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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Adventi mise

Jótékonysági koncert

Az idei adventi gyertyagyújtó misét a behavazott Hõsök
terén ünnepelhettük. Ebben az évben áldást mondott
Ferenczy Andrea evangélikus lelkész és Pungur Béla
református tiszteletes is. Akik részt vettek, megérezhették
a „Legyen béke köztünk mindenkor!” igazi jelentõségét.

november 13-án jótékonysági hangversenyt szerveztünk a
vörös iszap károsultak javára. A hangversenyen fellépett
Lencsés Lajos oboamûvész, Both Lehel zongoramûvész,
Csizmadia Katalin fuvolamûvész és az Auer vonósnégyes.
A gyönyörû és nagysikerû koncert bevétele 232 ezer Ft
volt, amit a kolontári önkormányzatnak utaltunk.

Közmeghallgatás
A szokásoknak megfelelõen zajlott a 2010. év városi közmeghallgatás. Diavetítéssel kísérte végig beszámolóját dr.
Tittmann János polgármester. Kezdésként a költségvetés
alakulásáról ejtett szót. A diagramokból látszott, hogy nincs
változás az elõzõ évekhez képest. A környezetvédelem tekintetében az látszik az elmúlt évben, hogy a szálló por
sokszor átlépi a határértéket, emiatt szennyezett a levegõ.
A jelenség közlekedésbõl származik.
Ezt követõen az idei felújításokat idézte fel: a Hantken
Miksa utcában az út és a járda építését, a volt bánya nagyiroda felújítását, a mûfüves pálya kialakítását a Petõfi iskolában, az Otthon téri díszkút átadását.
A folytatásban az idén elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiáról hallhatott a közönség.
Kiderült, a sport terén eddig azért nem jelentõs beruházásaink, hisz markáns programunk sem volt. Ennek megalkotása most van folyamatban, és a közoktatáson keresztül közelítik meg. A közoktatási típusú sport tagozat általános iskolákban való bevezetésével elsõbbséget élvez a birkózás, a labdarúgás, a kézilabda és a vizes sportok. A versenysport közoktatásba való integrálásával a város sportéletét is újra kell
szervezni. Tartalmilag, infrastrukturálisan, pénzügyileg is.
Az életminõség javítása, az egészséges életmódra való nevelés fejezõdjön ki a közoktatásban és ehhez kapcsolódjon a
városi sportélet szervezése. Dorog nincs rossz helyzetben,
van már sportcsarnok, uszoda, sídomb, mûfüves pályák, lab-
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darúgó pálya. De ennek ellenére szükség van még infrastrukturális fejlesztésekre. A koncepció kidolgozása, átgondolása most a sportszakemberek felelõssége, a döntés és megvalósítás pedig a képviselõ-testület felelõssége lesz. 2011 elsõ
negyedévére el kell készülnie a sport koncepciónak.
A jövõt illetõen a polgármester beszélt még a rendõrség új
épületének 2011. évi Szent György napra tervezett átadásáról. A régi épület hasznosítására még nincs elképzelés. A Szent
József templom felújítása is elkezdõdött, a szakrendelõ renoválása, átépítése is megvalósulhat jövõre, csakúgy, mint a bölcsõde bõvítése. A volt brikettgyár területén kialakítandó közlekedési csomópont megvalósíthatósági tanulmányaira is
tekintélyes összegeket nyertünk már pályázati forrásból, de
a projektre kihatással van az uniós pénzügyi helyzet. Az energiaracionalizálási program kapcsán a városvezetés célja,
hogy a dorogi erõmû is zöld erõmû legyen. Szó esett még a
volt Dózsa iskola épületében kialakítandó birkózó klubhelyiségrõl, - itt már elkezdõdtek a munkálatok – és a zeneiskola ide való átköltöztetésérõl. Már kész tervek vannak erre is.
A közmeghallgatáson egy kérdés érkezett a felszíni csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban. Kiderült, csak egyedi, egyes utcákat érintõ megoldásokról lehet szó, egy, az
egész várost átfogó programnak nincsenek meg az anyagi
feltételei, nincsenek kormányzati, vagy uniós források sem.
A 2011-es költségvetés ismeretében derül ki, hogy mire lesz
lehetõség a helyzet rendezéséhez.
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Testületi hírek
Képviselõ-testületi ülés 2010. november 26.
Egyhangúlag elfogadták a két ülés közti eseményekrõl
szóló beszámolót. A bölcsõde bõvítés kivitelezõjét a decemberi testületi ülésen választják ki.
A szakrendelõ korszerûsítése esetében a támogatási szerzõdést már megkötötték.
A Panel Plusz Program keretén belül a következõ lakótömbökön folynak, illetve fejezõdtek be a hõtechnikai felújítások: Borbála ltp. 4., Fáy A. ltp. 3., Fáy A. ltp. 11., Hám K.
ltp. 1-2., Hám K. ltp. 4..
A Zsigmondy lakótelepen található PHARE-konténerben lévõ mérõmûszerek szerint októberben a szálló porkoncentráció miatt a levegõ szennyezett volt.
A legutóbbi képviselõ-testületi ülésen Merényi Tamás
képviselõi kérdést fogalmazott meg, hogy a SARPI Magyarország Kft. Hernádkércsrõl származó veszélyes hulladék égetését fogja végezni. A Kft. tájékoztatása szerint
Hernádkércsrõl származó veszélyes hulladékról nem rendelkeznek információval, ennek égetéséhez sem kapacitásuk sem technológiai hátterük nem megfelelõ.
Egyhangú döntéssel megalkották a házszámozásról és
a házszám, valamint helyrajzi szám megjelölésének módjáról szóló rendeletet.
Módosították az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, hogy a volt családsegítõ épületét értékesíteni lehessen. Dr. Kövecs Károly képviselõ felvetette, hogy az ingatlan becsült értéke
szerinte alacsony, így az önkormányzat várhatna, amíg az
ingatlan piac fellendül.
Három nem szavazat mellett fogadták el Dorog Város
2009. évi környezetvédelmi állapot változásáról szóló tájékoztatóját. A tájékoztatóból megállapítható, hogy Dorog
város környezeti állapota 2009-ben az elõzõ évek tendenciájával megegyezõ. Dr. Kövecs Károly képviselõ hiányolta a patak cink szennyezettségének diagramját, melyet nem
kapott meg az önkormányzat. Polonyi Zsolt kifogásolta,
hogy az illegális hulladék lerakás felszámolása nem mûködik megfelelõen a városban. Dr. Tittmann János polgármester szerint jelentõs lépések történnek, például áprilisban a Föld napja alkalmából is 400 m3 hulladékot szállítottak el, de ez mindig újra termelõdik.

A testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett az
alábbiak szerint határozza meg:
Korábban vállalt kötelezettségek, amelyek a 2011. évet terhelik:
- Szent József Plébánia felújítása
22.000 e Ft
- Humán Papilloma oltóanyag
1.800 e Ft
- Fejlesztési célú hiteltörlesztés
116.692 e Ft
- Fejlesztési célú kamat
84.944 e Ft
- Mûködési célú hiteltörlesztés
200.000 e Ft
- Mûködési célú kamat
36.823 e Ft
Összesen:
462.259 e Ft
1. A képviselõ-testület a beruházások és felújítások területén a folyamatban lévõ bölcsõdebõvítést, szakrendelõ
felújítást és a közösségi közlekedési központ kialakítását
kezeli elsõdleges feladatként.
2. A felhalmozási kiadások körében emeljük a lakossági komfortérzetet növelõ, úgynevezett „kisberuházási projektek” költségvetési részesedését.
3. A képviselõ- testület a 40/2010. (III.26.) számú határozatának
megfelelõen a dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ mûködtetésére szakmai, pénzügyi partnerrel köt megállapodást.
4. A 2009. évben megkezdett folyamatnak megfelelõen,
a kommunális hulladékgazdálkodási térítési díjban tovább
növelik a lakosság részesedését.
5. Helyi gazdaságfejlesztés támogatása a munkahelyteremtés, foglalkoztatási lehetõségek bõvítése, önkormányzat bevételeinek növelése érdekében.
6. Önkormányzati ingatlanok karbantartási, fenntartási kiadásainak csökkentése a közhasznú foglalkoztatás eszközeivel.
7. Racionális gazdálkodásra törekedve kiemelten kezelik az intézmények felhasználásának optimalizálását, a
város mûködési költségeit célzott, illetve folyamatos ellenõrzésekkel vizsgálják, értékelik
Polonyi Zsolt képviselõ nem ért egyet a szemétdíj lakosságra történõ áthárításával.
Merényi Tamás képviselõ érdeklõdött, hogy a dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ esetében van-e már
partner. A polgármester szerint már két jelentkezõ van.
Dorog Város Képviselõ–testülete egyhangúan pályázatot írt ki az Arany János Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére.

