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A dicsõséges 225 év
Az Esztergom vidéki, dorogi medencében befejezõdött a bányászkodás III.

„Nem isten, nem is az ész, hanem
a szén, a vas és olaj
a való anyag teremtett minket”
                                 József Attila

Az államosítást követõen a szénigény
nagymértékû növekedése jellemezte
az idõszakot. A megalakuló nemzeti
vállalatok 1954-ig mûködtek, majd
trösztökké szervezõdtek. Megalakult
a Dorogi Szénbányászati Tröszt is.

1954-tõl üzemösszevonások /To-
kod, Csolnok, Dorog/, valamint a mo-
gyorósi tanbánya létesülése a vájárta-
nulók gyakorlati kiképzésére volt a
jellemzõ.

Korszerûsödtek a fejtési rendsze-
rek, a fejtésmódok. Fokozták a vízvé-
delmet, kialakult a tûz elleni védeke-
zés mai rendszere, csökkent az omlás-
ból bekövetkezett balesetek száma.

Felélénkült a kisegítõ és mellék-
üzemi tevékenység, a már mûködõ
erõmû, mészmû, szénlepárló, brikett
és karbidgyártás, homokvasút mellé el-
kezdõdött a külszíni szénszállítás és
osztályozás, megalakult a Bányagép-
gyártó és Javító Üzem,létrejött a Szol-
gáltató Üzem, a Tervezõ Iroda, a Kuta-
tási és Bányaépítési Üzem. Lakások/
BSH/ épültek, nõtt a gyermekintézmé-
nyek száma, bõvült a kulturális és
sporttevékenység, a szórakozás és pi-
henés, kikapcsolódás lehetõségei.

1965-ben megkezdõdött, 1967-ben
pedig felgyorsult a medence vissza-
fejlesztése. Ha a fejlõdés utolsó évét
1965-ben jelöljük meg - a második 5
éves terv utolsó éve- a medence szén-
termelésérõl elmondható, hogy a 4014
kcal/kg fûtõértékû 2,22 millió tonna
kitermelt szén hazai bányászat átlagá-
nak 126,2 %-a volt. Az összes létszám
11319 fõ, a fizikai létszám ebbõl 9494
fõ volt. A szén önköltsége 343,98 Ft/
tonna, ami a szénbányászat átlagának
125,5 %-a, az átlagár 294,19 Ft/tonna,
ami a szénbányák átlagának 140,1 %-a
volt.

Nem kell szakember segítsége ah-
hoz, hogy a fenti számokból az alábbi
következtetéseket lehessen levonni:

- A munkahelyi teljesítmények
magasak, meghaladják a bányászat át-
lagát, de a szenelõ munka kiszolgálá-
sára beállított egyéb mûszakok aránya
az átlag alá csökkentette a vállalat egé-
szének teljesítményét.

- A szén ára 26 %-kal volt drágább
a szénbányászat összességénél, de a
kiváló szén átlagára is 40 %-kal volt

magasabb.
- A medence munkahelyei több

mint 11000 családnak adtak állandó
megélhetést.

A visszafejlõdés következménye
volt, hogy az 1979-es termelés az 1965-ös
mennyiség 25,5 %-ára, a létszám pedig
48 %-ára csökkent annak ellenére, hogy
a Dorogi Szénbányák Vállalatnál mun-
kás elbocsátásra nem került sor.

Fentieknek a késõbbiekben terme-
lési és foglalkoztatási hatásai is érzé-
kelhetõek voltak, hisz a fiatalok ezt
követõen más területeken kerestek és
találtak elhelyezkedési lehetõséget. A
termelés visszafogással  kézenfekvõ
megoldást jelentett a Gépgyártó és ja-
vító, valamint a Szolgáltató Üzem fej-
lesztése, valamint 1971-ben a tervezõ
iroda létrehozása.

A vállalati keretek között kigondolt
és kifejlesztett, korszerû és hatékony
vágatbiztosítási eljárás, a lõttbetonos
vágatbiztosítás fejlesztése érdekében és
gyakorlati alkalmazására a vállalat lét-
rehozta a Kutatási és Bányaépítési
Üzemet.

