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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Köszönöm, hogy szavazataikban is kifejezõdõ támoga-
tásukkal lehetõvé tették, hogy folytassam polgármesteri
munkámat. Ugyanilyen nagy öröm és megtiszteltetés szá-
momra, hogy a hosszú évek óta velem együtt dolgozó kép-
viselõ-testületi tagokat is feljogosították  képviselõi tisztsé-
gük további ellátására.

Szavazói támogatásukat
kérve hangsúlyoztuk, hogy
- nem hiszünk a választások-

ra összetákolt kampány-
programokban

- városfejlesztési célkitûzése-
ink folyamatos értékekre és
folyamatos munkára alapo-
zottak

- dorogi érdekeink messze a
párt-politikai érdekek felett
állnak

Úgy tehettük közzé az elkövetkezõ idõszakra szóló ter-
veinket, hogy azokat a városlakók már régen ismerhették.
Az integrált városfejlesztési programot 2010 májusában a
“Párbeszéd Napján” fogadtuk el. Ez a program magába
foglalja minden olyan személy és szervezet véleményét és
javaslatát, akik fontosnak tartották álláspontjuk kifejtését.
Dorog civil szervezeteinek szakmai és városunk iránti el-
kötelezettségét bizonyítja, hogy rengetegen éltek a város-

Kedves Dorogi Polgártársaim!
fejlesztési tervek véleményezésével.

Városfejlesztési munkánk egyik értékrendi pillére az
örökségvezérelt fejlesztés. Épített környezeti, kulturális,
közéleti hagyományaink megbecsülése, elõdeink szerete-
te, tisztelete vezérli napjaink munkáját.

Értékek generációkon át-
ívelõ folyamatában próbál-
juk megtalálni a helyünket.

Dorogi ügyeink intézé-
sében sosem, így a választási
kampány idõszakában sem
kaptak helyet párt-politikai
megfontolások. Nem pártos
elkötelezettségekre való hi-
vatkozással kértük a támoga-
tásukat.

Szavazataikkal lehetõvé
tették az értékek folyamatos-

ságán nyugvó önkormányzati munka folytatását.
Ennek célja a jövõben sem más, mint egy jól mûködõ

önkormányzat minden lehetõségének és eszközének a do-
rogi egyének, családok és közösségek céljai sikeres elérésé-
nek szolgálata.

Tisztelettel és köszönettel:
Dr. Tittmann János

                                                                   polgármester

A dorogi diákok mûsorával emlékeztünk meg az 1956-
os forradalom és szabadságharc 54. évfordulójáról ok-
tóber 22-én a Hõsök terén. Az õszi napsütésben a fiata-
lok felelevenítették az akkori eseményeket korabeli jel-
szavakkal, idézetekkel, rádióbeszédekkel. Az összeállí-
tást Kovács Lajos tanár úr készítette és tanította be a
diákoknak. Az ünnepségen közremûködött még
Cselenyák Imre, aki Kövesdi István: Ne félj! címû szer-
zeményét énekelte el gitárjátékkal kísérve. Az ünnep-
ség második részében a városi intézmények, civil szer-
vezetek, gazdasági társaságok, politikai pártok képvi-
selõi helyezték el koszorúikat az emlékkõnél. Az ün-
nepségen az Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági Zeneka-
ra is közremûködött Fódi János vezényletével.

1956-ra emlékeztünk

A Szabad Kossuth Rádió mûsorát elevenítették fel
a dorogi iskolások
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POLGÁRMESTER

A 2010-es önkormányzati választás
végeredménye Dorogon
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A Magyar Vöröskereszt Dorogi Szervezete
értesíti önöket, hogy a „vöröskeresztes bolt”

november 4-én újra megnyílt, hétköznap
8-11 óráig, az Intézmények Háza alagsorában.

Az iroda is újra üzemel, az ügyfélfogadás
8.30-tól 15 óráig tart.
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FOGADÓNAPOK
2010  novemberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. november 25. csütörtök, 8-12-ig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2010. november 26. péntek, 8-12-ig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2010. november 26. péntek, 8-12-ig.

