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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A hatvanadik Bányásznapot ünnepeljük.
Beszédes ünnepnap ez. Szerencsére nem azért, mert

szónoklatok hosszú sorát hallgathatjuk, hanem azért mert
már sok év hagyományát követve a Bányásznapon átadott
létesítmények maguk sokat-
mondóak. Így volt ez, ami-
kor a kórházat, az uszodát,
vagy a Mária-barlangot avat-
tuk.

Most az Intézmények há-
zát nyitjuk meg. Hitvallá-
sunk, hogy a jövõnket épít-
jük, de múltunkat nem feled-
jük. Ennek megfelelõen vá-
rosfejlesztési munkánk ér-
tékrendi alapja az örökség-
vezérelt fejlesztés és a fenn-
tartható fejlõdés szolgálata.

Az örökségvezérelt fej-
lesztés azt jelenti számunkra, hogy tudomásul vesszük azt,
hogy az idõszámítás nem velünk kezdõdött. Megbecsül-
jük elõdeink munkáját és fejlesztéseinket öröklött értéke-
inkre alapozzuk.

A fenntartható fejlõdés szolgálata pedig azt jelenti, hogy
úgy sáfárkodunk a jelen lehetõségeivel, hogy nem ront-
juk utódaink létfeltételeit, hanem megpróbálunk számuk-
ra értékeket örökül hagyni.

Beszédes alkotás az Intézmények háza.

A hatvanadik Bányásznapot ünnepeljük
Tisztelettel szól a múlthoz. Ez az épület rengeteg dorogi

ember számára alkotó aktivitásuk legerõteljesebb, életük leg-
mozgalmasabb idõszakának a szimbóluma. Most láthatják,
hogy munkájuk nem volt hiábavaló. Sok mindent létrehoz-
tak, ami nem veszett el, értékként szolgál ma is.

Itt szeretném megköszönni Nagy Henriette építészmér-
nöknõnek az építészeti értéke-
ket megõrzõ újjáépítési tervet.

Az intézmények háza sze-
retettel szól a mához. Arra
hívja fel a figyelmet, hogy te-
remtsünk szép környezetet,
próbáljuk ügyeink intézésé-
nek legjobb, leghatékonyabb
feltételeit megteremteni.

Szeretném megköszönni
Varga András úrnak az épü-
let újjáépítését szolgáló szak-
szerû és lelkiismeretes mun-
káját.

Az intézmények háza felelõsséggel szól a jövõhöz.
Öröklött értéket örökít tovább. Arra hív fel, hogy minden-
nek változnia kell, hogy jobbá váljunk és minden jósá-
gunkat változatlanul kell megõriznünk.

Hiszek abban, hogy a dorogi Intézmények Háza, jól
szolgálja Dorog múltját, jelenét és jövõjét.

Dorog, 2010.szeptember.4.
Dr. Tittmann János

(Elhangzott 2010. szeptember 4-én)

2004-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmûvész, várossá nyilvá-
nításunk 20 évfordulójára készített szobrának avatásakor azt
mondhattam, hogy 66 év után újra angyal szállt le Dorogon.
A Jubileum téren, a Bányász templom mellett álló szobron a
dorogi föld mélyének kincsébõl várossá fejlõdött település
felett õrködõ szénangyal alakjában visszatértek az 1938-ban
Gáthy Zoltán és Mátrai Lajos által épített Szénoltár angyalai.

Most 2010-ben, a 60. Bányásznapon arról beszélhetek,
hogy 75 év után újra leszálltak Dorogon a pterodactylusok,
a repülõ õshüllõk. 75 évvel ezelõtt, 1935-ben festette meg
Haranghy Jenõ festõmûvész a Munkásotthon 14 freskóját,
melyeken a szénalapú szerves anyag evolúciójának egyik
évmilliókkal ezelõtti stációján láthatóak az õshüllõk.

(Folytatás a következõ oldalon)

Tisztelt Ünneplõ Egybegyûltek!
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Ma a 60. Bányásznap alkalmából
köztéri mûalkotást, emlék kutat ava-
tunk. Megújítva, új tartalmat adunk a
régi szökõkútnak.

Stremeny Géza szobrászmûvész
geológiai mélyfúrást végzett emlék ku-
tunk feltöltéséhez. A Föld mélyének
kincsét akarta feltárni, de ennél többet
talált. Az értékek õsforrásához jutott el,
az emberi lélek mélyét tárja fel. Hiszen
a dolgok, jelenségek végsõ soron az
emberi lélekben tükrözõdve kapják
meg jelentésüket, jelentõségüket és ér-
téküket.

Stremeny Géza geológiai mélyfú-
rása nem általában, hanem konkrétan
a mi dorogi lelkünk mélyéig jutott el.
A dorogi lélek terében angyalok,
pterodactylusok szárnyának suhogá-
sa hallatszik. De hallható gépek zaka-
tolása, gyermekek zsivaja, a stadion
morajlása, autók, jármûvek robaja, tér-
zene akkordjai.

Lelkünk egységes terében szétvá-
laszthatatlanul összeolvadnak a meg-
élt múlt lenyomatai a jelen mintáival
és e térben már megfogant jövõnk is.

A szénalapú szerves élet evolúció-

jának egyik stációját jelentjük mi ma-
gunk is.

A 60. Bányásznap megismételhe-
tetlen alkalmat nyújt számunkra arra,
hogy az értékek õsforrásában, a saját
lelkünkben, harmonikus egésszé ren-
dezzük múltunkat, jelenünket és jö-
võnket.

Stremeny Géza alkotása is megerõ-
síti elhatározásunkat, hogy;

A jövõnket építjük, de múltunkat
nem feledjük!

Dorog, 2010.szeptember 5.
Dr. Tittmann János

Környezetvédelmi ipar – konferencia Fáklyás felvonulás

Az Old Boys Díszpolgárunk: Kroszner László

Bányászat a fafaragásban – kiállítás megnyitó A Bányász Szakszervezeti Szövetség ünnepi megemlékezése
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Népünnepély a Jubileum téren „Borban az igazság”

Színpadon a Benkó Dixiland Az új mûfüves pályán focistáink

Most már Buzánszky stadion Történelmi kerékpárosok Wendlingenbõl

A Kolibri a színpadon Záróbuli: Bergendy
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1955-62: Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola. 1962 és 1975
között színházak felkérésére, színházi produkciókhoz
maszkokat, fémtárgyakat, ékszereket készített, majd 1975-
tõl a 80-as évek közepéig a plasztikus, mûvészi igényû cé-
gérek készítése vált dominánssá munkásságában; a szob-
rászat, az ötvösség és az iparmûvészet anyagait és techni-
káit ötvözõ alkotásait Budapesten, Gyulán, Orosházán és
Szentendrén helyezték el. A funkcionális jellegû plaszti-
kák mellett a 80-as évek közepétõl számos megbízást telje-
sített: nagyméretû lemezdomborítások, dombormûvek,
kõbõl faragott szobrok készültek mûhelyében, kerültek
közösségi rendeltetésû épületek belsõ terébe vagy köztér-
re. Az alapvetõen figurális, groteszk szemléletû mûveinek
erénye a szellemes környezetbe illesztés, illetve az
architektonikus adottságokhoz való alkalmazkodás (Posta-
cégér, Orosháza; Szent Mór-emlékszobor, Pannonhalma). A
megbízásra készült munkák mellett mûvészetének erõtel-
jes ágazata a portrészobrászat. 2005-tõl a Regioart Mûvé-
szeti Egyesület elnöke.

