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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Sok évkezdettel a hátunk mögött tudjuk már, hogy
az új esztendõre nem fog minden lezárulni és nem
fog minden újonnan indulni.

Mindez annak ellenére van így, hogy mi pedig szán-
dékunk szerint sok mindent lezárnánk és sok új fo-
lyamatot szeretnénk indítani.

Szeretnénk gazdasági helyzetünk romlását, társa-
dalmi ellentéteink további élezõdését, az állami be-
avatkozások túlterjeszkedését végre lezárni.

Szeretnénk új város és környezetfejlesztési célo-
kat megvalósítani, új közösségi értékeket teremteni.

Az új esztendõ pedig újra be fogja bizonyítani,
hogy életünk szokott medre szerint 2013-ban is tar-
talmazni fog kompromisszumokat, kényszereket és
kihasználható lehetõségeket.

Vannak, akik messzemenõen támogatják, vannak
akik nem értenek egyet iskoláink államosításával.
Ezen ellentétek ellenére nyílván mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy gyermekeink, unoká-
ink jövõjét megalapozó oktatás, önkormányzatunk
által megteremtett feltételei alacsonyabb szintre ne
essenek vissza.

Van, aki egyetért a közigazgatás járások szerve-
zésével történt átalakításával, van, aki indokolatlan-
nak tartja. Az ellentmondó vélemények ellenére min-
dent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a pol-
gárok ügyeiket ne alacsonyabb szinten mûködõ igaz-
gatási rendszerben legyenek kénytelenek intézni.

Van, aki támogatta van, akit felháborított egész-
ségügyi rendszerünk lezajlott államosítása. Itt sem

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Dorogiak!

tehetünk másként, mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy a városunk által felfejlesztett kórház
és szakorvosi rendelõben ne csökkenhessen a beteg-
ellátás színvonala.

Városunk további fejlesztése, szépítése ügyében
viszont remélhetõleg mindenki egyetért. 2013-ban a
szokásos intézmény és közterület fejlesztési munkák
közül ki fog emelkedni városközpontunk legelhanya-
goltabb épületének, a könyvtárnak a teljes felújítása.
A munka célja a valamikori „Bányatiszti kaszinó” épí-
tészeti örökségének megfelelõ felújítása.

Elvárásaink körében az épített környezet fejlesz-
tése mellett 2013-ban is fontos szerepet fog játszani
közösségeink, a sport, a civil szervezetek támogatá-
sa, és értéket, örömet  hordozó városi események szer-
vezése.

2013, tehát valószínûleg olyan lesz, mint az elmúlt
évek közül oly sok már. Érvényesülnek rajtunk külsõ
kényszerek, kötünk majd kompromisszumokat és
lesznek kihasználható lehetõségeink.

Lezárhatunk majd ügyeket, indíthatunk majd új
folyamatokat, de egy valami biztosan nem fog vál-
tozni : Dorog érdekeinek szolgálata, értékeinek gya-
rapítása.

Boldog új esztendõt kívánok minden kedves
dorogi polgárnak!

2013. január 7.
dr. Tittmann János
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TESTÜLETI HÍREK
2012. december 14.

Elfogadták a jelentést a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról, két
tartózkodással.

A közoktatás államosítása miatt a
köznevelési intézmények helyzetét is
rendezték. Elfogadták egy tartózko-
dással a Dorog Városi Óvoda alapító
okiratát, egyúttal óvodai intézmény-
vezetõi magasabb vezetõ megbízást
adtak 2013. június 30-ig Szrnka Anna
részére.

Dorog Város Képviselõ-testülete a
sportegyesületek, és sportszervezetek
önkormányzati támogatását Dorog
Város Egyesített Sportintézmény költ-
ségvetési támogatása keretében bizto-
sítja. Az intézményvezetõ gondosko-
dik a sportcélú támogatások költség-
vetési elõkészítésérõl a képviselõ-tes-
tület elé terjesztésérõl és döntést kö-
vetõen a megfelelõ végrehajtásáról.
Egy nem és egy tartózkodás mellett
fogadták el ezt a napirendet.

Meghosszabbították a Dorog Város
Önkormányzata és a Saubermacher
Magyarország Kft közötti hulladék-
szállítási és gazdálkodási szerzõdést
2013. december 31-ig, egy nem szava-
zat és egy tartózkodás mellett.

Megállapodás kötöttek a járási hi-
vatallal, az Intézmények Házában tör-

ténõ helyiséghasználatról. Ennek
megfelelõen az üzemeltetési, fenntar-
tási költségek 54,6 %-os arányban ter-
helik a járási hivatalt.