F E L H Í V Á S
ÖRÖMKÖR – újra összejövünk, játszunk, szeretünk,
nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös ren-
dezvénye november 22-én/hétfõn/ 16-18 óra között a gyer-
mekkönyvtárban.
• Vendégünk Horváth Zoltán az Esztergomi Környezet-
kultúra Egyesület vezetõje téma:
•  Környezettudatos háztartás
• „Lóg a lába lóga” – mondókával kísért mozgásos játék
Nagy Józsefné óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Ünnepélyes keretek között, október 15-én tették le es-
küjüket a régi-új városatyák, a mûvelõdési házban. Ekkor
vehették át megbízó levelüket is Péceli Pálnétól, a Helyi
Választási Bizottság elnökétõl. A polgármester, Dr. Tittmann
János esküje után módosították a testület korábbi Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatát. Erre azért volt szükség, mert
képviselõ-testületünk létszáma 12 fõre változott a követke-
zõ szerint: 8 fõ egyéni választókerületben megválasztott
önkormányzati képviselõ, 3 fõ kompenzációs listáról be-
került önkormányzati képviselõ valamint a polgármester.

A korábbi bizottsági szerkezet csökkentését javasolta a
polgármester, két új tanácsnoki tisztség létesítésével. A pénz-
ügyi, gazdasági feladatokat felügyeli a jövõben a pénzügyi
tanácsnok, Karcz Jenõ, az egészségügyi, szociális ügyek
felügyeletét pedig az egész-
ségügyi és szociális tanácsnok,
Béres Tiborné látja el.

Két bizottság alakult: a
pénzügyi – városfejlesztési bi-
zottság és emberi erõforrás
bizottság.

A pénzügyi, városfejlesz-
tési bizottság végzi a korábbi
pénzügyi és gazdasági, város-
fejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság munkáját. Ez a
bizottság foglalkozik a továbbiakban a képviselõi vagyon-
nyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátásával is.

Pénzügyi – városfejlesztési bizottság elnöke: Molnár
Albert. Tagok: Karcz Jenõ tanácsnok, Bokros László, Né-
meth János, Merényi Tamás, Hohl Zoltán, Bacsa Györgyné.

Az egészségügyi és szociális, valamint az oktatási, kül-
kapcsolatok, sport, kisebbségi ügyek bizottságok összevon-
va, a jövõben emberi erõforrás bizottság megnevezéssel foly-
tatják munkájukat. Elnöke: Jászberényi Károly. Tagok: Bé-
res Tiborné tanácsnok. Dankó József, Dr. Kövecs Károly,
Polonyi Zsolt, Barlangi Katalin, Plangár Lászlóné,
Szencziné Oszkay Zsuzsanna.

Az alpolgármestert is megválasztották, Deák Ferenc sze-
mélyében, aki nem fõállású, hanem társadalmi megbízatá-
sú alpolgármesterként látja el feladatát. Tiszteletdíja havi
173.900.- Ft, költségátalánya tiszteletdíjának 15 %-a.

Szavaztak a polgármester illetményérõl is, mely 521.775.-
Ft, költségátalánya az illetményének 30%-a.

Megalakult képviselõ-testületünk
Megválasztották az alapítványokba, felügyelõ bizottsá-

gokba delegált tagokat.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Kommuná-

lis Közalapítvány elnökének Grósz Bélát, tagjainak Bok-
ros Lászlót, Hajdú Bálintot és Kolits Gábort delegálta. A
Felügyelõ Bizottságba Belecz Lászlót, Magyar Ákost, Me-
gyei Anikót választotta meg.

Dorog Város Kulturális Közalapítványa elnöke Végh
Éva, tagjai Szabó-Berghauer Zoltán és Demeterné Vilsicz
Éva lettek. A Felügyelõ Bizottságba Baráth Istvánt, Dogossy
Ilonát, Kolonics Pétert választották.

A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
elnöki tisztségét Dr. Bartalos József tölti be, tagjai Béres
Tiborné, Karcz Jenõ, Dr. Tittmann János. A Felügyelõ Bi-

zottságba : Csunderlik Ti-
bor, Róthné Csipke Zsuzsan-
na, Dr. Lieb Attila került be.

A Dorogi Szénmedence
Sportjáért Közalapítvány el-
nöke továbbra is Bakonyi Ist-
ván, tagjai Dr. Bartalos József,
Buzánszky Jenõ, Krecskov-
szki Ferenc, Mayer László,
Wágner Zsolt. A Felügyelõ
Bizottság tagjai: Horváth Pé-
ter, Szax Róbert, Egri Tibor.

