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TESTÜLETI HÍREK
2011. június 24-i ülés

Két tartózkodással fogadták el a két ülés közti idõszak-
ról szóló beszámolót a képviselõk június 24-i ülésükön.
Polonyi Zsolt képviselõ a napirend kapcsán hiányolta az
önkormányzati megemlékezést a trianoni békediktátum
megkötésének 91. évfordulója alkalmából. Dr. Tittmann
János polgármester javasolta, nyújtson be elõterjesztést,
hogy a testület vegye be a városi ünnepek közé ezt az ese-
ményt.

Módosították a temetõrõl és a temetkezési tevékeny-
ségrõl szóló önkormányzati rendeletet egy tartózkodás
mellett. Polonyi Zsolt kérdésére dr. Tittmann János azt vá-
laszolta, hogy az önkormányzatnak árhatósági szerepköre
van a temetkezés kapcsán, melyet gyakorolni is fog az árak
csökkentése érdekében.

Három tartózkodással fogadták el a 2011. évi önkor-
mányzati költségvetésrõl és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló rendelet módosítását.

Dorog Város Képviselõ-testülete a Közép-dunántúli
Operatív Program pályázatára az „Arany János Városi
Könyvtár épületének rehabilitációja a Bányatiszti kaszinó
építészeti öröksége szerint” címmel pályázatot nyújt be. A
pályázat elõkészítéséhez szükséges 4.125.000,- Ft fedezetéül
a 2011. évi költségvetés szolgál. Dorog Város Képviselõ-
testülete a pályázat programjának megvalósításával pár-
huzamosan a Dorog, Bécsi út 54 szám alatti ingatlant an-
nak rossz állapota miatt lebontatja, majd az eredeti tervek-
nek megfelelõ homlokzat kialakítással újraépítteti.

Egy tartózkodással Dorog Város Képviselõ-testülete kez-
deményezi az un. Sanyo szennyvízcsatorna nyomvonalá-
val érintett ingatlantulajdonosoknál a vízjogi fennmara-
dási engedélyhez szükséges szolgalmi jog alapítását. A szol-
galmi jog ellenértékeként 315 Ft/m2, összességében 1.187
eFt-ot állapít meg, melynek forrása a költségvetés. Felhatal-
mazza a polgármestert, és a jegyzõt a szolgalmi jog alapítá-

sához szükséges megállapodások aláírására. A szolgalmi
jogot alapító megállapodás alá nem írása esetén a képvise-
lõ-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzõt, hogy
bírósági keresetet nyújtson be a tulajdonosokkal szemben
a szolgalmi jog alapítására.

Két nem szavazattal és egy tartózkodással meghosszab-
bítják az önkormányzat éven belüli lejáratú folyószámla
hitelkeretét az OTP Bank Nyrt.-nél. A hitel összege:
300.000.000,- Ft.

A képviselõ testület felhatalmazta az önkormányzatot,
hogy 100 millió Ft összegû, éven belüli lejáratú hitelt ve-
gyen fel a fizetési nehézségek enyhítésére, két nem szava-
zattal, és egy tartózkodással.

A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány-
hoz benyújtott támogatási kérelmeket véleményezte a tes-
tület két nemmel, és egy tartózkodással. A testület az aláb-
bi pályázatokat látta el megfelelõségi nyilatkozattal:
Dorog Város Önkormányzat (Közterület tisztasági feladat
végzése), Dorog Város és környéke Diáksport Egyesület
(XIV. Sulisprint -SARPI futás), Esztergom Város Diáksport-
jáért Egyesület (Tömegsport támogatás), Benedek Endre
Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (Környezet-
tudatos Játszónap). Polonyi Zsolt megkérdezte, hogy esz-
tergomi pályázót miért fogadtak el? Dr. Tittmann János
kifejtette, hogy nem kizárólag dorogiak pályázhatnak, és a
Híd futás valódi tömegsport rendezvény, mely egész térsé-
günket érinti.

Két nem szavazattal döntöttek Molnárné Király Éva, a
Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetõje mun-
kaviszonyának megszüntetésérõl.

Elfogadták Dorog Város Képviselõ- testületének 2011.
II. félévi munkatervét.

Zárt ülés keretében nevezték ki Dorog Város Jegyzõjé-
nek Kecskésné Patos Szilviát, és Dorog Város aljegyzõjé-
nek Muzslai Máriát.

