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TESTÜLETI HÍREK
2010. június 25-i testületi ülés
A Köztisztviselõk napja alkalmából a képviselõ-testület
köszöntötte az év köztisztviselõjét, Nagy Antalné személyügyi ügyintézõt. Emléklappal köszöntötték Gallina Józsefné
nyugalmazott köztisztviselõt 70. születésnapja alkalmából.
Az ülés napirend szerinti részében elfogadták a két ülés közti események tájékoztatóját. Eszerint az intézmények házában aljzatburkolást, bútorozást, elektromos szerelést, festést
végeznek, hozzákezdtek a külsõ tereprendezéshez és a homlokzat felújítása is a végéhez közeledik.
A Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítése címû
pályázat támogatási szerzõdése aláírásra került. A kivitelezõ
személyének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás
megkezdõdött.
A járóbeteg szakrendelõ korszerûsítése címû pályázat
támogatási szerzõdésének aláírásához szükséges iratok
megküldésre kerültek az irányító hatóságnak. A
közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges kiviteli
terveket a tervezõ leszállította.
Az önkormányzat kiírta az intermodális közösségi
közlekedési központ megvalósíthatósági tanulmányának
elkészítésére a közbeszerzési eljárást.
A Panel Plusz Program (2009) keretén belül a következõ
lakótömbökön folynak, illetve kezdõdtek el a hõtechnikai
felújítások: Fáy A. ltp. 3, Fáy A. ltp. 11, Hám K. ltp. 1-2,
Hám K. ltp. 4.
Az Otthon téri Stremeny Géza alkotómûvész által
tervezett. „Föld kincsei” címû emlékkút alapozási, és
kiszolgáló akna kivitelezési munkái folyamatban vannak.
Feloldották a Hantken Miksa utca, Rákóczi Ferenc utca,
Mária utca, vasútállomás által határolt területre vonatkozó építési tilalmat.
Dorog Város Képviselõ-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
Módosították a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. szervezeti felépítését és feladatait, mivel a pénzügyi
gazdasági szabályozó rendszer jelentõsen megváltozott,
így a gazdasági társaság költséghatékonysága jelentõsen
csökkent. Az átszervezés kapcsán szükségessé vált az alapító okirat ügyvezetésre vonatkozó pontjának módosítása
is. Eszerint a társaságnak két ügyvezetõje lesz. A társaság
második ügyvezetõje Perjés Ottóné lett.
Elfogadták a képviselõk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévõ lakásokat újra értékesíteni lehessen. A bérlõk
ezentúl élhetnek elõvásárlási jogukkal. Kívülállók számára
csak az önkormányzat által kijelölt lakások értékesíthetõk
abban az esetben, ha a bérlõ nem él elõvásárlási jogával.

FOGADÓNAPOK

Jóváhagyták a Dorogi Óvoda, Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programját és körzethatárait.
Elfogadták az Önkormányzati Minõségirányítási Programot, és a testület 2010. II. félévi munkatervét.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megbízta a polgármestert, hogy az átmeneti likviditási nehézségek megoldására aláírt, éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeret szerzõdés meghosszabbítását kezdeményezze az OTP Bank Nyrt–nél. A hitel összege: 300.000.000,Ft, azaz Háromszázmillió forint.
Bokros László képviselõ úr lemondott a 2010. 06. havi
tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 156.583,- Ft) a Mozgássérültek Regionális Egyesülete javára.
Molnár Albert képviselõ úr lemondott a 2010. 05. havi
tiszteletdíjáról (járulékkal növelten 205.178,- Ft) városüzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozására, valamint
civil szervezetek támogatására.
Július 30-i ülés
Rendkívüli testületi ülést tartottak önkormányzati képviselõink július 30-án. Elsõként módosították az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeirõl szóló rendeletét. Jelenleg 74 fõ jogcím nélküli lakáshasználót tartunk nyilván, akik önkormányzati bérlakásban élnek, de jelentõs
lakbér- és vízdíjhátralékuk miatt bérleti jogviszonyukat
elvesztették. Idõközben tartozását 9 fõ rendezte, velük szociális bérleti jogviszonyt létesít az önkormányzat, pályázati eljárás lefolytatása nélkül.
Városunk egyik legforgalmasabb útja az Esztergomi út.
Az út mentén (Fortunától a sorompóig) lévõ ingatlanok kerítései és némely épületei rendkívül elhanyagoltak, épülõ,
szépülõ városunk képét rontják. A törvény önkormányzat
képviselõ-testülete részére helyrehozatali kötelezettség elõírására ad lehetõséget. A testület döntése értelmében a polgármester felszólítja az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy
a telekhatáron álló épületeket, kerítéseket állítsák helyre.
Az önkormányzat és a Baumit Kft. meghirdeti a „Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve-2010” díj címû
pályázatot. A részletek a Hivatali közlemények menüpontban találhatók.
Megválaszották a helyi választási bizottság, valamint
a helyi szavazatszámláló bizottságok tagjait (a tagok névsora a Választások 2010 menüpontban olvashatók).
Módosították a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát,
mivel az Intézmények Házában folytatja tevékenységét
az Okmányiroda valamint a Városi Gyámhivatal. Változott a szakfeladat ellátási rend is.
A dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról késõbb döntenek a képviselõk.

