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mogatás (58 millió) , illetve az SZTK felújítás önerõs részé-
nek biztosítása miatt van szükség.
Kiadások
1. Intézmények mûködési költsége 1.025.209 E Ft 31,5 %
2. Városüzemeltetés és Pm. Hivatal 1.183.877 E Ft 36,3 %
3. Felhalmozási kiadások 593.113 E Ft 18,2 %
4. Hiteltörlesztés 456.692 E Ft 14,0 %
Összesen: 3.258.891 E Ft 100,0 %

Az intézmények közül a bölcsõdére 28, a három óvodára
194, az általános iskolákra 517, az idõsek gondozására 172, a
könyvtárra pedig 30 millió Ft-ot terveztünk.

A mûködés másik nagy területét képezõ blokkban a vá-
rosüzemeltetésre, a közmûvelõdésre, sportra, társadalmi
és szociálpolitikai feladatok ellátására szükséges összegek,
valamint a Polgármesteri Hivatal mûködési költségei ke-
rültek meghatározásra.

A felhalmozási jellegû ráfordítások közül felújításra 367,
beruházásra 146, és pénzeszköz átadásra 80 millió Ft-ot tar-
talmaz a terv.

A felújítás összegének zömét (95%), az SZTK –ra költjük
el, bérlakás és intézményi felújításra 20 millió Ft jut.

A beruházási terv két kiemelt célja a bölcsõde bõvítése,
és az közlekedés fejlesztését szolgáló intermodális központ
létesítése. Ezen kívül, a Köztársaság út majdani felújításá-
nak feltételét jelentõ mûszaki terv elkészítése is szerepel.

Az átadott pénzeszközbõl 58 millió Ft-tal támogatjuk a
Panel Plusz program keretében felújított épületekben élõ
közösségeket, és 22 millióval a Szent József templom külsõ,
tehát a városképet szolgáló felújítását.

A hiteltörlesztésbõl 340 millió a bevételi oldalon terve-
zett likvid hitel éven belüli visszafizetését, továbbá a ko-
rábbi években felvett beruházási hitelek ez évben esedé-
kes 117 milliós törlesztõ részletét tartalmazza.

Az önkormányzati rendeletté vált költségvetés homlok-
terében a konszolidált mûködés áll, fejlesztést kizárólag a
korábban elhatározott és idegen forrásokkal támogatott te-
rületeken valósítunk meg.

Dorog 2011-02-27
Karcz Jenõ tanácsnok

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A város idei költségvetését az államháztartásról szóló tör-
vény szabályai szerint, a központi költségvetésbõl és a he-
lyi forrásokból származó bevételi, illetve a mûködési és
fejlesztési célokat elõirányzó kiadási oldal tervezésével
készítettük el.

Alapját a költségvetési koncepció képezi, mely a már ko-
rábban vállalt kötelezettségek felsorolásán túl, a bevételi és
kiadási oldalra ható tervezett intézkedéseket tartalmazza.

A képviselõ testület által elfogadott költségvetés 3.259 mil-
lió Ft, - mely összevont csoportosításban – az alábbi össze-
geket és arányokat tartalmazza.
Bevételek
1. Intézmények mûködési bevételei 164.403 E Ft 5,0 %
2. Állami támogatás 588.365 E Ft 18,0 %
3. Európa Uniós támogatás 373.312 E Ft 11,5%
4. Saját bevétel 1.674.411 E Ft 51,4 %
5. Hitelfelvétel 458.400 E Ft 14,1 %
Összesen: 3.258.891 E Ft 100,0 %

Az állami támogatás zöme normatív jellegû, tehát egy-
részt a lakosság számához, másrészt az ellátandó feladatok-
hoz rendelt mutatók alapján kerül meghatározásra.

Az összegbõl 364 milliót az oktatásra, 142 milliót a szoci-
ális ellátásra, 65 milliót pedig az igazgatási feladatok ellátá-
sára folyósít az állam.

Az EU-s támogatás az intermodális közlekedési központ
kialakítását (30 millió), a járóbeteg szakellátó intézet felújí-
tását (296 millió), és a bölcsõde bõvítését (47 millió) tartal-
mazza, az elnyert pályázatoknak megfelelõen.