A Dorogiak Dorogért Alapítvány Kuratóriumi tagjává:
Jászberényi Károlyt választotta meg.

Dorog Város Képviselõ-testülete az Iskolaszékbe Bok-
ros Lászlót delegálta.

A közbeszerzési tervünkben szereplõ pályázatok lebo-
nyolításához szükséges közbeszerzési munkabizottságot is
felállították. Elnöke: Molnár Albert, a Pénzügyi, városfej-
lesztési Bizottság Elnöke

Tagjai: Karcz Jenõ tanácsnok, Béres Tiborné tanácsnok,
Jászberényi Károly, az emberi erõforrás bizottság elnöke,
Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetõ, Szenczi Gyula
mûszaki osztályvezetõ, Dr. Gordos Géza ügyvéd.

Az ünnepi ülés zárásaként a testület Baranyai Lõrinc
úrnak a város szolgálatában 1998-tól 2010-ig végzett alpol-
gármesteri munkája elismeréseként Emléklapot és bruttó
500.000.- Ft pénzjutalmat adományozott.

Az ünnepség fényét a Cantilena kórus mûsora emelte.
MaZsu
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Zenés irodalmi est a könyvtárban

Az október 15-én megalakult képviselõ-testület meg-
tartotta elsõ ülését. elsõként a két ülés közti beszámolót
fogadta el. Ebbõl kiderült, hogy a Dr. Magyar Károly Váro-
si Bölcsõde bõvítése címû pályázat támogatási szerzõdése
aláírásra került. A kivitelezõ személyének kiválasztására
vonatkozó új közbeszerzési eljárás megkezdõdött.

A szakrendelõ korszerûsítése is megkezdõdhet. A tá-
mogatási szerzõdés itt is aláírásra került.

A Panel Plusz Programban elkészült a Borbála ltp. 4.
számú épület, a Fáy A. ltp. 3. és 11. szám, a Hám Kálmán
lakótelepen az 1. 2. és 4. számú épületek.

Elfogadták Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi
önkormányzati költségvetésérõl szóló 2/2010.(II.12.) számú
rendelet módosítását.

Határozatot hoztak az esetleges környezeti katasztrófák
megelõzésérõl és elhárításáról. A kolontári vörösiszap ka-
tasztrófa kellõ felhívó erõvel rendelkezik ahhoz, hogy még
erõteljesebben a környezeti katasztrófák megelõzésére és
elhárítására irányítsa figyelmünket. Dorogon fokozott koc-
kázatú gazdasági társaságok is mûködnek, ezért városunk
számára különösen fontos a környezeti katasztrófák meg-
elõzése, illetve az ellenük való hatékony védekezés. Ez
ügyben Dorog Város polgármestere írásban kereste meg a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelem vezetõ-
jét az alábbi program megvalósítása érdekében:

1) A dorogi közigazgatási területen mûködõ vállalati és
környezeti kockázatok besorolásának megismerése és meg-
ismertetése;

2) A kiemelt kockázatú vállalatok biztonsági ellenõrzé-
se, megállapításainak rendszeres ismertetése;

3) A városi és vállalati havária tervek ismertetése;
4) Lakossági felkészítés
5) Az ismertetés és felkészítés idõszaka: 2011. január 1-

tõl 2011. március 31-ig, évente ismételve;
6) Környezeti katasztrófák megelõzésének, eszközei.

Környezeti katasztrófák védekezésének eszközei;
7) A program emberi és anyagi erõforrásainak megte-

remtése
8) Szükséges önkormányzati erõforrások meghatározása.
Elfogadták a 2011. évi belsõ ellenõrzési munkatervet.
Dorog Város Képviselõ testülete a „Dorog Város Ön-

2010. október 29-i testületi ülés
kormányzata által mûködtetett 23 közintézményben a fenn-
tartható fejlõdés értékrendjének megfelelõ költséghatékony
energiatermelés és szolgáltatás megvalósítása” tárgyában
kiírt nyílt közbeszerzési eljárást a Kbt. 121.§ (7) bekezdésé-
re hivatkozva visszavonja. Ezzel egyidejûleg új, módosított
tartalmú közbeszerzési eljárást ír ki.

Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek teljesítésére
éven belüli lejáratú hitelt vesz fel. A hitel összege kettõszáz-
millió forint. Azért van szükség a hitelre, mert egyes dorogi
gazdasági társaságok által befizetett helyi adó csökkent. A
kompetencia alapú oktatás bevezetése során az önkormány-
zat fizetési kötelezettségeinek eleget tett, de az utófinanszíro-
zás miatt 44.841 eFt támogatás igénylése folyamatban van. A
szakrendelõ felújítását pedig az önkormányzat elõfinanszí-
rozta 26 millió Ft értékben.

A képviselõ-testület a 94/2010.(VI.25.) számú határozatával
módosította a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. szer-
vezeti felépítését és feladat-ellátási keretmegállapodását. Az
átszervezés jelentõs költségvetési megtakarítást eredményez
már a következõ év költségvetését érintõen, azonban a jelen-
legi önkormányzati kifizetési kötelezettségeket növelik.

Döntöttek arról is, hogy Dorog Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ- testülete a Dorogi Szent Borbála Szakkór-
ház és Szakorvosi Rendelõ Nonprofit Kft. harmincmillió
forint összegû folyószámlahitel tõke és járulékainak vissza-
fizetésére készfizetõ kezességet vállal a hitel futamideje alatt.

Dorog Város Képviselõ-testülete Tallósi Károly címze-
tes fõjegyzõ közszolgálati jogviszonyának 2010. november
1-tõl felmentéssel történõ megszûntetésére vonatkozó ké-
relmét elfogadta. A felmentési idõszakhoz igazodva a jegy-
zõi valamint az aljegyzõi álláshelyre vonatkozóan pályá-
zatot ír ki.

Dorog Város Képviselõ-testülete 2010. november 25-
én 16 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hiva-
tal „A” épületében.

A közmeghallgatás napirendje: 1: Tájékoztató Dorog
Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése teljesí-
tésérõl. 2: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi felújítá-
sairól, beruházásairól. 3: Tájékoztató a 2011. évi tervekrõl.
4: Egyebek.

MaZsu

Az Arany János Városi Könyvtár és Dorog Város Barátai-
nak Egyesülete szervezésében zenés irodalmi estet tartot-
tak 2010. október 12-én Gyermekkönyvtárban. A vendége-
ket a házigazda Cselenyák Imre író mutatta be. Az irodal-
mi összeállítás Bánosi György költõ, író mûfordító versei-
nek prezentációja volt, melyben közremûködött a Trialóg
formáció. A verseket prózában Mayer Zsigmond színész
prezentálta, majd zenei formációban is meghallgathatta a
közönség. Kiss Juhász Géza gitár és mandolin kísérettel
adta elõ a megzenésített verseket Bolberitz Zsófia színész-

nõvel, aki a versek üzenetét színészi játékkal fûszerezve,
az alkotások hangulatától függõen, hol kacér, hol lírai, hol
humoros oldalát domborította ki. Manapság ritkán hall-
hatunk, ismerhetünk meg kortárs írókat, költõket. Szeren-
csére a városi könyvtárban mindig volt fogadókészség erre,
ezért Dorog azon kevés városok közé tartozik, ahol rend-
szeresen találkozhatnak az érdeklõdõk új arcokkal, stílu-
sokkal. A közönség most is egy ilyen különleges, magas
színvonalú elõadás élményével térhetett haza. Reméljük,
így lesz ez a továbbiakban is.                                           Cs. R.
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Zsúfolásig telt az Intézmények házában a díszterem a
Dorog Város Barátainak Egyesülete, a könyvtár és a zeneis-
kola közös rendezvényén. Sokaknak csak állóhely jutott, de
így is kitartottak. Kovács Lajos helytörténeti kutató vetített
képes elõadással hívta fel figyelmünket Dorog mûvészeti
életének elsõ virágzó, 1924-1942 közötti korszakára. A közép-

Magyar Kulturális Örökség Napja
és Zene világnapja

pontban Gáthy Zoltán építész munkássága állt, akinek ma is
láthatók épületei városunkban, a kor neves mûvészeinek al-
kotásaival együtt: hiszen õk díszítették kezük munkájával
ezeket az épületeket. Így az elõadó kitért Haranghy Jenõ ipar-
mûvész, Edvi Illés Aladár festõmûvész, Mátrai Lajos szob-
rászmûvész, Magasi-Németh Gábor festõmûvész, Jeges Ernõ
festõmûvész, Beck Ötvös Fülöp érem-és szobrászmûvész élet-
útjára, dorogi mûködésére. A mûvészekhez kapcsolódó anek-
dotákkal színezett elõadáson közremûködtek az Erkel Fe-
renc zeneiskola tanárai is Bartók, Mozart és Bach mûvekkel.