2010 szeptemberében a Polgármesteri Hivatalban:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. szeptember 16. csütörtök, 8-12-ig.
BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. szeptember 17. péntek, 8-12-ig.
TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. szeptember 17. péntek, 8-12-ig.
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Tanévnyitó ünnepség
Dorog Város Képviselõ-testülete értesíti az érintetteket, hogy a Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010. szeptember 1-én, 8:30 órakor az Otthon téren tartja tanévnyitó ünnepségét.
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VÁROSI SEMMELWEIS NAP
Városunk képviselõ-testülete nevében ünnepelni jöttünk össze július 2-án a mûvelõdési házban. Ünnepelni és
egyben tiszteletünket, megbecsülésünket kifejezni azoknak az embereknek, akik nem kevesebbet választottak élethivatásként, mint az orvoslást, ápolást, segítést, gondozást,
egyszóval az egészségügyi pályát. Azt a pályát, ahol nagy
szakmai elhivatottsággal, kitartó szorgalommal és sok-sok
szeretettel arra vállalkoztak, hogy gyógyítsák a betegeket,
ápolják a gyógyulókat, segítsék, gondozzák mindazokat,
akik erre valamilyen okból rászorulnak.
Dr. Tittmann János polgármester köszöntõjében kiemelte, hogy lehet a városban utakat építeni, épületeket felújítani, mégis az igazi érték az emberekkel való foglalkozásban
van, a gondozásban, ápolásban, gyógyításban, vagy akár a
nevelésben, oktatásban. A városfejlesztési politika ezekért az
emberi értékekért van: az egészségügyben halmozódó feszültségek még mindig nincsenek orvosolva, de a munka
feltételein lehet javítani. A polgármester itt kitért a hamarosan kezdõdõ rendelõ felújítására, amely tovább javítja az
egészségügyi munka feltételeit. Végezetül sok sikert és örömöt kívánt az egybegyûlt ünnepelteknek.
A köszöntõ után emléklapot kapott 70. születésnapja
alkalmából Dr. Kégel Eszter gyermekorvos. Az elismerést
távollétében férje vette át. Ugyanekkor bejelentették, hogy
a doktornõ július 8-án, Budapesten a Nemzeti Erõforrás
Miniszterének Díszoklevelét kapta meg munkássága elismeréseként.
Átadták az Év egészségügyi dolgozója díjat. 2010-ben Dr.

Csontos Edit labor vezetõ fõorvos kapta az elismerést. Dr.
Csontos Edit évtizedek óta a dorogi betegellátás meghatározó személyisége. Több évtizede vezeti a dorogi laboratóriumot, számos új vizsgálati módszert állított rendszerbe. Úgy
emberileg, mint szakmailag az elismerésre méltó
orvosvezetõk közé tartozik. Munkája során jó kollegiális
kapcsolatot alakított ki nemcsak beosztottaival, de a szakrendelõ és az alapellátás minden orvosával. Az intézmény vezetés megbízható partnerének bizonyult a laboratórium fejlesztésének, gazdaságos mûködtetésének biztosításában is.
Az ünnepség könnyedebbik részében Laár András humorista szórakoztatta az egészségügyi dolgozókat.

Dr. Tittmann János átadja az Év egészségügyi dolgozója
díjat Dr. Csontos Edit fõorvosnak

60. BÁNYÁSZNAP
DOROG
2010. szeptember 3-4-5.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Dorog Város KépviselĘ-testülete és a Baumit Kft. 2010. évben,
nyílt és nyilvános pályázatot hirdet
„Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve-2010”
megnevezéssel.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK,
IPARMÛVÉSZEK, KÉZMÛVESEK!

Pályázni bármely, Dorog Város közigazgatási határain belül a
Bécsi úttal, Mária utcával, Esztergomi utcával határos épület
utcai homlokzat felújításával lehet.

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.

A részletes pályázati dokumentáció átvehetĘ személyesen Dorog
Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út 71.)
vagy letölthetĘ a www.dorog.hu hivatalos honlapjáról.
A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelĘ tartalommal
2010. év szeptember hónap 17. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván
a „Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve-2010”
Bíráló Bizottsága!

