KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Költségvetés 2013.
A város idei költségvetésének elkészítését az önkormányzatok finanszírozásának átalakítása, a feladatok és hatáskörök változtatása miatt számos bizonytalansági tényezõ befolyásolta. Mint ismeretes, megtörtént az iskolai oktatás és
az egészségügyi intézmények egy részének államosítása.
A járások kialakításával párhuzamosan az okmányiroda
mûködtetése is átadásra került, és más hatósági ügyeket is
a kormányhivatalok végeznek.
Ezekhez igazodik a központi költségvetés által biztosított támogatás, amely a korábbi lakosságszám alapján járó
mûködési támogatás helyett elvileg feladatalapú,- az iparûzési adóalap függvényében meghatározott- összegben
nyer folyósítást.
A képviselõ testület által elfogadott költségvetés 2,5 milliárd Ft, mely összevont csoportosításban az alábbi összegeket és arányokat tartalmazza. (e. Ft-ban)
Bevételek:
1. Mûködési bevételek 1.359.482 54,1%
2. Állami támogatás 382.082 15,2%
3. Európa Uniós támogatás 25.263 1,0%
4. Egyéb bevétel és támogatás 108.479 4,3%
5. Hitelmegtérülés 221.107 8,8%
6. Hitelfelvétel 417.000 16,6%
Összesen: 2.513.413 100,0 %

Az 1. pont alatti összegbõl 229 millió Ft az intézményi
bevétel, ami a nyújtott szolgáltatásokért fizetett térítési díjakból áll, de ide tartozik a bérleti díjak és lakbérek 64 milliós bevétele is. A tétel zömét a helyi adók alkotják. Ennek
tervezett összege 1.061 millió, a bázis évhez viszonyítva mintegy 20%-os csökkenéssel. Az iparûzési adónál a városban
mûködõ vállalkozásoktól kapott információkra alapoztunk, a gépjármûadónál pedig a 60%-os állami elvonás
csökkenti az adónem bevételét.
A 2. pont alatti összeg a helyi önkormányzat mûködésének, a köznevelés és gyermekétkeztetés, valamint a szociális-gyermekjóléti feladatok ellátására nyújt anyagi forrást.
Az EU-s pénz a volt brikettgyári területen létesítendõ, jelenleg tervezési szakaszban lévõ -intermodális közlekedési központ ez évi költségét tartalmazza.
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A 4. sorban felhalmozási jellegû, tehát ingatlanok tervezett értékesítésébõl származó bevétel, valamint az OEP-tõl
a védõnõi szolgálatra kapott pénz szerepel.
A kormány az önkormányzatok gazdasági megszilárdítását adósságkonszolidációval segíti, melynek értelmében
a mûködési és fejlesztési hitelekbõl 40%-ot átvállal. Ennek
az ez évre tervezett összegét tartalmazza az 5. sor. A konkrét
megállapodást az illetékes minisztériumoknak és az önkormányzatnak 02.28.-ig, az adósságátvállalás részleteitimmár a bankok bevonásával 06.28.-ig kell szerzõdésekben
is rögzíteni. Ez az állami segítség az önkormányzat hitelállományának jelentõs csökkenését eredményezi a vállalt
kötelezettségek futamidejében, úgy tõke, mint kamatfizetés tekintetében.
Kiadások:
1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 1.668.200 66,4%
2. Felhalmozási kiadások 93.726 3,7%
3. Hiteltörlesztés 661.107 26,3%
4. Tartalék elõirányzat 90.380 3,6%
Összesen: 2.513.413 100,0%