A saját bevételek 89%-át a helyi adók alkotják, ami az
iparûzési-, építmény-, és gépjármûadó tételekbõl áll. Ez a
sor tartalmazza a bérleti díjakból, és az ingatlanok értékesí-
tésébõl származó bevételeket (59, ill.58 millió), valamint a
személyi jövedelemadó helyben maradó részét. (48 millió)

A folyamatos likviditás biztosításához idén is szükségünk
van banki hitel igénybe vételére. Ebbõl 340 millió az éven
belül vissza is fizetendõ mûködési, és 118 millió a fejleszté-
si hitel.

A fejlesztési hitel felvételére a Panel Plusz program kivi-
telezés alatt álló épületeire biztosított önkormányzati tá-

Városunk 2011. évi költségvetése
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Februári testületi hírek
2011. február 25-i ülés

Napirend elõtt Polonyi Zsolt önkormányzati képviselõ
hozzászólásában kifejtette, hogy tiltakozik a szemétdíj
emelése ellen, majd átadott egy 2068 aláírást tartalmazó
petíciót dr. Tittmann János polgármesternek. Azt is jelezte,
hogy több nyugdíjas dorogi polgár kért segítséget a magas
távhõszámla értelmezéséhez.

A két ülés közti beszámolóval kapcsolatban Dr. Kövecs
Károly képviselõ észrevételezte a bányásztemplom mel-
letti játszótér rossz állapotát.

Merényi Tamás képviselõ a Dr. Mosonyi Albert Gondo-
zási központ megyei fenntartásba történõ átadásával kap-
csolatos határozattal kapcsolatban kérdezett, majd érdek-
lõdött, hogy a Hõsök terén a közvilágítás megjavítása mi-
kor várható. Szenczi Gyula mûszaki osztályvezetõ ígére-
tet tett, hogy megvizsgálja az ügyet, és tájékoztatja a kép-
viselõt.

Merényi Tamás még azt is hozzáfûzte a két ülés közti
tájékoztatóhoz, hogy a nagy ipari üzemeink környezetvé-
delmi adatai szerinte nem pontosak. Dr. Tittmann János
polgármester azt javasolta, hogy járjon utána a kérdésnek,
és csak megalapozott információk birtokában tegyen kije-
lentéseket.

Polonyi Zsolt kérdezte még, hogy mit lehetne tenni a
levegõ szennyezettségének csökkentése érdekében. Dr.
Tittmann János válaszában arra kérte a képviselõt, hogy
felvetéseit fogalmazza meg a bizottsági ülésen is, a környe-
zetvédelmi hatóság is biztos partnerünk lesz a helyzet javí-
tásában. A két ülés közti beszámolót két nem szavazattal
fogadták el.

Az idõközben hozott döntéseknek megfelelõ módosítot-
ták a Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségveté-
sérõl szóló 2/2010.(II.12.) számú rendeletet 3 tartózkodással.

Egy tartózkodással fogadták el a közterületek használa-
táról szóló 5/2001.(II.23.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítását. Dorog Város közigazgatási területén egységes
díjszabást vezettek be, megszûnt az övezeti besorolás. A
közterület használat céljaként megjelölt tevékenységek
összevonásra, a gyakorlatban nem igényelt tevékenységek
megszüntetésre kerületek.

A Dorog Város Önkormányzata által fenntartott szemé-
lyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgálta-
tások igénybevételérõl szóló többször módosított 6/

2006.(i.31.) számú rendeletet módosították egy nem szava-
zat, és két tartózkodás mellett.

Változott a testület által alapított címekrõl, díjakról, elis-
merésekrõl szóló rendelet. A díjakra való jelölési lehetõsé-
gek bõvültek.

Egyhangúlag elfogadták a fogászati alapellátás és a Vé-
dõnõi Szolgálat  2010. évi munkájáról szóló beszámolót.

A Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Ál-
talános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat általá-
nos iskolai intézményegységében a beiratkozás idõpontja
a 2011/2012-es tanévre:

2011. április 18-19-20. 8-17 óráig.
Az óvodai intézményegységben a 2011/2012-es tanévre

való beiratkozás idõpontja:
2011. május 3-4-5-6. 8-17 óráig.
A Dorogi Óvoda, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû

Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a
2011/12.-es tanévben a 5 óvodai csoportot indíthat.

