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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Jó szerencsét, Dorog!
Szívbõl jövõ „Jó szerencsét!” és sok sikert kívánt Do-

rognak Thomas Wittig marienberg-i polgármester, mint a
település legújabb partnervárosának vezetõje. Az Európa
Nap, a Párbeszéd Napja keretében írták alá május 16-án,
szombaton a hosszas elõkészítõ munka gyümölcseként lét-
rejött partnervárosi szerzõdést Dorog és a németországi
Marienberg polgármesterei. Marienberg ezzel Dorog har-
madik testvértelepülése lett, a szintén németországi
Wendlingen am Neckar és a szlovákiai Zsére után.

A ünnepélyes dorogi szerzõdés aláíráson köszöntõjét
Thomas Wittig polgármester úr a két város hasonlóságai-
nak kiemelésével kezdte:

„Dorog és Marienberg
– két város mintegy 13 ezer
lakossal, bányászati ha-
gyományokkal – az egyik
Magyarországon fekszik, a
másik Németországban te-
rül el. Városainkat 650 km
választja el egymástól, ami
körülbelül 7 órás utazást
jelent. A mai viszonyok
között nem probléma egy
látogatás megtétele. Ehhez
a természetes állapothoz,
melynek ma örülhetünk,
nehéz út vezetett, szenve-
désekkel teli egyéni sor-
sokkal.” A történelmi visszatekintés után kiemelte: „A vas-
függöny leomlása számomra és sok európai számára Önök-
höz – a magyarokhoz kötõdik. Önök 1989 májusában el-
vágták a Keletet Nyugattól, Magyarországot Ausztriától
elválasztó szögesdrótot, és ezzel sok német embernek ad-
ták meg a lehetõséget arra, hogy eljusson Németország
szabad részébe. A magyarok voltak azok, akiknek német
hazánk békés és szabad újraegyesítésének nagy részét kö-
szönhetjük. Ezt szívbõl köszönjük Önöknek! A Dorog és
Marienberg közötti testvérvárosi kapcsolatnak azt kívá-
nom, hogy a megbékélés eme szellemében találja meg a
virágzó fejlõdés jó alapját. Azt kívánom, hogy városaink
polgárai egymásra találjanak, és ezt a partnerséget széles
alapra helyezzék.”

Ezután dr. Tittmann János, Dorog polgármestere szólt.
„Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a két

város között aláírjuk ezt a szerzõdést. Ennek a partnerség-
nek az alapjai a közös európai múlt, jelen és jövõ. Közös
történelmünk a közösen megélt bánatra emlékeztet, a je-
lenbeli problémák megoldására ösztönöz, és lehetõséget

ad közös jövõnk tervezésre. Nagyon örülök, hogy a
Marienberg városa és a marienberg-i emberek erre készen
állnak. Biztosíthatom Önöket, hogy mi, dorogiak nagy ér-
deklõdéssel, és nyitott szívvel nyújtjuk kezünket.” A test-
vérvárosi szerzõdésben foglaltak kihirdetése után a két pol-
gármester kézjegyével látta el az okiratot.

Az aláíráshoz Dorog másik két partnertelepülése, a né-
metországi Wendlingen am Neckar polgármestere, Frank
Ziegler, és a szlovákiai Zsére polgármestere, Zsebi József is
gratulált.

Az aláírási ceremónia részeként Dr. Tittmann János há-
zigazda Dorog város ezen
ünnepi alkalomra készült
ajándékát, városházánk ki-
csinyített bronz mását adta
át polgármester kollégái-
nak.

Az ünnepségen az idén
55 éves dorogi Erkel Ferenc
Zeneiskola adott mûsort,
amely az Európai Unió
himnuszának felcsendülé-
sével ért véget.

Hosszú ideje léteznek
családi és baráti kapcsolatok
Dorog város és a Német
Szövetségi Köztársaság
szászországi tartományában

található Marienberg városa között. Dorog egykori lakosai
közül a második világháború szörnyû eseményei és követ-
kezményei miatt, a kitelepítéskor számosan elhagyni kény-
szerültek magyar hazájukat, közülük sokan találtak új ott-
honra Marienbergben. Az évek során a családi eredetû kötõ-
dések a települések közötti kulturális és önkormányzati kap-
csolatokká bõvültek. Ezért határozták el a „bányászvárosok”
vezetõi és képviselõi, hogy testvérvárosi kapcsolatot hoznak
létre Dorog és Marienberg városok között. Az okiratot 2009.
október 3-án, a Német Egység Napján Marienbergben is
megerõsítik aláírásukkal a felek.

A szerzõdés dorogi aláírásával a két polgármester elkö-
telezte magát, hogy legjobb tudásuk szerint támogatják
városaik valamennyi kapcsolatának fejlõdését, hogy pol-
gáraink a barátság és a megértés szellemében találkozza-
nak. Szilárd akaratuk, hogy minden erejükkel hozzájárul-
janak Magyarország és Németország békés és szoros part-
nerségéhez, Európa egységéhez, a népek békében és sza-
badságban való együttéléséhez.

Mazsu

A testvérvárosi okirat ünnepélyes aláírása, Thomas Wittig
marienberg-i és Dr. Tittmann János dorogi polgármesterek
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Fogadónapok
2009 áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2009. június 18. csütörtök, 8-12-ig.

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2009. június 19. péntek, 8-12-ig.

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2009. június 19. péntek, 8-12-ig.

A Pedagógus nap városunkban fontos ünnep, a képvise-
lõ-testület és a városvezetés nevében ekkor fejezzük ki tiszte-
letünket és megbecsülésünket azoknak az embereknek, höl-
gyeknek és uraknak, akik nem kevesebbet választottak élet-
hivatásként, mint a pedagógusi pályát. Azt a pályát, ahol
nagy szakmai elhivatottsággal, kitartó szorgalommal és sok
szeretettel arra vállalkoztak, hogy gyermekeinket, leendõ
polgárainkat, a jövõ nemzedékét oktassák és neveljék.

Az ünnepségen dr. Tittmann János polgármester köszön-
tötte a pedagógusokat, majd kitüntetéseket, elismeréseket
adott át.

Elsõként a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere ál-
tal adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ve-
hette át Gremsperger Jánosné, az Petõfi Óvoda pedagógusa
és Péter Vilmosné, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanára
nyugállományba vonulása alkalmából.

Idén pedagógus, Kovács Lajos, a Zrínyi Ilona Általá-
nos Iskola igazgatója, tanár, író, szerkesztõ, helytörténeti
kutató kapta a Pro Urbe díjat.

Az Év Pedagógusa 2009-ben Ráduj Zoltánné, a Zrínyi
Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvónõje lett.

Dorog Város Jó Tanulója – Jó Sportolója Díjat Tanka
Bernadett, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulója ve-
hette át.

