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Semmelweis nap
Július 2-án, a Semmelweis napi ünnepségen köszöntötték városunk egészségügyi dolgozóit, és adták át „Az
Év Egészségügyi Dolgozója” díjat. Az idei kitüntetett dr.
Zsembery Dezsõ belgyógyász, reumatológus fõorvos. Dr.
Zsembery Dezsõ 1957-ben került Dorogra, a belgyógyászati osztályra, ahol 1966-tól osztályvezetõ fõorvosként
dolgozott. 1966-1970 között a Dorogi Járási Kórház igazgató fõorvos, majd 1970-1972-ig az egyesített dorogi és esztergomi járási kórház fõorvosa. A reumatológiai osztály megteremtõje. 1980-ban reumatológiai szakvizsgát tett, majd
1982-ben a Magyar Nefrológiai Társaság szakképesítését
nyerte el. Több országos tudományos rendezvény szervezõje, szakorvosi tudományos társaságok tagja, a Magyar
Belgyógyászati Társaság tisztségviselõje. Kutatója és feldolgozója Dorog és környéke egészségügyének. Dr.
Zsembery Dezsõ évtizedek óta a dorogi betegellátás meghatározó személyisége. Szakmai munkája a belgyógyászat,
nefrológia, reumatológia területén is iskolateremtõnek bizonyult. A szakrendelõben jelenleg is dolgozik
reumatológus szakorvosként és konzulensként. Sokak számára pedig lelkes mûgyûjtõként, mûvészet pártolóként
sem ismeretlen.

Az ünnepség részeként Nagy Bandó András humorista szórakoztatta az ünnepelteket, majd dr. Varga Gyõzõ
mondott pohárköszöntõt a Dorogon gyógyítói, ápolói,
segítõi, gondozói pályán tevékenykedõ munkatársainak.
MaZsu

Lezárult a szökõkút pályázat

Tovább szépült a játszótér

Harminchat pályamû érkezett az Otthon téri, közismertebben „teknõsbékás” díszkút felújítására. A sok modell alig fér el a testületi ülések helyszínéül szolgáló „B”
épületi tanácsteremben. A szebbnél szebb, és ötletesebbnél ötletesebb mûvek közül a városvezetés szeptember elsején választja ki azt a munkát, melyet majd jövõre csodálhatnak meg a valóságban is a dorogiak. A felújított szökõkutat ugyanis a 2010-es, hatvanadik bányásznapon avatják majd fel a mûvelõdési ház melletti parkban. Ami már
biztos, hogy az új alkotáson egy emléktáblát helyeznek el,
melynek szövege: „A Dorogi Szénmedence településeit
felvirágoztató bányászok halhatatlan emlékére állítatta
Dorog Város Önkormányzata a 60. bányásznapon.” A szökõkút megmaradt szobrászi elemeit meg kellett õrizniük a
pályázóknak, tehát a halakat ábrázoló dombormûvek és a
két mészkõ teknõsbéka nem tûnnek el. Az alkotók ezeken
túl szabad kezet kaptak, mely a modelleken is látszik. A
szeptember elsejei értékelés eredményét még a képviselõtestület is jóváhagyja, így a nyertes mûvet az októberi számunkban tudjuk bemutatni.