Egyéni kiállítások: 1989 • Mezõhegyes; 1994 • T’Art
Galéria, Budapest; 1997 • Könyvtár Galéria, Budaörs; 1998
• MOL Galéria, Szolnok; 2005 Volksbank, Budaörs.

Válogatott csoportos kiállítások: 1995-tõl • Budaörsi
Mûvészek Egyesülete kiállításai, Budaörs, Törökbálint, Pan-

STREMENY Géza
szobrász (Budapest, 1937. június 10.)

nonhalma; 1996-2001 • Magyar Szobrász Társaság kiállítá-
sai, Budapest; 1997 • T’Art Alapítvány kiállítása, Galerie
Signal, Dortmund; 2001 • Szobrászaton innen és túl, Mû-
csarnok, Budapest; 2004 Regioart Csoportos kiállítás,
DUNA Galéria, Budapest; 2005 Regioart szabadtéri kiállí-
tás, Budaörs.

Köztéri mûvei: Szeremlei Sámuel-portré (kõ, 1964, Hód-
mezõvásárhely, Bethlen G. Gimnázium) díszkút (kõ, 1974-
87, Székesfehérvár) cégérek (vörösrézlemez, fa, 1976, Kálvin
téri aluljáró, lebontva, 1992 óta 1 db a BKV Múzeumban,
Szentendre) cégérek (vörösrézlemez, fa, 1982, Budapest,
Novotel Szálló) cégér (vörösrézlemez, kõ, 1983, Szentendre,
Vidám Szerzetesek étterem) óratorony (vörösrézlemez,
bronz, 1985, Budapest, Taverna Szálloda) két cégér (vörös-
rézlemez, 1986, Gyula, 100 éves Cukrászda) Sárospatak
(bronz dombormû, 1987, Sárospatak, vasútállomás) Szalay
László-emléktábla (bronz, 1988, Budapest, V. ker., Szalay u.,
Magyar Jogász Szövetség) pelikános kút (kõ, 1989, Cegléd,
Magyarok Nagyasszonya templom kertje) Diadalív Hild
János emlékplasztikával (bronz, 1989, Mezõhegyes) Turul
(bronz, 1990, Edelény) dombormû (bronz, 1990, Salgótarján,
Üzletház) Háborús emlékmû (kõ, 1991, Szántód-Kõröshegy)
posta-cégér (vörösrézlemez, terrakotta, 1991, Orosháza, 1. sz.
Postahivatal) A Rátót-család emlékére (bronz dombormû,
1995, Gyulafirátót) Német kitelepítettek emlékplasztikája
(mészkõ, 1996, Nagykovácsi) Felvidéki magyarok kitelepítésé-
nek emlékplasztikája (mészkõ, 1997, Nagykovácsi) Gr. Bercsé-
nyi Zsuzsanna (bronz, mészkõ dombormûves emléktábla,
1997, Budaörs, Városi Könyvtár) Szent Mór-emlékmû (mész-
kõ, 2000, Pannonhalma, Fõapátság) Szentlélek-galamb (ara-
nyozott vörösréz-lemezdomborítás, 2000, Szeged, Dóm, ku-
pola) Kossuth, Budaörs, Nefelejcs u. 2004., Színház (Hofi),
Budapest, Nagymezõ u. 2004., Szt. István és Boldog Gizella,
Scheyern, Bajorország, 2005., Föld kincsei díszkút (mészkõ,
2010. Dorog, Otthon tér).

Mûvek közgyûjteményekben: József Attila portré,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest.

(Wehner Tibor) www.artportal.hu

Mozgalmas nyarat zárt a dorogiak kedvenc muzsikus csa-
pata, a bányász zenekar. Hazai fellépéseik mellett külföl-
dön is jártak. Július végén látogattak el a németországi
Annaberg-be. Mint emlékszünk, 2008-ban az annaberg-iek
vendégszerepeltek nálunk a bányász napon. A mieink most
viszonozták a látogatást, és közös koncertet adtak a helyi
fürdõben. Partner városunkba, Marienberg-be is ellátogat-
tak. Augusztus végén Olaszországban, Peruggia mellett,
Magione-ban jártak. Ide a táti zenekar és a táti mazsorett
lányok is elkísérték õket, és mindannyian felléptek a helyi
fesztiválon. A sikeres fellépés mellett elzarádokoltak Assi-
si-be is, majd hazafelé San Marino-ba kirándultak. A sok
utazás után hazatérve pedig a bányásznapi szereplések

Utazó nagyköveteink
következtek. Most már jut idejük a pihenésre is, de még
találkozhatunk velük az év vége elõtt a Musikland szer-
vezte fellépéseken és a Luca napi rendezvényen is.
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1918. június 25-én született
Nagybátonyban.

Bányász család gyermeke, aki 1932-tõl
1948-ig dolgozott a szénbányászatban.

1972-ben Dorogra helyezték, ami-
kor is a Dorogi Szénbányák Vállalat
vezérigazgatójának nevezték ki, mely
funkciót tíz éven keresztül, 1982-ig
betöltötte.

50 éves munkaviszony után került
nyugdíjba. Munkája elismeréseként
számos kitüntetésben részesült. Tulaj-
donosa többek között a Magyar Nép-
köztársaság Érdemérem arany fokoza-
ta kitüntetésnek, a Munka Érdemrend
arany fokozata elismerésnek.

Kroszner László felkészült, óriási
hivatástudattal rendelkezõ, az embe-
rek gondjaira, problémáira érzékeny,
magas szintû vezetõi képességekkel
felruházott személyiség.

Nevéhez kötõdik többek között a Ku-

DOROG VÁROS DÍSZPOLGÁRA:

KROSZNER LÁSZLÓ
tatási és Bányaépítési üzem alapítása, a lõtt
betonos technológia honosítása, a Bánya-
gépgyár fejlesztése, a kavics kitermeléshez
szükséges úszó-kotró technológiájának
kifejlesztése, a Szolgáltató Üzem és a Ter-
vezõ Iroda tevékenységének bõvítése, el-
sõsorban az építõipari beruházások kivi-
telezése, valamint a konténer gyártás be-
indítása.

