljek Dorogra. Ebbõl az elsõ
még teljesült, mert nem voltam budapesti pap. Aztán mégis
Dorogra kerülve, akkor még mûködött a régi kórház, és
oda minden héten nemcsak misézni, hanem egy másik
napon betegeket látogatni is mentem. Egészen 2000-ig, s
2005-tõl újra bejárok. Tehát mondhatom, hogy több, mint
tíz éve járok a betegekhez. Milyen érdekes. Azt szoktuk
mondani, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. S az
(Folytatás a következõ oldalon)
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Gyöngyös Ferencet köszöntjük 60 születésnapján
„mindent elviselek abban, aki nekem erõt ad.”
(Folytatás az elõzõ oldlról)
ember megijed a feladatoktól. Nem tudom, hogy mi bajom volt Doroggal, azon kívül, hogy kisfiúként, kis úttörõként egy elõadáson szerepeltem itt, mint a színjátszó szakkör tagja. Ennyi közöm volt Doroghoz, semmi bajom nem
volt. És valahogy nem akartam ide kerülni. A papi éveimet tekintve három helyen voltam plébános. A leghosszabb
idõszak ez itt; már 16 éve. Õszintén mondom - nem azért,
mert leírják - jól érzem itt magam. Jó itt Dorogon.
- Mi az, amit kiemelne papi feladatai közül?
- Különösen sok örömet jelent a gyerekekkel való találkozás. Rájöttem, örömet jelent az idõsekkel való foglalkozás, és különösen a betegekkel. A beteglátogatástól
amennyire féltem, most annyira szeretem. Szeretek bejárni a kórházba, ott minden ember egyforma lesz, és minden
ember ugyanazt várja: egy kis vigasztaló szót, kedvességet, egy kis megértést, türelmet, természetesen a gyógyulást. A paptól az imákat, a szentségeket kérik, vagy egyszerûen csak azt, hogy hallgassa meg õket az ember, és sokszor
ezzel tudunk segíteni.
- Mi a véleménye a városról, a változásokról?
- Örömmel tapasztalom Dorog fejlõdését, s ezt tényleg
szívesen, és örömmel mondom. Amikor például a fõút
készült, akkor én minden este sétáltam egy nagyot, s figyeltem hónapokon keresztül, hogy mennyit haladtak, és
mi változott, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyit
elértek. Nagyon büszke vagyok az uszodánkra, nagyon
szeretem, sokat járok oda. Megemlítem az is, - lehet, hogy
furcsa, hogy egy pap ezt mondja – de konditerembe is
eljártam két és fél évig, csak hát orvosi javaslatra azt szüneteltetnem kell, mert kicsit túlhajtottam magam. Mindazon
helyre, amit felavatnak, megnyitnak, oda hivatalból is kapom a meghívókat, azért 90 %-ban igyekszem el is menni.
Az emberek lássák azt, hogy az egyház képviselõje, a pap

olyan ember, mint õk, szeret közöttük lenni. S tudok örülni az õ örömeiknek, s együtt akarok érezni, ha éppen szomorúság történik az életükben. A konditerem is alkalom
volt arra, hogy különbözõ emberekkel, a tizenévesektõl az
ötven évesekig, férfiakkal és nõkkel találkozzam, s néha
még ott is a pap mivoltomat igényelték, mert elõhozták a
gondjaikat, és bajaikat. Az uszodában nagyon jó együtt
lenni, egymásra mosolyogni, felismerni egymást, s nemcsak a templomból, utcáról vagy iskolából ismerjük egymást, hanem a sportolási lehetõségen keresztül is. Tulajdonképpen mindehhez csak gratulálni tudok, és azt mondom az egyház képviselõjeként is, hogy nagyon fontos az,
hogy a földi életünket amennyire lehet, tegyük könnyebbé, szebbé és örömtelibbé. Befejezésül nem hagyhatom ki,
hogy pap vagyok, s hitem szerint az embereket az örök élet
felé vezetõ úton próbálom segíteni. Így hadd kívánjam
azt, hogy akik hívõk, még inkább tárják ki a szívüket Isten
felé. Akik nem hívõk, azok is találjanak rá arra az útra, ami
minket, keresztényeket boldoggá, az életünket örömtelivé, és széppé teszi a hitünk miatt.
- Mit kíván az olvasóknak karácsony és újév alkalmából?
Amikor valakinek, valaminek az ünnepe van, akkor
ajándékot szoktak adni. Nekem viszont lenne egy kérésem. Valamikor, amikor hetven éves volt Lékai László bíboros úr, az államtól kérhetett valamit. S akkor kérte, hogy
Budapesten egy területet adjanak, ahol templomot szeretne építeni. Ezt õ meg is kapta, ingyen a várostól, s azóta az
a templom fel is épült. Nekem is lenne egy kérésem, de
nem a várostól, hanem mindenkitõl, aki olvassa ezt a cikket, hogy egy kicsi kis területet szívükben, lelkükben nyissanak meg az Isten felé. Jöjjenek rá arra, hogy jó dolog az
Istenhez tartozni, s az Istent szeretni, és Õt követni. Köszönöm, hogy elolvasták a cikket.
MaZsu

