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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Egy hét a bányász hagyományok jegyében
Már 57-edszer színesítette városunk életét az elsõ szeptem-

beri hétvégén és az azt megelõzõ napokban a Bányásznap.
A legelsõ esemény mindig a bányaipar dolgozóinak,

nyugdíjasainak köszöntése a József Attila Mûvelõdési
Házban. Ilyenkor újra találkoznak egymással a volt mun-

katársak a Bányász Szakszervezeti Szövetség rendezvényén.
Az ünnepségen jelen volt a bánya két korábbi vezérigaz-
gatója, a 90 éves Kroszner László és utódja, Tóth István, illet-
ve a legtovább üzemelõ Lencsehegyi bánya egykori igaz-
gatója, Gleviczky István is. Papp Sándor BSZSZ alelnök meg-
nyitója után dr. Tittmann János, Dorog polgármestere a bá-
nyász elõdök által teremtett értékeket emelte ki. Õk hozták
létre a város meghatározó elemeit, s hangsúlyozta, ezt a
közösségfejlesztõ, összefogó, településfejlesztõ erõt köte-
lességünk megtartani, továbbfejleszteni és hagyománya-
inkat megõrizni. Reményét fejezte ki, hogy a bányász elõ-
deink iránti tisztelet a város építéséért végzett munka hét-
köznapi gyakorlatában is felismerhetõ. Ezt követõen
Wágner Ferenc, a BSZSZ elnöke beszélt a hagyományõrzés
gyakorlatáról. Elmondta, hogy az 57. Bányásznap tisztele-
tére fotóalbumot jelentetett meg a szövetség Gáspár Sándor
festõmûvész alkotásaiból, aki maga is bányász volt egykor.
A tervek között szerepel még a szénmedence bányászkodása

hiteles történetének feldolgozása.
Az elismerések átadására is sor került. BDSZ mûvészeti

nívódíjat kapott Gáspár Sándor festõmûvész, a Dorogi Szén-
medence Kultúrájáért Alapítvány elismerését kapta Sasvári
Géza nyugdíjas bányamester, a bányászhagyományok ápo-

lásában kifejtett tevékenységéért bányász emlékgyûrût és
BDSZ Emléklapot kapott Bánhidi József, Annavölgy pol-
gármestere, és dr. Tittmann János polgármester. A gyûrûket
a Nagykanizsán tartott központi ünnepségen vehette át a
két polgármester.

Idén sem feledkeztek meg azokról, akik munkájuk köz-
ben veszítették életüket a bányában. Az õ tiszteletükre ko-
szorúkat helyeztek el a szénmedence temetõiben, emlék-
helyein, s a pótolhatatlan veszteségekre emlékezve hajtot-
tak fejet emlékük elõtt.

A péntek délután már a vidámságé volt. A Bányász
Zenekar és az Aranycsengõ Mazsorett Csoport díszes fel-
vonulása nyitotta meg a Jubileum téri három napos prog-
ramsorozatot. Az esti fellépõ a Bon Bon együttes volt, akik
színvonalas, élõ koncertet adtak.

A szombat reggeli zenés ébresztõ újabb rendezvények-
re hívott: a dorogi bányász emlékmûvek koszorúzása után
a Jubileum téren szórakoztató programok, mutatványosok,

A kiállítás megnyitója Südi Iringó és Somló Tamás

A bányász nyugdíjasok köszöntése A Bon Bon együttes
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kirakodóvásár vártak mindenkit. Idén újdonságként kéz-
mûvesek, népmûvészek mutatkoztak be a dorogi közön-
ségnek. Találkozhattunk kosárfonóval, üveglámpa-, és ék-
szerkészítõvel, gyöngyhímzõvel, fazekasokkal és még szám-
talan más népi- és iparmûvészeti remekmûvel.

A színpadon helyi ének-, tánccsoportok és sportolók mutat-
koztak be, majd Óz a nagy varázsló mulattatta a gyerekeket bará-
tai: a galambok, kacsák, nyuszik közremûködésével.

Míg a téren a szórakoztató programok zajlottak, a mû-
velõdési ház galériájában két alkotó mûveibõl nyitott meg
kiállítást Jeles András filmrendezõ. Az „Álom-Virág, Más-
Világ” címû tárlat egyrészt a dorogiak számára már isme-
rõs, Csolnokon élõ Magyar Judit Mária kõbõl, virágból, fá-
ból és nagy adag alkotói fantáziából készült képeit, kom-
pozícióit sorakoztatta fel. A másik hölgy Erdélyi Lili Ada,
aki most mutatkozott be városunkban, s a „Nõ virág” címû
kollázsait, valamint mesekönyveit ismertette meg a nagy-
számú közönséggel. A tárlaton a természetes anyagok vilá-
ga mellett egy nõi budoár nosztalgikus hangulatába is be-
tekinthettünk a két mûvésznõ jóvoltából.

Este a téren Somló Tamás és zenekara mulattatta a nagy-
érdemût ismert slágereivel. Meglepetésvendégként, pár
tánc erejéig,  Südi Iringó is színpadra lépett,

Az est fénypontja a brikettgyár területérõl a közönség
fölé fellõtt színpompás tûzijáték volt, mely kitûnõ hangu-
latot teremtett a Bónusz együttes utcabáljához.

A vasárnapi misét a Magyar Katolikus Rádió közvetí-
tette a Szent Borbála templomból. A rádió vasárnapi mû-
sorában több szempontból is bemutatkozott városunk a
bányásznap alkalmából.

Igazi kuriózum volt a vasárnap délelõtti Erõs Emberek
versenye. A küzdelem Fekete László szervezésében hét
résztvevõvel zajlott, akik az ország több részérõl érkeztek.
Öt versenyszámban, különbözõ kellékekkel mérették meg
erõiket az indulók. A rendezvényre sok érdeklõdõ látoga-
tott el és szurkoltak az embert próbáló feladatokkal küzdõ
versenyzõknek. A szoros verseny nyertese a közönség nagy
örömére a dorogi Vörös József lett.

