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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Ünnep Marienbergben
Városunk vezetõi, képviselõk, hivatali dolgozók, és a

német kisebbségi önkormányzat tagjai utaztak október elsõ
hétvégéjén partnervárosunkba, Marienberg-be, hogy részt
vegyenek a németországi „Békés forradalom 20 éve” alkal-
mából rendezett ünnepségen. A magyar vendégek megte-
kintettek egy a témához kapcsolódó kiállítást, kirándulá-
son, városnézésen vettek részt, a környék nevezetességei-
vel ismerkedtek. A látogatás kiemelkedõ eseménye a né-
met egység napja alkalmából rendezett ünnepség volt. Ez
az ünnepségsorozat méltó keretet biztosított arra, hogy
Marienberg és Dorog partner-települési szerzõdését meg-
erõsítsék. Ez alkalomból hangzott el az alábbi ünnepi kö-
szöntõ Dr. Tittmann János polgármester részérõl.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ne tagadjuk, néha gondolunk arra, hogy egy másik

náció nélkül könnyebb lenne az élet. Különösen, ha
rosszul mennek dolgaink, vagyunk hajlamosak másokat
okolni nehézségeink miatt. Ha ennek, vagy amannak a
nemzetnek népei nem tették volna, vagy megtették volna
azt, amit mi gondolunk talán másként alakultak volna az
események. Jobban mennének dolgaink. Nem lenne ennyi
bajunk.

Ismerõs gondolatmenet. A történelem folyamán gyak-
ran érvényesült is, egyéni, közösségi nemzeti cselekvések-
ben. A hibásakat, a vétkeseket gyakran találjuk meg azok
között, akiknek nem értjük a nyelvét, idegenül hangzik a
zenéjük, furcsa színû ruhákat hordanak. Egyszóval má-
sok, mint mi.

Ezzel szemben nagyon is egyformák vagyunk, és mély-
rehatóan befolyásoljuk egymás életét. Néhány éve még
tudományos érdekesség volt, hogy genetikailag mennyi-
re hasonlítunk egymásra. Hasonlóak vagyunk vétkeink-
ben, erényeinkben, örömeinkben, szenvedéseinkben. Az
egyik nemzet gazdasága által kibocsájtott széndioxid, a
másik ország egén lyukasztja ki az ózonréteget.

A kollektív bûnösség kitaszítottjai egy másik állam ke-
retei között találtak menedéket. És ha egy állam megnyitja
határait, akkor szétszakított családok találhatnak újra egy-
másra. A közelmúlt történetében nekünk mindezekben
részünk volt. Kapcsolatainkat a közös történelem szálai-
ból fontuk. A mai napon ünnepi megemlékezésre, egymás
köszöntésére jöttünk össze.

Mi, magyarok egyrészt szeretnénk megköszönni, hogy
a második világháborút követõen Németországban befo-
gadták a hazánkból menekülõket és a kitelepítetteket. Sze-
retnénk megköszönni, hogy hozzásegítették a hazájukat
elvesztõket az új otthon megtalálásához.

Másrészt mi magyarok szeretnénk együtt örülni azok-
kal, akik a húsz évvel ezelõtti határnyitáskor újra egymás-
ra találhattak, családjaikat, közösségeiket egyesíthették.

Múltat már adtunk egymásnak. Reményeink szerint
jövõt is fogunk adni egymásnak. Ez mai cselekvéseinktõl
függ elsõsorban.

Még sok határt kell megnyitnunk, még sok mindent
kell befogadnunk egymástól. Ezért is vagyunk ma itt és
fogunk még találkozni a jövõben is.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.

Dorogi delegáció

FOGADÓNAPOK
2009 októberében a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester: 2009. november 19. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester: 2009. november 20. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ: 2009. november 20. péntek, 8-12-ig.
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TESTÜLETI   HÍREK
2009. október 16-i rendkívüli testületi-ülés

Október eleji rendkívüli ülésükön a képviselõk több
beruházásról, illetve pályázati részvételrõl döntöttek. Bõ-
vítik a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõdét, felújítják a
Szent Borbála Kórház és Szakorvosi Rendelõ egyes épü-
leteit.

Idén is ingyenes biztosítják a méhnyakrák megelõzõ
vakcinát a Dorogon élõ 12 éves leánygyermekek részére.

Elkészíttetik Dorog város integrált városfejlesztési stra-
tégiáját, melynek megléte számos uniós pályázat feltétele.

Döntöttek a 167/4 hrsz-ú, a Kesztölci út mellett elhelyez-
kedõ beépítetlen önkormányzati terület értékesítésérõl.

Az önkormányzat készfizetõ kezességet vállalt a Doro-
gi Szent Borbála Szakkórház Kft. folyószámla hiteléért.

A képviselõk döntöttek arról is, hogy az iparosított tech-
nológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást ered-
ményezõ korszerûsítésének, felújításának támogatására
kiírt pályázaton részt vevõ társasházakkal önkormányzati
támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha a társasházak biz-
tosítják az önkormányzat közbeszerzési eljárási, mûszaki
bonyolítási, pénzügyi ellenõrzési közremûködését.

Dorog Város Önkormányzata a Zsigmondy Vilmos
Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola tulajdono-
saként nem járul hozzá a fenntartó megyei önkormányzat
által támogatott TIOP 3.1.1 számú pályázaton való részvé-
teléhez, mert sikeres pályázat esetén a korábban megjelölt
2011. évi idõpontban nem tudja a megye visszaadni az
intézményt a városnak. Ez veszélyezteti a városi közokta-
tási rendszerfejlesztésünket.

Egy pontot levettek a napirendrõl. A Dorogi Ipari Park
fejlesztéshez kérte annak tulajdonosa az önkormányzat
segítségét. A beruházáshoz  30.000.000,- Ft összegû hitelre
lenne szüksége a tulajdonosnak, de a hitelszerzõdés csak
az önkormányzat készfizetõ kezesi kötelezettség vállalásá-
val kerülhet aláírásra. A pénzügyi bizottság elnöke java-
solta, hogy ne vállalják a kezességet, mert kockázatot lát
benne, és kérte a körülmények tisztázását.