A Magyar Köztársaság
Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium Minisztere
a Magyar Felsõoktatás-
ért Emlékplakett ki-
tüntetésben részesítet-
te dr. Bona Gábort, a
Miskolci Egyetem Böl-
csészkara Történeti In-
tézete Múzeológiai és
Mûvelõdéstörténeti
Tanszékének vezetõjét,
az MTA doktorát, egye-
temi tanárt. Gratulá-
lunk az elismeréshez!

Elismerés 61. BÁNYÁSZNAP, DOROG
2011. szeptember 2-3-4.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK, IPARMÛVÉSZEK,
KÉZMÛVESEK!

Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápolva, min-
den év szeptemberének elsõ hétvégéjén megrendezi Bá-
nyásznapját. 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 alkotása-
ikkal tovább emelnék a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmûvész, kéz-
mûves figyelmét arra, hogy számukra a kitelepülést Do-
rog Város Önkormányzata térítésmentesen biztosítja.
Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen a József
Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog, Otthon tér 1., illet-
ve a 33/521-000-as telefonon.
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FOGADÓNAPOK
2011  szeptemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. szeptember 22. (csütörtök) 800-1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyzõ:
2011. szeptember 22. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. szeptember 23. (péntek), 800 – 1200 óráig.

FELHÍVÁS
A mozgáskorlátozott személyek

közlekedési kedvezményeirõl szóló
rendelet módosítása szerzési és átala-
kítási támogatásról

A Magyar Közlöny 2011/72. számá-
ban 2011.június 29. napján kihirdetés-
re került, és július 2-án hatályba lé-
pett a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményeirõl
szóló 102/2011. (VI- 29.) Korm. rende-
let (továbbiakban Kormányrendelet)

A Kormányrendelet 13. § (2) bekez-
désének rendelkezése alapján a ha-
tálybalépését követõen szerzési és át-
alakítási támogatás csak ezen jogsza-
bály szerinti jogosultsági feltételekkel
rendelkezõ személynek adható . Az
ezt megelõzõen hozott jogosultsági
feltételek fennállását megállapító ha-
tározatokra tekintettel szerzési és át-
alakítási támogatás nem adható.

Fentiekre tekintettel a 2011. évben
hozott szerzési és átalakítási támoga-
tásra való jogosultságot megállapító
olyan határozatot, amely alapján utal-
vány kiadására a Kormányrendelet
hatálybalépéséig nem került sor,
vissza kell vonni, illetõleg a folyamat-
ban lévõ eljárást meg kell szüntetni.

A Kormányrendelet 13. § (3) bekez-
dés b) pontja értelmében a döntéssel
együtt a csatolt dokumentumokat az
ügyfélnek vissza kell küldeni és tájé-
koztatni kell arról, hogy a kérelmet
hova nyújthatja be.

A Szerzési és átalakítási támogatás
iránti kérelmet a továbbiakban a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhiva-
tal Szociális és Gyámhivatalához kell
benyújtani (2800 Tatabánya, Fõ tér 4.
földszint 55-ös iroda, ügyfélfogadási
idõ: hétfõ 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00
és 13.00-16.00, péntek: 8.00-12.00).

A kérelem benyújtásának határ-
ideje 2011-ben szeptember 15-e, továb-
bi években március 31.

Ebben az évben a szeptember 16-ig
benyújtott kérelmek alapján október 15-
ig kell a Kormányhivatalnak az utalvá-
nyok kiosztásáról gondoskodni.

A kérelem nyomtatvány
a Kormányhivatal honlapjáról

www.kemkh.hu
oldalról letölthetõ.

Elismerések sokaságát adták át június 2-án, a városi pedagógusnapon, ami-
kor is ünnepelni jöttek össze tanáraink és a képviselõ-testület tagjai jelenlét-
ében. Ünnepelni és egyben tiszteletüket, megbecsülésüket kifejezni azoknak
az embereknek, Hölgyeknek és Uraknak, akik nem kevesebbet választottak
élethivatásként, mint a pedagógusi pályát. Azt a pályát, ahol nagy szakmai elhi-
vatottsággal, kitartó lelkesedéssel és sok-sok szeretettel arra vállalkoztak, hogy
gyermekeinket, leendõ polgárainkat, a jövõ nemzedékét tanítsák és neveljék.

Dr. Tittmann János ünnepi beszéde után átadta a Magyar Köztársaság Okta-
tási Minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket.

Pedagógus Szolgálati Emlék Érem kitüntetésben részesült:
- Kovács Lajos, a Zrínyi Ilona Általános Iskola címzetes igazgatója, négy

évtizedes kiemelkedõ szakmai munkássága elismeréseként.
- Mucha Erzsébet, a Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusa, négy évtize-

des kiemelkedõ szakmai szolgálatáért.
- Siják Lászlóné, a Eötvös József Ál-

talános Iskola nyugalmazott igazgató-
helyettese, több évtizedes kiemelkedõ
munkájáért, vezetõi tevékenységéért
nyugállományba vonulása alkalmából.