Az erõs férfiak után a csinos lányoké lett a fõszerep. A
VI. Térségi Mazsorett Találkozó színes egyenruhába bújt
hölgyei a városon végig masírozva vezették a közönséget a
Jubileum térre, ahol estig látványos bemutatókkal marasz-
talták a nagyérdemût.

A dorogi Sic Transit együttes hangulatváltást hozott:
rock-os dallamokkal alapozták meg az esti fellépõ, a Besh
o Drom együttes mûsorát. A kelet-európai és balkáni nép-
zenei elemeket saját dallam és ritmusvilággal ötvözõ elõ-
adás nemcsak a táncos lábúaknak kedvezett. Ha mindenki
nem is perdült táncra, legalább egy-pár lábfejmozdításra
sokakat magával ragadott az eleven, pörgõs muzsika.

Az idei Bányásznapról elmondhatjuk, hogy különle-
ges, színvonalas programok és remek szervezés jellemezte.

MaZsu

Mazsorett bemutató a színpadon Folyamatos volt a sokadalom a Jubileum téren

Az erõs emberek versenyének izgalmas pillanata

Színes és ízléses választék a népmûvészek standján

Játékos gyermekfoglalkozás a Jubileum téren
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Elszámoltunk
A városlakók, de a környeze-

tünkben élõk is elismeréssel
nyilatkoznak arról a látványos
fejlõdésrõl, ami a településün-
kön megvalósult. Az is közis-
mert - hiszen sokszor adtunk
hírt róla -, hogy  a fejlesztések
hátterében  meghatározó szere-

pe volt a pályázatok alapján elnyert támogatásoknak.
Ezek közül most a város északi, vasúton túli területét

érintõ, Regionális Operatív Program által támogatott fej-
lesztés folyamatának záró aktusáról számolok be.

A ROP keretében pályázott tartalomra összesen 1.097 mil-
lió Ft-ot hagyott jóvá az illetékes szervezet, aminek meg-
oszlása a következõ volt:

Európa Uniós támogatás 821 millió 74,8%
Állami támogatás 164   “ 15,0%
Saját forrás 112   “ 10,2%
Tekintettel arra, hogy a saját erõ  biztosításához banki

hitelt vettünk igénybe, lehetõséget kaptunk kormányzati
támogatás pályázatára is. A sikeres befogadás további 62
millió  Ft-os összeget eredményezett.

Összesítve tehát 50 millió Ft saját erõ ellenében a pályá-
zatok útján 1.047 millió Ft-ot kaptunk.

Igaz, a megvalósítás során a tervezett, és a programban rög-
zített összeghez képest nagyobb kiadás vált szükségessé.

Ez alapvetõen az évekkel korábbi kalkulációk bizonyta-
lanságából, és a megvalósítás során felmerült, és szüksé-
gesnek  ítélt pótmunkákból ered.

A projekt elemeinek tételes elszámolása az alábbi képet
mutatja (mill.Ft-ban):
Megnevezés terv tény eltérés index
1. Városi uszoda építése 318,0 409,3 +  91,3 128,7
2. Mûv. Ház felújítása 239,2 291,7 +  58,5 121,9
3. Brikettgyári ter. rend. 133,0 195,3 +  62,3 146,8
4. Idõsek Átmeneti Otthonának

kialakítása 61,2 107,9 +  46,7 176,3
5. Jubileum tér és játszótér felúj.30,0 31,1 +   1,1 103,7
6.   Szt.Borbála templom elõtti

terület rend. 10,0 16,0 +   6,0 160,0
7.   Piac téri garázssor szilárd

burkolata 13,4 12,6 -   0,8 94,0
8.   Petõfi tér felújítása 41,7 25,5 -  16,2 61,2
9.   Mészáros L. utca szilárd

burkolata 40,5 24,8 -  15,7 61,2
10.  Otthon tér díszburkolat

kiépítése 40,0 53,4 +  13,4 133,5
11.  Zsigmondy ltp. járda

felújítás 10,0 20,6 + 10,6 206,0
12.  Zsigmondy ltp. zöldterület

és játszótér 10,0 16,3 +  6,3 163,0
Összesen: 947,0 1.204,5 +257,5 127,2

A városfejlesztésekhez elnyert támogatásokhoz szigorú
pénzügyi elszámolás kötelme társul.

A szerzõdésben is rögzített folyamat szerint negyedéven-
te, jelentés alapján - öt alkalommal - kerültek folyósításra
az igényelt összegek. Az utolsó 20%-os mértékû támogatást
a záró jelentés benyújtását követõen kaptuk meg.

Közremûködõ szervezetként a Várostervezési és Urba-
nisztikai KHT (VÁTI), felügyeleti szervként pedig a Kor-
mányzati Ellenõrzési Hivatal (KEHI) folyamatosan ellen-
õrizte a jelentéseket, a kifizetési kérelmeket, és  helyszíni
ellenõrzéseket is végeztek.

Ezekkel még nincs vége az ellenõrzéseknek, mert követési
jelentésekben évente beszámolási kötelezettségünk van.

A fejlesztésekkel kapcsolatos dokumentumokat pedig 2013-ig
õriznünk kell, lehetõséget adva egy késõbbi ellenõrzésre is.

A kivitelezések és a pénzügyi elszámolások után megál-
lapíthatjuk, hogy az elnyert pályázatban vállalt kötelezett-
ségünknek - ahogyan azt a szerzõdés aláírásakor ígértük -
minden vonatkozásban eleget tettünk.

Ezt erõsítette meg az uszoda ünnepélyes átadásakor Dr.
Kolbert István államtitkár úr is, ami a jelen lévõ dorogi
lakosokat jogos büszkeséggel töltötte el.

