KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Dorogiak!
Bányászati hagyományaink õrzésének kiemelkedõ ünnepe a
Bányásznap, amikor szándékunk szerint sosem múló tisztelettel emlékezünk meg városfejlesztõ bányász elõdeinkrõl.
Reményem szerint bányász elõdeink iránti tiszteletünk nemcsak
ünnepi köszöntõink tartalmában, hanem öröklött értékeink gondozásában, Dorog építéséért, városi közösségünk erõsítéséért vég-
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zett munkánk hétköznapi gyakorlatában is felismerhetõ.
Városfejlesztõ munkánk jelentõs állomása a 2007. esztendõ.
Új és megújult intézmények, felújított közterületek alkotják
utunk köveit, melyen járva vezérlõ eszménk változatlan :
A jövõnket építjük, de múltunkat nem feledjük.
Dr. Tittmann János
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Testületi hírek
2007. június 29-i ülés
Átadták az „Év Köztisztviselõje” Díjat Dorog Város Képviselõ-testületének júniusi ülésén. A díjat Chmelik Lászlóné, a
városi gyámhivatal vezetõje kapta. Ezután a képviselõk rendeletet alkottak a köztisztaságról, a köz- és zöldterületek védelmérõl. A rendelet kitér az ingatlanok környezetének tisztántartására, az állattartással kapcsolatos szabályokra. A teljes
rendelet olvasható a www.dorog.hu oldalon.
Módosították az önkormányzat 2007. évi költségvetésérõl
szóló rendeletét. Változtattak a személyes gondoskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások igénybevételérõl szóló
rendeleten, hogy biztosítsák az átjárhatóságot a kórház és az
idõsek otthona új részlege között. Összehangolták a térítési
díjat a két intézmény között. Így a demens otthonban 75.000,Ft/fõ/hó összegû térítési díjat állapított meg a testület.
Elfogadták a Hulladékgazdálkodási Tervet, a 2006. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
értékelést, a 2007. II. félévi üléstervet.
A képviselõk kérelmezik a 10. számú fõút rekonstrukciójával kapcsolatos területrendezést a földhivatalnál, ugyanis a
felújítással kapcsolatos változásokat át kell vezettetni.