A dorogi fõépítész tervezte az év társasházát
A Dankó Kristóf, Dorog Város fõépítésze által tervezett társasház lett a legszebb megyénkben a KomáromEsztergom Megyei Építész Kamara megítélése szerint
2010-ben. Az ünnepélyes díjátadásra és a nyertes mûvekbõl rendezett kiállításra Tatabányán került sor, október végén, az Építészet Hónapja alkalmából. Dankó
Kristóf elmondta, hogy több kategóriában is lehetett
pályázni, már meglévõ épülettel. Õ idén egy
Nyergesújfalun megépült, hat lakásos társasházzal
szállt versenybe, és érdemelte ki a megtisztelõ címet. A
fiatal építésznek nem ez az elsõ nagyobb sikere, tavaly
szintén diadalmaskodott, akkor középület kategóriában
egy irodaépület terveivel érdemelte ki a díjat.
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Új helyen a városi nyugdíjasok

Lampionos felvonulás

A volt okmányiroda egy tágas helyiségébe költözött a
Városi Nyugdíjas Klub. Szûcs András elnök elmondta,
hogy nagy jelentõségû a változás a klub életében: ezentúl
fogadhatnak már vendégeket, programokat is szervezhetnek, amiért köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak, hogy
felajánlották számukra a réginél sokkal kényelmesebb helyiséget. Az új klubhelyiség megközelítése is sokkal
könnyebb, csak egy lépcsõfokot kell megtenni a bejutáshoz. Egy névnapi összejövetellel ünnepelték meg tagok a
változást. A házi süteményekkel és italokkal gondosan
megterített asztal körül örömmel beszélgettek egymással,
és közös terveikrõl is szót ejtettek.

Izgatottan gyülekeztek a Petõfi óvodások Márton napján
délután, most kivételesen egy gyerkõc sem sietett haza.
Alig várták a sötétedést, hogy a szívvel-lélekkel készített
lámpásaikban a mécses lángja fellobbanjon, és induljon a
hagyományos lampionos felvonulás az óvoda és az iskola
körül. Az udvaron még pár mondóka és dal hangozott el
Szent Márton ünnepe tiszteletére, majd indult a hosszú
sor. Az esemény már igazi családi programmá nõtte ki
magát, ilyenkor a szülõk, testvérek és nagymamák is szívesen kísérik csemetéiket. ám a vidám események nem érnek
ezzel véget, hamarosan az adventi készülõdéstõl lesz hangos az óvoda.

Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthona

Kernstok kör kiállítása

Az otthon lakói serényen készülõdnek az ünnepekre.
Díszítjük a házat, nagy örömmel dolgozunk a gyerekeknek szánt meglepetésen. A legszebb ajándék számunkra,
amikor az óvodások és iskolások karácsonyi mûsorral kedveskednek nekünk. Mi pedig finom süteményeket sütünk
és megvendégeljük õket.
Itt az évvége és szeretném megköszönni lakótársaim és
a magam nevében az otthon dolgozóinak lelkiismeretes és
fáradságos munkáját. A nõvérek gondoskodását, akik a sok
munka ellenére is mindig mosolyognak, segítenek. A többi dolgozó kedvességét, segítõkészségét, türelmét.
Kívánok nekik jó egészséget és kitartást a munkájukhoz.
Jerola Mihályné Ilonka néni
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Hatalmas érdeklõdés kísérte a Kernstok Károly Mûvészeti Kör bemutatkozását a Dorogi Galériában. Tizennyolc
alkotó mûveivel találkozhattunk az „Õszi tárlaton”, köztük sok dorogiéval is. Kovács Lajos megnyitójában furcsállotta, hogy az amúgy magányos mûvészek miért is tömörülnek egy közösségbe? Tán együtt alkotnak? Kiderült,
inkább kapcsolatokat építenek, egyfajta helyi mûvészeti
centrumot alkotnak, felelevenítik az egykori, Kernstok
Károly által létrehozott szabadiskola atmoszféráját. Kovács
Lajos körsétára invitált bennünket a galériában, minden
alkotóról külön szólt. A képek világában való elmélyülést
Csizmadia Katalin fuvolamûvész és Both Lehel zongoramûvész játéka segítette. A kiállítás 2010. december 12-ig
tekinthetõ meg, naponta 8-19 óráig a mûvelõdési házban.
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Segítõk köszöntése
A Szociális Munka napja alkalmából november 12-én köszöntötték városunkban azokat az embereket, akik hivatásként a szociális munka és segítés különféle szakterületein
végzik mindennap áldozatos munkájukat. Dr. Tittmann János polgármester ünnepi köszöntõje után átadta az „Az Év
Szociális Dolgozója” díjat. A kitüntetést 2010-ben Kolozsiné
Dalanics Mónika, a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ
vezetõ ápolója kapta munkája elismeréseként.
Kolozsiné Dalanics Mónika fiatal korától komoly elhivatottsággal foglalkozik a szociális munkával, gondozással. 1998ban gyógypedagógiai asszisztensi képesítést szerzett.
1997-tõl az dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ rekonstrukciója és bõvítése után vezetõ ápolói munkakört
töltött be. 1999-ben jelentkezett a Semmelweis Egyetem
Egészségügyi Fõiskola Kar diplomás ápolói szakára, melyet 2003-ban sikeresen befejezett. Szakdolgozatát is Dorog
város idõsellátó rendszere kutatásáról írta.
Munkáját a lelkiismeretesség, pontosság, felelõsségérzet
jellemzi. Szerteágazó feladatait önállóan, hatalmas munkabírással végzi, munkatársaival való kapcsolata közvetlen, ba-

rátságos, kedves. Aktívan szerepet vállal a szakterületéhez
kapcsolódó városi rendezvények elõkészítésében is. (idõsek
karácsonya, idõsek világnapja, szociális munka napja)
Az ünnepség további részében Berecz András nevettette meg a közönséget vidám történeteivel.