Szebb, és gazdagabb lett a városunk. Remélhetõ, hogy új
értékeink, épített környezetünk megbecsülésével, egy
magasabb színvonalú élet lehetõségét teremtettük meg.

Karcz Jenõ, a pénzügyi bizottság elnöke

MEGEMLÉKEZÉS
Az Aradi Vértanúkról
2007. október 5-én 17.00 órakor

a József Attila Mûvelõdési Házban
az Örmény Kisebbségi Önkormányzat

szervezésében.
Ünnepi beszédet mond:

Dr. Tittmann János polgármester
Közremûködnek:

a Petõfi Sándor Általános Iskola tanulói
az Erkel Ferenc Zeneiskola.
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Háromból három
A fociszerelmesek nagy örömére elkezdõdött a szezon,
melybõl eddig a dorogi csapat három mérkõzést játszott le.
Az elsõ meccset hazai pályán, Budakalász csapata ellen
egy nagyszerû 2-1-es eredménnyel zárta. A következõ hét-
végén idegenben, a Budapest Erõmû pályáján egy újabb
sikeres 0-1-es gyõzelmet nyugtázhattunk. A sorozat ezzel
még nem fejezõdött be, ugyanis itthon 2-0-ás elsöprõ ered-
ménnyel vertük meg a Budafok együttesét! A csapat edzõ-
jét, Csapó Károlyt kérdeztem az eredményekrõl:
„A pályán folyamatosan mennek az edzések és megpróbá-
lunk minél jobban felkészülni a következõ meccsekre. Bí-
zom benne, hogy sikerül megtartanunk ezt a lendületet és a
továbbiakban is gyõzelmekkel zárhatjuk a mérkõzéseket!”

Szabó Zsolt

MEGHÍVÓ
A Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédelmi Egyesület
(BEBTE) Vulkanológiai Kollektívája
(Érdi-Krausz Erika, Fadgyas F. Gábor,
Kosztra Barbara, Lieber Tamás, Szabó
Zoltán és Tóth Krisztina) tisztelettel
meghívja Önt Vulkántúrák - Dél-
Olaszország címû könyvének
diavetítéssel egybekötött
bemutatójára, 2007. szeptember 24-
én (hétfõn) 17 órára, a dorogi Arany
János Könyvtárba (Bécsi út 42.). A
rendezvény vendége lesz DR.

JUHÁSZ ÁRPÁD geológus
Rendhagyó turistakalauzzal kedveskedik olvasóinak a Kornétás
Kiadó. Izgalmas és mozgalmas, változó és változatos területre
invitálja a természet szerelmeseit, Dél-Olaszországba, a társa-
dalmi és természeti energiák egyik fõ európai ütközõpontjára.
A szerzõk lelkes természetbúvárok, a természetföldrajz és a tu-
dományos ismeretterjesztés megszállottjai, a dorog-esztergomi
Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület
(BEBTE) Vulkanológiai Kollektívájának tagjai, akik 1990-es
évek elején kerültek kapcsolatba Itáliával és annak mûködõ vagy
éppen szunnyadó tûzhányóival. A könyv Dél-Olaszország há-
rom, vulkánosság szempontjából legaktívabb területét tárgyal-
ja. Az olvasó megismerkedhet a nápolyi régióval, áttekintést
kaphat a Campi Flegreirõl, valamint a vulkanológusokat legin-
kább aggasztó Vezúvról. Hasonlóképpen részletesen foglalkoz-
nak a szerzõk a szicíliai Etnával, csakúgy, mint a Lipari-szige-
tek tûzhányóival, különösképpen a Vulcanóval és a Strombolival.
A kötet nem pusztán túrajavaslatokat tár az érdeklõdõ elé, ha-
nem a vulkanológia alapjaival is igyekszik megismertetni. A
tankönyvi részletességgel megírt bevezetõt oldottabb hangvéte-
lû, praktikus tanácsokkal kiegészített túrabeszámolók követik.
A kiadvány végén lévõ kislexikon a szakkifejezések magyaráza-
tát szolgálja, a miniszótár és a hasznos címek jegyzéke pedig a
terepen történõ tájékozódást igyekszik elõsegíteni.

Befejezõdött a Panel Plusz Program Dorogon. A Fáy
lakótelep 9. számú és a Borbála lakótelep 7. számú

házának mûszaki átadásával lezárult a hét épületet
érintõ, energiatakarékosságot célzó panel felújítási

program. A renoválás magába foglalta a nyílászárók
cseréjét, hõszigetelést, a homlokzat vakolását, festését. A

munkálatokat határidõn belül végezték, a nagy nyári
meleg sem okozott késést. A önkormányzat további panel

felújításokat tervez a jövõben Dorogon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról,

valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
szóló 20/2005 (V. 27.) sz. rendeletében meghatározottak sze-
rint 2007. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló,
szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatáro-
zott feltételeknek megfelelõ pályázók – az e célra elkülöní-
tett összeg erejéig – anyagi támogatásban részesülhetnek.

A pályázók köre:- Dorog város területén állandó lak-
hellyel rendelkezõ,- a felsõoktatásban nappali tagozaton
tanuló,- szociálisan rászoruló diákok.

Pályázati feltételek:- A pályázó családjában az egy fõre
jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegének 150%-át (2007-ben: 40.695,-Ft);-
Az adott felsõoktatási intézményben elért minimum köze-
pes (3,51) tanulmányi átlag; - a következõ tanulmányi fél-
évre történõ beiratkozás igazolása.

A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített for-
manyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hiva-
tal Ügyfélszolgálati Irodájában lehet átvenni.