A tisztább városért
Dorog város önkormányzata új rendelet alkotott a köztisztaságról, a köz-és zöldterületek védelmérõl. Az új rendelet kitér az állattartás, a közterületi hirdetés szabályaira, valamint közvetlen környezetünkkel kapcsolatos teendõinkre. A
10. §. konkrétan felsorolja a szabálysértési tényállásokat, a
bírság felsõ határát és felhatalmazza a közterület-felügyeletet
a helyszíni bírság alkalmazására. A teljes rendelet szövege itt
olvasható.
Dorog Város Önkormányzatának 13/2007. (VI. 29.) számú rendelete a köztisztaságról, a köz-és zöldterületek védelmérõl. Dorog Város Képviselõ-testülete a város tiszta,
esztétikus képének kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása céljából a helyi önkormányzatokról szóló
1990 évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a
2000. évi XLIII. törvény 31. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi körülményeket alapul véve – az
alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Területi és személyi hatály
1. §.
E rendelet hatálya Dorog Város közigazgatási területére, a
természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség
nélküli társaságokra, szervezetekre terjed ki, amelyek állandó
vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak, mûködnek, tevékenykednek.
II. fejezet KÖZTISZTASÁGI RENDELKEZÉSEK
A közterületek tisztántartása
2. §.
(1) A közterület szervezett, rendszeres tisztántartását és
az ott keletkezett szilárd hulladékkal összefüggõ tevékenység ellátását a Képviselõ-testület által megbízott vállalkozó
(továbbiakban szolgáltató) látja el.
(2) A megbízás alapján a szolgáltató köteles gondoskodni
a kijelölt hulladéklerakóhely fenntartásáról és hatósági elõírásoknak megfelelõ mûködtetésrõl.
(3) A város közigazgatási területén lévõ ingatlanok tulajdonosa köteles az ingatlannal határos közterületet is karbantartani, illetve tisztítani.
E kötelezettség kiterjed:
a.) az ingatlan elõtti járdaszakaszra (járda hiányában egy
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méter széles területsávra), illetõleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedõ területre;
b.) a járda és a közút közötti füves területen a fû rendszeres nyírására és gaztalanítására, tisztántartására, az ott lévõ
fák, bokrok ápolására;
c.) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására;
d.) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztántartására.
(4) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (üzletek vendéglátóhelyek, stb.) elõtti járda, parkolóhely, zöldsáv tisztántartása és a
hulladék eltávolítása a helyiség használójának feladata.
(5) A közterület rendeltetéstõl eltérõ célú használata esetén (árusítás, anyagtárolás, építés, szerelés) a használattal érintett terület közvetlen környezetét 3 méteres körzeten belül a
használó köteles tisztán tartani, majd a tevékenység befejezése után megfelelõen összetakarítani.
(6) A tulajdonosnak, illetve használónak a közterület rendszeres tisztántartási kötelezettsége alatt a szükség szerinti, de
hetenként legalább egyszeri teljesítése értendõ.
(7) Ha a jármûvek, illetve fogatok üzemeltetése és közlekedése során a közterület beszennyezõdik, a jármû illetve a
fogat vezetõje haladéktalanul köteles a szennyezõdést eltávolítani.
(8) Dorog Város területén szénpor kizárólag zárt rakterû
jármûveken szállítható. Az a fuvarozó, aki nyitott teherautóval
szállít szénport, köteles az adott útvonal egyhavi tisztántartási
költségének 80%-át a Polgármesteri Hivatal részére megfizetni. Ismétlõdõ esetben a teljes költség a fuvarozót terheli.
3. §.
(1) Az ónos esõtõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponta a 2. §. (1) és (3) bekezdésében megjelölt tulajdonos köteles letakarítani, illetve felhinteni.
(2) A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó
szóróanyagot (kõpor, homok, hamu) kell felhasználni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot felhasználni
nem lehet.
4. §.
(1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési jármûvek belterületen lévõ várakozó- és
megállóhelyeinek tisztán és síkosságmentesen tartásáról,
valamint az ott keletkezõ hulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról a Képviselõ-testület által megbízott szolgáltató gondoskodik.
(2) A telepszerû többszintes lakóterületek környezetével
kapcsolatos köztisztasági feladatok elvégzése szintén a szolgáltató feladata.
(3) Az árkokat, átereszeket feltöltõ iszap elszállítása a szolgáltató feladata.
(4) Ha az ingatlanok tulajdonosai, használói a 2. §.-ban
foglalt kötelezettségeknek nem tesznek eleget, a szükséges
munkákat a Polgármesteri Hivatal helyettük és költségükre
elvégeztetheti.
5. §.
(1) Közterületen gépjármûvet mosni – a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – tilos.
(2) Aki nem rendelkezik olyan ingatlannal, ahol a gépjármû tisztítását meg tudja oldani, a lakása elõtti közterületet is
igénybe veheti a következõk betartása mellett:
a.) nem rongálhatja a zöldfelületet;
b.) nem veheti igénybe a parkok locsolására szolgáló, illetve az önkormányzati tulajdonú épületek közös használatú
helyiségeiben lévõ csapokat;
c.) a keletkezett szennyezõdést azonnal el kell takarítania;
d.) amennyiben a csatornanyílás eldugul, azt ki kell tisztítania.
6. §.
(1) A közterületeket és a külterületet bármilyen módon,
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bármilyen anyaggal beszennyezni, illetve közterületen és
külterületen hulladékot lerakni, tárolni tilos.
(2) Szennyvizet, eldugulás, vagy rongálódás okozására
alkalmas anyagot (szemetet, törmeléket, iszapot, robbanásveszélyes anyagot) a közcsatorna víznyelõjébe és nyílt csapadékvíz-elvezetõ árokba szórni, önteni vagy bevezetni tilos.
7. §.
ZÖLDTERÜLETEK VÉDELME
(1) A város közparkjainak területére és növénnyel részben
vagy egészében borított zöldfelületére (minden esetben ideértve a járda és úttest közötti területet) gépjármûvel, kerékpárral, segédmotoros kerékpárral behajtani és parkolni tilos.
(2) Tilos közterületen a fák és egyéb növények, parkberendezések rongálása, pusztítása, beszennyezése.
Tilos a közterületen lévõ fákról és egyéb növényekrõl a
növény részek szedése, megcsonkítása, eltulajdonítása.
(3) Tilos a fákra, parkberendezésekre plakátot és egyéb
hirdetményt elhelyezni.
8. §.
ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ELÕÍRÁSOK
(1) Állatot az utcára, közterületre kiengedni, legeltetni tilos.
(2) A város közterületein ebeket szabadon tartani tilos. Az
ebeket közterületre csak pórázon szabad vezetni.
(3) Ebet üzlethelyiségbe, szórakozóhelyekre, oktatási és
egészségügyi intézményekbe, sportpályára, játszóterekre a
városi uszoda területére bevinni tilos.
(4) A közterületen gazdátlanul kóborló ebek befogásáról a
Dorogi Városüzemeltetési Kht. gyepmester útján gondoskodik.
A befogott ebeket tulajdonosaik 8 napon belül – a befogási, tartási és õrzési díj megfizetése esetén – kiválthatják.
(5) Az állattartó köteles gondoskodni az elhullott állata
tetemének, illetõleg az állati eredetû melléktermékének – az
állategészségügyi jogszabályok szerinti – ártalmatlanításáról.
III. fejezet
9. §.
KÖZTERÜLETI HIRDETÉS
(1) Dorog Város közigazgatási területén, közterületen hirdetõ-berendezést csak az önkormányzattal szerzõdéses kapcsolatban álló vállalkozó vagy gazdasági társaság létesíthet.
(2) Hirdetõ-berendezés elhelyezésére csak közterület-

