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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Weöres Sándor:

Ha majd testemre rög borúl
Ha majd testemre rög borúl,
tán szótlanúl
beszél hozzám az Úr,
tán szótlanul beszél hozzám az Úr
a sorson messze túl –

És apró lángom énekel
és így felel:
„Híven végezni el
mit rám bizol: sem távol, sem közel
más vágyam nincs nekem.

Ha ezzel szolgálnám javad:
a poklokat,
nem- múló kínokat,
mikor tüdõ, verõér, szív ugat,
mind-mind lelkemre add.

Ahol házadtól elszakadt
léptem haladt:
a te fény-járt utad?
vagy sárkány-vágta ösvény, ferde, vad?
- de ládd szándékomat.

Vágyam csak ez – más semmi sem:
hûségesen
munkálni mûveden,
ahogy parány-erõmmel érthetem.
És mást ne adj nekem.”

 „A MAGYAROK VÉRE”
1956-ra emlékeztünk

Dorog Város Képviselõ-testülete az 1956-os forradalom
és szabadságharc 51. évfordulója alkalmából október 23-
án 15 órakor tartotta megemlékezését a Hõsök terén lévõ
’56-os emlékkõnél. Az idei rendezvény ünnepi mûsorát a
Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola tanulói adták. A mûsort dr. Dzsotjánné Krajcsir
Piroska, a gimnázium tanára állította össze, melyben az
eufórikus majd tragikus élmények, események mozzana-
tait, emlékezéseit elevenítették fel. Az ünnepek mindig
alkalmasak arra, hogy egy kicsit megállva visszagondol-
juk múltunkra, történelmi sorsfordulóink tanulságaira,
mára is szóló útmutatásaira, üzeneteire. A hõsök és áldo-
zatok vére, ahogy Camus annak idején írta: „A magyarok
vére” nem hiába hullott. A szabadság és demokrácia, ha
még oly sokat kellett is rá várni, elérkezett a rendszervál-
tással. Igazán csak akkor maradhat meg az ünnep méltósá-
ga, ha az utódok is méltósággal emlékeznek. Dorogon ez
most is így történt. A fiatalok tisztelettel, a résztvevõk tisz-
tességgel emlékeztek, s helyezték el a kegyelet virágait az
emlékmû elõtt. Az ünnepségen nemzeti Himnuszunkat
és a Szózatot a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara játszotta
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Baranyai Lõrinc alpolgármester:
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Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2007. november 28. szerda, 9-12-ig.

Testületi hírek
2007. október 26-i ülés

Októberi ülésükön a dorogi képviselõk felülvizsgálták és
módosították az önkormányzat hulladékgazdálkodási ter-
vét, és a szervezeti és mûködési szabályzatát. A két ülés
közti tájékoztatóból megtudták, hogy a városban 12 fõ
közhasznú munkás végzi a közterületek tisztítását. Az in-
tézményekben és az önkormányzati lakásokban folyama-
tos karbantartást végez a városüzemeltetés, rágcsálóirtást
végeztetnek a közterületeken, közlekedési táblákat cserél-
tetnek, fákat gallyaztatnak. A képviselõk elfogadták a bel-
sõ ellenõrzési stratégiai tervet 2008-2013. évekre vonatko-
zóan. Döntöttek a nevelési – oktatási és közmûvelõdési
intézményekben a 12 továbbtanuló pedagógus támogatá-
sáról. Kitûzték a közmeghallgatás idõpontját is, melyre
2007. november 29-én 16 órakor, a Polgármesteri Hivatal
„B” épületében kerül sor.

Rendkívüli testületi ülés
Megszûnik a Dorogi Szakorvosi Rendelõ

Közhasznú Társaság

Egyesül a Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht. és a Dorogi
Szent Borbála Szakkórház Kht. Errõl döntött a dorogi kép-
viselõ-testület november 9-i, rendkívüli ülésén. A tavalyi
év novemberi testületi ülésen vált ismertté a Dorogi Szent
Borbála Szakkórház deficites mûködése. A költséghaté-
konyság növelése érdekében szolgáltatási, szerkezeti,
mûködtetési változtatás volt szükséges. A felesleges pár-
huzamosságok felszámolása érdekében célszerû egyesíte-
ni a két szervezetet. Az egyesülési szerzõdés aláírásának,
valamint az alapító okirat módosítása elfogadásának vég-
sõ határideje 2007. november 30. Az új intézmény neve
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Rendelõintézet lesz.
Az ügyvezetõ továbbra is dr. Varga Gyõzõ.

Meghívó
Dorog Város Képviselõ-testülete nevében

Tisztelettel meghívom városunk lakóit
2007. november 29-én (csütörtökön) 16 00 órai kezdettel,

a Polgármesteri Hivatal A épületének dísztermében
megrendezésre kerülõ

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Napirend:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2007. évi

költségvetése teljesítésérõl.
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi felújításairól,

beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2008. évi tervekrõl.
4.) Egyebek
A Közmeghallgatásra minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Dr. Tittmann János sk.
polgármester

Szemetes zsák vásárolható
A Dorogi Városüzemeltetési Kht. értesíti olvasóinkat, hogy
hulladékszállításra alkalmas, matricával ellátott zsák a
hulladékszállító autón és a kht. irodájában (Bécsi út 71.,
alagsor) is vásárolható. A 60 literes zsák ára 220,- Ft, a 120
literes zsák ára 440,- Ft.