Az összejövetelen elõdeink hagyatékából újabb gyöngy-
szem került feldolgozásra. Itt vehették kezükbe az érdeklõ-
dõk a Dorogi Füzetek 39. számát, Haranghy Jenõ „állandó
kiállításai” Dorogon címmel. A mûvész két különleges soro-
zatát ismerhetjük meg belõle részletesen: az egyik a mûvelõ-
dési ház színháztermében levõ secco-sorozat, a másik a Szent
József plébániatemplom üvegablakainak sora.

Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel Gáthy Zoltán
fia és unokái is.

MaZsu

Stremeny Géza szobrászmûvész kiállításának megnyitásával és dorogi zeneiskola Erkel Ferenc emlékmûsorával
ünnepeltük a Zene Világnapját

Már a negyedik térségi nyugdíjas gálamûsort rendezték meg az
Idõsek Világnapja alkalmából. A házgazda Dorogi Nyugdíjas
Egyesület vendégül látta a tokodaltárói, a piliscsévi, a lábatlani, a
sárisápi, a nagymarosi, csolnoki, tokodi, leányvári, és bajóti klu-
bok tagjait, akik kis mûsorral kedveskedtek. Új fellépõként a bu-
dapesti Karizma tánccsoport is mûsort adott a gálán.

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola diákjai mûsorával tisztelegtünk az aradi vérta-
núk emléke elõtt. Az ünnepi mûsort Bartlné Maschl Ágota
gimnáziumi tanár tanította be. Ünnepi beszédet mondott
Sitku Pál, a DOKI fõigazgatója.
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DOROGI SPORTKÉPEK
Az õszi idény közepén a bajnokságok...

Sajnos az idõjáráshoz igazodik jó néhány sportágunk
is. Hol zuhog az esõ, ritkábban süt ki a nap, így voltak ezzel
szakosztályaink is a múlt hónapban.

Asztalitenisz: A szakosztály folytatja a bajnokságot, az
eddig lejátszott három mérkõzés eredménye jónak érté-
kelhetõ, hiszen Nyergesújfalun 9-9-es döntetlen, Dorogon
a Tatabánya ellen ugyancsak 9-9 az eredmény, míg
Máriahalmon 11-7-es dorogi gyõzelem született.  Erre
mondhatjuk csak így tovább!

Kézilabda: A felnõtt nõi csapat az NB II-ben - mint már
korábban jeleztük – meggyengült. Néhány idõsebb játé-
kos befejezte a játékot néhányan pedig sérülésekbõl gyógy-
ulgatnak. Edzõváltozás is történt, meg kell egymást ismer-
ni és összeszokni. Ezt igazolja ugyanis a játék és az ered-
mények is. Eddigi mérkõzéseiket elvesztették, legutóbb itt-
hon a Pilisvörösvár ellen 13-as gólkülönbséggel. A csapat
tagjai és a szurkolók a most egymás után következõ három
hazai mérkõzésen várják a javuló eredményeket.

Az ifjúsági csapat jól szerepelt, de legutóbb egy gólos
vereséget szenvedtek a Pilisvörösvártól, izgalmas, szoros
mérkõzésen.

Labdarúgás: A felnõtt csapat a lejátszott 8 bajnoki mér-
kõzésbõl a megszerezhetõ 24 pontból mindössze 4-et tu-
dott megszerezni, ez pedig a bajnoki tabella 15. helyére
elegendõ. Sajnos az 5 hazai mérkõzésbõl született meg az
egy döntetlen és a három pontot érõ Zsámbék elleni gyõ-
zelem. A balsikerû mérkõzések fõbb jellemzõi a kevés fu-
tás, a sok szabálytalankodás, a helyzetek elhibázása és a
motiválatlanság. S hogy elõbbre lépjenek, ezeken kell sür-
gõsen pozitív irányban változtatni.

