KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

ÉRTÉK, MÉRTÉK, MÉLTÓSÁG

1956 forradalmára emlékezett a város
Jeles napjainkat mostanság nem tudjuk együtt, közös értékeik mentén méltósággal ünnepelni. Legalábbis ezt látjuk
a médiában, olvassuk a híradásokban. Külön csoportokban, más-más helyszíneken, és sok esetben hamis összefüggésekben igyekeznek sokan igazolni mai aktuálpolitikai
nézeteiket. Szerencsére ez csak a híradásokban tûnik or-

szágos jelenségnek. Dorogon évek óta békében és kellõ
tisztelettel emlékezünk mártírjainkra, történelmünket
meghatározó ünnepeinkre. Idén az október 23-i forradalom és szabadságharc ünnepi programját az Erkel Ferenc
Zeneiskola rendezte. Szavak nélkül, a zene minden mással összehasonlíthatatlan eszköztárával ragadták meg az
ünnep valódi értékét, az összefogást, a reményt, majd a
késõbbi kiábrándultságot, fájdalmat. Chopin Forradalmi
etûdje elmondta mindazt, amit ma az ünnepi szónokok
nagy része nem tud: mindenkihez szólni, mértékkel, méltósággal közvetíteni az ünnep valódi hangulatát, annak
örökérvényû igazságát. A zeneiskola énekkara, zenekara
és Málnai József zongoratanár zongorajátéka kiváló keretet adott az október 23-i dorogi megemlékezésnek. A mûsor után Dorog város vezetése, civil szervezetei gazdasági
társaságai, valamint a pártok képviselõi helyezték el a kegyelet virágait az emlékkõnél a Hõsök terén.
Cservenka Rita

Ady Endre:

A halottak
(részlet)
Akik lakoznak csendben valahol,
Szomorú fûz akikre ráhajol,
Akiknek sírján halvány mécs lobog,
A gyötrõdést azok már rég feledték:
Mi sírva élünk, õk meg boldogok…
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TESTÜLETI HÍREK
2008. október 31-i ülés
Kezdõdik a Szemünk fénye program városunkban, miután a képviselõ-testület tagjai elfogadták a CAMINUS
ZRT ajánlatát az oktatási, nevelési intézmények világítás
korszerûsítésére. Az Oktatási Minisztérium által kiválasztott kivitelezõvel megszületett a megállapodás, melynek
eredményeképp a három dorogi óvoda, a három általános
iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat épületeiben korszerûsítik a világítási rendszert. Az önkormányzat 15 év alatt
fizeti ki a munka ellenértékét. Az éves díj: 3.448.740 Ft/év, a
beruházás összesen 51.731.100 Ft-ba kerül. Az energiaköltség megtakarítás a futamidõ alatt: 48.600.660 Ft. A munkálatok már 2008. novemberében kezdõdnek és még idén
befejezõdnek minden intézményben.
Az Ady Endre utca út-, és járda felújítási munkák elkezdõdtek, szegélykiépítési és felszíni vízelvezetési munkák folynak – tudhatták meg a két ülés közti események
beszámolójából a dorogi képviselõk. Arról is értesülhettek, hogy a Hantken Miksa utcában a járda és útépítés
befejezõdött. A városi köztemetõ elõtt gyalogos átkelõhelyet létesítettek.
Döntöttek a távhõ díjakról is. Dorog Város közigazgatási területén 2008. november 1-tõl alkalmazható legmagasabb lakossági távhõszolgáltatási díjak:
Díjfajták
Mértékegység
Díj ÁFA nélkül
357,22
Fûtés
Ft/lm3/év
Melegvíz Ft/m3/év
70,60
Hõdíj
Ft/GJ
3538,20
Dorog Város Képviselõ-testülete a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat Sváb Parti Zenekarát 300.000,-Fttal támogatta. 2008. október 3-5. között került sor Dorog
valamint Wendlingen am Neckar testvérvárosi szerzõdés
10 éves aláírásának megünneplésére. A hivatalos program
részeként több alkalommal a zenekar kimagasló teljesítményt nyújtva szerepelt.
Dorog Város Képviselõ-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Dorogi Rendõrkapitánysága mûködését 1 millió Ft-tal támogatta, melynek
forrását az általános tartalékból biztosítja. A dorogi kapitányság 20%-os létszámhiánya ellenére az elmúlt idõszakban jelentõs fejlõdés mutatkozott a közértéket és magánértéket rongáló cselekmények visszaszorítása terén. A közterületi rendõri jelenlét és a bûnügyi felderítés fokozását
csak túlmunka elrendelésével tudták megoldani, melynek anyagi fedezete csak részben volt biztosított. Ehhez
járultak hozzá a képviselõk.
Molnár Albert képviselõ úr bejelentést tett, mely szerint