Civil közremûködéssel megújult a teljes kerítés Radnóti
és Gorkij utca keresztezõdésében található játszótéren, valamint kijavításra és átfestésre kerültek a játszó eszközök, sõt,
újabbakat is elhelyeztek. A focikapukra kosárlabda palánkot telepítettek. A biztonságot új labdafogó hálók szolgálják.
Mindez civil összefogás eredményeként, a Dorogi Vállalkozók Egyesülete révén jöhetett létre. Karcz Jenõtõl, az egyesület tagjától, önkormányzati képviselõtõl megtudtuk, hogy a
Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz nyújtottak be pályázatot a játszótér korszerûsítésére, és idén 2,5
millió Ft-ot kapott erre az egyesület.
A Dorogi Vállalkozók Egyesületének anyagi támogatásával már 2006 õszén új játszó eszközök, homokozók, és
padok kerültek telepítésre, és a munkák záró akkordjaként fákat ültettek, majd a focipálya megvilágítását oldották meg. Az alapítvány újabb támogatásával folytathatták
a korábban megkezdett munkát. A felújításban új gyepszõnyeg telepítésével, füvesítéssel, és több járulékos munka elvégzésével a Dorogi Városüzemelési Nonprofit Kft is
a segítségükre volt.
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TESTÜLETI HÍREK
2009. június 26-i ülés
Soron következõ ülésükön a dorogi képviselõk a napirend tárgyalása elõtt köszöntötték az Év köztisztviselõjét,
Rossz Miklósné pénzügyi ügyintézõt a közigazgatásban
végzett, több évtizedes, kiemelkedõ munkájáért.
A két ülés közti események beszámolót tárgyalták ezt
követõen. Ebbõl kiderült, hogy Városi uszoda napozóteraszainak újraszigetelési és újraburkolási munkái elkezdõdtek. A munkák jelenleg a Köztársaság úti épületszárnyon folynak. A megbízott jogász tájékoztatása szerint az
el nem végzett garanciális munkák, azaz a kárigényünk
érvényesítésének megvan a jogi feltétele. A polgármester
és a jegyzõ a szükséges jogi folyamatokat elindítja.
Az Eötvös utcában a Puskin utcától a Gorkij utca felé
esõ, mintegy 80 méteres szakaszon kiépítették a járdát. A
Kesztölci úton is felújítottak egy járda szakaszt.
A Fáy 14-15 szám alatti társasház mellett gépkocsi parkolókat alakítottak ki.
A Kálvária dombon található szimbolikus aknatorony
felújítási és állagmegóvási munkái megkezdõdtek. A kivitelezés során a torony szerkezetének javítására, mázolására és a díszkivilágítás kiépítésére kerül sor.
Májusban az ózongáz koncentráció értekei miatt városunk levegõje szennyezett volt. Az ózon koncentrációja a
napsütés intenzitásával egyre nõ. A túllépések országos
szinten tapasztalhatók.
A napirend szerint módosították Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl szóló 3/2009.(II.12.)
számú rendeletét, és a szociális igazgatásról, valamint a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 3/2008. (II. 29.) számú rendeletet, továbbá a Dorogi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását.
Elfogadták a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2009.
évi elsõ féléves tevékenységérõl szóló, és a Pedagógiai Szakszolgálat 5 éves tevékenységérõl szóló beszámolót, csakúgy, mint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2008. évi átfogó értékelést.
Dorog Város Képviselõ-testülete, Dorog város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatát „a
Hantken Miksa utca - Rákóczi Ferenc utca - Mária utca -

Vasútállomás által határolt telektömbre” kiírt ötletpályázat elsõ helyezett pályamûben szereplõ tartalomnak megfelelõen módosítja, valamint a területre vonatkozó Részletes Szabályozási Tervet elkészítteti. A tervezési feladatok
elvégzésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. (1075 Budapest, Madách tér 3-4) bízza meg.
A 4. sz. háziorvosi körzetben Dr. Keszthelyi Gábor elhunyt háziorvos praxisát 2009. szeptember 4-tõl Dr. Ágh
Tamás tölti be.
Visszavonták a „fa” utcákra korábban bevezetett forgalom és súlykorlátozást.
Megszavazták a képviselõ-testület 2009. II. félévi munkatervét.
Bokros László képviselõ úr a lemondott 2009. 06. havi
tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 162.000,- Ft) a Mozgássérültek Egyesületének támogatására.
Molnár Albert képviselõ úr lemondott hat havi tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 1.210.000,- Ft) városüzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozására, valamint civil szervezetek támogatására.
Hiánypótlást nyújtottak be a Szent László utca, Ötház
utca, Sándort utca, Hunyadi utca felújításának, korszerûsítésének támogatására benyújtott pályázatokra.
2009. június 23-i rendkívüli testületi-ülés
185 millió forint fejlesztési hitelt vett fel az önkormányzat a Pataksori és az Ady Endre úti szennyvízcsatorna kiépítésére, és az úgynevezett Intézmények Háza kialakítására. Az összegbõl 70 millió forint jut a pataksori, 55 millió
forint az Ady Endre utcai beruházásra. A fennmaradó 60
millió forintot a volt bányairoda épületében helyet kapó
Intézmények Háza munkálataira jut.
A hitel futamideje 15 év, és a Magyar Fejlesztési Bank
által meghirdetett „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” keretében igényelte a dorogi önkormányzat. A hitelt az OTP banknál
vette fel a város, közbeszerzési eljárás lefolytatása után. A
hitelprogram célja az Európai Unióhoz történõ csatlakozással járó helyi önkormányzati beruházási feladatok ellátásának kamattámogatott hitellel való támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott
ellátásokról szóló 3/2008. (II.29.) sz. rendeletében meghatározottak szerint 2009. 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 nyug-

