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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Az  idei költségvetés elkészítését a közigazgatás folyamat-
ban lévõ átalakítása, és az önkormányzati rendszer feladatai-
nak változása miatt komoly bizonytalanság elõzte meg. Ez a
magyarázata annak, hogy a képviselõ testület az év végén
szokásos költségvetési koncepciót sem tudta elkészíteni, hi-
szen a kötelezettségek számba vételén túl, a jövõ finanszíro-
zására kellõ információval nem rendelkeztünk.

Az állami költségvetési törvény kihirdetését követõen
ismertté váltak azok a normatívák, melyek megalapozzák a
tervezhetõ állami támogatást, majd a saját bevételek várha-
tó összegének megtervezését követõen összeállt a bevételi
oldal. Ez a bevétel az állami támogatások tekintetében bá-
zisszintû normatívákon alapul, tehát reálértéken csökke-
nést tartalmaz, és a saját forrásokat is óvatosan, bázis közeli
értéken terveztük.

A kiadások tekintetében elõször is a korábbi idõszakról
ez évre ható összegek, majd a mûködési költségek és a fej-
lesztési kiadások tervezésére került sor, természetesen a be-
vételi korlát figyelembe vételével.

A képviselõ testület által elfogadott költségvetés 2.657
millió Ft, - mely összevont csoportosításban az alábbi össze-
geket és arányokat tartalmazza. (ezer Ft-ban):
Bevételek:
1. Mûködési bevételek 1.601.117. 60,3%
2. Állami támogatás 559.861 21,1%
3. Európai Uniós támogatás 104.602 3,9%
4. Egyéb bevétel és támogatás 160.036  6%
5 Hitelfelvétel 231.448  8,7%
Összesen: 2.657.064  100%

Az 1. pont alatti összegbõl 171 millió az intézményi be-
vétel, ami a nyújtott szolgáltatásokért fizetett térítési díjak-
ból áll. A saját bevételek zömét a helyi adók 1.318 milliós
összege képezi, mely az iparûzési, az építmény, és a gépjár-
mûadó tételekbõl áll. Ide tartozik az szja-ból átengedett
rész mely a város adóerõképessége miatt csökkentett, 40
milliós összegben kerül majd folyósításra, valamint a lakó-
és nem lakóingatlanok bérbeadásának 64 milliós bevétele.

Az állami támogatás normatív jellegû hozzájárulásokat

Költségvetés 2012.
tartalmaz, mely a lakosság száma és az ellátandó feladatok
alapján nyújt finanszírozást, jogcímekhez rendelt muta-
tók alapján.

Az Európai Uniós támogatás ez évben folyósított össze-
ge az SZTK felújításához kapcsolódik.

A 4. pontban az önkormányzat tulajdonában álló in-
gatlanok értékesítésébõl származó bevétel (134 millió) és a
védõnõi szolgálatra átvett pénz szerepel.

Hitel soron 140 milliós mûködési, és 91 millió fejleszté-
si célú forrásigény került megtervezésre. A fejlesztési rész-
bõl 31 millió az SZTK felújítási számlái utólagos elszámo-
lásához kötõdik, 60 millió pedig a régi tiszti kaszinó (Váro-
si Könyvtár) épületének felújítására beadott pályázatunk
önrészét tartalmazza.
Kiadások, ezer Ft-ban:
1. Költségvetési szervek folyó kiadásai 1.914.418  72%
2. Felhalmozási kiadások 288.893  10,9%
3. Hiteltörlesztés és tartalék 453.673  17,1%
Összesen: 2.657.064  100 %

Az 1. pont alatti mûködési kiadásokból 1.057 millió Ft-
ot (55.2%) képvisel a városi intézmények és a polgármeste-
ri hivatal dolgozóinak munkabére és közterhe. A dologi
kiadásokra 608 millió Ft jut (31,7%), ami a mûködéshez
szükséges sok-sok kiadási tétel mellett tartalmazza a felvett
hitelek kamatait is.

Itt mutatjuk ki a városgazdálkodás költségeit, és a köz-
mûvelõdésre, valamint a sportra tervezett ráfordításokat,
melyeknek összege 198 millió Ft. (10,3%)

Az önkormányzat által folyósított ellátások tervezett
összege 28 millió Ft, mely szociális jellegû ellátásokat, se-
gélyeket, és támogatásokat tartalmaz.

2012 évben beruházásra szerény összeget, 27 millió Ft-
ot fordítunk. A felújítás soron az SZTK-hoz, és a könyvtári
épülethez kapcsolt kifizetések, míg - pénzeszköz átadással
- a Szt. József templom tatarozásához adott városi hozzájá-
rulás 22 milliós tétele szerepel.