használati hozzájárulás birtokában van lehetõség.
(3) A város területén csak olyan hirdetmény helyezhetõ ki,
amely tartalmának közzététele jogszabályba nem ütközik.
(4) TILOS:
a.) közterületi hirdetõ-berendezés engedély nélküli létesítése,
b.) az engedélyezett hidetõ-berendezések rongálása,
szennyezése, eltávolítása,
c.) az ezekre kihelyezett hirdetmények, reklámok rongálása (letépés, átírás), vagy illetéktelenek által másik hirdetménnyel való átragasztása,
d.) hirdetmény, reklám bármilyen technikával való kihelyezése a közterület e célra ki nem jelölt területére, berendezésére (falra, kerítésre, úttestre, lámpaoszlopra, telefonfülkére, fákra, esõcsatornára).
10. §.
SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK
(1) Amennyiben a cselekmény más súlyosabb büntetõ
rendelkezés hatálya alá nem esik, szabálysértést követ el és
30.000,-Ft –ig terjedõ pénzbírsággal sújtható az aki jelen önkormányzati rendelet 2. §. (8) bekezdésében, 3. §. (2) bekezdésében, az 5. §. (2) bekezdésében a.), b.) pontjában, a 6. §. (1),
(2) bekezdésében, a 7. §. (1), (2), (3) bekezdésében foglaltakat
megszegi, illetve aki a 2. §. (3), (5), (8) bekezdésében, a 3. §.
(1) bekezdésében, az 5. §. (2) c.), d.) pontjában, valamint a 8.
§. (5) bekezdésében elõírtakat elmulasztja.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt szabálysértések tetten ért
elkövetõit a közterület-felügyelõ helyszíni bírsággal sújthatja.
11. §.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A kihirdetés napja: 2007. július 02.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
(4) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat vesztik a település tisztaságának védelmérõl szóló 24/
1992. (XII. 11.) számú és az azt módosító 11/193. (V. 18.), a 24/
193. (XII. 17.), a 4/1994. (III. 11.), a 17/1996. (XI. 01.), a 15/197. (V.
30.), a 2/1998. (I. 30.), valamint a 4/2000. (II. 25.) és a 18/2002.
(XII: 20.) számú önkormányzati rendeletek.
dr. Tittmann János
Tallósi Károly
polgármester
címzetes fõjegyzõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Családi nap

Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról,
valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
szóló 20/2005 (V. 27.) sz. rendeletében meghatározottak szerint 2007. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló,
szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételeknek megfelelõ pályázók – az e célra elkülönített összeg erejéig – anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre:- Dorog város területén állandó lakhellyel 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 közepes
(3,51) tanulmányi átlag; - a következõ tanulmányi félévre
történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal
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 meghatározott rangsor alapján. Az elnyerhetõ támogatás összege (a
nyári szünet kivételével)7.000,-Ft/fõ/hó.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik hozzájárultak a június végén megrendezett CSALÁDI NAP sikeréhez. Ez is bizonyította számunkra, hogy a szeretet közösségteremtõ erõ, és a jó cél érdekében történõ összefogás
minden ember örömének, boldogságának forrása lehet.
Támogatóink: Közmûvelõdési Kht., Dózsa György Általános
Iskola, Nap-Út Alapítvány, HONI ABC, Kövecs Depó, Resszer Pékség, Tóth Mihály húsboltja, Szent Margit Gyógyszertár, Játékdiszkont,
Rajos Szikvízüzem, Ottáva Kft., A+T Zöldséges és még sokan mások,
akik munkájukkal segítették e nap sikeres megvalósulását.
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét!
Gyöngyös Ferenc Kiss-Maly László
Fritz István
plébános
plébános
diakonus
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Cselenyák Imre:

Dankó József

A szerzõ június 18-án tartotta a dorogi Arany János Városi
Könyvtárban Párhuzamos Ellenirány címû könyvének bemutatóját Gáspár Ferenc író moderálásával. Rohanó napokat éltem, nem foglalkoztam azzal, hogy mit „várjak” az elõadástól, s bevallom, Cselenyák Imre írásait sem ismertem. De kedvet csinált új kötetéhez, mely összegyûjtött és válogatott novelláit, elbeszéléseit, tárcáit és krokiait tartalmazza. Többnyire kisebb lélegzetû szösszenetek életképekkel, monológokkal és emlékekkel, melyek roppant életszerûek, valósak és
hihetõek; érzõdik rajtuk, hogy valódi élmény, megtapasztalás és sajátos reflexió van mögöttük. Finom humorral, kedves iróniával és gyermeki õszinteséggel fûszerezett mûvei a
szerzõ felolvasásában még hatásosabbak voltak.
Nagy titkok viszont nem kerültek napvilágra, hacsak nem
az, hogy a könyv borítóját „díszítõ” (nagy) L betû valójában
egy római szám - férfi esetében elárulhatjuk -, Cselenyák Imre
jubileumi életkorát jelöli. A másik „nagy titok” az, hogy ez az
ifjúságát elveszíteni nem akaró bohém író-költõ is emberbõl
van. Furcsa, de rám ez tette a legnagyobb hatást. Szerintem õ
igazi író abban a tekintetben, hogy teljesen más dolgokat hallunk és tudunk meg (akár róla is), ha beszélgetünk vele vagy
beszél magáról, illetve, ha olvassuk írásait. Két személyiség él
benne, de az alkotó-újrateremtõ dominánsabb. Ez tett kíváncsivá: az a személy, aki más dimenzióban ír, mert más dimenzióban reagál és gondolkodik, mint az a hétköznapi személyiség, aki megszokásból tesz mindent.
És milyen igaza van a lényeget tekintve: az emberek elmennek, sõt elrohannak egymás mellett; nincs igazi értékeken,
õszinteségen és természetességen alapuló kapcsolat férfi és
nõ között; bonyolulttá tesszük a kapcsolatokat, különlegesnek akarunk látszani, lehetetlent várunk a másiktól, de nem
osztozunk egymáson. Modorosak lettünk. Megjátszósak. Így
élünk egymás mellett. Egymással szemben.
Párhuzamosan. Ellenirányban.
szabezol