2009. szeptember

díj összegének 150%-át (2009-ben: 42.750,-Ft);
- az adott felsõoktatási intézményben eltöltött legalább
egy sikeres félév igazolása, minimum közepes (3,51) tanulmányi átlag;
- a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyomtatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában lehet átvenni.
A pályázat beadásának határideje: 2009. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület október
havi rendes ülésén történik. Az elnyerhetõ támogatás
összege (a nyári szünet kivételével) 7.000,-Ft/fõ/hó.
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Új kihívások – új tanítási módszer
Közel 71 millió forintot nyert Dorog városa az iskoláiban és óvodáiban történõ kompetencia alapú oktatás bevezetésére. A Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) segítségével a három óvoda és két általános iskola, a Petõfi és a Zrínyi vesz részt a programban. Az új
módszer szerinti képzés már szeptember 1-én indul. Az
óvodákban a kiscsoportosoknál kezdik, az iskolákban részt
vesznek elsõsök, harmadikosok, ötödikesek, és hetedikesek is. A módszer lényege az ismeretszerzéshez, az ismeretek alkalmazásához szükséges képességek fejlesztése. Az
egyoldalú ismeretátadás helyett a kis létszámú csoportok
foglalkoztatására helyezõdik a hangsúly. A gyerekek egyéni
képességeit figyelembe véve tanítanak. A tanulókat képessé kell tenni az eredményes tanulásra, A cél az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása, az iskolá-

ba járás megszerettetése. A matematikai-logikai, a szövegértés-szövegalkotási, az idegen nyelvi, valamint a szociális, életviteli és környezeti kulcskompetenciák fejlesztését
vették tervbe a projekt résztvevõi. A 70.815.171,- Ft-os pályázati összegbõl finanszírozzák a résztvevõ pedagógusok
továbbképzését, a szükséges tananyagok megvásárlását, és
korszerû informatikai eszközöket is beszereznek.
A folyamatos, hosszú távú cél az, hogy az összes kulcskompetencia fejlesztését minden általános iskolai osztályban bevezessék. A projekt gyakorlati megvalósításáról szeptember elején tartanak tájékoztatót az intézményekben.
Városunkban korábban az Eötvös általános iskolában
vezették be a kompetencia alapú oktatást, és az ottan pozitív tapasztalatok ösztönözték a város vezetését oktatási rendszerünk megújítására.

Az Eötvös - alkotókör sikerei

Idõsek Otthona Hírei

8 ország 202 mûhelyébõl 2408 alkotás érkezett a „2010
Európa Kulturális Fõvárosa- Pécs” programhoz kötve I. Nemzetközi Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázatra, ahol az Eötvösalkotókör is képviseltette magát. A “Világörökség kincsei”
címet viselõ pályázaton arany oklevelet kapott Szeibert Réka,
ezüst oklevelet Kelemen Réka, Oláh Renáta valamint Elekes
Bianka, bronz oklevéllel jutalmazták Strbavi Melinda munkáját. Az Eötvös József Általános Iskola alkotógárdája kollektív díjban részesült. Felkészítõ tanáruk Kolonics Péter. A díjazott munkákat a Dómmúzeumban és a Cella Septichorában
állították ki. Iskolánk alkotóköre tûzzománc képekkel vett
részt a megmérettetésen. A munka már 2009 januárjában
megkezdõdött, és több mint két hónapig dolgoztak a szakkörös diákok a mûvükön.
Egy hét múlva újabb díjátadásra indultunk, ezúttal Budapestre. Immár 38. alkalommal hirdette meg a japán külügyminisztérium a Pentel irodatechnikai világcéggel közösen a pályázatát. A nemzetközi pályázaton több mint 30 ország gyermekei vettek részt, a zsûri közel 200 000 mûbõl válogathatott. Alkotókörünkbõl Gazda Barbara arany, Chujácz
Renáta és Strbavi Melinda bronz oklevélben részesült. Az
oklevél mellett Pentel ajándékcsomaggal és a pályázat szimbólumát ábrázoló medállal is jutalmazták õket.
Bakos Gézáné - Kolonics Péter