A pályázat beadásának határideje: 2007. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület október havi

rendes ülésén történik, a szociális rászorultságot, valamint
a tanulmányi átlagot tükrözõ pontszámok által meghatá-
rozott rangsor alapján. Az elnyerhetõ támogatás összege (a
nyári szünet kivételével)7.000,-Ft/fõ/hó.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Jelentkezhetnek a PARLAGFÛ-MENTES HÁZ orszá-

gos akcióprogramra mindazon magánszemélyek, akik tu-
lajdonán (házuk környékén, kertjükben, nyaralójukban)
nincs parlagfû, és szeretnék elõsegíteni, hogy csökkenjen
a parlagfû pollen okozta allergiások száma.

Az ingatlan teljes parlagfû mentesítését elvégzõ tulaj-
donosok a lakóhelyük szerint illetékes önkormányzat par-
lagfû koordinátoraitól igényelhetik a „Parlagfû-mentes
Ház” igazoló matrica postaládájukra történõ kihelyezését.

Vegyen részt Ön is a parlagfû elleni
küzdelemben!

További információ a Parlagfû-men-
tes Ház akció programról a  www.
nepegeszseg.hu honlapon található.

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi
Kistérségi Intézete

Új kistérségi szereplõk
– koordináció és közlekedés fejlesztés

Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI) nyílt Dorogon. Az új
intézmény egy országos hálózat részeként a Dorogi Többcé-
lú Kistérségi Társulás irodájában kapott helyet. A megnyi-
tón részt vettek a térség polgármesteri, valamint az
esztergom-nyergesújfalui kistérség meghívottjai, köztük az
ottani HVI vezetõ. A HVI-k egyfajta hidat, összekötõ kapcsot
képeznek majd az országos stratégiát kidolgozó FVM és az
azt tartalommal megtöltõ, helyi szinten megvalósító projekt-
gazdák között. A HVI-k az információk áramoltatásán szá-
mos egyéb szolgáltatást nyújtanak még, részt vesznek a ter-
vezésben, a tervek operatív megvalósításában, a helyi közös-
ségépítésben, képesség-, és készségfejlesztésben, a gazdasági
és kulturális elképzelések összehangolásában. Jelenleg leg-
aktuálisabb feladatuk a LEADER-regisztráció lebonyolítása,
tehát lajstromba veszik mindazokat az akciócsoportokat, és
az azokhoz csatlakozó tagokat, akik részt kívánnak venni a
2013-ig megvalósuló új LEADER programban.

A megnyitó elõtt a polgármesterek megbeszélést foly-
tattak a Közlekedéstudományi Intézet Kht. munkatársai-
val, valamint a MÁV Zrt. és a Vértes Volán Zrt. képviselõi-
vel a dorogi kistérség közösségi közlekedésének fejleszté-
sérõl, összehangolásáról. A cél a térség közlekedés fejlesz-
tési koncepciójának kidolgozása. Ebben a Közép-Dunán-
túli Regionális Közlekedésszervezési Iroda lesz a kistérség
segítségére. A jövõbeni együttmûködés megalapozását szol-
gáló találkozón a polgármesterek kifejtették településük
közlekedési igényeit, problémáit, melyekre megoldást vár-
nak az elkövetkezõ években. Dorog esetében szóba került
a volt brikettgyár területén kialakítandó térségi buszpá-
lyaudvar és vasútállomás is.

Indul az úszás oktatás
Szeptember végén indul a dorogi óvodások és általános

iskolások kötelezõ úszásoktatása az új uszodában. A tanrend-
be illesztett oktatáson kívül a gyerekek járhatnak még külön
órákra is, és edzésre is. Szekér Zoltán és Somogyi Petra okta-
tó-edzõk elmondták, hogy az oktatást szervezõ Új-Hullám
Úszó és Vízilabda Iskola Oktató és Tehetségkutató KHT. 2006-
ban alakult, s jelenleg öt helyen dolgoznak az országban:
Budapesten két helyszínen, Piliscsabán, Dorogon és Kecs-
keméten. A dorogi uszoda kiemelt fontosságú számukra: itt
az új városi uszodában tudják bemutatni, hogy mire képe-
sek. Somogyi Petra lesz a vezetõ oktató Dorogon. Mellette
még további szakképzett oktatói, edzõi, tanári diplomával
rendelkezõ oktatók, edzõk fognak dolgozni.

A tanrendbe illesztett foglalkozások mellett a gyerekek
igénybe vehetik az esti, heti kétszeri tanfolyamos oktatást.
A gyermekeknek nyolc szintet kell teljesíteniük. Nyílt órá-
kat is tartanak a szülõknek tíz alkalmanként, hogy lássák a
fejlõdést. A részletek a honlapjukon olvashatók.

Az oktatók szeretnék a versenysportot is fellendíteni. Tud-
ják, hogy a városban régebben volt úszóélet. Felelõsséget érez-
nek az iránt, hogy ezt újra indítsák. Dorog környéki szakem-
berek is részt vesznek a munkában.  Így kívánnak hozzájá-
rulni a gyerekek egészséges életre neveléséhez, a sportos
szemlélet kialakításához, és hogy pezsgõ élet legyen az új
uszodában. A jövõben vízilabda elõkészítõ tanfolyamot is
indítanak. Az úszóiskolába jelentkezni a honlapon és telefo-
non lehet. Somogyi Petra: 30/ 658-92-68. www.uj-hullam.hu

* * *
Értesítjük a tisztelt dorogiakat, hogy a városi uszoda 2007.

szeptember 17-23. között technikai szünet miatt zárva lesz.
nyitás 2007. szeptember 24-én hétfõn, reggel hat órakor.

Az én hazám
Szûkebb hazám Dorog, Esz-

tergom környéke, a kis falvak a
Gerecse és a Pilis lankáin, a Duna
és a Garam vizei, az itt élõ sokfé-
le származású emberrel. Öröm-
mel tölt el, ha az utcán megyek
és köszönhetek embereknek,
akik visszaköszönnek. Jelenti a
haza az ismerõsöket, idõnként az
ismeretleneket, akikkel megoszt-
hatom örömeimet és gondjaimat.