A folyó kiadásokból 606 millió Ft a bérek és az ahhoz
tartozó közterhek összege, ahol az intézményekben és a
hivatalban dolgozók, valamint a közfoglalkoztatás 10%-os
költsége szerepel. A dologi kiadásokra 891 millió Ft-ot terveztünk, amely a város mûködtetésének sok tételbõl összetett elemeit tartalmazza. (lakóingatlanok és intézmények
üzemeltetése, hulladékkezelés, közutak és zöldterületek
fenntartása, közvilágítás, hitelek kamatai stb.)
Az államosított közoktatásban továbbra is a város feladatát képezi az iskolák üzemeltetése, melyekre 140 millió Ftot fordítunk. (Eötvös, Petõfi, Zrínyi)
A felhalmozási kiadások közül beruházásokra 70, felújításokra 23 millió terveztünk. Az összeg a közlekedési központ tervezését, a Baumit út melletti hulladéklerakó megszüntetését, a volt rendõrségi épület bontását, lakóingatlanok felújítását, és a Diófa, Akácfa utcák aszfaltozását tartalmazza más kisebb tételekkel együtt.
Hiteltörlesztésbõl 440 millió Ft a mûködési hitel visszafizetése, és itt szerepel az állami hitelátvállalás 221 milliós
összege.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Költségvetés 2013.
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint a korábbi híradásban beszámoltunk róla eredményesen pályáztunk a könyvtár épületének felújítására. A 282
milliós összegbõl 64 millió Ft az önrész, amire céltartalékot
képeztünk. Itt a tartalékok között szerepel a jogszabály alapján 04.01.-tõl átvételre kerülõ gimnázium, és a zeneiskola
mûködtetésénekdologi költsége is 17, illetve 4 millió Ft összegben.
Az önkormányzati rendeletté vált költségvetés takarékos gazdálkodást követel meg 2013 évben is. A fejlesztési
terveink (Köztársaság út felújítása, stb.) csak pályázaton
elnyert források révén valósulhatnak meg.
Karcz Jenõ tanácsnok

FOGADÓNAP
DR. TITTMANN JÁNOS
polgármester
DEÁK FERENC
alpolgármester
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA
jegyzõ
2013. március 21. (csütörtök) 800 – 1200 óráig
tartja FOGADÓNAPJÁT
a Polgármesteri Hivatalban.

TESTÜLETI HÍREK
2013. február 22.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti idõben
hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl szóló jelentés elfogadásával indult a februári ülés.
Felülvizsgálták Dorog Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét.
Módosították Dorog Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési
rendeletét három nem szavazattal.
Hatályon kívül helyezték a sajátos
helyzet megállapításának szabályairól az
általános iskolai felvételi, átvételi eljárásról szóló 14/2007.(VI.29.) rendeletet, mivel köznevelési feladatot ellátó önkormányzati intézmények állami fenntartásba kerültek.
Elfogadták az Arany János Városi
Könyvtár beszámolóját a 2012. évi tevékenységérõl. A beszámoló a
www.dorog.hu oldalon, a könyvtár
pontjánál olvasható.
Elfogadták Dorog Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési
tervét, és megválasztották a közbeszerzési munkabizottságot egy nem szavazat mellett.
Törvényi elõírások szerint elkészítették az önkormányzat közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét. A vagyongazdálkodás magában foglalja a
meglévõ vagyon kezelését, mûködtetését, a vagyon hasznosítását a közszolgáltatások ellátását.
A járási hivatalok kialakításával összefüggésben az egyes államigazgatási feladatok átadásra kerültek a járási hivatalhoz, így a Polgármesteri Hivatal tevékenységeinek egy része megszûnt.
Emiatt módosították a Polgármesteri
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Hivatal alapító okiratát, és új Szervezeti
és Mûködési Szabályzatot alkottak.
Elfogadták Dorog Város Egyesített
Sportintézményeinek Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
Felhatalmazták dr. Tittmann János
polgármestert, hogy aláírja a Dorogi
Német, a Dorogi Örmény, a Dorogi
Roma és a Dorogi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttmûködési megállapodást.
A testület döntése alapján a Dorog
Városi Óvoda Intézményeibe a beiratkozás idõpontja a 2013/2014. tanévre:
2013. május 6-10. között, 10:00-tõl 17:00
óráig tart.
Jóváhagyták Dorog Város Óvodai Intézményébe a nyári szünet idejét:
Petõfi Sándor Óvoda: 2013. június 17. –
július 05-ig
Zrínyi Ilona Óvoda: 2013. július 07. –
július 31-ig
Hétszínvirág Óvoda: 2013. augusztus
01. – augusztus 22-ig tart.
A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde
nyári szünete 2013. július 15-tõl augusztus 2-ig tart.
A testület döntése alapján Dorog Városi Óvoda óvodaszékébe Jászberényi
Károlyt delegálja.

Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló törvény alapján az
állam teljes mértékben átvállalja az önkormányzat fekvõbeteg-szakellátáshoz
kötõdõ 2012. december 31-i hitelállományát. A költségvetési törvény ugyancsak rendelkezik a likviditási, egyéb
fejlesztési hitelek részbeni átvállalásáról, így az átvállalás mértéke városunk
esetében 40 % - 70 % között kerül megállapításra. A Magyar Államkincstár tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy a
képviselõ-testületnek 2013. február 28ig el kell fogadni az adósságkonszolidációhoz kapcsolódó határozatát, melyre sor is került. Merényi Tamás képviselõ javasolta, hogy az önkormányzat
tárgyalja újra az adósság átvállalást az
illetékes minisztériummal, hogy 40%nál magasabb arányban vállalja át az
adósságot. Dr. Tittmann János azt a felvilágosítást adta, hogy ez irányban már
tettek lépéseket. Ugyanis a 2012. év
pénzügyi adatai alapján számolták ki
az adósság átvállalás mértékét. De 2013ban a helyi adókból befolyó összeg
20%-kal csökken, ezért is szükséges az
átvállalás átgondolása. Az eredményekrõl a következõ ülésen ad tájékoztatást
a polgármester.