2009. június 18-án az esztergomi Esélyek Háza ismét megrendezte az immár hagyományossá vált „Idõsek Királysága”
vetélkedõt a táti tónál. Az idén az Európai Unió által kinevezett
év, vagyis a Kreativitás és Innováció Éve jegyében szervezték az
idõsek otthonai és klubjai részére. Ügyességi játékokban, tudáspróbában, karaokéban valamint, az „Év sütije” címért
cukrászkodásban kellett helytállni. Az 5 fõbõl álló csapat nagyon lelkesen készülõdött, az összes lakó segítségével a megmérettetésre. A ház hetekig hangos volt a csapat által választott, saját
szövegre átírt Hofi Géza számtól. A kitartó munkának meglett az
eredménye, a csapatunk megnyerte a versenyt és elhozta a királyi címet. Egy évig mi õrizzük a koronát, majd jövõre ismét
„harcba” szállunk e megtisztelõ címért. Szeretnék köszönetet
mondani a csapat tagjainak a lelkesedésért, az otthon lakóinak a
kitartó szurkolásért, a dolgozóknak a felkészítésért és a sok támogatásért, amit kaptunk.
Jerola Mihályné Ilonka néni

A gyõztes csapat

Az idõsek által készített torta
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A Német Kisebbségi Önkormányzat
programjai

Falusi búcsú
Augusztus 2-án rendezte meg Kisebbségi Önkormányzatunk hagyományos rendezvényét, mellyel emléket szeretnénk állítani a falusi búcsúnak, melyet a pünkösd utáni 9.vasárnapon rendeztek elõdeink. Már hagyománnyá
vált, hogy ezen a szép ünnepen a Német Kisebbségi Önkormányzat Sváb party zenekara gondoskodik a jó hangulatról, élükön Partos Bélával.
Ebben az évben már nemcsak a nyugdíjas klub tagjait
hívtuk meg rendezvényünkre, hanem a sváb zene iránt
érdeklõdõket is. Plakátok hirdették a rendezvény közeledtét. Köszönet illeti Molnár Albert önkormányzati képviselõt, a Dorogi Vállalkozók Egyesületének elnökét, aki
nagylelkû felajánlásával lehetõvé tette, hogy ebben az évben is megvendégeljük a nyugdíjas klub tagjait és a résztvevõket. Köszönjük szépen!
A Német Kisebbségi Önkormányzat Vegyeskórusa is
közremûködött ezen a délutánon, egy közismert dallamokból álló népdalcsokrot adtak elõ, majd három szép régi
dalt. A kórus vezetõje Katalin Geer, harmonikán Széher
Lajos kísért. Hagelmayer Antal erre az alkalomra írt köszöntõje után elkezdõdött a zene és a tánc, idén is mindenki jól érezte magát. Jövõre ismét váruk mindenkit aki
érdeklõdik a német népdalkincs és zene iránt.
Kolonics Péterné

Pokorni Milán a
Zsigmondy díjas
A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola a Zsigmondy díjat olyan végzõs tanulóknak
ítéli oda, akik a gimnáziumban
töltött 4 év alatt mind tanulmányi, mind valamely más területen kimagasló eredményt értek el. A díjat a 2008/2009-es
tanévben Pokorni Milán 12. a
osztályos tanuló nyerte el.
A gimnáziumban eltöltött
négy év alatt kitûnõ tanuló
volt. Segítõkészsége és szerénysége miatt nemcsak tanárai, hanem társai is szerették.
Ötleteire, közösségi munkájára mindig számíthattunk.
2007-ben középfokú nyelvvizsgát szerzett angolból és idén
júniusban emelt szinten jelesre érettségizett történelembõl. Az érettségi bizonyítványa is kitûnõ lett. Ezekkel az
eredményekkel kiérdemelte a Zsigmondy díjat.
Tanulmányait a Budapesti Gazdasági Fõiskolán folytatja. További sok sikert kívánunk!

Újabb családi nap – újabb
rekord!
A július 11-én megtartott családi napján a Sanyo Hungary Kft. ismét felállított egy rekordot. Ezúttal a sportra és
a mozgásra fektetve a hangsúlyt a folyamatos vízi focizás
rekordját sikerült felállítani a dolgozóknak és családtagjaiknak.
Az idei családi nap ötletbörzéje során elõtérbe helyezték a sportot és az egészséges életmód fontosságát. Így vízi
foci bajnokságot szerveztek, ahol öt órán keresztül megállás nélkül zajlott a játék. A dolgozók és családtagjaik nagyon büszkék arra, hogy igazi csapatmunkával létrejött
egy új rekord, és a Sanyo ismét bekerült abba a könyvbe,
ahová csak a legjobbak kerülhetnek.

Július 22-én látványos mazsorett felvonulás után
nagy sikerû koncertet adott a máltai
St. Chaterina Band fúvószenekar.