Emléklapot és pénzjutalmat adományozott a képvise-
lõ-testület Kruzslik János úrnak 70. születésnapja alkalmá-
ból, Dorog városában, és városáért kifejtett több évtizedes
sportpedagógiai munkássága elismeréseként.

A Dózsa György Napköziotthonos Óvoda 70 éves fenn-
állása alkalmából emléklapot és pénzjutalmat kapott. A

Pedagógus nap
sikeres névválasztási pályázat eredményeképp pedig most
már Hétszínvirág óvodaként várja az intézmény a gyer-
mekeket.

A Pedagógiai Szakszolgálat 25 éves fennállásáról is meg-
emlékeztek.

A várossá nyilvánítás 25. évfordulója alkalmából kö-
szöntötték azokat a pedagógusokat is, akik ebben az évben
éppen 25 éve tanítanak. Éppen ennyi ideje végzi oktató-
nevelõ munkáját Goldschmidt Gyuláné (Eötvös iskola), Rozek
Ferencné (Eötvös), Schuck Tiborné (Petõfi iskola), Bartl Zol-
tán (Eötvös iskola).

Végezetül az ünnepi mûsor következett, a Prima
Primissima díjas Fourtissimo együttes elõadásában.

A koncert után a Dorogi Galériában dorogi mûvészta-
nárok alkotásaiból rendezett kiállítást nézhette meg a kö-
zönség. Kapa Melinda, Kolonics Péter, Mayer Eszter, P. Major
Krisztina, és Végh Éva mûveit június 15 tekintheti meg az
érdeklõdõ közönség.

Az  év pedagógusa, Ráduj Zoltánné

A Pro Urbe díjat Kovács Lajos kapta Tanka Bernadett, Dorog Város Jó Tanuló - Jó Sportolója

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak,
akik édesanyánk, özv. Nyers Jánosné temetésén részt
vettek és fájdalmunkban osztoztak.

Kersánszki Józsefné és családja

Hálás szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik dr. Keszthelyi Gábort utolsó útjára elkísérték,
virággal, vagy írásban fejezték ki együttérzésüket.

A gyászoló család.
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TESTÜLETI   HÍREK
2009. május 29-i ülés

Rendhagyó módon kezdõdött a legutóbbi testületi ülés.
Néma felállással emlékeztek meg a nemrégiben elhunyt
Lakat Jenõrõl, az ismert labdarúgóról, egykori képviselõ-
rõl és nyugdíjas egyesületi elnökrõl, valamint Dorog nagy-
ra becsült háziorvosáról, dr. Keszhelyi Gáborról.

Két vendég, Krasula János dorogi rendõrkapitány és
Gorgolisics Fábián rendõrtábornok, megyei kapitány is
megtisztelte jelenlétével az ülést, a dorogi rendõrkapitány-
ság beszámolója kapcsán. Megköszönték a város eddigi
anyagi és erkölcsi támogatását. Elmondták, hogy végre cél-
egyenesbe ért a Mátyás király út 1. alatti épület felújítása,
ahová jövõre beköltözhet a dorogi rendõrkaptányság. A
munkálatokra a rendõrség költségvetésében erre az évre
50 millió forintot különítettek el, jövõ évre pedig 180 mil-
lió Ft-ot költenek a felújításra.

Dr. Tittmann János polgármester is örömét fejezte ki, hogy
végre rendezõdik a dorogi kapitányság helyzete. Emellett
segítséget kért ahhoz, hogy tovább lehessen csökkenteni a
nehéz gépjármûvek városunkon áthaladó forgalmát.

A rendõrség tájékoztatóját követõen elfogadták a két
ülés közti események beszámolóját. Ebbõl kiderült, hogy
a volt bányairoda megvásárlására kiírták a közbeszerzési
eljárást. A Pataksori szennyvízcsatorna kiépítésének köz-
beszerzési eljárása szintén elkezdõdött.

Az Ady Endre utca út- és járda felújítása befejezõdött,
a református templom teljes homlokzat, valamint a paró-
kia épület tetõ felújítása elkészült. A gimnázium kerítésé-
nek hiányzó részeit is pótolták. Az Eötvös utcában a Pus-
kin utcától a Gorkij utca felé esõ, mintegy 80 méteres sza-
kaszon a járda kiépítése megkezdõdött. A Dózsa György
Általános Iskola épületének zeneiskolává történõ átalakí-
tásához a terveket készítik. Az intézmény tornatermét pe-
dig a birkózó szakosztály számára alakítják át.

A városi uszoda napozóteraszainak újraszigetelési és
újraburkolási munkái elkezdõdtek. Karcz Jenõ képviselõ
úr észrevételezte, hogy az uszoda kivitelezésével kapcso-
latban sok probléma jelentkezett eddig. A garanciális mun-
kákra visszatartott 5 millió forintos keretet már túllépték,
így a kivitelezõvel újra meg kell állapodni a garancia kér-
désében, vagy kártérítést kell követelni, akár jogi úton is.
Ugyanis a 2009-es költségvetésben nincs külön összeg az
uszoda épületének javítására.

A környezetvédelmi méréseket végzõ, már elavult
Opsis mérõmûszer befejezte mûködését, Feladatát a
MoLaRi, monitoring és lakossági riasztó rendszer veszi át,
melynek telepítése folyamatban van. A Zsigmondy lakó-
telepen található PHARE-konténerben lévõ mérõmûsze-
rek által mért adatok alapján megállapítható, hogy április-
ban a szálló por és az ózongáz koncentráció értekei miatt a
környezeti levegõ minõsítése szennyezett volt. Az ózon
koncentrációja a napsütés intenzitásával egyre nõ. A szál-
ló porkoncentráció magas értékeit a meteorológiai viszo-
nyok és az emberi tevékenység okozták.

A város közterületein május 4-tõl 20 fõ közcélú mun-
kást foglalkoztatnak az „Út a munkához” program kereté-
ben. Közterületen végeznek árok- és áteresz tisztítást, hul-
ladék gyûjtést, terület rendezést. A brigád megkezdte a

város légvédelmi óvóhelyeinek kitakarítását, amelyekrõl
ez idáig közel 20 m3 hulladékot szállítottak el. (Fûzfa utca,
Zrínyi utca, Sportpálya, Petõfi Iskola).

Rágcsáló irtást végeztünk az alábbi helyeken: Dorogi Városi
Uszoda, Schmidt S. ltp. Kesztölci út, Tél utca, Pataksor-alsó utca,
Hársfa utca, Pataksor utca, Köztársaság út területén.

Az óvodai beiratkozások az alábbiak szerint alakultak:
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda (volt Dózsa
György óvoda): 33 fõ, Petõfi Sándor Napközi Otthonos
Óvoda: 45 fõ, Zrínyi Ilona Napközi Otthonos Óvoda: 19
fõ, Richter Óvoda: 16 fõ.