ÚJ SZÓCIKKEK A DOROGI
LEXIKONBÓL

Befejezéséhez közeledik a Dorogi lexikon új, bõvített kiadá-
sának szerkesztése. A közeljövõben nyomdába kerül, s remé-
nyeink szerint szép karácsonyi ajándék lesz a kötetbõl.

Számos új meglepetésre, tehetséges, értékes életmûre buk-
kanhatunk, ha belelapozunk a könyvbe. A Közhírré Tétetik
hasábjain a következõ számokban ízelítõt szeretnénk nyújtani
a könyv újdonságaiból.

VEZÉR Éva - 1957. ápr. 5. Dorog - Médiamenedzser.
A Zrínyi iskolában végezte általános iskolai tanulmá-

nyait. Esztergomban érettségizett a Dobó Katalin Gimná-
ziumban. A Külkereskedelmi Fõiskolán szerzett diplomát;
emellett angol, francia és spanyol felsõfokú nyelvvizsgá-
val rendelkezik.

A Hungarofilmnél, a Budapest Filmnél, az UIP Duna
Filmnél és a Duna Televíziónál vált ismert filmes szakem-
berré. Jelenleg a Magyar Filmuniónál dolgozik. Számos
hazai és külföldi filmfesztivál szervezésében vállal jelen-
tõs szerepet (Magyar Filmszemle, Cannes, Velence, Karlovy
Vary, Berlin, Torontó, Pusan /Dél-Korea/ stb.). Magyaror-
szági képviselõje az Eureka Audovisul - Brüsszel és az
European Audovisual Observator - Strassbourg, továbbá a

Media Committe
- EU Media 2007
Program -
Brüsszel - szerve-
zetnek.  Tagja az
Európai Filmaka-
démiának, igaz-
gatótanácsi tagja
az European
Film Promotion -
Hamburgnak.

Vezér Éva J. Menzel cseh rendezõvel a
Magyar Filmszemlén
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– Milyen leltárt készített
magának ezen a jeles évfordu-
lón? És mi az, ami foglalkoz-
tatja mostanában?

– Az idõ múlása feltétle-
nül. Ahogyan Sartre, én sem
tudok mit kezdeni az idõvel, a
térrel, az örök matériával. For-
gatom a fejemet gyámoltala-
nul a mindenség közepén, és
nem tudom, mi ez az egész.
Noha ifjú koromban is pon-
tosan tudtam, hogy halálomig
a megválaszolhatatlan kérdé-

sek nyomasztó terhe alatt kell élnem, de akkor még nem ta-
nultam meg védekezni. Igen, most annyiban másabb lettem,
hogy elsajátítottam egyfajta szelektív képességet. Ha zavar a
lét rejtélye, idegesít a társadalmi zûrzavar, megrázom ma-
gam, és az élet szépségei felé fordulok. És többnyire sikerül.
De félre a tréfával, válaszolok a kérdésre. Készítettem leltárt,
csak gondolatban, afféle hevenyészett leltárt. Elégedett lehe-
tek-e azzal, amit elértem? Kapásból a válasz így hangzik: nem!
Ha azonban egy kicsit elgondolkodom “ 17 év alatt több mint
tucat regény “, akkor azt kell mondanom: miért lennék elé-
gedetlen? Konkrétan egy saját magam íze szerint szerkesztett
kötettel ünnepeltem meg a jubileumi évfordulót. (Párhuza-
mos ellenirány.) Ebben tévelygéseim epizódjai tárulnak föl.
Korántsem írói, inkább emberi aspektusokból.

– Kezdetben és most milyen motivációk késztették alkotás-
ra. Van-e különbség?

– Ha csak az írást vesszük (mert életemnek egy szakasza a
zenérõl szólt), akkor nincs lényegi különbség, teszem azt
gyermekkori felfogásom és a mostani között. Ha leegyszerû-
sítem a dolgokat, azzal kell kezdenem, hogy gyermekkorom-
ban nagyon szerettem regényeket olvasni. Olyannyira, hogy
el is határoztam, ha felnövök, én is akarok regényeket írni.
Legalább olyan jókat vagy még jobbakat, mint amilyeneket
olvasok. És 30 éves koromban, ugyan kerülõutak után, eh-
hez hozzá is láttam. Az már egy plusz csoda, hogy képes is
vagyok hosszú elbeszélést írni, és vannak kiadók, akik fölvál-
lalják kiadását, és szerencsére vannak kedves emberek, akik
el is olvassák szellemi szüleményeimet.

– Hogyan értékeli a jelen kultúráját, ezen belül az irodalom
helyzetét, saját helyét mindezeken belül?