Hazám a Magyar Köztársa-
ság, melynek szabad állampol-

gára vagyok. Ahol gyermek voltam, ahol családommal élek,
szerethetek és szeretnek, dolgozom, és lassan megöregszem.

De hazámnak tekintem a Kárpát-medencét Pozsonytól
– ahol születtem – Szabadkáig, Alsó-Kubintól Brassóig. A
csodás tájakat, a benne lakó emberekkel – az oklándi lel-
készt, a somorjai könyvtárost, a benei fogadóst-, embere-
ket, akikkel rendszeresen megismerkedek, szlovák roko-
naim, román barátaim, magyarok és nem magyarok, akik-
kel e tájban együtt élek. Szabadidõm jelentõs részét régi
képeslapok gyûjtésével töltöm el, melyeken keresztül újra
látom és érzem a magyar kultúrát, a magyar történelmet. A
magyar táj, a régi városok hangulatát, a felvidék, Erdély
természeti szépségeit, a délvidék sokszínûségét, Nyugat-
Magyarország várait, melyeket személyesen is felkeresek.
A gyûjtemény 1894. évtõl kezdõdik és napjainkig tart. A
haza számomra az a hely, ahol otthon érzem magam.

Bartalos József
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NAPOCSKA tábor Pilismaróton
Augusztus 3. hetében a Nap-Út Alapítvány szervezé-

sében azok a 7-15 éves gyerekek táborozhattak térítésmen-
tesen, akiknek a nyáron nem volt más lehetõségük a nya-
ralásra. Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat segítségével lettek kiválasztva - a táborozók fele
a kistérségbõl érkezett. Élményekben gazdag, tartalmas
programokat szerveztünk több közösségi, önismereti já-
tékkal, kirándulással. Eljöttek az Arany Sólyom Lovagrend
tagjai játékos történelem órát tartani, s a végén a gyerekek
is kipróbálhatták a páncélokat, íjászatot is. Kishajóval
Zebegénybe is kirándultunk. Sok kézmûves foglalkozá-
son ajándékokat is készíthettek maguknak, szeretteiknek.

Volt bábjáték, néptánc, fürdõzés, kagylógyûjtés a Duna-
parton. Számos kiváló szakember foglalkozott a gyerekek-
kel. Nagylelkû magánszemélyek és vállalkozások segítsé-
gével sikerült biztosítani az étkeztetést, utaztatást, ajándé-
kozást, programokat. Köszönet mindazoknak, akik önzet-
len munkájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak a
tábor sikerességéhez, és lehetõvé tették, hogy ezek a gye-
rekek egy nagyon boldog, élményekben gazdag hetet
mondhassanak magukénak!

Támogatók: Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, Doro-
gi Közmûvelõdési Kht., Dorog Erõmû Kft., Fetáz Bt., Alkor
Venilia Kft., Dr. Dávid Anna, Klinger Erika és Straub Erika.

Göb Sándor neve a sportot kedvelõk körében biztos
nem ismeretlen. A Nemzeti Sport aranygyûrûs sportúj-
ságírója, sportvezetõ már 80 éves, s már hatvan éve ad tu-
dósítást a dorogi sporteseményekrõl. Errõl az idõszakról
is kérdeztem az évfordulók alkalmából.

- Hogyan ünnepelte a 80. születésnapját?
- Családi körben, itt voltak az unokák, összesen tízen

voltunk. A Nemzeti Sporttól is kaptam ajándékot, két táv-
iratot, könyveket. Már hatvan éves velük a kapcsolatom.

- Mióta tudósít a dorogi sporteseményekrõl?
- 1947-ben kezdtem, a mai napig is tudósítok, de nem-

csak Dorogról. Dágról a röplabdát, régebben Esztergom-
ból kézilabdát, amíg NB I-es volt a csapat. Kezdetben én is
sportoltam, fociztam, aztán volt egy súlyos sérülésem, majd-
nem levágták a lábam. Akkor voltam húsz éves. Nem foly-
tathattam a sportot. Ezután a bányánál, gazdasági vezetõ-
ként dolgoztam tovább, 43 évet, s emellett tudósítottam.

- Milyen emlékei vannak a régi dorogi meccsekrõl?
- Sok élményem volt. Akkoriban 8-10 ezer ember is volt

a meccsen. Telefonon félidõben is kellett „adni” a meccset.
Voltak olyan bonyolult nevû játékosok, hogy Schuck,
Krischneider, Ferpász. A hatalmas lármában nem értette a
szerkesztõségben a szegény gépírónõ ezeket a neveket. Már
ment a meccs, én még mindig betûztem. Így elkeresztel-
tem a játékosokat. „Laci! A Kertes név tetszik neked? Ilyen
néven fogsz szerepelni” s ezután õ hivatalosan is megma-
gyarosította a nevét. Mindenkivel megbeszéltem a „név-
cserét”, megegyeztünk, s így könnyebb volt telefonálni.

- Melyik a legemlékezetesebb tudósítása?
- Egy Ferencváros meccs volt. Albert Flórián elõször

játszott a Ferencvárosban. Rettenetesen sokan voltak. A bá-
nya buszai is be voltak állítva, s hordták az embereket a
meccsre az egész járásból. 14 ezer ember biztos volt. Össze
kellett írnom az összeállítást, megyek ki; az én helyemen
egymás hegyén-hátán vannak, és már kettõ-null az ellen-

fél javára. Én meg nem láttam belõle semmit, holott le kel-
lett írni a helyzeteket, a gólok születését is. Aztán a szünet-
ben rendet tettem, hogy lássam a meccset rendesen. Kelle-
metlen volt. Akkor még a Dolgozók Lapjának is tudósítot-
tam, meg a szénmedence lapjának is. A bányász rádióban
is volt értékelés minden kedden a meccsrõl.