(Folytatás a következõ oldalon)
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TESTÜLETI HÍREK
2012. február 24-i képviselõ-testületi ülés

A két ülés közötti tájékoztató kapcsán kérdések merül-
tek fel a forgalmi rend változásokról.

A törvényi változások következtében megszûnt az ön-
kormányzat távhõ szolgáltatással kapcsolatos rendelet al-
kotási joga.

Újraalkották a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali
munkaidõn túli házasságkötés és bejegyzett élettársi kap-
csolat engedélyezésének szabályairól szóló önkormányza-
ti rendeletet és a szociális igazgatásról, valamint pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló ön-
kormányzati rendeletet.

Módosították Dorog Város Önkormányzatának ren-
deletét a Dorog Város Önkormányzata által fenntartott
személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve
szolgáltatások igénybevételérõl. A módosítással a váro-
si bölcsõdében a szülõk által fizetendõ díj nem válto-
zik, csak külön kerül feltüntetésre az étkezési és gon-
dozási díj.

Módosították a Dorog Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl szó-
ló 2/2011.(II.11.) rendeletét egy nem szavazat és egy tartózko-
dás mellett, valamint Dorog Város Önkormányzat Képvise-
lõ- testületének szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
rendeletét, és a Dorog Város Polgármesteri Hivatal Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzat 3. számú mellékletét.

Elfogadták az Arany János Városi Könyvtár, a fogászati
alapellátás, a házi gyermekorvosi ellátás, a Védõnõi Szol-
gálat 2011. évi munkájáról szóló és a 2011. II. félévében átru-
házott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló határozatot.

Megszavazták a Cigány, a Német, az Örmény és a Szlo-
vák Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységé-
rõl szóló tájékoztatókat.

Megalapították a Dorog Város Egyesített Sportintéz-
ményt, és kiírták az intézményvezetõi pályázatot.

Módosították a Dorog Város Polgármesteri Hivatal Ala-
pító Okiratát, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szak-
orvosi Rendelõ Nonprofit Kft. Alapító Okiratát és a Kincs-
tári Szervezet Alapító Okiratát.

Megszavazták Dorog Város Önkormányzat 2012. évi köz-
beszerzés tervét és az ehhez kapcsolódóan megválasztot-
ták a Közbeszerzési Munkabizottság tagjait.

Költségvetés 2012.
(Folytatás az elsõ oldalról)

Az áthúzódó, és az év során felvételre tervezett hitelek
törlesztésébõl 300 millió mûködési, 152 millió Ft-os fejlesz-
tési hiteltörlesztés kötelezettség áll fenn.

Az idei év változatlan a tekintetben, hogy a költségve-
tési egyensúly biztosítása takarékos gazdálkodást, a forrá-
sok ésszerû felhasználását követeli meg. Ezért a mûködé-
sen van a hangsúly, nagyobb összegû fejlesztésre csak a
korábban elhatározott, illetve pályázaton elnyert projek-
tek vonatkozásában kerülhet sor.

Abban is változatlan ez a költségvetés, hogy - belsõ ta-

golásának elõírt módosításán kívül - a megszokott, felada-
tokra épülõ forrásokkal, és kiadási szerkezettel, tételekkel
készült. Vélhetõen utoljára, hiszen 2013.01.01.-vel a járási
hivatalok veszik át az államigazgatási és hatósági feladato-
kat, és a tervek szerint az iskolai oktatás is közvetlen állami
irányítás alá kerül. Nyilvánvaló, hogy csupán a település
mûködtetését és fejlesztését tartalmazó feladatok az állami
és saját forrásokból származó bevételek valamint a kiadá-
sok tekintetében egy újszerû költségvetést követelnek meg.

Karcz Jenõ
tanácsnok

Dorog Város Képviselõ-testülete Dorog város területén
a közterületek és útszakaszok kézi erõvel történõ tisztítását
a 2012. április 01-vel induló közmunka program keretén
belül végezteti el, a gépi erõvel történõ tisztításra vonatko-
zóan közbeszerzési eljárást folytat le.

A testület hozzájárult az Arany János Városi Könyvtár, a
Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általá-
nos Iskola, a Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a
Dorogi Szent Borbála Egészségügyi Nonprofit Kft. külön-
bözõ pályázatokon való részvételéhez.

Döntöttek Dorog Város Közoktatási Intézménye 2012/
2013. tanévre való beiratkozások idõpontjáról. Az általános
iskolai intézményegységében a beiratkozás idõpontja a
2012/2013. tanévre: 2012. április 11-12-13. 8-17 óráig. Az óvo-
dai intézményegységben a 2012/2013. tanévre való beirat-
kozás idõpontja: 2012. május 2-3-4. 8-17 óráig.