Dorog, 2010. július 30.
Tisztelettel:
dr. Tittmann János sk.
polgármester
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Néhány mondat egy építõmûvészrõl
Fleischl Róbert tervei alapján
két jelentõs középület került a vasút
két oldalára az 1920-as években Dorogon. A 21. század elsõ évtizedének
leglátványosabb felújításai éppen
Fleischl Róbert munkáihoz kötõdnek.
Lássunk néhány tudnivalót errõl a kiváló építõmérnökrõl. Budapesten született 1864.
november 16-án, s a fõvárosban is halt meg 1926. február
24-én. A budapesti mûegyetem elvégzése után Alpár,
Czigler és Weber Antal irodájában képezte ki magát. 1891ben önállósult. Hamarosan komoly megbízásokat teljesített, így Budapesten õ tervezte és építette a posta- és távírókísérleti állomást, az Unió Biztosító Rt. székházát, az Erzsébet krt. 26. alatti eklektikus lakóházat (1895), ahol a korabeli Olympia mozi, késõbbi nevén Hunnia mozi is mûködött. A Délibáb utca 31. eredetileg földszintes épületét
látványos copf stílusban tervezte át a 19-20. század fordulóján. Sikeresen oldotta meg az 1896-os millenniumon
egyik kenyéradó gazdájának kiállítási pavilonját, melyrõl
így írt a korabeli szakirodalom: „Jellegzetes kiállítási architektúrát különösen a bányászati kiállítási pavilonnál
találunk, miután a tárnák maguk kínálták érdekes építészeti formáikat felhasználásra. A salgó-tarjáni kõszénbánya-részvénytársaság pavilonja (Fleischl Róbert) … nyújt

példát ezekre az építményekre.” Mindezek révén válhatott a petrozsényi kaszinó tervezõjévé is a továbbiakban.
Kispesten a Wekerle-telep kialakítására kiírt
tervpályázatra az elõterjesztést is õ készítette mint a Magyar
Építõmûvészek Szövetségének tagja, itteni munkája 2.
pályadíjat érdemelt, munkáslakóháza ugyanitt elsõ díjat
kapott (ma is áll az épület a telepen). Védelem alatt álló
épülete található a IX. kerületi Illatos út 2-4. szám alatt,
melyet 1909-10-ben építettek. Õ nyerte az elsõ díjat a
szekszárdi posta-, távirda- és távbeszélõhivatal és lakások
elhelyezése céljából létesítendõ épület terveire hirdetett
pályázaton 1910-ben. A továbbiakban immár nemcsak
pályázó, de a bíráló bizottságokban tekintélyes zsûritag is
a jónevû építész.
A Salgó-Rt. két fontos munkával is megbízta õt a dorogi
építkezések során. Elõbb az ún. Új Bányairoda tervezõje
lehetett, mely éppen napjainkban újult meg a mester
szellemiségét õrzõ formában. Mûvelõdési házunk pedig
alighanem a legreprezentatívabb, méreteiben is a
legnagyobb vállalkozása lehetett, aminek felépülését –
korai halála miatt – már nem követhette nyomon. Gáthy
Zoltán mellett Dorog arculatának meghatározó alakjává
vált két városképi tervezésével.
A Bányásznapon rá is tisztelettel emlékezzünk dorogi
középületeinek hasznos továbbélése alkalmából!
Kovács Lajos

A Bányásznapon adják át
az Intézmények Házát
Elkészült az Intézmények Háza a
Hantken Miksa utcában, a volt bánya
nagyiroda épületében. Az ünnepélyes
átadásra 2010. szeptember 4-én, a 60.
Bányásznap alkalmából kerül sor
A Fleischl Róbert (1984-1926) tervezte, 1920-as években épült irodaház
fontos építészeti örökségünk, már
évek óta üresen állt, most a felújítás
után új szerepet kapott. Több intézmény, szervezet költözik ide, hogy az
eddigieknél kellemesebb környezetben fogadhassák ügyfeleiket.
Az alagsorban mûködik majd a
Magyar Vöröskereszt Dorogi Szervezete, és a Pilis-Gerecse Vízitársulat.
A földszinten kapott helyet az okmányiroda, a polgárvédelem, a cigány
és a szlovák kisebbségi önkormányzat, és a Dorogi Környezetvédelmi
Egyesület.