Képviselõk fogadóórái
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hónap páros csütörtökén tartja fogadóóráját
14-16 óráig a Petõfi iskolában, illetve e-mail-es egyeztetés után más idõpontban is fogadja a hozzá fordulókat.
A cím: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ 2013. március 14-én és március 28-án, 15-17 óráig tartja fogadóóráját az Intézmények Házában, az
MSZP irodában.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Családi házas ingatlanok hõszigetelése nyílászárók cseréje”
A Dorog Város Kommunális Közalapítvány a jövõben dorogi családi házak energiaracionalizálására, nyílászárók cseréjére, illetve az ingatlan hõszigetelõ vakolattal történõ felújítására kamatmentes kölcsönt nyújt.
A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M-Ft- oszt ki a pályázók között, pályázatonként maximum 500.000,-Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentes.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 15.
A pályázat benyújtásához szükséges kérelem-formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (I. emelet)
Hegedûs Zsuzsa ügyintézõnél átvehetõ munkaidõben: hétfõtõl- csütörtökig 8 órától -16 óráig, péntek 8 órától- 12 óráig.
A pályázati kiírás megjelenik:
Dorog Város Önkormányzat internetes honlapján
(dorog.hu)
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. helyi kábeltévé képújságában.
A sikeres pályázatok elbírálásáról a pályázók a döntést követõen 30 napon belül értesítést kapnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet,
2013. évben a városi hagyományõrzés, a városi közösségek erõsítése, az értékteremtés, az értékmegõrzés és
az értékek közvetítésének támogatása céljából.
Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányzati szervezetei és
közösségei
Pályázatok benyújtásának határideje:
2013. március 31.
Az elbírálás határideje: 2013. április 30.
Az eredményhirdetés határideje: 2013. május 3.
Pályázati ûrlapok letölthetõk:
Dorog Város Honlapjáról (www.dorog.hu)
Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu
Dr. Tittmann János
polgármester