Dorog Város Önkormányzata 2012. 03. 01-tõl nem veszi
igénybe a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által szer-
vezett tanulószállítási szolgáltatást a Montágh Imre Általá-
nos és Speciális Szakiskola intézményébe: az utaztatást ön-
maga szervezi meg.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alkalmazásában álló,
a közoktatási, közmûvelõdési, szociális intézményekben
dolgozó 33 fõ technikai munkatársat közalkalmazotti jog-
viszonyba helyezi át a testület, az érintett intézményekbe.

A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft-vel fennálló tá-
mogatási megállapodásban meghosszabbították a támoga-
tás idõtartamát, két nem szavazattal. Javaslat született arra
vonatkozóan, hogy tárgyalják újra a kft. által nyújtott tá-
mogatás mértékét.

Üres önkormányzati lakásokat értékesítenek két tartóz-
kodás mellett.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megbízta Dr. Tittmann János polgármestert, hogy az ön-
kormányzat által irányított költségvetési szervek munka-
vállalóinak munkabér fizetés céljára éven belüli lejáratú,
munkabérhitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank
Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától.  A hitel
összege: 50 000 000,-Ft, azaz ötvenmillió forint. A hitel le-
járata: 2012. március 31.

A testület elfogadta a 2012. évi köztisztviselõi teljesít-
ményértékelési célmeghatározást.
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FOGADÓNAPOK
2012  márciusában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2012. március 22. (csütörtök) 800-1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2012. március 22. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2012. március 22. (csütörtök) 800-1200 óráig.

Képviselõi fogadóóra
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselõ
2012. 03. 30-án, 14-15 óráig tartja fogadóóráját
az Intézmények Házában, a Jobbik irodában

(Hantken Miksa u. 8.)

NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ
2012. 03. 22-én és 29-én, 15-17 óráig tartja fogadónapját

az Intézmények Házában, az MSZP irodában.
(Hantken Miksa u. 8.)

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
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Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
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Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.
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Következõ lapzárta:  2012. március 30.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940

Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

Kéményellenõrzés
A Komtûz Kft. értesíti a dorogi lakosságot, hogy a szo-

kásos kéményellenõrzést és tisztítást, valamit a szolgálta-
tási díj beszedését 2012. február 16-tõl végzi Dorogon.
A munkálatok díjai (éves díj, 27% ÁFÁ-val):
Egyedi (db)

- gravitációs 1.268,- Ft (lakossági) 3256,- Ft (közületi)
- turbós 4.060,- Ft (lakossági) 5.221,- Ft (közületi)

Gyûjtõ (szint)
- gravitációs 808,- Ft (lakossági 1.778,- Ft (közületi)
- turbós 3.015,- Ft (lakossági) 3.850,- Ft (közületi, nettó)

Kisközponti 60 kW alatt (db)
- gravitációs 2.080,- Ft (lakossági) 4.877,- Ft (közületi)
- turbós 5.763,- Ft (lakossági) 7.394,- Ft (közületi)

Kisközponti 60 kW felett (fm)
- gravitációs 775,- Ft (közületi)
- turbós 2.217,- Ft (közületi)

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoz-
nak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüze-
lõberendezés) ellenõrzése, tisztítása az éves díj fele.

Forgalmi rend változás
Dorog Város Képviselõ-testülete a város forgalmi rend-

jének felülvizsgálata során az alábbi változtatásokat fogad-
ta el 2011. novemberi ülésén:

- Ady Endre utcában a menetirány szerinti bal oldalon
megállni tilos tábla kihelyezése, hatálya kiterjed az utca
teljes hosszára vonatkozóan,

-Árpád utcában a menetirány szerinti jobb oldalon meg-
állni tilos tábla kihelyezése, bal oldalon parkoló tábla ki-
helyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a járdán
is lehet parkolni két kerékkel, a jelzõtáblák hatálya kiter-
jed az Ady Endre utcai keresztezõdésig, az Ady Endre ut-
cai keresztezõdéstõl a Csolnoki útig jobb oldalon parkoló
tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a
járdán is lehet parkolni két kerékkel,

- István király utcában a menetirány szerinti jobb olda-
lon megállni tilos tábla elhelyezése, hatálya a Penny áru-
háztól a Kálvária útig tart,

- Mátyás király utcában a menetirány szerinti bal olda-
lon parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mu-
tatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya
kiterjed az Árpád utcától a Csolnoki útig utca teljes hosszára
vonatkozóan,

- Mátyás király utcában a Csolnoki úttól a Templomig
tartó szakaszon jobb oldalon megállni tilos tábla kihelye-
zése,