Fogadónapok
2008 októberében–novemberében
a Polgármesteri Hivatalban:
Dr. Tittmann János polgármester:
2008. november 27. csütörtök, 8-12-ig.
Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. november 28. péntek, 8-12-ig.
Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. november 28. péntek, 8-12-ig.
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a 2008. 10-11-12. hónapokra járó képviselõi tiszteletdíját fel
kívánja ajánlani városüzemeltetési és fejlesztési feladatok finanszírozására, valamint civil szervezetek támogatására.
Kitûzték a 2008. évi közmeghallgatás idõpontját. Dorog
város képviselõ-testülete 2008. november 27-én 16 órakor
közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Módosították Dorog Város Településszerkezeti Tervét
(Piac tér és „volt brikettgyár”; Baumit út melletti terület-;
Homokvasúti terület-; Kálvária út-; az SZTK tömbje-; valamint a Miksici út melletti terület) és ehhez kapcsolódóan Dorog Város Szabályozási Tervét és Helyi Építési Szabályzatát. (A módosított szabályozási terv a Polgármesteri
Hivatal Mûszaki Osztályán megtekinthetõ!)
Elfogadták Dorog város aktualizált Környezetvédelmi
Programját. (A mellékleteket is tartalmazó teljes dokumentáció a Mûszaki Osztályon megtekinthetõ!)
A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelõ Kht. folyószámlahitel szerzõdését is jóvá hagyták.
Elfogadták a Don Pepe Új Hullám Úszó és Vízilabda
Iskola szakmai beszámolóját.
Szabályzatot alkottak Dorog Város Önkormányzatának
a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjérõl.
Döntöttek az óvodák éves nyitva tartásáról. A Zrínyi
Ilona Napközi Otthonos Óvoda nevelésnélküli munkanapjai: 2008.12.02., 2008.12.18., 2009.03.03., 2009.06.09. Téli
szünet: 2008.12.29. – 2009.12.31. Nyári szünet: 2009.06.15. –
2009.07.03.
A Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda nevelésnélküli munkanapjai: 2008.11.21., 2009.01.23., 2009.03.20.,
2009.06.05. Téli szünet: 2008.12.29. – 2008.12.31.
A téli szünet idején a Petõfi óvoda a városi ügyeletes
intézmény. Nyári szünet: 2009.08.03. – 2009.08.21.
A Dózsa György Napközi Otthonos Óvoda nevelésnélküli munkanapjai: 2008.11.28., 2009.02.06., 2009.03.27.,
2009.04.24., 2009.05.29. Téli szünet: 2008.12.29. – 2008.12.31.
Nyári szünet: 2009. 07.13. – 2009.07.31.
Dorog Város Önkormányzata 2008. II. félévre is támogatást nyújt 250.040 Ft értékben az intézményeinkben továbbtanulók számára.
A dorogi önkormányzat is pályázik a készségközpontú oktatás meghonosítására a városi intézményekben. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában kiírta a TÁMOP-3.1.4./08/2. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben” címû pályázatot. Közoktatási intézmények
fenntartói pályázhatnak, önrészt nem kell biztosítaniuk.
Az elnyerhetõ támogatás 5-25 millió Ft lehet. A pályázat
célja minõségi közoktatás biztosítása kulcskompetencia
területek fejlesztésén, oktatási programok és taneszközök
bevezetésén, adaptációján keresztül. Az érintett dorogi
intézmények: Zrínyi Ilona Általános Iskola, Petõfi Sándor
Általános Iskola, Dózsa György Napközi Otthonos Óvoda, Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, Zrínyi Ilona
Napközi Otthonos Óvoda. Az Eötvös József Általános Iskola már bevezette a kompetencia alapú oktatást.
Tizenhárom felsõoktatásban tanuló dorogi diáknak
nyújt anyagi támogatást a testület, miután elbírálták a beérkezett pályázatokat.