2009. október 30-i ülés
Októberi ülésükön a dorogi képviselõk elfogadták a

két ülés közti események beszámolóját. Ebbõl megtudhat-
ták, hogy a TEUT pályázaton nyert támogatással megúju-
ló négy utca közül az Ötház utca felújítása teljesen elké-
szült, a Sándor utcában az aszfaltozás van még hátra, a

Hunyadi utcában és a Szent László utcában a szegélyezés
elkészült, az útpálya alsó rétege már aszfaltozásra került, a
kopóréteg lefektetése van még hátra.

A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténer-
ben lévõ mérõmûszerek által mért adatok alapján megál-
lapítható, hogy szeptemberben az ózongáz koncentráció
értekei miatt a környezeti levegõ minõsítése (az elõzõ hó-
napok tendenciáit követve) szennyezett volt.

A túllépések országos szinten tapasztalhatóak.
Az ülés további részben módosították Dorog Város

Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl szóló 3/
2009.(II.12.) számú rendeltet.

Dorog Város Képviselõ-testülete, a VÁTI Városépítési
Kft. által készített, Dorog város településszerkezeti tervé-
nek és helyi építési szabályzatának, a Hantken Miksa utca,
Rákóczi Ferenc utca, Mária utca, vasútállomás által hatá-
rolt telektömb területre vonatkozó egyeztetési anyagát el-
fogadta.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság felülvizsgálta a
szociálpolitikai elõirányzatok felhasználását. A lakásfenn-
tartási támogatás elõirányzat terhére 350 e Ft-ot, a felsõok-
tatásban tanulók támogatása terhére 625 e Ft-ot, így összes-
ségében 975 e Ft-ot átcsoportosított a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás elõirányzatra. A közgyógyellátás elõi-
rányzat terhére 1.200 e Ft-ot, a lakásfenntartási támogatás
elõirányzat terhére 1.200 e Ft-ot, így összességében 2.400 e
Ft-ot átcsoportosított a rendszeres szociális segély elõirány-
zatra. A temetési segély elõirányzat terhére 400 e Ft-ot át-
csoportosított a köztemetés elõirányzatra.

Elfogadták a 2010. évi belsõ ellenõrzési munkatervet.
Kitûzték a közmeghallgatás idõpontját, 2009. novem-

ber 26. 16 órára. A közmeghallgatás helye a Polgármesteri
Hivatal „A” épülete. Napirendje:

1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2009.
évi költségvetése teljesítésérõl.

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi felújításai-
ról, beruházásairól.

3.) Tájékoztató a 2010. évi tervekrõl.
4.) Egyebek
Döntöttek a felsõoktatásban tanulók támogatásáról.

2009. szeptember 30-ig 12 fõ nyújtott be pályázatot, a pá-
lyázati feltételeknek minden pályázó megfelelt Dorog Vá-
ros Képviselõ-testülete 12 fõ részére 7.000,-Ft/hó/fõ támo-
gatást állapított meg.

Közmeghallgatás
Dorog Város Képviselõ-testülete 2009. november 26-
án 16 órakor közmeghallgatást tart a Polgármesteri
Hivatal „A” épületében.
A közmeghallgatás napirendje:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2009.

évi költségvetése teljesítésérõl.
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi felújításai-

ról, beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2010. évi tervekrõl.
4.) Egyebek

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2009.
november 16-tól csak a matricával ellátott kukaedé-
nyekben kihelyezett hulladék kerül elszállításra.
Aki nem rendelkezik 2007., 2008. vagy 2009. évre
szóló, az edényre felragasztott matricával, úgy igé-
nyével keresse fel ügyfélszolgálatunkat:
Saubermacher Kft. 2500 Esztergom, Schweidel Jó-
zsef u. 9. Telefon: 33/ 520-340.
E-mail: esztergom@saubermacher.hu
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Ebben az évben is folytatódott a nemzetközi diákcsere
program, melynek résztvevõi a Johannes Kepler Reálisko-
la, a Robert Bosch Gimnázium, valamint a Zsigmondy
Vilmos Gimnázium. A német diákok látogatására október
9-én került sor.

A cserekapcsolat hagyományainak megfelelõen a né-
metországi diákok magyar családoknál laktak. Vendége-
inket az elkövetkezõ napokban tartalmas, Dorog városát
és a Közép-magyarországi régiót bemutató programok vár-
ták. Ezek közül is kiemelhetjük városunk és történetének
megismerését szolgáló városnézõ sétát, amely a Német
nemzetiségi Tájházban vette kezdetét. Fontos része volt
Magyarország felfedezésé-
nek a királyi város, Eszter-
gom megismerése is, ahol sé-
tát tettünk a gyönyörû törté-
nelmi városközpontban, va-
lamint látogatást tettünk a Ba-
zilikában, és a Kincstárban is.

Az egész napos budapesti
kirándulás során megtekintet-
tük a Budai várat, a Mátyás
templomot, gyönyörködtünk
a Halászbástyáról elénk táruló panorámában. Délután cso-
portunk beléphetett a Parlament épületébe is, ahol német
nyelvû idegenvezetéssel mutatták be az ország házát.

Az utolsó napon nagy élmény volt mindannyiunk szá-
mára a Gödöllõ közelében található Lázár lovas park meg-
tekintése. Itt a magyar lovas hagyományok bemutatásán
túl, a magyaros vendégszeretettel is találkozhattak a
wendlingeni vendégek. A program része volt a kocsiká-
zás, a lovasbemutató és fogathajtó világbajnokaink emlék-

Testvérvárosunk ,Wendlingen am Neckar diákjai Dorogon
szobájának megtekintése is. A hazafelé vezetõ úton megte-
kintettük a gödöllõi Királyi kastélyt és parkját.