Számomra a haza fogalma
nemcsak a gyerekkor körülölelõ
biztonsága (az elsõ édesapámtól
kapott fûzfasíp, a nagyanyámmal
elõször látott esztergomi Bazilika lenyûgözõ látványa, a jellegzetes ipari táj a tokodi üveggyár,
a dorogi szénmedence zakatolásával), hanem az életre szóló feladatot is jelenti kis túlzással: pedagógusként tanítványaimat nyitottá és befogadóvá tenni a szûkebb haza értékei iránt. Pályám
nagy szerencséje volt, hogy sorra találkoztam olyan pedagógiai programokkal, alkotó mûhelyekkel, szakmai közösségekkel, amelyek a gyakorlatban
bizonyították egy lakóhelyismereti megalapozású világképformálás lehetõségét. Ilyen volt a nyelvi-irodalmi-kommunikációs program, a Kincskeresõ Alkotótábor Esztergomban, ilyen mai nagyszerû kollégáimmal végzett munka a
dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskolában. Ezt támogatja a hegyekben megbúvó falvakat összefogó iskolaszövetség és a
kistérségi társulás is. Valamennyi programban közös, hogy
a múlt feltárása, a jelen megismerése, a jövõ megsejtése a
gyerekek és a pedagógusok közös munkájának eredményeképpen gyermekdolgozatokban, tanulói alkotásokban,
publikálható munkákban ölt testet. Ennek bizonyítéka a „Tábori Kincskeresõ” hét kis füzete, a „Dorogi értékek nyomában” tizenöt kötete. Ebben a közös munkában a tanulók a
megismerés módszerét tanulják, és mintegy saját és utódaik
tankönyveit írják.
Nagy örömmel olvastam a közelmúltban Dominique
Bartalémynek az Európa-fogalmát: a helyi értékvilág szerepel az elsõ helyen, erre épül a nemzeti, a regionális réteg,
csak ezeket követi az európai és a globális szféra.
Pedagógusként természetesen fontos feladatom annak
tudatosítása is, hogy a mi hazánk már a nagy Európa is.

Könyvbemutató

Az én Hazám

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Dorog Város Önkormányzata szociális alapú bérlakásra,
névjegyzékre kerülésre
pályázatot hirdet
Pályázat benyújtható : 2007. szeptember 03-14-ig
A pályázatok elbírálása során az Egészségügyi és Szociális
Bizottság a lakáskiutalások sorrendjére vonatkozóan 15 fõs
listát állít fel.
l.) További információ: a Hivatal 15-ös számú szobájában.
2.) A pályázat benyújtásának
módja: írásban, formanyomtatványon
(igénylése: 15-ös szobában)
határideje: 2007. szeptember 14. /12 óra /
(nyomtatványok leadása személyesen
15-ös számú irodában)
3.) A pályázati eredmény közlésének
módja: írásban
határideje: a pályázat lejárati idejétõl számított
15 napon belül
Dorog, 2007 . augusztus 10.
Dr. Tittmann János
polgármester
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„Hiszek a közösség erejében, s hogy
a boldogság a szeretettel adni tudás
képességében rejlik.”
A Nap-Út Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportja továbbra is folytatja tevékenységét a
József Attila Mûvelõdési Házban. Önkéntes munkában napi rendszerességgel tartunk képesség- és személyiségfejlesztõ foglalkozásokat gyermekek és fiatalok számára. Ehhez a speciális, kitartó és embert próbáló feladatra keresünk olyan önkéntes munkatársakat, akik szívesen csatlakoznának hozzánk
A jelentkezõknek egy „Közös felkészülés a feladatra”
csapatépítõ tréninget tartanánk Az elsõ találkozó idõpontja: 2007. szeptember 11. 16-18h-ig.
Jelentkezés: Winter Erzsébet 70/384-24-51,
winterzsoka@freemail.hu
„Valaki e kis gyermeket befogadja az én nevemben,
engem fogad be: és valaki engem befogad, azt fogadja
be, a ki engem elküldött: mert a ki legkisebb mindnyájan ti közöttetek, az lesz nagy. /Lukács, 9.48/
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Dorogi Sportképek
A kedves olvasók ezúttal olyan sportágakról kapnak képet, melyekrõl a közvélemény nem sokat tud.