Dorogról elszármazottak

busszal, a többiek gyalogosan csatlakoztak az utolsó találkozó óta épült vagy felújított létesítmények; a mûfüves
pálya, a fedett uszoda, a felújított Mária-barlang, a szökõkutas körforgalom, a Bánya-templom és a környezetében felújított park megtekintésére.
A mûvelõdési házban gyülekeztek újra, ahol már terített
asztal várta ebédre a közel kilencven résztvevõt. Sokan
kifejezték a mûvelõdési ház felújítása miatt az elmúlt évben, elmaradt találkozó hiányát. Feltárult az ifjúkor, a közös emlékek felidézésével. A jó hangulatú beszélgetések
a jövõ évi találkozás reményével zárultak
Szegi János.

Tizenkettedik alkalommal tartotta találkozóját a Dorogról Elszármazottak Baráti Köre. A tagok részére Godó Ferenc szervezõ közel háromszáz meghívót postázott.
Az érkezõket különjáratos autóbusz is várta egy közös
városnézésre. Csak a nehezen közlekedõk utaztak a

FELHÍVÁS
A Saubermacher Kft. 2007. december 25. (kedd) helyett, december 24-én (hétfõn), valamint 2008. január 1. (kedd) helyett, 2007, december 31-én (hétfõn
végzi a kommunális hulladékok gyûjtését.
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Bajnoki labdarúgó
mérkõzések beszámolói
2007. 11. 10.
Dorog - Martonvásár 2 - 1 (2 - 0)
Dorog 300 nézõ. Vezette: Bial Pál (Farkas Tibor, Tóth Péter).
Dorog: Grósz, Méhes, Faragó, Merényi, Robotka, Kiss,
(Fürst) Minczér, Janetka, Horváth, Egeresi, (Juhász) Havrán
(Aubéli). Edzõ: Farkas László.
Gólszerzõk: Egeresi (24. perc), Horváth (45. perc), Kovács
II. (54. perc). Farkas László edzõi vélemény: „Megérdemelt
gyõzelem”.
2007. 11. 18.
Sárisáp - Dorog 6 - 0 (1 - 0)
Sárisáp, 600 nézõ. Vezette: Tamási Péter (Maszlavér, Zoltán,
Táth Imre).
Dorog: Grósz, Aubéli, Faragó, Merényi, Robotka, Kiss,
(Papp) Minczér, Janetka, (Fürst) Horváth, Egeresi, Havrán.
Edzõ: Farkas László.
Gólszerzõk: Szalay (27. perc), Bognár (56. perc), Grósz, (59.
perc), Farkas (64. perc), Szalay (75. perc), Jurásek (89. perc).
A megyei rangadón a Sárisáp minden tekintetben felülmúlta a Dorog csapatát és teljesen megérdemelten tartották otthon a három pontot.
2007. 11. 25.
Dorog - Siófok 0 – 3.(0 - 0)
Dorog 200 nézõ. Vezette: Kreisz Gyula (Kömpf Gyula, Kurtej
János).
Dorog: Bozóki Péter, Aubéli, (Fürst) Papes, Merényi, Bozóki
Krisztián, (Egeresi) Kiss, Havrán, Janetka, (Juhász)
Schauker, Horváth, Papp. Edzõ: Farkas László.
Gólszerzõk: Miklósvári (62. perc), Kovács (80. perc), Magyar (82. perc)
Ezen a mérkõzésen a csapat megpróbálta kijavítani a múlt
heti csorbát. A játékosok mindent megtettek, küzdöttek,
hajtottak, lelkesedtek, de a játékvezetõ túl szigorúan ítélt,
amikor Schaukert kiállította és ezután már nem sok esély
maradt a pontszerzésre.
Ez volt a 2007-es õszi szezon záró mérkõzése. A csapat levezetõ edzéseken vesz részt, majd téli pihenõ következik.
Január közepén kezdõdik a 2008-as tavaszi felkészülés.
Sporttársi üdvözlettel:
Kiss László