-Szent Imre utcában, a menetirány szerinti jobb oldalon
parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutat-
ja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya
kiterjed az utca teljes hosszára vonatkozóan,

- Vasútsoron a menetirány szerinti bal oldalon parkoló
tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutatja, hogy a
járdán is lehet parkolni két kerékkel, hatálya kiterjed az
utca teljes hosszára vonatkozóan,

-Bimbó utcában a Polgármesteri hivatal kapucsatlakozá-
sától teljes hosszban a menetirány szerinti jobb oldalon
parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely mutat-
ja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel,

-Nefelejcs utcában a 16 számtól a menetirány szerinti bal
oldalon parkoló tábla kihelyezése kiegészítõ táblával, mely
mutatja, hogy a járdán is lehet parkolni két kerékkel,

- Táncsics utcában a menetirány szerinti jobb oldalon
megállni tilos tábla elhelyezése, hatálya az Ella köztõl a
Kossuth L. utcáig tart,

-Táncsics utcában a menetirány szerinti bal oldalon par-
koló tábla kihelyezése, hatálya az Ella köztõl a Kossuth L.
utcáig tart,

Arany János utcában és a Vörösmarty utca Arany János
utca és Esztergomi utca közötti szakaszán mindkét irány-
ban 30 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezése.

BEIRATKOZÁS
A Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
általános iskolai intézményegységében a beiratkozás

idõpontja a 2012/2013. tanévre:
2012. április 11-12-13. 8-17 óráig.

Az óvodai intézményegységben a 2012/2013. tanévre való
beiratkozás idõpontja:

2012. május 2-3-4. 8-17 óráig.
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Február 11-én tartotta hagyományos svábbálját a német
kisebbségi önkormányzat. A jó hangulatú bált az

alábbiak támogatták: Puksa Ferenc cukrászmester,
Szívós László, Szívósné Vozák Gyöngyi, Marosvölgyi

Rita kozmetikus, Széher Elektroház, Selyemgubó
méteráru üzlet, Nassoló édességbolt, Molnár Albert
képviselõ, Bende György és családja, Dinya Ildikó.

Köszönjük továbbá a mûvelõdési ház dolgozóinak a bál
elõkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítségét!

A „Bál a Városért” rendezvény bevétele a belépõkbõl és a
támogatási jegyekbõl 400 ezer Ft lett, melyet a

rendelõintézet eszközbeszerzésére ajánlották fel a
támogatók

A mûvelõdési ház
farsangi rendezvényei

Országos sikerek
lábteniszben

Idén Gödöllõn rendezték meg a Lábtenisz Diákolimpia
országos döntõjét, ahol az ország legjobb tizenkét lány és
fiúcsapata képviseltette magát. A DOKI Eötvös József Általá-
nos Iskola együttese a sikeresen megvívott országos elõdön-
tõk után nagy reményekkel vágott neki a küzdelmeknek.

Szombaton a páros szakággal indult a verseny. A lányok
magabiztos játékkal, játszmavesztés nélkül jutottak a dön-
tõbe, ahol a tavalyi bajnok balassagyarmati csapat várt rá-
juk. A dorogiak a nagyobb technikai tudás birtokában sem
tudták elhinni, hogy a tavaly óta szintén sokat fejlõdött
balassagyarmati csapat legyõzhetõ, így párosban ezüstér-
met szerztek

A fiúk is nagy reményekkel érkeztek a megmérettetésre.
Bár a kitûzött cél, a döntõbe jutás elmaradt, teljesítményük
így is bravúrnak tekinthetõ. A csapat betegség miatt a végé-
re teljesen elkészült az erejével. A bronzéremnek mind-
nyájan nagyon örültünk.

Vasárnap a hármas csapatok folytatták a küzdelmet. A
lányok nagyon szép játékkal jutottak az elõdöntõbe, ahol a
sorsolás szeszélye folytán ismét a címvédõ balassagyarma-
tiakkal kerültek szembe. A mérkõzésre erõsen rányomta a
bélyegét az elõzõ napi vereség, így ezen a napon sem sike-
rült a döntõbe jutás. A bronzmérkõzésre azért összekapták
magukat, ám a harmadik helyezés csalódás volt számukra.

A fiúk hármas szakágban parádés teljesítményt nyújtot-
tak. Az elõdöntõben sima két szettben visszavágtak a balas-
sagyarmati csapatnak az elõzõ napi páros vereségért. A
döntõben azzal a Dunakeszi csapattal találkoztak, akiket
az országos elõdöntõben már egyszer legyõztek. A fiúk az
esélyesség terhét elviselve, nagy csatában, végig magabiz-
tos játékkal aranyérmet szereztek, megkoronázva ezzel a
nagyszerû kétnapos rendezvényt.