- Ujvárosi Józsefné a Zrínyi Ilona
Általános Iskola pedagógusa, négy év-
tizedes kiemelkedõ eredményekkel járó
szakmai szolgálatáért.

- Vargáné Pozsonyi Edit Zsuzsanna,
a Petõfi Óvoda óvodapedagógusa, há-
rom évtizedes odaadó és lelkiismeretes
oktató-nevelõ munkájáért.

Az Év pedagógusa díjat idén
Kolonics Péter, az Eötvös iskola föld-
rajz-rajz szakos tanára vette át.

A Dorog Város Jó Tanulója – Jó Spor-
tolója díjat két diák, Majoros Kinga, az
Eötvös iskolából, és Uresch Dóra, a Pe-
tõfi iskolából érdemelték ki. Az átadá-
son Majoros Kinga nem vett részt, né-
met nyelvi táborban volt.

60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréséül gyémántok-
levelet vehetett át Tárnai Jánosné  a Petõfi Sándor Napközi otthonos Óvoda nyu-
galmazott pedagógusa. Kurta Zoltánné a Petõfi Sándor Általános Iskola nyugal-
mazott pedagógusa, 50 éve szerezte meg diplomáját, ezért a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Vitéz János Tanítóképzõ Karán arany oklevelet vehet át.

Valamennyiüknek szívbõl gratulálunk!
Az ünnepelteket a díjátadó után Maksa Zoltán humorista szórakoztatta.

Pedagógus nap

Kolonics Péter
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2011-ben június 2-tõl június 4-ig
immár harmadik alkalommal szervez-
tük meg az Ünnepi Könyvhetet.

Az ünnep elõestéjén, június1-én
Nagy Bandó András találkozott a doro-
gi olvasókkal. A szép számú közönség
kellemes, élmény gazdag órákat töltött
el intézményünkben.

Az országos megnyitó idején, júni-
us 2-án a Hõsök terén is megnyitottuk
a könyvsátrat. Ebben az évben rendha-
gyó könyvünnepet tartottunk. Nem-
csak az írott kultúra népszerûsítését
valósítottuk meg, hanem a könyvtári
munka és szolgáltatások jobb megis-
mertetésére is törekedtünk. Megvalósí-
tottuk a könyvtár-teret. Sátrunkban a
látogatók megismerhették a könyvtári
munkát egy általunk szerkesztett ismer-
tetõ segítségével, díjmentesen könyv-
tári tagokká válhattak és megtekinthet-
ték az alkalomra készült kiállításunkat,
ami az intézmény eddigi tevékenysé-
gét prezentálta.

Könyvünnep Dorogon
Június 2-án délután 14 órakor

Dankó József igazgató ünnepi megnyi-
tója után kezdõdött a könyvvásár. A
könyv ünnepét különféle kulturális
programokkal színesítettük. A dorogi

oktatási intézmény tagiskoláinak egy-
egy elõadását tekinthették meg az ér-
deklõdõk. A Petõfi iskola bábosai, az
Eötvös iskola színjátszói és a Zrínyi is-
kola néptáncosai remek programokkal
jutalmazták az érdeklõdõket. Nem ma-
radtak elfoglaltság nélkül az ügyes kezû
gyerekek sem, mert Koncz Árpádné
kézmûves foglalkozásán kipróbálhat-
ták kreativitásukat. Péntek délután
Dudó bohóc „lufi-csodáinak” örültek
a gyerekek. Szombaton délelõtt a nagy-
szerû Halleluja kórus színvonalas mû-
sorát láthatták a dorogiak.

Bár az idõjárás nem mindig ked-
vezett nekünk, összességében mégis
sikeres könyvünnep valósult meg Do-
rogon.

A helyi kiadványok forgalmából és
a beiratkozottak számából arra követ-
keztetünk, hogy érdemes a könyv ün-
nepét népszerûsíteni Dorogon.