A két ülés közti események beszámolója után arról dön-
töttek a képviselõk, hogy az önkormányzat átmeneti likvi-
ditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú
rulírozó hitelt vegyen fel 140.000.000,- Ft értékben.

Dorog Város Képviselõ-testülete a PROMTÁVHÕ KFT.
alapdíj módosító kérelmét nem támogatta, és kezdeményezi
„A távhõszolgáltatás legmagasabb áráról és az áralkalmazás
feltételeirõl” szóló rendelet módosítását a távhõszolgáltatás
ár- és díjrendszerek fejezetre vonatkozóan, valamint a kon-
cessziós szerzõdés felülvizsgálatát.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pá-
lyázatot ír ki a települési önkormányzati belterületi köz-
utak felújításának, korszerûsítésének támogatására. (TEUT)
A települési önkormányzatok a felújítási kiadások 50%-át
igényelhetik támogatásként. Az egyik pályázat a Szent
László utca, a másik pályázat az Ötház utca, a harmadik
pályázat a Sándor utca, a negyedik pályázat a Hunyadi
utca burkolat felújítását, korszerûsítését tartalmazza. A
pályázathoz szükséges 33 millió Ft önrészt az Önkormány-
zat a 2009. évi költségvetésébõl biztosítja. Az útfelújítások-
hoz tartozó járdafelújításokat is elvégezteti, melynek for-
rása az általános tartalékkeret.

Dorog Város Képviselõ-testülete a Dózsa György Nap-
közi Otthonos Óvoda elnevezésére kiírt pályázatot elbí-
rálta és a Hétszínvirág elnevezés mellett döntött.

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. fizetõké-
pességének megõrzéséhez, likviditásának biztosításához
2007-ben 50 millió forint összegû mûködési hitelt vett fel,
melyet 2008-ban meghosszabbított.  A Kft további fizetõké-
pességének megtartásához szükség van ez évben is a hitel
még egy évre történõ meghosszabbítására

Dorog Város Képviselõ-testülete elfogadta Dorog vá-
ros közoktatási rendszerfejlesztési koncepcióját, és közok-
tatási rendszerfejlesztési projekttervét.

Ezen felül a képviselõ-testület kezdeményezi a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzattól a Zsigmondy
Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola 2010.
július 1-tõl való átvételét.

Dorog Város Képviselõ-testülete biztosítja az ellátatlan
gyermekek részére a nyári napközit, melynek helyszíne a
Petõfi Sándor Általános Iskola, vezetõje az igazgató. Dorog
Város Képviselõ-testülete biztosítja a nyári napközi lebo-
nyolításhoz szükséges 2.223.000,.- Ft-ot, melynek forrása az
általános tartalékalap. A Városüzemeltetési Non-profit Kft.
térítésmentesen biztosítja az uszoda használatát.

Dorog Város Képviselõ-testülete a Nemzeti Vágtán való
részvételre 2,5 MFt-ot biztosított az általános tartalék terhére.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

4 20. évfolyam 6. szám  2009. június

Sikeresen mutatkozott be Dorog a Nemzeti Vágtán. A
forgalmas Vágta Korzón felépített színvonalas pavilonun-
kat a három nap során sok érdeklõdõ tekintette meg. Ám a
pályán már nem pártolt mellénk a szerencse, mert lovunk,
Salvatore sérülés miatt már nem vehetett részt a vágta kö-
zépdöntõjében. A városunkat képviselõ telivér a szombati
elõfutamból nagy fölénnyel jutott ugyan a középdöntõbe,
de az akkor szerzett sérülése másnapra sem javult, így a
vasárnapi középfutamban már nem vehetett részt állator-
vosi javaslatra. Dorog gyõzelmi esélyei tehát végképp el-
szálltak. A lelkes dorogi szurkolótábor hiába készült a nagy
küzdelemre. De a középdöntõbe jutással egymillió forin-
tot mégis hozott a ló a városnak.

Reméljük, a bemutatkozással már így is sikerül minél
több vendéget városunkba csábítani, és ezáltal is jó hírün-
ket tovább vinni.

Dorog a Nemzeti Vágtán

A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bá-
nyász Zenekara fennállásának 120. évfordulóját ünnepel-
te telt ház elõtt a József Attila Mûvelõdési Ház színházter-
mében, az Európa Nap, a Párbeszéd Napja ünnepség ke-
retein belül. A kerek évforduló alkalmából a Dorogi Több-
célú Kistérségi Társulás és Dorog Város Önkormányzata
120-120 ezer forintot adományozott a zenekarnak, valamint
ez utóbbi egy új ünnepi zászlóval ajándékozta meg a fú-
vósokat.

Az ünnepségen a zenekar történetének rövid ismer-
tetése után fel is avatták az új zászlót. Elõször Kis-Maly
László, a Szent Borbála templom plébánosa áldotta meg
a lobogót. Ezt követõen emlékszalagok kerültek rá. El-
sõként dr. Tóth Noémi zászlóanya kötötte fel a zászlóra
az adományozó Dorog Város Önkormányzatának Em-
lékszalagját.

Az ünnepi koncerten testvérvárosunk, Wendlingen
am Neckar polgármestere, Frank Ziegler is jelen volt,
és õ is emlékszalagot kötött a zászlóra. Aztán Marienberg
polgármestere, Thomas Wittig nevében Puchner Ferenc,
Alexander Lencsés, a Dorog –Wendlingen Baráti egye-
sület elnöke, Heinz-Hasso Roscher, az annaberg-i ze-

120 éves a zenekarunk
nekar vezetõje, Csiffári Istvánné, a Táti Német Nemze-
tiségi Fúvószenekar elnöke, Drága Bálint, a Sárisápi
Bányász Fúvószenekar karnagya, Vachaja Zoltán, a
Mogyorósbányai Fúvószenekar karnagya, végül
Kolonics Péterné, a dorogi német kisebbségi önkor-
mányzat elnöke kötöttek szalagot a zenekar új lobogó-
jára tiszteletük jeléül.

A felékesített zászlót dr. Tittmann János polgármester
adta át a zenekar képviselõinek. A zászlót hárman vették
át: a zenekar hölgytagjai nevében Rózsavölgyi Károlyné,
a zenekar fiatal tagjai nevében Kosztolányi Tamás, és az
idõsebb tagok nevében Uresch Miklós.

A zenekar vezetõje, Bohner Antal meghatódva,
könnyek között mondott köszönetet. Végül az ünnepi al-
kalomra összeállított koncert következett, Zagyi István
karnagy vezényletével. Aki nem tudott eljönni a jeles ese-
ményre, hamarosan újra meghallgathatja a zenekart cd-n
is, mert a koncertrõl hangfelvétel készült, így is tisztelegve
a zenekar alapítói, már nem élõ vezetõi, tagjai emléke, és a
120 éve tartó kitartó munka és lelkesedés elõtt, mely azóta
is összetartja a zenekar tagjait.