Utánpótlás csapataink eredményei bíztatóak. A csapa-
tok lassan összeszoknak, szemlátomást javul a játék színvo-
nala, és ami bíztató, ennek egyre javuló tendenciája!

Nõi labdarúgás: Három mérkõzésen vannak túl, sajnos
pont nélkül. A Nyíregyházától, a Veszprémtõl és a Sopron-
tól kaptak ki. Veszprém ellen úgy, hogy a félidõben a mieink
vezettek 2-0-ra. Örvendetes, hogy az U 15-ös csapat négyes
tornákon vehet részt. Az MTK, Nyíregyháza, a Femina és a
Dorog csapatai körmérkõzéseket játszanak mind a négy he-
lyen, az utolsóra Dorogon kerül sor. Klotz Tamás szakosz-

tályvezetõ ugrásszerû javulást vár a csapatoktól.
Teke: A játékerõben meggyengült teke csapatunk az

NB III-ban kezdte meg az új bajnoki évet. A bemutatkozás
igen jól sikerült, 7-1-es gyõzelmük szép jövõt ígért, de a
következõ mérkõzéseken kiderült, hogy ez az osztály erõ-
sebbnek tûnik, mint az NB II-es volt, ugyanis nagyon jól
felkészült, a felsõ osztályokból átigazolt dobókból tevõd-
nek össze, és ennek pedig sorozatos vereség a következmé-
nye. Javulni és javítani kell!!!

A városi bajnokság sok izgalmas mérkõzést hoz, élvezet
nézni játékukat, a nõi-férfi vegyes csapatok összecsapásait.

Tenisz: Befejezõdött az OB III. osztályú férfi csapatbaj-
nokság. Ezúttal is az volt a feladat, hogy a harmadik helyet
kell megszerezni és ez sikerült, mert az utolsó négy mérkõ-
zésbõl hármat megnyert a Dorog és ezzel biztosította az
országos bajnokság III. osztályában a bronzérmet jelentõ
harmadik helyet. Az õszi eredmények és ezen belül az egyé-
ni teljesítmények a következõk: Mihalovics Péter: 7 mér-
kõzésbõl 3 gyõzelem, Szikszai Imre: 7 mérkõzésbõl 4 gyõ-
zelem, Szilágyi Regõ: 6 mérkõzésbõl 4 gyõzelem, Kis Pé-
ter: 5 mérkõzésbõl 2 gyõzelem, Cseh Péter: 5 mérkõzésbõl
3 gyõzelem, Kajtár Dániel: 2 mérkõzésbõl 3 gyõzelem (14
éves), Varga Csaba: 3 mérkõzésbõl 2 gyõzelem, Tücsök
György: 2 mérkõzésbõl 2 gyõzelem, Bési Olivér: 1 mérkõ-
zésbõl 2 gyõzelem.

Elismerés az elért szép eredményért, mely megismétel-
te az elmúlt évit a Dorogi ESE teniszcsapatának.

Sítechnika: Október 16-án nyitja kapuját a síelni tanu-
lók és gyakorlók elõtt a teljesen felújított megszépült okta-
tópálya. Szeretettel várják a gyerekeket.

Erõs emberek tornája: A dorogi sportcsarnokban ren-
dezték meg a nemzetközi erõs emberek tornáját, melyen
Szlováki és Lengyelország versenyzõit fogadták a magya-
rok. A tornát végül is a magyar csapat nyerte, mégpedig a
Fekete László fiaiból alakult csapat révén, melynek tagjai
voltak ifjú László, Miklós és Rihárd. Második helyen vég-
zett a szlovák, míg harmadik lett a lengyel csapat. A szép
számú közönség nagy tapssal jutalmazta a Fekete fiúk biz-
tos gyõzelmét.

Göb Sándor

13. alkalommal rendezték meg a
Sulispirt-Sarpi futást,

a térség legnagyobb tömegsport
rendezvényét.