Mucha Ildikó
Arany János Városi Könyvtár

Zeneiskolánk egykori növendéke Kálvin Balázs a Zenemûvészeti Egyetem
3. évét fejezte be ebben a tanévben. A bolognai-rendszerû képzésben a 3. tanév
végén is diplomahangversenyt kell adni és ezután lehet felvételizni a mûvész
vagy más szakra. Abban a szerencsében volt részem, hogy ott lehettem Balázs
diploma-hangversenyén, a Régi Zeneakadémián. Elõadását a technikai
perfekció jellemezte. A Liszt mûvek megszólaltatása kivételes remeklés volt!
Fergeteges dinamika, virtuozitás, férfias erõ és szárnyalás volt a produkcióban.
A diplomahangversenyeken nem jellemzõ, hogy ráadást kér a közönség, de
Balázs esetében a vastaps egyértelmû volt! Hiába volt aznap õ a sokadik diplo-
mázó, a közönség nem akart ráadás nélkül hazamenni.

Örömmel számolhatok be a tényrõl, hogy Balázst felvették a mûvész-képzõ
szakra is! Gratulálunk neki ezúton is!

Iskolánkhoz továbbra is kötõdik Balázs, így július 16-án együtteseinkkel
indul õ is Erdélybe. Egyhetes koncertkörúton vesznek részt, amelyen számos
jótékonysági hangversenyt adnak. A zeneiskola Halleluja kamarakórusa és
Pachelbel kamara-zenekara határokon átívelve is hirdeti a zene és az összetarto-
zás erejét.

Farkas Rose-Marie az együttes kiváló vezetõje fontosnak tartja, hogy az ének-
szó által magyar nyelven szólhassanak a határon túl élõ magyarsághoz: Erkel,
Kodály, Bartók, Liszt mûvein keresztül.

Iskolánk alapítványának célja egybecseng a kodályi gondolattal:”Kultúrát
nem lehet örökölni. Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg újra nem szerzi meg magának.”

Ebben az áldozatos munkában kívánok sok sikert, örömet a kamarakórus-
nak, a vonós együttesnek és a szólistáknak is!

Demeterné Vilsicz Éva

Kálvin Balázs sikere a diploma-hang-
versenyén és további zeneiskolai hírek

A legügyesebb alko-
tók a rajzpályázaton
A június 18-i családi nappal zárult le az
uszoda által meghirdetett rajzpályázat,
melyre száznál is több alkotás érkezett
a gyerekektõl. Az eredményhirdetésre
is a jeles eseményen került sor.
Az alábbi helyezések születtek: Óvo-
dások: 1.: Papp Henrietta Krisztina (Pe-
tõfi Óvoda) 2.: Zimmerer Blanka (Zrí-
nyi Óvoda) 3.: Uresch Diána (Petõfi
Óvoda) Különdíj: Tóth Szabina
(Hétszínvirág Óvoda) Alsósok:  1.: Ser-
dült Rebeka (Zrínyi Isk.) 2.: Szívós Bri-
gitta (Eötvös Isk.) 3.: Hitter Benjamin
(Petõfi Isk.) Felsõsök: 1.: Kálmin Zsófia
( Eötvös Isk.) 2.: Szabados Alexandra
(Petõfi Isk.) 3.: Oláh Renáta (Eötvös Isk.)
Különdíj: Katona Barbara (Petõfi Isk.)
Az alkotók könyvutalványt kaptak ju-
talmul.  A nyári kánikulában sok szere-
tettel várják a kedves vendégeket, akik
ezentúl a különleges megjelenésû
Speedo butikban is beszerezhetik az
úszáshoz legszükségesebbeket.  Ne fe-
ledjék, a nyári idõszakban lehetõség
van arra, hogy a jeggyel a megváltás
napján többször is belépjenek az uszo-
dába. Ha valaki napközben hazamen-
ne, aznap még visszajöhet a jegyével.
Emellett a kétévesnél fiatalabb gyere-
kek ingyen mehetnek be. Jó helyen a
család!
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DOROGI SPORTKÉPEK

Augusztus 21-én kezdõdik a 2011-12. évi
bajnokság az NB III. Duna Csoportjában

A Dorogi FC felnõtt labdarúgó csapata a különbözõ
átszervezések, visszalépések miatt  bennmaradt az NB III.
Duna Csoportjában.  Örvendetes tény ez a hazai szurko-
lók számára, de  ezt a lehetõséget remélhetõleg sikereseb-
ben  használja ki, mint az elmúlt bajnokságban. Ezzel a
gondolattal számolunk be a felkészülési idõszak esemé-
nyeirõl.