1974-ben „a Magyar Szénbányászati
Tröszt reagálásaképpen elkészült a ha-
zai szénvagyon igénybevételének gaz-
daságossága a hosszú távú energiael-
látásban” címû tanulmánya. Ez elsõ-
sorban a népgazdaság energiaellátá-
sának-a fokozottabb széntermelés
igénybevétele révén történõ- hatéko-
nyabb lehetõségét foglalta magában.
A tanulmány a hazai széntermelés
növelésének lehetõségét, a bükkábrá-
nyi külfejtés és négy új eocénbánya –
köztük a Lencsehegy II. – létesítésé-
vel mutatta be.

Amikor 1976-ban az állami tervbi-
zottság jóváhagyta a bicskei erõmû és
a négy eocénbánya beruházási célját,
mindenki  úgy vélte, hogy bekövet-
kezett a szénbányászat népgazdasági
jelentõségének megítélésével kapcso-
latos szemlélet változás. A program
végrehajtásában mutatkozó megtor-
panás – melyre a dorogi szénmeden-
ce bányászai és szervezetei érthetõ
okokból fokozott érzékenységgel rea-
gáltak – nem csak a népgazdaság ne-
hézségeivel függ össze, hanem szem-
léleti kérdéseket is felvetett.

Idõközben a népgazdaság oda ju-
tott, hogy 1978-ban a szénigények ki-
elégítésére az NSZK-ból is kénysze-
rült szenet importálni. (megjegyzem,
hogy az NSZK-ból érkezett szén ára há-
romszorosa volt az akkori dorogi szén-

bányák korszerûnek egyáltalán nem mi-
nõsíthetõ bányaüzemei által termelt szén
árának.)  A vállalat mûszaki szakem-
berei hangsúlyozták, hogy elmúlt már
az az idõ, amikor egy ország energia
mérlegének korszerûségét a szénter-
melés minél alacsonyabb részesedési
arányával lehessen jellemezni.

Sokszor és régóta hangoztatott
megállapítás, hogy a Dorogi Szénbá-
nyák Vállalat további létének feltétele
a termelõ kapacitás bõvítése, melynek
útja pedig a Lencsehegy II. Bánya-
üzem megnyitása.

Az 1976-ban hozott állami tervbi-
zottsági döntés szerint a beruházási
munkákat 1977-ben kellett volna kez-
deni és 1982-ben már termelt volna a
vállalat új bányája.

A beruházás 1,2 milliárd forintban
került megállapításra, azonban a be-
ruházási javaslat sorsáról történõ dön-
tés egyre húzódott. Mindenki tudta,
hogy a lencsehegyi nagy fûtõértékû
szénre mihamarabb szükség lenne,
azonban az igazság az volt, hogy sem
a mányi, sem a lencsehegyi beruhá-
zásról 1980-ban még nem volt végle-
ges döntés, nem volt beruházási prog-
ram sem. Mány azonban már épült,
Lencse II. még nem és a választ nem
Dorogon kellett keresni.

A vízveszélyre épülõ, de egyébként
kevésbé érthetõ és minden logikus va-
lamint célszerû gazdasági megfontolást
nélkülözõ halogatás megkérdõjelezte a
lencsehegyi, az új borókási 40 millió,
valamint a kerekdombi 154 millió ton-
nás szénkészlethez történõ jutást. (Meg-
jegyzem, hogy az új borókási szénkészlet
mennyisége megegyezett a medence felsza-
badulás elõtti 164 éves teljes termelésével,
a kerekdombi készlet pedig több mint más-
félszerese a medencébõl 200 év alatt kiter-
melt szén mennyiségnek.)

A Dorogi Szénbányák Vállalat
bruttó termelési értéke és termelé-
kenységi mutatója a legmagasabb volt
ebben az idõben a szénbánya vállala-
tok hasonló mutatói között.