– Huh, ez nagyon összetett kérdéssor, ebbõl egy külön
könyvet lehetne írni. A jelen kultúráját két szóval elinté-
zem, mert csak hosszan tudnám kifejteni a saját vélemé-
nyemet. Tehát röviden. A jelen kultúrája: elég rossz. Lép-
jünk tovább. Az irodalom helyzete. Erre már csak szakma-
szeretetbõl sem adhatok kurta választ. Az irodalom evickél
ebben a társadalmi közegben. Hol elmerül, hol fölüti fejét,
valameddig sikerül úsznia, aztán nyeli a poshadt vizet.
Merészet fogok mondani: nem tudom, hogy ez jó, vagy
rossz. Lehet, hogy az irodalom nem egzakt dolog, hiába
szeretnének egyesek egyértelmûséget, mérhetõséget mö-
géje ideologizálni. Valahogy oda kezd alakulni az iroda-
lom is, mint a rockzene. Feje tetejére állhat a zenész, a költõ
stb., ha a közönség nem akarja fogyasztani. Kezdhetnénk

Interjú az 50 éves Cselenyák Imrével
az iskolai neveléssel, ahol az olvasás szeretetét kellene a
gyerekeknek elsajátítaniuk, nem pedig annak csömöréig
eljutni, folytathatnánk a számítógépes játékok és az internet
térhódításával, de ezt mindnyájan tudjuk. Merõben új
szemléletmódra lenne szükség. A világ ilyen, és úgy fest,
jó darabig ilyen is marad, a meglévõ eszközöket, a megma-
radt értékeket kellene az ügy mellé állítani. Hogyan? Hát
ezt nem tudom. Nem is feladatom. Az én küldetésem, hogy
jó regényeket írjak.

– És a saját helye, pontosabban?
– Ja, erre nem válaszoltam. Szeretném, ha regényeim

által a fiatalok kicsit rákapnának az olvasásra. Tudom ez
nagyon nehéz, és a baj ott is van, hogy egyesek tesznek
arról, hogy a kontaktus nehezen következhessen be. No-
velláimat az ország legjelentõsebb folyóiratai közlik. Az év
novellái közé is beválogatták egy írásomat 2005-ben. Sajnos
csak szûkebb pátriám irodalmi folyóirata zárkózik el tõ-
lem. Talán majd egyszer ezt a „várat” is sikerül bevennem.

– Szólíthatom Önt Jean-Pierre Montcassennek is? Mit je-
lent ez a franciás hangzású álnév?

– Szólítson csak nyugodtan a saját nevemen. Az írói
álnév egy kiadói fogás, amely az anyagi bevétel növelésére
hivatott. És mondhatom, be is igazolódott nekik. Történel-
mi, korfestõ regényeimet Jean-Pierre Montcassen néven 5-
10 ezer példányban adják el.

– Nem érzi ezt kicsit átverésnek?
– Kit verünk át?
– Az olvasót.
– Dehogy verjük át. Ellenkezõleg. Nehogy valami szerel-

mes románcra gondoljon! Ezek a regényeim szépen megírt,
széleskörû ismeretanyaggal rendelkezõ mûvek. Aki olvassa,
nem csak jól szórakozik, de tudása is bõvül egy adott törté-
nelmi korról. Már vannak az országban Jean-Pierre
Montcassen rajongók, akik úgy szeretik a történelmi regé-
nyeket, ahogyan én megírom. És azért vásárolják viszonylag
sokan, mert azt hiszik, egy francia író írta. Ugyanis az embe-
rek “ nem rossz értelemben “ sznobok. Úgy gondolják, az
ilyen jellegû mûveket csak külföldi ember tudja jól megírni.
Hiszen a magyar írók túlzottan mûvészieskednek, és csak
magukkal vannak elfoglalva. A cél tehát szentesítette az esz-
közt, úgy, hogy mindenki csak nyer rajta.

– És miért éppen franciás hangzású a név.
– A nevet nem én találtam ki, de a választásában hibás

vagyok. Elmondom hogyan történt. 1999-ben keresett meg a
P. kiadó, azzal, hogy tudomásukra jutott, hogy én tudok írni
érdekes, olvasmányos regényeket. (Tudnék én nem olvasmá-
nyos regényt is írni, ha akarnék, de nem akarok!) Megkértek,
írjak nekik történelmi kalandregényeket álnéven, amelybõl
mindketten profitálhatunk. Nem ez volt az elsõ ilyen jellegû
felkérés, korábban már a B. kiadó ajánlotta, hogy írjak nekik
romantikus regényeket álnéven. Azt akkor visszautasítottam,
de ezt most nem tehettem. Hiszen gyermekkori álmom telje-
sült, hogy írhatok ókori témájú regényeket, és még pénzt is
kapok érte. Ezen ma már senki sem botránkozhat meg, aki-
nek meg nem tetszik, annak nincs igaza. Hiszen a magyar
irodalom jeles személyiségei is írtak álnéven. Többek között
Ady és Mikszáth. Egy kikötésem volt csupán: ne legyen az

(Folytatás a következõ oldalon)
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(Folytatás az elõzõ oldalról)
álnév angolszász hangzású. Ez afféle rögeszme a részemrõl.
Felfordul a gyomrom a mindent elárasztó amerikai tömeg-
kultúrától “ no, én nem állok be a sorba! Pedig rosszul tet-
tem, mert angol hangzású névvel állítólag 15-20 ezer pél-
dányt is el lehetne adni könyveimbõl. Tehát nem csak a tévé
és DVD nézõk, hanem az olvasók is ennyire amerikanizálód-
tak. Ez tehát az én kis ellenállásom a tengeren túliakkal szem-
ben, noha a pénztárcám bánja. És mégis volt haszna. A T.
kiadó nemrégen megkeresett, és azt ajánlotta, hogy lefordít-
ják, és kiadják a Szidónit (ez egy föníciai történet) arab és
francia nyelvterületen. Most folynak a tárgyalások, és az arab
fordító már el is kezdte a munkát. Nem is tudom, mit gondol-
jak, olyan ez, mint egy álom, el sem tudom hinni. Az biztos,
hogy a Szidóni méltó arra, hogy megismerjék határainkon
túl is.