Felmentését kérte Kara Dániel klubelnök. Az irányí-
tást Mayer László vállalkozó és egyben elnökhelyettes vette
át. Határozott ténykedése révén elkészült a füves labdarú-
gó pálya felújítása és személyesen döntött az elsõ csapat
vezetõ edzõjének cseréjérõl. Az új edzõ Miskei Attila lett,
aki az elmúlt bajnokságban a Törökbálint csapatát irányí-
totta. A felkészülési mérkõzések a pálya kímélése miatt
idegenben kerültek sorra, Kaposvártól Vecsésig és a kör-
nyékbeli megyei csapatok ellen. A játékos keret leszûkült,
mert az esztergomi játékosok távozása után még többen is
távoztak: Kovács István Ausztriába, Stranyovszki  Márk
Jánoshidára, Robotka Bence és Vereczkei Dániel. Az ifibõl
is  két játékos, Guzsik Richárd Gyulára a labdarúgó aka-
démiához, Sági Dániel pedig Tátra igazolt.

S kik jöttek: Máj Gábor Sárisápról, Tóth Krisztián Ózd-
ról, Hauser Dániel Tápiószecsõrõl, Frank Tamás Török-
bálintról, Ambrus Tamás Zsámbékról, Csirinyi Zsolt Tö-
rökbálintról, Sibalin Robin Újpestrõl, Horváth Dániel
szintén Újpestrõl, Kincses Ádám a Bp-i TF-rõl, és Grósz
Gergely visszakerült Dorogra. Összesen tíz új játékosból
és a megmaradottakból kell új csapatot felkészíteni a szin-
tén új vezetõedzõnek.

Bízunk benne, hogy sikerül mielõbb a legjobb összeál-
lítású gárdát megtalálni.

A bajnokság indulásáról: Augusztus 21-én idegenben
kezd csapatunk, mégpedig Budapesten az ESMTK ellen,
17 órai kezdéssel. Ezt követõen két hazai mérkõzés lesz, a
Dorog-Gázmûvek  augusztus 27-én 17 órai kezdéssel , majd
szeptember 3-án a Bányásznapon a Százhalombatta ellen
lép pályára 16.30 órai kezdéssel csapatunk.

A dorogiak több szakosztálya megkezdte és folytatja
felkészülését a szeptemberben induló bajnokságra.

Dorog, 2011-08-02

GS

A pünkösdi hosszú hétvégéhez kiváló bevezetõ prog-
ramot kínált a második Kosbor - Közösségek ünnepe, ez-
úttal az Otthon téren. A pilisi térség egyik legnagyobb nyár
eleji fesztiválján 10 kitûnõ magyar pincészet és egy pálin-
kafõzde finomságait lehetett megkóstolni, de volt még
magyar és holland sajt, börzsönyi lekvár, méz, füstölt hús-
áru, bográcsos ételek, sültek, kemencés lepény, burgonyás
különlegességek és kürtõs kalács is. Délelõtt a Fekete Gyé-
mánt Mazsorett Csoport bemutatója után a Bóbita együt-
tes szórakoztatta a kilátogató kisgyermekes családokat. Já-
tékos vetélkedõk, kézmûves foglalkozások, lovaglás, airsoft,
kutyás bemutató színesítették a széles választékot.

Sikert aratott az új helyszín
Délután a Sváb Party zenekar nyitotta a sort. A park árnyas
fái között felállított kisszínpadon Magassy Júlia énekelt
híres musical slágereket kis segítõivel. Somogyi András
humorista is sikeresen szerepelt a népes közönség elõtt.
Õt az esztergomi Bakai Marci nevével fémjelzett Szûkített
Kvartett követte, kitûnõ nép- és világzenei produkcióval.
Utánuk a feltörekvõ tehetségekbõl álló, rock, funky, blues
és jazz slágereket zongorára és dobra adaptáló 947 zenekar
nyûgözte le e közönséget. A program a nagyszínpadon
folytatódott: Kozma Orsi lépett fel zenekarával, akiket Tóth
Gabi és a Filip Gyuri Band közös, fergeteges, éjszakába
nyúló koncertje követett, tombolahúzással fûszerezve.
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Június 30-án ünnepeltük a városi Semmelweis Napot a
mûvelõdési házban. Köszöntõjében Dr. Tittmann János
polgármester végig tekintve az egybegyûlteken örömét
fejezte ki, hogy nem sokan mentek el tavaly óta Svédor-
szágba, vagy Finnországba. Ez persze nem jelent sokat a
jövõre vonatkozóan, - tette hozzá - mert azt nem lehet tud-
ni, hogy hányan foglalkoznak még ezzel gondolataikban.
A helyi vezetés arra törekszik, hogy a rendelkezésre álló
erõforrásokkal ezt a semmivel nem helyettesíthetõ, sem-
mivel nem kiváltható szakterületet támogassa. Polgármes-
ter úr köszönetet mondott a szakrendelõ dolgozóinak, hogy
különösebb megrázkódtatás nélkül tudtak áttelepülni az
ideiglenes szolgáltatási helyre a Hantken Miksa utcába,
köszöntét fejezte ki mindazoknak, akik ebben a munká-
ban részt vettek. Reméli, hogy a Mária utcai épület felújí-
tásának határidõi tarthatók, és mihamarabb jobb körülmé-
nyek közt dolgozhatnak szakembereink. Azt is megemlí-
tette, hogy a testület egy jutalom keretet állapított meg,
melyet a vezetõség kiegészített, és így is kedveskedhettek
az ünnep alkalmából. Zárásként elmondta, hogy reméli, a
jövõben sikerül a helyi egészségügyben olyan helyzetet
teremteni, melyben a dolgozók továbbra is elkötelezettnek
érzik magukat. Azt kívánta, hogy a most már a törvény által
is szabadnapos Semmelweis napot töltsék pihenéssel, hogy