Tevékenységéhez és nevéhez fûzõ-
dik a Lencsehegy I. bányaüzem nyitá-
sa és a Lencsehegy II. bányaüzem épí-
tésének elfogadtatása, az építéshez szük-
séges anyagi támogatás megteremtése.

Irányításával kezdõdött el Doro-
gon a régi kolónia szanálása és a bá-
nyász lakás építési akció keretében la-
kónegyedek épültek nem csak Dorog,
hanem Esztergom városában is.

Jelentõs mértékben támogatta a kul-
turális tevékenységet. A dorogi
bányászkodás 200 éves évfordulója

megünneplésére készült el a felújított
József Attila Mûvelõdési Ház, került
kialakításra a Jubileumi tér az emlék-
mûvel, valamint a Bányász Emlékház
megnyitására is sor került. Hasonló
mértékben és elvárással kísérte figye-
lemmel a dorogi sport alakulását. Ki-
emelten szerepelt tevékenységei között
a jóléti szociális intézkedések sora is.

Vezetésével a vállalat jelentõs anya-
gi támogatást biztosítva fejlesztette a
dorogi egészségügyi intézményeket.

Kroszner László tevékenységével,
elévülhetetlen érdemeket szerzett, je-
lentõs mértékben hozzájárult Dorog
nagyközség, majd város fejlesztésé-
hez, fejlõdéséhez.

Kroszner László Úr a fentiekben
vázolt munkássága, életútja elismeré-
seként részesül a „Dorog Város Dísz-
polgára Cím” kitüntetésben.

MaZsu

Több száz iskolás, köztük 154 elsõs kisdiák gyülekezett
az Otthon téren szeptember 1-én reggel, hogy részt vegye-
nek az elsõ közös, „DOKIS”- tanévnyitón. A Dorogi Óvo-
da, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, röviden a DOKI az elsõ
tanévét kezdi meg, azzal a céllal, hogy az óvodától a közép-
iskola végéig egységes rendszerben tanuljanak gyermeke-
ink. Másik fõ célja, hogy az
oktatás ráfordításai valóban
arányosak legyenek az okta-
tás színvonalával. A DOKI
magába foglalja a három is-
kolát, a három óvodát és a pe-
dagógiai szakszolgálatot. A
DOKI megalapítása egy tech-
nikai jellegû lépés volt, az
oktatás továbbra is az eddigi
helyszíneken folyik tovább,
de az intézmények között
nagyobb kooperáció lesz, egy-
séges tantervvel, pedagógiai
módszerrel, programmal, de
az intézmények hagyományait is tiszteletben tartva.

A közös tanévnyitón a kis elsõsök adtak mûsort, üdvö-
zölve iskolájukat, leendõ tanáraikat, diáktársaikat.

Ünnepi beszédet tartott Dr. Tittmann János, váro-
sunk polgármestere. Utalt az õszies idõjárásra, hogy
talán így már könnyebb a gyerekeknek beülni az isko-
lapadba. Kiemelte, hogy a tanárok, a szülõk, és a Pol-
gármesteri Hivatal is azon dolgozik, hogy a gyerekek-
ben rejlõ szépség, tehetség kivirágozzon. Pont úgy,
ahogy értünk is egykor a szülõk és tanárok sokat dol-
goztak. Legyen ez így most is.

Tanévnyitó az Otthon téren
Sitku Pál a DOKI fõigazgatója az ókori olimpiai játé-

kok latin jelmondatának örökérvényû üzenetével kezdte
köszöntõjét: Citius, Altius, Fortius (gyorsabban, magasabb-
ra, erõsebben). Igaz, ezt a mondást a sporttal kapcsolatban
idézik, ám a fõigazgató azt szeretné, ha az iskolások ennek
szellemében tanulnának, a tanárok pedig ennek szelle-
mében tanítanának, egy csapatot alkotva. Ehhez igyekez-

nek minden támogatást
megadni. Teher alatt nõ a
pálma – szokták mondani.
Minden egyes diáknak meg
kell találni a neki megfelelõ
terhet, hogy egyre jobbak le-
hessenek, az adottságaikat
„ki lehessen gyúrni”. Ezért
komolyan kell venni a mun-
kát. Az elsõsöknek azt kíván-
ta, hogy érezzék jól magukat
az iskolában. A végzõs, nyol-
cadikos diákokhoz is szólt,
akik választás elõtt állnak. A
fõigazgató szerint, aki becsü-

letesen tanult, az szabadon dönthet a lehetõségei között,
legyen majd akár értelmiségi, akár kiváló szakember.

A szülõkhöz is szólt Sitku Pál: szerinte szorosan együtt
kell mûködnie az iskolának és a szülõknek a gyerekek ér-
dekében, egyet akarva, egymást segítve.

Egy Charles Dickens idézettel zárta beszédét: „Tégy meg
minden jót, amire képes vagy, és tedd olyan csendben, ahogy csak
lehetséges.”

A közös évnyitó után minden iskolában sor került a
saját tanévnyitóra is, majd hivatalosan megkezdõdött a
munka, a 2010/2011-es tanév.



A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. számú törvény értelmében Doro-
gon megváltozott az egyéni választókerületek száma és utca beosztása.
Ezúton is tisztelettel tájékoztatom Önöket az új választókerületi beosztásról.

Helyi Választási Iroda Vezetõje
2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377
E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU

Tisztelt Dorogi Választópolgárok !

01. Területi egyéni választókerület

001. szavazókör
Cím: Arany J. Városi Gyermekkönyvtár Bécsi út 42.

Ady Endre utca
Árpád utca teljes
Attila utca
Bécsi út 2 - 70 páros házszámok
Béla király utca
Csolnoki út
Hõsök tere
István király utca
IV. Béla utca
Kálvária köz
Kálvária utca
Könyves Kálmán utca
Mátyás király utca
Panoráma út
Temetõ utca
Templom tér
Tömedék akna

02. Területi egyéni választókerület

002. szavazókör
Cím: Közösségi Ház Esztergomi u.2.

Bécsi út 33 - páratlan házszámok
Bécsi út 72 - páros házszámok
Bimbó utca
Ella köz
Erõmü lakótelep
Esztergomi út 1 - 25/A  páratlan házszámok
Esztergomi út 2 - 6 páros házszámok
Hantken Miksa utca
Hegyalja utca
Hungária út
Hunyadi út
Kossuth Lajos utca
Mária út
Mész telep
Nefelejcs utca
Orgona utca
Rákóczi út
Sándor utca
Táncsics Mihály utca
Úttörõ utca
Zrínyi lakótelep
Zrínyi utca

03. Területi egyéni választókerület

003. szavazókör
Cím: Dunagáz Bécsi út 1/A.