Mazsu

A város által adományozott zászló Óriási sikert aratott a 120 éves zenekar koncertje
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Vidámságtól, jókedvtõl volt a szo-
kásosnál is hangosabb az Eötvös iskola
az idei „Eötvös napok” alkalmából. A
rendhagyó, tanítás nélküli iskolai na-
pok mindig felpezsdítik a diákok ked-
vét. A változatosabbnál változatosabb
programok közül sosem egyszerû vá-
lasztani, de mindenki érdeklõdési kö-
rének és tehetségének meg-
felelõen találhatott idõtöl-
tést. Az újdonságok mellett
persze a kialakult gyakorlat-
hoz illõen mindig vannak
állandó programok. Nem
volt ez idén sem másként.
Az elsõ attrakció mindig a
színjátszó kör elõadása.
Most Shakespeare-tõl a
Szentivánéji álom címû da-
rabot láthatták a diákok tár-
saik elõadásában. Kiállítás
nélkül nincsenek Eötvös napok. A téma
idén Dorog várossá nyilvánításának 25
évfordulója volt, „Faluból város” cím-
mel. A kiállítást Bakosné Zsuzsa szabad-
idõ szervezõ nyitotta meg. Érdekes volt
látni a gyerekek képein, hogy õk ho-
gyan látják városunk változásait. A ki-
állítás megnyitón az iskola énekkara is
szerepelt.

Eötvös napok 2009
Az Eötvös napok május 14-i, hiva-

talos megnyitóján Vigh Attila igazgató
kívánt mindenkinek jó szórakozást,
majd tánc és zene jelezte, hogy két na-
pig nem a tanulásé a fõszerep. A tanter-
mek kiürültek, a diákok nagy része a
tornateremben vagy az udvaron talált
magának elfoglaltságot. A kézmûves

foglalkozások, kerékpáros ügyességi
versenyek, a hétpróbák idén is népsze-
rûek voltak. A sportpályákon is ádáz
küzdelmek dúltak fociban, kézilabdá-
ban, kosárlabdában. Ide is hívtak ven-
dég csapatokat, hogy megtudják, ki a
„legény a gáton” a környéken.

A tanár –diák mérkõzések is min-
dig komoly presztízs csatákat hoznak.

Idén az ifjúság „páholta el” alaposan
a tanerõ képviselõit.

Az iskola elõtt ismét aszfaltrajz ver-
senyen élhették ki mûvészi hajlamai-
kat az alkotás iránt kedvet érzõk, a
téma itt is 25 éves városunk volt.

Voltak az iskolában olyan vállalko-
zó szellemû gyerekek is, akik mégis bent

maradtak a tantermekben, és ma-
tematika, vers- és mesemondó,
helyesírás, valamint nyelvi ver-
senyeken mérték össze tudásu-
kat, a másik két általános iskola
tanulóival.

Pihenésképpen a Holló
Együttes Vándormuzsikusok
címû elõadását tekinthették
meg a diákok az elsõ nap vé-
gén.

Elmaradhatatlan még a bol-
hapiac, és a fõzõverseny a házi

hangverseny, a csocsó, a lábtenisz.
Ám a két nap után is izgalmas volt

hétfõn iskolába jönni, ugyanis rögtön
reggel volt az eredményhirdetés, ahol
kiderült, hogy melyik versenyszámban
ki diadalmaskodott. Ilyenkor is, és a két
nap során is egészen biztos minden
gyerek egyetért abban, hogy jó iskolás-
nak, jó „Eötvösösnek” lenni.

Bal felsõ kép: Cirkuszi produkciót láthattak a Zrínyi
ovisok  a hagyományos pünkösdi táncház elõtt

Jobb felsõ kép: Remek hangulatban, nagyszámú közönség
elõtt mérték össze tudásukat a Dorog Városi Uszodában
rajthoz álló gyermekek. Néhány kiemelkedõ eredmény
mellett a gyermekek küzdeni akarása érdemel külön

figyelmet. Mindenkinek szívbõl gratulálunk és reméljük,
hogy a versenyszellem a legközelebbi megmérettetésig kitart.

Bal alsó kép: Sokan voltak kíváncsiak a Muzsikus Világ
jazz sorozat újabb koncertjére, ahol Lattmann Bélával
találkozhattak, és a 11 éves jazzdobos, Hodek Dávid

játékát is megcsodálhatták
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Az iskola tanulói eddigi legna-
gyobb sikerüket aratták a Kutató Gye-
rekek Tudományos Konferenciájának
budapesti országos döntõjében. A
mikrokutatások kategóriájában
Szoboszlay Roland az Anyanyelv és
irodalom mûveltségi területen, Zel-
ler Mátyás az Ember és természet mû-
veltségi területen nyert elsõ díjat.
Mindketten hatodik osztályosok, fel-
készítõ tanáruk Kovács Lajos.
Szoboszlay Roland dolgoza-
tának címe: A magyar nyelv
és történelem rejtõzködése Ko-
márom-Esztergom megye hely-
ségneveiben. Zeller Mátyás
Tájsebek a dorogi medencében,
avagy Tájrendezés-tájtervezés
lakóhelyemen címmel készí-
tette el dolgozatát.

A Mûvészetek kategóriá-
ban a nyolcadikos Hartyán
Dorina második díjas lett az
ismeretterjesztõ pályamun-
kák versenyében, felkészítõ-
je Partosné Tóth Major Krisz-
tina. Dolgozatának címe: „…a nyakot
gyöngy ékesíté…” avagy Miért készítek
gyöngybõl díszítéseket?

Második díjas az Ember és társada-
lom mûveltségi területen, mikroku-
tatás kategóriában a hatodikos Balázs
Patrícia és Lugosi Rebeka közös kuta-
tása, melynek címe Az otthoni környe-
zet szerepe a tanulásban. Segítõjük Ko-
vács Lajos volt.

Az Anyanyelv és irodalom mûvelt-
ségi területen született egy harmadik
díj is mikrokutatásban, ezt a nyolca-
dikos Dósa Attila érdemelte ki Szabó
Lõrinc költészetének elemzésével A
Tücsökzene gyerekvilágának néhány sa-
játossága címmel, Dankó József tanár
segítõ munkája mellett.