Meghosszabbították az önkormány-
zat 2012. évben lejáró likvid hitelei-
nek szerzõdéseit 2013. június 30-ig
kettõ nem és egy tartózkodás mellett.

Egy üres önkormányzati ingatlan ér-
tékesítését hagyták jóvá egy nem sza-
vazattal és egy tartózkodással.

A képviselõ-testület a közfeladatot
ellátó, önkormányzati tulajdonú épü-
letek gazdasági, pénzügyi, mûszaki
igazgatási feladataival a Kincstári Szer-
vezetet bízta meg. A mûszaki szerve-
zési feladatok szakmai felügyeletét a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztá-
lya látja el.

A köznevelési feladatok állami fenn-
tartásának átvételét követõen az ön-
kormányzati intézményi hálózat mû-
ködtetésének gazdasági, mûszaki,
technikai feladatai átszervezésre ke-
rülnek és az alábbi létszámleépítésre
kerül sor: a Dorogi Óvoda, Magyar
Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Egységes Pedagógia Szak-
szolgálat intézményben 3 fõ pedagó-
gia munkát közvetlenül nem segítõ
közalkalmazotti álláshely 2013. janu-
ár 1-tõl megszûntetésre kerül. Kettõ

nem szavazat ellenében fogadták el ezt
napirendi pontot.

Dorog Város Önkormányzatának
Képviselõ–testülete 2013. évben Dísz-
polgári címet adományoz Dr.
Zsembery Dezsõnek. Az átadás idõ-
pontja: 2013. Párbeszéd Napja.

Rauscher György díjat adományoz
Dr. Kovács Józsefnek. Az átadás idõ-
pontja: 2013. január 18. a Magyar Kul-
túra Napja

Az „Év Egészségügyi Dolgozója”
díjat Dr. Hegedûs Gyula részére ado-
mányozza. Az átadás idõpontja: Sem-
melweis nap.

Az „Év köztisztviselõje” díjat Lajos
Csabáné köztisztviselõ kapja a Köz-
tisztviselõk napján.

Az „Év Szociális Dolgozója” Nagy
Erzsébet, a Dorog és Térsége Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat dol-
gozója kapja a Szociális munka nap-
ján.

Az Év pedagógusa díjat Schmeráné
Eichardt Gizella részére adományoz-
zák. A „Dorog Város Jó tanulója – jó
sportolója” díjat Vázsonyi Éva Zsófia
részére adományozzák. Az utóbbi két
díj átadására a Városi Pedagógus na-
pon kerül sor.

Elfogadták a képviselõ-testület 2013.
I. félévi munkatervét.

Képviselõk fogadóórái
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képvise-
lõ értesíti a választópolgárokat, hogy minden hó-
nap páros csütörtökén tartja fogadóóráját 14-16 órá-
ig 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.
január 17-én és január 31-én, 15-17 óráig tartja
fogadóóráját az Intézmények Házában, az MSZP
irodában.
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Könyvtárhasználati  változások 2013-ban

Az OTP Bank a hagyományoknak megfelelõen támogatta
a dorogi családokat. A 300 ezer Ft-os támogatásból hatvan

család karácsonyát tették szebbé.

Kedves Olvasóink!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2013. január 1-jétõl

megváltoznak a könyvtárhasználati szabályok.
2013-ban könyvtárunk gépi kölcsönzésre tér át. A szá-

mítógépes kölcsönzés gyorsabb és pontosabb könyvtárke-
zelést biztosít. A kölcsönzés gördülékenysége miatt az aláb-
bi szabályok betartását  kérjük olvasóinktól:
1. A dokumentumok kölcsönzéséhez a beiratkozás köte-

lezõ.
2. Csak saját olvasójegy használható! Más részére az olva-

sójegy át nem adható. Az átadásból származó felelõsség
az olvasójegy tulajdonosát terheli.

3. A gépi kölcsönzéshez való regisztrálás személyes meg-
jelenést igényel.

2013-ban változnak a könyvtári beiratkozási díjak.
Felnõtt: 1.500,-Ft/ év
Nyugdíjas : 700,- Ft/ év
Tanuló (16 év felett): 700,-Ft/ év
70 éven felüliek: ingyenes
Családi kedvezmény:
2 fõ beiratkozása esetén: 2.000,-Ft/ év
Ezúton kérjük olvasóinkat, hogy könyveiket hozzák

vissza könyvtárunkba és belépési nyilatkozatok kitöltésé-
vel regisztrálják magukat a könyvtár használói közé.