Aranyhomoki dûlõ
Árokföldek dûlõ
Bécsi út 1 - 27 páratlan házszámok
Eötvös utca
Goethe utca
Gorkij utca
Hatos aknai dûlõ
Heine utca
Martinovics utca
Ötház utca
Puskin utca
Radnóti utca
Schiller utca
Szakura köz
Szent Erzsébet utca
Szent Imre utca
Szent József utca
Szent László utca
Tömedéki dûlõ
Vasút sor
27-sz vasúti õrház

04. Területi egyéni választókerület

004. szavazókör
Cím: Petõfi Általános Isk. Iskola u.4.

Baross Gábor lakótelep

005. szavazókör
Cím: Petõfi Általános Isk. Iskola u.4.

Alkotmány utca
Derkovics utca
Hársfa utca
Iskola út
Kesztölci út
Munkácsy Mihály utca
Munkás utca
Patak köz
Pataksor-alsó utca
Petõfi tér
Széchenyi István lakótelep
Szigligeti utca
Tél utca



Helyi Választási Iroda Vezetõje
2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377
E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU

05. Területi egyéni választókerület
006. szavazókör
Cím: József Attila Mûvelõdési Ház Otthon tér 1.

Schmidt Sándor lakótelep 1 – 30

007. szavazókör
Cím: József Attila Mûvelõdési Ház Otthon tér 1.

Otthon tér
Schmidt Sándor lakótelep 31-

06. Területi egyéni választókerület
008. szavazókör
Cím: Zsigmondy V. Gimn. Otthon tér 3.

Zsigmondy Vilmos lakótelep 1 - 30

009. szavazókör
Cím: Zsigmondy V. Gimn. Otthon tér 3.

Aradi vértanuk utca
Bánki Donát utca
Bem apó utca
Brikettgyári utca
Csonka János utca
Deák Ferenc utca
Dobó István utca
Ganz Ábrahám utca
Gáthy Zoltán utca
Híd utca
Honvéd utca
Irinyi János utca
Jedlik Ányos utca
Kandó Kálmán lakótelep
Kiss Ernõ utca
Köztársaság út
Máv munkásszálló
Mészáros Lázár utca
Pataksor utca 1 - 56
Pataksor utca 56/A
Puskás Tivadar utca

Schlattner Jenõ utca
Szabadság tér
Székely Lajos utca
Szénoltár köz
Wesselényi Miklós utca
Zsigmondy Vilmos lakótelep 31 - 33

07. Területi egyéni választókerület

010. szavazókör
Cím: Eötvös J. Ált. Isk. Borbála ltp.8.

Hám Kálmán lakótelep
011. szavazókör
Cím: Eötvös J. Ált. Isk. Borbála ltp. 8.

Fáy András lakótelep
Gárdonyi Géza utca
Kölcsey Ferenc utca
Legény Pál utca
Pataksor utca 57 -

08. Területi egyéni választókerület

012. szavazókör
Cím: Vértes Volán Esztergomi u.37.

Akácfa utca
Arany János utca
Balassa Bálint utca
Bányász körönd
Bartók Béla utca
Borbála lakótelep
Diófa utca
Esztergomi út 20 - 24 páros házszámok
Esztergomi út 26 -
Fenyõ utca
Fûzfa utca
Jókai utca
Schmidt villa kert
Tölgyfa utca
Vörösmarty Mihály utca

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Szavazni csak akkor jogosult, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelõen igazolja az alábbi igazolvá-

nyok valamelyikével:
a.) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány)
b.) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 01-jét

követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély.
Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni, és elõzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az

„Igazolás a tartózkodási helyen történõ szavazáshoz” elnevezésû nyomtatványt is vigye magával !

Dorog, 2010. augusztus 30.
Tallósi Károly sk.

HVI vezetõ
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A 60. Bányásznap nagyszerû programokat kínált a do-
rogiak számára. A három napos ünnepségsorozat sok gaz-
dag eseményt nyújtott, melyeket csak a csalfa idõjárás tu-
dott befolyásolni. A Petõfi Sándor iskola gazdagodott egy
korszerû mûfüves kispályával. Nevet kapott a 96 éves Do-
rogi AC sportpálya, a névadó Buzánszky Jenõ olimpiai
bajnok, a klubház bejáratán elhelyezett tábláról a leplet Dr.
Tittmann János polgármester és a névadó vették le és így a
neve ezentúl Buzánszky Jenõ Labdarúgó Stadion.

S most nézzük mik történtek a pályákon, csarnokokban.
Labdarúgás: Sajnos NB III-as felnõtt csapatunk nem tu-

dott felnõni a Bányásznap jelentõségéhez. A szombati talál-
kozón a Soroksár elleni bajnoki mérkõzésen 2-3 arányú ve-
reséget szenvedett. A mérkõzés a 4. fordulója volt a 2010-2011-
es bajnokságban. A négybõl három hazai találkozó és ebbõl
mindössze 1 pontot sikerült a csapatnak szerezni és ezzel az
1 ponttal a megnyerhetõ 12 ponttal szemben az utolsó helyet
foglalja el a Dorog. A szakvezetésnek át kell értékelni az ed-
digi negatív szereplés tapasztalatait, úgy erõnléti, szakmai és
mentális vonatkozásban. Vagy talán a tavaly õszi idény szisz-
témáját kell újra megismételni – Duró József és Csapó Kár-
oly edzõk csapatba állításával? A szurkolók pedig változatla-
nul a csapat mögött állnak, és ezt meg kell becsülni, mégpe-
dig legalább hazai gyõzelmekkel.

Ifjúsági csapataink még alakulóban vannak, a sok fiatal
játékos távozásával még nem sikerült a csapatokat játékban
bepótolni.

Teke: Az NB III. osztályba visszalépett tekézõk igen jó
rajtot vettek. Az ellenfél a Budapesti Obsitos nevû csapat
volt. A mieink 0-2-rõl nyertek 6-2 arányban, mégpedig ki-
tûnõ 400 feletti  egyéni dobásokkal.

Elkezdõdött a városi bajnokság is két csoportban 20
csapattal.  Ugyancsak izgalmas mérkõzéseket játszanak lel-
kes szurkolótábor elõtt. A tekecsarnok is megújult, a bejá-

DOROGI SPORTKÉPEK
a Bányásznap fényében…

Dorog Város Képviselõ-testülete a
szociális igazgatásról, valamint a pénz-
beli és természetben nyújtott ellátá-
sokról szóló 3/2008. (II.29.) sz. rendele-
tében meghatározottak szerint 2010.
évben pályázatot hirdet a felsõoktatás-
ban tanuló, szociálisan rászoruló diá-
kok részére. Az alább meghatározott
feltételeknek megfelelõ pályázók – az
e célra elkülönített összeg erejéig –
anyagi támogatásban részesülhetnek.