A Dorogi Óvoda, Általános Iskola és Egységes Pedagógi-
ai Szakszolgálat a 2011/12-es tanévben 7 osztályt indíthat,
ebbõl a jelentkezések és képességmérések alapján, legfel-
jebb két angol két tannyelvû, legfeljebb két közoktatási
sport és legfeljebb két ÉKP típusú osztályt szervezhet,
melyeket iskolaotthonos rendszerben mûködtethet. Nap-
közis csoportokat a szülõi igények írásos felmérése után
indíthat.

Dorogi Szent Borbála Szakkórház térítési díját csökken-
tették.

Három tartózkodással Dorogi Város Képviselõ-testülete
a „Dorog bölcsõdebõvítés 2.” tárgyú közbeszerzési eljárás
nyertesének a SAMO Bt.-t (Leányvár) jelölte meg az aján-
latában szereplõ mûszaki tartalommal, bruttó 57.522.550,-
Ft ellenszolgáltatási díjért, valamint a megajánlott kése-
delmi kötbérrel és fizetési határidõvel.

Polonyi Zsolt képviselõ megkérdezte, hogy helyi vállal-
kozók mikor pályázhatnak közbeszerzésre. Dr. Tittmann
János elmondta, hogy várják a referenciákat a helyi vállal-
kozóktól is.

Az alábbi napirendeket nem tárgyalták a nem megfelelõ
elõkészítés miatt:

- Baumit út melletti környezetszennyezés megszüntetése,
- Illegális szemétlerakó helyek felszámolása
- Környezetvédelmi intézkedések                          MaZsu

FOGADÓNAPOK
2011  januárjában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. március 17. csütörtök, 8-12-ig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. március 18. péntek, 8-12-ig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. március 18. péntek, 8-12-ig.

Képviselõi fogadóórák
Németh János önkormányzati képviselõ 2011. március

10-én és 2011.március 24-én, 15-17 óráig tartja fogadóóráit
az Intézmények Házában, az MSZP irodában.

Jászberényi Károly, a 4. számú körzet önkormányzati kép-
viselõje minden hónap utolsó csütörtökén tartja fogadónap-
ját 15-17 óráig a Petõfi Sándor Általános Iskolában. Amennyi-
ben kérdései, észrevételei vannak, e-mail-ben is megkeres-
hetik õt a jaszberenyi_karoly@freemail.hu címen.

Polonyi Zsolt önkormányzati képviselõ következõ foga-
dóóráját 2011. március 25-én 15-16 óra között tartja az Intéz-
mények Házában, a Jobbik irodában (Hantken Miksa u. 8.)
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A Komtûz Kft. értesíti a dorogi lakos-
ságot, hogy a szokásos kéményellenõr-
zést és tisztítást, valamit az elmaradt szol-
gáltatási díj beszedését 2011. február 25-
tõl végzi Dorogon.

A munkálatok díjai (éves díj, 25%
ÁFÁ-val):

Egyedi (db)
- gravitációs 1.210,- Ft (Lakossági,

ÁFÁ-val) 3100,- Ft (Közületi, nettó)
- turbós 3.855,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-

val) 4.960,- Ft (Közületi, nettó)
Gyûjtõ (szint)
- gravitációs 770,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-

val) 1.690,- Ft (Közületi, nettó)
- turbós 3.015,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-

val) 3.850,- Ft (Közületi, nettó)
Kisközponti 60 kW alatt (db)
- gravitációs 1.980,- Ft (Lakossági,

ÁFÁ-val) 4.640,- Ft (Közületi, nettó)
- turbós 5.475,- Ft (Lakossági, ÁFÁ-

val) 7.025,- Ft (Közületi, nettó)
Kisközponti 60 kW felett (fm)
- gravitációs 735,- Ft (Közületi, nettó)
- turbós 2.105,- Ft (Közületi, nettó)
A központi kémények díjai egy al-

kalomra vonatkoznak. A tartalék ké-
mények (amelyekre nincs rákötve tü-
zelõberendezés) ellenõrzése, tisztítá-
sa az éves díj fele.