– Most min dolgozik?
– Néhány nap múlva piacra kerül az Ágoston úrfi. Egy

szívszorító, mélylélektani dráma a XIX-ik századból. Hõ-
sei élõ személyek voltak, s a regény végén egy eddig isme-

retlen, most elõkerült, Vörösmartynak tulajdonított vers
lesz olvasható. Nagy ünnepségen mutatja ezt be december
13-án szülõfalum, Nyírkáta.

– Érdekli ma az embereket egy XIX-ik századi történet?
– Majd meglátjuk. Én hiszem. Az emberek kedvelik az

olyan regényt, amely felfogható érzelmeket közvetít számuk-
ra, és szeretik, ha viszonylag gördülékeny a nyelvezete.

– Milyen tervei, vágyai vannak az életben?
– Azt hirtelen felsorolni sem tudom. Írnom kell az Ár-

pád-házi királyokról, le kell jegyeznem végre egy rólam
szóló modern elbeszélést, foglakoznom kell a hollandok
nagy idõszakával, amikor az óceánok urai voltak, egy vi-
king történettel is adósa vagyok a fiaimnak, a többi az én és
a jövõm titka. Rosszmájú az, aki azt hiszi: ennyi regényt
nem lehet színvonalasan megírni. Jack London 40 évet élt
és 40 ragyogó kötetet hagyott hátra. Én már ötven vagyok,
és még csak húsz kötetnyi anyaggal szerénykedhetem.
(Még néhány kiadásra vár.) De mindezeken túl a legesleg-
hõbb vágyam, hogy megtanuljak végre valahára írni.

MaZsu

Interjú az 50 éves Cselenyák Imrével

Az én hazám
Jelenti egyrészt a történelmét, azt a történelmet, amely

olykor dicsõséges magasságokban volt, vagy amikor vi-
harvert véráztatta mélysé-
gekben és ezekben az
idõszakokban jelenti a
Dunán érkezõ sváb õsei-
met is. Hazám jelenti ter-
mészetesen a jelen mun-
káját, benne Dorog, Esz-
tergom városokért, és a
térségért végzett munkát
településeink fejleszté-
sét, építését.

A jelenben természe-
tesen központi szerepet

játszik településem, városom Dorog. Dorog a valami-
kori bányászváros a kemény munkával energiát és jö-
võt építõ bányászelõdök települése, és az a Dorog,
amely iparában, gazdaságában, építészeti és természeti
környezetében remélem, valamennyiünk örömére épül-
ve, szépülve szinte napról napra változik. Ez az a mun-
ka, amely megélhetõvé teszi a haza iránti szeretetet és a
haza iránti kötelességet.

Ma, már ha a hazámra gondolok, akkor gondolok Eu-
rópára, és annak dicsõ világkultúrát teremtõ múltjára,
versengõ jelenére és természetesen gyermekeim és uno-
káim jövõjét jelentõ földrészre.

A világépítõ kultúrának már hosszú-hosszú ideje ré-
szesei vagyunk, és ez által részesei leszünk majd a versen-
gõ Európának is.

Dr. Tittmann János polgármester gondolatai, a Kossuth Rádió, „Az
én hazám” címû mûsorában hangoztak el. A felvételt Albert József
készítette és szerkesztette.

Dr. Paulik István festõ kiállítását Kovács Lajos író
nyitotta meg a Dorogi Galériában

Közlemény
2007. szeptember 1-tõl a József Attila Mûvelõdési Házban
mûködõ könyvtár az Arany János Városi Könyvtár fiók-
könyvtáraként mûködik.
A könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfõ:       13-17 óráig
kedd:          9-17 óráig
szerda:    szünnap
csütörtök:   9-17 óráig
péntek:       9-17 óráig
szombat :     9-12 óráig
A könyvtárban jelenleg egy gépen internetezési lehetõ-
ség is van!
Az internetezés díja: könyvtári tagsággal: 200,-Ft/óra
könyvtári tagság nélkül: 300,-Ft/óra
Beiratkozási díjak: felnõtt olvasók: 800,-Ft, GYES-en lé-
võk: 400,-Ft, munkanélküliek: 400,-Ft, nyugdíjasok: 400,-
Ft, diákok (16 év felett): 400,-Ft, diákoknak (16 éves korig):
ingyenes, nyugdíjasoknak ( 70 év felett): ingyenes 
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Bajnoki labdarúgó mérkõzések
beszámolói

2007. 10. 13. – Dorog - Tata 1-1 (1-0)
Dorog, 300 nézõ. Vezette: Miráki Gábor (Horváth István,
Szalai Dániel)
Dorog: Grósz, Aubéli, Farkas, Faragó, Merényi, Kiss, (Papp)
Szölgyémi, (Juhász) Janetka, Horváth, Schauker, (Nagy)
Egeresi. Edzõ: Farkas László.
Gólszerzõk: Egeresi (22. perc) és Vadkerti (50. perc)
Farkas László edzõ: „Második félidei játékunkkal ismét
sikerült kiengedni a gyõzelmet a kezünkbõl.”