A pályázók köre: Dorog város te-
rületén állandó lakhellyel rendelke-
zõ - a felsõoktatásban nappali tagoza-
ton tanuló - szociálisan rászoruló diá-
kok.

Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy fõre

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
jutó jövedelem ne haladja meg a min-
denkori legkisebb öregségi nyugdíj
összegének 150%-át (2010-ben: 42.750,-
Ft);

- az adott felsõoktatási intézmény-
ben eltöltött legalább egy sikeres fél-
év igazolása, minimum közepes (3,51)
tanulmányi átlag;

- a következõ tanulmányi félévre
történõ beiratkozás igazolása.

A pályázat benyújtása: Az e célra
rendszeresített formanyomtatványon
történik, melyet a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálati Irodájában lehet
átvenni. A kitöltött nyomtatványt ügy-
félfogadási idõben a Polgármesteri Hi-
vatal Közigazgatási Osztályán (föld-
szint 14. szoba) kérjük leadni.

A pályázat beadásának határideje
a felsõbb évfolyamosok számára,
akik már egy sikeres tanévet lezártak:
2010. szeptember 30.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a
felsõoktatásban elsõ évfolyamot meg-
kezdett – elsõ sikeres félévet lezárt –
tanulók esetében a pályázat benyújtá-
sának határideje: 2011. március 16.
(mely megegyezik a már támogatás-
ban részesülõk  felülvizsgálatának
idõpontjával)

A pályázat elbírálása: A képvise-
lõ-testület áprilisi, illetve október havi
rendes ülésén történik. Az elnyerhe-
tõ támogatás összege (a nyári szünet
kivételével) 7.000,-Ft/fõ/hó.

rat feletti plafont átalakították, új világítással látták el.
Tenisz: Folytatódott az OB III. bajnokság õszi fordulója.

Az elsõ mérkõzésen a mieink 18-3-as gyõzelmet arattak a
Budapesti 2001 TC ellen. Egyénileg Mihalovics Péter,
Szikszai Imre, Szilágyi Regõ, Cseh Péter, Kajtár Dániel, Kis
Péter, párosban a Mihalovics – Kis és a Bési – Szilágyi gyõ-
zött. A második fordulót Budapesten játszották, mégpe-
dig a bajnoki cím várományosa a GRAD SLAM TC ellen és
várható 16-5 arányú vereséget szenvedtek. Szilágyi Regõ és
a Szilágyi – Varaga CS. Páros tudott nyerni.

Az asztalitenisz, a kézilabda, a röplabda, a birkózó szak-
osztályok csak szeptember második felében kezdenek, ad-
dig szorgalmasan készülnek a bajnokságra edzésekkel,
edzõmérkõzésekkel.

Nagy siker az úszó OB-n!
Négy arany, egy ezüst, és három bronzérmet szereztek

az Új-Hullám Úszó SE Dorog versenyzõi a Marcaliban meg-
rendezett B kategóriás korosztályos úszó bajnokságon.

Dorog, 2010-09-06
Göb Sándor

FOGADÓNAPOK
2010  szeptemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. szeptember 16. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. szeptember 17. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. szeptember 17. péntek, 8-12-ig.
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Musical-Operett Paletta
2010. október 17. vasárnap, 15 óra

Fellépnek: Oszvald Marika, Füredi Nikolett, Csere
László és egy meglepetés vendég!

Jegyek a mûvelõdési házban
válthatók, munkanapokon 7-17

óráig, illetve telefonon
foglalhatók: 33/ 521-000

Jegyár: 2600,- Ft
Nyugdíjasoknak egyet fizet,

kettõt kap akció!

PROGRAMAJÁNLÓ

Színházbérlet
2010/2011-es évad

A Körúti Színház alábbi elõadásait tekinthetik meg:
Molnár Ferenc: Doktor úr  (2010. november 22.)
Galambos-Turcsán-Meskó: Kell 1 színház

Marcel Achard: A bolond lány
A bérlet ára: 6000,- Ft

Jegy ára: 2500,- Ft
A bérleteket, jegyeket 2010. szeptember 15-tõl lehet igényelni
a mûvelõdési házban, illetve telefonon: 06-33-521-000
Az elõadások az elmúlt évad megszokott színvonalán, neves
színészek közremûködésével: Beleznay Endre, Koltai Ró-
bert, Frajt Edit, Makrai Pál  játékával kerülnek bemutatásra.

Zene Világnapja
2010. október 1. péntek, 17 óra
Erkel emlékmûsor a dorogi

Erkel Ferenc Zeneiskola elõadásában.
Stremeny Géza szobrászmûvész kiállítását Wehner Tibor

Munkácsy-díjas mûvészettörténész nyitja meg
a Dorogi Galériában.

Idõsek Világnapja- Gálamûsor
2010. október 2. szombat, 15 óra

A dorogi kistérség nyugdíjas klubjai gyûlnek össze a
színházteremben és pár perces mûsorral örvendeztetik

meg egymást és a közönséget.
A belépés díjtalan!

Az aradi vértanúkról
való megemlékezés

a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében 2010. október 8-án, 17 órakor

a mûvelõdési házban lesz.
Az ünnepi mûsort

a Zsigmondy Vilmos Gimnázium diákjai adják.

XXIV. Nemzetközi
Kórustalálkozó

2010. szeptember 25. szombat, 17 óra
a Musikland Utazási Iroda szervezésében

Vendég kórusok:
Hafslo Songlag (Norvégia)

Ass. M.Coro”R.Goitre” Follonica (Olaszország)
Coro Misto Lipa Basovizza (Olaszország)
Stilla Pectus Nõikar Párkány,Szlovákia

Közremûködnek:
KALEVALA Kórus Budapest

Ars Musica Kamarakórus Esztergom
Balassa Bálint Vegyeskar Esztergom

A belépés díjtalan!

Gyerekszínházi bérlet
programja 2010/2011

 
2010. október 5. Misi mókus kalandjai.

Elõadó: Szabad Ötletek Színháza
2010. november 9. Három görbe legényke.

Elõadó: Holló Együttes
 2011. február 8. Az igazmondó juhászlegény.

Elõadó: Tihanyi Vándorszínpad
2011. március 8. A Futrinka utca lakói.

Elõadó: Fogi Színház
 2011. április 5. A fecsegõ csodaszamár.