Megválasztották az új városi fõépítészt Dankó Kristóf
személyében, aki 2008. november 1-tõl tölti be tisztségét.
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TÍZ ÉVE PARTNERSÉGBEN
Visszatekintõ Dorog és Wendlingen am Neckar kapcsolatának történetére
Az európai kapcsolatrendszer nem egy fikció, hanem a napi élmények szint- – lehetõségeikhez mérten – támogatjén megélhetõ, vagy megélendõ lehetõség. A külkapcsolatoknak meg kell ja azokat. Ezt követõen az Erkel Fejelenniük az intézményi tapasztalatok átadásában, a nevelés-oktatás, szociá- renc Zeneiskola Ifjúsági Zenekara
lis ágazat és az egészségügy területén egyaránt. Dorog és Wendlingen am mutatkozhatott be a német kisvárosNeckar között ezek a kapcsolatok elevenek és egyre szerteágazóbbak. A tíz ban két alkalommal is. Elõször akkor,
éve formálisan is deklarált testvérvárosi szerzõdés azonban több évtizedes, amikor Dorog városa kopjafát állíttasõt több évszázados történelmi szálakkal gyökerezik a múltba.
tott a wendlingeni temetõben az elA II világháború után sok német csa- tóberben alapították meg a hunyt, egykori dorogiak emlékére.
lád volt kénytelen elhagyni hazáját, Wendlingen-Dorog Baráti Egyesüle- Másodszor pedig részt vehettek egy,
családját s új otthont keresni. Dorog- tet. Elsõ komoly lépésük a két város az ifjúsági zenekarok részére renderól hosszú hányadtatások során sok közötti diákcsereprogram elindítása zett versenyen, ahol a dorogiak kivácsalád talált új otthonra a Baden volt. Ez azért is nagyon fontos, mert a ló minõsítéssel térhettek haza.
Az egyesület tagjai fontosWürttenberg tartománybenak
tartják, hogy személyesen
li Wendlingen am Neckaris
egyre
többet találkozzanak
ban.
egymással.
Ezért úgy gondolA szétszakított családok
ták,
hogy
ezt
szervezetten foghosszú évekig csak gondoják
megoldani.
Évente két allatban találkozhattak egykalommal
úgynevezett
mással, aztán késõbb, mikor
„Bürgerbus” érkezik Dorogra,
a határok egy kicsit nyíltak,
és a dorogiak is ellátogatnak
a wendlingeniek egyre
hozzájuk. Alkalmanként 2-3
gyakrabban látogattak haza.
napot töltenek együtt gazdag
Ezek a családi, majd baráti
programokkal színesítve az
találkozók eredményezték
együttlétet. Így vettek részt
azt, hogy a ’70-es években
Wendlingenben 1998-ban a két
már meg tudták szervezni
település testvérvárosi szerzõazt, hogy a Dorogi Bányász
Szalai
Ferenc
és
Alexander
Lencsés
désének ünnepélyes aláírásán
Zenekar bemutatkozhasis.
Hagyományosan
képviseltetik mason Wendlingenben. A ’80-as években fiatalok családoknál lettek elhelyezve.
gukat
a
wendlingeni
„Nemzetek váelsõsorban az egyházközségek között Ezáltal betekintést nyerhettek egy
sárán”,
melyet
május
elsõ napjaiban
volt kapcsolat. A wendlingeni katoli- másik ország polgárainak, családi élerendeznek
meg,
ahol
a
két egyesület
kus egyházközség ifjúsági kórusa járt tébe, szokásaiba, és kitûnõ lehetõséközös
standon
mutatkozik
be. Már elõDorogon, és a dorogi fiatalok is vol- geik nyíltak nyelvtudásuk gyarapítáre
várják
az
ottaniak
az áltatak Wendlingenben.
lunk
készített
gulyást
és lánElsõsorban ezekre az elõzgost,
mellyel
mindig
óriási
siményekre alapozva hozta
kert
aratnak
az
egész
városban.
meg Dorog város elsõ szaA több mint egy évtizedes
badon választott önkorkapcsolatok
már jócskán túlmányzata – amelynek akkor
mutatnak
a
rokoni,
baráti köSzalai Ferenc, a késõbbi
zösségeken.
Így
például
leheWendlingen Dorog Baráti
tõvé
tették
az