Ifjú tehetségek
A DOKI Mûvészeti Munkaközössége már megalakulásakor
célul tûzte ki közös kiállítás létrehozását. Az elsõ olyan sikeres volt, hogy február 20-án a másodikra került sor a Dorogi
Galériában, ahol az iskolai tanórai és szakköri keretekben
folyó képzõmûvészeti tevékenység ismételt bemutatására
vállalkoztak az ifjú alkotók és mestereik, az elõzõ tanév legsikeresebb munkáin keresztül.
A zsúfolásig telt galériában elsõként a Cantilena kórus repítette az érdeklõdõk lelkét a mûvek befogadásához szükséges
magasabb „dimenziókba”. Aztán Kovács Lajos nyugalmazott
igazgató hívta fel figyelmünket a legfontosabb látnivalókra:
„Ha balra nézek, az Eötvös iskolások arról gyõznek meg engem, hogy – életkoruk szerint – tudásuk van a pontról, a
vonalról, a foltról; tudásuk van a pozitív és a negatív térrõl, a
színtanról, az axonometriáról, a kollázsról, de a betûk esztétikájáról is. Amit megtanultak, tehát tudnak, azt egyéni módon, ihletetten új képi látomássá formálták. Alkottak.
És akkor most nézzünk körbe. Mert itt három szakkör közelít háromféle úton az alkotásra nevelési szándékhoz. Például
azzal, hogy technikákat és anyagokat tanultak meg egymáshoz
igazítani. Mondjuk a Petõfi-iskolások fekete grafitceruzával,
majd színes technikával is mozgásba hozták a mértani formák
op-art-os szövevényét. Anatómiai tudásuk és rajzkészségük
mértéke szerint megmozgatták a lovakat: és lett belõlük játékos-, meg legelõ-, meg sportos-, sõt harci mén, a homlokra
csókot lehelõ múzsák szándéka szerint.
A mûvészetek egymáshoz való viszonya mindig mértéke
annak, amit kreativitásnak nevezünk. Arany János balladáinál nem is kereshetnénk mélyebb rejtelmeket kínáló témá-
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kat. Világi Nóra ismét életre kelti a verset író költõrõl ránk
maradt mondai elemet, amikor az összegyûrt papírgalacsinra rejtvényként írja fel A walesi bárdok helyett 1848 hõseinek
ellenségét, a király nevét: encz Jó…
A szakkör mûhelymunkáinak harmadik útján a Zrínyi-iskolások járnak, amikor közismert remekmûvek hangulataiban,
színtechnikai bravúrjaiban merülnek meg, és az arányok, a színárnyalatok, a folttá oldott tünékenység megragyogtatott természet- és városképeit alkotják újjá. Impresszióikat Csontváry
Kosztka Tivadar, Van Gogh, Seurat, Manet ihlette. Tanulni csakis a legnagyobb mesterektõl szabad.”
Aztán a gyerekekhez szólt, atyai jó tanáccsal látta el õket:
„A fenti úton haladnak közületek számosan, s ha nem mondtam neveket, teszem ezt azért, hogy százszor is megfontoljátok: nem a celebek és kéthetes csillagok születnek a halhatatlanságra. Ahhoz nagyobb Idõ és mélyebb mérték, tehát érték
szükségeltetik. Küszködés és hit önmagatokban. Az elõttetek
járó kortársaitok lehetnek a ti legvonzóbb példáitok. És a
Mestereitek, akiket viszont meg kell neveznünk, akik önmagukkal is, de veletek is megküzdenek, hogy ilyen ígéretes
éves bemutatón mutathassátok be a bizalom gyümölcseit:
elismerés jár Kapa Melindának, Partosné Tóth Major Krisztinának, Kolonics Péternek.
A közönségnek nem kívánhatunk egyebet: találjanak élvezetet ebben a sokféleségben, amit elkoptatott szóval tehetséggondozásnak szokás nevezni. Becsüljük meg a mûhelyek,
az iskolák, a mesterek és tanítványok közös erõfeszítéseit.
Nyíljanak meg nekünk a tehetség kapui, és nyíljunk meg a
munkák elõtt mi is.
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SVÁB BÁL
A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.február
2-án tartotta meg legnagyobb lélegzetû programját, a Sváb
bált. Nagy érdeklõdés elõzte meg a rendezvényt, sok belépõjegy talált gazdára már a bál elõtt. A köszöntés és a magyarországi németek himnuszának közös éneklése után következett a csolnoki német nemzetiségi tánccsoport színvonalas
nyitótánca, majd kezdetét vette a bál. A tánchoz a zenét ismét
a Pilistaler Echo szolgáltatta. Az est folyamán maradt idõ beszélgetésekre és közös éneklésre is.

A „Funkcióbõvítõ belváros rehabilitáció Dorogon – az Arany
János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” tárgyú,
KDOP 3.1.1/B-12-2012-0001” pályázati kódszámú projekt támogatási szerzõdése aláírásra került. Megvalósításhoz szükséges kiviteli terveket is megrendelték. Az elkészítésük folyamatos egyeztetést igényel, de minden a terveknek megfelelõen halad. Március vége, április eleje felé szeretné az önkormányzat kiírni a közbeszerzési pályázatot a munkálatokat elvégzõ kivitelezõ kiválasztására.
Ezzel párhuzamosan márciustól indulnak a pályázathoz kapcsolódó, úgynevezett „szoft” tevékenységek, melyek a dorogiak tájékoztatásán túl a lakosság érdeklõdésének felkeltését
szolgálják. Az elsõ program egy gyerekeknek szóló rajzverseny kiírása lesz.

A bál fergeteges hangulatban hajnali négy óráig folytatódott.
Köszönjük szépen a szponzorok és a magánszemélyek
tombolatárgyakhoz adott felajánlásait! Köszönjük továbbá a
József Attila Mûvelõdési Ház dolgozóinak segítségét a bál
lebonyolításában!

