KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Nem elég gyászolni…

Aulich Lajos tábornok (1792–1849)
Német polgári családból származott. „Rácz, oláh atyafiaink,
kik velünk harczolnak, gyermekei, szülöttei ugyanazon
hazának, melynek mi; s tehetnek-e róla, hogy testvéreik
ellenünk fegyvert fogtak a szabadság megdöntésére?”
Magyarul egész életében õ sem tanult meg.
Damjanich János tábornok (1804–1849)
Szerb nemzetiségû, vagyontalan családból származott. „Azt
gondoltam én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az
elsõ voltam. Szegény Emíliám! Éljen a haza!
Dessewffy Arisztid tábornok (1802–1849)
Az Abaúj vármegyei Csákányban született
Kiss Ernõ altábornagy (1800–1849)
Gazdag, örmény eredetû családban született. Az elsõ lövés
a vállába hatolt, ekkor saját maga vezényelt újra tüzet a
tanácstalan kivégzõosztagnak.
Knezich Károly tábornok (1808–1849
Édesapja horvát származású, édesanyja a híres Omar pasa
leánya volt.
Láhner György tábornok (1795–1849)
Német származású polgár, felesége az olasz származású
Lucia Conchetti volt. Kötél általi halálra ítélték, harmadiknak végezték ki – a születésnapján.

Lázár Vilmos ezredes (1815–1849)
Örmény származású magyar nemesi családban született.
Leiningen-Westerburg Károly gróf tábornok (1819–1849)
Birodalmi német arisztokrata család leszármazottja. Felsége Sissányi Erzsébet révén magyarországi (törökbecsei) nagybirtokos lett.
Nagysándor József tábornok (1804–1849)
Magyar középnemes.
Poeltenberg Ernõ tábornok (1813–1849)
Gazdag osztrák szülõk gyermekeként született. A bitófa
alatt így szólt: „Szép deputáció megy Istenhez a magyarok
ügyében reprezentálni!”
Schweidel József tábornok (1796–1849)
Õ volt az egyetlen, akit az aradi vészbíróság kegyelemre
javasolt Haynaunak, aki azonban ezt elutasította.
Török Ignác tábornok (1795–1849)
Kisbirtokos magyar nemesi családból származott.
Vécsey Károly gróf tábornok (1807–1849)
Magyar arisztokrata.
Polgárok, nemesek, arisztokraták, magyarok, örmények,
szerbek, horvátok, németek, osztrákok.
Vállvetve álltak egymás mellett. Az életüket adták közös
ügyükért. 1849-2007. Az eltelt 158 év alatt a tudóskodó emberiség társadalomtudományi kifejezést is alkotott már a
jelenség leírására. Multikultúra.
A nációk határain átívelõ közös ügyek. Egymást kiegészítõ,
egymást erõsítõ sokféleség. A modernné váló ember története folyamában kialakult megrázkódtatások, krízisek gyakran
szolgáltattak példát a korábban még elsõsorban nemzeti kulturális határokon átlépõ közösségek képzõdésére. Forradalmak vezetõ csoportjait, és a barikádokra vonulók sorait igen
gyakran alkották különbözõ kultúrák egyénei.
A totalitásra törõ, mai kifejezéssel élve, multikultúra forra-

A Petõfi Általános Iskola diákjainak mûsora

Farkas Rose-Marie és Málnai József

„Csak korcs nemzet felejt el hõs nagyságot,
Csak elfajult kor nagy elõdöket.
Az igaz ember elmegy õsei sírjához,
S gyújt a régi fénynél új szövétneket.”
E verssorokat olvashatjuk az aradi vértanúkra való ünnepi
megemlékezésünk meghívóján.
A sorokból áradó felszólításnak engedve induljunk hát az
emlékezés útján és idézzük fel a hõs nagyságot.
Kik voltak õk?
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dalmi sodrása pedig a világ proletárjait foglalta volna közösségbe. Az emberi közösségeket, a társadalmat nem erõszakkal, nem fegyverrel, hanem ecsettel, hangjegyekkel, a
szó erejével változtatni akaró mûvészet a multikultúra szelídebb változatát hozta meg nekünk. A szappanopera és a
kulináris, éttermi multikultúra pedig már-már azt a képzetet kelti bennünk, hogy itt van már a világok legjobbika
és a kultúrák, a régóta már nemcsak nemzeti különbözõségeken alapuló kultúrák színes kavalkádját a szabadság, az
igazságosság és a béke szelleme foglalja egységbe. Még szerencse, hogy a felületesebb szemlélõt egy egzotikus éttermi vacsorát követõ gyomorrontás magához térít.
A mélyebbre tekintõ más jeleket is lát. Franciaországban
törvény tiltja a muzulmánok fejkendõ viselését az iskolában. Ausztriában tiltják újabb mecsetek építését. Bebizonyosodott, hogy Londonban egy ártatlan brazil fiatalembert lõttek le a benne terroristát látó rendõrök. Muzulmán
öngyilkos merénylõktõl retteg az euro-atlanti kultúra minden országa, és Izrael. 2007.szept.27-én a szlovák parlament
szentesítette a felvidéki magyarok és a németek második
világháború utáni meghurcoltatását törvényesítõ Benesdekrétumok érinthetetlenségét. Több szlovák Európa Parlamenti képviselõ az eset kapcsán felhívta a figyelmet a
Magyar Gárda megalakulására, ezzel indokolva a Benesdekrétumról szóló határozatot. Mahmúd Ahmadinedzsád
iráni államfõ az ENSZ közgyûlésén kijelentette, hogy itt
az ideje, hogy a nagyhatalmak forduljanak el a Sátántól.