A regionális elõdöntõben harmadik
díjas pályamunkákat készített a 4. osz-
tályos Jezsek Zamira és Nagy Gergõ,
Töreki Richard pedig elismerõ okle-
velet kapott (felkészítõ Kalocsai
Józsefné). Harmadik díjas volt a 8. osz-
tályos Nemes Klaudia-Tõkei Laura
páros (segítõ tanár Dankó József) és
Hajzer Zsófia (felkészítõ Palkóné
Keszthelyi Klára). Tanulóink prezen-
tációjának elkészítésében, felkészülé-
sük támogatásában köszönet illeti
Szurdiné Szó Anikó számítástechni-
ka-tanárt, Bulhardtné Hagelmayer

Az Idõsek Otthona hírei
A dorogi idõsek otthona lakói nem unatkoztak az utóbbi idõszakban

sem. A Húsvéti ünnepekre készültünk majd Anyák napjára. A Dózsa óvo-
dások ellátogattak hozzánk és kedves húsvéti mûsort adtak elõ nekünk.
Nagy szeretettel fogadtuk õket és saját készítésû ajándékkal leptük meg a
gyerekeket. Az Anyák napi ünnepség a jó idõnek köszönhetõen az udva-
ron lett megtartva. Az ovisok versekkel, énekkel köszöntötték a nagymamá-
kat, dédmamákat.

Május 12-én a nyergesújfalui idõsek otthona 10. születésnapján vet-
tünk részt. Nagyon színvonalas és megható elõadásban volt részünk. Kö-
szönjük a meghívást!

Gyermeknap alkalmából átsétáltunk a Dózsa óvodába, ahol meghall-
gattuk a ballagó gyerekek mûsorát és átadtuk ajándékainkat, valamint sok
sikert kívántunk az iskolakezdéshez.

Az Idõsek Otthona lakói nevében: Jerola Mihályné, Ilonka néni

Zrínyi iskolások az országos versenyek döntõiben
Ágnes iskola-könyvtárost és a dorogi
könyvtár dolgozóit.

Szoboszlay Rolandot a zsûri meg-
hívta a Veszprémi Pannon Egyetem
októberi országos névkutatási konfe-
renciájára, ahol díjnyertes pályázatát
a felnõttek elõtt fogja bemutatni.

Már-már megszokottá válik, hogy az
„Éneklõ Ifjúság” minõsítõ versenyén
az iskola kórusai sikert sikerre halmoz-
nak. Ezúttal Dorogon értékelte a zsû-

ri a teljesítményeket. Kovácsné Fódi
Krisztina négy énekkarral nevezett be
a versenybe, és a tanári felkészítést a
zsûri külön elismerõ oklevéllel jutal-
mazta. A Kicsinyek Kórusa aranyok-
levelet kapott diplomával. Aranyok-
leveles lett a Kamarakórus és a Pro
Musica „öregdiák-együttes” mûsora.
A Cantilena felsõ tagozatos kórus
ezüstokleveles minõsítésben részesült.
A tanévzáró koncert szép számú kö-
zönsége megismerhette a fiatalok hu-
morát, show-készségét, amíg a zsûri

döntésére vártak a mûvelõdési ház-
ban. A Kamarakórus Véménden a
nemzetiségi települések kórusainak
országos fesztiválján is elismerésben
részesült.

Az egyéni mûvészeti bemutatókon
is sikert arattak az iskolások. Nagy
Panna 2. osztályos különdíjat kapott
az Ister Granum regionális versmon-
dó versenyen. Osztálytársa, Pusenyák
Viktória ugyanitt a mesemondók kö-

zött különdíjas, majd a Lá-
zár Ervin prózamondó ver-
senyen bejutott az ország
legjobb 12 mesemondója
közé, így felléphetett a Bu-
dapesti Katona József Szín-
ház gálamûsorában is. Az
osztály tanulói országos köz-
lekedési csapatversenyen
ugyancsak az elsõ tíz között
végeztek, s értékes jutalmak-
kal gazdagodtak. Felkészítõ-
jük minden versenyen Mol-
nár Klára osztályfõnök, köz-
lekedési munkában Ködös

Endre és az iskola rendõre, Táki Péter.
Hartyán Dorina 8. osztályos tanuló
hasonló eredménnyel dicsekedhet: a
Kazinczy-évfordulón õ is részese le-
hetett a „Szép magyar beszéd” verseny
országos döntõjének, ahol bronz-pla-
kettet kapott. Tanára Dankó József.

A diákolimpia tornaversenyén az
alsó tagozatosok a megyei döntõig
jutottak, ahol bronzérmet szereztek
Stefaneczné Kárpáti Erzsébet felkészí-
tõ munkáját dicsérve.

K. L.
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A 80. Ünnepi könyvhét alkalmából háromnapos
könyvvásár várt mindenkit a Hõsök terén. Az Arany Já-
nos Városi Könyvtár és a közremûködõ Novella könyves-
bolt így kívánta a jeles évforduló alkalmából felhívni a
figyelmet az olvasás fontosságára és a helyi szerzõk mun-
kásságára. A háromnapos rendezvényt dr. Tittmann János
polgármester nyitotta meg.

A megnyitó után a városszerte ismert és szeretett Koncz
Árpádné készített a gyerekekkel szebbnél szebb és ötlete-

2009. a Magyar nyelv Éve. A Nem-
zeti Emlékezet Program keretében ez
évet a nyelvújítás vezéralakja, Kazin-
czy Ferenc - születésének 250. évfordu-
lója tiszteletére – emlékévnek nyilvá-
nították. Kazinczy személyes pályája és
életútja a mai magyar átlagpolgár szá-
mára egyet jelent a nyelvújítással, anél-
kül, hogy errõl mélyebb ismereteink
lennének. Kazinczy a modern magyar
mûvelõdés egyik legfontosabb „intéz-
ménye” volt. Õ teremtett igazi irodal-
mi nyilvánosságot, irodalmi életet és
tette az irodalmat közüggyé hazánkban.

Méltóképpen igyekezett könyvtá-
runk is megemlékezni errõl az évfordu-
lóról. Egy térségi vetélkedõt hirdettünk
„A nyelvek és az anyanyelv”címmel,
melyre 5-6. osztályos tanulók jelentkezé-
sét vártuk.

A versenyt két fordulósra terveztük.
Az elsõ forduló feladataként a magyar
nyelv családfáját kellett elkészíteni tet-
szõleges technikával. Nagyon ötletes
pályamûvek érkeztek: színes gyön-
gyökkel, termésekkel kira-
kott, több dimenzióba állít-
va, grafittal, színes rajzesz-
közökkel ábrázolt „család-
fák”.

Két forduló között egy
elõadásra invitáltuk a csapa-
tokat és felkészítõ tanáraikat.
A jelenleg Prágában a Ká-
roly Egyetemen vendég ta-
nárként elõadó Dr. H. Tóth

A könyv ünnepe Dorogon
sebbnél ötletesebb kézmûves alkotásokat. És természete-
sen a téren már lehetett válogatni az Alexandra, az Animus,
az Egmont, a Mérték, a Móra, a Napraforgó, a Pagony, az
Ulpius-ház és egyéb neves kiadók könyvei, valamint a
legújabb dorogi kiadványok között.