A hivatástudat ünnepe
hétfõtõl megújulva megint teljesíteni tudják hivatásukat.

Ezt követõen átadták az Év Egészségügyi Dolgozója
Díjat Lieber Józsefné radiológiai szakasszisztensnek, aki
több mint négy évtizede a dorogi betegellátást szolgálja.
Több évtizede vezetõ asszisztense a dorogi radiológiai szak-
rendelõnek, a technikai fejlõdésének köszönhetõen szá-
mos új vizsgálati módszer bevezetésében vett részt. Úgy
emberileg, mint szakmailag az elismerésre méltó szakdol-
gozók közé tartozik. Munkája során jó kollegiális kapcso-
latot alakított ki nemcsak a radiológus orvosokkal, de a
szakrendelõ és az alapellátás minden orvosával, asszisz-
tensével, s a mai napig az intézményvezetés megbízható
partnerének bizonyul a radiológiai szakrendelés mûköd-
tetésének biztosításában is.

Idén a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
megyei elnöksége által adományozott hét darab Semmel-
weis Napi Elismerõ Oklevélbõl egy városunkba került:
Rumpliné Kara Zsuzsanna reumatológiai és belgyógyá-
szati szakasszisztens vehette át.

Az ünnepség hátralevõ részében Ihos József nevetette
meg az egészségügyi dolgozóinkat, majd dr. Varga Gyõzõ
igazgató várta õket pohárköszöntõvel.

MaZsu

Az Év Egészségügyi Dolgozója Lieber Józsefné
A Semmelweis Napi Elismerõ Oklevelet

Rumpliné Kara Zsuzsanna kapta

Fúvószenekari hangverseny
2011. szeptember 07. (szerda) 17.30 óra,

József Attila Mûvelõdési Ház
Fellépnek:

Banda Musicale di Roccamalatina
/ Modena (Olaszország) és a

Dorogi Bányász Fúvószenekar

Fúvószenekari hangverseny
2011.szeptember 17. (szombat) 17.00 óra,

József Attila Mûvelõdési Ház
Vendég: Jungmusik KRT (Svájc)

Közremûködik
a Mogyorósbányai Fúvószenekar.

A pilismaróti üdülõben szervezett ÁSZ színjátszó tábor
ismét bemutatót tartott a mûvelõdési házban, a négy

bemutatott színdarab hatalmas sikert aratott
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Ünnepélyes keretek között avatták fel a Menedzserek Or-
szágos Szövetsége (MOSZ) által tavaly elsõ alkalommal oda-
ítélt „Az év történelmi üzletembere” emléktáblát a Richter
Gedeon Kémiai Kutató és Irodaépületében. A MOSZ a ma-
gyar gyógyszeripar és a Richter Gyógyszergyár megalapító-
ját választotta az év történelmi üzletemberének 2010-ben.

A Menedzserek Országos Szövetsége (MOSZ) 2010-tõl
kezdõdõen - hagyományteremtõ módon - meg kíván emlé-
kezni a történelmi jelentõségû magyar vállalatvezetõkrõl,
üzletemberekrõl, menedzserekrõl, olyan személyiségekrõl,
akik tevékenységének társadalmi-gazdasági hatása jól leír-
ható, nyomon követhetõ és napjainkban is érzékelhetõ. A
MOSZ elnöksége 2010-ben úgy döntött, hogy elsõként
Richter Gedeonról emlékezik meg. Az évente megrende-
zendõ eseménysorozathoz egy díj kapcsolódik, amit
az utódvállalat képviselõje, a díjazott leszármazottja, az ille-
tõrõl már elnevezett vagy a nevét most viselõ intézmény ve-
zetõje vesz át.