Kémény
ellenõrzés

Házi gyermekorvosi állás
Dorog Város Önkormányzata pályázatot hirdet

házi gyermekorvosi állás betöltésére,
- I. számú gyermekorvosi körzet, Dorog, Kossuth u. 6.-

• Az állás kizárólag vállalkozói formában
• Területi ellátási kötelezettséggel egészségügyi alapellátás biztosításával,

orvosi ügyeletben történõ részvétellel, házi gyermekorvosi körzetben iskola- és
ifjúsági egészségügyi feladatok ellátásával

• Határozatlan idõre tölthetõ be.
Pályázati feltételek:
A 4/2000.(II.25.) számú Kormányrendeletben elõírt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
• Csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítést igazoló okirat hite-

les másolatát
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• Szakmai önéletrajzot
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy
- az elbírálásban résztvevõk megismerhetik pályázati anyagát, illetve
- a személyét érintõ kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülés tartását kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 25-i testületi ülés
Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
Az önkormányzat rendelõhelyiséget ingyenesen biztosít. A rendelõ

berendezése, felszerelése a pályázó orvos feladata.
Az ellátandó I. számú körzet adatai:
A körzet lakosság száma: 0-tól 14 éves korig: 827 fõ
Egy óvoda, két iskola, összesen: 974 fõ
Szükség esetén szolgálati lakás biztosítása megoldható.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton Dorog Város Polgármesteri

Hivatalának címére történõ megküldésével (2510. Dorog, Bécsi u. 71.), vagy
személyesen.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Chmelik Lászlóné
nyújt a 33/431-299 telefonszámon.

 2011-ben széles programkínálattal várja látogatóit a
Duna-Ipoly Nemezti Park: mintegy 50 szakvezetett temati-
kus túrát indítanak a nemzeti park területén. Ezekrõl a
www.dinpi.hu honlapon értesülhetnek.

Eszergom-Kertvárosban, a nemzeti park Bemutatóköz-
pontjától az alábbi túrák indulnak:

Március 19-én és április 2-án a kökörcsinvirágzást lehet
megnézni meg a Strázsa-hegyen. Az elsõk között nyíló ta-
vaszi virág több faja és alfaja együtt virágzik: a leánykökör-
csin, a fekete kökörcsin és a különbözõ árnyalatú hibridek
látványában gyönyörködtetünk.

A túrákon való részvétel támogatói jegy váltása ellené-
ben, és elõre való bejelentkezés alapján történik, minimum
10 fõ jelentkezõ esetén.

Bejelentkezni és információt kérni az alábbi elérhetõ-
ségeken lehetséges Dr. Jankainé Németh Szilviától:

E-mail: esztergom@dinpig.hu Telefon: 33/435-015

Hamarosan kökörcsinvirágzás
Tematikus túrák a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban
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A közelmúltban örömteli hírek,
emlékezések érkeztek városunk mû-
vészeti életérõl, azok értékelésérõl az
ország számos pontjáról.

A tragikus körülmények között el-
hunyt Wieszt József grafikusmûvész-
rõl Goda Gertrud, a miskolci Herman
Ottó múzeum mûvészettörténésze írt
elemzõ, terjedelmes tanulmányt. A
múzeum évkönyvében 2010-ben meg-
jelent írás már címében is szívet-lel-
ket gyönyörködtetõ tiszteletrõl tanús-
kodik: „Egy mûvészi pálya miskolci
állomásai – Wieszt József /1951-2007/
grafikusmûvész munkássága a
Herman Ottó Múzeum gyûjteményé-
nek tükrében”. Számunkra fontos
adalékokkal szolgál a mûvészettörté-
nész. Az életmû ismeretében bemutat-
ja a középiskolai évektõl haláláig a
dorogi mûvész figyelemre méltó, so-
kak által megbecsült munkásságát.
Nem véletlen a miskolci múzeumhoz
kötõdése. 1973-tól Miskolcon élt, taní-
tott, s élvezhette a szakma szeretetét,
figyelmét. Érdemes szó szerint idéz-

Hírünk a világban
ni, miféle alkotásai kerültek a múze-
um gyûjteményébe: „…1980-tól…
munkáival egyre többet találkozni az
ország legrangosabb szakmai sereg-
szemléin. Mûvei gyûjteményekbe ke-
rülnek… Ezek egy része a Miskolc
Város Galéria Mûvészeti Múzeum tu-
lajdonába.” Miskolc adott otthont elsõ
önálló kiállításának 1983-ban, ettõl az
évtõl már pályázatok sikeres résztve-
võje volt. Aztán Szentendre és Dorog
a mûvészi pálya további állomásai,
vagyis visszatért a szülõhelyhez, Szent-
endre és Esztergom képzõmûvészeti
közösségeihez.