Továbbra is szeretettel és változatlan színvonalú szol-
gáltatással várjuk kedves olvasóinkat az Arany János Váro-
si Könyvtárba.

K e l l   a   j ó  k ö n y v !

Szeretetlánc
a remény jegyében

Vidám hangulatban telt december 8-án az elsõ „Szere-
tetlánc”, azaz a dorogi óvodák szervezésében, és összefogá-
sában megvalósult adventi rendezvény. A farkasordító hi-
deg ellenére is sokan jöttek el az Otthon térre, hogy apró,
színes portékák vásárlásával támogassák az óvodai alapít-
ványokat. Remek, igazán ötletes és - ami tán a legfontosabb
– gyermeki és felnõtt kézzel készült ajándékokból válogat-
hattak a kilátogatók. A három óvoda már hetekkel koráb-
ban kézmûves délutánoktól volt hangos, ahol az eladásra
szánt portékákat készítették a szorgos „angyalok”, a szü-
lõk. A nagy napon hamar vásári hangulat kerekedett, cso-
daszépen feldíszített árusító helyek hívogatták a nagyér-
demût. A kicsiket angyalnak öltözött óvónõk kínálták sza-
loncukorral. Sitku Pál, a DOKI fõigazgatója mondott egy
megható történetet a négy adventi gyertyáról, az örökké
élõ reményrõl. A vásár alatt folyamatosan pörögtek az ese-
mények. A hangulatteremtéshez a gyerekek is hozzájárul-
tak verssel, énekkel, és a szülõk-óvónõk kórusa is dalra
fakadt. Végül egymást kézen fogva hosszú sorban táncol-
ták körbe a teret. Ötletes volt a szülõk által megjelenített
élõ Betlehemi kép.

A szülõi munkaközösség kiválóan vizsgázott, köszö-
net még a támogató cégeknek és a Háttér a Dorogiakért
Egyesületnek, akik forralt borral és teával kínálták a hideg
ellenére is meglepõen szép számú kilátogatót.

Óvodások köszöntötték
az idõseket

A legfiatalabbak adtak vidám mûsort városunk legidõsebb-
jeinek a hagyományos Idõsek karácsonya délutánján. A
Hétszínvirág óvoda Pillangós csoportja tanult be egy vi-
dám történetet, melyet nagy sikerrel adtak elõ, majd min-
den vendéget megajándékoztak egy általuk készített kis
csillogó fenyõfával. A mûsort követõen sütemény és egy
pohár üdítõ, vagy bor mellett folyt a beszélgetés. A jó han-
gulathoz a dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mo-
solygós munkatársai is hozzájárultak, akik minden évben
segítik a vendéglátást.
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„A hagyomány nem a hamu õrzése, hanem a láng to-
vábbadása” (Morus Tamás). Ennek szellemében munkál-
kodik a dorogi német önkormányzat már hosszú évek óta.
Mindig is azon voltak, hogy megéljék hagyományaikat, be-
építsék mindennapjaikba, ezzel példát mutassanak. Ha
bárki rájuk gondol, a svábbál, illetve karácsony közeledté-
vel a Luca napi rendezvény jut eszébe, mint az év két leg-
kiemelkedõbb eseménye a svábság életében. Persze, ettõl
sokkal szerteágazóbb munkát végeznek az év során, me-
lyet mindig Luca napján összegeznek.

A december 8-i rendezvény hangulatát a bányász zene-
kar játéka alapozta meg, majd Kolonics Péterné elnök
asszony beszélt 2012. történéseirõl.

Eszerint még januárban részt vettek Pécsett a nemzetisé-
gi önkormányzatok gálamûsorán a Kodály Központban,
majd a megyei svábbálon
Csolnokon. Februárban a me-
gyei német nemzetiségi testü-
let a dorogi emlékházban tar-
totta ülését, majd következett
a mindig nagy sikerû svábbál.
Áprilisban a gyermekkórus
rész vett a magyarországi né-
met ifjúsági kórusok országos
megmérettetésén, ahol ezüst
minõsítést szereztek. Idén elõ-
ször szavalóversenyt is rendez-
tek az általános iskolásoknak,
a nagy érdeklõdésnek köszön-
hetõen jövõre is összemérhe-
tik tudásukat a gyerekek.