Az adott év történelmi üzletemberének kiválasztásánál a
MOSZ vezetését a következõ szempontok vezérlik: a kivá-
lasztott személy kiemelkedõ üzletember legyen. Lehet válla-

Az év történelmi üzletembere emléktábla avatás
latalapító, tulajdonos, elsõ számú és beosztott vezetõ egyaránt.
Legyen erkölcsileg feddhetetlen, a kiválasztása politikai szem-
pontoktól mentesen történjen. Tevékenysége

Magyarország területére koncentrálódjon, az idõhatár
a hazai kapitalizmus kezdeti korszaka, élõ személy nem
jelölhetõ.

Elsõ alkalommal Richter Gedeonnak ítélték oda a díjat,
amelyet Bogsch Erik, a Társaság vezérigazgatója 2010-ben
vehetett át. A díszes emléktáblát a Richter Gedeon gyógy-
szergyár mintegy tízmilliárd forintból megvalósult modern,
jövõbe mutató épületében, a Kémiai Kutató és Irodaépület-
ben helyezték el. A ceremónián Bogsch Erik hangsúlyozta,
hogy az alapító Richter Gedeon nemcsak sikeres kutató, ha-
nem kiváló menedzser, vállalatvezetõ is volt, aki számára a
folytonos innováció jelentette az alapot, melyre építette cé-
gét . „A Társaság dolgozói és az ország is méltán lehet büszke
a Részvénytársaság sikereire. A tábla méltó emléket állít az
alapítónak, Richter Gedeon gyógyszerésznek és egyben utat
mutat a jelenkor munkavállalóinak az alapító eredményes
munkájának követésére” - méltatta Richter Gedeon életútját
köszöntõjében Bogsch Erik.

Évadnyitó elõadás
országos sikerû darab!

Túl a századik elõadáson!
2011. október 17. 19 óra

József Attila Mûvelõdési Ház.
Jegyek az elõadás helyszínén válthatók!

Információ: 06-33-521-000.
www.munkasotthon.hu, www.agibanfalvy.com
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A találkozások oka gyakran prózai: valami elmaradt, vagy valakik igazságtalanok velünk szemben.
„Mindenkinek nem tehettünk jót, mert egy döntés mindig választás is, és aki hátrányt szenved, az
nem fog szeretni minket a döntésünkért.” Szabó Imrét idéztem (a dr. elõjelet nem szívesen használja),
aki egyetlen mondattal szerepel a Dorogi lexikonban: 1958-1968 között Dorog tanácselnöke volt. Talál-
kozásunk prózai okai pedig a következõk: amikor a lexikon készült, nem találta meg õt az adategyez-
tetõ, felkérõ levél; újabban pedig még ezt az egy mondatot is elvitatják az életébõl (a világháló névte-
len vádaskodói).

SZÁMVETÉS NYOLCVAN ÉV UTÁN
(Beszélgetés dr. Szabó Imrével, Dorog egykori tanácselnökével)

– Szívesen emlékezik Dorogra? Történelmi idõkben lett a nagy-
község elsõ embere.

– Szívesen emlékszem a nagyközségre. Akadtak per-
sze, akik azt jósolták: nem sok sót fogok megenni Doro-
gon. Tíz év lett belõle, és megtettem, amit lehetett.

(Lapozgatunk a dokumentumok között: van itt önélet-
írás – De nem könyv! – kiált közbe. Vannak diplomák, egy
bekötött példányban a versei, fényképek és újságcikkek.
Megállunk.)

– Gordos Géza 1968-ban készített egy összegzõ riportot a
búcsúzó tanácselnökkel. Vállalja még az ott leírtakat?

– Minden szavát. Legfeljebb azt kell hozzátennem, hogy
nagyon sok mindenrõl nem beszélgettünk akkor az újság-
íróval. Tehát sok minden kimaradt.

– Nézzünk utána! Nem látok például neveket, ami talán
érthetõ, hiszen egy folyamat közben voltak. Ma kikre emlékezik
szívesen?

– Nehéz kiválasztani, de tudok néhány fontos döntést.
Dorogra hívtam dr. Kovács Józsefet, aki szintén tanácsel-
nöke lett a településnek. Nálam tette elsõ látogatását dr.
Zsembery Dezsõ, akkor pályakezdõ orvos, aki aztán Do-
rog egészségügyének meghatározó alakjává vált. A bánya
vezetõi, vagy az éppen miniszteri beosztásba került Lévárdi
Ferenc is fontos szereplõi a korszaknak. És említhetek
olyan fontos helyszínt, mint a Technika Háza, ahol rend-
szeres „társadalmi életet” éltünk, például Keszthelyi igaz-
gató úrral órákon át tudtunk viccet mesélni, másokkal
kártyázni, közben dorogi terveket, célokat körüljárni…
Ilyen tervbõl lett valóság a Zrínyi-iskola tornaterme.