Az országos fõrabbinátus felhívta a zsidók figyelmét, hogy
ne vegyenek részt a keresztény zarándokok Jeruzsálem
menetén.”Azoknak, akiknek fontos a lelkük üdvössége,
távol kell tartaniuk magukat. Mindazok, akik hallgatnak
ránk, biztonságban lesznek. Hangoztatták a rabbik.” Csatkán, a cigánybúcsún egy cigányasszony rákiáltott a
National Geographic Magyarország fotósára, „Mit akar itt
ez a magyar? Csak nem pénzt?
„Az igaz ember elmegy õsei sírjához,”
Igen el kell mennünk aradi vértanúink sírjához. De nem
csak azért, hogy gyászolva emlékezzünk. Hiszen nem a
halál kötötte össze õket. Meg kell tudnunk tõlük, hogy
miként volt az, hogy polgárok, nemesek, arisztokraták,
magyarok, örmények, szerbek, horvátok, németek, osztrákok vállvetve álltak egymás mellett és az életüket adták
közös ügyükért.
„S gyújt a régi fénynél új szövétneket.”
Sírjaik csendjében talán meghallhatjuk üzenetüket.
Multikultúrális életük, harcuk és haláluk tudatosítsa bennünk, hogy kultúránkkal való azonosulásunk révén erõsödõ önbecsülésünk a mások szükségleteinek és törekvéseinek megértése nyomán csökkenõ elõítéleteink a beleérzésen
és megértésen alapuló kulturális értékeink cseréje elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy saját kultúránkból fakadó
szükségleteink és törekvéseink teljesüljenek, hogy megélhessük a szabadságot, az igazságosságot és a békét.
Dr. Tittmann János

Hõsök emlékezete

Október 5-én 17 órakor kezdõdött a Mûvelõdési Házban
az aradi tábornokok mártíromsága elõtt tisztelgõ városi megemlékezés. A Himnusz hangjai Málnai József ujjai alatt csendültek fel, s a Kovácsné Fódi Krisztina vezette Cantilenakórus közremûködésével együtt énekelte nemzeti imánkat
az ünneplõ közönség. Dr. Tittmann János országgyûlési képviselõ, városunk polgármestere mondta az ünnepi beszédet.
Röviden felidézte az aradi hõsök portréját, társadalmi, nemzetiségi gyökereit, s a ma nyelvén fogalmazta meg azt, amit
Jókai egykor így mondott: „Egy zászló alatt, egy haza fiainak
vallották magukat”. Az irodalmi mûsort e naptári évben az
ünnepség rendezõje, a Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a Petõfi Sándor
Általános iskola adta. Az aradi tragédia egészét kaleidosz-

kópszerûen felölelõ mûsort Csákváriné Merényi Éva és dr.
Nagyné Perjési Ildikó szerkesztette, az iskola tanulói pedig hitelesen keltették életre a nemzeti tragédia véres pillanatait.
Az elõadás szuggesztivitásához nagyban hozzájárult a Jászberényi Károly igazgató által a mûsorhoz rendelt zenei és képeffektusok sora. Különösen a zárókép volt megindító: a sötét
színpadon égnek a gyertyák, majd a háttérre vetül a magyar
trikolor, a gyermekek arca a fehér háttér elõtt ragyog, s a középen álló fiúcskák kezében lassú zenére emelkedik az addig leeresztett magyar zászló. A hõsök emlékezetéhez méltó
volt a Grieg, Kodály, Handel, Schumann-mûvekbõl összeállított hangverseny Farkas Rose-Marie és Málnai József elõadásában. A ráadásként felhangzó zárószám, Puccini Tosca imája katartikus befejezésként szólalt meg. Az est vendége volt
Avanesian Alex úr, az mr4 nemzetiségi rádió fõszerkesztõje, s
pohárköszöntõjében kiemelte: a dorogi rendezvények mindig színvonalasak, s különösen örömmel tölti el, hogy ennyi
gyermek és fiatal – a jövõ hagyományõrzõ nemzedéke – vesz
aktívan részt egy városi rendezvényen.
D.K.P.
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Felhívás! Ebzárlat!