A diákok tanítási órákon is részt vettek, a számukra
készített órarendrõl kiválaszthatták az õket érdeklõ órá-
kat. Szerdán tanítás után a gimnáziumban maradtunk és
német társainknak tesztkérdéseket kellett megválaszolni-
uk Magyarország történelmével, látnivalóival kapcsolat-
ban. A szellemi vetélkedõ után következett a „nemzetközi
röplabdamérkõzés” a tornateremben, majd a csoport egy
része ellátogatott a dorogi uszodába is.

Csütörtökön Dr. Tittmann János polgármester úr foga-
dott bennünket, és beszélt a két város közti kapcsolatról,

melynek a diákcsere is igen
fontos része.

A német est keretében a
diákok köszönetképp mûsor-
ral készültek a cserekapcso-
latban résztvevõ szülõknek,
tanároknak illetve diákok-
nak. A jó hangulatú progra-
mot kötetlen beszélgetés zár-
ta le.

A hét során sokat beszél-
tünk németül, társunkkal még jobban megismertük egy-
mást, jó kapcsolat alakult ki köztünk. A német diákoknak
megmutattuk Magyarország egy részét, történelmünket,
kultúránkat. A diákcsere során mi is gazdagodtunk.

Köszönjük mindenkinek, akik támogatták a program
létrejöttét, különösen a Pro Schola Nostra alapítványnak,
a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesületnek, a Dunagáz
Motelnek, a Német Kisebbségi Önkormányzatnak.

Lõrincz Kata 11.a

Bõvítik a bölcsõdét
A dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítése mellett dön-

tött a képviselõ-testület. Pályázatot adnak be a Közép-Du-
nántúli Operatív Program keretében meghirdetett „szociá-
lis alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrast-
rukturális fejlesztése” címû felhívásra. A bölcsõde bõvítésé-
nek tervezett költsége 81.430.038,- Ft. Az igényelt támogatás
73.287.033,- Ft. A szükséges önrész 8.143.005,- Ft.

A jelenleg 20 gyermek befogadására alkalmas városi böl-
csõde 2005-ben a Schmidt villa kertben nyitotta meg ka-
puit, szintén pályázati forrásból újították fel a régebbi böl-
csõde épületet, akkor a HEFOP pályázaton nyert támoga-
tás felhasználásával. Az eltelt idõszak tapasztalatai alapján
szükség van a meglévõ intézmény bõvítésére, és ezzel még
20 gyermek elhelyezését szolgáló két foglalkoztató és a já-
rulékos helyiségek megépítésére.

A pályázatot decemberig kell benyújtani, az elbírálásra
jövõ év elejéig kell várni.

Megújulhat a szakorvosi rendelõ
Január közepéig adható be az a pályázat, melybõl a szak-

orvosi rendelõ, a tüdõgondozó és a röntgen épületét kí-
vánja felújítani az önkormányzat. Nyílászáró cserére, hom-
lokzati hõszigetelésre, elektromos, víz- és csatornahálózat
felújításra pályáznak a Közép-Dunántúli Operatív Prog-

ram keretén belül az „Egészségügyi szolgáltatások fejlesz-
tése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejleszté-
se, alap-, járóbeteg szakellátás korszerûsítése” címû pályá-
zaton. A megvalósítás várható bekerülési költsége szakér-
tõi vélemény alapján bruttó 360 millió Ft, melyhez szüksé-
ges 60 millió Ft önrészt (mely 16, 7 %) a 2010. évi költségve-
tés terhére biztosítja az önkormányzat.

Újabb korosztály kapja meg
méhnyakrák elleni oltást

Hetvenegy 12 éves korú leány kapja meg idén városunk-
ban a méhnyakrákot okozó HPV vírus elleni védõoltást. A
három részletbõl álló vakcina elsõ adagját már december-
ben beadják az érintett, Dorogon állandó lakhellyel ren-
delkezõ lányoknak. Egy gyermek beoltásának teljes költ-
sége 63 854 Ft.

A méhnyakrák a nõk daganatos eredetû halálozásának
második leggyakoribb oka világszerte. 2006 óta már van
lehetõség a védõoltásra.

Az ingyenes oltási program 2008-ban vette kezdetét Do-
rogon. A WHO szerint a szexuálisan még inaktív életkor-
ban történt immunizációnak a legnagyobb a hatékonysá-
ga, vagyis, ha a 3 oltásból álló sorozatot a nemi élet meg-
kezdése elõtt 12-14 éves lányoknak adják be.
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Az örökifjú Bródy János „Emlék-
próbája” köszöntötte a Zene világnap-
ját városunkban. A magyar zenei élet
ikonja sok emléket idézett meg, és sok
emlékkel gazdagított is bennünket
önálló elõadóestjével. Csakúgy, mint a
Doroghoz kötõdõ festõmûvész, Hérics
Nándor Zenészportrék címet viselõ
kiállítása a Dorogi Galériában. Wehner
Tibor mûvészettörténész méltatta a ha-
zai pop, rock, beat élet meghatározó
alakjait felvonultató portré sorozatot:
„az arcfolyamok a nyomtatott sajtó, a
lapok oldalain, a televíziók és számító-
gépek képernyõinek mozgó és állóké-
pein áradnak felénk. És ebben a kaval-
kádban váratlanul egy egyediségekben
tündöklõ, a régi korok eszményeivel is
áthatott modern portrégaléria született.
A magyar, könnyûnek nevezett zene
közelmúltjának meghatározó alakjait

Könnyûzenei emlékek
megörökítõ, nagyszabású, a jelenkori
magyar mûvészetben páratlan arckép-
sorozat született. A mûvek kapcsolód-
nak az arcképfestészet tradícióihoz, és
el is szakadnak a hagyományos portré

mûfajától. Hérics nem festett hangsze-
reket, nem festett meg koncert szituáci-
ót, stúdió vagy színpadkörnyezetet, ki-
zárólagosan az egyéniségekre, a szemé-
lyiségekre, az arc által megragadható
kifejezésre, az arc által hordozott, köz-
vetített tartalmi töltetre koncentrál. A
festõ koncentrációjának mélységeit jel-
zi, hogy hosszú, két éves alkotómunka
során jött létre ez a portrégaléria, amely-
nek minden egyes alkotása az ábrázolt
személyiséggel való megismerkedés,
beszélgetés, vázlatok és fotók készítése,
valamint több képvariáció megfestése
után kristályosodott véglegessé. Hérics
Nándor képei legendákat oszlató, a
külsõdlegességet lehántó, mélységeket
kutató kompozíciók.”