Négy éve lesz immár, hogy „hosszú
vezekléssel járó fájdalmas véget szánt
önmagának”.

Miskolc mellett nekünk is köteles-
ségünk rá emlékezni. Március 26-án
még csak hatvan éves lenne!

*
Egyik legrangosabb irodalmi és kri-

tikai folyóiratunk, a Kortárs ország-
szerte tudatja minden érdeklõdõvel,
hogy Dorogon jelentõs mûvészeti ese-

mények történtek 2010-ben. Wehner
Tibor Rauscher György-díjas mûvé-
szettörténész kiállítás-megnyitóját ol-
vashatjuk a 2011. év 1. számában. Bizo-
nyára alkalom ez nekünk is arra, hogy
újra szembesüljünk a kérdéssel: ki az
a Stremeny Géza szobrászmûvész, aki
a Dorogi Galériából ugyan továbbvit-
te szellemes, különös látásmódot tük-
rözõ alkotásait, de itt hagyta egy sajá-
tos emlékmûvét is nekünk. Ez pedig
– reményeink szerint – évszázadokra
szólóan figyelmeztet is, gondolkodtat
is minket arról, mit jelentett vidékün-
kön az elemi erõkkel folytatott dacos
helytállás, a bányászkodás. Kiállítás és
köztéri szoboravatás egyaránt országos
ügyünkké vált a közös értékteremtés
szándékában.

Dorog – nem véletlenül – most is
ugyanarról tudósítja a világot Mis-
kolcról is, Budapestrõl is: jelentõs mû-
vészeti eredmények születtek hely-
ben, de jelentõs alkotók is ihletet nyer-
nek az inspiráló környezetben.

Kovács Lajos

Új kezdeményezés bolygatta fel a hétköznapokat a
Hétszínvirág óvodában.

Egy tavalyi pékségbeli látogatás adta az ötletet, hogy a
kenyérkészítés egész folyamatát vegyék végig játékos for-
mában a gyerkõcökkel. Nyitásként az óvoda folyosóján ren-
deztek kiállítást gabonafélékbõl, lisztfélékbõl, a kenyérké-
szítéshez használt eszközök-
bõl és a kész termékekbõl,
péksüteményekbõl. A szépen
összegyûlt „tárlat” anyaga a
szülõk lelkesedését dicséri:
akár 100 éves, a családok által
féltve õrzött mozsarakat, szi-
tákat, és egy dagasztó teknõt
is elhoztak. Igazi érdekesség
volt a kis gabonaõrlõ készü-
lék, Locher Istvánnénak kö-
szönhetõen, akivel ki is pró-
bálhatták a csoportok a liszt-
készítést.

Érdekes játékokat játszot-
tak, kiderült, milyen rengeteg vers, mondóka, dal, ké-
pességfejlesztõ játék fûzhetõ fel a kenyér témájára. A
legnagyobb sikere a búzadarába rajzolásnak volt. Igazi
tésztát is gyúrtak, a gyerekek adagolták az összetevõket
saját kezûleg, majd kenyeret és pogácsát sütöttek belõ-
le. A Budafoki élesztõgyárból nagy mennyiségû élesz-

Mindennapi kenyerünk
tõt, biogabonát kaptak ajándékba a finomságok elkészí-
téséhez.

A heti program részeként nagyban is megnézték a ke-
nyérkészítést: látogatást tettek a Szivek pékségben, ahol
megszemlélhették a hatalmas kemencéket, a dagasztás fo-
lyamatát, a formázást. Az óriási mennyiségek elkápráztat-

ták a kicsiket. Egy pizzéria is
vendégül látta õket, egy kis
kóstolóval egybekötve. A zá-
rónap a palacsinta nap volt.
A hét folyamán kitértek arra
is, hogy a megmaradt kenye-
ret nem szabad kidobni, oda
lehet adni a házi állatoknak,
vagy zsemlemorzsa készítésé-
re is kiváló.