egyik
dorogi
orEgyesület elnöke is tagja
vosnak,
hogy
három
hetes
tavolt – azt a döntést, hogy
nulmányúton
vegyen
részt
az
vegyék fel a kapcsolatot
egyik
német
kórházban,
melyWendlingen am Neckarral.
nek során az orvos teljes elláFelismerték azt is, hogy a
tásáról a kinti egyesület gonvárosi kapcsolatok mellett
doskodott. Egyébként ettõl a
szükség van a civil kapcsoDr.
Tittmann
János
és
Frank
Ziegler
polgármesterek
kórháztól azóta többször kalatokra is.
pott
a
város
kórházi berendezéseket. /
Ezért 1994 tavaszán elõször sára. Az elsõ diákcsere 1995-ben volt.
Ez
sem
volt
mindig egyszerû, hiszen
Wendlingenben alapították meg a Akkor dorogi gimnazisták látogattak
az
elsõ
alkalommal
a határtól fordulDorog-Wendlingen Baráti Egyesüle- Wendlingenbe. Azóta felváltva jöntak
vissza
barátaink,
mert valamilyen
tet Alexander Lencsés elnökletével, nek õk, illetve mennek a dorogi fiataengedélyt,
vagy
igazolást
elfelejtettek
majd – mivel ebben még a helyiek- lok egymáshoz. Most már az iskolák
megcsináltatni./
Ez
a
probléma
az
nek nem volt gyakorlata, ezért nem saját hatáskörükben szervezik ezeket
(Folytatás
a
következõ
oldalon)
ment olyan zökkenõmentesen – ok- a programokat, a két egyesület pedig
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TÍZ ÉVE PARTNERSÉGBEN
Visszatekintõ Dorog és Wendlingen am Neckar kapcsolatának történetére
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Európai Unióba való belépésünkkel
megoldódott, úgyhogy a legutóbbi
adomány, mely a felújított és kibõvített dorogi kórházhoz érkezett – 80
kórházi ágy, éjjeliszekrények, tolószékek, járókeretek mûszerek – már gond
nélkül ideért.
A jelen kapcsolatainak
ápolása mellett egy kicsit a
régi hagyományokat is megpróbálták újra éleszteni azzal,
hogy Wendlingenben fölélesztették azt a dorogi búcsút,
amelyet kitelepítés után a dorogiak ott is megünnepeltek.
Ennek emlékére magyar estet
rendeztek. Dorogon pedig
farsang táján elevenítik fel
régi hagyományainkat, és a
Német Kisebbségi Önkormányzattal svábbált rendeznek melyrõl elmondhatjuk, hogy évrõl évre
egyre népszerûbb.
A külkapcsolati delegációk programjaiban már standard módon szerepelnek idõs otthonok, ápolási,
oktatási-nevelési intézmények látogatása, tapasztalatok megosztása. A kulturális
kapcsolatok jelentik továbbá
a kulturális értékek cseréjét
is. Minden település úgy
próbálja kialakítani partnerkapcsolatait, hogy abban jól
érezze magát, és olyan kötõdéseket erõsítsen, amely
mindkét fél számára hasznos
és kedvezõ. Az elmúlt évek
alkalmat adtak Dorognak
arra is, hogy megismerjék
Baden Würtenberg tartomány intézményi, közigazgatási és gazdasági
struktúráját, bepillantást nyerhettünk
például az ottani Ipari és Kereskedelmi
kamara szerkezetébe, a tartományi parlament kapcsolatrendszerébe, önkormányzati és régiós együttmûködéseibe. Megismerhettük Wendlingen am
Neckar több civil szervezetét, nagy
múltú zenekarát, akik közül néhányan
Dorogra is ellátogattak, mint például a
Kerékpáros Egyesület tagjait, vagy a
már említett fúvós zenekart és természetesen a Dorog Wendlingen Baráti
Egyesület tagjait. Ugyanúgy a dorogi-
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ak is egyre több területrõl képviseltették magukat testvérvárosunkban. Bemutatkoztak képzõmûvészeink, 1998ban Furlán Ferenc grafikus és Bencze
László fotómûvészek, és most legutóbb,
a tíz éves partneri kapcsolatunk megünneplése alkalmával Kolonics Péter