Az elsõ emeleten fogadja ügyfeleit
a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. A politikai pártok
közül szintén az elsõ emeletre költözik
a Fidesz, a Jobbik és az MSZP Dorogi
Szervezete. A Dorog Horgász Egyesület is itt fog mûködni a jövõben.
A második emeleten találják majd
az ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézetét, valamint a Gyámhivatalt.
Díszterem és tárgyaló helyiség is
kialakításra került az épületben.
A nagy ügyfélforgalomra felkészülve parkolóhelyeket is létrehoztak az
Intézmények Háza körül. Az épületet a
felújítás során akadály mentesítették. A
lift a hátsó parkoló felõl közelíthetõ
meg. A Dorog arculatát és fejlõdését jelentõsen meghatározó épület átadásával méltóképpen tiszteleghetünk bányász elõdeink emléke elõtt.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Schuck Pálné, született Stein Anna búcsúztatásán megjelentek,
sírjára a kegyelet virágait helyezték, és gyászunkban õszinte szívvel osztoztak.
A gyászoló család
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Mûfüves pálya
Buzánszky Jenõ
tiszteletére
Új mûfüves pálya épül a Petõfi iskola területén. A németországi Fritz
Walter Alapítvány ajánlotta fel az idén
85 éves Buzánszky Jenõ tiszteletére,
hogy támogatják az õ általa megjelölt
településen egy mûfüves labdarúgó
pálya építését. Buzánszky Jenõ Dorogot jelölte meg a pálya építés színhelyéül, és ugyanakkor kezdeményezte
a tervezettnél nagyobb, a gyakorlatban jobban hasznosítható méretû küzdõtér kialakítását. Ennek természetesen magasabbak a kivitelezési költségei, így a német partner kérte városunk finanszírozási szerepvállalását.
A költségek 50-50 százalékos megosztásának megfelelõen Dorog tízmillió
forint támogatással járult hozzá a
pénzügyi alapok megteremtéséhez. A
beruházás bonyolítását a német féltõl
kapott mûszaki szabványok követésével a Megyei Labdarúgó Szövetség
végezte. Az új mûfüves pálya átadására Bányásznapon kerül sor.
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Falusi búcsú
A Német Kisebbségi Önkormányzat július 24-én rendezte meg hagyományos falusi búcsúját. Rendezvényünket igen sokan megtisztelték, a nyugdíjas klubok tagjai,
vezetõi , a város lakói, de még a környékbeli településekre
is eljutott a híre. Geiszler József ajándékkal érkezett erre a
szép délutánra, kifaragta a magyarországi németek címerét és felajánlotta az emlékháznak. Kolonics Péterné elnök
asszony és Hágelmayer Antal köszöntõje után kezdetét
vette a mûsor.
Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, a kánikula után a
kellemesen hûvös levegõn mindenki jól érezte magát a
ház udvarán. A délután folyamán a zenét a Német Nemzetiségi Önkormányzat Sváb party zenekara szolgáltatta Partos Béla karnagy vezetésével. Fellépett a NKÖ Vegyes kórusa is, a három éves kórus immár hagyományõrzõ ruhában lépett fel. A ruhák elkészültét dr. Tittmann János polgármester úr, Molnár Albert képviselõ úr és a Selyemgubó
méteráru üzlet tulajdonosai támogatták. Köszönet támogatásukért!
A kórus 5 német népdalt adott elõ, harmonikán Széher
Lajos játszott. Elhangzott többek között a „Donauschwaben
werden wir genannt” címû gyönyörû dal,mely bemutatja

õseink útját a betelepüléstõl, az itteni kemény munkán
keresztül egészen a következõ nehéz idõszakig, a kitelepítésig. Végül a zenekar kíséretében hangzott el a „Bis bald
auf Wiedersehen” kezdetû dal. Jó hangulatban folyt a beszélgetés, a közös éneklés.
A nézõk és érdeklõdõk vendéglátása dr. Tittmann János polgármester úr nagylelkû támogatásával valósult
meg. Köszönjük szépen!

Alkimisták Dorogon!
Tizedik 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.

2010. augusztus

Ebben az évben a program részeként a táborlakók megnézték a
Richter dorogi Fióktelepérõl készült filmet, majd Szilágyi Gabriella fõmérnökasszony a Dorogi Fióktelep kialakulását, a Richterben elfoglalt helyét, feladatait ismertette.
dr. Löw Miklós kuratóriumi elnök
A Richter az elmúlt 100 évben cím-

21. évfolyam 7. szám

mel tartott érdekes elõadást.
Vereczkeiné Kislaki Márta laboratóriumvezetõ és munkatársai közremûködésével a Központi Analitikai laboratóriumot mutatta be, ahol
lángfestés és a vékonyréteg kromatográfia rejtelmeibõl is kaptak ízelõt a diákok. Láthatták a különbséget az alkimisák és az „utódok” laboratóriumi felszereltsége között.
A hagyományos Alkimista
TOTO az egy hetes táborban látottakról, hallottakról játékos formában történõ számonkérés volt, melynek eredménye a következõ:
I. helyezett: Konyári András
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos
Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen, 8.
osztály
II. II. helyezett: Vimrázi Dániel
Zrínyi Ilona Általános iskola, Dorog, 8. osztály
III. Tran Róbert Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen, 8. osztály
Az okleveleket és a jutalmakat
Szilágyi Gabriella, fõmérnökasszony adta át.
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DOROGI SPORTKÉPEK