Egy hét Wendlingenben
Októberben a Zsigmondy Vilmos Gimnázium diákjai
Németországba utaztak és eltöltöttek Dorog testvérvárosában egy csodálatos hetet. A 14 tanulót két tanár kísérte:
Kolonics Péterné és Gromon Imre. Az utat repülõvel másfél
óra alatt tettük meg. Szombaton megnéztük a város múzeumát, amely környék és a város történelmét mutatja be. A hét-

vége hátralévõ részét mindenki a vendégfogadó családdal
töltötte, majd következett egy iskolai hét, órákat látogattunk
és délután kirándultunk. Jártunk Stuttgartban, Esslingenben
és a Bodeni-tónál. Wendlingen város polgármestere is fogadott bennünket, mesélt a városról és az elkészült beruházásokról. Csütörtök este a magyar tanulók zenével és ajándékokkal köszönték meg a vendéglátást. Vacsora közben a jó
hangulatról Závor György trombitás és Tiba Gábor klarinétos gondoskodott. A szombati napon indultunk
haza.Köszönjük tanárainknak ezt a felejthetetlen utazást, akik
már azon dolgoznak, hogy a német diákok Magyarországra
utazhassanak. Köszönjük továbbá a Pro Schola Nostra Alapítvány és a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület támogatását.
Tiba Gábor 10.A osztály

Újra találkoztunk!
2010. október
30-án tartotta a
Dorogról Elszármazottak Baráti
Köre hagyományõrzõ évi találkozóját. Nagy örömünkre a „régi”
arcok mellett sikerült új, viszonylag fiatal arcokat is látni. Régi törekvésünk vált
ezzel valóra: a megjelentek száma több éves rekordot döntött meg, 96 fõ vett
részt. Megtekintettük a bányásznapon átadott Intézmények Házát, és a Föld
kincsei kutat is. Tagjaink örültek szülõvárosuk újabb eredményeinek, sikereinek, szépségeinek.
A közös ebéd elfogyasztása elõtt, alatt és után is az emlékek felidézése volt a
fõ téma. Boldogan elmondhatjuk, mindenki nagyon jól érezte magát, kellemes
emlékekkel távozott. Itt szeretnénk megköszönni Dorog Város Önkormányzatának anyagi támogatását és a mûvelõdési ház vezetõjének, dolgozóinak segítségét találkozónk lebonyolításában. Tisztelettel és köszönettel:
Dorogról Elszármazottak Baráti Köre tagjai
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Jean-Pierre Montcassen az Írószövetségben.
(Megvan a 100 ezredik is)
November 19-én este 18 órakor az
Írószövetségben tartotta a Dorogon élõ
és alkotó Jean-Pierre Montcassen regényíró legújabb könyvének (Szamuráj és gésa) bemutatóját. A könyv csak
egy hete került piacra, de már óriási
érdeklõdés mutatkozik iránta. Az elbeszélõ, akinek hétköznapi neve
Cselenyák Imre, ezzel felállított egy
rekordot is, elérte a százezres összkiadási példányszámot, amellyel bizonyította: még nem szûnt meg az olvasás szeretete. Esetében éppen ellenkezõleg, Cselenyák Imre könyvei felívelõ pályán vannak, egyre többen szeretik történelmi jellegû, korfestõ regényeit. Az író elmondta, nagy örömére
szolgál, hogy olvasóinak jelentõs része tizenéves fiatal, mialatt sok szakember azon kesereg, hogy a fiatalok
már nemigen hajlandóak a kezükbe
venni olvasnivalót. Cselenyák Imre
szerint ennek elsõsorban az az oka,
hogy az írók kihagyják ifjainkat a szá-

mításból, kevesen hajlandók olyasféle alkotói alázatra, amely megélénkíthetné érdeklõdésüket a könyvek iránt.
Az esten Dr. Farkas Ildikó egyetemi docens méltatta a regényt, aki e
téma szakavatott ismerõje, hangot
adott örömének, hogy megszülethetett
egy ilyen regény. Kiemelte a mû hitelességét, elismerte a dinamizmusát, a
gondos történetvezetést, a jó stílust, az
írásmûvészet magas színvonalát. A
Prózamûhely Egyesület elnöke, Gáspár Ferenc ugyancsak dicsérte a regényt, amely a XIII. században játszódik Japánban, éppen azokban a vészterhes idõkben, amikor a mongol
Kubilaj hatalmas flottát küld Nippon
népének meghódítására. A regény
hõsei Hiro és Mizuki az élet tragédiáinak közepette találnak egymásra, és
lesznek elválaszthatatlan társak. Az
egyik inváziót hét év múlva követi a
másik, ahol a férfi fõhõs már szamuráj, a lány pedig gésa jelölt. „Hûség,