Testületi hírek
2007. szeptember 28-i ülés
A dorogi képviselõ-testület szeptemberi ülésén tájékoztatást kapott a két ülés közötti eseményekrõl. A Panel Plusz
Program keretén belül hét lakótömb hõtechnikai felújítási munkái 2007. augusztus 29-én befejezõdtek. Az Ady Endre utca szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére vonatkozó
önkormányzati céltámogatási pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács forráshiány miatt nem
részesítette támogatásban, azt tartaléklistára helyezte. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen újabb pályázati
lehetõség benyújtásának határideje 2008. áprilisában várható. Ennek eredményérõl 2008. júniusában fog tájékoztatást kapni önkormányzatunk. Ettõl függetlenül a csatornaépítés teljes bekerülési költségét a 2008. évi önkormányzati költségvetésben szerepeltetik. Tehát a pályázat elbírálásának eredményétõl függetlenül 2008. õszére az Ady E.
utca csatornaépítésének beruházása megvalósul.
Pályázati források elnyerése céljából hivatalunk megrendelte a 2003-ban elkészített volt „Bányatiszti kaszinó” felújítási terveinek aktualizálását, valamint a Petõfi Sándor
Általános Iskola teljes felújítási tervét (energiaracionalizálás, belsõ felújítás, homlokzat felújítás, nyílászáró csere).
Gazdasági programunk megvalósítása érdekében megkezdték az elõkészítõ tervezési munkákat.
A SARPI Kft. által küldött emissziós adatok és a nyár folyamán tett személyes ellenõrzések alapján a nyári hónapokban a légszennyezõ anyagok kibocsátása határérték alatti volt.
A Dorogi Városüzemeltetési Kht. felfestetett hat gyalogátkelõt. Folyamatosan javíttatják a közlekedési táblákat. Rendszeresen ellenõrzik az elromlott közvilágítást.
2007. szeptemberében a három dorogi általános iskola elsõ
osztályaiban összesen 149 kisdiák kezdte meg tanulmányait.
A képviselõk beszámolót hallottak a Dr. Magyar Károly
Városi Bölcsõde munkájáról. Elfogadták a Dorogi Rendõrkapitányság tájékoztatóját a város közbiztonsági helyzetérõl, és az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítésrõl szóló beszámolót. Módosították a városi
távhõrendszer mûködtetésére a PROMTÁVHÕ Kft-vel
kötött koncessziós szerzõdést, ezen belül a tényleges költségek elemzésén alapuló távhõszolgáltatási díj számítási
képletét, mely figyelembe veszi a mûködés állandó és változó költségeit egyaránt. Így sor kerül majd a helyi rendeletünk díjmódosítási szakaszának átdolgozására.
A testület közbeszerzési eljárást indít a Rákóczi Ferenc utcában az új csapadékvíz elvezetõ rendszer kiépítésére.

Fogadónapok

Veszettség elleni védekezés
2007. október 17-23-ig zajlik városunk környékén a rókák
veszettség elleni vakcinázás, a csalétkek kihelyezése. Október 17-tõl 21 napon át az ebeket megkötve, zárva kell
tartani, és csak pórázon szabad közterületre vinni! A csalétkek kihelyezése repülõgéprõl történik. A csalétek emberre, állatra veszélyt nem jelent, ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Ha a vakcina mégis ép bõrfelületre kerül, elegendõ a jódtartalmú fertõtlenítõszerrel, vagy 70 %os alkohollal történõ lemosás. Mindkettõ beszerezhetõ a
gyógyszertárakban. Ha az oltóanyag friss sebbe, vagy nyálkahártyára kerül, orvoshoz kell fordulni! Aki a vakcinázott területen elhullott állatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot, vagy vadásztársaságot. Kérjük, a fentiekrõl a gyermekét is tájékoztassa!
FVM Élelmiszerlánc-biztonsági, Állat- és
Növényegészségügyi Fõosztály

A zene ünnepe
„Az ezredforduló óta megszokhattuk, hogy a Zene Világnapja Dorogon a képzõmûvészet ünnepe is. Minden évben különleges tárlat várja a Dorogi Galéria látogatóit” –
kezdte megnyitó beszédét Wehner Tibor Munkácsy-díjas
mûvészettörténész a Zene Világnapja ünnepségen. „Mindig olyan rendkívül rangos, vitathatatlanul értékes mûalkotások kapnak nyilvánosságot, melyek több áttétellel, szállal kötõdnek a településhez, ehhez a tájhoz” – folytatta. A
„Grafikák egy gyûjteménybõl” címû kiállítás révén részesei lehettünk egy mind gazdagabbá váló dorogi mûgyûjtemény nyilvánosság elé tárásának, s tekinthettük meg a
már-már elfeledett dorogi és esztergomi alkotók munkásságát feltáró emlékkiállítást. A dr. Zsembery Dezsõ gyûjteményébõl kiválasztott becses grafikai mûvek azt igazolják,
hogy zavarodott, értékválsággal sújtott jelenkorunkban
tájékozódási pontokat, támaszt keresve a mûalkotásokhoz
mindenkor visszafordulhatunk.
A megnyitón elhangzott szép szavakat megköszönve a tulajdonos dr. Zsembery Dezsõ kiemelte, hogy elsõsorban
azok a mûvészek érdekelték, akik itt éltek, dolgoztak. Kötelességének tekinti, hogy emléket állítson nekik, s könyv
formájában is összefoglalja az alkotásokat, így azok az utókor számára mindig maradandóak legyenek.
Persze a kiállítás mellett a zene játszotta a másik fõszerepet, Falvai Katalin (zongora), Jávorkai Ádám (gordonka),
Jávorkai Sándor (hegedû) virtuóz elõadásán Mozart, Bach,
Haydn, Schubert mûveit hallhattuk. Ráadásként a Jávorkai
fivérek eljátszották kedvenc, a Föld több országában is, saját
átiratukban bemutatott darabjukat Händel-tõl, osztatlan sikert és elismerést aratva az érdeklõdõ közönség soraiban.