(Anekdotázó személyiség, aki mindenkirõl tud valami
érdekeset mesélni. Az emberi „gyengeségeket” titokzatos
mosolyával kíséri – legtöbbször öniróniával emlegeti a maga
„erényeit”. A lobbizó tanácselnököt firtatom éppen.)

– A vádaskodók olyan érdemeket vitatnak el Öntõl, amelye-
ket tanácselnö-kösködése idején valósítottak meg.

– Mondok példákat. Ekkor történt, hogy rendeletileg meg-
szüntették a nõk földalatti munkáját a bányákban. Dorogon
munkahelyeket kellett létrehozni, hogy ne maradjanak ke-
nyér nélkül az érintettek. Rengeteget talpaltam azért, hogy
megfelelõ épületet kínáljak fel a Május 1. Ruhagyár dorogi
telephelyére. Akkor létkérdés volt, hogy ideköltözzenek. Vagy
egy másik történet: hívott telefonon a megyei kereskedelmi
osztály vezetõje. „Ha a munkásotthon melletti területet in-
gyen odaadod, Dorogon fog felépülni az országban az elsõ
szupermarket.” Fogalmam se volt, mi az, utána kellett néz-
nem. Odaadtam. De ide sorolom az SZTK dorogi építését is.
Nem kevés lobbizás eredményeként helyeztük át a piacteret
új területre, még a szovjet hadsereg esztergomi parancsnok-
ságát is belerángattam a gyors áttelepítésbe: lebetonozták a

sártengert a vasút mellett, megépítették a nélkülözhetetlen
„vendéglõt” is hozzá.

(Eszembe jut a népiesen Disznó csárdának nevezett „ke-
délyjavító”, a területen most már egy áruházlánc látványos
építménye csalogat pénzköltésre.)

– A hatvanas évek fellendülést hoztak az országnak, ez Do-
rogon is érezhetõ volt. Tovább prosperált a bánya…

– Építettünk egy középiskolát, kimértük a kertesházas
lakókörzet helyét a város szélén, sokan nem hittek a terület
magas talajvízszintje miatt a megvalósításban, hálás vagyok
Puchner Ferinek a Tervezõ Irodából, aki az elsõk között kért
itt telket magának.

(Jut eszembe: a népnyelv ezt nevezi most
Kutykuruttynak is, Vízivárosnak is.)

– Százlakásos emeletesházas lakótelep készült Zalka
néven (most Baross Gábor a névadó).

(A háta mögött tetemes könyvtár zsúfolt polcai. Belela-
pozunk a versgyûjteményébe.)

– Verseket írt. Két-három tucatnyit õrzött meg a család ked-
véért. Már az elõszó elárulja, hogy vonzódott a költõi nyelv
képteremtõ erejéhez.

– Ez sem könyv, csak gyûjtemény abból, amit meghagy-
tam. Az 1940-es évek végén születtek az elsõ lírai gondolatok,
újságközlések. Késõbb is írtam, Ady-rajongó vagyok, de nem
tartom magam költõnek. A versben azonban el tudtam mon-
dani a „lírai énemet”. Akik viszont politikai, ideológiai köl-
tészetet vártak tõlem, azoknak csalódniuk kellett.

– Nem volt korai abbahagyni tíz év után a városépítõ mun-
kát Dorogon?

– Ma is úgy ítélem meg, hogy tudni kell jókor váltani,
és csak azt szabad csinálni, amihez ért az ember. Átkerül-
tem Esztergomba tanácselnöknek, aztán már ott volt a jo-
gász diplomám, és én ezt a munkát választottam.

(Elmúlt nyolcvan éves. Nem panaszkodik, csak számot
vet a múlttal. A betegség székhez köti. Álmatlan éjszaká-
kon az Internet volt a beszélgetõtársa, de „titokban” elárul-
ja: a felesége – Urbanics Katalin 56 éve a társa – kitartása
nélkül már aligha beszélhetnénk a múltról. Romló látása
újabban meggátolja abban, hogy könyvet, internetes in-
formációkat olvasson. De természetes vágya, hogy ne fe-
lejtsék el – Dorogon sem.)                                                 la-ko
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