2009. szeptember
augusztus
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Dorogi Sportképek

Vigyázz, kész..., ...!
Igen, rajtra készen állnak a labdarúgók, a kézilabdások, a tekézõk, a teniszezõk, hogy a rövidesen felharsanó
sípszóval elkezdõdjön a 2009/2010-es bajnoki idény. A nyári szünet véget ért és már az utolsó simítások folynak a
szakosztályokban. De lássuk, mi is történt.
Labdarúgás: Itt aztán sok minden történt. Az NB III-as
csapat remek hajrájával megszerezte a 11. helyet a Duna
Csoportban. Ifjú Varga János edzõ sikeresen felrázta csapatát és szép gyõzelmeken keresztül örömet szereztek hûséges szurkolóiknak. Az edzõ tehát teljesítette feladatát, kérte aztán a felmentését, és így az utánpótlás irányításához.
Az utánpótlás szakvezetõje, emellett aktív edzõként vezeti
az U 14-es és U 12-es korosztály edzéseit. A többi UP csapatoknál is történtek változások, éspedig Haraszti János csak
az U 19-es csapat edzõje, az U 16-os csapatot Ambrus Zoltán vette át, az U 11-es csapatnak Farkas László az edzõje, a
legkisebbeknél pedig Szabó Ferenc dolgozik. A felnõtt csapatnál új edzõ van. Duró József volt dorogi kötõdésû, 22szeres országos válogatott játékos irányít, aki 2002-2003
évben játékos edzõként tevékenykedett. Múltjából néhány
ízelítõ: játékosként 18 éves korában az NB I-ben Debrecenben lépett pályára, ezután a Vasasban, Siófokon, a Honvédban, végül a BVSC-ben szerepelt. NB II-ben Soroksáron és Dorogon játékos edzõként dolgozott. Külföldön is
több helyen megfordult, így Malajziában, Izraelben, Spanyolországban, Katarban, végül Ausztriában elsõ osztályú
csapatokban játszott. Legutóbb Tiszafüreden edzõsködött
az NB III-as csapatnál. A magyar nyelven kívül angolul és
németül beszél. Munkáját játékos és sok évi edzõsége segítik, tapasztalt 43 éves szakember. Nagy feladat elõtt áll csapatával, hiszen sok minden történt a nyári szünetben. Többen távoztak, Aradi Sándor az elmúlt évi gólkirály, Andai
Máriusz, Méhes Norbert mindhárman Ausztriába,
Szoboszlai Tamás Nyergesújfalura. De jöttek is, mégpedig
Tímár János kapus, Hégli Sándor vissza a BKV Elõre-tõl,
Rakovics István és Imre Sándor a REAC-tól, Hajnal Zoltán
Nyergesújfaluról, Bodrogi István Tátról és Demeter Ádám
Nyékládházáról, valamennyien mezõnyjátékosok. A csapatot tehát össze kell rakni, ezért sok edzéssel, edzõmérkõzésekkel a lábukban kezdi majd az õszi rajtot Törökbálinton. Amúgy is nehéz lesz ez az idény valamennyi NB III-as
csoportban. Elõször is az eddigi 16 csapat helyett 14 szerepel az osztályban és a bajnokságból négy csapt esik majd
ki. AZ edzõ feladata az elsõ 9 hely valamelyikének a megszerzése. Duró József munkáját Csapó Károly segíti. A cél
megvalósításához mindenkinek, vezetõknek, edzõknek, és
persze a játékosoknak nagyon oda kell tenniük magukat,
akik persze bíznak a hûséges szurkolóik támogatásában.
Az elmúlt idényt fémjelzi, hogy a felnõtt csapat elnyerte a legsportszerûbb csapat címet, és csak ez elismerés hangján kell jellemezni az U 19-es csapat 4. helyét és a legsportszerûbb csapat címét. Az U 16-os csapat a 3. helyen végzett,
a gólkirály Fluxa Dávid lett a csoportban 45 góllal. Mindezekhez a kitüntetésekhez valamennyi csapatnál kupák és
oklevelek jártak. Mit mondhatunk mindezekhez: gratulá-
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lunk az FC játékosainak, edzõinek, vezetõiknek, csak így
tovább!
Kézilabda: Az NB II-es nõi kézilabdások már javában
készülnek a rajtra az új edzõvel, Balogh Zoltánnal és
Györgyné Körmöczi Renátával napi edzésekkel, edzõtáborozással. Az új edzõ bemutatása a következõ alkalommal történik. Tehát új edzõ, új játékosok, magasabb célkitûzés – bíztatónak tûnik.
Teke: Befejezõdött a városi tekebajnokság. Az I. osztályban 12 csapat vett részt. Eredmények:
1.: Comp-L
10-1
48-18
11203
20 pont
2.: Akró
9-2
40-26
11078
18 pont
3.: Ászok
7-4
36-30
10828
14 pont
Egyéni átlagok: 1.: Budai Lajos, Richter, 275,5 fa. 2.: Török
Tamás, Süttõ, 274 fa. 3.. Kohl Ferenc, Comp-L, 267 fa. Összesen 80 fõ játszott az elsõ osztályban. A II. osztályban 8 csapat vett részt, 50 fõvel. Eredmények:
1.: META
8-3
47-19
10372
16 pont
2.: Richter II.
8-3
43-23
9852
16 pont
3.: ONYX II.
8-3
40-26
10024
16 pont
Egyéni átlagok: 1.: Gurin Tibor, Sárisáp, 260 fa. 2.: Jaskó
Gábor, Suzuki, 254 fa. 3.: Tóth Sándor, METAL, 252,3 fa. Az
NB II-es csapat szeptemberben kezdi a bajnokságot.
Tenisz: Szorgalmasan készülnek az NB II-es csapat játékosai a szeptemberi folytatásra, remélhetõleg ugyanolyan
sikerrel szerepelnek majd, mint a tavaszi idényben. Közben folytatódnak a felnõttek és a gyerekek részére rendezett edzések, mérkõzések is.
Asztalitenisz: Sajnos, rossz híreket tudunk közreadni.
Az NB I-es csapat nem nevezett a 2009/2010-es bajnokságra
betegség és szponzori támogatás hiánya miatt. Maradt a
megyei csapat, és képviseli az ES-ét a jövõben.