a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2007. október 25. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2007. október 30. kedd, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2007. október 30. kedd, 8-12-ig.
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Idõsek Napja zenével, sok
vidámsággal
Dorogon évek óta városi ünnepként emlékezünk meg
az Idõsek Világnapjáról. Az eddigi sikeres programok arra
késztették a szervezõket, hogy kiszélesítsék a meghívottak
és szereplõk körét. Ezért a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és a Dorogi Nyugdíjas Egyesület idén tíz településrõl hívott vendégeket az Idõsek Napja alkalmából szervezett Gálamûsorra, melyre szeptember 30-án 15.00 órától
került sor a mûvelõdési ház színháztermében.
A mûsort a házigazda Dorogi Nyugdíjas Egyesület nyitotta meg az énekkar és egy szavaló közremûködésével. Ezt
követõen Dr. Tittmann János, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, országgyûlési képviselõ, Dorog város
polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A gálamûsor
elsõ fellépõje a Tokodi Õszirózsa Nyugdíjas Klub volt, akik
magyar nótákat és népdalokat adtak elõ. Õket követték a
Lábatlani Nyugdíjas Hagyományõrzõ Klub, a Csolnoki
Nyugdíjas Klub, a Piliscsévi Szlovák Nyugdíjas Klub és a
Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör ének és táncprodukciói, valamint Bükki József dorogi klubtag verse. A kistérségi csoportokon kívül vendégként lépett fel a Nagymarosi Nyugdíjas Klub, akik nótákkal és sváb táncokkal szórakoztatták a közönséget. Õket ismét a kistérségbõl jövõ
Bajóti Jázmin Népviseletes Asszonykórus követte, majd a
Bajnai asszonyok dalcsokrát hallhattuk. A dorogiak Vadrózsák tánckara country- és esernyõtánccal kápráztatta el a
közönséget. A Tokodaltárói Nyugdíjas Klub kamarakórusával, a Táti Bányász Asszonykórus dalcsokorral és verssel
mutatkozott be. A házigazdák záró száma elõtt a bajóti csoport „Rémes kis Család” címmel vidám jelenetet adtak elõ,
nagy derültséget keltve a nézõk soraiban.
A I. Térségi Nyugdíjas Szervezetek Ünnepi Gálamûsora a kora esti órákban fejezõdött be. Szinte hihetetlen, hogy
a közel 5 órás program alatt nem volt idõ unatkozni, nem
zsibbadtak el a fájós derekak-lábak, nem szûnt az érdeklõdés az elõadások iránt. Ismét tanulhattunk az idõsektõl:
lelkesedést, kitartást, egymás iránti figyelmet. Örömmel és
õszinte szeretettel nézték egymás mûsorát és jutalmazták
gratulációval, tapssal, jó szóval és bíztatással. Példaadó az a
csapatszellem és tenni akarás, amely e produkciókat jellemezte. Mindannyiunk számára öröm, hogy ilyen „idõseink” vannak, akik szabadidejüket feláldozva képesek ilyen
magas színvonalú produkciók betanulására, bemutatására
mind a maguk, mind valamennyiünk szórakoztatására.
Köszönet érte nekik és a szervezõknek. A gálamûsor után a
Többcélú Kistérségi Társulás jól megérdemelt vacsorával
látta vendégül a szereplõket, akik vidám hangulatban értékelték a délutáni mûsort s talán már a jövõ évi szereplésre is felvetõdtek az ötletek.
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A Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány ezúton
mond köszönetet azoknak, akik adójuk 1%-ának befizetésével gyarapították számlánkat, összesen 329 000,Ft-tal. Segítségüket köszönjük, az összeg nagy részét
az udvarra és a mozgásfejlesztõ játékokra, új asztalokra, székekre, valamint a só szobánk sóoldatára szeretnénk felhasználni a gyerekek egészségének megõrzésére, illetve biztonságára. Ezúton kérjük további támogatásukat is, melyet elõre is köszönünk.
Számlaszámunk: 63100112-11030836
Adószámunk: 18608854
Tisztelettel: Nagy Józsefné, Kuratórium elnöke

A Nap-Út Alapítvány
foglalkozásai
1.Felsõs korrepetálás
Hétfõn, szerdán /matek,fizika,angol,német,
történelem/ 15h-16-ig
csütörtökön /biológia,földrajz/ 15h-16h-ig
2. Alsós korrepetálás kedd-csütörtök
15h-16h-ig
3. Játszóház hétfõtõl-csütörtökig 16h-17h-ig
4. Kézmûves foglalkozás keddenként
16.30h-18.00-ig
5. Ifjúsági klub páros hét pénteken 16h-18h-ig
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!
Telefon: 06 (70)384-2451
Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház,
Dorog, Otthon tér 1.

Vulcanó földjén jártak
KÖNYVBEMUTATÓ
Dr. Juhász Árpád, aki az egyesület szakmai programjának
lelkes segítõje, ajánlotta a dorogiak rendhagyó turistakalauzát a vulkánok iránt érdeklõdõk figyelmébe. Népszerû
téma, mégis kevés kiadvány születik a tûzhányókról –
mondta dr. Juhász Árpád geológus a dorogi városi könyvtárban. A szakembert a dorog-esztergomi Benedek Endre
Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület
Vulkanológiai Kollektívája hívta meg diavetítéssel egybekötött bemutatójukra, amelyen a Vulkántúrák - Dél-Olaszország címû könyvet ismertették a szépszámú közönség
elõtt. A Kornétás Kiadó által kiadott könyvben a szerzõk –
Kosztra Barbara, Szabó Zoltán, Érdi-Krausz Erika, Tóth
Krisztina, Lieber Tamás, Fadgyas F. Gábor – olvasmányosan, praktikus tanácsokat adva írnak Dél-Olaszország változó és változatos területeirõl, mint a társadalmi és természeti energiák egyik fõ európai ütközõpontjáról. A szerzõk, akik lelkes természetbúvárok, az 1990-es évek elején
kerültek kapcsolatba Itáliával és annak mûködõ vagy éppen szunnyadó tûzhányóival. A könyv Dél-Olaszország
három, vulkánosság szempontjából legaktívabb területét
tárgyalja: a nápolyi régióról, a Campi Flegreirõl, valamint
a vulkanológusokat leginkább aggasztó Vezúvról is áttekintést kaphatunk. Foglalkoznak a szicíliai Etnával, és a
Lipari-szigetek tûzhányóival, különösképpen az istenségrõl elnevezett Vulcanóval és a Strombolival is.
Madarász Tímea
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„Hinni kell az innovációban”