Az eocén program négy új bányája
között Lencsehegy tehát csupán a meg-
nyitás idõpontját tekintve szorult az
utolsó helyre. Ez kettõs gondot jelen-
tett, mely egyrészt a mûködõ bányák
szénvagyonának gyorsabb elfogyását, -
melybõl következik a másik - az elfo-
gyást követõ széntermelés folyamatos-
ságának megszakítása, mely létszám és
technológiai problémákat feltételez.

Wágner Ferenc
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Dorogi Eötvös Alapítvány
a Gyermekekért

Közhasznúsági jelentés 2005. évrõl

1./ Számviteli beszámoló 2005. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Immateriális  javak. Induló tõke 100
Ingatlanok Tõke változás 881
Követelések Tárgyévi eredmény 51
Pénzeszköz 1032 Kötelezettségek
Eszközök összesen: 1032 Források: 1032
Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás Anyagköltség
Közhasznú tev. Bevétel Szem. jell. ktg.
SZJA 1% felajánlás 564 Értékcsökkenési leírás
Egyéb bevétel  373 Egyéb költség 20
Vállalkozási bevétel Adott támogatás 866
Bevétel összesen: 937 Kiadás összesen: 886
Tárgyévi eredmény: 51
2./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.
Sportcélokra versenyekre 163 E /Ft
Táborok támogatására 298 E /Ft
Évvégi jutalomkönyvekre 159 E /Ft
Tanulmányi kirándulásokhoz 146 E /Ft
Eötvös-napra 90 E /Ft
Eötvös dijra 10 E /Ft
3./ Kimutatás a kapott támogatásról.
Gazdasági támogatóktól kapott támogatás 370 e Ft
1% SZJA átutalás 564 e Ft
4./ közhasznú tevékenységrõl beszámoló
Az elõzõ évben átutalt 1% felajánlásból melynek összege
745 e /Ft az alapítvány a következõk szerint használta fel
Versenyek nevezési díjára 42 e /Ft
Táboroztatásra 298 e /Ft
Tanulmányoi kirándulásra 146 e /Ft
Jutalom könyvekre 159 e /Ft
Eötvös díjra 10 e /Ft
Eötvös-napi kiadásokra 90 e /Ft
A 2005. évben átutalt 564 e /Ft SZJA felajánlásról még nem
történt kuratóriumi döntés.
A  gazdasági társaságok által befizetett támogatást a kura-
tórium mindenesetben az adományozó által megjelölt cé-
lokra fordította.
a kuratórium megköszöni a szponzoroknak a támogatást
és a jövõben is számít a támogatásukra.

Bönde Ferenc sk.  a kuratórium elnöke

A „Pro scola nostra” alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2005. évrõl

1./ 2005. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Befektetett pénzeszköz 1.000  Induló tõke 370
Pénzeszköz 772 Tõke változás 1.348
Tárgyévi eredmény + 54
Eszközök összesen: 1.772 Források összesen: 1.772
Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Richter Rt. támog. 300 Anyagjellegû ktg. 15
SZJA 1 % felajánlás 349 Táborok, Pályázatok 472

Egyéb bevétel 66 Filmharmónia bérlet 102
Selmecz.-i kiránd. 52
Könyvjutalmazás 20
Bevitel összesen: 715 Kiadás összesen: 661
Tárgyévi eredmény + 54
2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2005. évben nem ka-
pott.
3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 54 eFt-tal nõtt.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
DÖK tábor 122.517.- Ft
Planetáriumi látogatás 69.836.- Ft
Wendlingeni nyelvi tábor 222.400.- Ft
Filmharmónia bérlet támog.
102.000.- Ft
Selmeczbányai kirándulás (iskola névadója)  52.000,- Ft
Számítástechnikai pályázat díjazottjai 57.612,- Ft
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról
SZJA 1 % 349.- eFt
Richter Gedeon Rt. 300.- eFt
6./ Vezetõ tisztségviselõk az alapítványtól juttatásban
nem részesültek.
7./ Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló.
Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan
feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a tör-
vényi meghatározásoknak és szükség szerint kerülnek
összehívásra.
Bevételei fõleg az alapítóktól és az Szja 1%-ából származ-
nak.
Cél szerinti juttatásai az Alapító okiratnak megfelelõen tör-
ténnek. A kuratórium határozatai a közérdekû céloknak
eleget tesznek.