Az óvónõk elmondták,
hogy remekül sikerült az
egész hét, nem gondolták vol-
na, hogy a szülõket is ennyi-
re fellelkesíti a kenyérkészí-

tés. Kiderült, milyen sokan sütnek otthon maguk kenye-
ret. Számos ötlet született még, melyek megvalósításra vár-
nak, többek között látogatás egy mûködõ malomba. Sokat
tanult egymástól az óvoda közössége, sok tanácsot adtak
egymásnak, melybõl az óvónõk is tanultak. Ahogy találó-
an mondták: „nevelünk és nevelõdünk”.
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Farsang 2011

Bál a városért megnyitója Bál a városért - emelkedett hangulat

Svábbál megnyitó Pilisi szlovákok bálja

Petõfi ovi nevelõk Hétszínvirág ovisai

Zrínyi ovi jelmezesei Eötvös iskola farsang
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Már beszámoltunk róla, hogy a Dorogi Nehézatlétikai
Club szárnyai alá vette a régió birkózását és egy klubba
tömörítette a kihelyezett kisebb birkózó szakosztályokat.

A nagyszabású projektet nagyszabású tervek majd tettek
követték. Ennek bizonyítéka, az a hihetetlen siker, amit az
elmúlt hetekben elértek a diák és serdülõ korcsoportú ver-
senyzõk.

Mint, ahogy a Sport Tv is beszámolt róla, Budapesten a
Fradi csarnokában az Országos Csapatbajnokságon a döntõ-
ig menetelt mindkét korosztály dorogi csapata. Sorban gyõz-
ték le a nagy múltú klubokat. A serdülõk egészen a bajnoki
címig meneteltek, maguk mögé utasítva az egész országot, a
diákok pedig ezüstérmet szereztek. Olyan nagynevû, nagy
tradícióval bíró szakosztályokat utasítottak maguk mögé a
dorogi fiúk, mint pl. az FTC, a VASAS, a Szombathely, a Cse-
pel stb. A fiatalok ezzel történelmet írtak, mivel a dorogi bir-
kózás, 80 éves fennállása óta elsõ alkalommal tudott országos
csapatbajnokságot nyerni valamely korosztályban.

Az egyesület elnöke, Puksa Ferenc invitálására a bajnoki
címet és az ezüstérmet közösen, egy vacsora keretében
ünnepelték a csapatok, és bajnokhoz méltóan, a megnyert
kupából fogyasztották el a kölyökpezsgõt.

A dorogi birkózóknál a sikersztori elkezdõdött

Serdülõ bajnok csapat tagjai: Fitz Géza, Szentes Kristóf,
Pap Bertalan, Petrovics Dávid, Csurja Olivér, Jakocska Já-
nos, Lévai Richárd, Kismóni Móric, Torba Erik, Ifj. Lévai
Zoltán, Szekér Cintia, Erõs Gábriel, Dömény János, Lovas
György, Partos Ábris, Pap Olivér.

2. helyezett Diák csapat tagjai: Gremsperger Bertalan,
Partos Boldizsár, Putnoki Zsolt, Hódi Erik, Vitek Dárius,
Szakács Roland, Lévai Tamás, Szekér Szimonetta, Kismóni
Botond, Gyarmaty Kata, Kovács Gyõzõ, Vitek Kálmán, Ra-
jos Richárd, Balogh Zsolt, Szányi Áron, Fehér Gergõ,
Engelbrecht Márkó, Valek Bence, Kozák Kevin.

Felkészítõ Edzõk: Székely Gyula, Kövecs Károly, Knyaskó
Máté, Kismóni János, Lévai Mária, Lévai Zoltán.

Lévai Zoltán

Farsang 2011

Petõfi iskola szülõk-nevelõk bálja Zrínyi iskola farsangja
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DOROGI SPORTKÉPEK
Beindul a tavaszi nagyüzem...

A zord tél nem alamuszi, keményen állja a sarat! De
hiába – a sportolás szükségessége és ezzel öröme felülkere-
kedik minden akadályon. Igy van ez Dorogon is, már javá-
ban pattog a mûfüves pályákon a labda, edzések, edzõ-
mérkõzések követik egymást. Lássuk:

Asztalitenisz: Bár még nem kezdõdött el a bajnokság
folytatása, de rangos tornán vettek részt sportolóink.
Szomódon rendezték meg a DC rendszerû megyei tornát
26 csapat részvételével, köztük a mi két csapatunk is. 8 asz-
talon reggeltõl estig pattogott a labda és nem hiába, mert
ragyogó gyõzelemmel végzõdött a dorogi elsõ csapat sze-
replése. Az elsõ csapatunk Bereczki Zoltán – Göb Sándor
kettõs veretlenül végzett az elsõ helyen és elnyerte a fel-
ajánlott kupát, valamint nyakukba akasztották a két arany-
érmet, melyekhez a legyõzöttek is gratuláltak. A második
csapat nem jutott a középdöntõbe, de szereplése így is di-
cséretes. Remélhetõleg e szép siker biztosítékot nyújthat a
bajnokságban való eredményes szerepléshez.