2007. 10. 21. –  FC Fehérvár – Dorog 3-0 (1-0)
Fehérvár, 200 nézõ. Vezette: Csák János (Kovács Gábor, Gete
Csongor)
Dorog: Grósz, Aubéli, Merényi, (Robotka) Faragó, Bozóki,
(Farkas) Kiss, Szölgyémi, (Papp), Janetka, Horváth, Egeresi,
Havrán. Edzõ: Farkas László.
Gólszerzõk: Janovics (34. perc), Gulyás (50. perc), Disztl (76.
perc)
A mérkõzésen a dorogi csapat csak a helyzetekig jutott,
míg a hazaiak a helyzeteik mellett gólokat is szereztek, így
megérdemelt Fehérvári siker született.

2007. 10. 28. –  Dorog - Törökbálint 0 – 0
Dorog, 300 nézõ. Vezette: Gelb Tamás (Vida Gábor, Milavecz
Péter)
Dorog: Grósz, Aubéli, Farkas, Faragó, Merényi, Robotka,
Szölgyémi, (Schauker) Méhes, Janetka, Horváth, (Juhász)
Havrán, (Egeresi). Edzõ: Farkas László.
A listavezetõ Törökbálint igazolta, hogy nem véletlenül
vannak az elsõ helyen. A dorogi fiúk is felnõttek ehhez a
rangadóhoz, és a két csapat egy jó iramú küzdelmes mér-
kõzést játszott, ahol az eredmény igazságosnak mondható.

Dorog - Pénzügyõr 0 - 2 (0 - 1)
Dorog 300 nézõ. Vezette: Kristóf Péter (Fazekas Attila, Pauló
Gábor)
Dorog: Grósz, Farkas, Faragó, Papes, Robotka, Aubéli, (Ju-
hász) Kiss, Méhes, Schauker, (Egeresi) Janetka, Havrán.
Edzõ: Farkas László
Gólszerzõk: Törõcsik (30. perc), Kovács (47. perc)
Farkas László edzõi vélemény: Enerváltan futballoztunk,
ezért nem volt esélyünk a pontszerzésre. A kulturáltan fut-
ballozó vendég csapata megérdemelten vitte el Dorogról
az értékes három pontot, a gyenge napot kifogó hazai csa-
pat ellen.

Következõ mérkõzések:
11.18. vasárnap Sárisáp - Dorog 13.00
11.24. vasárnap Dorog - Siófok 13.00

Sporttársi üdvözlettel: Kiss László

ARADI EMLÉKEZÉSÜNK
BATTHYÁNY LAJOSRÓL
Dorog Város Barátainak Egyesülete októberben úgy

emlékezett az aradi vértanúkra, hogy a Budán kivégzett
elsõ felelõs miniszterelnök, Batthyány Lajos alakját idéz-
ték meg születésének kétszázadik évfordulóján. A városi
könyvtárral közös rendezvényen

A magyar történelem egyik olyan áldozata Batthyány
Lajos – mutatott rá dr. Bona Gábor hadtörténész, városunk
kiváló kutatója -, aki a bosszú és a törvénytelenség méltat-
lanul kivégzett mártírja lett. Bona Gábor egyszerre mutatta
be a történelemi pillanatban helytálló hazafit, a tekinté-
lyes politikust, de az esendõ embert is. Így kerek a portré, s
így érdemes még inkább nagyrabecsülésünkre az 1848-as
forradalom és szabadságharc kiváló személyisége.

K.L.

Elkészült és megnyílt az új Spar áruház, amellyel
egyúttal biztonságosabbá vált a közlekedés is a

jelzõlámpák kihelyezése miatt

Az elõadó: Dr. Bona Gábor hadtörténész

MEGHÍVÓ
2007. november 26.-án hétfõn 14 órai kezdettel az
ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete szak-
mai továbbképzést tart személyi higiénés szolgáltatók
részére az AIDS Világnaphoz kapcsolódóan.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal tanácsterem, Dorog,
Bécsi út 71.                              Várjuk érdeklõdésüket!
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A Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht. 2006. évi
közhasznúsági jelentése