MEGJELENT A SÁTORKÕPUSZTAIBARLANG MONOGRÁFIÁJA
Annak idején nagy nyilvánosságot
kapott az a hír, hogy 1946-ban dorogi
természetjárók páratlan szépségû barlangot fedeztek fel a Nagy-Strázsa-hegyen. A Sátorkõpusztai-barlang feltárása a magyarországi barlangkutatás
mérföldkövét jelentette, mert a hévizes barlangok alapos megismerésére
ösztönözte a szakembereket.
Ugyanakkor a mesés „kincsek”
megtekintése, mi több, megszerzése
iránti vágy a mértéktelenné vált vandalizmust hozta magával. Így történhetett, hogy amikor Benedek Endre
bányafõmérnök vezetésével az 195859-ben megalakult dorogi barlangkutató csoport hivatalosan is a barlang
védõje és gondozója lett, a kristálybarlang képzõdményeinek 80%-a már
hiányzott.
A barlangászok a kudarcokat sikerélményekkel igyekeztek ellensúlyozni. S bár jól tudták, hogy a barlangot eredeti állapotában már sohasem láthatják viszont, mindent
megtettek és megtesznek annak ér-
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dekében, hogy a fennmaradt értékeket kellõ odafigyeléssel óvják, és az
érdeklõdõk számára hozzáférhetõvé
tegyék.
A Benedek Endre Barlangkutató
és Természetvédelmi Egyesület
(BEBTE) szerzõgárdája jelen könyvében emlékezik meg a dorogi barlangkutatás kezdeteirõl, és bemutatja a jelenkori állapotokat. A kötetben részletes geológiai leírás ismerteti a barlangok és képzõdményeinek feltételezett kialakulását, de képet kaphat az olvasó a barlangászok
nem mindennapi munkájáról is.
A könyv szerkesztõje Lieber Tamás, létrehozásában közremûködtek:
Barna József, ifj. Barna József, Benedek Attila, Benkovics Barnabás, ifj.
Gyarmati György, Kraus Sándor,
Lieber Tamás, Madarasné Benedek
Anikó, Maracskó Sándor, Mézes Nándor, Nagy Sándor, Sásdi László, Simon
Árpád, Szilvay Péter, Varga Árpád,
Zsoldos Zsuzsa.
A könyvet Varga László lektorálta.
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kitartás, barátság, szerelem, nemes
bosszú. Ez egy megható, lélegzetelállító történelmi kalandregény.”
Az író még aznap este már otthon,
Dorogon, baráti társaságban ünnepelte meg a százezrediket.
A „Zrínyi Ovisok Egészségéért
Alapítvány” ezúton mond
köszönetet azoknak, akik
adójuk 1%-ának befizetésével
gyarapították számlánkat, az
idei évben 365 ezer Ft-tal.
Segítségüket ismételten köszönjük. Az összegek nagy részét
mozgásfejlesztõ játékokra,
kirándulásra, a sószobánk
sóoldatára, a gyerekek egészségének megõrzésére szeretnénk
felhasználni. Kérjük további
támogatásukat is, melyet elõre is
köszönünk!
Számlaszámunk:
63100112-11030836
Adószám:18608854-1-11
Tisztelettel:
Nagy Józsefné
kuratórium elnöke

A dorogi Crazy Dance TSE
szeretné megköszönni
mindazoknak a támogatását,
akik átutalták a csoportnak
adójuk 1 %-át!
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Vivaldi koncert a dorogi Szent József plébániatemplomban
November 21-én vasárnap délután 5 órai kezdettel gyönyörû barokk hangversenyt hallhattak, akik a Szent József
templomba látogattak. Gyöngyös Ferenc plébános úr szeretetteljes szavakkal köszöntötte az egybegyûlteket és a szereplõket. A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeibõl alakult együttesek, régi és új növendékek, tanárok
mûködtek közre az esten. A Halleluja kórus és a Pachelbel
kamarazenekar jótékonysági koncertet adott a templom
javára. Elhangzott Vivaldi: Magnificat címû mûvének több
részlete, majd Vivaldi: Glória címû mûve csendült fel mindenki nagy örömére, Farkas Rose-Marie vezényletével.
Ráadásként még egy szép részletet hallhattunk a Glóriából, de sokan úgy éreztük, hogy szívesen meghallgattuk
volna az egész mûvet még egyszer!
Gyöngyös Ferenc plébános úr a kamarazenekar vezetõjének, Kolozsvári Barnabásnénak és Farkas Rose-Marienak egy-egy szép virágcsokorral köszönte meg a nagyszerû zenei élményt.
Siker Erkel szülõvárosában
Erkel születésének 200. évfordulója alkalmából sok rendezvény volt országszerte, így Gyulán, Erkel szülõvárosában is.