Elõadó: Hókirálynõ Meseszínpad
 Az elõadások 9-kor és 10:30-kor kezdõdnek.

A bérlet ára: 2500,- Ft A jegy ára: 600,- Ft/elõadás.
Bérletek a József Attila Mûvelõdési Házban válthatók.

Telefon: 33/ 521-000

F E L H Í V Á S
ÖRÖMKÖR – újra összejövünk, játszunk,

szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös

rendezvénye
Szeptember 20-án /hétfõn/ 16-18 óra között a

gyermekkönyvtárban. –Bemutatkozik az Otthon
Segítünk Alapítvány és klubja a Szöszmötölõ -

textiljátékok készítõje
„Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos

játék Nagy Józsefné óvónõ vezetésével

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól
függetlenül!



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

10 21. évfolyam 8. szám  2010. szeptember

XIII. Sulisprint-Sarpi Futás 2010
Szeretettel meghívunk minden sportolni, mozogni vá-

gyó gyereket és felnõttet a Dorog Város és Környéke Diák-
sportjáért Egyesület által szervezett utcai futóversenyre.

A verseny helye: Dorog, Városi Sportcsarnok, illetve
Petõfi Sándor Általános Iskola

A verseny idõpontja: 2010. szeptember 18. (Rossz idõ
esetén a változásról a Kék Duna Rádió ad tájékoztatást)

Jó felkészülést és sikeres versenyzést kívánunk!
A verseny napját 10-13 óráig véradás lesz a Városi Sport-

csarnokban (Taj kártya és személyi igazolvány szükséges).

A NÉPMESE NAPJA 2010.„Családi olvasás éve”
A  városi Könyvtár gyermekrészlege

„A TÛZMADÁR” címmel
felolvasó napot tart

BENEDEK ELEK MESÉIBÕL
szeptember 30-án, csütörtökön, 13-1600 óráig.

30 perces váltásokkal várjuk általános iskolások és
családok jelentkezését a 509-641-es telefonszámon

vagy személyesen a könyvtárban  kedvenc
Benedek Elek meséjük felolvasására

2010. szeptember 24-ig.

„Családi olvasás éve”
Országos Könyvtári Napok – 2010. október 4-10

Az Arany János Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
pályázatot hirdet „A mi családunk megmutatja!” címmel

• A pályázatra ügyes kezû családok jelentkezését vár-
juk, és a felsorolt mesék közül valamelyik illusztrációjá-
nak elkészítését

• Az illusztrációk álljanak 4db rajzból, melyet a család
felnõtt és gyerek tagjai készítenek el tetszõleges techniká-
val (festés, grafika, zsírkréta, mozaik stb.)

• Az elkészült rajzokat egy A/2-es színes kartonra a Gyer-
mekkönyvtárba kérjük leadni (Bécsi út 42., bejárat a Hõ-
sök tere felõl)

2010. szeptember 30-ig. Kérjük, hogy külön lapon tün-
tessék fel a készítõk nevét, elérhetõségét (lakcím, telefon,
esetleg e-mail cím). A beküldött pályamûveket szakértõ
zsûri bírálja el, és az általuk kiválasztottak kiállításra ke-
rülnek. A kiállítás eredményhirdetéssel egybekötött meg-
nyitója:

2010. október 10. („Könyves vasárnap”) 11 óra, melyen
közremûködik a révkomáromi Ölveczky család táncháza.

Mesecímek a razjversenyhez:
Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony c. mese-

könyv
A zöld királyfi, Szép Cerceruska, A rózsát nevetõ ki-

rálykisasszony, A szalonnafa
Benedek Elek: A vitéz szabólegény c. mesekönyv
A királykisasszony cipõje, A világszép úrfi, A szegény

meg a gazdag legény, Üssed, üssed, botocskám!, Bolond
Istók, A soknevû királyfi

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában

Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna

Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.    Telefon: 33/521-000 E-mail:
dorogikultura@vnet.hu

Következõ lapzárta:  2010. október 11.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940

Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

Sikeres nyár

A pilismaróti üdülõtáborban tíz turnusban több mint
ezer fiatal nyaralt ezen a nyáron. A dorogi általános iskolák
és óvodások táborain kívül nyaraltak a hátrányos helyze-
tûek is. Nagyon sikeresek voltak a szaktáborok: az ÁSZ Szín-
játszó Tábor ebben az évben már két turnusban került
megrendezésre. A tábor végén megrendezett bemutatók
telt ház elõtt, nagy sikerrel zajlottak.
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Dorogi Szent Borbála Szakkórház és
Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft.
2009. évi közhasznúsági jelentése

A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ
Nonprofit Kft. az alapító okiratban elõírt kötelezettségének megfe-
lelõen az alábbiakban teszi közzé a 2009. évi jelentését: Gazdálko-
dási adatok:
I. MÉRLEG a 2009. január 1- és december 31.  közötti lezárult évre:
(Adatok e Ft-ban) Eszközök:
2009-12-31 Források: 2009-12-31A.) Befektetett eszk.
62 335 D.) Saját tõke 43 766 I. Immateriális javak
463 I. Jegyzett tõke 6 000 II. Tárgyi eszközök
61 872 IV. Eredménytar. 37 766 B.) Forgóeszközök
151 710 VII. Mérleg sz. eredm. 0 I. Készletek
18 645 F.) Kötelezettségek 120 027 II. Követelések
131 735 II.H.lejáratú köt. 31 474 III. Értékpapírok
0 III. R. lejáratú köt. 88 553 IV. Pénzeszközök
1 330 G. Passzív idõb. elh. 50 998 C.) Aktív idõbeli elhat.
746
Eszközök összesen: 214 791 Források összesen 214 791
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS: A.)Az össz. Közh. tev. bev. 722 992

3.Közhasznú bevétel 711 118
5. Pénzügyi mûv. ráf. 3975 5.Egyéb bevétel 11 874
6. Rendkiv. ráf. 1500 B.)Vállalk. tev. bevétele 0
E.) Vállalk. tev. ráf. 0 C.) Összes bevétel 722 992
F.) Össz. ráfordítás 722992 D.) Közhasznú tev. ráford. 722992
G.) Adózás e. eredm. 0 1. Anyagjell. ráford. 355206
H.) Adófiz. köt. 0 2. Szem. jell. ráford. 348273
I.) Tárgyévi  váll. er. 0 3. Értékcs. leírás 9005
J.) Tárgyévi közh. er. 0 4. Egyéb ráford. 5033
Tájékoztató adatok:
A.) Személyi jell. ráf. 348273
1. Bérköltség 236065
ebbõl: megb. díj 7632
2. Szem. jell. egyéb 38184
3. Bérjárulékok 74024 A Dorogi Szent Borbála Szak-
kórház és Szakorvosi Rendelõ Nonprotfi Kft. 2009. évi jelentése a
társaság székhelyén munkanapokon 9-15 óráig megtekinthetõ.

