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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

56. BÁNYÁSZNAP
Dorog város szeptember elsõ
és a Mardi Grass Jazz Band szórahétvégéjén immár 56. alkalommal
koztatta a nagyérdemût. Este a néprendezte meg - bányász hagyomászerû Koós-Bajor kabaré duett lényaihoz - kötõdõ, többnapos ünpett fel. A várva várt tûzijáték fénepségét.
nyei után a Romwalter Band örökAz idei Országos Bányásznap
zöldekkel teremtett igazi utcabáli
központi megnyitó ünnepsége
hangulatot.
Gyöngyösön volt, ahol a szokásokÉvek óta hagyomány Dorogon,
nak megfelelõen az arra érdemes
hogy Bányásznapkor átadás, avatás
bányászok, illetve a bányászathoz
színesíti a programok sokaságát.
kapcsolódó kiemelkedõ munkát
Az idei év fontos eseménye volt a
végzõ személyek részesültek kinevezetes támfal és a benne találtüntetésben. A Bánya- és Energiaható kegyhely vasárnap délelõtti
ipari Dolgozók Szakszervezete Elátadása. Az ünnepségen Dorog
nöksége a bányász kulturális örökpolgármestere, dr. Tittmann János
ség és hagyományõrzés terén végbeszélt a kiemelkedõ építészeti és
zett kiemelkedõ munkásságának
kulturális örökség történetérõl. Az
elismeréseként Mûvészeti Nívódíépítményt 80 éve szentelték fel. A
jat adományozott Szentgyör-gyi
bánya mérnökei eredetileg azért
Sándornak, a dorogi József Attila
tervezték, hogy megakadályozzák
Mûvelõdési Ház dekoratõrének,
az esõvíz és sár lezúdulását a dombakinek ezúton is gratulálunk.
ról, valamint a gyalogosok is
A gyönyörûen felújított Mária barlang és támfal
Augusztus 28-án a bányaipar
könnyebben jussanak le a városdolgozóit és nyugdíjasait a dorogi mûvelõdési ház felújíba. A Mária szobrot Morva Izidor, egykori jegyzõ helyeztása miatt a tokodaltárói Bányász Mûvelõdési Házban kötette el a támfalban, hálából, hogy a lakásában történt robszöntötték. A dorogi szénmedence településein megkoszobanás nem követelt áldozatot. Erre márványtábla is emlérúzták a hõsi halált halt bányászok sírját és a bányász emkeztet, az alábbi felirattal: „A Szûz Anya megoltalmazott
lékhelyeket.
1926. augusztus 7-én hajnalban 3 órakor. Morva család.”
A dorogi bányásznapi programsorozat szeptember 1Tett, erõ és alázat. Ezen három fõ elem birtokában Doén a II. Térségi Civil Nap rendezvényeivel kezdõdött (berog képes megõrizni emlékeit, örökségét – mondta dr.
számolónk a 5. oldalon). A
Tittmann János polgárnépünnepély a Bányász
mester beszédében. Ennek
Zenekar és az Aranycsenszellemében került sor a
gõ Mazsorett csoport zeMária barlang felújítására
nés felvonulásával vette
is. Ez kifejezi hálánkat és
kezdetét. A Jubileum térköszönetünket is azért,
re érkezve az ott összegyûlt
mert megvan a város kéközönséget szórakoztatták
pessége és ereje a hûségtérzenével, tánccal. Este a
ben való megújuláshoz. A
karatebemutató után a
köszöntõ után Gyöngyös
blues király, Deák Bill
Ferenc plébános áldotta
Gyula lépett fel zenekarámeg a kegyhelyet. A polval tekintélyes létszámú
gármester beszédéhez
közönség elõtt, óriási sikapcsolódóan kiemelte,
kert aratva.
hogy az erõt, és az alázat kéA szombati nap a felpességét át kell adnunk
hõtlen kikapcsolódásé
utódainknak is. Majd revolt: délután gyermekményét fejezte ki, hogy a
mûsorok, Slágerparty, az
jövõ évi Jézus szíve ünneDr. Tittmann János a Morva család tagjaival
pen a körmenet része lesz
Oklahoma Country Band
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a Mária-barlang. Az ünnepséget a Hunyadi Zoltán vezette Monteverdi Kórus mûsora színesítette. A Morva család jelenlévõ tagjai elsõként tekinthették meg a kegyhelyet, s helyeztek el
virágot a Mária szobornál. Ezután a
szép számban megjelent dorogiak csodálták meg a valóban gyönyörûen felújított támfalat és az elõtte lévõ teret..
A beruházás bruttó 59 Millió Ft-ba került, melyhez a februári „Bál a városért” jótékonysági est résztvevõi közel 1, 1 millió forinttal járultak hozzá.