- Mostanában is jár meccsre?
- Igen, az ember kimegy meccsre, jó levegõre, találko-

zik a régi ismerõsökkel, futballistákkal, van egy páholyunk,
oda leülünk, s nosztalgiázunk közben, mindenféle dolog-
ról beszélgetünk, néha odapillantunk, ha valami helyze-
tecske van. Negyven-ötven gyerek kiabálgat ott, szóval na-
gyon gyenge valami ez. Szomorú. De vannak szép emlé-
kek is. Régebben még szerettek focizni. Ezt a szót, hogy
társadalmi munka, ezt ismerik még? Akkor csak az volt. A
pályán az állóhelyeket például maguk a focisták csinálták
a családtagokkal együtt. Aztán év végén volt egy évzáró,
pár szendviccsel, voltak a tárgy jutalmak, egy cigaretta tár-
ca, vagy öngyújtó. Így szoktam rá a dohányzásra, amit az-
tán el is felejtettem.

- Gyorsan eltelt ez a nyolcvan év?
- Nagyon változatos volt, mindig el voltam foglalva.
- Mit tetszik szólni a dorogi változásokhoz?
- Nagyon tetszik, minden nap csinálom a sétámat, min-

den nap van nagy kör, nosztalgiázom, kimegyek a kesztölci
erdõig, alsó pataksorig, a paláig, megnézem télen a hattyú-
kat, a vadkacsákat, nyáron a fürdõzõket, elmegyek a bá-
nyász templomig, onnan föl „a faluba”. Ez egy olyan négy-
öt kilométeres séta. Van, amikor a sportpálya, a sportcsar-
nok felé jövök. Én mindig Dorogon laktam, elõször a Villa
utcában (ma Ady u.), s utána kolónián a 9/a utcában, a
Petõfi iskola mellett. A Grosics Gyula is ott lakott a pályá-
val szemben, együtt jártunk iskolába. Érdemes volt megél-
ni a nyolcvan évet, hogy lássa az ember a sok változást,
Dorog új fõutcáját.

Köszöntjük...
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Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentése 2006. évrõl

Az alapítvány jogállása a bíróság Pk 60.108/29 sz. 1999.04.06-án kelt
végzése alapján  közhasznú szervezet.
1./Számviteli beszámoló         2006.évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Ingatlanok 69.735 Induló tõke 79.899
Követelések 110 Tõke változás -7.583
Pénzeszköz 315 Tárgyévi eredmény -2.176

Kötelezettségek 20
Eszközök összesen: 70.160 Források összesen: 70.160

Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Önkorm. támogatás 350 Anyagjellegû ráfordítás 1.317
Hírdetési szolgáltatás 60
SZJA 1% felajánlás 39 Személyi jellegû kts. 4.810
Egyéb szerv. tám. 1.600 Értékcsökkenési leírás 1.596
Váll.-tól kapott tám. 3.530 Egyéb ráfordítás 35
Magánszem. tám. 10
Kamatbevétel 3 Adott pénzbeni támogatás 10
Bevétel összesen: 5.592 Kiadás összesen: 7.768
Tárgyévi eredmény / veszteség / :  -2.176 ezer Ft.
2./Költségvetési támogatás: A közalapítvány  2006. évben 350.000 Ft
költségvetési támogatást kapott mûködési költségekre a Dorog Vá-
ros Önkormányzatától. Az APEH 39.889 Ft-ot utalt SZJA 1% fel-
ajánlásból.
3./Kimutatás a vagyon felhasználásáról: A Közalapítvány 2006.
március 20.-án kelt ajándékozási szerzõdés alapján a  Tokodaltáró
Község Önkormányzat részére átadta a  Tokodaltárói Sporttelep,
Strandfürdõ és Vízmû létesítményeket. Az átadott létesítmények
leltári értéke az induló tõkét csökkentette.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.Az adományozók által
célszerinti támogatások: DESE 100 e Ft
DESE Asztalitenisz Szakosztály40 e Ft
Kuratóriumi határozat szerinti támogatás
Dorog Sport Története kiadvány költségeire 100 e Ft
5./Kimutatás a kapott támogatásokról.
Önkormányzattól kapott támogatás 350 e Ft
Pannon Falap-Lemez Kft. céltámogatás 3.120 e Ft
Dorogi Futball Club céltámogatás                            1% SZJA
átutalás 1.500 e Ft39 e Ft
6./Vezetõ tisztségviselõk részére fizetett juttatás Vezetõ tisztségvi-
selõ a közalapítványtól juttatásban nem részesült.
7./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló.
A közalapítvány a diák és a szabadidõsport, az ilyen jellegû szervezetek
támogatását 2006.évben teljesítette, folyamatosan biztosítja az egyes szak-
osztályok részére juttatott céltámogatás folyósítását. A szénmedence lab-
darugó utánpótlásának nevelése céljára kapott 4.620 ezer Ft. céltámogatást
- kidolgozott szakmai terv szerint - nevelésre, mûködésre és versenyezte-
tésre fordította a közalapítvány. A SZJA 1% felajánlás összegét a Dorog
Sport Története kiadvány költségeire utalta át.
A kuratórium megköszöni a szponzoroknak az eddigi támogatást, a jövõ-
ben is számít a sportot szeretõ dorogiak adományaira.