A pénteki programot színesítette a helyi szerzõk dedi-
kálása. Délelõtt tíztõl délig, illetve délután háromtól, a
könyvsátornál találkozhattunk Buzánszky Jenõvel, Fetter
Györggyel, Kovács Lajossal, Solymár Judittal, dr. Till Jó-
zseffel és dr. Zsembery Dezsõvel, akik szívesen látták el
kézjegyükkel mûveiket.

Öt órától a gyermekkönyvtárban Szilas Zoltán újság-
íróval Papp Márió költõ beszélgetett „Találkoztam boldog
zenészekkel” c. könyvérõl, melyben jól ismert dorogi
muzsikusokkal készített interjúk olvashatók.

Június 6-án, szombaton, 10 órától ismét felpezsdült a
könyvvásár helyszíne. Az Aranycsengõ mazsorett csoport
tartott bemutatót.

Az elsõ könyvheti rendezvény igen sikeres volt, sokan
jöttek dedikáltatni, és jól fogytak a dorogi kiadványok.

Mazsu

Álljunk meg egy szóra!
István nyelvész volt a vendégünk, aki nap-
jaink szépirodalmi nyelvérõl, Kazinczy
örökségérõl beszélt.

A döntõt 10 csapat részvételével
tartottuk meg, ahol valóban játszot-
tunk a magyar nyelvvel, a feladatok
megoldásával. Beugróként minden
csapat két olyan szót kapott, amelyek
nem „élték túl” a nyelvújítást. Ezeket
kellett megfejteniük, s egyiket csapat
névként választani. A feladatok között
szerepelt még találós kérdés, nyelvtö-
rõ megtanulása és elõadása, játék a
nevekkel, rejtett közmondások, szlen-
gek. A kellemes hangulatú délutánon
a következõ eredmények születtek:

1. Merészlet csapata (Zrínyi), 2.
Napirmány csapata (Csolnok), 3.
Képzelmész csapata (Eötvös), 4.
Szemintet csapata (Leányvár), 5. Vég-
lakás csapata (Petõfi).

Gratulálunk a versenyzõknek,
akik könyvjutalomban részesültek és
köszönet a felkészítõ tanároknak!

G. Pintér Gabriella gyermek könyvtáros

F E L H Í V Á S
A szünidõ könyvekkel is izgalmas

lehet! Keressük a nyár könyvfalóját! A
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára
házi olvasópályázatot hirdet a nyári
szünidõre két kategóriában! Ki vehet
rész benne? 8-10 éves és 11-14 éves be-
iratkozott olvasók.

Mit olvashatsz? Az általunk ajánlott
listáról kiválaszthatod a számodra ér-
dekes, szórakoztató könyveket. Ez a
lista letölthetõ a könyvtár honlapjá-
ról (www.dorogikonyvtar.emagyar
orszag.hu) vagy személyesen átvehe-
tõ a gyermekkönyvtárban.

Hogyan nevezhetsz? Az általad kiválasz-
tott könyvekhez tartozik egy kérdéseket
tartalmazó pályázati lap. Ezeket a könyv-
tárban kapod meg. Minél több könyvet
olvasol el és válaszolsz a hozzá tartozó kér-
désekre, annál nagyobb esélyed lehet a
„Nyár könyvfalója” cím elnyerésére. A ki-
töltött lapokat folyamatosan leadhatod a
gyermekkönyvtárban.

Meddig tart? 2009. augusztus 31.
Eredményhirdetés: szeptember 30-

án, a Népmese Napján.
A gyermekkönyvtár nyári nyitva

tartása:
Hétfõ: Z Á R V A Kedd-péntekig:

10-12, 13-16-ig.
A könyvekhez jó szórakozást kívánok!

Gurinné Pintér Gabriella
gyermek könyvtáros
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Néhány szakosztály sportolói a vakáció utolsó betûjét,
az „ó”-t is beütötték. Megkezdõdhettek az értékelések, a
megérdemelt pihenés, vagy az elmúlt idényben szerzett
jó, vagy rossz tapasztalatok levonása úgy a sportolók, mint
az edzõk, vezetõk részérõl.

Asztalitenisz: befejezõdött a 2008/2009-es idény. Az ered-
mény jó minõsítést érdemelt ki. Az NB I-es csapat a baj-
nokságban a táblázat 2. helyén zárt, csak a sérülések miatt
csúszott be egy-két baki. A Nagy, Weinléber, Szenyán, Ja-
kab négyes egyben az egyesület egyetlen NB I-es csapata-
ként megismételte sikeres teljesítményét. A megyei baj-
nokságban szereplõ második csapat a középmezõnyben
végzett, itt is súlyos betegségek nehezítették meg a legjobb
összeállítású csapat pályára lépését, elért eredményük így
is megfelelõnek minõsíthetõ. A szakosztály életében azon-
ban fontos döntések várhatók.

Labdarúgás: az NB III-as csapat helyezése már végle-
ges, mert elõrehozott mérkõzéssel befejezte az éves baj-
nokságot. Az elért 11. hely már biztos, mivel a csapatot
követõk már nem tudják megelõzni a mieinket. A sikere-
sebb szereplést sok-sok esemény zavarta, mert történt ve-
zetõségváltás, edzõváltás, - nem is egy – és a játékos állo-
mányban pedig jövés-menés, és több súlyos, hosszú idõre
szóló sérülés. Örvendetes, hogy több fiatal kapott helyet
és épült be a felnõtt csapatba, - Kopányi, Tittmann, Góman
- és ez bíztató a jövõre.

Az utánpótlás csapatok még munkában vannak, sze-
replésükrõl csak késõbb tudunk végleges eredményt mon-
dani, elöljáróban azonban jó hír, hogy valamennyi csapat
a különbözõ évfolyamú bajnokságban az élvonalban áll.

Kézilabda: az NB II-es nõi csapat nehéz idényt kezdett
meg az elmúlt év õszén. Lemondott az edzõ, így késõn kez-
dõdött meg a felkészülés a bajnoki idényre. De szerencsére
született egy jó megoldás, mert az utánpótlás edzõje,
Györgyné Körmöczi Renáta tanárnõ a felnõtt csapat edzése-
inek irányítását is elvállalta. Nagy terhet rótt az edzõre és a
csapatra a késõi felkészülés hátránya okozta fizikai és játék-
hiány bepótlása és így a kitûzött cél nem lehetett más, mint a
kiesés elkerülése. Az õszi idény érthetõen rosszul indult. A
csapatnak nem volt állóképessége, hiányoztak a felkészülési
mérkõzések és a játékosok, illetve a csapat összekovácsolása
sem ment egyik napról a másikra. Ezért mindössze 5 pontot
sikerült szerezni az õsszel, két nyert mérkõzés és egy döntet-
len eredménnyel. Megváltás volt az idény befejezése min-