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével
tüntették ki Bogsch Eriket

A Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést vette
át Bogsch Erik a Magyar Köztársaság elnökétõl a Parlamentben Nemzeti ünnepünk,
augusztus 20-a alkalmából. A
kitüntetést a Richter Széchenyi-díjas vezérigazgatója azon
tevékenységéért kapta meg,
amelynek köszönhetõen a Társaság az elmúlt másfél évtizedben a kelet-közép-európai térség
kiemelkedõ, a kutatási-fejlesztési tevékenység terén is versenyképes gyógyszercégévé vált.
Azon szerencsések közé tartozom, aki szintén kitüntetést kapott, de szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kitüntetés a cégnek, a cég munkatársainak és eredményeinek szól.
Az elmúlt évtizedben a Richter nagyon sokat lépett elõre a
versenyképesség területén. Sikerült terjeszkedni a régióban, nemzetközi hálózatunk, kutatási és fejlesztési eredményeink alapozzák meg sikereinket – nyilatkozta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkereszt átvétele után
Bogsch Erik vezérigazgató.
Hinni kell az innovációban, ez a Richter vezérigazgatójának ars poeticája. Bogsch Erik emberi tisztességet és
szakmai hozzáértést vár el munkatársaitól. Meggyõzõdése,
hogy a hazai vállalkozásoknak hinniük kell abban, hogy a
régióban betöltött szerepük fõszerep lehet, különösen akkor, ha az érvényesüléshez olyan szakterületen tevékenykednek, ahol világszínvonalon alkothatnak. Például a
Richter nemzetközileg is elismert szteroid-kémiai szakembergárdája kiemelkedõt alkot a nõgyógyászati készítmények kutatás-fejlesztésében és elõállításában. E termékek a
világ csaknem száz országában forgalomban vannak.

Elõzetesek
A Kávéházi beszélgetések sorozat következõ vendége Mary Zsuzsi elõadómûvész lesz 2007. november 5-én, hétfõn, 18 órai kezdettel. A beszélgetést
Albert József vezeti. Asztalfoglalás: 33/ 521-000.

A 90-es évek elején a Richtert sem kerülte el a gyógyszerpiacon bekövetkezett válság. A KGST szétesése, a jól
mûködõ piacok elvesztése okozta krízishelyzet túlélése volt
az elsõdleges cél. A Társaság, kutatás- fejlesztési és termelési területeinek szervezeti átalakításával nyereségessé vált,
az 1998-as orosz válság idejére megerõsödött. Ennek kulcsa az is, hogy a vezetés és a munkatársak mindig hittek
abban, hogy a kemény, megfeszített munkának eredménye lesz. A tõzsdei bevezetés is nagy lökést adott, a tõkeemelések révén komoly beruházások születtek. A Szovjetunió utódállamaiban, a kelet-közép-európai régióban kiépült piaci hálózat nagymértékben járult hozzá a Társaság
eredményességéhez. Mára a Richter a kelet-közép-európai cégek közül egyedülálló, öt világrészre kiterjedõ piachálózattal rendelkezik, termékei így a világ csaknem száz
országába eljutnak. A Társaság 30 országban van jelen,
összesen öt gyártóhellyel, 30 képviseleti irodával, valamint
14 kereskedelmi leány- és nagykereskedelmi vállalattal.
Az elsõ privatizációs hullámban, 1992-ben, a céget 100
M USD értékben kívánták eladni. Ma a független hazai
gyógyszergyártó Richter értéke 3,8 Mrd USD.
1992-ben az árbevétel 13,7 Mrd forint volt, 2006-ban 171,1
Mrd forint. A Richer csoport konszolidált árbevétele 2006ban közel 1 Mrd USD.
dr. Zalai Károly

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.

A Filharmónia bérletsorozat elsõ elõadása 2007.
november 5-én, hétfõn, 9 órakor lesz, ahol Sebõ
Ferenc (ének, gitár, tekerõlant) és Horváth Mária
(ének) lépnek fel.
A Gyerekszínházi bérletsorozat újabb elõadása 2007.
november 6-án, kedden 9 és 10.30 órakor Szaffi
meséje lesz a Fogi Színház tolmácsolásában.
2007. október 20. 17 óra Dr. Paulik István tokodi
festõ kiállításának megnyitója a Dorogi Galériában.
2007. október