Dorog Városi Sportcsarnok programjai
2010. novemberben:

November 13. szombat:  9:00-15:00 Kispályás labdarúgó torna
November .14. vasárnap: 16:00 Felnõtt megyei férfi kézilabda mérkõzés: Dorogi ESE-
Környe SE                     
November .20. szombat 16:00 felnõtt NB II nõi kézilabda bajnoki mérkõzés: Dorogi ESE-
Malév SC 18:00 ifjúsági NB II nõi kézilabda bajnoki mérkõzés: Dorogi ESE- Malév SC
November .21. vasárnap 11:00 felnõtt férfi röplabda NB II mérkõzés: Dorogi ESE- Kun-
hegyes. 18:00 Felnõtt megyei férfi kézilabda mérkõzés: Dorogi ESE- Nagyigmánd    
November 27. szombat 13:00 Felnõtt megyei férfi kézilabda mérkõzés: Dorogi ESE-
Lábatlan. 16:00  felnõtt NB II nõi kézilabda bajnoki mérkõzés: Dorogi ESE- Kinizsi
TTK 18:00 ifjúsági NB II nõi kézilabda bajnoki mérkõzés: Dorogi ESE- Kinizsi TTK
November 28. vasárnap Küzdõsport nap a Dorogi Kurayfat Kempo Egyesület
szervezésében
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A Krynica városában megrendezett 20. Gazdasági Fórumon
a Deloitte tanácsadó cég és a Rzeczpospolita címû lengyel
napilap ismertette a közép-európai nagyvállalatokat rang-
soroló, negyedik éve kiadott CE TOP 500 listát. A jelentés a
térség 500 vezetõ vállalatát értékeli és a trendeket országon-
ként, valamint szektoronként elemzi. Idén elõször egy díjat
is kiosztottak: a toplista legsikeresebb közép-európai válla-
latának járó „CE TOP 500 Index of Success” elismerést,
melyet a Richter Gedeon Nyrt. kapott meg.

A bírálóbizottság a díjjal egy olyan, Közép- és Kelet-
Európában regionális szinten mûködõ vállalat teljesítmé-
nyét ismerte el, amely a gazdasági válság közepette is ké-
pes volt terjeszkedni, emellett folyamatos erõfeszítéseket
tesz a hosszú távú növekedés érdekében. Az elsõ ízben
odaítélt elismerést a térség vezetõ gyógyszeripari vállalata,
a Richter Gedeon érdemelte ki.

A gyõztest pénzügyi (70%) és egyéb kritériumok (30%)
alapján választották ki. Az egyéb, nem pénzügyi kritériu-
mok közé a következõk tartoztak: legalább két közép-eu-
rópai országban való aktív jelenlét, piaci kezdeményezé-

A Richter a legsikeresebb közép-európai vállalat
sek – mint például fúziók és felvásárlások, nyilvános rész-
vénykibocsátások vagy befektetési programok folyamatos
megvalósítása, valamint a CSR (társadalmi felelõsségválla-
lás) területén végzett tevékenység.

Az elsõ szakaszban a legjobb 500 vállalat, 50 bank és 50
biztosítótársaság (az elmúlt év listavezetõi) közül válasz-
tották ki a 62 legnagyobb céget. A bírálóbizottság ezután
kijelölte a húsz legjobb vállalatot – köztük 10 lengyel, 3
cseh és 2 magyar céget –, majd minden tag két szavazatot
adott le. A térség legjobb vállalatának címét végül a Richter
Gedeon gyógyszeripari vállalat nyerte el. A díjat szeptem-
ber 8-án, a Krynica városában tartott Gazdasági Fórum
keretében rendezett CE TOP 500 gálán adták át, amelyet
Kovács László, a Richter volt kereskedelmi vezérigazgató-
helyettese, jelenleg stratégiai tanácsadója és Igazgatósági
tagja vett át.

„Nagy megtiszteltetés számunkra ez a díj, hiszen azt
bizonyítja, hogy üzletpolitikánkat és annak gyakorlati meg-
valósítását nemcsak befektetõink, hanem független szak-
értõk is ismerik és elismerik” – mondta Kovács László.

Megállapodást írt alá a „DOKI” nevében Sitku Pál fõ-
igazgató a Magyar Birkózó és a Magyar Kézilabda Szö-
vetség képviselõivel. Október 1-én a birkózók képvise-
letében látogatott Dorogra Maróthy István szakmai al-
elnök és Szuhács György. Korábban a városháza dísz-
termében a kézilabda szövetség képviseletében Juhász
István szakmai igazgató is biztosította aláírásával az
együttmûködésrõl a várost, hogy a közoktatási típusú
sport osztályokban tanuló gyerekek a legjobb szakmai
felügyeletet kapják tanulmányaik során.