Dorog város Képviselõ-testülete nevében Dr. Tittmann János
köszöntötte a város 75 év fölötti lakóit, akik részére a Dózsa
Óvoda kicsinyei hangulatos mûsort adtak december 6-án
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Regionális konferencia
November 14-én került megrendezésre az Eötvös József Általános Iskola szervezésében az a konferencia, melyen a Közép-Dunántúli Régió kompetencia alapú oktatást végzõ nevelõi vettek részt. Az elõadások és szekcióülések jó alkalmat adtak arra, hogy a programban dolgozók
tájékozódjanak egymás munkájáról, információkat kapjanak a folytatásról.
2006. szeptemberében uniós és hazai forrásokból finanszírozott új oktatási programcsomag bevezetésére került sor.
Ennek lényege, hogy a tananyag elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztésére a korábbi tanítási gyakorlathoz képest lényegesen nagyobb hangsúlyt helyeznek.
Ma már mindenki számára ismert tény, hogy a szövegértési, matematikai-logikai képességek hiánya alapvetõen
hátráltatja a gyerekek eredményes tanulását. Ezen túlmenõen számos olyan kompetencia terület van – informatika, életvitel, idegen nyelv…-, melyek fejlesztése ma már
nemzetközileg elismert és követendõ gyakorlat. A hazai
oktatásban még gyerekcipõben járó kezdeményezésnek
pozitív a fogadtatása. A játékos feladatok, a fokozatos ráhangolódás az iskolai életre, a csoportos tanulás, a beszéltetés, a rengeteg mozgásos gyakorlat a gyerekek számára
élvezetessé teszi a tanulást, szerethetõvé az iskolát.
A konferencián elhangzottak egyértelmûen alátámasztják a módszer eredményességét. Alsó tagozaton kivétel nélkül elégedett tanulói és szülõi véleményekrõl számoltak be a
résztvevõk. A megjelent közel 60 pedagógus megbeszélhette
a program bevezetésébõl adódó nehézségeket is, tájékozódhattak a különbözõ adottságú iskolákban folyó munkáról.
A megjelenteket Jászberényi Károly, az Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság elnöke köszöntötte, majd dr. Pála
Károly, a program kidolgozásáért felelõs szakember a kompetencia alapú oktatás nemzetközi gyakorlatáról beszélt.
Ezt követõen információk hangzottak el a program hazai
folytatásának lehetõségeirõl, új pályázati kiírásokról. Az
elõadást Hámoriné Váczy Zsuzsa, az Oktatási és Kulturális Minisztérium osztályvezetõje tartotta..
Az ebédszünet elõtt Vig Attila intézményvezetõ bemutatta az iskolában folyó szakmai munkát, a pályázatból adódó
feladatokat és röviden értékelte az eddig végzett munkát.
Délután a szekciók kompetencia területenként beszélték meg a gyakorlati megvalósítás elõnyeit, nehézségeit.
A résztvevõk sikeresnek ítélték a konferenciát, bíznak
a program folytatásában és ennek megfelelõen a fokozatosan javuló tanulói teljesítményekben.
Vig Attila