Néptáncegyüttes
A tavasszal alakult városi néptáncegyüttes
szeretettel várja 6-12 korú gyermekek
jelentkezését az együttes próbáira minden
hétfõn 16.00 órakor a Mûvelõdési Házban. Az
együttes vezetõje:
Gajó Róbert néptáncoktató.
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Békéscsabai képek
az Eötvös Galériában
2007. október 09-én nyílt meg az Eötvös József Általános Iskola galériájában Szabadiné Stefanik Erzsébet grafikus kiállítása. Megnyitotta Kántor
János grafikus és festõmûvész, közremûködött az iskola énekkara
Szencziné Szilárd Gabriella vezényletével. “Békéscsabán születtem és itt
élek. Amatõr grafikus vagyok. Dr. Pataj
Pál festõmûvész, Kántor János grafikus mûvész tanításai és az alkotótáborokban való részvételek segítették
ezirányú fejlõdésem. Csoportos és
egyéni kiállítások visszajelzései bátorítanak a további munkákra. Köszönöm a lehetõséget. Szabadiné Stefanik
Erzsébet” - idézet a meghívóból. A kiállítás egy hónapig látható.
Bakos Gézáné szabadidõ-szervezõ

Nagyüzem a városi uszodában
Benépesedett a dorogi uszoda tanmedencéje. Az óvodások és iskolások
óránként váltják egymást a tanrendbe illesztett oktatáson. A vidám gyerekhad egyik órájára meghívást kaptak a polgármesteri hivatal vezetõi és
helyi sajtó képviselõi. Szekér Zoltán
oktató-edzõ elmondta, hogy az oktatást tartó Don Pepe Új-Hullám Úszó
és Vízilabda iskola célja, hogy a gyerekek vízbiztonságra tegyenek szert,
megszeressék ezt a közeget, és az ügyesebbeknek lehetõséget nyújtsanak
egy sportág felfedezésére, s akár versenyzésre is. Az eltelt pár hét alatt sikeresnek bizonyult az együttmûködés az óvónõkkel, tanítónõkkel, lelkiismeretesen hozzák, felügyelik a
kicsiket. A szülõk is élénken
érdeklõdnek a csemeték teljesítménye iránt. De a legnagyobb öröm a gyerekeké, akik
élvezik a különleges órákat,
alig lehet õket kiparancsolni
a medencébõl. Az érdeklõdés egyre nagyobb, a dorogi
térségbõl is érkeznek gyerekek. Országos szinten is példaértékû, hogy az önkormányzat szerzõdést írt alá az
óvodások és iskolások úszás

SZÜRETI BÁL az Idõsek Otthonában
A hagyományokhoz hasonlóan az idei évben is nagy sikerû
szüreti mulatságot rendezett az Idõsek Otthona 2007. október
10-én. A rendezvény nyitásaként a városban sétakocsikáztak
a lakók. A kocsikázás során útba ejtették a II. sz. Idõsek Klubját, ahol szintén szüreti bált tartottak, valamint az új Idõsek
Otthonát a Schmidt-villa kertben. A nótaszóval érkezõ látogatókat musttal, üdítõvel vendégelték meg. A kocsikázás után
az otthonban folytatódott az estig tartó mulatság. Ezúton köszönjük, hogy a Horváth-Kert Póni-fogadó rendelkezésünkre bocsátotta a hintót.
Mentálhigiénés Csoport
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oktatásáról az Új-Hullám úszóiskolával.
A heti egyszeri, tanrendbe illesztett oktatáson kívül, a fakultatív foglalkozások is sikeresek, a 8+1 szintes
rendszer elsõ vizsgája közeledik,
melynek végén tökéletes úszók lesznek a kicsik. Így a szülõk is megbizonyosodhatnak a gyerekek fejlõdésérõl.
Persze nemcsak a gyerekeké a dorogi
uszoda, a téli idõszakra való tekintettel mérsékelték a belépõ árát: a felnõttek 300,- forintért úszhatnak. Emellett
az október 23-i és a halottak napi
hosszú hétvégén is nyitva tartanak,
hogy a szabadság alatt is minél többen
látogathassák meg a város legújabb
intézményét.

Szüret, must, tánc
Itt van az õsz, mely a hagyományos õszi nyílt egészség
hét ideje a Zrínyi óvodában, melyet október elején rendeztek. Tóthné Németh Judit, az egészség és környezetvédelemre nevelés munkaközösség vezetõje minden délelõttre érdekes foglalkozásokat állított össze. A hetet az udvaron kezdték a gyerekek, az általuk nevelt bio kiskert termését takarították be. Délután a szülõknek kínálta portékáit a dorogi bio bolt az óvoda folyosóján. Riegel Béláné,
az óvoda védõnõje az egészséges étkezésrõl beszélgetett a
gyerekekkel. Nem maradhatott ki az õszi terményekbõl,
levelekbõl készült alkotások készítése sem. Az egyik legizgalmasabb program a szõlõpréselés, és a mustkészítés volt.
Olyan gyerekek is megismerhették ezt a jellegzetes õszi munkát, akik
családjában már nincs
szüret. A jó levegõn eltöltött idõ után jólesett
a mulatás a táncházban,
melybõl többet is rendeznek az óvodában az
év folyamán. A heti
program zárásaként az
állatok világnapja alkalmából a budakeszi vadas parkba kirándultak
a középsõsök és a nagycsoportosok.
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Kerek évforduló- már 10 éve
sprintelnek
Tizedszerre rajtoltak el szeptember 22-én, szombaton a
Dorog Város és Környéke Diáksportjáért Egyesület és a
Petõfi Sándor Általános Iskola által közösen szervezett X.
SULISPRINT-SARPI futás résztvevõi. Összesen mintegy
1200 fõ indult a versenyen. A távot sikeresen teljesítõ résztvevõk üdítõt, almát, müzli szeletet, emléklapot és emblémás pólót kaptak. Dr. Tittmann János polgármester megnyitójában méltatta a kezdeményezést, és köszönetét fejezte ki azoknak, akik az évtized alatt részt vettek a tömegsport esemény szervezésében. Dorog Város és Környéke
Diáksportjáért Díjat vehette át a SULISPRINT megrendezésében játszott kiemelkedõ szerepéért:
- Lágler Katalin, a SARPI Dorog Kft. ügyvezetõ igazgatója,- Király Károlyné, a SARPI Dorog Kft. személyügyi vezetõje, - Gál Andor, a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztési
Közalapítvány volt elnöke, - Vincze Ferenc, a SPORIPRINT V. Kft. ügyvezetõje, - Dr.Tittmann János polgármester és általa Dorog Város Képviselõ-testülete, - Jászberényi
Károly, a Petõfi Általános Iskola igazgatója, - Molnárné
Vaczlavek Katalin, a Zrínyi Ilona Ált. Iskola testnevelõ tanára, - Waldingerné Györgyei Ildikó, a Kesztölci Általános
Iskola testnevelõ tanára, - Jakab József, az Annavölgyi Általános Iskola testnevelõ tanára, - Szabó Ferenc, az Eötvös J.
Ált. Iskola testnevelõ tanára.
Külön köszönet illeti Kronavetter Jánost, az egyesület elnökét, és a Petõfi Általános Iskola valamennyi pedagógusát a
szervezésben, lebonyolításban végzett munkájukért.
Valamennyi kategóriában az 1-3. helyezett az érem vagy
emlékplakett mellett sportszercsomagot vehetett át.