Brassói László  kuratóriumi elnök

Nap-Út Alapítvány 2005. évi
közhasznúsági jelentése

a ) Számviteli beszámoló fõbb adatai:
      Nyitó egyenleg: 100e Ft
      Bevételek: 523e Ft
      Kiadások: 585e Ft
      Záró egyenleg: 38e Ft
b ) Költségvetési támogatásban az alapítvány nem része-
sült.
c ) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány induló tõkéje: 100e Ft
Az alapítvány vagyonának értéke év végén: 38e Ft
Tárgyévi eredmény: közhasznú tevékenység: 200e Ft
d ) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Cégektõl és magánszemélyektõl kapott támogatás: 253e Ft
e ) Az alapítvány a helyi önkormányzattól pályázat útján
nyert: 70e Ft
f ) A kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon vég-
zik, tiszteletdíjban nem részesültek.
g ) Az alapítvány közhasznú tevékenységének rövid tar-
talmi beszámolója:
     A cél szerinti juttatásokat az alapítvány céljai szerint
mûködõ, elsõsorban a hátrányos helyzetû gyerekeknek
szervezett képesség- és személyiségfejlesztõ foglalkozása-
inkra fordítjuk.
     Rendezvényeink, túráink, táborunk célja is az egészsé-
ges életmódra nevelés, valamint útmutatást adni az életmi-
nõséget javító, teljesebb életvitel formálásához.

 Winter Erzsébet  elnök
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A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ
Alapítvány Közhasznú egyszerûsített

éves beszámoló mérlege
Eszközök (aktívák) adatok ezer forintban elõzõ év tárgy év
A. Befektetett eszközök8.350 8.350
Tárgyi eszközök 8.351 8.350
B. forgóeszközök 6.911 9. 382
Pénzeszközök 6.911 9.382
C aktív idõbeli elhatárolások: tárgyévhez: 19
Eszközök összesen 15.261 17.751
Források (passzívák)
D saját tõke 10.326 12.973
Induló tõke/jegyzett tõke 1.010 1.010
Tõkeváltozás/eredmény 9.316 9.316
Tárgyéve eredmény alaptevékenységbõl (közhasznú
tevékenységbõl) 0 2.647
Kötelezettségek 0 0
Passzív idõbeli elhatárolások 4.935 4.778
Források összesen 15.261 17.751
Cél szerinti juttatások
Határozat szám pályázó megnevezés, pályázati cél összeg Ft
1/2005. Bál a városért bölcsõde felújítás 100.000
5/2005. Petõfi Sándor Általános Iskola úszás oktatás 83.000
5/2005. Eötvös József Általános Iskola Egészség
           megóvó program 100.000
5/2005. Eötvös József általános Iskola Vízi tábor 220.000
5/2005. BEBTE játszónap 250.000
5/2005 Vaszary Kolos Kórház Esztergom
           Gyermekosztály mûszerfejlesztés 440.000
5/2005. Diáksport Egyesület Sulisprint 656.000
5/2005. D3 Stúdió Oktatófilm készítés 700.000
8/2005. Dorog Város Önkormányzata Zöldfelületek
           fenntartása 26.000.000
8/2005. Dorog Város Önkormányzata 10. sz. fõút
           rehabilitációjához kapcsolódó zöldfelületek
           rekonstrukciója 5.000.000
8/2005. Dorog Város Önkormányzata Kommunális
           hulladékkezelés, közterületi tisztaság,
           síkosságmentesítés 28.000.000
10/2005. Szent Jakab Fényközpont Esztergom
           Bûnmegelõzési tábor 200.000
11/2005. Vöröskereszt Dorog Beteg, szegény sorsú
           gyermekek táboroztatása 200.000
Összes támogatás 61.949.000
Központi költségvetésbõl, állami pénzalapokból, önkormány-
zatoktól kapott támogatás
Központi szervezetektõl a közalapítvány támogatásban nem
részesült.
Támogatók összeg/Ft
Onyx Magyarország Kft. Dorog 63.832.260
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Dorog 50.000
Dorog Város Önkormányzata 2.000.000
Összesen: 65.882.260
A szervezet tisztségviselõi díjazásban és költségtérítésben nem
részesülnek.
A finanszírozott pályázatok a kitûzött célokat hivatottak meg-
valósítani.