Mindent összegezve egy arany, egy ezüst és két bronz-
éremmel zártuk az országos döntõt, ami a nehezített kö-
rülmények miatt mindenképpen dicséretes teljesítmény.
Gratulálunk csapatainknak!

A csapat tagjai: Lányok: Szabó Míra, Lévai Fruzsina, Ko-
vács Nóra, Bodnár Nikolett. Fiúk: Bakos István, Juhász
Ádám, Tóth Norbert, Tóth Milán



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2012. március 23. évfolyam 3. szám 5

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

Dorog Város Képviselõ-testülete pályázatot hirdet,
2012. évben a városi hagyományõrzés, a városi kö-
zösségek erõsítése, az értékteremtés, az értékmeg-
õrzés és az értékek közvetítésének támogatása cél-
jából.

Pályázók köre:
Dorog Város nem önkormányzati szervezetei

és közösségei
Pályázatok benyújtásának határideje:

2012. április 10.
Az elbírálás határideje:

2012. április 30.
Az eredményhirdetés határideje:

2012. május 4.

Pályázati ûrlapok letölthetõk:
Dorog Város Honlapjáról (www.dorog.hu)
Pályázatok leadása elektronikus formában, cím:
reka.tittmann@dorog.hu

Dr. Tittmann János
polgármester

A városi könyvtárban mutatták be a Dorogi Füzetek két új
kötetét Dorog Város Barátai Egyesületének nyilvános ren-
dezvényén.

A 41. számú kötet „Jöve-
vények és vándorok va-
gyunk…” címmel emlékíráso-
kat fûzött egybe. A település
történetének múltja, lakossá-
gának kultúrája sokszínû,
gyakran egymásnak is ellent-
mondó. Sokféle gondolkodás-
mód keresztútjairól, óhatatlan
összeütközéseirõl is tudósíta-
nak ezek az emlékezések. Tóth
János kezdõ papként fordult
meg a háború kezdetén Doro-
gon, Gáspár Sándor, a bányá-
szok festõje is, Cseri néni
(Csermák Jánosné) is nagy ke-
rülõvel, házastársának olda-
lán talált otthonra (immár vég-
sõ nyughelyre is) településünkön. Kövecs Imre zenetanár,
karnagy és zeneszerzõ az ország másik szögletében él, Krajcsír
Piroska családja meg éppen ilyen távolról települt Dorogra,
értelmiségi utódként a tanárnõ már innen emlékezik az al-
földi õsök hazájára, szereplõire. Dorog valamennyiük életé-
ben meghatározó város lett. A könyvbemutatón sok szó esett
ezekrõl a kötõdésekrõl.

KÉT ÚJ KÖNYV DOROGRÓL
A 42. számú Dorogi Füzetek egy tudománytörténeti

sorozat harmadik köteteként látott napvilágot. Szokatlan
mûfaji megjelölést kapott: dokumentumregény. Dr. Bor-

bély László és Sandy Endre
vegyészmérnökök a hajdani
bányairattárban lelték meg
két fontos gazdaságtörténeti
esemény dokumentumait. A
karbidgyártás is, késõbb a
germániummal folytatott kí-
sérletek is hazai (sõt nemzet-
közi) visszhangot keltõ ese-
ményei voltak városunk tör-
ténetének. A dokumentu-
mok folyamatos olvasmány-
ként feltárják elõttünk a kí-
sérletek, fejlesztések jelentõ-
ségét, s ha mégis szükségünk
van segítségre, a két szerkesz-
tõ elõtanulmányai eligazíta-
nak a vegyészet, de a nem rit-

ka bürokrácia útvesztõiben is.
Újabb bizonyítékait mutathattuk be annak, hogy van

történelmi, ehhez kötõdõ emlékirodalmi, s van tudomány-
történeti múltunk is. Ez a múlt pedig figyelmet érdemel
jelenünk és jövõnk megértéséhez.

A könyvek a könyvtárban megtalálhatók.
Kovács Lajos

Sandy Endre, dr. Borbély László és Krajcsír
Piroska szerzõkkel Kovács Lajos beszélgetett a

könyvbemutatón

Dorogi a kempo
világbajnok

Világbajnoki címet szerzett a dorogi Pokorni Milán a tökö-
li világbajnokságon, full contact kategóriában. Az
esztergom-kertvárosi Fighting Kempo Klub dorogi ver-
senyzõje, aki a magyar válogatott tagjaként, 84 kg-ban, na-
gyon népes, tíz versenyzõt felvonultató kategóriában in-
dult, négy mérkõzést vívott, mind a négy meccset másfél
órán belül. Fantasztikus teljesítményt nyújtott!
Gratulálunk a fényes sikerekhez!
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DOROGI SPORTKÉPEK
Már csak a labdarúgók vannak hátra …

Beindult már a gépezet!  Bajnoki pontokért játszottak
az idén az asztaliteniszezõk, a nõi- férfi kézilabdások, a
röplabdások, azaz a teremsportok ûzõi. A szabadtériek – a
nõi és férfi labdarúgók csak márciusban kezdik meg a pont-
vadászatot. A felkészülésekkel kezdjük.