A rendezvény szépszámú közön-
ség részvételével és hagyományosan
családias, jó hangulatban zajlott.

„Isten adta a szívet, lelket nekem”
emlékezés a vértanúkra

Szívhez szóló, megható összeállítással emlékeztek meg az
Aradon kivégzett 13 vértanúról a Zrínyi Ilona Általános Is-
kola tanulói október 8-án a mûvelõdési házban. A város és a
Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat hagyományos
rendezvényét Dr. Tittmann János polgármester köszöntõje
nyitotta meg. Ezután a gyerekek következtek. A sok lelkes
szereplõ produkciójára szép számú közönség gyûlt össze. A
Cantilena kórus segítségével, zenei aláfestés nélkül, együtt
énekelték el az egybegyûltek a himnuszt. A sok szöveges
részt tartalmazó, nagyszerûen átgondolt, és megkoreografált
mûsorban mindenki pontosan tudta a szerepét, látszott az
összhang a gyerekek között. Az összeállítás végét jelzõ Szó-
zatot beleszõtték a mûsorba, melybe a közönség kissé megle-
petten kapcsolódott be, így válva közremûködõvé az ifjak
mûsorában.

Az iskola színjátszói, táncosai és a Cantilena kórus már
nem elõször mutatkoztak be városi rendezvényen. A gyere-
keken látszott, büszkék arra, hogy lehetõséget kaptak, igazi
dicsõség volt számukra szerepelni ezen a délutánon. Ifjú
iskolásként is átérezték a 13 vértanú sorsának tragikumát. A
közönség is új élményekkel távozhatott. A remekül sikerült elõ-
adás Kovács Lajos, Ujvárosi Józsefné, Kovácsné Fódi Krisztina és
Gödrösiné Hubácsek Judit tanárok munkáját dicsérte.

Dr. Mosonyi Albert
Gondozási Központ Idõsek

Otthona eseményei
A tavalyi évekhez hasonlóan az idei október is az Idõ-

sek Világnapjához kapcsolódott. A szüreti bál megrende-
zésével indult a hónap, amely jó hangulatban zajlott. A
zenérõl a FEBO- duó gondoskodott.

Október 11-én a Városi Idõsek napján vettünk részt a
Mûvelõdési Házban. A környezõ települések nyugdíjas
kórusai színvonalas mûsort nyújtottak. A mûsor után
gulyással és üdítõvel kedveskedtek az idõseknek.

Október 21-én az Idõsek Otthona szervezésében vendé-
gül láttuk a szomszédos idõsek otthonainak lakóit egy
vidám délutánra. A mûsort a Léghajó színház mûvészei
adták, az Eötvös konyha és a ház lakói saját készítésû süte-
ménnyel vendégeltek meg mindenkit.

Az otthon lakóinak nevében szeretnék köszönetet mon-
dani a városnak, a mûvelõdési háznak és az Idõsek Ott-
hona minden dolgozójának segítõkészségükért és mun-
kájukért.

A lakók nevében: Jerola Mihályné Ilonka néni
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Idõsek világnapja
Harmadik alkalommal találkoztak és léptek fel a dorogi

kistérség nyugdíjasai a tiszteletükre szervezett Térségi
Nyugdíjas Gálamûsoron az Idõsek világnapja alkalmából.
Nyolc településrõl érkeztek a fellépõk, és vendégként kö-
szönthettük Nagymaros Nyugdíjas Klubjának tagjait is.
Az idõseket Dr. Tittmann János, a Dorogi Többcélú Kistér-
ségi Társulás elnöke köszöntötte. A házigazda Dorogi
Nyugdíjas Egyesület nevében Madarász Fülöpné szavalt
egy verset, majd az Ezüstszál Énekkar kezdte meg a sze-
replést. A nagymarosiak táncot mutattak be. Tokodaltáró,
Piliscsév, Tát, Sárisáp, Csolnok, Leányvár, Bajót együttesei
is felléptek a zsúfolásig telt színház közönsége elõtt. Az
együttesek elõadását emléklappal köszönte meg Erõs Mik-
lós, a Komárom-Esztergom Megyei Nyugdíjas szervezetek
elnöke. A délutánon a dorogi egyesület jól ismert tagja,
Büki József két versét is elõadta, a Kaland címû költemény
nagy derültséget váltott ki, mely egy egyesületi kirándu-
lást elevenített fel. A gála befejezésekén a jelenlevõk közö-
sen elénekelték a Nyugdíjas dalt a dorogiak Ezüstszál
Énekarával közösen. Ezután a kellemes hangulatú délután
vendéglátással, beszélgetéssel folyt tovább, ahol tovább
erõsítették a már fennálló baráti kapcsolatokat.