Három aranyérem
Három aranyérmet szereztek a Don Pepe Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola tanítványai az esztergomi Szent István Kupa úszóversenyen. A gyõzelmek mellett kiemelendõ, hogy a 11 fõs csapat minden tagja megjavította egyéni legjobbját. Külön
figyelmet érdemel, hogy Nyilas Kornél 50 méteres
gyorsúszásban elért idõeredménye a tavaszi országos diákolimpiai döntõben is érmet ért volna.
A jól szervezett viadalon erõs mezõny gyûlt össze,
a rendezõ esztergomiak mellett Párkányból, Tatabányáról Herpályból, Vácról, Komáromból stb. is
érkeztek csapatok.
A dorogi gyõztesek:
2000-es korosztály:
50 m hátúszás: 1. Nyilas Kornél
50 m gyorsúszás: 1. Nyilas Kornél
1996-os korosztály: 100 m mellúszás: 1. Wéber Dana
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RICHTER HÍREK
Alkimisták Dorogon

Nyertek az esztergomiak

Kilencedik alkalommal került sor a várpalotai Vegyészeti Múzeum által szervezett Alkimista tábor lakóinak
dorogi látogatására. Az egy hetes tábor utolsó napján évrõl-évre megjelennek a táborlakók a Richter Dorogi Fióktelepén, ahol megismerkedhetnek a gyár történetével, és
egy-egy üzemrészével.
Az idei évben a program részeként a Saubermacher
cég bicskei hulladék lerakó telepén a szelektíven gyûjtött
hulladék további útjáról, felhasználási lehetõségeirõl kaptak szakszerû tájékoztatást a táborlakók.
A Richter Dorogi Fióktelepének történetét bemutató
film megtekintése után, Szilágyi Gabriella fõmérnökasszony tájékoztatott a több mint 100 éves cég tevékenységérõl, jelentõségérõl a hazai és a nemzetközi gyógyszergyártásban. Ezt követõen a hagyományos Alkimista TOTO
kitöltésére került sor.
Legtöbb találata Malkócs Józsefnek a veszprémi Vegyipari Gimnázium és Szakközépiskola tanulójának volt. Õt
követte Dravecz Tibor a székesfehérvári Hétvezér általános iskola, és Pálla Tamás a Pannonhalmi Benczés Gimnázium és kollégium tanulója.
Mindhárman értékes jutalmat nyertek és a lehetõséget,
hogy résztvehetnek a Richter idei „Kémia oktatásért” díjátadó ünnepségén az Akadémián.
A program záró részeként Barhó János üzemvezetõ a
Tanüzemet mutatta be.