festõ, de a Nemzetek Vásárán 2000-ben
Bús Sándorné népi iparmûvész is nagy
sikert aratott csuhéból készített dísz-és
használati tárgyaival. De több dorogi
cég is képviseltette magát a

wendlingeni vásáron. 2007-ben, a testvérvárosi szerzõdés dorogi aláírásának
tizedik évfordulóján megrendítõ kiállítást rendezett a város a dorogi gimnazisták és a két baráti egyesület közremûködésével, mellyel a 60 éve kitelepített dorogiaknak állítottak méltó emléket. Sajnos minden programot, résztvevõt nem tudunk felsorolni, de min-

denképp szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a legtöbbet tették e
két város kapcsolatainak kialakításában
és életben tartásában, úgy mint Alexander Lencsésnek és Szalai Ferencnek, a
két baráti egyesület elnökeinek, Francz
Köhlernek és Dr. Dávid Annának, a két
város polgármesterének, akik
elindították a hivatalos eljárást, Andreas Hesskynek és dr.
Tittmann Jánosnak, akik polgármesterként aláírták a testvérvárosi kapcsolat dokumentumát és Frank Zieglernek, Wendlingen am
Neckar jelenlegi polgármesterének aki továbbvitte és
mai is szívén viseli a két város partnerségét. Szintén köszönet illeti a diákcseréket
kezdetektõl támogató és
programjaikat szervezõ Ingrid Stetter
asszonyt, Edit Fuchst tanárnõt és a dorogi gimnázium tanárát, Kolonics
Péternét, Puchner Ferencet, a Dorogi
Német Kisebbségi Önkormányzat
egykori elnökét és mindazokat a képviselõket, civil tagokat, akik önzetlenül támogatták e nemes ügyet. Végezetül
elevenítsük fel a testvérvárosi
okirat néhány sorát, mely jellemezte és remélhetõleg a jövõben is jellemezni fogja a két
város elkötelezettségét közös
értékeink mellett.
„Elkötelezzük magunkat, hogy
legjobb tudásunk szerint támogatjuk városaink kulturális, gazdasági, sport és emberi kapcsolatait,
hogy polgáraink, elsõsorban a fiatalok a barátság és megértés szellemében
egymásra találjanak.
Közös akaratunk, hogy minden erõnkkel hozzájáruljunk Magyarország és Németország békés és szoros együttmûködéséhez, Európa egységéhez, a népek békében és szabadságában való megértéséhez.”
Cservenka Rita
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Térségi hírek

Dorogi úszósikerek

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás októberi soros ülésén a polgármesterek arról határoztak, hogy a 2009. évtõl
pályázatot írnak ki a dorogi kistérség területén lakóingatlannal rendelkezõ természetes személyek számára az azbeszt
alapú palatetõk környezetvédelmi célú cseréjének támogatására. Az 1.200.000.- Ft-os keretösszegre várhatóan 2009. márciusától, a társulás 2009. évi költségvetésének elfogadása után
lehet majd pályázni. A pályázható összeg maximum 120.000.Ft/lakóingatlan. A támogatás utófinanszírozású lesz.
Az ülés napirend szerinti részében módosították még a
2008. évi költségvetés III. negyedévét, és elfogadták a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás és intézményeinek 2009.
évre szóló belsõ ellenõrzési munkatervét.
Megkezdõdhet a térség könyvtári állományának digitalizálása is, miután a mozgókönyvtári szolgáltatás pénzügyi feltételeit is elfogadták a polgármesterek.
Az egyebek napirendi pontban a Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak átvállalásáról tárgyaltak. Ugyanis 2009. január 1-tõl a megye felmondta az ellátási szerzõdést. Így gondoskodni kell a logopédia és a nevelési tanácsadó szolgálat
mûködtetésérõl. A polgármesterek különbözõ megoldási
javaslatokat vetettek fel, melyeket egyenként megvizsgálnak,
hogy melyik nyújtja a legkedvezõbb megoldást.

Az októberi, Esztergomban megrendezett városi diákolimpiai versenyen, úszásban három arany-és két bronzérmet szereztek a dorogi tanulók.
A 2000-es korosztályban Nyilas Kornél, a dorogi Eötvös József Általános Iskola tanulója, elsõ lett az 50 méteres
gyors-és az 50 méteres mellúszásban is.
Az 1998-99-es korcsoportban Szederkényi Kinga, a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója harmadik helyezést
szerzett 50 méteres mellúszásban.
Ebben a két korcsoportban az igazolt sportolók és a nem
igazolt versenyzõk együtt indultak. A dorogi gyerekek, nem
igazolt versenyzõkként vettek részt ezen a viadalon.
Az 1996-97-es korcsoportban a Zrínyi Ilona Általános
Iskola diákjai két érmet szereztek, a nem igazolt versenyzõk közötti versengésben. Wéber Dana megnyerte az 50
méteres mellúszást, Kovács Katalin pedig ugyanebben a
versenyszámban harmadik lett. A diákok a Don Pepe ÚjHullám úszó-és Vízilabda Iskola úszótanítványai. A dobogós helyezést szerzett gyermekek részt vehetnek a megyei diákolimpiai versenyen, amelyet 2009. januárjában,
Esztergomban rendeznek meg.