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közala-
pítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

A közalapítvány kiemelten közhasznú szervezet.
I. számviteli beszámoló A mérleg eredmény kimutatás a számvitel-
rõl szóló 2000. évi C. törvény, az egyéb szervezetekrõl szóló 224/2000.
számú kormányrendelet, és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997.
évi CLVI. törvény elõírásai szerint lett összeállítva. Passzív idõbeli
elhatárolásként került könyvelésre 175 eFt, a be nem érkezett költ-
ségszámlák értéke. A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátá-
masztott szerzõdés, megrendelés és a teljesítményigazolással ellátott
számla támasztja alá. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet
nem folytatott.
Gazdálkodás
Bevétel összesen 46.988 eFt
      Támogatás 46.728 eFt
      Banki kamat 260 eFt
Ráfordítás összesen 55.871 eFt
      Cél szerinti felhasználás 55.473 eFt
      Mûködés költségei 398 eFt
Közhasznú eredmény -8883 eFt
2. Költségvetési támogatás
Költségvetési támogatásban a közalapítvány nem részesült.
3. A vagyon változás
Megnevezés 2008.12.31 eFt 2009.12.31 eFt
Nyitó érték (saját tõke) 15.135 15.732
Tárgy évi eredmény 597 -8.883
Záró érték 15.732 6.849
4. Cél szerinti felhasználás
Megnevezés Összeg eFt
Köztisztasági szolgáltatás 8.449
Lakossági hulladékszállítás 34.406
Intézményi hulladékszállítás 1.953
Konténer bérleti díj 191
Tájkép újság költségei 1.098
Imisszió tájékoztató költsége 735
Környezetvédelmi oktatófilmek 3.300
Oktatási eszközök 900
Játszótéri kerítés javítása 2.500

Suli-sprint futás 1.950
Összesen 55.473
A felhasználás teljes összege Dorog városban valósult meg.
5. Központi költségvetésbõl, állami pénzalapokból, önkormány-
zatoktól kapott támogatás
Központi szervezetektõl a közalapítvány támogatásban nem része-
sült.
Támogató Összeg/eFt
SARPI Dorog Kft. 46.328
RICHTER RT. 400
6. Tisztségviselõk juttatása: a szervezet tisztségviselõi díjazásban és
költségtérítésben nem részesülnek.
7. Közhasznúság: a finanszírozott pályázatok a kitûzött célokat hi-
vatottak megvalósítani.

Dr. Bartalos József, kuratórium elnöke

Dorog Város Kulturális Közalapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló
A  közalapítvány a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó elõírásoknak megfelelõen kettõs könyvelést vezet és
egyszerûsített éves beszámolót állított össze.
2009. évi mérleg e. Ft-ban
Eszközök Források
Képzõmûvészeti alk. 1.786 Induló tõke 1.820
Befektetett pénzü. eszk. 1.000 Tõke változás 1.577
Pénzeszközök 530 Tárgyévi eredmény -290
Aktív idõbeli elhatárolás Kötelezettségek 209
Eszközök összesen 3.316 Források összesen 3.316
Eredmény  kimutatás

Bevételek Költségek, ráfordítások
Dorog Lexikon 2.kiadás bev. 70 Anyag jellegû költség 319
SZJA 1% felajánlás 49 Egyéb szolg. költsége 17
Gazd.társ. kapott támogatás 10 Pályázati támogatás 85
Kamat bevétel 2
Bevétel összesen 131 421

Tárgyévi eredmény:  -290
2.  Költségvetési támogatás felhasználása
Támogatás eFT Kapott összeg Maradvány
SZJA 1%-ának közcélú felhasználására 49 49
Helyi önkormányzatok és szervei
összesen 49 49
3.  A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A közalapítvány vagyona a dorogi mûvészek alkotásaiból álló gyûj-
temény, melyek a Városi Könyvtárban és az Idõsek Otthonában
vannak kiállítva. A közalapítvány induló vagyona 1 millió Ft érték-
papírban van lekötve. A kötelezettségek között az alábbi még el
nem számolt céltámogatások szerepelnek
- Kálvária felújítására 142 e Ft.
- Képzõmûvészeti kiállítására 22 e Ft.
- Szállítói tartozás 45 e Ft.
4.  A cél szerinti juttatások
A közalapítvány a beszámolási idõszakban az alábbi pályázati támo-
gatásokat nyújtotta
- Országos Roma Váll. Egyesülete 20.000 Ft. rendezvényre
- Zrinyi Iskola Gyermekkórus 15.000 Ft. kirándulásra
- Arany János Városi Könyvtár 20.000 Ft. könyvbeszerzésre
- Nap-Út Alapítvány 20.000 Ft. rendezvényre
5.  Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató                                                            Összeg (EFt)
SZJA 1%-ának közcélú felhasználására 49
Gazdasági társaságtól kapott támogatás 10
Összesen 59
6.  Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás: vezetõ tisztség-
viselõknek a közalapítványt költségtérítést, támogatást nem nyúj-
tott.
 7.  Közhasznúsági  jelentés: Dorog Város Kulturális Közalapítványa
2009. évben is Dorog Város Önkormányzatának tervezett éves felada-
taihoz illeszkedõen alakította munkáját. A közalapítvány az alapító
okiratában foglaltaknak megfelelõen a 2009. évben szintén részt vett,
vállalt  a város kulturális életének szervezésében. Döntéseivel számos
fontos közéleti eseményhez nyújtott anyagi támogatást. A kuratóri-
um négy alkalommal ülésezett, mely során12 határozatot hozott.  Az
alapítvány tulajdonában lévõ, az Arany János Városi Könyvtárában
elhelyezett, technikákban változatos képzõmûvészeti alkotások szá-
ma bõvült Kolonics Péter festményének megvásárlásával.