Dr. Bartalos József kuratórium elnöke

Dorog Város Kulturális Közalapítványa
Közhasznúsági jelentése 2006. évrõl

A Közalapítvány a bíróság Pk 60.095/14 sz. 1998.07.23-án kelt végzése
alapján kiemelkedõen közhasznú szervezet.
1./ Számviteli beszámoló 2006. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Képzõmûv. alk. 1.706 Induló tõke 1.820
Kincstárjegy 1.000 Tõke változás 2.392
Pénzeszköz 1.136 Tárgyévi eredmény -581

Kötelezettségek 163
Passzív idõb. elhatárolás 48

Eszközök összesen: 3.842  Források összesen: 3.842
Eredmény kimutatás

Bevételek Költségek, ráfordítások
Bál a Városért rend. bev.            435    Anyagjellegû költség 240
Jubileumi kiadv. bev. 73 Szem. jellegû kts. 94
SZJA 1% felajánlás 87 Egyéb költség 15
Bál a Városért tám. 767 Pénzbeli támogatás 1.643
jegyek
Kamat bevétel 49
Bevétel összesen: 1.411     Kiadás összesen: 1.992
Tárgyévi eredmény:   -581
2./Költségvetési támogatás :  2006. évben a személyi jövedelemadó
1%  86.422 Ft.

3./Kimutatás a vagyon felhasználásáról: A Közalapítvány vagyo-
na a dorogi mûvészek alkotásaiból álló gyûjtemény, amelyalkotá-
sok a Városi Könyvtárban és az Idõsek Otthonában vannak kiállít-
va. Az induló vagyon 1 millió Ft. az OTP Banknál kamatozó kincs-
tárjegyben van lekötve.
 4./Kimutatás a célszerinti juttatásokról :
Mária Barlang felújítására 1.092.935 Ft
Arany János Városi Könyvtár  könyvbeszerzésre 100.000 Ft
Kismatematikusok városi feladat megoldó versenyére  25.000 Ft
Német Nemzetiségû Kulturális Egyesület Zenekara 300.000 Ft
Zsigmondy Vilmos Gimnázium                              20.000 Ft
Dorog Város Baráti Egy. könyvkiadásra támogatás 60.000 Ft
CANTILENA Gyermekkórus Ifj. Zenei Feszt. részv.       40.000 Ft
Petõfi Sándor Ált. Iskola Történelmi vetélkedõre 30.000 Ft
5./Kimutatás a kapott támogatásról:
Bál a Városért támogatói jegyek 767.000 Ft
SZJA 1% felajánlás 86.422 Ft
6./Vezetõ tisztségviselõ az alapítványtól juttatásban nem részesült.
7./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló
A Közalapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen a
2006. évben is résztvállalt a város kulturális életének szervezésében. A
kuratórium négy alkalommal ülésezett, mely során 17 határozatot
hozott. Az alapítvány kiemelt feladatként kezelte a tehetséges tanu-
lók fejlesztésének, a gyengébbek felzárkóztatásának, a kiemelt évfor-
dulók méltó megünneplésének támogatását. A támogatásban része-
sültek a rendelkezésre bocsátott összeggel minden esetben
elszámoltak. Az SZJA 1% - ból  az Arany János Könyvtár könyvbe-
szerzését támogatta a  Közalapítvány. A Bál a Városért rendezvény
bevétele a Mária Barlang felújításának költségeire került átutalásra.
A Közalapítvány 2004-2005. évi beszámolóját pályázati támogatás el-
maradása miatt ismételten közzé tesszük. A Dorog Térségi Társulás
2004. április 14-én a Gyermek-,Ifjúsági és Sportminisztérium IFJ-TÁ-
04 keretében „Alkotótábor a dorogi kistérségben” pályázatot nyújtott
be 500 e. Ft támogatásra. Az alkotótábor költségeit a Közalapítvány
fizette. A várható támogatás 500 ezer Ft 2004. évben bevételként köny-
velésre és követelésként elõírásra került a Közalapítvány könyvelésé-
ben. A pályázat többszöri módosítás után  sem került elfogadásra,
ezért az 500.000 Ft –al csökken a Közalapítvány 2004. évi eredménye.

Szencziné Oszkay Zsuzsanna kuratórium elnöke

DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2006. évrõl

A közalapítvány a bíróság Pk. 60.095/21 számú 1998.10.15-én kelt
végzése alapján kiemelkedõen közhasznú szervezet.
1. Számviteli beszámoló: 2006 évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök: Források:
Lakossági gázkölcsön 4.599 Induló tõke 400

Tõkeváltozás 11.929
Pénzeszközök 8.357 Kötelezettség 778

Passzív idõbeli elhat. 12
Tárgyévi eredmény -163

Eszközök összesen: 12.956 Források összesen: 12.956
Eredmény kimutatás
Bevétel: Költségek, ráfordítások:
Kamat bevétel: 318 Anyagjellegû kts. 461
SZJA 1% felajánlás 16 Személyi költségek 36
Bevételek összesen: 334 Kiadások összesen: 497

Tárgyévi eredmény:   -  163 ezer
2. Költségvetési támogatás.
Költségvetési támogatást az  APEH SZJA 1% -ból  15.865 Ft-ot utalt át.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásról. Az közalapítvány vagyona
a tárgy évben -163   e Ft-tal csökkent,  a 2006. évben a bevétel nem
fedezte a mûködési költséget.
4.  Kimutatás a célszerinti juttatásokról. A közalapítvány célsze-
rinti juttatás  „zöld felület fejlesztés”  pályázatra 38.000 Ft.   támo-
gatást nyújtott a Zrinyi Ilona Általános Iskolának. Tárgyév folya-
mán két fõ igényelt és kapott kamatmentes gázkölcsönt.
5.  Kimutatás a kapott támogatásokról. A közalapítvány 2006.
évben SZJA 1 %-ból kapott 15.865 Ft. támogatást.
6. Vezetõ tisztségviselõk részére fizetett juttatás: Vezetõ tisztségvise-
lõk az alapítványtól juttatásban nem részesültek.
7.  Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló: Az alapítvány 2006 év-
ben is tovább folytatta az 1993. évben megkezdett lakossági és intézményi
fûtéskorszerûsítésre szolgáló beruházások – kamatmentes kölcsönnel tör-
ténõ – támogatását. A kölcsön visszafizetési határidõ 3 év, letelte után
kamatozó kölcsönné válik. A gázkölcsön állomány  8.317 e. Ft-ról 4.599 e.
Ft-ra  csökkent a tárgy évben, a kölcsön visszafizetése magasabb összegû
volt, a kölcsön fizetésnél. Az SZJA 1% kapott támogatást a  „Zöld felület
fejlesztése” pályázatra fordította a  Közalapítvány.