Télen-nyáron segítõkészen

Faültetés

37 dorogi gyermek vett részt a Vöröskereszt városi szervezete által szervezett nyári táborban Pilismaróton. A forró
augusztusi kánikulában fürdéssel, sportprogramokkal,
kézmûves foglalkozásokkal várta õket a táborvezetõ Koppányi Mária. A hagyományoknak megfelelõen tanultak
elsõsegély nyújtást, a vöröskereszt munkájával ismerkedtek, majd vetélkedõn adtak számot frissen szerzett ismereteikrõl. De a legkedveltebb program a fürdés mellett a táborzáró esti diszkó volt. Idén rekord összegû felajánlás
érkezett gazdasági szervezetektõl, intézményektõl és persze jó szándékú magánszemélyektõl.
A táborozás végeztével újabb „csúcsidõszak” következik a
Vöröskereszt életében. A novemberi Egészséges élet hónapja programsorozat után a karácsonyi akciókra készülnek. A rászoruló gyermekeknek csomagokat állítanak
össze, és szétosztják az iskolákban. A hajléktalanoknak, és
más rászorulóknak is segítenek, egész napos kedvezményes karácsonyi vásárt, ingyenes ruha osztást tartanak. Az
adományozók száma szerencsére egyre nõ. Ennek ellenére továbbra is szívesen fogadnak bármilyen jellegû, akár
személyes segítséget is. Akármilyen feleslegessé vált, de
még használható tárggyal, ruhával, bútorral, aprósággal
segíthetik mások karácsonyát szebbé varázsolni. A Mátyás
király út 1-ben adhatják át felajánlásaikat.
Egy másik fontos hír: decemberben véradás lesz Dorogon. Ide is várnak régi és új véradókat egyaránt. A rendszeres véradókat is köszöntik még decemberben a mûvelõdési házban egy kis ünnepséggel.

Még az õszi idõjárás is kedvezett a faültetési akciónak,
melynek köszönhetõen számos, a remények szerint nagyra
növõ, árnyékot adó facsemete díszíti a Jubileum teret. A
Richter Gedeon Gyógyszergyár fõmérnöke, Szilágyi Gabriella adta át a több, mint hétszázezer forint értékû kisfákat a
városnak a gyár nevében. A tölgy, juhar és gesztenyefák ültetésében a sok önkéntes mellett segédkezett dr. Tittmann János polgármester is. Szerencsére sok résztvevõ volt, óvodásoktól a legidõsebb dorogi polgárokig. Egy kisgyermek Benedek Elek: Ne bántsd a fát! címû versét is elszavalta. Reméljük, a fák megõrzésében sok városlakó segít majd. A Jubileum téri programot a pilisi természetvédõk madárbemutatója zárta. Az egyik szervezõ, Winter Erzsébet önkormányzati
képviselõ – környezeti nevelõ elmondta: jutott facsemete
máshova is.14 darabot a Petõfi Sándor Általános Iskola diákjai fogadtak örökbe, négyet pedig a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola ültetett el.

Véradás Dorogon!
2008. december 18-án, 11-16 óráig véradás lesz a Városháza
„B” épületében (az Okmányiroda épülete, bejárat az Esztergomi út felõl). Minden véradó feltétlenül hozza magával TAJ kártyáját és személyi igazolványát!

2008. november
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GENERICHT

A Richter Gedeon több mint 100 éves gyógyszeripari
múltra visszatekintõ magyar társaság, jelenleg a régió vezetõ gyógyszeripari csoportja, regionális multinacionális
vállalat. Készítményei számos olyan terápiás területen
megtalálhatóak, amelyeken már bizonyították kiváló minõségüket és hatékonyságukat. A termékek a világ több
mint 100 országában elérhetõk az USA-tól kezdve az EUországain át Oroszországig, Ázsiáig.
A Richter megalakulása óta felelõsséget érez a betegek

Dorog Város Képviselõ-testülete nevében
Tisztelettel meghívom városunk lakóit 2008.
november 27-én (csütörtökön) 16 00 órai kezdettel,
a Polgármesteri Hivatal “A” épületének
dísztermében megrendezésre kerülõ