2010. október 1-én rendezték az immár hagyományosnak
mondható “INOX MAN” - Helytállás napja kistérségi csa-
patbajnokságot a dorogi kistérség általános iskolái között.
Az 5-6. és a 7-8 osztályosok két korcsoportban csaptak össze
öt versenyszámban: váltófutásban, íjászatban, farönkhúzás-
ban, gerelyhajításban, grundbirkózásban a Buzánszky Jenõ
Labdarúgó Stadionban. A versenyt a Dorogi Birkózó Szak-
osztály rendezte, a támogatók a Gordius Inox Kereskedel-
mi Kft., és Dorog Város Önkormányzata voltak.

Színházbérlet 2010/2011-es évad
A Körúti Színház alábbi elõadásait tekinthetik meg:

2010. november 22. 19 óra;
 Marcel Archad: A bolond lány

További elõadások:

Galambos-Turcsán-Meskó: Kell 1 színház
Molnár Ferenc: A doktor úr
A bérlet ára: 6000,- Ft, Jegy ára: 2500,- Ft.

A bérleteket, jegyeket a mûvelõdési házban lehet igényelni, illetve telefonon: 06-33-521-000
Az elõadások az elmúlt évad megszokott színvonalán, neves színészek közremûködésével:

Beleznay Endre, Koltai Róbert, Frajt Edit, Makrai Pál játékával kerülnek bemutatásra.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Gyerekszínházi elõadás 2010. november 9-én

A Holló együttes tolmácsolásában a

Három görbe legényke
kerül színre a József Attila Mûvelõdési Házban. Az elõadások

9:00-kor és 10:30-kor kezdõdnek. A belépõ: 600,- Ft

A Napbortól az Áldáson át a Merengõig.
A Kutyafáját micsoda kóstoló!

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a Dorogi Bor-
klub következõ borestjére, melyet november 20-án, szom-
baton 18 órától, a József Attila Mûvelõdési házban rende-
zünk meg.  Vendégünk 2009 Év Bortelmelõje dr. Lõrincz
György lesz az egri St. Andrea pincészettõl. Az esten ver-
sekbõl és bordalokból összeállított mûsorral fellép Horányi
László színmûvész. A tartalmas kóstolósor mellé különfé-
le borfalatkákat szolgálunk fel.  Szeretettel várunk min-
den, a borok, borkultúra felé nyitott érdeklõdõt!

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT

a devecseri és kolontári vörösiszap károsultak javára

2010. november 13-án 17.00 órakor
a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház

színháztemében

Lencsés Lajos
Auer Vonósnégyes

oboamûvész és az

mûsora:

Lickl György: C-dúr oboanégyes

W. A. Mozart: F-dúr oboanégyes

J. Haydn: D-dúr kvintett

Both Lehel
Csizmadia Katalin

zongoramûvész

fuvolamûvész

és

mûsora:

Chopin: e-moll Nocturne

Rachmaninoff: La Nuit...

Barber: Schottisch

Hesitation Tango

Piazzolla: Oblivion

Libertango

Belépõ 1000 Ft, diák és nyugdíjas: 500 Ft.

Kérjük segítsen a bajba jutottakon!

JÓTÉKONYSÁGI
KONCERT

MEGHÍVÓ
A KERNSTOK KÁROLY

MÛVÉSZETI KÖR
Õszi tárlatának

megnyitójára hívjuk Önt és családját,
melyre

november 12-én 18 órakor kerül sor a
DOROGI GALÉRIÁBAN (Dorog, Otthon tér 1.)

A kiállítást megnyitja:
KOVÁCS LAJOS író

A kiállításon közremûködnek:
CSIZMADIA KATALIN fuvolamûvész és

BOTH LEHEL zongoramûvész

Alpok-Adria szépségverseny
Komárom-Esztergom megyei döntõjére

2010. december 3-án,
a József Attila Mûvelõdési Ház

színháztermében kerül sor.
A neves elõadómûvészekkel színesített mûsorban
megválasztásra kerül Komárom megye legszebbje,

aki képviseli az országos döntõben régiónkat.
A belépés ingyenes.

Részletek a városi honlapon: www.dorog.hu