Tenisz
Tenisz – a teniszpályák a 10-es fõút
mentén a Gorkij utca – új Tesco áruház
között vannak és egy szép zöldszínû
kis klubház határolja. Itt található három, szépen gondozott salakos és egy
betonos pálya. Ezek gazdája egy olyan
ember, aki életének javarészét a salakon töltötte, a már nyugdíjas Slavóczki
Ferenc. Aktívan teniszezett Esztergomban, és már 29 éve szervezi és vezeti a
dorogi teniszéletet. Minden nap ott van,
õ a szakosztály vezetõ, a létesítmény
gondnoka, a csapatok irányítója, és esetenként az alkalmi szakács is. Megtudtuk tõle, hogy az Aknamélyítõ Vállalat
– miután megszûnt – átadta a két teniszpályát az önkormányzatnak. A kaput kitárta Feri bácsi a nyilvánosság
elõtt, jöttek a gyerekek, majd a fiatalok
és a felnõttek is. Elõször megalakította
a körzeti amatõr csapatbajnokságot,
ebbõl nõtt ki aztán az Országos Bajnokságban szereplõ III. osztályú csapat,
mely a jelenleg is folyó bajnokságban a
jó közepes helyezést érte el. Ezen kívül
a megyei bajnokságban is részt vesz egy
csapat, melynek fõ célja az utánpótlás
nevelés. Nõi versenyzõk is vannak, akik
országos egyéni versenyeken szerepelnek, csak úgy mint a legtehetségesebb
három fiú teniszezõ. Ma már az edzéseket csak alkalmanként vezeti a szakosztályvezetõ, van viszont két szakképzett edzõ, Szilágyi Rezsõ és Szálka István személyében. A szakosztály élete a
pályákon és a kis klubhelyiségben zajlik. Az önkormányzattól három millió
forintot kaptak, melybõl az anyagok
beszerzésén kívül a speciális szakmunka kifizetésére tellett. Az épület felépítését a szakosztály tagjainak társadalmi összefogása tette lehetõvé. Ez az
együttdolgozás, a nemes cél megvalósítása nagyon összefogta a csapatot. A
mérkõzések után bográcsos ebédet
vagy vacsorát rendeznek, ahol igen jól
érzik magukat, segítik, megbecsülik
egymást. Kialakítottak egy házirendet,
mely példája lehet minden sportközösségnek. Dorog sporttársadalma büszke lehet erre az összefogott, lelkes amatõr szakosztályra.

szervezni, melyhez kérik támogatását.
Elõadták elképzeléseiket, terveiket, és
megkapták az engedélyt. A Petõfi iskolával szembeni üres telken pedig egyre
emelkedett egy domb, folyt a munka,
és 2000-ben már megtörtént a pálya felavatása, ami nagy elismerést váltott ki
országos szinten. Azóta pedig egyre
szépült, modernizálódott a pálya. Ma
villanymotor meghajtású felvonó, szépen gondozott környezet és egy nagyon
gazdag öltözõ, szertár segíti a síelni tanuló óvodás, iskolás és felnõtt csoportokat. Az oktatás október közepétõl március 31-ig történik. A téli napokon élvezet nézni a gondozott pályán lesikló sok
gyereket, akik figyelmesen hallgatják az
oktatók intelmeit, tanácsait. Télen Ausztriában egyhetes, havas sítáborozást
szerveznek gyerekek, családok részére, 8-10 alkalommal.
A gazdagon felszerelt öltözõkben és
szertárban sícipõt, sílécet, fejvédõ sisakot lehet kölcsönözni minden méretben. Az évek folyamán nagyon sok gyerek tanulta és szerette meg ezt a havas
sportot. Tervezik a sífutás oktatását elsõsorban felnõttek számára. A nyár sem
jelent holt idényt, mert hetes váltásokkal napközis táborokat szerveznek.
A két lelkes kezdeményezõ Kruzslik János nyugdíjas testnevelõ tanár és Fódi
János mûszaki vezetõ munkájukért méltón érdemlik meg az önkormányzat és a
sok-sok gyermek, szülõ elismerését. A
sportcsarnokkal, a salakos, gondozott
edzõpályával, a síoktató dombbal, a labdarúgó stadionnal, a mûfüves edzõpá-