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Napirend:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetése teljesítésérõl.
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi
felújításairól, beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2009. évi tervekrõl.
4.) Egyebek
A Közmeghallgatásra minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
Dr. Tittmann János polgármester
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iránt és igyekszik megfelelni a változó igényeknek. Az új
hatóanyagok fejlesztése, bevezetése a hazai és nemzetközi
gyógyszerpiacra folyamatos annak érdekében, hogy a rászorulók mindig a lehetõ legkorszerûbb terápiában részesülhessenek.
A fenti célok szellemében a Richter 2008-ban egy új
termékcsaláddal lép a hazai gyógyszerpiacra Genericht
néven. A termékcsaládhoz tartozó hatóanyagok többféle
betegség esetén nyújtanak segítséget mind a gyógyító orvos, mind a betegei számára. A Genericht termékcsalád
folyamatosan újabb és újabb készítménnyel egészül ki,
amelyek a szív- és érrendszer, a gyomor-bél traktus, a bakteriális fertõzések, a krónikus gyulladásos betegségek területein kínálnak minõségi, hatékony terápiás megoldást.
A Genericht termékcsaládba tartozik jelenleg az egyik
legkorszerûbb ACE-gátló típusú vérnyomáscsökkentõ készítmény, amellyel a magas vérnyomásban szenvedõ betegek minõségi, hatékony terápiája valósítható meg. Szintén a Genericht termékcsalád tagja egy másik, vízhajtó
hatású vérnyomáscsökkentõ készítmény is, amely cukorbetegeknek is javasolt, mivel nem befolyásolja a vércukor
és vérzsír szinteket.
A 2-es típusú cukorbetegség kezelése komplex feladat
mind az orvos, mind a beteg részérõl. A Genericht termékcsalád ehhez nyújt segítséget kedvezõ árú, korszerû hatóanyag tartalmú vércukor csökkentõ készítményével,
mellyel lehetõvé válik a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedõk hatékony és biztonságos terápiája.
A Richter célja a Genericht termékcsalád megalkotásával egy olyan gyógyszerpaletta kialakítása, amely minõségi készítményeket juttat a gyógyító orvosnak, a gyógyszerésznek és a betegnek, melyekkel megvalósul a betegek
hosszú távú, kiszámítható, biztonságos és stabil terápiája,
könnyebbé téve ezzel jövõbeni életüket, javítva életminõségüket.
Forduljon bizalommal kezelõ orvosához és gyógyszerészéhez, és kérjen információt a Genericht termékcsalád
készítményeivel kapcsolatban.
X

ARANYLAKODALOM
Schmidt József és Sáray Rozália 2008. október 19-én a dorogi Szent József templomban megerõsítették fél évszázados
frigyüket. Az ünnepélyes szertartáson a családtagokon kívül sok barát és ismerõs is részt vett. Gratulálunk az együtt
töltött évekhez és további sok boldogságot kívánunk!
A szerkesztõség
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A Zsigmondy Vilmos Gimnázium diákjai a németországi
Wendlingenben
Ebben az évben került sor hetedik alkalommal a diákcserére a wendlingeni Robert Bosch Gimnázium, a
Johannes Kepler Reáliskola és a Zsigmondy Gimnázium
között. Nagy izgalommal készültünk az utazásra,melyet
már levélváltások elõztek meg, mindannyian tudtuk, kihez kerülünk. Sokat gyakoroltuk a népdalokat és a táncot,
hogy méltóképpen képviseljük iskolánkat ezen az ünnepi eseményen.
Kolonics tanárnõ és Gromon tanár úr vezetésével szeptember 28-án indultunk a gimnázium elõl, repülõvel utaztunk Németországba, családoknál szállásoltak el bennünket, akik a reptéren már vártak ránk.
A 10 nap alatt iskolába jártunk, illetve különbözõ programokon vettünk részt. Fogadott bennünket Ziegler polgármester úr és a két iskola igazgatója is. Kirándultunk
Stuttgart-ba, Esslingen-be, Ulm-ba, Blaubeuren-be,
Holzmaden-be. Megnéztük a Mercedes múzeumot, jártunk
egy csodálatos cseppkõbarlangban is.
Lehetõségünk nyílt a német nyelv aktív gyakorlására, a
német iskola és a német családok életének közvetlen megismerésére. A közös programok mellett a családok egyéni programokat is szerveztek a diákoknak. Nagyon nagy szeretettel
és õszinte barátsággal látták vendégül a gyerekeket, igaz barátságok is születtek a német és a magyar diákok között.
Október 3-án ünneplik Németország újraegyesítését.
Dorog város és Wendlingen partnerkapcsolatának 10 éves
jubileumának megünneplésére is ekkor került sor. Ezen
az ünnepségen a wendlingeni lakosok mellett Dorog város küldöttsége is részt vett. Az ünnepélyes köszöntõk után
kis mûsorral kedveskedtünk vendéglátóinknak. Magyar
A Pro Schola Nostra Alapítvány megköszöni
mindenkinek, akik a 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak
felajánlották. A felajánlott és befolyt összeg 411.672.Ft volt, melyet a kuratórium
az Alapító okiratnak megfelelõen használ fel.
Brassói László kuratórium elnök

2008. november

népviseletben magyar népdalokat és táncokat adtunk elõ,
nagy sikerrel.
Elmondhatjuk, hogy tartalmas, változatos programokon vettünk részt, és bár kicsit fáradtan , de élményekben
gazdagon tértünk haza. Köszönjük szépen a lehetõséget
az iskola vezetésének és a támogatást a „Pro Schola Nostra
Alapítványnak”!
Faul Hajnalka 11.A