Fotókiállítással és könyvbemutatóval ünnepelte két év-
tizedes fennállását a Benedek Endre Barlangkutató és Ter-
mészetvédelmi Egyesület a Dorogi Galériában. Az októ-
ber 22-én megnyílt természetfotó tárlaton az egyesület
túrái elevenednek meg az elmúlt két évtizedbõl, „Barlan-
goktól a tûzhányókig” címmel. A kiállítást Dr. Papp-Váry
Árpád geográfus-kartográfus, a Magyar Földrajzi Társa-
ság 2009-ben leköszönt elnöke nyitotta meg. A kiállított
közel hatvan fotó a húsz év hazai és külföldi kalandozása-
it elevenítik fel. Betekinthetünk a magashegyi és barlangi
túrák izgalmas világába, és a nem mindennapi vulkántú-
rákból is kap ízelítõt a szemlélõ. Aki pedig a fotókon túl
többet is meg szeretne tudni a túrákról, az már kézbe ve-
heti az egyesület úti beszámolóinak gyûjtemény-kötetét
dr. Juhász Árpád ajánlásával, mely szintén a Barlangoktól
a tûzhányókig címet viseli. Ha ezek után bárki kedvet
kapott a BEBTE-vel tartani egy kirándulásra, még idén
elmehet barlangtúrára, illetve jövõre ismét Dél-Olaszor-
szág tûzhányóinak a meghódítása a cél.

A fotók november 16-ig láthatók a Dorogi Galériában,

20 éves a BEBTE
ezután a képek országjáró vándorkiállításra indulnak. Az
úti beszámoló az egyesületnél, illetve a városi könyvtá-
ron keresztül érhetõ el.

Gratulálunk a BEBTE-nek és legalább ilyen sikeres éve-
ket kívánunk további munkájukhoz!

Dr. Papp-Váry Árpád megnyitja a kiállítást

Kobzos Kiss Tamás Dorogon
A reformáció ünnepére hangolva a Dorogi Református

Gyülekezet Istentiszteletén közremûködött Kobzos Kiss
Tamás elõadómûvész. Pungur Béla lelkész úr prédikáció-
ját követõen koboz és lantkísérettel elõadott régi, törté-
nelmi énekekkel örvendeztette meg a jelenlévõket. Az
énekmondó nagysikerû külföldi szereplésein kívül már
több alkalommal énekelt a gyülekezet lelki épülésére.

Szegi János

A Pro Schola Nostra Alapítvány megköszöni
mindenkinek, akik a 2008. évi személyi

jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak
felajánlották. A felajánlott és befolyt összeg

324.326,- Ft volt, melyet a kuratórium az Alapító
okiratnak megfelelõen használ fel.

Az alapítvány kuratóriuma
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Vándor József 1909-1979
Vándor József szalézi szerzetes születésének 100. évfor-

dulójára emlékeztünk október 29-én Dorogon. A város szü-
lötte a szalézi rend kimagasló tagjai közé tartozik, akinek
boldoggá avatási eljárását 2003-ban kezdeményezték Ku-
bában, ahol szerzetesként tevékenykedett.

Az ünnepséget Dr. Tittmann János polgármester nyitot-
ta meg. Elmondta, hogy amikor 100 évvel ezelõtt a dorogi
Wech családban egy kisfiú született, és édesanyja a karjá-
ban tartotta, valószínûleg nem tudta, hogy egy „vándort”
tart kajaiban. Ahogyan azt sem, hogyan fog boldogulni az
életben, „boldog” lesz-e kisfia?

A kisfiú felnõve nem engedett a körülmények kénysze-
rének, nem hivatkozott az idõk nehéz szavára. A nevét
Wech-rõl Vándor-ra változtatta. „Vándorútra” kelt, élete,
küldetése minden terhét felvállalta. Az évtizedek õt iga-
zolták, mert a változások, változtatások beértek életében.
Bizonyára sok terhet, szenvedést is megélt, de végsõ soron
egy értékeket megélõ, a saját életében a boldogságot meg-
teremteni képes ember életútját járta be.

Ezután Soraya E. Álvarez Núnez asszony, a Kubai Köz-
társaság Nagykövete mondott köszöntõt. Ismertette orszá-
ga vallásos életét, melyek arra ösztönözhették Vándor atyát,
hogy Kubában végezze tevékenységét egészen 1979-ben
bekövetkezett haláláig.

Kiemelte Vándor atya szerepét, aki érzékenységén és ke-
resztény áhítatán keresztül tudta, hogy Kubában egy nagy-
lelkû, tiszta, büszke, szolidáris és dolgos nép él, aki a ke-
gyetlen blokád ellenére 50 éve tehetséges, mély meggyõ-
zõdéssel rendelkezõ népként, büszkén és határozottan ki-
áll függetlenségének védelmezése mellett az agresszióval
és rágalmazással szemben. Mindezen értékek és érzések
ma ugyanolyan tisztán, még mélyebben jelen vannak a
kubai nép lelkében, mint, amikor Vándor atya eltávozott
közülük.

A nagykövet asszony szavai után P. Van Hecke Albert
szalézi tartományfõnök is szólt az egybegyûltekhez.

Az ünnepségen elõadást tartott P.  Havasi József, a Ma-
gyar Szalézi Társaság vezetõje “A Szaléziak története és
Vándor atya életrajza” címmel.

Ezt követõen Dr. Tittmann János leleplezte az emléktáb-
lát, mely Vándor atya szülõházára kerül.

A szép délutánon közremûködött még az Erkel Ferenc
Zeneiskola Kamarakórusa is, Farkas Rose-Marie vezetésé-
vel, és Kálvin Balázs zongorakíséretével.

Október 22-én emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc 53. és a Köztársaság kikiáltásának 20.
évfordulójáról a Hõsök terén. Laczó András Bartók-

Pásztory-díjas, a Magyar Állami Operaház Aranygyûrûs
énekmûvésze és Sztankovics Béla, a Magyar Állami

Operaház gitármûvésze szolgáltatták a szívhez szóló
ünnepi mûsort. Az ünnepségen a bányászzenekar is

közremûködött.

A legifjabbak is mulattak. A Zrínyi óvodában az õszi
nyílt egészséghéten szüreti táncházban ropták a gyerekek.