lyával és a nagyon szép, most avatott uszodával igazi sportközpont jött létre, mely
méltó módon fémjelzi a város önkormányzatának, élén dr. Tittmann János
polgármester áldozatos sportszeretetét.
Göb Sándor

Új elnökség a
Dorog FC-nél
Tisztújító közgyûlést tartott a labdarúgó klub. A létszámhiányos elnökséget
kellett kiegészíteni, illetve újra választani. Az új, öttagú elnökség vezetõjének Szauter Tamást, a PROMTÁVHÕ
ügyvezetõjét választották, aki jelenleg
is a városi kispályás bajnokságban szerepel. Elnökhelyettes Mayer László vállalkozó lett, aki az utánpótlást felügyeli. Elnökségi tagok lettek: Dr. Pák Péter
orvos, aki a labdarúgók orvosi ellátását
is biztosítja, Krecsovszky Ferenc vállalkozó és Wágner Zsolt. A szakmai stáb,
melyet az elmúlt év õszén bíztak meg,
eleget tett megbízatásának, így tovább
élvezi a bizalmat. Farkas László és Csapó Károly irányítja nemcsak a felnõtteket, hanem az utánpótlás nevelésében
is részt vesznek. Rajtuk kívül Haraszti
János, Janetka Zoltán, és Varga János
foglalkozik egy-egy korosztállyal. Az
utánpótlás szakvezetõi megbízatását is
Varga János látja el közmegelégedésre.
Mindezekhez jó és eredményes munkát mindannyiuknak!
Göb Sándor

Pihen a csapat
Elkezdõdött a nyári pihenés a Dorog FC-nél is, egy utolsó csapatképpel zárták az
elõzõ sorozatot, majd egy szezonvégi összejövetellel ünnepelték eredményeiket.
A nyár vége felé ismét elkezdõdnek sportpályánkon az edzések, hogy kellõ felkészültséggel és kondícióval tudjanak nekivágni az elõttük álló, következõ idénynek. A mostani 6. helyezést reméljük, hogy sikerül felülmúlni és még ennél is jobb
helyen tudnak majd zárni!
Szabó Zsolt

Síiskola
Síiskola – Két lelkes fiatal nagy tervvel
fordult a múlt század végén dr.
Tittmann János polgármester úrhoz,
hogy szeretnének egy síoktató iskolát
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A „Pro Scola Nostra” alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2006. évrõl

Dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért közhasznúsági jelentés 2006. 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 kuratóriumi tag és 3 felügyelõ bizottsági tag segíti mûködését.
1./ 2006. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Befektetett pénzeszköz 1.000 Induló tõke
370
Pénzeszköz
712 Tõke változás
1.402
Tárgyévi eredmény
- 60
Eszközök összesen:
1.712 Források összesen:
1.712
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Richter Rt. támog.
300 Anyagjellegû ktg.
118
SZJA 1 % felajánlás
169 Táborok, Pályázatok
285
Egyéb bevétel
83 Filmharmónia bérlet
102
Selmecz.-i kiránd.
62
Könyvjutalmazás
30
OTP költség
15
Bevétel összesen:
552 Kiadás összesen:
612
Tárgyévi eredmény - 60
2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2006. évben nem
kapott.
3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 60 e Ft-tal csökkent.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Wendlingeni nyelvi tábor
285 e Ft
Filmharmónia bérlet támog.
102 e Ft
Selmeczbányai kirándulás
(iskola névadója)
62 e Ft
Egészséghét kiadásai
24 e Ft
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról
SZJA 1 %
169 e Ft
Richter Gedeon Rt.
300 e Ft
6./ A kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjai az alapítványtól juttatásban nem részesültek.
7./ Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló.
Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét változatlan feltételekkel a kuratórium irányítja, amelynek ülései a törvényi
meghatározásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei fõleg az alapítók közül a Richter Gedeon Vegyészeti 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 céloknak eleget tesznek.
Brassói László
kuratóriumi elnök