Grósz Béla kuratórium elnöke
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GYERMEKSZÍNHÁZ
BÉRLET

A József Attila Mûvelõdési Házban újra indítjuk gyermek-
színház elõadásainkat. Idén két alkalommal, október 9-én és
november 6-án várjuk a gyerekeket délelõtt 9.00, illetve 10.30
órai kezdettel. A jövõ év tavaszán még három elõadást szer-
vezünk. Az öt elõadásból álló bérlet ára 2.000.- Ft. Az októ-
beri elõadáson Pochahontas történetét, a novemberin Szaffi
meséjét nézhetik meg a gyerekek.

Idõsek Világnapja
Szeptember 30-án, vasárnap, 15 órakor

a József Attila Mûvelõdési Ház Színháztermében
a dorogi és a Dorog térségi nyugdíjas szervezetek

mûvészeti csoportjainak gálamûsora.

Zene Világnapja
Szeptember 28-án, 17 órakor

dr. Zsembery Dezsõ gyûjteményébõl
válogatott kiállítás megnyitója és ünnepi hangverseny

a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban.

OLVASÓI LEVÉL
A BÁNYÁSZNAPHOZ

Tisztelt Szerkesztõség!
Bányásznap szombatján kimentem a térre. Még nem voltam
ilyen rendezvényen – valamikor átdolgoztam az ünnepeket, most
meg már fáradt vagyok hozzá. De már annyian agitáltak, hogy
nézzem meg a Nyugdíjas Klub énekkarának és tánccsoportjá-
nak produkcióját, hogy idén elmentem. Szívbõl mondom, hogy
megérte a két órás ácsorgást. Drága Aranyos Öreg Tündérek!!
Igenis leírom a jobbról-balról kerülgetett öreg szót, mert nincs
azon mit szégyellni – én már csak tudom. Szépkorúak? Ugyan.
Ha van fiatal, van öreg is. Legtöbbjüket ismerem, sõt, látásból
valamennyit, évtizedek óta. Emlékszem és tudom, hogy milyen
nehéz sorsú bányászlányok, majd gonddal-bajjal teli bányász-
asszonyok voltak. Csodálatos, hogy most, mikor a nagy családi
gondoktól, a gyereknevelés gondjaitól felszabadultak, valamint
szívük mélyébe bezárták gyászaikat, lelki fájdalmaikat, sokszor
anyagi gondjaikat, nem nyöszörögnek, ”boldogtalankodnak”,
hanem ilyen kedvesen, szépen igyekeznek megtartani lelki béké-
jüket. Le a kalappal mindenki elõtt, aki ezzel foglalkozik: ének-
tanár, koreográfus, szervezõk, és sok-sok köszönet ezeknek a
Drága Mosolygós, Öreg Tündéreknek, akik az önmegvalósítás-
nak ezt a gyönyörû fajtáját választották. Szívbõl kívánom so-
kunk nevében, hogy még hosszú évekig énekeljenek és táncolja-
nak a maguk kedvére és a mi örömünkre.
Üdvözlettel:                                  Csermák Jánosné (Cseri néni)

Fogadónapok
a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2007. szeptember 27. csütörtök, 8-12-ig.

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2007. szeptember 28. péntek, 8-12-ig.

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2007. szeptember 28. péntek, 8-12-ig.

F E L H Í V Á S! – E B O L T Á S
A 41/1997. (V.28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi
Szabályzat 212. §-ának betartása végett és a 213. §. 4., pont-
jában leírtak szerint az ebtulajdonos (ebtartó) köteles min-
den három hónaposnál idõsebb ebét beoltatni.
Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség el-
leni kötelezõ védõoltását az alábbi helyen és idõben vé-
gezzük el:

DOROG, PIAC - TÉR
2007. szeptember 18-án (kedd) 1400 – 1600 óráig

DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 1.
2007. szeptember 20-án (csütörtök) 1400 – 1600 óráig

Az oltásra csak egészséges kutyát vigyenek és kérjük,
hogy az oltási lapot hozzák magukkal.
A veszettség oltással egyidõben  - 81/2002. (IX. 04.) FVM ren-
delet szerint – kötelezõ az ebek emberre is fertõzésveszélyt
jelentõ parazitái elleni védekezés, azaz a féregtelenítés.

Az oltás díja:  2.000,- Ft
A féregtelenítés díja: 10 kg – ként 1 db tabletta / 100.- Ft

Dorog, 2007. szeptember
 Dr. Prohászka Márta  sk.                   Tallósi Károly sk.
                állatorvos                                 címzetes fõjegyzõ

Szent István Díjat kapott a két
dorogi aranycsapat tag

Augusztus 18-án Esztergomban a Mindszenty iskola
udvarán hatodik alkalommal került sor a civil kezdemé-
nyezésként alapított Szent István-díj ünnepélyes átadásá-
ra. A mûsort a legendás sportriporter, Vas István Zoltán
vezette. Az ünnepség két szónoka, Jankovics Marcell az
alapítvány elnöke és Schmitt Pál a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) elnöke a legszebb szavakkal méltatták a két
kiváló sportolót:

,,Grosics Gyula és Buzánszky Jenõ a következõ nemze-
dékeknek megmutatta, hogy miként lehet eljutni Dorog-
ról a világ tetejére”.

Mi, dorogi lakosok büszkék vagyunk a városunk Dísz-
polgárainak átadott királyvárosi kitüntetésükre.

Szegi János
 önkormányzati képviselõ