A Dorogi Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaság az alapí-
tó okiratban elõírt kötelezettségének megfelelõen az alábbi-
akban közzé teszi a 2006. évi jelentését.
Gazdálkodási adatok: I. mérleg a 2006. január 1. és december
31. közötti idõszakra (adatok ezer ft-ban)
Eszközök
A. befektetett eszközök 24.914
I. Immateriális javak 0
II. Tárgyi eszközök 24.914
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgó eszközök 85.273
I. Készletek 5.905
II. Követelések 43.021
III. Értékpapírok 0
IV. Pénzeszközök 36.347
C. Aktív idõbeni elhatárolások 1.178
Eszközök összesen 111.365
Források
D. Saját tõke 44.606
I. Jegyzett tõke 3.000
IV. Eredménytartalék 33.343
VII. Mérleg szerinti eredmény 8.263
I. Kötelezettségek 20.294
Rövid lejáratú kötelezettségek 20.294
G. Passzív idõbeli elhatárolások 46.465
Források összesen: 111.365
Közhasznú jelentés
A. összes közhasznú tevékenység bevétele 321.401
1. közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 6.907
a. Alapítótól 0
b. egyéb 6.907
Közhasznú bevétel 308.986
Egyéb bevételek 5.502
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. összes bevétel 321.401
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 313.138
1. Anyagjellegû ráfordítások 156.773
2. Személyi jellegû  ráfordítások 147.425
3. Értékcsökkenési leírás 7.603
4. Egyéb ráfordítások 654
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 683
E. vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
1. Anyagjellegû ráfordítások 0
2. Személyi jellegû ráfordítások 0
3. Értékcsökkenési leírás 0
4. Egyéb ráfordítások 0
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 313.138
G. Adózás elõtti eredmény 8.263
H. Adófizetési kötelezettség 0
I. Tárgyévi vállalkotási eredmény 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 8.263
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegû ráfordítások 147.425
1. Bérköltség 101.969
Ebbõl megbízási díjak 4.137
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 11.709
3. Bérjárulékok 33.747
A Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht. teljeskörû 2006. évi jelen-
tése a társaság székhelyén, munkanapokon 9-15 óráig meg-
tekinthetõ.

Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb
Jövõért Alapítvány

Közhasznúsági jelentése 2006. évrõl

Az Alapítvány jogállása a bíróság  Pk 60.047 1999.04.21-én kelt
végzése alapján közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 5 fõ kura-
tóriumi tag társadalmi munkában mûködik közre.

Nap-Út Alapítvány
2006. évi közhasznúsági jelentése

a ) Számviteli beszámoló fõbb adatai:
Nyitó egyenleg: 38e Ft
Bevételek: 1 311e Ft
 Kiadások: 1 343e Ft
Záró egyenleg: 6e Ft
b ) Költségvetési támogatásban az alapítvány nem részesült.
c ) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítvány induló tõkéje: 38e Ft
Az alapítvány vagyonának értéke év végén: 6e Ft
Tárgyévi eredmény: közhasznú tevékenység: 222e Ft
d ) Cél szerinti juttatások kimutatása:
Cégektõl és magánszemélyektõl kapott támogatás:634e Ft
e ) Az alapítvány a helyi önkormányzattól pályázat útján
nyert: 75e Ft
Más pályázati úton nyert támogatás: 380e Ft
f ) A kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végzik,
tiszteletdíjban nem részesültek.

Winter Erzsébet elnök

1./ Számviteli beszámoló
2006.évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök Források
Induló tõke 100
Tárgyi eszköz 1.254 Tõke változás 710
Pénzeszköz 345 Tárgyévi eredmény 589

Lekötött tartalék 200
Eszközök összesen: 1.599 Források összesen:1.599
Eredmény kimutatás
Bevételek Költségek, ráfordítások
Kapott támogatás 191
NCA pályázat 100 Anyagköltség 24
SZJA 1 % felajánlás 309 Értékcsökkenési leírás161
Közhasznú tev. bev. 218 Egyéb ktg. /bank/ 48
Egyéb bevétel /kamat/ 4
Bevétel összesen: 822 Költség összesen: 233
Tárgyévi eredmény: 589
2./ Költségvetési támogatás:  az alapítvány költségvetési tá-
mogatást SZJA 1%-ból 309.306 Ft-ot kapott.
3./ Kimutatás a vagyon felhasználásról: Az alapítvány pénz-
eszközébõl 200 e forint tartalékot képeztünk az óvodai ké-
pességfejlesztõ játékok vásárlására.
4./ Cél szerinti juttatás: Cél szerinti juttatást az alapítvány az
óvodások játék készletének felújítására, bõvítésére  fordítja
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról.
Gazdasági társaságoktól kapott támogatást 191 e Ft-ot.
NCA pályázati támogatás 100 e Ft
6./ Vezetõ tisztségviselõk az alapítványtól juttatásban nem
részesültek.
7./ Közhasznú tevékenységrõl beszámoló.
Az alapítvány fõ célja 2006-ban is a Petõfi Sándor Napközi
Otthonos Óvodába járó gyermekek nevelési feltételeinek
támogatása, javítása volt. A személyi jövedelemadó 1%-ából
309.306 Ft-al gyarapodott az alapítvány számlája. Ebbõl az
összegbõl az egyik csoportszobában felújítottuk a játék szo-
babútort és konyhabútort.
Az udvari játékok biztonságosabbá tétele érdekében az ala-
pítvány segítségével gumitéglákat helyeztünk el az egyik
hinta alá.
Az NCA pályázatán nyert 100 E. Ft-ból egy fénymásolót, va-
lamint egy digitális fényképezõgépet vásároltunk, melye-
ket a gyermekprogramok szervezésénél tudunk nagyon jól
hasznosítani.
A kuratórium tagjai ebben az évben is aktívan részt vettek
az óvodás gyermekek részére szervezett programok lebo-
nyolításában.