A projekt összköltsége 282 millió Ft, melybõl 64 millió Ft az
önkormányzat önrésze.
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. március 22-én 17 órakor tartja Közmeghallgatását a Német Nemzetiségi Tájházban/Dorog,Bécsi u.7./
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A 90 éves ipartestület halad a korral
Az új honlap mellett emlékkönyv is készül
A 2013-as év fontos jubileum a novemberben 90 éves Dorogi Ipartestület életében, melyre számos újdonsággal és eseménnyel készülnek. Szûcs György elnök az egyik legfontosabbnak a Vállalkozói Mentor honlap elindítását tartja, mely
a www.dorogiipartestulet.hu címen érhetõ el. Kiemelte, hogy
mindig is kihasználták a modern kor adta lehetõségeket:
„Az e-mail egyre elterjedtebb és most már nem nélkülözhetjük egy modern, minden igényt kielégítõ honlap mûködtetését, fenntartását sem. Szeretnénk, ha a Dorogi Ipartestület
szolgáltatásairól minden vállalkozás tájékozódhatna és élõ
kapcsolat alakulhatna ki velük mindennapi munkájuk támogatására. Ezt hívjuk mi munkaadói, szakmai érdekképviseletnek, amiben a családi vállalkozások önálló mûködését úgy
segítjük, hogy a meghozandó döntéseikhez a legtöbb információt nyújtjuk és a döntés utáni megvalósításában a legtöbb adminisztratív segítséget biztosítjuk. Ehhez csatlakozni lehet úgy is, mint tag és úgy is, mint csak a szolgáltatást
igénybe vevõ vállalkozás. Ha minél többen vagyunk, akik
vállalkozásuk érdekében együttmûködnek, annál jobb minõségû, gyorsabb és gazdaságosabb szolgáltatást vehetünk
igénybe. Kérjük ezért, hogy ha bármely vállalkozó érdekelt
az együttmûködésben szervezetünkkel, annak szakmai, területi rendezvényén, oktatási programjain, honlapja használatában, hírlevelei fogadásában, az vegye fel velünk a kapcsolatot a jelzett e-mail címen.”
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A honlap és az érdekképviselet szorosabbra fûzése mellett
más fontos tervek is vannak a jubileumi évre:
2013. november 23-án tartják a 90. ünnepi közgyûlést, melynek fontos eseménye lesz egy emlékkiállítás és az elmúlt
évtizedeket összefoglaló könyv kiadása. Ennek elkészítéséhez és az emlékkiállítás megvalósulásához kérik mindazokat, akik dokumentumokkal, okiratokkal vagy tárgyakkal
rendelkeznek az elmúlt 90 évrõl, és szívesen bocsátanák átmenetileg az ipartestület rendelkezésére a relikviákat, úgy
azt jelezzék feléjük 2013. április 30-ig.
Továbbá 2013 folyamán szeretnének ellátogatni minden
olyan községbe, ahol tagjaik vannak a családi vállalkozások
között. Ünnepi üléssel emlékeznek meg elõdeikrõl, a térségünk gazdasági erejét megalapozó vállalkozások sokaságáról. Ehhez is várják, hogy minél több, jelenleg is mûködõ
családi vállalkozás vegyen részt az eseményeken, és az összefogással újabb évtizedek gazdasági fejlõdését alapozzák meg.
Az alábbi elérhetõségeken léphetnek kapcsolatba a Dorogi Ipartestülettel:
2510 Dorog, Orgona u. 2.
Tel/fax: 06-33-431-793
Mobil: 06-30-571-6850
E-mail: iposz.dorog@gmail.com
Web: www.dorogiipartestulet.hu
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FELHÍVÁS
Tisztelt Polgártársaink,
volt és jelenlegi vállalkozók!
A Dorogi Ipartestület 90 éve 1923. november 23-án
alakult meg Dorog és térségében található települések iparos, kereskedõ és szabadfoglalkozású vállalkozói összefogással.
2013. évet Ipartestületünk Jubileumi Ünnepi Évként
szeretné megünnepelni. Ez alkalomból egy jubileumi
könyvet szeretnénk kiadni és egy emlékkiállítást kívánunk megrendezni, ezért felhívással fordulunk azokhoz a családokhoz, akiknek az elmúlt 90 évben kapcsolata volt a családi vállalkozása kapcsán a Dorogi Ipartestülettel, a Dorogi KIOSz Alapszervezettel.
Kérjük azokat, akik dokumentumokkal, okiratokkal
vagy tárgyakkal rendelkeznek az elmúlt történelmi
idõszakról és szívesen bocsátanák rendelkezésünkre az Emlékkönyv összeállításához, a Kiállítás megrendezéséhez a relikviákat, úgy azt jelezze felénk.
Címünk:

2510 Dorog, Orgona u. 2.
Tel/fax: 06-33-431-793
Mobil: 06-30-571-6850
E-mail: iposz.dorog@gmail.com
Web: www.dorogiipartestulet.hu

Határidõ:

2013. április 30.
Dorogi Ipartestület Elnöksége

Hiánypótló helyi ételes könyv
– a folytatáshoz az önök
segítségét is várja a szerzõ
Megjelent a Népi ételek
Esztergom, Dorog és Nyerges-újfalu térségébõl c. kis
könyv, melyet a szerzõ, dr.
Kövecses Varga Etelka szeretettel ajánl a figyelmükbe: „A könyvecskében a
dorogi és az esztergomi kistérség minden községébõl
szerepel egy-egy jellemzõ
étel fotóval és rövid néprajzi ajánló szöveggel. Dorog
esetében itt olvasható a
Krampampuli receptje is!
Sõt, a dorogi savanyú kolbász (“Sauri Wurst”) nevû étel
elkészítési módja is, amelyet a kóstolóval egybekötött esztergomi könyvbemutatón meg is kóstolhattak az érdeklõdõk. A másik dorogi étel a könyv végén lévõ kisebbségi
ételek között található. Ezt a dorogi örmény kisebbség részérõl kaptam: Dolma a neve.”
A kis könyv megvásárolható a városi könyvtárban.
A siker láttán a szerzõnek szándékában áll a könyv folytatásának megírása. Elsõként a népi italokat szeretné közölni, ezért kéri, hogy amennyiben Dorogra jellemzõ népi
ital (lehet szeszes ital is) receptjét tudnák, juttassák el dr.
Kövecses Varga Etelkának az esztergomi Balassa Bálint
Múzeumba (2501, Pf. 19.). Etelka érdeklõdik még helyi, gyümölcsfélékbõl készült ételek-italok receptje, valamint gyümölcsfélék és savanyúságok helyi eltevési módja iránt is.

A Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat hírei
Bütykölde címmel márciustól minden hónap elsõ szerdáján 15-17 óra között kézmûves foglalkozásokkal várjuk
az érdeklõdõ kisiskolás korosztályt. Az elsõ foglalkozás
március 6-án lesz az Intézmények Házában. Kapcsolattartó: Nagyné Boros Éva.
Gázoló Kalandklub
10 év feletti gyerekeknek szóló klubunk következõ programja során, márc. 23-án, szombaton a Helembai-hegységben (Szlovákia) teszünk egy tavaszköszöntõ, kalandos
túrát. Csatlakozz hozzánk, így lehetõséged nyílik majd a
nyári Gázoló-táborban is részt venni. Programjainkról
többet megtudhatsz a facebook „Kalandklub Gázoló” oldalán. Kapcsolattartó: Simon Gábor.

tos személyiségfejlesztõ tábor pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel, sok élménnyel, játékkal, kirándulással, beszélgetéssel, közös tevékenységekkel. Célunk a
bajban lévõ és/vagy bajt okozó gyerekek beilleszkedésének és teljesítményének javítása olyan hatékony programok által, melyek életük valamennyi területére kiterjednek, számukra örömet okoznak, és fejlesztik a kulcskompetenciáikat. Kapcsolattartó: Simon Gábor.
Kérjük, hogy az érdeklõdõ szülõk, pedagógusok, egyéb szakemberek, vagy maguk az érintett gyerekek keressék meg intézményünket!

Feketehegyi Tábor
Magatartászavaros, problémás, hiperaktív gyerekek részére szervezett hétközi többnapos, bentlakásos, kiscsopor-
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Elérhetõségeink:
tel.: 431 170, 20/561 5226, 20/561 5280
e-mail: gyermekjoleti@dorog.hu,
csaladsegito@dorog.hu
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DOROGI SPORTKÉPEK
A küszöb elõtt...
Furcsa az alcím, de úgy érzem találó két okból is. Az elsõ:
a tavaszi idény eredménye alapján fel tudja-e a csapat tornászni magát az NB III. Bakony Csoport elsõ öt csapata közé
és akkor marad az NB., ha nem akkor az új versenykiírás
szerint a megyei bajnokságban lesz a helye. A második ok:
2014-ben lesz 100 éves a dorogi labdarúgás. Akkoriban néhány dorogi és környékbeli fiatal úgy döntött, hogy szenvedélyüket klubban folytatják, beadták hivatalos kérelmüket
a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, melyre igen választ
kaptak. A név, melyet választottak, Dorogi Atlétikai Football
Club, rövidítve DAFC, majd rövidítettek DAC névre. Sajnos
kitört az elsõ világháború, nem indult bajnokság, a játékosok többsége katonának vonult be, a maradtak kiegészítve
fiatalokkal barátságos mérkõzést játszottak a környéken
megalakult csapatok ellen – Esztergom, Lábatlan, stb. A háború befejezése után elkezdõdött a hivatalos szövetségi bajnokság, a DAC a Dunamenti Osztályban kapott helyet. Következett a Középmagyar Alszövetség, majd osztályozó
mérkõzések után az Országos Bajnokság. Voltak törések, lefel, az igazi csúcsidõszak az l950-70 közötti idõszakban volt.
A Szénbánya vezetése felkarolta a labdarúgást, épült, szépült a sportpálya, elkészült a tribün, be lett kerítve a pálya és
egyre népesedett a különbözõ szakosztályok száma. Egyre
nõtt a szurkolósereg, igazi ünneppé lett egy-egy vasárnapi
hazai mérkõzés. Az egyesület neve is változott, a DAC-ból
Dorogi Tárna, majd Dorogi Bányász lett. Mindez egy nyolcezres bányász községben történt. Idõvel város lett a községbõl, benépesült és tovább fejlõdött a sportpálya is. A
legutóbbi idõszakban az egyes szakosztályok önállósultak, így a birkózók, kézilabdások és létezik ma egy Dorogi ESE, a különvált labdarúgás pedig Dorogi FC néven
szerepel. Itt tartunk most, ezért a nagy feladat, hogy a
tavasz folyamán eredményeivel megtartsa a csapat az NB
besorolást.