November 22-én Gyula város önkormányzatának képviselõtestülete által alapított Havasi István díjat adományozott Farkas Rose- Marie énekesnek. A kitüntetést Erkel: Hunyadi
László operabemutatójának Szilágyi Erzsébet szerepéért ítélték oda Farkas Rose-Marie operaénekesnek magas szintû
énekesi teljesítményéért.
Demeterné Vilsicz Éva

A Richter a legsikeresebb közép-európai vállalat
A Krynica városában megrendezett 20. Gazdasági Fórumon a Deloitte tanácsadó cég és a Rzeczpospolita címû lengyel napilap ismertette a közép-európai
nagyvállalatokat rangsoroló, negyedik éve kiadott CE TOP 500 listát. A jelentés a térség 500 vezetõ vállalatát értékeli és a trendeket országonként, valamint
szektoronként elemzi. Idén elõször egy díjat is kiosztottak: a toplista legsikeresebb közép-európai vállalatának járó „CE TOP 500 Index of Success” elismerést, melyet a Richter Gedeon Nyrt. kapott meg.
A bírálóbizottság a díjjal egy olyan, Közép- és Kelet-Európában regionális
szinten mûködõ vállalat teljesítményét ismerte el, amely a gazdasági válság
közepette is képes volt terjeszkedni, emellett folyamatos erõfeszítéseket tesz a
hosszú távú növekedés érdekében. Az elsõ ízben odaítélt elismerést a térség
vezetõ gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon érdemelte ki.
A gyõztest pénzügyi (70%) és egyéb kritériumok (30%) alapján választották
ki. Az egyéb, nem pénzügyi kritériumok közé a következõk tartoztak: legalább
két közép-európai országban való aktív jelenlét, piaci kezdeményezések – mint
például fúziók és felvásárlások, nyilvános részvénykibocsátások vagy befektetési programok folyamatos megvalósítása, valamint a CSR (társadalmi felelõsségvállalás) területén végzett tevékenység.
Az elsõ szakaszban a legjobb 500 vállalat, 50 bank és 50 biztosítótársaság (az
elmúlt év listavezetõi) közül választották ki a 62 legnagyobb céget. A bírálóbizottság ezután kijelölte a húsz legjobb vállalatot – köztük 10 lengyel, 3 cseh és 2
magyar céget –, majd minden tag két szavazatot adott le. A térség legjobb vállalatának címét végül a Richter Gedeon gyógyszeripari vállalat nyerte el. A díjat
szeptember 8-án, a Krynica városában tartott Gazdasági Fórum keretében rendezett CE TOP 500 gálán adták át, amelyet Kovács László, a Richter volt kereskedelmi vezérigazgató-helyettese, jelenleg stratégiai tanácsadója és Igazgatósági tagja vett át.
„Nagy megtiszteltetés számunkra ez a díj, hiszen azt bizonyítja, hogy üzletpolitikánkat és annak gyakorlati megvalósítását nemcsak befektetõink, hanem
független szakértõk is ismerik és elismerik” – mondta Kovács László.
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Ezüstös festékhez
jutott
az óvoda
A dorogi Petõfi óvoda is festék adományhoz jutott a nyári felújítási idõszakban Platinum Kid Jótékonysági Programon keresztül. Csaknem 9000 kisgyermeket érint országszerte az a jótékonysági program, amelynek keretében
magyar fal- és kerítésfestékekre lehetett pályázni óvodáknak idén tavasszal. A Platinum Kid szobafesték
ezüstöt is tartalmaz, így megakadályozza, hogy a falakon elszaporodjanak a baktériumok és gombák, ráadásul oldószer- és szagmentes, illetve
könnyen lemosható falakat eredményez, ezáltal tökéletesen alkalmas az
óvodák szépítésére és az egészség megóvására. Az adomány segítségével három terem, és a kerítés egy része lett
lefestve.