Õszköszöntõ ünnepséggel lepte meg a kórház betegeibõl
alakult kórus a betegtársakat. A feldíszített folyosón
rögtönzött „színpadon” népszerû dalokat énekeltek a
többiek nagy örömére, így csempészve egy kis derût a

borús õszi napokba.

Képes hírek
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Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
2009. október 7-én négy kémiatanár vehette át kiemelke-

dõ szakmai munkásságáért „A Magyar Kémia Oktatásért-
díjat”. A rangos elismerést és a személyenként 250 ezer
forintos díjat a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Ké-
mia Oktatásért háromtagú kuratóriuma évente ítéli oda
olyan középiskolai és általános iskolai kémiatanároknak,
akik évtizedeken át tartó áldozatos munkájukkal jelentõ-
sen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, a
tehetséges diákok felkarolásához, ezáltal az utánpótlás-ne-
veléshez. A díj átadására a Magyar Tudományos Akadémi-
án ünnepélyes keretek között immár tizenegyedik alka-
lommal kerül sor.

A díjazottak: Dr. Miklós Endréné középiskolai kémia-
tanár, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár. Albert Vik-
tor középiskolai biológia-kémia tanár, ELTE Radnóti Mik-
lós Gyakorlóiskolája, Budapest. Illésné Törõ Melinda
középiskolai biológia-kémia tanár, Berze Nagy János Gim-
názium, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös. Rozsnyai
Mária középiskolai kémiatanár, Nagy Mózes Líceum,
Kézdivásárhely.

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért
Az alapítvány 1999-ben a Richter Gedeon gyógyszercég

kezdeményezésével jött létre azzal a szándékkal, hogy a
vezetõ hazai gyógyszergyártó vállalat a magyarországi ké-

miaoktatásban és az azzal kapcsolatos ismeretterjesztésben
közvetlenül vállalhasson támogató szerepet. Az alapítvány
feladatai közé tartozik többek között a kémia oktatásában
kiemelkedõ eredményeket elérõ tanárok elismerése és dí-
jazása. Az alapítvány „A Magyar Kémia Oktatásért-díjjal”
közép- és általános iskolai kémiatanárok kiemelkedõ mun-
káját jutalmazza. Az alapítvány céljainak megvalósítása
érdekében három tagból álló kuratórium mûködik. A ku-
ratórium a díjazottak kiválasztásához szükséges adatokat
pályázati formában szerzi be.

***
A Richter Gedeon Nyrt. társadalmi felelõsségvállalása je-

gyében kötelességének érzi, hogy lehetõségeihez mérten tá-
mogassa a közösségi célokat, tevékenységéhez kapcsolódóan
az oktatás és az egészségügy területén.

A hazai gyógyszergyártó stratégiájában meghatározó a
kutatás-fejlesztési tevékenység, amelyhez elengedhetetlen a
jövõ szakembereinek képzése, az utánpótlás-nevelés támo-
gatása. A Társaság pályázatokon és alapítványokon keresz-
tül évente több millió forinttal segíti a fiatal vegyészmérnö-
kök és gyógyszerészhallgatók továbbképzését, valamint az
oktatásban kimagasló szerepet betöltõ tanárokat. A vegyész
szakemberek képzésének támogatása mellett jelen van a
mûszaki, az orvosi, valamint a közgazdaságtudományi egye-
temek támogatói között is.

A Richter társadalmi tevékenységét több alkalommal is el-
ismerték, az elmúlt évek során számos díjban részesült: 2001-
ben „mint a közösségi célokért a legtöbbet és legeredményeseb-
ben tevõ vállalat” a társadalmi felelõsségvállalásért. 2004-
ben Mecénás Oklevelet kapott a rendszerváltás óta folytatott
pártfogó tevékenységéért. 2000-ben és 2005-ben az Oktatási
Minisztérium Kármán Tódor-díjában részesült a magyaror-
szági oktatás, képzés, felnõttoktatás, valamint a tudományos
kutatás terén nyújtott kiemelkedõ támogatásáért.

További információ: Beke Zsuzsa, kormányzati kapcso-
latok és PR vezetõ, Richter Gedeon Nyrt., Tel.: 431-4888,
Fax: 261-1221, E-mail: zs.beke@richter.hu.

Rangos elismerés és pénzjutalom kémiatanároknak

A dorogi csillagászati szakkör és klub minden páros
héten szombaton, 16 órától tartja foglalkozásait a

József Attila Mûvelõdési Ház könyvtárában.
A szakköri foglalkozásokat bárki látogathatja (ingyenes).

A szakkörvezetõ: Riss József
Elérhetõsége: 06 33 331 581 (du. 16 órától)
E - mail: riss.jozsef (kukac) freemail.hu

Web: www.csillagváros.hu illetve
www.mcse.hu

Túra a Sátorkõpusztai-
barlangba

November 21-22-én is látogatható a
Sátrokõpusztai-barlang. Elõzetes jelentkezés:

(20)975-0331. A belépõdíjak egységesen 1000 Ft-ba
kerülnek személyenként. A barlangot 10 éves kor

alatti gyerekek nem látogathatják!
A barlangtúra ideje (15 fõs turnusokban): 1,5 - 2 óra

A barlang hõmérséklete (egész évben): 13 °C
A barlang kivilágítása biztosított. Sisakról a

túravezetõk gondoskodnak.
Ajánlott öltözék: szabadidõ ruházat (koszolható),
bakancs vagy gumicsizma. Tornacipõ, utcai cipõ

viselése nem javallott!
Részletek: www.bebte.hu
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A 2009-2010. évi bajnokságban az
õszi évad túl van már a középsõ sza-
kaszon, most kezdõdött a záró rész,
van tehát még egy kis idõ az eddig
elért jó eredmények megtartására,
avagy az eredménytelenség javításá-
ra. Lássuk, sportolóink eddig hogy
állnak.