Labdarúgás: Valamennyi utánpótlás csapat igazodva a
kemény, havas februári idõjáráshoz, megtartotta edzéseit a
rendelkezésre álló két mûfüves pályán és a tornacsarno-
kokban. A tervezett emléktornák az idén elmaradtak, rész-
ben a rossz idõ miatt, másrészt idegenben edzõmérkõzése-
ket játszottak hétvégeken a csapatok. Egy nagyon szép ha-
gyomány szakadt meg, de remélhetõleg nem véglegesen,
mert azoknak a neve fémjelzi az emléktornákat, akik meg-
érdemlik hogy évente emlékezzenek rájuk – Klausz József,
Ilku István, Varga János, Kaiser József, Buzánszky-Grosics
sokat tettek a dorogi labdarúgás hírnevének erõsítése, nö-
velése érdekében.

NB III-as felnõtt csapatunk a felkészülés hajrájában heti
négy edzéssel és hétvégi edzõmérkõzésekkel várja a már-
cius 10-én Dorogon az ESMTK elleni du. fél háromkor
kezdõdõ elsõ tavaszi mérkõzést. Az edzõmérkõzéseket egy
kivételével a - Viscosa ellen - nem sikerült megrendezni a
nagy havazás miatt. A többi mérkõzést rendben lejátszot-
ták, egyre javuló játékkal veretlenül nyerték meg. Február
25-én Telkiben az MLSZ edzõközpontjában a Perbál csa-
patát gyõzték le 8-2 arányban. Már csak Párkányban a he-
lyi csapat elleni mérkõzés van hátra március 3-án, aztán
jöhet az éles pontgyûjtés. Egy súlyos sérülés történt, Nász
Szilárd szenvedett térdsérülést. A mûtétre február végén
kerül sor, remélhetõleg nem fog hosszú ideig tartani a fel-
épülése.  Az edzéseket csak egy-két kisebb betegség, meg-
fázás zavarta meg. Az igazolási idõszak utolsó napján sike-
rült még leigazolni egy fiatal csatárt, Sebestyén Dávidot a
BKV Elõre csapatától, aki remélhetõleg pótolja a hiányzó
csatár posztot. Újság még, hogy nyugállományba vonult
Kiss László ügyvezetõ, de a bajnokság végéig még õ viszi

ezt a felelõsségteljes munkát.
Asztalitenisz: Két mérkõzésen van túl a csapat felemás

eredménnyel. Tatán az élen állóval szemben vereség, míg
Dorogon a Máriahalom ellen biztos gyõzelem. A további
itthoni mérkõzéseket hetenként játsszák az Eötvös Iskola
tornacsarnokában.

Kézilabda: Megkezdték, mégpedig sikeresen a tavaszi
bajnokságot. Az elsõ mérkõzést a Dunavarsány ellen siker-
rel vették, a felnõtt csapat 24-20, az ifjúsági csapat 36-18 ará-
nyú gyõzelemmel rajtoltak. Március 4-én Szigetszentmik-
lóson lesz a következõ forduló.

A férfi csapat hazai rajtja nem volt ilyen sikeres, mert a
Pénzügyõr csapatától a felnõttek 9, míg az ifjúságiak 5 gól-
különbségû vereséget szenvedtek. Lehet javítani legköze-
lebb Ercsiben.

Röplabda: Férfi röplabda csapatunk az alapszakaszt 5
gyõzelemmel fejezte be. A rájátszásos szakasz március 4-én
kezdõdik.

Teke: Véget ért a téli teke kupasorozat három csoport-
ban. A-csoport: 1. Comp-L, 2. AKRO, 3. Kartográcia. A gyõz-
tes csapat névsora: Ifj. Karcz Jenõ, Csuha Krisztián, ifj.
Tertsch Miklós, Vági Péter, Krecskovszki Ferenc.

B-csoport: 1. MICHLBERGER P. 2. Döngetõk, 3. GRANSEC
A gyõztes csapat névsora: Juhász Tibor, ifj. Göb Sándor, Busainé
F. Irén, Magyar Károly, Sirányi István, Sádli Gyula.