Polonyi Zsolt
önkormányzati képviselõ
fogadóóráját
2010.december 17-én,
15.00-16.00 óráig
tartja az Intézmények Házában.
(Hantken Miksa u.8. 1.emelet,
Jobbik iroda)
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DOROGI SPORTKÉPEK

Lassan végéhez ér az õszi sportidény...
Sportág válogatja, hogy az éves bajnokság mikor kezdõdik és mikor zárul. A legtöbb sportágban õszi- tavaszi
formában bonyolítják versenyeiket, mérkõzéseiket és vannak olyan sportágak, melyek a naptári év alapján. Természetesen tudunk beszámolni olyan sportágainkról, akik
már befejezték az éves bajnokságukat.
Teke: A városi tekebajnokság rendben lezárult. Valamennyi csapat a sorsolásnak megfelelõen vett részt a mérkõzéseken és sportszerû, izgalmas vetélkedésekben érték
el helyezéseiket. Az évzárót november 30-án tartották a
tekepályán. Megrendezték a nõi és férfi 12-es egyéni versenyt is, amelyen a bajnokság legjobb 12-12 versenyzõje
vett részt. Az alábbi sportolók végeztek dobogós helyen.
Nõi 12-es egyéni versenyben elsõ helyezett: Farda Zsuzsa,
ZICCER csapat 270 fa, második helyezett Ilku Ágnes Richter
II. 260 fa, harmadik helyezett Vajda Istvánné Tokodaltáró
245 fa. Férfi 12-es egyéni verseny l. Vajda Károly Gransec
278 fa, 2. Kreskovszki Ferenc Comp-L 277 fa, 3. Hásenbeck
Erik Kartof. 275 fa. Az NB III-as csapat az õszi forduló 7
mérkõzésébõl csupán kettõt tudott megnyerni, ezzel a 7.
helyen zárt. A további évek alapján a tavasz volt az erõssége
a gárdának, ekkor tudott javítani, reméljük így lesz az ez
évi bajnokságban is.
Kézilabda: Az NB II-es nõi csapat végre megszerezte
elsõ gyõzelmét, a Budapesti MALÉV csapatát gyõzte le 9
gólkülönbséggel. A fiatal gárdának reméljük jó tapasztalatszerzést jelentett az õszi forduló. Ezt kell felhasználniuk
majd a tavaszi folytatásban. Az ifjúsági csapat viszont jól
szerepelt, mert az õszi mérkõzések révén a táblázat elsõ
felében foglal helyet. Szépen fejlõdtek az igen fiatal kislányok, remélhetõleg tavasszal is így folytatják.
Asztalitenisz: A csapat még nem fejezte be az õszi
idényt, még van egy mérkõzés az Esztergom ellen és ennek a találkozónak az eredménye döntheti el az elsõ, vagy
a második hely sorsát. Remélhetõleg a dorogi csapat végez
az elsõ helyen.
Röplabda: Ez egy sikeres szakosztálynak mondható az
õszi szereplés alapján. Az NB II-es gárda eddigi eredmé-

Az Eötvös
diákolimpiai sikere
Remekül szerepeltek az Eötvös József Általános Iskola tanulói az Atlétika
Diákolimpia országos döntõjében
Albertirsán. A kislabda hajító csapat a
második helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Csombók Brenda Klaudia,
Uresch Dóra, Tarcsinecz Dzsenifer,
Pétervári Dzsenifer, Makrai Dóra. A távolugrók a negyedik helyezést érdemelték ki. Csapattagok: Makrai Dóra, Horváth Bianka, Majoros Kinga, Sárosi
Nanetta, Tarcsinecz Dzsenifer. A csapatok felkészítõi: Szabó Ferenc, Víg Attila, Sitkuné Fülöp Orsolya.
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nyei nagyon jók, mert négy mérkõzésükbõl hármat nyertek meg, mégpedig Gyenesdiást 3-1-re, Kiskunlacházát 30-ra, Kunhegyest is 3-0-ra gyõzték le, csupán a nagy múltú
Kaposvár otthonában szenvedtek 3-0-s vereséget. A bajnokság még folytatódik decemberben is. A Magyar Kupában is
a 16 közé jutásért az NB I-es Dág csapatát gyõzték le 3-0
arányban, tehát tovább jutottak. Csak így tovább!
Labdarúgás: Az NB III-as felnõtt csapat szereplésérõl
az elõzõ híradásban már többször kitértünk. Talán ennek
hatására novemberben sikerült két mérkõzésen pontot szerezni, mert egy döntetlent és egy gyõzelmet vívott ki a
csapat és ezzel sikerült elkerülni a kiesési zónát. A záró
mérkõzést a Pénzügyõr ellen idegenben el kellett halasztani a téliesre fordult idõjárás miatt, a pálya használhatatlanná vált. Utánpótlás csapataink közepes eredménnyel
zárták az õszi idényt. Ugyanis most már nem csak két csapat az U 19es és az U 17-es csapat szerepel kiemelt csoportban, hanem az U15-ös és az U 13-as csapat is felsõbb osztályba jutott, mert olyan csapatok ellen játszhat, mint a
Vác, Salgótarján, Balassagyarmat, REAC, Bp. III. kerület. A
fiatalok kezdeti balsikereik után belelendültek és fokozatosan szokták meg, majd nyerték mérkõzéseiket. A labdarúgáshoz tartozik még egy fontos hír miszerint a Dorogi
FC november 30-án tartja értékelõ, tisztújító közgyûlését.
Az esemény komoly változásokat hozhat a dorogi labdarúgás érdekében. A közgyûlés döntéseirõl a következõ számunkban adunk részletes tájékoztatást.
Nõi labdarúgás: Az NB II-ben szereplõ nõi csapat az
õsz folyamán gyenge eredményekkel szolgált, hiszen
valamennyi mérkõzését elvesztette. Ebben az is közrejátszik, hogy jóval rutinosabb, idõsebb játékosok alkotják a csapatokat, mint pl. Nyíregyházán. Veszprémben,
Sopronban. Tanulni csak a jobbtól érdemes, ezt várják a
csapat vezetõi is.
Valamennyi dorogi sportolónak és sportszeretõnek kellemes Karácsonyi Ünnepet, boldog Új Évet és sok sikert
kívánunk!
GS.