A májusi Párbeszéd nap-
ján Dorogon köszönthették Wendlingen új polgármester-
ét, Steffen Weigel urat, és az a nagy öröm érte a német ha-
gyományokat ápoló közösséget, hogy Alexander Lencsés, a
Dorog-Wendlingen Baráti Egyesület elnöke kapta a Pro
Urbe díjat. Szintén májusban a vegyes kórus nagy sikerrel
lépett fel Nyergesújfalun a Megyei Nemzetiségi Fesztivá-
lon. Júniusban Pannonhalmára kirándultak. Júliusban a
Falusi búcsútól volt hangos az emlékház udvara. Szeptem-
ber 2-án a svábházba látogatott Dr. Erdõ Péter bíboros, aki
a kívülrõl felújított Szent József templom megáldása kap-
csán töltött pár órát Dorogon. Az önkormányzat zenekara,
a Sváb party folyamatosan sok programon vesz részt, és
továbbra is közremûködnek a Nemzeti Színház Vadászje-

A tûz lobog tovább
lenetek Alsó-Bajorországból címû darabjában.

Az idén két kategóriában megrendezett helytörténeti
vetélkedõ eredményét is kihirdette az elnök asszony. A
csapatoknak egy dolgozat keretében a dorogi német nép-
szokásokat kellett bemutatniuk, majd feladatsort töltöttek
ki. A dolgozatok olyannyira jól sikerültek, hogy a svábház
kiállító termében kaptak méltó helyet. Az általános iskolák
közül idén az Eötvös diadalmaskodott, majd a Petõfi és a
Zrínyis csapatok lettek a helyezettek. A gimnazistáknál a
„Ja genau!” csapat nyert, õket követte a „Wir wandern hin
und her”, majd a „Goldne Mannschaft”.

A jövõt illetõen egy nagy terv látszik megvalósulni: a
német feliratú sírköveket sikerül megmenteni és felállíta-
ni a temetõben, melyhez dr. Tittmann János polgármester
igyekszik minden segítséget megadni.

A beszámoló után a Do-
rogiak Dorogért Alapítvány
elismerését adta át Dankó Jó-
zsef elnök Szûcs Györgynek,
a Dorogi Ipartestület elnöké-
nek.

Ezt követõen ismét a ze-
néé volt a fõszerep. Az önkor-
mányzat vegyes kórusa szó-
laltatott meg hagyományos
dallamokat Széher Lajos har-
monika játékával kísérve.

Idén szavalatot is hallhat-
tunk: Szvoboda Hanna és
Szívós Brigitta mondtak né-
metül verset. Azután is az if-
júságé volt a színpad. Az ön-

kormányzat gyermekkórusa énekelt három dalt Fódi Krisz-
tina vezetésével. Egy gyönyörû duettet is hallhattunk,
Szezech Bora és Csipke Ágnes elõadásában, Láng Veroni-
ka és Fódi Krisztina gitár kíséretével.

Utánuk Bohner Antal, a bányász zenekar vezetõje vette
át szót, és jubiláló zenészeket köszöntött. Palkó Ágnes már
húsz esztendeje, Vázsonyi Gábor, Kostyál Balázs, Szányi
Orsolya, Jurásek Tivadar és Dávid Zsuzsanna pedig tíz
éve tagja a zenekarnak.

Vidám elõadásukkal a fiatal leányvári táncosok pezsdí-
tették fel a hangulatot. Az estet a Zagyi István karnagy vezet-
te bányász zenekar és a vegyes kórus összeállítása zárta.

Találkozunk február 2-án, a Svábbálon!

Adventi játszóház
MEGHÍVÓ

HOPP FERENC emléktáblájának leleplezésére.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a 90 éve
született ornitológus egykori dorogi házánál,

Puksa Ferenc Bécsi úti cukrászdájánál
2013. január 22-én, kedden 16 órakor

várjuk a megemlékezõket.
Dankó József képviselõ, tanár méltatja a jeles

dorogi tudós tevékenységét, hagyatékát. A tábla
leleplezését követõen kötetlen beszélgetés során

vendégelik meg a jelenlévõket a rendezvény
szervezõi: Dorog Város Kulturális

Közalapítványa, Dorog Város Barátainak
Egyesülete, Puksa Ferenc cukrászmester.