C-csoport. 1. Onix II. 2. Richter II. 3. EKÖ
A gyõztes csapat névsora: Farda Zsuzsa, Kondor József,

Vígváry Ferenc, Kállai Erzsébet, Bíró Márta.
A gyõztes csapatok kupát vehettek át.
Ezzel a sorozattal véget ért a kupaküzdelem és elkezdõ-

dött az ez évi városi bajnokság.
Újság még, hogy a nõi labdarúgó szakosztály levált az

ESE-tõl, tavasztól tehát önálló szakosztályként folytatja a
bajnokságot Klotz Tamás vezetõ irányításával továbbra is.
Sok sikert kívánunk az önállóvá váló szakosztálynak.

GS.

Február elsõ hétvégéjén a DOKI közös csapata Miskolcon
járt, a Teremlabdarúgó Diákolimpia Országos Döntõjén.

Pénteken részt vettünk az ünnepélyes megnyitón, ahol
az ország minden pontjáról 17 csapat jelent meg, akik elõ-
zõleg megyéikben a legjobbaknak bizonyultak. Szomba-
ton kezdõdtek a mérkõzések négy csoportban. Mi a „B”
csoportban játszottunk, ahol a következõ eredményeket
értük el: a Gyõr ellen 0-3-ra vesztettünk, de a többi mérkõ-
zést - izgalmas játékot követõen - megnyertük! (Debrecen:
2-1, Hatvan: 3-0, Jászberény: 2-0) Ezzel csoportunkban a
második helyen jutottunk a legjobb nyolc közé.

Vasárnap voltak a helyosztó mérkõzések, ahol a Felcsúttól
sajnos kikaptunk (2-6), ezért az ötödik helyért játszhattunk,
ahol szoros küzdelemben, de alul maradtunk a Kaposvár
ellen (1-2), így be kellett érnünk a hatodik hellyel. Ez után
következett a záró ünnepség, ahol egy szép kupát kap-
tunk, amire büszkék vagyunk.

FUTSAL
Csapattagok: Demény Patrik, Dali Róbert, Frei Márk,

Gabala Zsombor, Barna Máté, Csányi Bence, Hartyán Dá-
niel, Putnoki Dániel, Burda Renátó, Szalai Dominik

Edzõ: Szabó Ferenc
Putnoki Dániel 8. b
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Rendhagyó kirándulás a Pilisben
A dorogi BEBTE a Pilis hegységbe szervezett rendhagyó

kirándulásra várja a természetbarátokat március 11-én (va-
sárnap).

A résztvevõk kb. 8 kilométeres gyalogtúrát tesznek (szin-
te végig szintvesztéssel) Kétbükkfa-nyeregtõl - Fekete-he-
gyen át a Dorogi szénmedence határában található, Nagy-
Strázsa-hegyben megbújó Sátorkõpusztai-kristálybarlan-
gig. Útközben érintik a Fekete-hegyi Sasfészek turistahá-
zat (ahol rövid pihenõt tartanak), valamint a Dorogi-szén-
medence egykori, lencsehegyi bányaüzemét.

A kirándulás a Sátorkõpusztai-barlangnál ér véget, ahol
lehetõség van a kivilágított, létrákkal kiépített barlang meg-
tekintésére (fakulta-
tív).

A szervezõ a gyalog-
túra kiindulópontjáig
Budapestrõl autó-
buszt indít, ami a bar-
langtúra után a cso-
portot haza is szállítja.

A kirándulás kiin-
dulópontját az Esz-
tergomból 8.10-kor in-
duló, Dobogókõre
tartó menetrendsze-
rinti busszal is meg
lehet közelíteni
(Kétbükkfa-nyereg
megálló).

A barlangtúra kedvezményes költsége (egységesen) 1000
Ft/fõ

Kutatótábor Sátorkõpusztán
2012. március 15. - 2012. március 18.
A BEBTE által gondozott Sátorkõpusztai-barlang mély-

pontjának megbontása a terv a négy napos táborban. Egy
közelmúltban elvégzett méréssorozat eredményeképpen
megcsillant a remény eddig ismeretlen szakaszok megnyi-
tására.

Ugyanakkor megfelelõ létszám esetén a Strázsa-barlang
végponti szûkületének átbontását is tervezzük.

A BEBTE programajánlója
Ezekhez a feladatokhoz segítõknek lelkes amatõröket ke-

resünk.
Vidékrõl érkezõknek az egyik dorogi iskolában szállást

biztosítunk.
Szervezés alatt van a napi egyszeri közös bográcsos étke-

zés is.