Újra kezdõdik…
Véget ért sportolóinknak a megérdemelt pihenõ idõszak, s már újra elkezdõdött az alapozás, a felkészülés az
újabb kihívásokra – a bajnoki rajtra. Igaz, hogy a labdarúgás kedvelõi nem pihenhettek, hiszen világszerte a világbajnokság alaposan elfoglalta délutánjaikat, estéiket. Sok
meccset láthattunk, van vitatéma, összehasonlítás – hol is
tart a világon ez a lenyûgözõ sportág. De az élet nem áll
meg nálunk sem. Körbenéztünk itt Dorogon, hogy is készülnek sportolóink. Elõször Csuha Andrásnál, a Dorogi
ESE elnökénél érdeklõdtünk.
Valamennyi szakosztályunk sportolói elkezdték a munkát. Pattog a labda a sportcsarnokban, a labdarúgópályákon, a teniszpályákon, de a tekepályán is dõlnek a bábuk. Kiértékeltük az elmúlt
évet, majd számba vettük lehetõségeinket, melyek bíztatóak a következõ évadra. Kezdjük sorjában mondta a sportvezetõ.
Asztalitenisz: A felnõtt csapat az elmúlt bajnokságot a
harmadik helyen zárta a megyében. Teljesítményük sikeresnek mondható, különösen az év közben elõfordult sérülések figyelembevételével. Az új évadot is az Eötvös Iskolában folytatják kitûnõ körülmények között.
Birkózás: Az Önkormányzat biztosította részükre a
volt Dózsa Iskola tornatermét. De errõl már Kátai József
szakosztályvezetõ tájékoztatott, aki megerõsítette az örömhírt, és jó hírként közölte, hogy szponzori segítségekkel
megkezdõdött a terem átalakítása is. Várjuk már a fiatalokat, akik ezt a szép sportágat akarják megtanulni, tapasztalt edzõk – Kövecs Károly, Jaskó Máté, Puksa Ferenc irányítása mellett. Igy a kialakult helyzet tehát reménykeltõ!
Kézilabda: A nõi csapat bravúros tavaszi szereplésével
biztosította továbbra is helyét az NB II-ben. A vezetõ edzõ
Körmöczi Renáta tanárnõ elfoglaltsága miatt csak az ifjúsági csapat irányítását tudja elvállalni, helyét a felnõtteknél Tóth József tölti be, aki korábban Pilisvörösváron ténykedett. Reméljük további siker kíséri majd a munkáját
Dorogon.
A férfi csapat a megyei bajnokságban a második helyen zárt és megpályázta az NB II-be való feljutást. Az Országos Szövetség még nem döntött ebben az ügyben, szerencsés esetben úgy a nõi, mint a férfi csapatunk az országos bajnokságban szerepelhet. A szakosztályvezetõ tisztét
Bona Gábor fõiskolai tanár, a férfi csapat edzõje tölti be a
szülési szabadságon lévõ Rajosné helyett.
Teke: A csapat kényszerû okok miatt a bajnokságot az
NB III. osztályban folytatja. A két erõsség, Budai Lajos és
Kohl Ferenc távozott a csapattól, mert Budai Budapestre
költözött és a Bp. Elõre csapatához igazolt, míg Kohl munkahelyi kötöttség miatt nem tudja vállalni az edzéseket.
Tehát egy minõségi osztályt elvesztettünk, de bízunk benne, hogy a tehetséges fiatalok rövidesen betöltik a megüresedett helyeket.
A nagy népszerûségnek örvendõ városi bajnokság már
20 csapat részvételével õsszel folytatódik.
Nõi labdarúgás: A felnõttek az NB II-ben folytathatják,
ugyanis szponzori segítséggel biztosítva van a jövõ, amit
még segít, hogy 8 csapat közül 5 budapesti és környéki és
csak két csapat van távol Szeged és Nyíregyháza. Megérdemlik a lányok a további támogatást. Van már ifjúsági
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csapat is, mely bajnokság híján tornákon szerepel. A felnõtteket továbbra is Haraszti János edzi, míg az ifistákat
Klotz Tamás szakosztályvezetõ irányítja.
Tenisz: Az éves bajnokság tavaszi idénye lezajlott, mégpedig remek sikerrel. De errõl már Slavóczki Ferenc szakosztályvezetõ adott számot. Az országos csapatbajnokság
III. osztályában a harmadik helyen fejezték be az idényt. A
bravúros szereplés résztvevõi rangsor szerint:
Flórián Márk
4 gyõzelem 7 mérkõzésbõl
Szilágyi Regõ
4
7
Mihalovics Péter 5
7
Szikszai Imre
6
7
Cseh Péter
2
4
Kis Péter
2
4
Varga Csaba
1
2
Kajtár Dániel
1
1
Bési Olivér
1
1
Tücsök György
1
1
Felnõtt harmadosztályú versenyeken Flórián Márk elsõ
helyezést ért el, harmadik Cseh Péter.
Korosztályos országos versenyen Kajtár Dániel a 16 éves
korosztályban majd a 14 éves korosztályban is elsõ helyen
végzett. Felvezetõ körverseny dorogi állomásán fiataljaink eredményei: fiú 15 éves korosztályban Babó Máté elsõ
és Flórián Dániel második lett. Fiú 14 évesek között Alpári
Adrián második, Alpári Levente pedig harmadik lett.
A szakosztályvezetõ bízik az õszi csapatbajnokság mérkõzéseinek sikerében és az egyéni versenyeken a további
jó szereplésben.
Természetjárás: A nagy létszámú természetjáró szakosztály igen aktív munkát végzett, mert a túrákon kívül,
amelyeken részt vettek nagy gondot fordítottak a Feketehegyi túristaház korszerûsítésére. Napelemekkel látták el
és így biztosítva van a fûtés és a melegvíz szolgáltatás is.
Gratulálunk!
Labdarúgás: Végre elkészült az Országos Szövetségben
az NB III. csoport beosztása. A Dorog csapata továbbra is a
Duna csoportban szerepel, még pedig a következõ csapatok
társságában: Bicske, Budafok, Dunaharaszti, Dunaújváros,
Érd, ES MTK, Maglód, Mór, Pénzügyõr, Sárisáp, Soroksár,
Százhalombatta, Törökbálint, Biatorbágy, Zsámbék.
Az elsõ fordulóra augusztus 14-én kerül sor, az ellenfél
még ismeretlen, mivel a sorsolás még nem készült el.
A felkészülés javában folyik, sorra játszák az edzõmérkõzéseket váltakozó sikerrel. Az átigazolások augusztus 1jén záródnak, addig még sok minden történhet, jönnek,
mennek játékosok. De errõl a következõ számban közlünk
tényeket.
Az ifjúsági csapatból 7-en távoztak, mégpedig Gyulára, az ott alakított sportiskolába. Haraszti János edzõt váratlanul érte ez a távozás, de nem esett kétségbe, mert a
környékbõl 8 ifjúsági korú játékost tudott leigazolni.
A labdarúgó szakosztály további eseményeirõl a következõ számban tudunk majd tényszerû adatokkal szurkolóinknak beszámolni, melyrõl Kiss László ügyvezetõ nyújt
segítséget.
Göb Sándor
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Bodri Ferenc halálára
Ismét elment egy tanár úr.
Biztos ízlésû, karakteres, s ami
ezzel gyakran együtt jár: „nehéz” ember volt. Érzékenyen
reagált a félmûveltségre, a felületesség közhelyeire. Õ
azokra figyelt, akik körülvették a tanárt, a mûtörténészt, az
irodalmárt. Sokféle szerepében nehéz volt követni õt.
Pedig érzékeny volt hétköznapi emberként is. A doCzóbel Béla festõmûvész rogi bányaalagútból elhurkertjében 1966 körül
colt, soha haza nem tért édesapjáról nem tudott úgy beszélni, hogy meg ne tört volna a hangja. Még diákkoromból emlékszem: édesanyját szinte naponta látogatta dorogi otthonában, hogy támasza legyen a magány ellen. S
ha egy tanítványban fölfedezte a tehetséget, figyelte és
ösztönözte, számon is kérte ezt a tálentumot.
Dorogra hívta Nagy Lászlót, Juhász Ferencet, hogy kö-