Az alapítvány jogállása a bíróság Pk 60062/17 sz. 1999.02.22én kelt végzése alapján közhasznú szervezet.
A közhasznú tevékenység megvalósításában 5 fõ kuratóriumi tag mûködik közre.
1./ Számviteli beszámoló
2006. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Immateriális javak
Induló tõke
100
Ingatlanok
Tõke változás
932
Követelések
Tárgyévi eredmény
-273
Pénzeszköz
759 Kötelezettségek
Eszközök összesen:
759 Források:
759
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás Anyagköltség
20
Közhasznú tev. bevétel
Szem. jell. ktg.
SZJA 1% felajánlás
528 Értékcsökkenési leírás
Egyéb bevétel
2 Egyéb költség
47
Vállalkozási bevétel
Adott támogatás
736
Bevétel összesen:
530 Kiadás összesen:
803
Tárgyévi eredmény: -273
2./Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.
Sportcélokra, versenyekre
33 E/Ft
Táborok támogatására
422 E/Ft
Évvégi jutalomkönyvekre
76 E/Ft
Tanulmányi kirándulásokra
193 E/Ft
Eötvös napra
Eötvös díjra
12 E/Ft
3./Kimutatás a kapott támogatásról.
1% SZJA étutalás
528 E/Ft
4./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló
Az elõzõ évben átutalt 1% felajánlást melynek összege 564
E/Ft, az alapítvány a következõk szerint használta fel:
Versenyek nevezési díjára
4 E/Ft
Táboroztatásra
259 E/Ft
Tanulmányi kirándulásra
195 E/Ft
Jutalom könyvekre
60 E/Ft
Eötvös díjra
12 E/Ft
Eötvös-napi kiadásokra
34 E/Ft
564 E/Ft
A 2006. évben átutalt 528 E/Ft SZJA felajánlásról még nem
történt kuratóriumi döntés.
Az alapítvány vezetõ tisztségviselõje nem részesült juttatásban.
Bönde Ferenc sk.
a kuratórium elnöke

A Német Kisebbségi Önkormányzat programjai
Önkormányzatunk július 28-án a
Német Emlékház udvarán a falusi búcsú
emlékére megrendezte zenés összejövetelét. Erre az eseményre, mint az elõzõ években is, a két
dorogi nyugdíjas
klub tagjait és vezetõit láttuk vendégül. A házigazdák üdvözlése után Szûcs András köszönte meg a meghívást, majd Soleczki
Szilárd méltatta a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub, ill. a Mûvelõdési Ház között fennálló jó kapcsolatot.
Ezt követõen kedves gesztusként Walzerné Katika 2 dorogi népviseletbe öltöztetett babát ajándékozott a múzeumnak, amit ezúton is köszönünk.
A szép délutánon a Német Kisebbségi Önkormányzat zenekara, a Sváb Party gondoskodott a jó hangulatról. Ekkor
került sor a zenekar számára készített embléma átadására is,
amelyet Kolonics Péter tervezett.
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A Malárik János vezette zenekar szorgalmasan játszotta a
talpalávalót, vendégeink jól érezték magukat, a tánc után a
közös beszélgetésekre és éneklésre is maradt idõ. Reméljük,
jövõre újra találkozunk!
Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket, augusztus 31én 16 órakor a Német Nemzetiségi Tájházba, akik még ismerik a régi sváb dalokat, és akik kedvet éreznek a Német Kisebbségi Önkormányzat felnõtt kórusában énekelni.
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