Az Esztergomi Glatz Gyula Szociális Központ Idõsek
Klubja elsõ helyezést ért el a a Nyugdíjasklubok és Idõsek “Életet az éveknek” Országos Szövetség keretén belül, a Richter gyógyszergyár támogatásával idén tavasszal
szervezett négy fordulós egészségügyi vetélkedõn.
A megyei klubok szép eredményeket értek el, hiszen a
két második helyezett is a Pilismaróti Esthajnal Nyugdíjasklub és a Tatabányai Nefelejcs nyugdíjas klub, valamint
két harmadik helyezett is a Kisbéri “Az élet szép” Nyugdíjasklub és a Tatabányai Dózsakerti Nyugdíjas Klub is
komárom-esztergom megyei volt.
A nyugdíjas klubok Komárom-Esztergom és Fejér megye 53 nyugdíjasklubja közül érték el ezt a kiemelkedõ
eredményt.
A verseny célja a nyugdíjasok egészségügyi ismereteinek játékos formában történõ bõvítése volt, olyan betegségekkel kapcsolatban, mint a magasvérnyomás-betegség és az Alzheimer-kór, amely ezt a korosztályt különösen érinti. A nyugdíjasok tájékozottságát jól illusztrálja, hogy az elsõ három helyezett között csak 4 pont
volt a különbség. A versenyben résztvevõ klubok tagjai
szerint az egészségügyi ismereteknek ebben a formában történõ átadását jó kezdeményezésnek tartják és
számos hasznos infomációval gazdagodtak a vetélkedõ
során.

59. BÁNYÁSZNAP DOROG
2009. szeptember 4-5-6.
TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK, IPARMÛVÉSZEK, KÉZMÛVESEK!
Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápolva, minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi Bányásznapját. A rendezvény mindig nagy érdeklõdésre tart számot, a két nap alatt több ezer
látogató vesz részt a minden korosztályt kielégítõ programokon. A város törekszik arra, hogy évrõl évre
egyre színvonalasabb választékkal álljon az ide látogatók rendelkezésére. Ebben nagy szerepük lenne a
nép- és iparmûvészeknek, kézmûveseknek is, akik alkotásaikkal tovább emelnék a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész, kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a kitelepülést Dorog Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Otthon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.

2009. szeptember
augusztus

20. évfolyam 7.
8. szám
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Dorog Város Kulturális Közalapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentés

Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövõért
Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése

.1. Számviteli beszámoló
A közalapítvány a 2008. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elõírásoknak megfelelõen kettõs könyvelést
vezet és egyszerûsített éves beszámolót állított össze.
2008. évi mérleg e. Ft-ban
Eszközök
Források
Képzõmûv. alkotások 1.706 Induló tõke
1.820
Befektetett pénzü. eszk.1.000 Tõke változás
1.586
Pénzeszközök
954 Tárgyévi eredmény
-9
Aktív idõbeli elhatárolás 139 Kötelezettségek
402
Eszközök összesen
3.799 Források összesen
3.799
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Bál a Városért rend. bev. 788 Anyagjellegû költség
953
Dorog Lexikon 2.kiadás bev.362 Személy jellegû költség
456
SZJA 1% felajánlás
47 Pénzbeli támogatás
911
Bál a Városért támogatás 490
Gazd.társ. kapott tám.
365
Magánszem.tõl kapott tám. 25
Tám. egyéb szervezetektõl 230
Kamat bevétel
4
Bevétel összesen
2.311
2320
Tárgyévi eredmény: - 9
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Kapott
Felhasználás
Támogatás (EFt)
összegCél szerint Mûködési Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
47
47
Közp. költségvetési szervtõl más, elkülönített ál. pénzalap és szervei
Helyi önkormányzatok és szervei
összesen
47
47
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A közalapítvány vagyona a dorogi mûvészek alkotásaiból álló gyûjtemény, melyek a Városi Könyvtárban és az Idõsek Otthonában
vannak kiállítva. A közalapítvány induló vagyona 1 millió Ft értékpapírban van lekötve. A kötelezettségek között az alábbi még el
nem számolt céltámogatások szerepelnek
- Kálvária felújítására
142 e Ft.
- Képzõmûvészeti kiállítására
160 e Ft.
- Helytörténeti gyûjteményre
100 e Ft.
4. A cél szerinti juttatások
A közalapítvány a beszámolási idõszakban az alábbi pályázati támogatásokat nyújtotta
- Petõfi Óvoda 20.000 Ft. rendezvényre
-Csiffáry Tamás 150.000 Ft. Évgyûrûk c. könyv nyomdaköltsége
- Zrinyi Iskola 15.000 Ft. Gyermekkórus támogatása
- DVBE 100.000 Ft. Szépirodalmi antológia nyomdai kts.
-Játszótér felújításra 624.704 Ft. A Bál a Városért rendezvény bevétele
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Összeg (EFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
47
Magánszemélyektõl kapott támogatás
67
Gazdasági társaságtól kapott támogatás
813
Egyéb szervezettõl kapott támogatás
230
Összesen
1.157
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás Vezetõ tisztségviselõknek a közalapítványt költségtérítést, támogatást nem nyújtott.
7. Közhasznúsági jelentés A közalapítvány az alapító okiratában
foglaltaknak megfelelõen a 2008. évben is részt vállalt a város kulturális életének szervezésében. A kuratórium 5 alkalommal ülésezett,
mely során 11 határozatot hozott.
A támogatásban részesültek a rendelkezésre bocsátott összeggel minden esetben elszámoltak.
A Bál a Városért rendezvény bevétele 624.704 Ft ebbõl az összegbõl a
játszótér felújítását végeztette el a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
A személyi jövedelemadó 1 % felajánlásból a „Bál a Városért” jótékonysági est, célkitûzéséhez kapcsolódó az „Én játszóterem” címû
rajzpályázatot támogatta.
Mérlegen kívüli tétel nem volt a közalapítványnál.
Szencziné Oszkay Zsuzsanna kuratóriumi elnök