zépiskolásai találkozhassanak a legmodernebb magyar költészettel. Õ maga Szentendréig, Párizsig elment a legnagyobbakhoz a világot járó magyar képzõmûvészek után, s
hazahozta õket mûveikben, írásaiban. Akkoriban nem volt
veszélytelen ez a törekvése, fizetett érte súlyosan, amikor
hallgatásra ítélték egy hamis értékrendû korban.
Újpesttõl Dorogon át Gyõrig, Esztergomig s a dorogi
gimnáziumig rótta élete mindennapi köreit. Figyelme kiterjedt mindenre, amit magasrendû értékként szolgált írásokban, kiállításokon, mûterem-látogatások során. Elismerést az utóbbi években kapott: a Komárom-Esztergom Megyéért és a Babits-díj Esztergom Kultúrájáért kitüntetés fõképp a dorogi tanári évtizedekben született munkáit tisztelte meg. Dorogon késlekedtünk ezzel az elismeréssel…
De éppen azokban a napokban adtuk közre más kutatókkal együtt a „Dorog és a tudomány” címû kötetünkben
mûtörténeti írásait, amikor fizikai erejével együtt ez a szellemi erõ is örökre elapadt. Nélkülözhetetlen értékek maradtak utána. Dorogi földben, édesanyja és felesége mellett nyugodjék békességben!
K. L.