A konferencián Víg Attila ismertette az új tanítási
módszer tapasztalatait
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„Dorogiak Dorogért” Alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2006. évrõl
Az alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a
2006. évi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítványnak juttatták.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.évi CLVI. Törvény
19.§-a szerint alapítványunk az alábbi jelentés teszi közzé:
Az alapítványt a Komárom –Esztergom Megyei Bíróság a Pk.
60.023/199/20 számú , 1998. december17-éi keltû végzésével
közhasznú szervezetté minõsítette. Az alapítvány adószáma:
19149646-1-11
1.Számviteli beszámoló (eFt-ban)
Mérleg adatok:
Befektetett eszközök
4.800
Forgó eszközök
293
Saját tõke
4.696
Tartalék
544
Céltartalék
-147
Kötelezettség
0
Eszközök összesen
5.093
Források összesen
5.093
Eredmény adatok:
Bevételek
Támogatás az alapítótól
0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl
0
SZJA 1%-os felajánlásokból
28
Kamatbevétel
55
Bevételek összesen
83
Kiadások
Anyagköltség (plakettek, díszdobozok)
0
Egyéb költségek, ráfordítások
30
Támogatások (jutalmazás)
200
Kiadások összesen
230
Eredmény
-147
2. Költségvetési támogatások
Költségvetési támogatást az alapítvány 2006-ban nem kapott.
1. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
Az alapítványi vagyon a bevételekkel növekszik. Kiadás csak
a legszükségesebb nyomtatványokra , plakettek, díszdobozok készítésére, valamint a cél szerinti juttatására (jutalmazására) történik.
2. Kimutatás a célszerinti juttatásokról
Az alapítvány az éves bevételek 70%-át fordíthatja jutalmazásra, a maradék 30% az alapítványi vagyon értékállóságát
biztosítja. 2006-ban 2 fõt részesítette az alapítvány elismerésben és összesen 200 eFt jutalmat fizetett ki.
3. Kimutatás a kapott támogatásokról (eFt-ban)
Támogatás az alapítótól
0
Támogatás egyéb gazdasági szervezettõl
0
SZJA 1%-os felajánlásokból
28
Az alapítvány kuratóriuma külön köszönetet mond Góra Péter órás-ékszerésznek, aki az alapítvány fennállása óta minden
évben térítésmentesen végzi az átadott érmék gravírozását.
3.Vezetõ tisztségviselõk díjazása
A közhasznú tevékenység céljának megvalósításában, köztiszteletben álló 13 fõ kuratóriumi tag, társadalmi munkában
mûködik közre.
4.Rövid beszámoló a közhasznú tevékenységrõl
Az alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szellemi
életének fejlesztéséért, a város hírnevének erõsítéséért cselekvõ, vagy cselekedett személyeket, csoportokat részesíti
elismerésben. A beérkezett javaslatokból 2 fõt részesített elismerõ oklevélben, bronz plakettel és pénzjutalomban.
Amikor még egyszer megköszönjük adományaikat és támogatásaikat, ismételten kérünk mindenkit, aki az alapítványt
segíteni kívánja, hogy 2008-ban is ajánlja fel jövedelemadójának 1%-át.
Komáromi András sk
Dankó József sk
Pénzügyi tanácsadó
Kuratórium elnöke
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Dorogi Sportképek
A fiatal focisták
Már esteledett, amikor Varga János sípszava véget vetett a két részre osztott serdülõ csapat vidám csatájának.
Idényzáró edzés volt, tudtuk meg a dorogi labdarúgó utánpótlás felelõs vezetõjétõl. A fiúk összegyûjtötték a labdákat, és rendben bevonultak az öltözõbe. Követtük õket, de
mi az irodába ültünk le, hogy elbeszélgessünk a dorogi
foci jövõjérõl.
- Hogy néz ki az utánpótlás, hány edzõ foglalkozik a gyerekekkel?
- A rendszeres foglalkozáson 180 fiatal vesz részt hét
edzõ vezetésével, mégpedig Haraszti János az ifjúsági I.
csapatát irányítja heti négy edzésen és a hétvégi mérkõzésen. Varga János – vagyis én – vezetem a serdülõ csapatot,
ugyancsak négy hétközi edzésen és a hétvégi mérkõzésen. A két csapat az NB III. Duna csoportjában szerepel, a
felnõttekkel ellentétes sorsolás szerint. Csapó Károly az U
13 csapat edzõje a felnõtt NB III-as mellett. A csapat a megyei bajnokságban játszik, és a dicséretes õszi bajnoki címet vívta ki. Farkas László és Janetka Zoltán mindketten
aktív játékosai a felnõtt csapatnak. A nagy létszám miatt
kellett ketté osztani a jelentkezõket. Még nem játszanak a
bajnokságban. Szabó Ferenc az U 9-esek nevelõje. A bajnokságban még nem szerepelnek, hetente három edzésen
vesznek részt. Végül a kapus edzõ Csepecz János egy héten három alkalommal foglalkozik az összes kapusjelölttel. Valamennyi edzõ kolléga nagy odaadással végzi munkáját. A bajnokságban résztvevõ csapataink közül az ifi I.
az ötödik, míg a serdülõ a harmadik helyen zárt az õszi
idényben.
- Jól néznek ki a csapatok, a felszerelések, labdák, vagyis
minden rendben?
- Az önkormányzatunk és Mayer László vállalkozó hathatós támogatásával csak dicsekedni tudunk, valóban jól
állunk ezen a téren, de van egy nagy feladat, mindezekért
azt tûzték ki célul, hogy mielõbb helyi és környékbeli fiúkkal töltsük fel a felnõtt keretet. Ennek igyekszünk is
eleget tenni, hiszen Nász, Horváth, Juhász, Papes, és
Pongrácz már a felnõtt csapathoz kerültek.
- Most vége az õszi idénynek, mikor kezdõdik a felkészülés,
és milyen programokkal?
- El kell mondanom, hogy a serdülõ csapattal Csehországban vettünk részt egy nemzetközi tornán, amelyen
cseh, szlovák, lengyel csapatok szerepeltek. Neves elsõ
osztályú egyesületek utánpótlás csapatai voltak a 14 csapat között, mi az 5. helyen végeztünk. A felkészülés során,
mely január elsõ hetében kezdõdik, teremben kezdtünk,
majd különféle emléktornákon – Klausz József, Ilku István, Kaiser József – veszünk részt, a többi program szervezés alatt áll. A jelenlegi létszámunkkal nem vagyunk elégedettek, szeretnénk, hogy még több gyerek kopogjon a
sportpálya kapuján azért, hogy megerõsödjön, megtanulja
ezt a csodaszép játékot, és fegyelmezett, jól nevelt fiatallá
érlelõdjön.
Göb Sándor