A felkészülésrõl Mayer László elnökhelyettes adott tájékoztatót:
Több részre tagozódott a felkészülési tervünk, a nagypálya
kímélése miatt idehaza nem tudtunk ellenfelet fogadni, ezért
10 edzõmérkõzést kötöttünk le mûfüves pályával rendelkezõ Budapest környéki csapatok ellen. Az erõnléti edzések
bõvültek az úszás beiktatásával a sportpálya közeli uszodában, a játékosok örömmel fogadták az egyhangú futások
mellett. Négy új játékost igazoltunk, éspedig Schultz Leventét, aki a Ferencváros játékosa volt, majd Németországban
játszott és onnan tért haza, illetve Dorogra (irányító középpályás), Skita István Érdrõl jött csatár, láttuk tavaly Dorogon
is játszani, Bakos Bernát védõ az ESMTK-ból érkezett védõjátékos, Fürjes Ádám támadó a BK Elõre játékosa volt. Távozott
Máté Miklós. A súlyosan sérültek Csirinyi Zsolt és Hauser
Dániel elkezdték a könnyített edzéseket, sajnos rájuk még
nem számíthatunk. A tavaszi idény március 9-én indul, mégpedig Körmenden. Elsõ hazai mérkõzésünkön az Újbuda
Csapata lesz az ellenfél március 16-án. A célkitûzésünk pedig
az hogy az elsõ három helyezett között végezzünk – fejezte
be tájékoztatóját Mayer László. Úgy legyen!
Kézilabda: Az NB II-es nõi csapatunk az õszi idényt a 7.
helyen zárta. A tavaszi bajnokság folytatása márciusban lesz,
mégpedig Pestszentimrén, itthon a Tata ellen mutatkozik be a
csapat március 10-én. Az ifjúsági csapat az õsz folyamán az
elsõ helyen zárt. 20 tagú játékoskeretbõl Godó Gábor és Tóth
Tímea edzõk állítják össze a felnõtt és ifjúsági csapatot. A felkészülés jól sikerült, Gyömrõn egy 18 csapatos tornán vettek
részt és a 8. helyen végeztek. A csapatok az NB II. Északi
Csoportjában szerepelnek.
Asztalitenisz: A tavaszi idény második fordulóját is sikeresen vették a fiúk. Ezúttal a Nyergesújfalui Eternit csapatát
gyõzték le fölényesen 15-3 arányban. Csak így tovább!
Ennyit a februári hónapban történtekrõl.
Göb Sándor