Schmeráné Eichardt Gizella
kuratórium elnöke
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BÚCSÚ WIESZT
JÓSKÁTÓL

aki 1951-ben született, s 2007. novem-
ber 1-jén meghalt. Aki Dorogon élte
le befejezetlen mûvészéletét, miköz-
ben elvándorolt az egri Tanárképzõ
Fõiskoláig, majd Szentendre
Derkovits-ösztöndíjasa volt, kipróbál-
ta a tanítás gyötrelmeit és örömeit is,
de mindenekelõtt festõ és grafikus
maradt Dorogtól Budapestig, Egertõl
Wendlingen am Neckarig. Sok barát-
ság és sok magány részese volt, méret-
lenül részesült belõlük, amíg el nem
õrölte erejét az Idõ.
Üresebbek és szegényebbek lettünk
halálával mi, akik ismertük és szeret-
tük, még inkább azok, akik nem is-
merték vagy nem értették õt. Bányá-
szok, kolóniák, szõlõhegyek növelték
öntudatos konokságát. A bányák, szõ-
lõhegyek völgyében pihent le immár
örök idõkre.

A város fölötti mûterembõl
most még magasabbra költözöl.
Alattad elporladó szénhegyek
kihûlõ gyárai gõzölögnek.

Kitakarhatatlan, véges múltnak
arcodra õszi erdõid hullnak.
Már magadról is elfeledkeztél,
halottak napjába temetkeztél.

Lettél festményeid fényes csíkja,
csikorgó vonat alatt a szikra.
Tubusból csöppent száradó festék
elkeni lelked zuhanó testét.

Fröccsenõ szõlõd vörös nedvével
fess világot az égi pincében!
Pontosan kimért földi arányok
szerint kortyolgatjuk el halálod.

Kovács Lajos

Újra a K+F lista élén
A térség cégei közül tavaly is
a Richter áldozott a legtöbbet

innovációra

Csupán három magyar nagyvállalat
került fel arra a „top ezres listára”, ame-
lyet az Európai Bizottság az európai
cégek kutatás-fejlesztési ráfordításai
alapján minden évben meghatároz. A
2006-os K+F költések alapján a Richter
– tavalyi eredményét megismételve –
elsõ helyen végzett a kelet-közép-eu-
rópai régióban, így természetesen Ma-
gyarországon is. Összeurópai szinten
a független hazai gyógyszercég a 228-
ik az innovációs ráfordítások tekinte-
tében, maga mögé utasítva valamennyi
hazai és régióbeli társát. Utóbbiak kö-
zül négy csehországi, két-két lengyel
és szlovén, illetve egy lettországi cég
szerepelt az EU K+F listáján.
A magyarországi gyártók közül, illetve
a kelet-közép-európai régióban is a
Richter költ a legtöbbet kutatás-fejlesz-
tésre: átlagosan árbevétele 8 százalékát,
2006-ban csaknem 14 milliárd forintot;
14,8%-kal többet, mint 2005-ben.
1. DaimlerChrysler (Németo.) 5234
2. GlaxoSmithKline (GB) 5131
3. Siemens (Németország) 5024
228. Richter Gedeon Nyrt. (H) 57,62
242. Krka (Szlovénia) 52,65
335. Egis (Magyarország) 28,85
340. Komercni banka (CZ) 28,12
521. BRE Bank (Lengyelo.) 14,67
569. CEZ (Csehország) 12,24
777. Graphisoft (Magyarország) 6,36
(2006, millió euró; a helyezés az európai
rangsorra vonatkozik. Forrás: Európai
Bizottság, megjelent: Világgazdaság.)
Kiemelkedõ innovációs tevékenysége
elismeréseként 1996-ban a Szellemi
Tulajdon Világszervezete (WIPO) a
Richtert, mint a legaktívabb szabadal-
mi bejelentõt, aranyéremmel tüntette
ki; míg a Magyar Innovációs Szövet-
ség hatóanyagok kifejlesztéséért 1995-
ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és
2005-ben innovációs díjban részesítet-
te, 2003-ban és 2006-ban pedig a Tár-
saság elnyerte az Innovációs Nagydí-
jat. A szakmai zsûri döntése alapján
vérnyomáscsökkentõ készítményével
elnyerte az „Év Gyógyszere–2006”-
díjat.

-Chi-

280 évre emlékeztek
A dorogi Zrínyi-iskola felsõ tagozatos
diákjai történelmi sétával és játékkal
emlékeztek arra, hogy 280 évvel ezelõtt
jegyezték fel a krónikák az elsõ iskolát
Dorogon. Ismerkedtek  a múlt tansze-
reivel, játékaival, neves elõdeikkel, de
része volt a versengésnek a közelmúlt
és napjaink iskolatörténete is. Akadt tré-
fás fejtörõ ugyanúgy a 12 állomáson,
mint TOTÓ, vagy dokumentumelem-
zés. Az iskola hagyományai szerint a
nyolcadikosok voltak a játékmesterek,
akik segítettek a kisebbeknek a 280 év
megértésében. Mire a csapatok körbe-
járták a város oktatással kapcsolatos
helyszíneit, egy kicsit másként tekin-
tettek városukra is, iskolájukra is a részt-
vevõk.                                                  la-ko