December 1-jén a Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Szervezete
és a Nap-Út Alapítvány adventi játszóházat szervezett,

amelyen 150 gyermek karácsonyfadíszeket készített.
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Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Karácsonyi Gálát,
melyen a Roma Hungaricum Állami Mûvészegyüttes ze-
nészei adtak remek koncertet. Elõtte a Dorogi Galériában
városunk mûvészeti díjának névadójára emlékeztek egy
rendhagyó tárlattal. A korán elhunyt, ígéretes festõ tehet-
ség, Rauscher György legjobb mûveit vehettük szemügy-
re, valamint pár kép erejéig unokaöccse, Ury Rauscher is
megmutatta, hogy a vér nem válik vízzé. A tárlatot Szám-
adó Emese, a komáromi Klapka György Múzeum igazga-
tója nyitotta meg. A program a színházteremben folytató-
dott, ahol átadták a város mûvészeti díját Farkas Rose-
Marie-nak és Kolozsvári Barnabásnénak. Végül a várva várt
Roma Hungarium zenészei virtuóz, és profi elõadással
“csalták ki” a vastapsot a közönségtõl. Zárásként ismert
karácsonyi dallamokat játszottak, melyeket cigányzenekar
elõadásában még biztos nem hallott még senki sem.

Farkas Rose-Marie
A Liszt Ferenc Zenemûvésze-
ti Fõiskola magánének sza-
kán végzett Gyõrben.
Nemzetközi ének versenye-
ken több kiemelkedõ helye-
zést szerzett.  A Magyar Ko-
dály Énekverseny I. helye-
zettje és Wágner-énekes díj-
jal büszkélkedhet. Ezen kí-
vül számos más díja is van.
Nevéhez fûzõdik Erkel: Hu-
nyadi címû operájának ang-
liai õsbemutatója. A Magyar
Rádió több felvételt is készí-
tett vele. A Zeneiskola tanáraként önálló szerepléseket is
vállal, de szívügye a tehetséggondozás. Rendszeresen ké-
szít fel növendékeket kamarazene fesztiválra, versenyekre
és régiós rendezvényekre.
2004-ben megalapította az Erkel Ferenc Zeneiskola magán-
énekeseibõl a Halleluja Kórust. Õk állandó résztvevõi a
Piliscsabai Egyházzenei Fesztiválnak, adventi hangverse-
nyeken lépnek fel Dorogon és környékén, valamint városi
és társadalmi ünnepeken. Nagyszerûen együttmûködik a
Zeneiskola Pachelbel vonós együttesével, így közös pro-
dukcióik emelik a városi rendezvények színvonalát. A két
együttes „kinõtte” az iskola falait, így 2011 nyarán már egy
jótékonysági erdélyi koncertkörúton is részt vettek, Far-
kas Rose-Marie vezetésével.
Farkas Rose-Marie kiváló szakmai felkészültségének, kö-

Karácsonyi Gála

zösségformáló munkájának,
értékteremtõ képességének
gyümölcseit elsõsorban a do-
rogiak élvezhetik, ünnepé-
lyeken és önálló koncerte-
ken egyaránt.

Kolozsvári Barnabásné
A Zenemûvészeti Fõiskola
hegedû tanszakán diplomá-
zott Gyõrben. A Dorogi Erkel
Ferenc Zeneiskola tanáraként
önállóan is gyakran szerepel.
2004-ben Vonós Kamara zene-
kart alapított a Zeneiskola di-

ákjaiból, tanáraiból és régi növendékeibõl. A legfiatalabb kor-
osztályból egy „Tücsök” vonószenekart szervezett, amely a
régió több zeneiskolájának növendékeit fogja össze.
Remekül együtt mûködik a környék zeneiskoláinak vo-
nós-tanszakával. Országos vonós zenekari versenyen is
nyertek. Elsõsorban az esztergomi és nyergesújfalui zene-
iskolák növendékeivel, tanáraival zenélnek együtt. Leg-
utóbb 2012. január 7-én Dorogon újévi koncertek adtak.
Az eredeti együttes a Pachelbel nevet vette fel, amely a
Zeneiskola kamarakórusával együtt már közel 70 koncer-
tet adott. Kolozsvári Barnabásné példaértékû közösségte-
remtõ erõvel bír. A vonós együttes mûvészeti vezetõjeként
Farkas Rose-Marie-val kimagasló értéket teremt Dorogon
és ezzel nagyban hozzájárulnak városunk zenei kultúrájá-
nak gazdagításához.
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Szûcs György dorogi vállalkozó, országos érdekképvi-
seleti tisztségeket betöltõ személyiség. 1975-tõl a Dorogi
Ipartestületben tevékenykedett, majd 1980-tól a megyei szö-
vetség és az országos érdekképviselet szervezésében vett
részt. 1985-tõl a KIOSZ országos vezetõségi tagja. 1990-tõl
az IPOSZ országos elnöke, mely tisztséget 2012 májusáig
töltötte be. 1992-tõl az országos Fémipari Ipartestület elnö-
ki tisztségét is betölti. 1984 óta látja el Dorogon az Ipartes-

Dorogiak Dorogért
tület társadalmi ügyvezetõi tisztét, legutóbb 2009-ben vá-
lasztották elnökké.