www.dorogisport.hu

I. Dorogi Budo Gála

Ezzel a címmel indult el a dorogi sportéletet összefogó központi portál, mely a friss sporthíreken túl információt ad arról, hogy
városunkban milyen mozgásformák közül lehet választani,
milyen sportlétesítmények állnak rendelkezésünkre, az eseménynaptárból pedig megtervezhetjük, hogy milyen meccsekre látogathatunk el. A honlap létrehozása a sportélet táján jelentkezõ újító szándék egyik eredménye. 2012. október 1-tõl
Szekér Zoltán lett a Dorog Város Egyesített Sportintézménye
vezetõje, aki elmondta, hogy sport szakmai és üzemeltetési
feladatokat látnak el. A sportlétesítmények gondnokolása mellett
fõ cél az egyesületek szakmai munkájának segítése. Úgy látja,
hogy az egyesületek taglétszáma még növelhetõ, és az intézménynek fontos szerep jut az érdeklõdõk és az egyesületek
közti közvetítésben, a szabadidõs és a versenysport tekintetében is. Ezt segíti a sportcsarnokban mûködõ sportiroda is, mely
naprakész információkkal rendelkezik a városi sportéletrõl, a termek kihasználtságáról, a mérkõzésekrõl, egyéb rendezvényekrõl. Mindezeken túl az egyes sportágakat népszerûsítõ események
szervezését is célul tûzték ki: ennek elsõ jeles példája az április 12-i
budo gála, ahol a harcmûvészeti egyesületekkel közösen a környéken fellelhetõ összes küzdõsport bemutatkozhat.
További rövidtávú terv, hogy folyamatos sportorvosi rendelés legyen a városban, mely már régóta megoldatlan. Emellett a dorogi gyerekeknek lehetõvé kívánják tenni, hogy sportegyesületi tagdíjforrásokra pályázhassanak.
Az új sportintézmény létrehozásával a város letette a voksát a
sportélet fellendítése mellett.

2013. április 12-én 15 órai kezdettel Dorog Város Egyesített
Sportintézménye szervezésében és a dorogi küzdõsport
egyesületek közremûködésével kerül megrendezésre az I.
Dorogi Budo Gála a József Attila Mûvelõdési Házban!
A gálán látványos show elemekkel tarkított aikido, birkózás, kempo, kick- box, kyokushin- karate, szumó bemutatót láthatnak az érdeklõdõk.

6

Grand Prix Dorog Fekete Gyémánt Kupa
Nemzetközi kadet kötöttfogású birkózóverseny
2013. március 23-24. szombat-vasárnap
A verseny helyszíne: Dorog Városi Sportcsarnok, 2510 Dorog, Iskola út 1.
A verseny résztvevõi: Akik 1996-97-ban születtek, valamint
az 1998-ben születettek külön engedéllyel.
Meghívott országok: AUT, AZE, BLR, BIH, BUL, CRO, CZE,
FIN, FRA, GRE, GER, ITA, LTU, MKD, MNE, NED, NOR, POL,
ROM, RSA, RUS, SRB, SVK, SLO, SWE, TUR, UKR.
Súlycsoportok: 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 100kg
Program:
2013.03.23: 10.00-17.00: Selejtezõk (54,58,63,69,76 kg)
18.00-18.30: Megnyitó ünnepség
18.30-20.30: Döntõk, kis döntõk (54,58,63,69,76 kg)
2013.03.24.: 10.00-15.00: Selejtezõk (42,46,50,85,100 kg)
15.30-18.00: Döntõk, kis döntõk (42,46,50,85,100 kg)
Szeretettel várják a szurkolókat!
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FELHÍVÁS
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye
2013. március 18-án /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.
Vendégünk lesz: Kovácsné Hertlik Éva logopédus
Téma: Beszédhibák kisgyermekkorban
Bábelõadás a gyerekeknek
Nagy Józsefné óvónõ közremûködésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Jammelõs est a
zenészklubban
2013.03.15-én 20:00-tól Jammelni hívjuk a zenészeket.
Az elsõ ilyen est fergetegesre sikerült, ezt szeretnénk
megismételni.
Ha játszani szeretnél, jelentkezz itt: NEBIT Mária
utca 1. fsz. 17., Dorog, 2510, vagy a facebookon.
Helyszín: Molnár Sörözõ Dorog
Idõpont: 2013.03.15, Start: 20:00
Belépés a fellépõknek ingyenes, amúgy 900 Ft, illetve
zenész Klubtagoknak 500 Ft.

Áhítat Koncert

Gerendás Péter estje
a Zenész klubban

2013. március 23-án, 16:30-kor
a dorogi Bányásztemplomban.
Közremûködnek:
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola kisegyüttesei:
Pachelbel Kamarazenekar és a Halleluja Kórus,
valamint a Zrínyi iskola Kóruscsaládja.

2013.03.22-én 20 órai kezdettel Gerendás Péter est lesz
a Zenész Klubban.
Jegyárak a helyszínen: 900 Ft, Zenész Klubtagságival
rendelkezõknek 500 Ft.
Helyszín: Molnár Sörözõ

MEGHÍVÓ
2013. március 15. 10 óra
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc
165. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepségre
várjuk Önöket
a Petõfi térre.
Ünnepi mûsor:
Föltámadott a tenger.
A Gór Nagy Mária Színitanoda
növendékeinek mûsora
Az ünnepségen közremûködik az
Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági
Zenekara.
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