18. évfolyam 11. szám
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és a
Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Kht. szervezésében
2008. február 2-án 2000 órai kezdettel kerül sor
a József Attila Mûvelõdési Házban
vacsorával egybekötött

Tizedik alkalommal rendezte meg a Kolibri Együttes éves
bemutatkozó mûsorát óriási sikerrel, teltház elõtt

2007. október 13-adikán a dorogi Crazy Dance TSE. országos hip-hop versenyen vett részt Budapesten a Pólus Centerben. 4 arany éremmel, 3 ezüst éremmel és 1 bronz éremmel zárták a versenyt. A fiú csapat csoportos break showval lett elsõ helyezett, amiért serleget is kaptak.
Ezzel bejutottunk a döntõbe, amely Budapesten a
Várhiltonban lesz december 22-én. Itt a fõnyeremény egy
londoni út!
Bredókáné Kozák Anna vezetõ

”BÁL A
VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.
Az idei rendezvény bevételét
Dorog Város játszótereinek fejlesztésére 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 bejelenti, illetve asztalfoglalást igényelni személyesen a Mûvelõdési
Házban, illetve telefonon, a 33/521–000 számon
lehet.
Jelentkezési határidõ: január 31.
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!
Szencziné Oszkay Zsuzsanna
Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere
Molnár Albert
Dorogi Vállalkozók Egyesületénekelnöke

SZILVESZTERI BÁL
a Mukiban

A Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-Út Alapítvány
ismét megrendezte az adventi játszóházat, amelyen közel
száz kisgyermek érezte jól magát
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2007. december 31-én 20.00 órától
ismét megrendezzük hagyományos
óévbúcsúztató bálunkat
a József Attila Mûvelõdési Házban.
A jó hangulatról a Bónusz együttes
gondoskodik.
Belépõjegy: 2500 Ft,
melybõl 1000 Ft a büfében beváltható
Jelentkezni lehet: a Mûvelõdési Házban
vagy telefonon 33/521-000.

18. évfolyam 11. szám
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