1. Számviteli beszámoló. A mérleg fõösszege 2.328 ezer Ft, a saját
tõke 2.328 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely a mérlegbõl és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából áll.
2. Költségvetési támogatás felhasználása
Kapott
Felhasználás
Támogatás (EFt) összeg Célszerint Mûködési Maradvány
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
603
603
Központi költségvetési szervtõl más, elkülönített állami pénzalap és
szervei Helyi önkormányzatok és szervei
Összesen
603
603
3. A vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
A tárgyévben az Alapítvány vagyona 2.328 ezer Ft. A tárgyi eszközök értéke 1.341 ezer Ft. az elõzõ évhez képest az elszámolt értékcsökkenéssel csökkent. A pénzeszköz 603 e Ft-al növekedett, a személyi jövedelemadóból kapott támogatással, mely összeget 2009
évben használjuk fel. Vállalkozási tevékenysége az Alapítványnak a
tárgy évben nem volt.
4. A cél szerinti juttatások Az Alapítvány a beszámolási idõszakban
pénzbeli és természetbeli juttatásokat nem adott.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
Kapott tárgyévi támogatások forrásonként
Támogató
Összeg (EFt)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására
603
Magánszemélyektõl kapott támogatás
288
Társaságoktól kapott támogatás
163
Összesen
1.054
Pályázatot az Alapítvány 2008. évében nem nyújtott be.
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott támogatás. Vezetõ tisztségviselõknek az Alapítványt költségtérítést, támogatást nem nyújtott.
7. Közhasznúsági jelentés Az alapítvány fõ célja 2008-ban is a gyermekek nevelési feltételeinek támogatása, javítása volt. A személyi
jövedelemadó 1%-ából 603.760Ft-al gyarapodott az alapítvány számlája. Ebbõl az összegbõl képességfejlesztõ játékok vásárlására, valamint a fejlesztõ szoba felújítására, bõvítésére 275.255 Ft-ot fordítottunk. A fennmaradó 328.505 Ft-ot a nyári karban tartás idején az
udvari játékok felújítására, bõvítésére fordítjuk. A kuratórium tagjai ebben az évben is aktívan részt vettek az óvodás gyermekek
részére szervezett programok lebonyolításában.
Schmeráné Eichardt Gizella kuratórium elnöke
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A PILISMARÓTI ÁSZ IFJÚSÁGI
SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
VENDÉGJÁTÉKA!!!
Öt színházi elõadás, egy estén, két részben!
ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
Rendezõtanár: BALÁZS ÁGNES(író-színmûvész)
DRÁMÁT A KIRÁLYNÕ PARANCSÁRA!!
Rendezõtanár:ATLASZ GÁBOR(pantomimmûvész és
mozgásszínházi rendezõ)
QUENEAU:STÍLUSGYAKORLATOK
Rendezõtanár:KÁLLOY MOLNÁR PÉTER
(színmûvész, költõ, rendezõ
– A „BEUGRÓ” mûvésze)
MOLNÁR FERENC: LILIOM
Rendezõtanár: POKORNY LIA(színmûvész – A
„BEUGRÓ mûvésze)
ADRIAN MOLE ÚJABB KÍNSZENVEDÉSEI
Rendezõtanár: GÁSPÁR ANDRÁS
(színmûvész-televíziós)
JÓZSEF ATTILA MÛVELÕDÉSI HÁZ, DOROG
IDÕPONT: 2009. augusztus 18., 16.00 óra
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A BELÉPÉS DÍJTALAN!!!
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