A „Pro Schola Nostra” alapítvány
Közhasznúsági jelentése a 2009. évrõl

Dorogi Eötvös Alapítvány a Gyermekekért Közhasznúsági jelentés 2009. évrõl

Az alapítvány a KEM Bíróság Pk. 60.189/1991/27. sz. 2004. április 30án kelt végzése alapján közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 7 kuratóriumi tag
és 3 felügyelõ bizottsági tag mûködik közre.
1./ 2009. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Pénzeszköz
1.639
Induló tõke
370
Tõke változás
1.192
Tárgyévi eredmény
77
Eszközök összesen:
1.639
Források összesen:
1.639
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Richter Rt. támog.
300
Anyagjellegû ktg.
70
SZJA 1 % felajánlás
334
Táborok, Pályázatok
620
Egyéb bevétel
61
Filharmónia bérlet
90
Befektetési hozam
348
Nyelvvizsga díjak
147
OTP költség
16
Jutalomkönyvek
23
Bevétel összesen:
1043
Kiadás összesen:
966
Tárgyévi eredmény
77
2./ Költségvetési támogatást az alapítvány 2009. évben nem kapott.
3./ Az alapítvány vagyona a tárgyévben 77 e Ft-tal növekedett.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
Wendlingeni nyelvi tábor
303 e Ft
Sítábori támogatás
292 e Ft
Jutalomkönyvek
23 e Ft
Csibetábor
25 e Ft
Filharmónia bérlet támog.
90 e Ft
Nyelvvizsga díjak
147 e Ft
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról
SZJA 1 %
334 e Ft
Richter Gedeon Rt.
300 e Ft
6./ A kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjai az alapítványtól
juttatásban nem részesülnek.
7./ Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló.
Az alapítvány közhasznúsági tevékenységét a kuratórium irányítja,
amelynek ülései a törvényi meghatározásnak és szükség szerint kerülnek összehívásra.
Bevételei az alapítók közül a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRttõl 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. 1999.02.22-én
kelt végzése alapján közhasznú szervezet. A közhasznú tevékenység megvalósításában 5 fõ kuratóriumi tag mûködik közre.
1./ Számviteli beszámoló 2009. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Immateriális javak
Induló tõke
100
Ingatlanok
Tõke változás
742
Követelések
Tárgyévi eredmény
39
Pénzeszköz
881
Kötelezettségek
Eszközök összesen:
881
Források:
881
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás
Anyagköltség
Közhasznú tev. bevétel
Szem. jell. ktg.
SZJA 1% felajánlás
740
Értékcsökkenési leírás
Egyéb bevétel
2
Egyéb költség
21
Adott támogatás
682
Bevétel összesen:
742
Kiadás összesen:
703
Tárgyévi eredmény:
39
2./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.
Kiállítás belépõ
2 E/Ft
Vonószenekar támogatása
25 E/Ft
Táborok támogatására
240 E/Ft
Év végi jutalomkönyvekre
100 E/Ft
Tanulmányi kirándulásokra
192 E/Ft
Eötvös napi kiadásokra
60 E/Ft
Eötvös díjra
16 E/Ft
Színház látogatásra
15 E/Ft
Német nyelvi tanfolyam díjára
32 E/Ft
Összesen:
682 E/Ft
3./ Kimutatás a kapott támogatásról.
1% SZJA átutalás
740 E/Ft
Összesen:
740 E/Ft
4./ Közhasznú tevékenységrõl beszámoló Az elõzõ évben átutalt
1% felajánlást melynek összege 679 E/Ft, az alapítvány a következõk szerint használta fel:
Ifjúsági vonószenekar tám.
25 E/Ft
Színházlátogatás
15 E/Ft
Német nyelvi tanfolyamra
32 E/Ft
Táboroztatásra
240 E/Ft
Tanulmányi kirándulásra
192 E/Ft
Év végi jutalom könyvekre
100 E/Ft
Eötvös díjra
15 E/Ft
60 E/Ft
Eötvös-napi kiadásokra
Összesen:
679 E/Ft
A 2009. évben átutalt 740 E/Ft SZJA felajánlásról még nem történt
kuratóriumi döntés. Az alapítvány vezetõ tisztségviselõje nem részesült juttatásban.
Kökény Imre a kuratórium elnöke
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ÚJABB KÖNYVBEMUTATÓ DOROGON
Új sorozatot indított Dorog Város Barátainak Egyesülete. A Dorogi Füzetek 38. kötete „Dorog és a Tudományok
– Kutatók almanachja” címen mutatja be a város tudományos kutatóit és munkásságuk markáns darabjait. Sokszínû ez a mintegy másfél száz évet felölelõ gyûjtemény,
amelyrõl sokan személyesen beszélgettek a kötet szerkesztõjével, Kovács Lajossal a zsúfolásig megtelt városi könyvtárban. Bauer Norbert botanikus 19. századi dorogi elõdjérõl, Grundl Ignácról rajzolt portréja a folyamatosság
egyik kiemelkedõ példája a város tudománytörténetében.
Kaczmarczyk Adrienne zenekutató a hazai Liszt Ferenckutatások újabb eredményeirõl beszélt a Haláltánc keletkezési körülményeirõl készült írása alapján. Pintér Márta
a magyar egyházi iskolák diákszínjátszásának izgalmas
eredményeit összegezte a 16-18. századból, kitekintve 17.
századi európai szerepünk felértékelõdésére. Dorogon élõ
történészeink sikeres könyvszerzõk, Bona Gábor a szabadságharc hadtörténetének avatott szakértõjeként ezúttal az
amerikai hadszíntérre emigrált magyar katonatisztekre
hívta fel a figyelmet, Csapó Csaba egyetemi docens pedig
Ferenc József magyarországi megítélésének egyik izgalmas
momentumát, a vadászatok császárát hozta emberközelbe.
Rozmann Viktor építész-mûvészettörténész a legfiatalabb
nemzedékek képviselõje, aki a hazai modern építészetnek
és a helyreállításra váró emlékek buktatóinak egyéni hangú kritikusaként vált ismertté az elmúlt évtizedben. Krajcsir