Két jelentõs nemzetközi szervezetben is képviseli Ma-
gyarországot 1992-tõl: a Kis- és Középvállalkozók Európai
Szövetségének Igazgatóságában, illetve a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) kongresszusainak szakértõi bizott-
ságában.

Szûcs György kezdeményezõje volt a Pick József és
Major Tibor által összeállított „Dorog és térsége – gazdasá-
gi almanach” címû kötet kiadásának, amely a kistérség gaz-
daságtörténetének fontos fejezetét foglalja össze.

1986-ban Dorog város fejlesztéséért kapott elismerést,
1995-ben kapta meg a Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztjét, 2004-ben a Magyar Gazdaságért Díjat vehette át,
2009-ben pedig a Magyar Köztársaság Érdemrend Közép-
keresztjével tûntették ki. A dorogi közéletnek is kiemelke-
dõen aktív résztvevõje. Rendszeresen jelen van a város
rendezvényein. Hozzászólásaival, kezdeményezéseivel
fontos ügyek támogatója. Tagja Dorog Város Barátai Egye-
sületének.

Szûcs György kitüntetése a Dorogiak Dorogért Alapít-
vány emlékplakettjével egy gazdag szakmai és közéleti élet-
pálya elismerése.

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ
Közalapítvány

2011. évi közhasznúsági  jelentés

1. Számviteli beszámoló
A mérleg és eredmény kimutatás a számvitelrõl szóló 2000.
évi C. törvény, az egyéb szervezetekrõl szóló 224/2000. szá-
mú kormányrendelet, és a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény elõírásai szerint lett összeállítva.
A közalapítvány a tulajdonában álló egyéb berendezéseket
ingyenes tartós használatba adja. A 100 eFt alatti beszerzési
értékkel rendelkezõ eszközökre azonnali értékcsökkenés
kerül elszámolásra, 200 eFt beszerzési érték alatt pedig 50%-
os éves értékcsökkenés.
A 2011-re vonatkozó, 2012-ben kiegyenlített költségszámlák
bruttó értéke 4.050 eFt. Aktív idõbeli elhatárolásként kerülzt
könyvelésre a 2012-ben jóváírt, 2011-re vonatkozó banki ka-
mat 41 eFt értékben. Passzív idõbeli elhatárolásként került
könyvelésre a be nem érkezett költségszámlák értéke (175
eFt).
A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott szer-
zõdés, megrendelés és a teljesítésigazolással ellátott számla
támasztja alá.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Gazdálkodás
Bevétel összesen 21.592 eFt
Támogatás 21.480 eFt
Banki kamat 112 eFt
Ráfordítás összesen 18.977 eFt
Cél szerinti felhasználás 18.675 eFt
Mûködés költségei 302 eFt
Közhasznú eredmény 2.615 eFt

2. Költségvetési támogatás
Költségvetési támogatásban a közalapítvány nem részesült.

3. Tárgyi eszközállomány alakulása
Megnevezés 2010.12.31.eFt 2011.12.31.eFt
Nyitó érték 8.350 8.482
Bruttó érték változása 818 988
Értékcsökkenés elszámolása -686 -400
Záró érték 8.482 9.070
A 988 eFt-os bruttó érték változás játszótéri eszközök vásárlásából,
valamint egészségügyi felszerelések beszerzésébõl adódik.
Az egyéb berendezések nettó értéke 719 eFt, amely a követke-
zõ idõszakokban jelentkezik majd értékcsökkenési leírásként.
4. A vagyon változása
Megnevezés 2010.12.31.eFt 2011.12.31.eFt
Nyitó érték (saját tõke) 6.849 15.336
Tárgy évi eredmény 8.487 2.615
Záró érték 15.336 17.951
5. Cél szerinti felhasználás
Megnevezés ÖsszegeFt
Köztisztasági szolgáltatás 11.783
Tájkép újság költségeiDorogi füzetek 457375
Imisszió tájékoztató költségeOktatófilm 7501.000
Diáksport 3.270
Játszónapok 300
Vízitábor 340
Játszótéri és egészségügyi eszközök értékcsökkenése 400
Összesen: 18.675
A felhasználás teljes összege Dorog városban valósult meg.
6. Központi költségvetésbõl, állami pénzalapokból, önkor-
mányzatoktól kapott támogatás
Központi szervezetektõl a közalapítvány támogatásban nem
részesült.
Támogató Összeg/eFt
SARPI Dorog Kft. 21.480
7. Tisztségviselõk juttatása
A szervezet tisztségviselõi díjazásban és költségtérítésben nem
részesültek.
8. Közhasznúság
A finanszírozott pályázatok a kitûzött célokat hivatottak meg-
valósítani.