Asztalitenisz: tudva levõ, hogy az
NB I-es csapat nem nevezett a bajnok-
ságra betegségek, egyes játékosok más
irányú elfoglaltsága miatt. Megma-
radt a megyei bajnokságban szereplõ
gárda, mely az eddig lejátszott fordu-
lóban közepes teljesítményt nyújtott.
Voltak kitûnõ eredmények, de egy-két
kisiklás is akadt. A hajrá következik –
lesz lehetõség a közepres eredményt
jelesre váltani.

Birkózás: az elõzõ számunkban
ismertettük, hogy a szakosztály be-
nevezett az Országos elsõ osztályú
bajnokságra. A nagy múltú birkózó
csapat már be is mutatkozott, még-
pedig itthon, a sportcsarnokban,
október 17-én. A 17 nevezett csapa-
tot négy csoportba osztotta be sor-
solás útján a Birkózó Szövetség. A
Dorog csoportjában a Kecskemét,
Törökszent-miklós, és Érd csapata
került. A mieink elért eredménye
nagyszerû siker. A 11 fõs csapatok
két szõnyegen, telt ház elõtt, han-
gos bíztatás mellett birkóztak kitû-
nõ eredményekkel. Legyõzték a
Kecskemétet 22-6 arányban, majd a
Törökszent-miklóst 22-10 arányban,
végül az Érd ellen 27-2 arányú gyõ-
zelmet arattak és így az elsõ helyen
végeztek. Valamennyi mérkõzésen
szerepelt, mégpedig nagyszerûen a
Rajos testvérpár, Csaba és István,
Robotka László és Demény László.
A többiek váltótársaikkal felváltva
aratták gyõzelmeiket. A bajnokság
legközelebb Budapesten folytató-
dik.

Kézilabda: Az NB II-es nõi kézi-
labda csapat hat fordulón van túl,
mégpedig a következõ mérleggel: a
felnõtt csapat két gyõzelmet, egy

Dorogi Sportképek
Az õszi idény hajrájában…

döntetlent és három vereséget ért el,
ezzel 5 pontot szerzett. Az ifjúsági
csapat eredménye három gyõzelem,
és három vereség, 6 pont. Kár, hogy
mindkét csapat eddigi mérkõzése-
in a felnõtt csapatnál két hazai ve-
reség, míg az ifjúságiaknál egy ha-
zai vereség is becsúszott.

A felnõtt csapatot Balogh Zoltán,
az ifjúságiakat Györgyné Körmöczi
Renáta irányítja. Az értékelés szerint
a felnõtt csapat még nem állt össze
teljesen, játékosok mentek, játékosok
jöttek, így figyelemre méltó a megszer-
zett 5 pont. Az ifjúságiak a megszer-
zett 6 ponttal 50%-os eredménnyel
dicsekedhetnek. Jön a hajrá, lehet ja-
vítani. Örvendetes, hogy a hazai mér-
kõzések teltház mellett, hangos buz-
dítással folytak.

Teke: még javában folyik a bajnok-
ság, az eddigi eredmények azonban
igazolják a több éve tartó jellemvo-
nást – gyenge õszi, remek tavaszi for-
ma. S hogy miért van így – úgy Bíró
László szakosztályvezetõ, valamint
Kohl Ferenc játékos nem tudott pozi-
tív választ adni, csupán azzal indo-
kolták, hogy a vesztett mérkõzések
szoros eredményûek voltak, a szeren-
cse nem õket segítette. Van azonban
még néhány forduló a javításra.

Közben a városi bajnokság két osz-
tályban rendben folyik, lelkes játéko-
sokkal, szoros eredményekkel.

Tenisz: véget ért az ez évi OB III.
osztályú tenisz csapatbajnokság, még-
pedig nagyszerû dorogi sikerrel. A
csapat ugyanis megismételte az elmúlt
évi nagyszerû eredményét, ismét a
második helyet szerezte meg a 8 csa-
pat között. Ezúttal néhány elsõ osztá-
lyú játékossal felálló Balatonalmádi
csapata mögött végeztek a mieink. Így
az elsõ három helyezett: Balatonalmá-
di TC, Dorogi SE, Agárdi TC. Össze-
sen 14 fordulóban 10 gyõzelemmel,
20 ponttal zártak a dorogiak. Egyéni-
leg Flórián Márk 11, Mihalovics Pé-
ter 10, Szilágyi Regõ 8, Szikszai Imre
6, Cseh Péter 5, Varga Csaba és Kiss

Péter 4, Tücsök György, Schlett Ta-
más, Zöld Gábor 3-3 gyõzelmet sze-
reztek.

A fiatalok Nyergesújfalun szere-
peltek a felvezetõ körverseny dön-
tõjében. A 14 éves korhatárban a fiúk
eredményei: az elsõ Várhidi Bence,
második Babó Máté, harmadik
Weidinger Ákos, a Dorogi SE ver-
senyzõi végeztek. A 14 éves lányok
döntõjében második lett Csákvári
Anna, harmadik Kovács Eszter,
ugyancsak dorogi versenyzõk. Gra-
tulálunk az utánpótlás kitûnõ sze-
repléséhez, ami jelzi a felkészítõ
edzõk jó munkáját.

Végére hagytuk a labdarúgást.
Az NB III-as csapat a 8 fordulóban
lenyelte az utolsó keserû pirulát.
Gyõzelem nélkül csupán egy pont-
tal a tabella végén szégyenkezett. A
9. forduló aztán meghozta a várva
várt elsõ gyõzelmet Dorogon. A fiúk
a Budafok csapatát 3-0 arányban
gyõzték le, majd a következõ fordu-
lóban is remek teljesítménnyel arat-
ták második gyõzelmüket 2-1 arány-
ban Zsámbékon. Bár így is mindig
kiesõ helyen van a csapat, de már a
11. helyen várja a folytatást. A két
gyõzelemben döntõ szerepet játszott
a két edzõ, Dúró József és Csapó
Károly. Mindketten remekül irányí-
tották a fiatalokat, hátul Dúró ma-
gabiztosan irányította a védõjátékot
és az egész csapatot hangos szóval,
míg Csapó a középcsatár helyén
labdatartásával döntõszerepet töl-
tött be. A fiatalos hév mellé nagy
szükség van a tapasztalatra, a hig-
gadtságra és nem utolsó sorban a
tudásra. A lelkes és kitartó szurko-
lók megérdemlik a várható további
sikereket.