A Megyei Szövetség tervbe vette, hogy április hónap-
ban Dorogon nagyszabású egyéni versenyt rendez, ennek
lebonyolításához asztalokat kell szerezni, melyekbõl kettõt
vállalt Csuha András, az egyesület elnöke.

Kézilabda: Az NB II-es kézilabda szakosztály nõi felnõtt
csapata rosszul kezdte a tavaszi folytatást. Három vereséget
követõen edzõcserére határozta el magát a szakosztály veze-
tõsége. Megbízta a nõi csapat irányítására Bóna Gergõt, aki
eddig a férfi csapatot vezette. Az új edzõnek a belépõje sike-
res volt, mert eddig a gyõzelem ízét nem élvezték a lányok.
Igazán nagy csatára került sor a fõvárosi XVII. Kerületiek
ellen a mérkõzésen a mieink végig vezettek, a végén azon-
ban megtorpantak, de végül is elõnyüket megtartva megsze-
rezték idei elsõ gyõzelmüket. Végeredményben 27-26 arány-
ban gyõztek. Nehéz volt kiharcolni ezt a sikert, de mondhat-
juk megérdemelten gyõztek. A továbblépéshez le kell vet-
kõzni a kishitûséget és javítani a kapu elõtti határozottságot,
felhagyni a kapkodással. Az edzõ hozzáértése és kölcsönös
bizalomra épülõ munkája biztosíthatja a további sikereket.

Az ifjúsági csapat a megszokott, bizonyított eredmé-
nyes munkája pedig biztosíthatja a számítható, jól felké-
szített hátteret.

Teke: NB III-as tekecsapatunk befejezte az alapszakaszt.
Ez azt jelenti, hogy a 8 csapatos osztály kettéválik, mert az
elsõ négy csapat játszhat 6 mérkõzésen oda-vissza alapon
az elsõ négy helyért, míg a másik négy csapat küzd ugyan-
csak hat mérkõzésen a további helyezésekért, a kiesés elke-
rüléséért. Ezek a mérkõzések márciustól kerülnek lebo-
nyolításra. A formációt úgynevezett rájátszásnak hívják és
más sportágakban már régen ismert formáció.  Remélhetõ-
leg a mieink elkerülik majd a 8. helyet.

A városi bajnokság pedig folyamatosan folyik. Alig fe-
jezõdött be a legjobb 12-esek mérkõzése, már véget ért a téli
kupa is, mégpedig 18 csapat részvételével. A csapatokat
három csoportra osztották, A, B, C csoportot alakítottak ki.
Végeredmény: A csoport 1. Comp-L 16 pont, 2. AKRO 14
pont, 3. ONYX 12 pont. B csoport 1. Alkusz Ház l6 pont, 2.
Döngetõk 16 pont, 3. Kartográfia 14 pont. C csoport 1. Me-
tál I. 19 pont, 2. Komplett 11 pont, 3. Gran-Net 10 pont.

Újra elkezdõdött az idei tavaszi – õszi bajnokság 12 elsõ
osztályú és 8 másodosztályú csapat részvételével. A mérkõ-
zések telt házzal, izgalmas, sportszerû hangulatban, rend-
ben zajlanak a megállapított idõpontokban.

Labdarúgás: Az új elnökség nagy ügybuzgalommal vá-
gott bele a feladatok megoldásába. Volt és van is elég belõlük.
Karczagi Pál január 17-én bizony csak 6 felnõtt labdarúgót
talált az öltözõben. Aztán lassan növekedett a létszám, je-
lentkeztek a betegek, sérültek és megkezdõdött az újonnan
érkezettek feltérképezése. Megoldódott a gyúró személye is,
egy régi dorogi játékos, Harmath József személyében. A bete-
gek, sérültek hozzáértõ munkájának köszönhetõen lassan
rendbejöttek, így Kovács István és Román Viktor is, Janetka
Zoltán izomgyulladása szépen javul. Távozott Ausztriába
Hajnal és Szabados, más csapathoz igazolt Hégli és Tillmann.
Pótlásukra az ifjúsági csapatból öt játékos került a felnõttekhez
és az új szerzemények leigazolása is megtörtént.  Új fiúk a követ-
kezõk: Vereckei Dániel és Sándor Péter Csepelrõl, Ratimorszki
József és Szabó Pál Tatabányáról, Fodor Norbert, Kovács Levente,
Spáth Márton Esztergomból, Krammer Tamás a Zoltekbõl,
Sztranyovszki Márk pedig visszajött Ausztriából.