PÁLYÁZAT
Dorog Város Önkormányzatának Jegyzõje pályázatot hirdet Dorog Város Polgármesteri Hivatalában megüresedõ
építésügyi ügyintézõ munkakör betöltésére
Ellátandó feladat: kiemelten elsõfokú építéshatósági feladatok, építésügyi hatáskörbe tartozó határozatok, szakhatósági állásfoglalások elõkészítése.
Alkalmazás feltételei: - egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki vagy fõiskolai szintû településmérnöki szakképzettség; - a 343/2006. (XII. 23.) sz. Kormányrendelet 4. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelõ ismeretkörök, képzések; - büntetlen elõélet; - cselekvõképesség; magyar állampolgárság; - egészségi alkalmasság.
Elõnyt jelent: - közigazgatásban szerzett gyakorlat; - közigazgatási szakvizsga; - „B” kategóriás vezetõi engedély.
A pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot; szakképzettséget, iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát; - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Illetmény, egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerint.
A pályázatot a kiírás Belügyi Közlönyben való megjelenését követõ 15. munkanap, 16.00 óráig lehet benyújtani
Dorog Város Jegyzõjéhez (2510 Dorog, Bécsi út 71.).
A határidõben beérkezett pályázatok elbírálása a csatolt
dokumentumok és a személyes meghallgatás alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje:a benyújtási határidõt követõ 10 napon belül.
Az állás betölthetõ: 2007. november 01-tõl.
További információ: Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ
(33) 431-913, vagy (33) 431-299

Jótékonysági koncert
A Szent Borbála Plébániatemplom javára
2007. november 17-én
18 órai kezdettel
a József Attila Mûvelõdési Ház
színháztermében
jótékonysági koncertet tartunk.

Dorog Város Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt és családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
51. évfordulója
alkalmából rendezett városi
megemlékezésre.
Ideje: 2007. október 23. (kedd) 15 óra
Helye: '56-os emlékkõ, a Hõsök terén
2007. október