Dorogi Sportképek

Minden jó, ha a vége jó!
denki számára. Januárban aztán nagy lendülettel vágtak bele
a tavaszi jobb folytatásba. Edzés edzést követett, részt vettek
több felkészülési mérkõzésen és ezeken a jobb erõnlét révén
sikerült mérkõzéseket nyerni. Érzõdött a játékon az össze-
szokottság úgy a felnõtt, mint az ifi csapatnál. Február végén
elkezdõdött a tavaszi idény, és a kitûzött cél nem változott –
a kiesõ hely elkerülése. S jöttek is az eredmények. Sorra nyer-
ték mérkõzéseiket, mindössze hármat vesztettek el, azokat is
a élen álló csapatokkal szemben. Az õszi 5 ponttal szemben
tavasszal 14 pontot szereztek, így a bajnokságban 19 ponttal
a 8. helyen zártak. Az ifik is szárnyakat kaptak, hiszen csak 6
ponttal indították a tavaszt, és 13 pontot szerezve, utánozva a
felnõtteket, az összesítésben elért 19 pont a 7. helyet jelentet-
te a bajnokság végén. A bajnokságban a felnõtt góllövõ listát
226 góllal, ami 10 gólos átlagnak felel meg, Keserû Mónika, a
csapat jobbszélsõje nyerte meg. Az ifik között a 3. helyen
végzett Zahorecz Tamara 172 lõtt góllal, 6. pedig Szalai Ale-
xandra lett 160 góllal. A kézis lányok és edzõjük teljesítmé-
nyérõl csak a legnagyobb elismerés hangján beszélhetünk,
és azt kívánjuk, hogy a következõ bajnoki éven zökkenõ-
mentesen, még jobb eredménnyel örvendeztessék meg lel-
kes szurkolóikat és persze önmagukat is.

Tenisz: véget ért az éves bajnokság tavaszi idénye. Az OB
III. osztályú csapat sikeres idényt mondhat magáénak, mert
eredményével a második helyen zárt. Eredmények: Dorog-
Bp. Pannon SC: 6-3.Budakalász-Dorog: 3-6. Dorog-Veszprém:
7-2.Balatonalmádi-Dorog: 6-3.SZTC Tatabánya_Dorog: 4-
5.Dorog-2001 Tatabánya: 7-2. Dorog-Agárd: 4-5.

A tavaszi összeredmény tehát 7 mérkõzés, 5 gyõzelem,
2 vereség, 38-25, 10 pont. Az eredmény dicséretes, csak gra-
tulálunk és további sok sikert kívánunk az õszi folytatás-
ban. Felvezetõ körverseny hét fordulóban:

Dorog, lány, 14 éves korcsoport: 4. Makrai Vanda, 5.
Fridrich Szandra. Fiú, 14 éves korcsoport: 2. Rábl Dávid, 4.
Flórián Dávid.

Esztergom, lány 14 éves korcsoport: 3. Kovács Eszter.
Fiú, 14 éves korcsoport: 1. Váradi Bence. A következõ állo-
mások: Komárom, Tatabánya, Tata, és a záró mesterverseny
helyszíne Nyergesújfalu szeptember 5-én.

Végezetül azt kívánjuk a végzett szakosztályok sporto-
lóinak, hogy használják sikeresen a nyári pihenõidõsza-
kot, és erõt gyûjtve vágjanak bele az új bajnoki idény sike-
resebb szereplésébe.

Göb Sándor

„DOROGIAK DOROGÉRT” ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA
A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány városunk szépítéséért, kulturális és szellemi életének fejlesztéséért, a
város hírnevének erõsítéséért cselekvõ személyeket, csoportokat kívánja elismerésben részesíteni.
Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus kialakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokások
megõrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak összefogását lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes keretek között adja át az arra érdemeseknek a

„DOROGIAK DOROGÉRT”
elnevezésû oklevelet, plakettet és a vele járó jutalmat. E nemes hagyományt követve ebben az évben is sor kerül
hasonló keretek között a díjak átadására.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog város polgárai, a hivatali intézmények vezetõi, a társadalmi- és
gazdasági szervezetek vezetõi. Ehhez kérjük a dorogiak segítségét.
A javaslatokat megfelelõ indoklással ellátva 2009. október 30-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány részére.
Cím: Arany János Városi Könyvtár 2510 Dorog, Bécsi út 42.
Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevõ támogatásukat!                          Dankó József kuratóriumi elnök
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Eötvös Alapítvány a Gyermekekért
Egyszerûsített beszámolója 2008.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
     I.   Immateriális javak
     II. Tárgyi eszközök
     III.Befektetett pénzügyi eszközök
B.  Forgóeszközök
     I.   Készletek
     II.  Követelések
     III. Értékpapírok
     IV. Pénzeszközök 842
Eszközök összesen 842
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
C. Saját tõke
     I.   Induló tõke/Jegyzett tõke 100
     II.  Tõkeváltozás/Eredmény 678
     III. Lekötött tartalék
     IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl

(közhasznú tevékenységbõl)   64
     V.  Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
    I.   Hosszú lejáratú kötelezettségek
    II.  Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen: 842

Bönde Ferenc sk. a kuratórium elnöke

A „Pro Schola Nostra” alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2008. évrõl

Az alapítvány a KEM Bíróság Pk. 60.189/1991/27. sz. 2004.
április 30-án kelt végzése alapján közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 7 kura-
tóriumi tag és 3  felügyelõ bizottsági tag segíti mûködését.
1./ 2008. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Befektetett pénzeszköz 1.000 Induló tõke 370
Pénzeszköz 561 Tõke változás 1.436

Tárgyévi eredmény - 245
Eszközök összesen: 1.561 Források összesen: 1.561

Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Richter Rt. támog. 300 Anyagjellegû ktg.    70
SZJA 1 % felajánlás 412 Táborok, Pályázatok   761
Egyéb bevétel 69 Filmharmónia bérlet 90

Nyelvvizsga díjak     88
OTP költség 17

Bevétel összesen: 781 Kiadás összesen: 1.026
Tárgyévi eredmény - 245

2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2008. évben nem
kapott.
3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 245 e Ft-tal  csökkent.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

Wendlingeni nyelvi tábor 324 e Ft
Sítábori támogatás 312 e Ft
Jutaomkönyvek   30 e Ft
Csibetábor   23 e Ft
Selmecbányai kirándulás 72 e Ft
Filmharmónia bérlet támog.   90 e Ft
Nyelvvizsga díjak 88 e Ft

5./ Kimutatás a kapott támogatásokról
SZJA 1 % 412 e Ft
Richter Gedeon Rt. 300 e Ft

6./ A kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjai az alapít-
ványtól juttatásban nem részesültek.
7./ Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló.

Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltéte-
lekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi meg-
határozásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei fõleg az alapítók közül a Richter Gedeon Vegyé-
szeti Gyár NyRt-tõl és az Szja 1%-ából származnak. A többi
alapító nem támogatja az alapítványt.
Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelõen
történnek. A kuratórium határozatai a közérdekû célok-
nak eleget tesznek.