Továbbra is NB I-es a birkózó csapat
Nyolc csapat közül a hatodik helyen zárták a bajnokságot NB I-es felnõtt
birkózóink. Mindössze két ponttal maradtak el az ötödik helytõl. A csapat tagjai: 55 kg, Bartos Bence, 60 kg Varga László, 66 kg Szabó György, 74 kg Szakolczy
Hunor és Szakolczy Zoltán, 85 kg Szakmári Attila és Puksa Ferenc, 96 kg Robotka
László, 120 kg Rajos István. Az edzõ Nyaskó Máté.
Az ifjabbak sem maradtak el dicsõség tekintetében a felnõttekrõl. A magyar
bajnokságban diák II-es korcsoportban (1999-2000-ben születettek) 26 kg-ban
Kis-Móni Botond ezüstérmet, Dávid Bence bronzérmet szerzett. 42 kg-ban Kozák Kevin 5. lett.
A diákolimpián I-es korcsoportban (1997-1998-ban születettek) 50 kg-ban
Kis-Móni Móric második, 58 kg-ban Jakocska János 5. helyezést vívott ki. A
serdülõk között Dolinszki Norbert 76 kg-ban bronzérmes, Spóner Bence +85
kg-ban szintén bronzérmet szerzett.
Gratulálunk!
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PROGRAMAJÁNLÓ
Sok szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt a
Ciklon Sporttánc Egyesület
által szervezett

táncbemutatóra,

amely 2010. dec. 18-án, 16 órakor lesz.
A Kolibri SPE szokásos

év végi bemutatója
december 10-én, 19 órakor a színház teremben.

Karácsonyi hangulatú borest és
karácsonyi borvásár
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a Dorogi Borklub
következõ borestjére, melyet december 10-én, pénteken 18
órától, a József Attila Mûvelõdési házban rendezünk meg.
Vendégünk Bárdos Sarolta lesz a Tokaj Nobilis Pincészettõl.
Az esten fellép Páldi Zoltán és Tóth Richárd a Vezseny zenekarból jazz standardekbõl és népdalfeldolgozásokból álló
mûsorukkal. A tartalmas kóstolósor mellé különféle borfalatkákat szolgálunk fel. Szeretettel várunk minden, a borok,
borkultúra felé nyitott érdeklõdõt!
Információ: 70/2217102 Riegel Béla; http://dorogiborklub.hu;
info@dorogiborklub.hu

Karácsonyi gálamûsor
2010. december 17-én péntek, 17 óra
Rauscher-díj átadás
A gálán a Budapest Bár lép fel.
A belépés ingyenes!

Az Erkel Ferenc Zeneiskola

karácsonyi hangversenye
2010. december 13-án, 16:30-kor a színházteremben.
A belépés díjtalan!

„Halkan hull a hó”
A Zrínyi iskola karácsonyi hangversenye
december 19-én, advent negyedik vasárnapján lesz a
Szent József plébánia templomban. Fellépnek az iskola
kórusai, szavalói, a zeneiskola tanárai, diákjai
közremûködésével. Öt órától várnak mindenkit.
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A fellépõrõl: A Budapest Bár koncerteken felelevenedik a régi
kávéházak hangulata, ahol a közönség és a zenészek valami
furcsa szövetségben léteztek. A zenekar adja a kitûnõ alapot a
szórakozáshoz - természetesen 100%-ig élõben! - , s az énekesek
egymást váltva éneklik el a dalokat, amiket egy kicsit mindenki
ismer: vagy a nagyitól hallotta, vagy régi filmekbõl ismeri, vagy
csak egyszerûen benne van a kollektív tudatalattijában.
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