Dr. Bartalos József
Kuratórium elnöke
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DOROGI SPORTKÉPEK
Kicsik és nagyok szórakoztak és szórakoztattak…

A Dorogi FC labdarúgói vidám évzáróval december 8-án
búcsúztak a 2012. évi bajnokságoktól. A szakosztály csaknem
valamennyi sportolója vett részt a látványos, játékos, nagy-
szerûen szervezett sportvetélkedõn, melyen természetesen
a labda volt a fõszereplõ. Mayer László elnökhelyettes ismer-
tette a programot, majd Kara Dániel elnök köszöntötte a fel-
sorakozott sportolókat, szülõket, hozzátartozókat, akik betöl-
tötték a nézõtéri padsorokat. Szabó Ferenc testnevelõ tanár
nagyszerû játékos vetélkedõjén négy csapat vett részt, egy-
egy felnõtt játékos vezetésével nyitotta meg a programot.
Valamennyi versenyszám látványos és szórakoztató volt. Nem
csak a sportolók, hanem a nézõk is szurkoltak, élvezték a
csapatok vetélkedõit. Megjöttek az NB II-es nõi labdarúgó
csapat játékosai is, akik összemérhették tudásukat a felnõtt
fiúkkal – nagy sikerük volt. Szabó Ferenc pedig folyamato-
san szervezett, rendezett és ellenõrzött minden eseményt. Ki-
váló munkát végzett – ahogy mondani szokták, le a kalappal
elõtte. Az események után az elsõ emeleten büfé fogadta a fiata-
lokat, a szertáros Jucika és segítõtársai szolgálták ki õket. Volt ott
minden, ami szem-szájnak ingere. Az emeleten a felnõttek ré-
szére volt terítve, ahol a meghívott vendégek, élükön a régi na-
gyok, Bakonyi István, Dr Bartalos József, Csepecz János, Peszeki
Jenõ, Horváth Péter, Laczkó István vidám eseményeket elevení-
tettek fel, szórakoztatták egymást, nosztalgiáztak.

Mayer László nagy örömmel közölte, hogy az OTP Do-
rogi Fiókjának vezetõje, Megyei Anikó is megtisztelte je-
lenlétével az évzárót és 100.000 Ft adománnyal szponzor-
ként lépett be a sportegyesületet támogatók sorába. Jó han-
gulatban, az esti órákban fejezõdött be a 2012. év labdarú-
góinak évzárója, melyen az edzõk és a sportolók nem csak
részt vettek, hanem szórakoztattak is.

De jutott rá idõ, hogy a jövõ évi folytatásról is szót ejtse-
nek. Miskei Attila vezetõedzõ a következõket nyilatkozta:

nagyon nehéz tavasz vár ránk, az NB-s osztályok átszervezése
miatt. Tudvalévõ, hogy az egycsoportos NB I. után egy cso-
portos lesz az NB II. is. Az eddigi hat NB III-as osztályból csak
három marad meg és ez az átszervezés érint bennünket, mert
a jelenlegi osztályokból csak öt maradhat meg, a többi csapat
a megyei bajnokságban szerepelhet. Adva van tehát a feladat,
hogy tavasszal mindenképpen az öt csapat közé kerüljünk,
hogy biztosíthassuk a jövõben is az NB-s bajnokságban való
szereplést. A játékos keret megmarad, sajnos négy játékos
hiányzik belõle jelenleg, mindnyájan súlyos sérüléssel baj-
lódnak. Január 7-én kezdték el a tavaszi felkészülést, szeret-
nénk legalább két játékost igazolni és a sérülteket mielõtt
sorunkban látni. Bízunk magunkban, a jó csapatszellemben,
tehát bizakodó vagyok és vagyunk a játékosok mellett a veze-
tõk és a szurkolók egyetértésében.