Húsvéti Bar(l)angolás a Mecsekben
A BEBTE húsvéti programjára várja az érdeklõdõket.
Utazás autóbusszal.
A tervezett program:
Április 6. (péntek), 15 óra: Indulás Esztergomból, 16 óra-

kor Budapestrõl (Déli pályaudvar). Megérkezés Orfûre az
esti órákban.

Április 7. (szombat), ~ 10 óra: Kirándulás a Szuadó-völgy-
be, túra a Trió-barlangba. Délután fürdõzés a
magyarhertelendi termálstrandon

Április 8. (vasárnap), ~ 9 óra: Kirándulás a Jakab-hegyre
(oda-vissza kb. 15 km), homokkõ képzõdmények, kolos-
torrom stb. megtekintése. Délután szabad program.

Április 9. (hétfõ): Látogatás Óbányára, innen gyalogtúra
a festõi Kisújbányára (oda-vissza kb. 6 km). Majd hazauta-
zás.

Szállás a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület orfûi
kutatóházában (turistaszállás).

Részvételi költség: 18 000 Ft/fõ (utazás, szállás, barlangtúra)

Bõvebb információ és jelentkezés: www.bebte.hu, +36
20/396-7386

MEGHÍVÓ
Dorog város Képviselõ-testülete tisztelettel meghívja Önt és családját az

1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére
rendezett városi ünnepségre.

Helye: Dorog, Petõfi tér  •  Ideje: 2012. március 15. (csütörtök) 10 óra

Ünnepi mûsor:
„Hit nélkül sem alkotni, sem élni...” – 1848 üzenete dalokban, versekben –

az Élõ Színházi Irodalom Társulat megemlékezése

az ünnepségen közremûködik  a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola  Ifjúsági Zenekara
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NÕNAPI BÁL
Újra Nõnapi bál,

március 10-én, szombaton,
20 órai kezdettel.

Zenél az Elektron Band,
a fergeteges hangulatról

chippendale fiúk gondoskodnak!
A belépõ még mindig 2000,- Ft

Asztalfoglalásukat
a 33/ 521-000-ás telefonszámon várjuk!

Ötórai Tea
március 16-án, este nyolc órai kezdettel. Élõzenével
szólalnak meg a 60-as és 70-es évek hazai és külföldi
slágerei, a régi Ötórai Tea rendezvények emlékére.

Bemutatkozik egy „régi, új” zenekar, az ÖTÓRAI TEA
SENIOR BAND

Fellépnek: Párma Csaba - bõgõ, ének, Kõszegi Lajos -
dob, Kertai Mihály - trombita, Szentkirályi Károly -

gitár, Eichardt István - pozán, Szegõ Csaba -
szaxofon,klarinét (zv.)

A rendezvényen teljes büfé szolgáltatás mûködik.
Belépõ: 500.-Ft.

A Pilis-rejtély
Aradi Lajos Pilis kutató elõadása
március 20-án kedden, 18 órától.

A téma: Nimród király a Pilisben.
Belépõdíj: 500,-Ft.

Színház harmadszor – a bérletsorozat harmadik
elõadása április 2-án hétfõn, 19 órakor. A Meseautó

minden idõk egyik legsikeresebb magyar filmje, melyet
színpadra vitt a Körúti Színház. A mostani elõadást 16
eredeti hangulatú, de a darabhoz komponált slágerrel
tették egyedivé, így egy hamisítatlan békebeli zenés

vígjátékot láthatnak a kedves nézõk, Tahi-Tóth László,
Vándor Éva, Gyebnár Csekka, Király Adrián és Lipták
Péter szereplésével. Az elõadásra még kaphatók jegyek

is, 2600,- Ft-os áron.

Musical-Operett
Paletta beharangozó
Május 1-én egy fergeteges musical-operett mûsorral
várjuk a dorogi mûvelõdési házban az érdeklõdõket.

Az Operaház Fantomja, a Vámpírok bálja, a Toldi, a Lili
bárónõ, a Jézus Krisztus Szupersztár , a Csárdáskirálynõ

sztárjai, név szerint: MAHÓ Andrea, BOT Gábor,
EGYHÁZI Géza és CSENGERI Attila szórakoztatják

Önöket bõ másfél órában a szép dallamokat humorral
fûszerezve.

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 rendez-
vénye
2012. március 20-án /kivételesen kedden/ 16-18 óra között
a gyermekkönyvtárban.
• 16 órától „Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgá-
sos játék Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
• 17 órától vendégünk dr. Pfeiffer István bõrgyógyász
Téma: Bõrgyógyászati problémák kisgyermekkorban

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Programjainkról többet tudhatnak meg a
www.munkasotthon.hu és a www.dorog.hu

internetes oldalakon.

A MÛVELÕDÉSI HÁZ PROGRAMAJÁNLATA