Gál Andor  kuratórium elnöke

Tájékoztató
A Dorogi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti Osz-

tálya ezúton értesíti a tisztelt ügyfeleket, hogy a 2005.de-
cember 30-val hatályba lépett „ A személy-, és vagyonvédel-
mi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005.évi CXXXIII. törvény” rendelkezései szerint
2006.év júniusától új típusú (kártyaokmány formátumú)
személy-, és vagyonõri igazolvány kerül forgalomba, mely
központilag kerül kiállításra. A régi típusú személy-, és
vagyonõri igazolványok folyamatosan 2006.június 01-tõl
2006.december 31-ig lecserélésre kerülnek és 2006.decem-
ber 31-vel érvényüket vesztik! Ugyanígy 2006. XII. 31-vel
érvényüket veszítik a vállalkozók részére eddig kiállított
rendõrhatósági engedélyek is. Helyettük 2006. VI. 01-tõl
folyamatosan mûködési engedélyek kerülnek kiadásra.

Felhívjuk ügyfeleinket, hogy az igazolványok és enge-
délyek kicserélése érdekében 2006. június 01-e és 2006. no-
vember 30-a között ügyfélfogadási idõben jelenjenek meg a Do-
rogi Rendõrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán az
új típusú személy-, és vagyonõri igazolványok és mûködé-
si engedélyek kiállítása céljából! Feltétlenül hozzák ma-
gukkal személyi igazolványukat, vagyonõri igazolványu-
kat illetve rendõrhatósági engedélyüket, valamint kama-
rai igazolványukat!

Az új típusú igazolvány díja (6 900 Ft) valamint a vállal-
kozói tevékenységhez szükséges mûködési engedély kiállí-
tási díja (23 000 Ft) változatlan, amelyet illetékbélyegen kell
leróni. Fényképet a kérelem mellé nem kell mellékelni!

Felhívjuk tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az új típusú
igazolvány és mûködési engedély érvényessége 5 éven-
ként lejár, melyet (az ügyfél ismételt kérelme után) lehet
újabb 5 évre meghosszabbítani.

Hír Gábor  r.alezredes, osztályvezetõ

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy Dorog
városban a települési kisebbségi önkormányzati képvise-
lõk választására a Helyi Választási Bizottság az alábbi ki-
sebbségek tekintetében tûzte ki a választásokat:

CIGÁNY
 NÉMET

ÖRMÉNY
SZLOVÁK

A szavazás helye:
Arany János Városi Könyvtár, felnõtt részleg,

2510 Dorog, Bécsi út 42.

A szavazás ideje:
2006. október 1. 6 órától 19 óráig.

Azon választópolgárokat, akik kérelmük alapján valamely
kisebbségi választói névjegyzékbe felvételt nyertek, a
Helyi Választási Iroda Vezetõje a szavazás helyérõl, idejé-
rõl és módjáról kisebbségi értesítõ megküldésével tájé-
koztatja.

Helyi Választási  Iroda Vezetõje

A Bányásznap alkalmából 2006. szeptember 4. és
10-e között a Kossuth rádióban a déli harangszó

a Szent Borbála templomból szól.

* * *
Szintén a Bányász nap alkalmából a Magyar

Katolikus Rádió élõben közvetíti a szentmisét
a Szent Borbála templomból
szeptember 3-án 10.00 órakor.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatás-

ról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátá-
sokról szóló 20/2005 (V. 27.) sz. rendeletében meghatározot-
tak szerint 2006. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban
tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meg-
határozott feltételeknek megfelelõ pályázók – az e célra
elkülönített összeg erejéig – anyagi támogatásban része-
sülhetnek.