Brassói László Kuratóriumi elnök

Az alapítvány jogállása a bíróság Pk 60062/17 sz. 1999.02.22-én
kelt végzése alapján közhasznú szervezet. A közhasznú tevé-
kenység megvalósításában 5 fõ kuratóriumi tag mûködik közre.
1./ Számviteli beszámoló

2008. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Immateriális javak Induló tõke 100
Ingatlanok Tõke változás 678
Követelések Tárgyévi eredmény 64
Pénzeszköz 842 Kötelezettségek
Eszközök összesen: 842 Források: 842

Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás Anyagköltség
Közhasznú tev. bevétel Szem. jell. ktg.
SZJA 1% felajánlás 679 Értékcsökkenési leírás
Egyéb bevétel 53 Egyéb költség 22
Adott támogatás 646
Bevétel összesen: 732 Kiadás összesen: 668

Tárgyévi eredmény: 64
2./Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.
Sportcélokra, versenyekre  97 E/Ft
Táborok támogatására 103 E/Ft
Évvégi jutalomkönyvekre 100 E/Ft
Tanulmányi kirándulásokra            256 E/Ft

Eötvös napi kiadásokra 50 E/Ft
Eötvös díjra  15 E/Ft
Színház látogatásra    6 E/Ft
Német nyelvi tanfolyam díjára  19 E/Ft
Összesen:            646 E/Ft
3./Kimutatás a kapott támogatásról.
          1% SZJA átutalás          679 E/Ft
Baumit sportcélú támogatása            50 E/Ft
Összesen:          729 E/Ft
4./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló
Az elõzõ évben átutalt 1% felajánlást melynek összege
587 E/Ft, az alapítvány a következõk szerint használta fel:
Német nyelvi tanfolyamra 19 E/Ft
Versenyek nevezési díjára 44 E/Ft
Táboroztatásra 103 E/Ft
Tanulmányi kirándulásra 256 E/Ft
Év végi jutalom könyvekre 100 E/Ft
Eötvös díjra             15 E/Ft
Eötvös-napi kiadásokra 50 E/Ft
Összesen:           587 E/Ft
A 2008. évben átutalt 679 E/Ft SZJA felajánlásról még
nem történt kuratóriumi döntés.
Az alapítvány vezetõ tisztségviselõje nem részesült
juttatásban.

Bönde Ferenc sk. a kuratórium elnöke

Dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért Közhasznúsági jelentés 2008. évrõl
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59. BÁNYÁSZNAP
DOROG

2009. szeptember 4-5-6.
TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,

IPARMÛVÉSZEK,
KÉZMÛVESEK!

Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápolva,
minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megren-
dezi Bányásznapját. A rendezvény mindig nagy ér-
deklõdésre tart számot, a két nap alatt több ezer látoga-
tó vesz részt a minden korosztályt kielégítõ progra-
mokon. A város törekszik arra, hogy évrõl évre egyre
színvonalasabb választékkal álljon az ide látogatók ren-
delkezésére. Ebben nagy szerepük lenne a nép- és ipar-
mûvészeknek, kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal
tovább emelnék a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész,
kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a kitele-
pülést Dorog Város Önkormányzata térítésmente-
sen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a
József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Ott-
hon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.

Máltai fúvószenekar és táti
mazsorettek Dorogon

2009 július 15.-én (szerda), 18 óra.
Közremûködnek:

Socjeta Muzikali Santa Katarina - Zurrieq (Málta)
és a Dorog & Tát Fúvószenekar

A hangverseny elõtt, 17 órai kezdettel a máltai fúvószene-
kar menetzenét játszik az uszoda és a Mûvelõdési Ház kö-
zött. A 70 fõs együttes elõtt a Táti Mazsorett Csoport kb. 50
csinos tagja fog vonulni. A menetet a Mûvelõdési Ház elõtti
téren a Dorog & Tát Fúvószenekar zenével fogadja, majd
ezt követõen a táti lányok három koreografált tánccal ked-
veskednek a vendégeknek és a dorogi közönségnek.

A belépés díjtalan.

Olasz zenekar városunkban
2009. július 22. szerda 17.30,

József Attila Mûvelõdési Ház
Vendégzenekar:

Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora (Olaszország)
Közremûködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar

A belépés díjtalan!

Nyáresti muzsika Esztergomban
2009. július 26-án vasárnap

a dorogi Bányász zenekar lép fel a Széchenyi téren.
Minden „rajongót” szeretettel várnak!

Bányásznapi elõzetes
2009. szeptember 4. péntek:

Hot Jazz Band, Graveyard at Maximum együttes
2009. szeptember 5., szombat:
Kormorán együttes, tûzijáték
2009. szeptember 6. vasárnap:

Lord együttes

25 ÉV TÖRTÉNELME – CSEPPBEN A TENGER
6. Elkoptatott szavak?

Próbálgatom a gyerekek között, mit
jelent nekik egy-egy szó, kifejezés,
amit én még mindennapos használat-
ra kaptam az elõttem járóktól.

Csille! – Az egyik emlékszik valami
gyanúsan ronda tartályra a nagyapja
szõlõjében, onnan kell locsolni a
konyhakerti növényeket.

Kötélpálya! – Többen tudni vélik,
hogy az egyik fogadó játékudvarában
csúszdázni lehet kötélpályán. Kicsit
veszélyes, de tök jó!

Homokvasút! – Játékos terepasztal-
nak gondolják, vagy beugratós kér-
désnek. Homokból vasút? Marhaság
– mondják ki végül.

Karbidlámpa? – Csak néznek, tippel-
ni sem tudnak.

Hatos utca? – Ilyen Amerikában van,
kiáltják magabiztosan a képembe.

Báger? – Néma csönd.
Ötházak? – A haverom abban az ut-

cában lakik.
Keramitkockák? – Kezdenek bosszú-

san és blöffölve reagálni.
Azt már megkérdezni sem lehet,

hogy reggel hatkor, délután kettõkor,
este tízkor mi dudálta nekünk a vá-
rosban az idõt? És mi volt a Bányász
Rádió? És hol a Szutni, a Kiskõbánya,
az Ágnes-telep, a szénoltár? És ki tud-
ná folytatni, hogy Ilku, Buzánszky,
Kónya, Bakonyi…?

Néha azért elámulnak. Volt lõtér?
Tanbánya? És nem volt mindig Pala?
Se sídomb?

Nézik ezt a képet: milyen üres az
út? És ez Dorogon volt? Hol?

A megfejtést kérjük a mûvelõdési
házban vagy a városi könyvtárban le-
adni, 2009. július 10-ig.

La-Ko

Az elõzõ hónap nyertese: Nagy Ti-
bor, Esztergom-kertváros