Fellépnek: a Bányász Zenekar és Erkel Ferenc Zeneiskola
tanárai.
Kérjük városunk lakosságát, hogy jelenlétükkel tiszteljék
meg a rendezvényt és
önzetlen adományaikkal járuljanak hozzá Dorog e megszépült épületének belsõ
felújításához.
Adományokat Dorog
Város Kulturális Közalapítványa: 1174002320031426-os számlaszámára lehet utalni
vagy helyszínen elhelyezett perselybe lehet
helyezni.
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Wendlingeni diákok a
Zsigmondy Gimnáziumban
Iskolánk és Wendlingen am Neckar középfokú intézményei közötti diákcsere program keretében német diákok látogattak el városunkba. Szeptember 14-én, pénteken
este érkeztek meg Ferihegyre, rövid, másfélórás repülõút
után. Szombaton a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat köszöntötte vendégeinket a Tájháznál. Az emlékház
megtekintése után rövid sétát tettünk Dorogon, megtekintve a megszépült Bécsi utat, illetve a városközpontot. Vasárnap nem volt kötött programunk: a vendéglátó családok
szerveztek kirándulásokat.
A hét elsõ napján a Zsigmondy Gimnáziumban Tauber
Gabriella igazgatónõ köszöntötte a német diákokat, reményét fejezte ki, hogy a hosszú évekre visszatekintõ partnerkapcsolat a Robert Bosch Gimnázium, a Johannes Kepler
Reáliskola és gimnáziumunk között megmarad.
Ezen a héten –ha nem egész napos programot szerveztek számunkra - délelõtt tanórákon vettünk részt. A német
diákok órarendet kaptak, melyrõl kiválaszthatták, mely
órákat szeretnék meglátogatni. Kedden egész napos kirándulást tettünk a Kecskemét - Lajosmizse útvonalon. Sok
német diáknak ez a nap tetszett a legjobban. Kecskeméten
megtekintettük az Öregtemplomot, a város fõterét, megcsodáltuk a Lechner Ödön tervezte városházát, meghallgattuk a harangjátékot. Ezután Lajosmizse és a Tanyacsárda volt következõ megállónk. Itt kocsikáztunk a Pusztában, lovasbemutatót tekintettünk meg, majd következett a
magyaros ebéd. Másnap a szentendrei kiránduláson a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, közismertebb nevén a Skanzent fedeztük fel, ahol Magyarország népi építészetét, lakáskultúráját és életmódját tanulmányozhattuk eredeti, illetve áttelepített épületek, hiteles tárgyak, régi településformák keretében. Ezután a festõi belvárost tekintettük meg.
Csütörtökön Budapest volt az úti cél. Idegenvezetõnk
segítségével bejártuk a várost, sétáltunk a Hõsök terén és a
Váci utcán, megtekintettünk a Budai várat, lenéztünk a
Citadelláról. Pénteken este már csak a Búcsúest volt hátra:
vendégeink színes programmal köszönték meg a vendéglátást. Szombaton korán reggel indult a busz, ami Ferihegyre
vitte a német diákokat és tanáraikat. Sokunknak könnyek
szöktek a szemébe: mindenki szomorú volt, hogy vége van
ennek a hétnek.
Kint tartózkodásunk alatt megismerhettük Németországot, bõvítettük nyelvtudásunkat, barátokat szereztünk.
Idén hazánkat mutathattuk meg a német diákoknak. Mindannyiunk számára felejthetetlenek maradnak ezek a napok. Ezért köszönettel tartozunk iskolánk Pro Scola Nostra
Alapítványának, a Német Kisebbségi Önkormányzatnak
és a Wendlingen-Dorog Baráti körnek, hogy programjainkat anyagilag is támogatták, valamint tanárainknak Kolonics
tanárnõnek és Gromon tanár úrnak, akik a programokat
elõkészítették és megszervezték.
Harmat Eszter 11.a
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Dorogi Sportképek
Javába folyik a bajnokság sok-sok sportágban, melyekben
hol jól, hol kevésbé jól, vagy szerencsésen, netán balszerencsésen szerepelnek csapataink. Ezekbõl adunk egy kis
ízelítõt az õszi idény félidején.
Labdarúgás: Jól szerepel a csapat, a nyolc mérkõzésbõl 16
pontot szerzett, így 67%-os az eredmény mutatója. A fiatalok
és az idõsebbek jó keveréke bíztató a még jobb szereplés eléréséhez, ugyanis az õszi idénybõl még 7 forduló van hátra.
Kézilabda: az NB II-es nõi csapatra a balszerencse a találó
jelzõ. Izgalmas, szoros mérkõzéseken csak a hajrában maradtak alul egy-két góllal. Vereségük legfõbb oka a fiatal
lányok rutintalanságával magyarázható, de van még lehetõség az õszi bajnokság végéig a javításra.
Teke: ismét a balszerencsével kapcsolható össze a csapat
eddigi teljesítménye. A rosszul sikerült rajt megingatta a
játékosok önbizalmát, idegeskedés vett erõt rajtuk, gyengén gurítottak, messze elmaradtak valós tudásuktól. De
már dereng a remény, mert utóbb nagy küzdelemben sikerült az elsõ gyõzelmüket megszerezniük.
Végül egy nagyszerû hír: a májusban felavatott uszodánk
megkapta a fóliatetõt, így most a hûvösre fordult idõjárásban is zavartalanul folyhat a gyerekek úszásoktatása és a
felnõttek strandolása. Mindehhez járul még az egységes
300 forintos jegyár is.
Göb Sándor

Asztalitenisz – Megállíthatatlanok a dorogiak!
A ötödik mérkõzésen túl még mindig veretlen a dorogi
csapat! A negyedik fordulóban a Budaörs csapata ellen
gyõzött a dorogi gárda, 15:3 arányban. Ezen a mérkõzésen
sem tudták útjukat állni, az ilyen arányú gyõzelem sem
volt véletlen. Az ötödik mérkõzés igen nagy csatában dõlt
el a rivális Malév ellen. Az eredmény 11:7 lett, így ekkor
sem tudta megtörni az ellenfél a gyõzelmi sorozatot. Ezzel
a dorogi csapat már öt mérkõzésen van túl, és még mindig
veretlenül áll az élen!
Gratulálunk!
B.I.

„Összefogás a gyermekekért” Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentés
1.Számviteli beszámoló fõbb adatai:
Nyitóegyenleg: 1.040. eFt
Bevételek:
1.608 eFt
Kiadások:
1.555 eFt
Záróegyenleg: 1.043 eFt
Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
- az Alapítvány induló tõkéje: 1.100 eFt
- az Alapítvány vagyonának értéke év végén: 1.043 eFt
- Tárgyévi eredmény: közhasznú tevékenység: 1.500 eFt
Cél szerinti juttatások kimutatása:
Cégektõl, magánszemélyektõl kapott támogatás: 1.606 eFt
A kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végzik,
tiszteletdíjban nem részesülnek.
A cél szerinti juttatásait az Alapítvány az Alapító okiratnak
megfelelõen történnek. A kuratórium határozatai a közérdekû céloknak eleget tesznek.
Baranyai Lõrinc Kuratórium elnöke

18. évfolyam 9. szám
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