A gyerekekért...
A Nap-Út Alapítvány naponta tartja
a foglalkozásait a József Attila Mûve-
lõdési Házban. Délutánonként ön-
kéntes szakemberek (Csapó Károlyné,
Bartlné Maschl Ágota,  Safranku Ka-
talin, Koncz Árpádné, Lõrinz Lívia,
Szantbauer Henriette, Csákváriné
Merényi Éva, Winter Erzsébet) foglal-
koznak 25 gyermekkel.
Havonta szerveznek  Hét Mérföld
Túrát. Legkalandosabb a Stázsa-hegy-
nél tartott  éjszakai akadályverseny
volt, szalonnasütéssel egybekötve,
melyen egy nagyon jó kis csapat vett
részt. Úgy gondolom ,hogy minden-
ki nagyon jól érezte magát az izgal-
makkal teli versenyen.
Már készülnek az Adventi Játszóház-
ra, amit december 8.-án tartanak a
Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Cso-
portja és a Dorog és Térsége Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal
közösen. Ahol közel 100 gyermeket
látnak vendégül egy kis ünnepség
keretében emlékezetesebbé téve a ka-
rácsonyi készülõdés idõszakát

Truszka Annamária
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Kiemelt Nívódíjat kapott a Dorogi
Zeneiskola növendéke

2007. november 26-án  a Hubay Jenõ Zeneiskola által rende-
zett Kodály Zoltán Nemzetközi Zongora és Magánének

Versenyen Máthé Kata iskolánk
magánének szakos növendéke
kimagasló szereplésért Kiemelt
Nívódíjat kapott. Tanára: Farkas
Rose-Marie,  zongorán kísért
Málnai József, iskolánk tanára.
Kata szép hangjában már az el-
múlt évek adventi hangverse-
nyein is gyönyörködhetett Do-
rog zeneszeretõ közönsége.

Legközelebb november 17-én a Szent Borbála Templom
javára rendezendõ jótékonysági koncerten lép fel iskolánk
színeiben a József Attila Mûvelõdési Ház színháztermé-
ben, melyre várjuk az érdeklõdõket!

EINLADUNG
MEGHÍVÓ

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
A Német Kisebbségi Önkormányzat

tisztelettel, meghívja Önt és kedves családját
„Luca napján, karácsony felé”

„Weihnachten steht vor der Tür”
címû zenés, mûsoros estjére, melyet

2007. december 15-én 17 órakor rendez
a  József Attila Mûvelõdési Házban

Fellépnek:
• Dorogi Dózsa György Napközi otthonos Óvoda gyermekei
• Eötvös József Általános Iskola diákjai
• Német Kisebbségi Önkormányzat Gyermekkórusa
• Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányászzenekara
• Sváb party -A dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat

Fúvószenekara
• Német Nemzetiségi Vegyeskórus – Csolnok
• Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport

A belépés ingyenes

József Attila Mûvelõdési Ház
programjai 2007. november

2007. november 17. szombat, 18 óra: Jótékonysági koncert a
dorogi Szent Borbála templom belsõ felújítására.
Fellépnek: a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Bányász Zenekara, és az Erkel Ferenc Zeneiskola. A
rendezvény fõvédnöke: dr. Erdõ Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek, Dorog díszpolgára.

* * *

2007. november 30. péntek, 17 óra:
a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatika

Szakközépiskola szalagavatója a Mûvelõdési Házban

* * *

Szilveszteri bál a Mukiban
2007. december 31-én 20.00 órától

ismét megrendezzük hagyományos
óévbúcsúztató bálunkat

a József Attila Mûvelõdési Házban.
A jó hangulatról a Bónusz együttes

gondoskodik.
Belépõjegy: 2500 Ft,

melybõl 1000 Ft a büfében beváltható
Jelentkezni lehet: a Mûvelõdési Házban

vagy telefonon 33/521-000.

Vízipóló iskola Dorogon
Vízilabda elõkészítõ indul a városi uszodában november-
ben. Ez alkalomból városunkban járt Székely Bulcsú, olim-
piai bajnok vízlabdázó, s kedvcsinálóként közönségtalál-
kozón beszélt pályafutásáról. Így a sikeres úszás oktatást
követõen újabb sportággal ismerkedhetnek meg a gyere-
kek. Az elõkészítõn elõször az úszástudást és a labdás ké-
pességeket fejlesztik, majd ez követõen lehet a verseny-
sport felé továbblépni. Fiúk és lányok is jelentkezhetnek,
hét éves kortól. Kezdetben kedden és csütörtökön lesznek
az „edzések”, januártól pedig három alkalommal foglal-
kozik a gyerekekkel egy úszó és egy vízilabda oktató. Egész
novemberben folyamatos a jelentkezés a www.uj-
hullam.hu honlapon, illetve az uszodában.

Karácsonyi Gálamûsor
2007. december 14-én (pénteken)

16:30 órai kezdettel
a József Attila Mûvelõdési Ház

galériájában és színháztermében

A Gálamûsor programja:
Végh Éva festõmûvész kiállításának

megnyitója a dorogi Galériában
Megnyitja: Wehner Tibor
Dorog város által alapított

„Rauscher-díj” átadása
Az ezt követõ ünnepi ajándékmûsorban

fellép a Amadinda Együttes
és a Bodrogi–Voith páros

Mindenkit szeretettel várunk!