Szencziné Oszkay Zsuzsanna, DVKK elnöke



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

12 21. évfolyam 8. szám  2010. szeptember

Dorogi Kommunális Közalapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló A közalapítvány a 2009. évi gazdál-
kodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírá-
soknak megfelelõen kettõs könyvvitelt vezet és egyszerûsí-
tett éves beszámolót állított össze.
2009. évi mérlegadatok
Eszközök                                                                                                      Források
Lakossági kölcsön 3.922 Induló tõke 400
Pénzeszközök 6.446 Tõke változás 11.796
Követelések 0 Tárgyévi eredmény -2.375
Aktív idõbeli elhatárolás Kötelezettség 547
összesen: 10.368 10.368
Eredmény kimutatás
Bevétel Költségek, ráfordítások
Kamatbevétel 473 Anyag jellegû költség 155
Kapott támogatás 150 Személyi jellegû költség 20

Adott támogatás 2.823
Összesen: 623 2.998
Tárgyévi eredmény : - 2.375 Ft.
2.  Költségvetési támogatás felhasználása
Támogatás (EFt) Kapott összeg Maradvány
SZJA 1%-ának közcélú felhaszn. 183 183
Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei 0 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0 0
Kisebbségi tel. önkorm. és szervei 0 0
Tel. önkorm. társ. és ezek szervei 0 0
Alapító 0 0
NCA pályázat 0 0
Összesen    183 183
A  2009 évben az Alapítvány központi költségvetési szervtõl
1 % formájában összesen 183.259.-Ft támogatást kapott, ame-
lyet a 2008.évben elhatárolt 364.056.-Ft-tal együtt ,azaz  547.315.-
Ft-ot 2010.évben várhatóan játszótéri  felújításokra és új játé-
kok beszerzésére fordítja.
 3.  A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
Saját tõke 2009.12.31-én 9.821 e Ft
Ebbõl jegyzett  alapítói tõke 400 e Ft
    Tõkeváltozás 11.796 e Ft
    2009.eredmény  - 2.375 e Ft
A negatív eredmény a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. pályázata-támogatási kérelme alapján juttatott 2.078.700.-
Ft /Dorog Hõsök tere, Temetõ, temetõ melletti területen lévõ
balesetveszélyes-életveszélyes fák kivágása, újak telepítése./
, valamint a 7/2009.számú Kuratóriumi Határozat alapján a
Hungária lakótelepre 3 db szelektív hulladékgyûjtõ vásárlá-
sához  270.000.-Ft-tal járult hozzá.
4.  A cél szerinti juttatások A Richter Gedeon Nyrt által ado-
mányozott 150.000.-e Ft –ot, mely összeget a Támogató feltét-
eleinek megfelelõen, Környezetvédelmi Oktató Film elkészí-
tésére használtuk fel.
5.  Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató Összeg (EFt)
SZJA 1%-ának közcélú felhasználására 183
Közp. költségvetési szervtõl más, elkülönített
állami pénzalap és szervei 0
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Richter Gedeon Nyrt 150
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
NCA 0
Összesen 333
A 2009 évi bevételeink között nem jelenik meg a 183.259.-Ft
SZJA  1%  támogatás, mert az a 2008.évi 1 %-kal 364.056.-e Ft
–tal együtt elhatárolásra került.
Pályázati úton elnyert támogatások
A Közalapítvány tárgyévben pályázatot nem nyújtott be.
6.  Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás: vezetõ tiszt-
ségviselõk a Közalapítványtól juttatásban nem részesültek.
7.  Közhasznúsági  jelentés: a Közalapítvány 2009 évben is
tovább folytatta az 1993 évben megkezdett lakossági fûtés-

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapít-
vány 2009. évi közhasznúsági jelentés

1. Számviteli beszámoló: a közalapítvány a 2009. évi gazdál-
kodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírá-
soknak megfelelõen kettõs könyvvitelt vezet és egyszerûsí-
tett éves beszámolót állított össze.
2009. évi mérleg e. Ft-ban
Eszközök Források
Tárgyi eszk. (Ing.) 65.019 Induló tõke 79.899
Követelések 834 Tõkeváltozás -12.624
Pénzeszközök 72 Tárgyévi eredmény -1.791

Kötelezettségek 117
Passzív idõbeli elhatárolás324

Eszközök összesen 65.925 Források összesen 65.925
Eredmény  kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Dorogi Önkorm. tám. 3.300 Anyagjellegû költség 4.932
SZJA 1% felajánlás 48 Személyi jellegû költség1.020
Pannon Falap-lemez Kft.-tõl tám.2.500 Értékcsökkenési leírás 1.572
Magánszemélytõl tám. 1 Egyéb ráfordítás 133
Kamat bevétel 17
Bevétel összesen 5.866 7.657
Tárgyévi eredmény:  - 1.791
2.  Költségvetési támogatás felhasználása
Kapott                                                                                Felhasználás
Támogatás (EFt) összeg Cél szerint Mûködési Maradvány
SZJA 1%-ának közcélú felhasználására

48 48
Helyi önkormányzatok és szervei

3.300 3.000 300
összesen 3.393 3.000 300 93
3.  A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás: A köz-
alapítvány vagyona a Dorogi Sportlétesítményre évenként
elszámolt értékcsökkenés miatt csökkenõ tendenciát mutat.
Saját tõke 2009.12.31-én 65.484
Ebbõl alapítói tõke 79.899
Tõke változás - 12.624
2009. évi eredmény -   1.791
4.  A cél szerinti juttatások
DESE  Szakosztályai  részére : 93.000 Ft
5.  Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató Összeg (EFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhaszn. 48
Dorogi Önkormányzat 3.300
Gazdasági társaságtól kapott támogatás 2.500
Magánszemélyektõl kapott támogatás 1
Összesen 5.849
6.  Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás: vezetõ tiszt-
ségviselõnek, elnöknek a közalapítványt költségtérítést 60 e
Ft. fizetett.
7.  Közhasznúsági jelentés: a kuratórium 4 alkalommal ülése-
zett, mely során számos határozatot hozott. A labdarúgó után-
pótlás nevelése céljára kapott 5.500 e Ft céltámogatást – kidol-
gozott szakmai terv szerint – (140 gyermek jár edzésre 8 kor-
csoportban 6 fõ edzõ irányításával) nevelésre, mûködésre és
versenyeztetésre fordította a közalapítvány és a támogatók
felé elszámolt. A 2008. évi SZJA 1% felajánlásból a Dorogi
Egyetértés Sport Egyesület
- Karate Szakosztály 17.000
- Nõi Futball Szakosztály 12.000
-Nõi Kézilabda Szakosztálya 12.000
- Teke Szakosztálya
Mérlegen kívüli tétel nem volt a közalapítványnál.

Bakonyi István  kuratóriumi elnök

korszerûsítésre adott kölcsönt és döntött arra vonatkozóan,
hogy a jövõben a dorogi családi házak nyílászáró cseréjére,
illetve hõszigetelõ vakolattal történõ felújításra kamatmentes
hitel nyújt. 2009 évben 9 fõ igényelt és 8 fõ kapott családi ház
hõszigetelésére támogatást, 1fõ nem vette igénybe. A gáz-
kölcsön visszafizetési határidõ 3 év, letelte után kamatozó
kölcsönné válik. A szigetelés korszerûsítésre adott kölcsön 2
évig kamatmentes.

Grósz Béla kuratóriumi elnök