Asztalitenisz: A csapat szereplése elmaradt a tõle meg-
szokott dobogós helyezéstõl. Oka ennek a több sérülés, me-
lyek gátolták az edzések folyamatosságát, ezért csak a 6.
helyen folytatják tavasszal a bajnokságot. Reméljük, hogy
ekkor jobban pattog majd a labda és az évzárón újból a
dobogó valamelyikén látjuk õket.

Kézilabda: az NB II-es nõi csapat a középmezõnyben vég-
zett, míg az ifik az élcsoportban várják a tavaszi folytatást.

Teke: Véget ért a 2012 évi Városi Bajnokság. Bíró László elége-
detten számolt be a bajnokság zökkenõmentes, sportszerû befe-
jezésérõl. Az elsõ osztályban 12 vegyes csapat szerepelt, vala-
mennyi lejátszotta a 22 mérkõzést, a létszám 53 fõ volt.

Külön kiemeljük, hogy az elsõ osztályban két nõ ver-
senyzõ, míg a második osztályban 16 nõi versenyzõ szere-
pelt. Közülük Busainé F. Irén a 27. helyen zárt 248.40 dobás-
átlaggal, míg a második osztályban Farda Zsuzsa ONIX II.
a negyedik lett 240.63 dobásátlaggal. Dicséretes!

Göb Sándor
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Lehullott egy fényes csillag a Dorogi Bányász
labdarúgásának égboltjáról. Nem várta meg a ka-
rácsonyi ünnepeket, hogy népes családja köré-
ben ünnepelhessen. Tehetséges labdarúgó volt,
már gyerekkorában csapatokban játszott. Töret-
len volt a fejlõdése és 19 éves korában bekerült az
NB I-es játékos keretbe. 1953-ban kezdte el a leg-
magasabb osztályban a szereplését, Pálmai Sán-
dor barátjával megalkották a nevezetes fedezet-

párt. Volt országos ifjúsági utánpótlás válogatott, majd Bányász Szakszervezeti
válogatott és vidék legjobb csapatának a játékosa. 1953-tól 1964-ig játszott az NB
I-ben. Pályafutása folyamán különbözõ válogatott csapatokban játszott, egy se-
reg európai országban, még Kínában is járt. Egy ideig edzõsködött, majd abba
hagyta a labdarúgással való foglalkozást. A Dorogi Szénbányánál dolgozott,
tanult, megbecsült embere lett a társadalomnak. A családjának élt, unokákat
nevelt. Szerette a zenét, ezt Édesapjától örökölte.

Egy talált árva kiskutyát fogadott be és azzal sétálgatott naponta kétszer is.
Útközben közvetlen modorával sok ismerõst, barátot szerzett, nosztalgiázott. Vá-
ratlanul érte a halál. Prohászka Jancsi, nagyon fogsz hiányozni, nyugodj békében!

Sikeres rendezés
Jó hangulatú és sikeres fordulót ren-
dezett az Uj-Hullám SE a vízilabda
Duna Kupában. A Dorog Városi Uszo-
dában öt mérkõzésre került sor.
Az eredmények:
Váci Vízilabda SE – Komplex PSE  8-12
Vadász SE – Bókay-KSI                  4-12
Komplex PSE – Új-Hullám SE       10-12
Váci Vízilabda SE – Kókay –KSI     5-24
Vadász SE – Új-Hullám SE             8-6
A Duna Kupa 2013-ban folytatódik.

IN MEMORIAM
PROHÁSZKA JÁNOS

1934-2012
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F E L H Í V Á S
PÖTTÖM-KLUB – újra összejövünk, játszunk,
szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös
rendezvénye

2013. január 21-én /hétfõn/ 16-18 óra között a
gyermekkönyvtárban.

Vendégünk lesz: Horváth Zoltán környezetmérnök
Téma: A környezettudatos háztartás

Bábelõadás a gyerekeknek
Nagy Józsefné óvónõ közremûködésével

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Magyar Kultúra Napja
2013. január 18. péntek, 17 órakor

a József Attila Mûvelõdési Házban

Dr. Kovács József
Király Zsiga díjas népi iparmûvész kiállítását

megnyitja: Kovács Lajos helytörténész

Ünnepi köszöntõt mond:
Dr. Tittmann János polgármester

Rauscher-díj átadás

Lencsés Lajos oboamûvész és az
Új Magyar Kamarazenekar ünnepi koncertje

Mindenkit sok szeretettel várunk!
Belépés díjtalan!

A színházbérlet 2. elõadása
a József Attila Mûvelõdési Házban

2013. február 25-én 19 órakor
Jegyek korlátozott számban kaphatók!