Október 12-én nemzetközi hip-hop versenyen
nagy sikerrel szerepelt a Crazy Dance együttes
Bredókáné Kozák Anna vezetésével
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Novemberi és decemberi programajánló
2008. november 17. hétfõ, 18 óra:

2008. december 4. 18 óra,
Szent Borbála templom:

A Bartók Vonósnégyes koncertje

Ünnepi szentmise

a mûvelõdési házban.

a templom felújítása alkalmából.
2008. november 20. 16 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

2008. december 5. 17 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

Gábor György bibliakutató elõadása
a Biblia Éve jegyében.
Lévay Jenõ Munkácsy-díjas grafikus mûvész ehhez
kapcsolódó kiállítása a Dorogi Galériában (december 1ig látogatható). A belépés díjtalan!

Farkas Rose-Marie (ének) és
Málnai József (zongora)
közös koncertje az örmény kisebbségi önkormányzat
szervezésében. A belépés díjtalan!
2008. december 10. 15 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

November 22-én 13.00 órakor

Hip-hop és Break táncverseny

Idõsek karácsonya.

a Mûvelõdési Házban

A város 70 éven felüli lakóinak köszöntése.

„10 év Dél-Olaszország vulkánjain címmel”
vetített képes elõadást tart a BEBTE
2008. november 24-én, hétfõn, 17 órakor
az Arany János Városi Könyvtárban.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

2008. december 13. 16 óra,
Luca Napján – karácsony felé.

„Szent István és a németek”

2008. november 27. 9 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház, Filharmónia ifjúsági
bérlet elõadás:

– Nagy T. Katalin mûvészettörténész vetített képes
elõadása Szent István halálának 970. évfordulója alkalmából Lévay Jenõ illusztrációi felhasználásával.
17 órakor zenés-mûsoros est a színházteremben.
A belépés díjtalan!

Kolompos Együttes
„A csodaszarvas legendája”.

2008. december 14. 9 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

Belépõ: 500,- Ft

Adventi játszóház

2008. november 28. 17 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:
A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola

a Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-Út Alapítvány
szervezésében.
A belépés díjtalan!
2008. december 19. 18 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

szalagavató ünnepsége.
2008. november 29. 17 óra, Hõsök tere:

Karácsonyi Gálamûsor.

Adventi gyertyagyújtó szabadtéri mise.

Mága Zoltán és az Angyalok. Rauscher György-díj
átadás. A belépés díjtalan!

2008. december 1. 19 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház, Színházbérlet elõadás:

2008. december 31. 19 óra,
A József Attila Mûvelõdési Ház:

A miniszter félrelép

Szilveszteri mulatság.

a Kalocsai Színház elõadásában.. Jegyek és bérletek a
mûvelõdési házban kaphatók!

Operett gála, bál, és éjfélkor tûzijáték a 25 éves város
ünnepségsorozat indításaként.

Örményország virágai a Dorogi Galériában
Az Örmény Kulturális Minisztérium és az Országos Örmény Önkormányzat között létrejött kulturális együttmûködés keretében érkezett Magyarországra Hripszime
Kocsarjan festõmûvész. Harminc képbõl álló tárlata a
Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat szervezésében
október 31-én nyílt meg a Mûvelõdési Házban. Végh Éva
festõmûvész megnyitó beszédében többek között ezt mondta: „Hripszime Kocsarjan virágcsendéleteivel úgy mutatkozik
be, mint a természet finom rezdüléseinek avatott ismerõje, mint
aki hosszan és elmélyülten kutatta és tanulmányozta az õt
körülvevõ világ titkait. Ahogy a kiállítás képanyaga mutatja,
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igen sokrétûen használja ki a már letaposott utak nyújtotta
lehetõségeket. Minden egyes kép kompozíciója gondosan megszerkesztett, a színskála rendezi harmonikus egységbe a kép
összetevõit. A mûvész képein a mindennapok szépsége jelenik
meg. A kompozíciók szerkezete általában egyszerû – ebben
nyilvánul meg az alkotó szeretete és alázata a természet iránt.
Az egyszerû tárgyakban ott rejlik a családi tûzhely, az otthon
melegének ünnepélyes és harmóniát sugárzó tisztelete. A szemlélõ feladata megfejteni Hripszime Kocsarjan virágokon és
világokon át küldött üzenetét.” A kiállítás megnyitóján Mery
Ghazarjan két örmény etûdöt zongorázott
D.K.P.
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