Lejátszotta a csapat az õszrõl elmaradt Pénzügyõr elleni
bajnoki mérkõzését. Erre a találkozóra a Bp. Vasas mûfüves
pályáján került sor. A mérkõzésnek pikantériája az volt, hogy
csak azok szerepelhettek a csapatokban, akik az eredeti idõ-
pontban a Dorog, illetve az ellenfél igazolt játékosai voltak.
Az utolsó februári vasárnapon lezajlott mérkõzésen a Pénz-
ügyõr csapata gyõzött 3-1 arányban. A félidõben még a mie-
ink vezettek 1-0-ra, a gólt Guzsik Richárd fejelte, de aztán a
második félidõ végére elfogyott az erõ és a jobb erõnlétû
ellenfél felülkerekedett, egyenlített és a mérkõzés végén rö-
vid 2 percen belül két gólt is elérve megérdemelten gyõzött.
A látottak alapján sokat kell még javítani a fiúk erõnlétén,
amit elsõsorban komoly edzésmunkával lehet biztosítani, na
és a csapatban az új játékosok beépítése is komoly feladat. A
csapatunk tehát lezárta végre az õszi idényt, mégpedig 12
ponttal és ez bizony édes kevés.

Utánpótlás csapataink emléktornákkal, edzõmérkõzések-
kel készülnek a tavaszi idényre, ezekrõl következõ számunk-
ban adunk majd hírt az UP szakvezetõ értékelése alapján.

Göb Sándor

Baba-és Gyermekruhabörze a Zrínyi Ilona Iskolában DOROGON!
Kellemes légkörben, jó hangulatban válogathatsz a jobbnál jobb dolgok között.

Más, mint egy turi, itt alkudni is lehet! Életfa Program, játszóház, és gyerekmegõrzés, amíg a szülõk nézelõdnek!
NE HAGYD KI! Mindenkit szeretettel várunk! TALÁLKOZZUNK MÁRCIUS 12-ÉN,

szombaton, 9 és 12 óra között a dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola étkezõjében!



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

8 22. évfolyam 3. szám  2011. március

PROGRAMAJÁNLÓ

Színház!
2011. március 14. hétfõ, este 7 óra

Molnár Ferenc: Doktor úr
A Körúti Színház mûvészeinek elõadásában

Fellépnek:
Koltai Róbert, Szabó Zsóka, Barát Attila, Gyebnár Csekka,

Szabó Erika, Czvetkó Sándor, Király Adrián.
A színházbérlet harmadik elõadása, melyre külön

jegyek is kaphatók 2500,- Ft-ért.
Jegyfoglalás telefonon: 33/521-000

Gyermekszínház
bérletes elõadások
2011. március 8. 9.00 és 10.30 óra
A Futrinka utca lakói

elõadó: a Fogi Színház.
Belépõ: 600,- Ft.

2011. április 5. 9.00 és 10.30 óra
A fecsegõ csodaszamár

elõadó
a Hókirálynõ Meseszínpad.

Belépõ: 600,- Ft.

ÖRÖMKÖR
– újra összejövünk, játszunk, szeretünk, nevetünk

és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat

közös rendezvénye
Március 21-én/hétfõn/ 16-18 óra között a

gyermekkönyvtárban.
Vendégünk Lockerné Göndör Erzsébet bölcsõde-vezetõ
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék

Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
 Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Meghívó
Dorog város Képviselõ-testülete

tisztelettel meghívja
Önt és családját az

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

Helye: Dorog, Petõfi tér
Ideje:  2011. március 15. (kedd) 10 óra

Ünnepi mûsor:
„Ezernyolcszáznegyvennyolc!

az égen / Egy új csillag”
az

Élõ Színházi Irodalom Társulat
elõadása

az ünnepségen közremûködik
a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola

 Ifjúsági Zenekara