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 140%-át (2006-ban: 36.120Ft);-
Az adott felsõoktatási intézményben elért minimum köze-
pes (2,51) 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: 2006.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) 4.000,-Ft/fõ/hó.

Éremesõ, dorogiakkal
A kempo kiváló képviselõi újfent parádés szereplésük-

kel hívták fel magukra a figyelmet és vívtak ki ismételt
elismerést.

Ezúttal a IV. Juhász Ferenc Nemzetközi Fesztiválon ta-
roltak. A Budapesti Spartacus sportcsarnokban megren-
dezésre kerülõ két napos rendezvényen 28 csapat 234 ver-
senyzõje mérte össze tudását, ahol a magyarok kiválóságai
közt számos dorogi sportoló küzdött e nemes viadalon is.
Pokorni Milán négy számban is aranyérmes lett, amit az
önvédelemben szerzett bronzzal toldott meg. Pokorni
Ádám három aranyat és egy ezüstöt szerzett. Kunstár Bog-
lárka két aranya és egy bronza, míg Horváth Tamás két
bronz érme is igazolta a csapat hírnevét. Pokorniné Valika,
akit eddig kimagasló labdarúgóként és atlétaként ismer-
hettünk, új oldaláról is bemutatkozott. A küzdõsport e nép-
szerû és egyre nagyobb térhódításnak örvendõ ágában
mérette meg magát. A három számban szerzett arany és
egy bronz önmagáért beszél. Az említett eredmények tük-
rében talán nem meglepõ, hogy ezzel a remek szerepléssel
a legeredményesebb csapat címet is elhódították. A példa
értékû eredmény mellett egyfajta rekordot is feljegyezhe-
tünk: a Pokorni család – a szülõk és a két gyermek – egy
ugyanazon sportágon és csapaton belül versenyez, amit
még kiváló sikerekkel meg is tudnak fejelni.

Az eddigi eredmények eléréséhez kemény és fárasztó
út vezetett, amelyhez odaadó, önzetlen és alázatos hozzá-
állásra volt szükség, amellyel egyben szép és követendõ
példát mutattak

További kitartást és sikereket kívánunk!
Szabó Gyula

Nyár elején az otthon lakói ellátogattak a Lóga-tóra (ké-
pünkön). Sajnos az idõjárás nem kedvezett a kirándulás-
hoz, de a táj szépsége, a levegõ frissessége feledtette a bo-
rongós, felhõs idõt. Nagyot sétáltak a tavak körül és elfárad-
va örömmel fogadták a vendéglátást.

Az idõjárásról a meteorológusok júniusban csak rosszat
mondtak, ennek ellenére nagyon jó hangulatban zajlott az
I. sz. Idõsek Klubjában megrendezett teadélelõtt, melyre
az Otthon lakói is hivatalosak voltak. A kerti szalonnasütés
helyett az idõsek kártyáztak, felidézték a régi eseménye-
ket, élményeket.

Június 15-én, ragyogó napsütésben – végre – a Gondo-
zási Központ közösen látogatást tett Veresegyházán, a Med-
veotthonban. A dolgozók segítõkészségének köszönhetõ-
en, a nehezen mozgó lakók is részt tudtak venni a kirán-
duláson. Az állatok etetése, a természet közelsége energiá-
val töltötte fel a résztvevõket.

Júliusban az Idõsek Otthona lakói az udvarban bog-
rácspartit rendeztek, melyen részt vettek az I. és II. Klub,
valamint a Házi Gondozó Szolgálat tagjai is. A nagy meleg
ellenére mindenki jól érezte magát. A nyári események
fényképeit nézegetve jókat nevetgéltek, anekdotáztak.

Augusztus elején az idõsek sárgabaracklekvárt fõztek.
A befõzéshez szükséges tennivalókat – kolléganõnk segít-

Nyári események a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban
ségével – ügyesen megoldották. Több receptet egyeztettek
de végül is a hagyományos „nagymama lekvár” bizonyult
a legfinomabbnak, ami majd megédesíti a hosszú téli hó-
napokat.

Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklõdõt, a
Gondozási Központ programjai nyitottak. A dolgozók szí-
vesen nyújtanak tájékoztatást az ellátási lehetõségekrõl.

Mentálhigiénés csoport
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Dicsõség a legyõzötteknek!
címmel Dorog Város Önkormányzata,
 a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

és a
Dorogi Vállalkozók Egyesülete

pályázatot ír ki
az 1956-os forradalom és szabadságharc

50. évfordulója alkalmából.
A pályázati kiírás célja, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc történetéhez kapcsolódó, az esemény
történelmi jelentõségét kiemelõ alkotások szülesse-
nek, amelyek felhívják a figyelmet az 1956-ban meg-
valósult nemzeti egységre, emléket állítsanak hõsök-
nek és mártíroknak, kifejezzék a történelmi esemény
mának szóló üzenetét. Az elbírálás során elõnyt él-
veznek azok a mûvek, amelyek a helyi események-
nek és résztvevõknek állítanak emléket.

A pályázatot négy korosztálynak hirdetjük meg:
 I. 10-14 éves korig,
II. 15-18 éves korig,
III. 19-24 éves korig,
 IV.  24 év felettiek

az alábbi kategóriákban:
 1.) vers (maximum 50 sor terjedelemben)

2.) képzõmûvészeti alkotások
A benyújtott pályázatokat vers kategóriában
Karaffiáth Orsolya a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével kitüntetett költõnõ, Varró Dániel
Petõfi és József Attila díjas költõ és Peer Krisztián
Petõfi és Déry díjas költõ bírálják el.
Képzõmûvészeti kategóriában a Képzõ- és Iparmû-
vészeti Lektorátus szakértõ zsûrije értékeli a pálya-
mûveket.
A kategóriák nyertesei értékes díjazásban részesül-
nek.

Az alkotások beadási határideje:
2006. szeptember 13.

A pályamunkák hátoldalára kérjük ráírni: az alko-
tók nevét, címét, telefonját, pályázati kategóriáját és
az alkotó életkorát.

A pályázat beadásának címe:
Polgármesteri Hivatal

Dr. Tittmann János polgármester
2510 Dorog, Bécsi út 71.

Eredményhirdetés és díjátadás 2006. október 23-án, a
városi ünnepség keretében lesz. Ugyanekkor lesznek
hallhatóak a legjobb versek is. A legjobb alkotásokból
kiállítást rendezünk a Dorogi Galériában.

Dorog Város Önkormányzata
Dorogi Többcélú  Kistérségi Társulás

Dorogi Vállalkozók Egyesülete

Átadták az újonnan épült
dorogi postát

Ünnepélyesen is felavatták a Mária utcai új postát. A
teljesen új épület a régi, Bécsi úti hivataltól vette át a
feladatokat. Az építkezés még tavaly kezdõdött, a beru-
házás 215 millió forintba került, a telket Dorog városa
biztosította.

Az avatási ünnepségen köszöntõt mondott Bor Sándor,
a központi Területi Igazgatóság igazgatója, Dr. Szabó Pál,
a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója és Dr. Tittmann János
polgármester, országgyûlési képviselõ. Ezután Dr. Szabó
Pál és Dr. Tittmann János átvágták a szalagot, majd aláír-
ták azokat a képeslapokat, melyeket a Postamúzeumba, a
Bélyegmúzeumba és a Polgármesteri Hivatalba küldtek az
avatás alkalmából. A dorogi posta fennállásának 80. évfor-
dulójára is emlékeztek. Helytörténészek állítottak össze
kiállítást az elmúlt 80 év tárgyaiból és dokumentumaiból.
Ezeket az érdekességeket bárki megszemlélheti ügyinté-
zés közben. A korszerû, Mária utca 31/d szám alatti postán
hétfõtõl péntekig, 8-18 óráig, szombaton 8-12 óráig fogad-
ják az ügyfeleket.

MaZsu

Azünnepélyes átadásról készült képek