Piroska néprajzi megközelítésben mutatta be az örmény
kultúra magyar nyelvterületen is õrzött húsvéti szokásainak jegyeit. Leblancné Kelemen Mária Dorog fejlõdésének következetes kutatója volt, itt közölt írása a várossá
válás útját mutatja be 1850 és 1940 között.
A már nem élõ szerzõk nehezen hozzáférhetõ írásaiból
válogatott a szerkesztõ. A közelmúltban elhunyt Bodri Ferencet egy-egy irodalom- és mûvészettörténeti publikációja idézi meg: a közeli Esztergom Petõfihez kötõdõ oknyomozása mellett a dorogi születésû Koszkol Jenõ és
Rauscher György emlékkiállításának értékelõ írását olvashatjuk a kötetben. Rákosi László (õ külföldi útja miatt nem
volt jelen az esten) pollenkutatói és Muntyán István geológiai következtetései a dorogi szénmedence tudományos
értékû feltérképezésének voltak nélkülözhetetlen munkái.
Sághy Antal ornitológiai megfigyelései, Duna-szigeti keletkezéstörténete egyaránt nagy értékei megyei múltunk
természettudományi történetének.
A könyvsorozat elsõ darabját hamarosan újabbak követik. Dorog szénbányászati központként is a tudományos
élet egyik innovatív központja volt. De újabb meglepetések várhatók a sokszínûség igazolására is más tudományterületekrõl! Másfél száz év hazai és nemzetközi eredményei kapcsolják össze a települést az egyetemes tudománytörténettel.
La-ko

SZÍNHÁZBÉRLET
2010-2011-es évad
A Körúti Színház alábbi elõadásaira:

Molnár Ferenc:
Doktor úr
Galambos-Turcsán-Meskó:
Kell 1 színház
Marcel Achard:
A bolond lány
A bérlet ára: 6000,- Ft
Jegy ára: 2500,- Ft
A bérleteket, jegyeket szeptember 15-tõl lehet igényelni a
József Attila Mûvelõdési Házban: Dorog, Otthon tér 1. Az
elõadások az elmúlt évad megszokott színvonalán, neves
színészek közremûködésével: Beleznay Endre, Koltai
Róbert, Frajt Edit, Makrai Pál játékával kerülnek
bemutatásra. Elõzetes helyfoglalás: Telefon: 06-33-521-000

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában
Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna
Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1. Telefon: 33/521-000 E-mail:
dorogikultura@vnet.hu
Következõ lapzárta: 2010. szeptember 6.
Készült: 5000 példányban • ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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