Az utánpótlás terén rend van, foly-
tatják a csapatok a jó szereplést, a 19-
es korosztály a második helyen áll,
míg a 16-osok a 4. helyen állnak. Csak
így tovább!

Göb Sándor
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Öröm kör a könyvtárban
Minden hónap harmadik hétfõjén összejövünk, ját-

szunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szolgálat közös ren-

dezvénye lesz a második alkalom november 16-án /hét-
fõn/ 16-18 óra között a gyermekkönyvtárban.

• Fogápolás fontossága – elõadó: Dr. Juhász Aida Lau-
ra fogorvos

• „Cini, cini muzsika, táncol a kis Zsuzsika..” zenés,
táncos foglalkozás babáknak és mamáknak Nagy Józsefné
óvónõ vezetésével

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk kortól függetlenül!

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a megújult
Dorogi Borklub következõ borestjén, melyet új helyszí-
nen, a József Attila Mûvelõdési házban rendezünk meg.
November 21-én, szombaton Bolyki János egri borász lesz
vendégünk. A tartalmas kóstolósorban szerepelni fognak
száraz és édes fehér borok, valamint vörös szárazak is. A
borokhoz különféle borfalatkákat szolgálunk fel. Az est
hangulatát élõ zenei mûsor színesíti majd.

Szeretettel várunk minden, a borok, borkultúra felé nyi-
tott érdeklõdõt!

Információ: 70/2217102 Riegel Béla; http://
borklub.extra.hu

Megjelent Csiffáry Tamás
új könyve

Az Évgyûrûk családtörténeti szociográfia 100 esztendõ le-
forgása alatt, az 1860-as évektõl az 1960-as évekig, tekinti át

a szerzõ családja apai
ágának történetét,
tulajdonképpen az
elsõ értelmiségi pá-
lyakezdéséig. A
Nyitra-Esztergom-
Dorog-Budapest ré-
gióban játszódó kö-
tet a szociográfia
adta lehetõséget ki-
használva - a tudo-
mány és irodalom
határán - személyes
reflexiókkal és forrás-
értékû társadalom-
történeti adatokkal
világítja meg az em-
beri sorsok itteni ala-

kulását. Képet kapunk a felvidéki Nemespannról (Nyitra
megye, Szlovákia), a dorogi munkás kolóniai életrõl, az
esztergomi iskolaviszonyokról, a 40-es évek budapesti Páz-
mány Péter egyetemérõl, a Rákosi-korszak minisztériuma-
iról, végül ismét a 60-as évek Esztergomáról. Azonban nem
egyszerûen “csak” egy család történetérõl van szó a kötet-
ben, hanem a szociológiai és kultúrantrolopógiai kutatá-
sok számára is fontos vizsgálati anyagról, egyfajta
mikrotörténelemrõl; egy család életén keresztül tárul fel -
természetesen nem a teljesség igényével -, egy régió – és
azon túlmenõen a nagyobb egység: az ország - múltja is
több történelmi korszak metszetében.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves

családját Dorog várossá nyilvánításának 25.évfordulója
alkalmából rendezett kiállításra és gálamûsorra.

Ideje: 2009. november 20.
Helye: József Attila Mûvelõdési Ház, Dorog

Program:
16.30 órakor MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI

Kiállítás a város mûvész tanárai: Kapa Melinda,
Kolonics Péter. Mayer Eszter, Tóth Major Krisztina és

tanítványaik alkotásaiból a Dorogi Galériában
            Megnyitja: Dr. Tittmann János polgármester

17.00 órakor GÁLAMÛSOR a színházteremben
a 25 éves város és lakói tiszteletére

Közremûködnek:
Eötvös József Általános Iskola

Erkel Ferenc Zeneiskola
Petõfi Sándor Általános Iskola
Zrínyi Ilona Általános Iskola

Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola diákjai

A mûsor közben a „Dorog 25 éve város” helytörténeti
vetélkedõ-sorozat végeredményének kihirdetése

és díjak átadása
A díjakat átadja: Dr. Tittmann János polgármester

Ünnepeljük együtt városunkat!
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Filharmónia bérlet • Dorog, József Attila Mûvelõdési Ház

A Magyar Prózaíró Mûhely a dorogi gyermekkönyvtárba
látogatott november 28.-án, hogy bemutassák közös köny-
vüket. Az elõadás 17 órai kezdettel indult az ideiglenesen
kávéházzá alakított könyvtárrészben. Az antológia szerzõi
közül Cselenyák Imre, Berka Attila, Gáspár Ferenc, Bánosi
György, és Faludi Ádám egyenként adtak választ Szabó-
Berghauer Zoltán és az olvasók kérdéseire. Az Mobil kávé-
ház címû kötet az írók prózáit, novelláit tartalmazza, ami-
bõl ízelítõt is kaphattunk. A Magyar Prózaíró Mûhely
Egyesület 2006-ban alakult a kortárs magyar próza érdekei
képviseletében. A csaknem két és fél órás elõadás során
mindenki beszélhetett a saját felfogásáról, stílusáról, az est
végén pedig aki akarta, megvásárolhatta a kötetet. Az írók
remélik, hogy még sok alkotásukkal gazdagíthatják a ma-
gyar irodalmat.

                                                                    Cselenyák Balázs

Mobil kávéház Dorogon