Deák Bill a színpadon

Ezzel egyidõben a Szent
Borbála templom vasárnap
délelõtti miséjét az egész ország élõben kísérhette figyelemmel a Magyar Katolikus
Rádióban. Nagy megtiszteltetésként szeptember 4. és 10.
között a Kossuth Rádióban a
déli harangszó a Bányász
templomból szólt.
Délután ismét a Jubileum
téren sörivó versennyel, játékos vetélkedõkkel, táncbemutatókkal és a párkáA minden eddiginél színesebb programokat
nyi Kisbojtár Együtóriási érdeklõdés kísérte
tes mûsorával várták
a dorogiakat. Az est fény- sunk a jelenleg folyó munkálatok nyopontja a Charlie koncert volt, mán.
Városunk tehát építi jövõjét, s õrzi
ahol több, mint ezer ember
énekelte együtt az ismert slá- hagyományait. Ahogyan az ünnepi átadáson is elhangzott: hiszünk várogereket.
Az 56. Bányásznap sike- sunkban, mert tervezzük jövõjét, megréhez a kellemes idõjárás és van az erõ a tervek végrehajtásához és
az igényes, jól szerkesztett az alázat elõdeink munkája, hagyatéprogram is hozzájárult. Már ka iránt. Ez a Bányásznap azt üzente:
a jövõ évre gondolva sokan bízzunk városunkban, bízzunk makíváncsian várják, hogy mi- gunkban!
lyen átadásra, avatásra kerül
sor, hogyan újul meg vároMaZsu

Testületi hírek
2006. június 30-i ülés
A képviselõ-testület június 30-i ülésén módosította a
rendszeres szociális segélyrõl szóló rendeletét. Eszerint
ha a rendszeres szociális segélyben részesülõ személy a
segély folyósításának idõtartama alatt az együttmûködési
kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét az önkormányzat rendeletében meghatározott idõtartamig, de
legfeljebb hat hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani.
Mindezt önkormányzati rendeletben kell szabályozni. A
közgyógyellátás feltételei is változtak. A szociális rászorultság feltételeit az önkormányzat a helyi viszonyoknak
megfelelõen szabályozza. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzõ dönt. A képviselõk elfogadták a dr.
Mosonyi Albert Gondozási Központ 2005. évi munkájáról
szóló beszámolót. Tájékoztatót hallottak a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2006. évi,
dorogi intézményeket érintõ pályázati eredményekrõl. A
dorogi intézményeink összesen 1.128. ezer forintot kaptak
az alapítványtól. Módosították az önkormányzat és a Szent
Borbála Szakkórház Kft. közbeszerzési tervét. Kiválasztották a Kossuth Lajos utca csapadékvíz csatornájának építõjét. Az egyszerûsített közbeszerzési eljárás nyertese a
Strabag Zrt. Tatai Fõépítésvezetõsége bruttó 31.642.364,forint ellenszolgáltatási díjért. Az utolsó ROP beruházás,
az idõsek átmeneti otthona kialakítása tárgyában is lezárult a közbeszerzési eljárás. A Schmidt villa kertjében levõ,
volt óvoda üres épületrészét az Aranyecset 94 Kft. újíthatja fel, illetve alakíthatja át 25 fõs idõsek átmeneti otthonává. A projekt költsége 88.986.776,- Ft. A képviselõk módosították a Petõfi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programját. A testület a Semmelweis-nap alkalmából a Dorogi
Szakorvosi Rendelõ Kht dolgozói közül három fõ számára nettó 50.000,- forint jutalmat szavazott meg. Megválasz-
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tották a Helyi Választási Bizottság tagjait, akik az õszi helyhatósági választásokat felügyelik.
Dorog Város Képviselõ-testülete rendkívüli ülést tartott július 14-én. Döntöttek a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatot Mûködtetõ Társulás és
a Központi Orvosi Ügyelet Intézményirányító Társulás
2006. december 31-i megszüntetésérõl. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási tanácsának ülésein már
több alkalommal felmerült a társulás által vállalt feladatok átszervezése. Jelenleg a családsegítést, a gyermekjóléti
feladatokat, valamint a központi orvosi ügyeleti feladatokat a két intézményirányító társulással kötött megállapodás alapján látja el a többcélú kistérségi társulás. Jelentõsen egyszerûbbé és átláthatóvá válik a feladatellátás és a
finanszírozás is, ha a jelenlegi három tárulás helyett a többcélú kistérségi társulás látja el a közvetlen feladatokat.
Ennek értelmében módosították a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását is. A „Központi
ügyeletek létrehozása, illetve ügyeletek központosítása”
címû pályázat keretén belül Dorogon, a Szent Borbála
kórház területén központi orvosi ügyelet, sürgõsségi betegellátási központ és mentõállomás létrehozására kiírt
egyszerû közbeszerzési eljárás nyertese a Samo Bt. lett,
bruttó 107.400.199,- forint ellenszolgáltatási díj ellenében.
2006. augusztus 1-én, rendkívüli ülés keretében eredménytelenné nyilvánította a dorogi képviselõ-testület a
Panel Plusz programban kiírt közbeszerzési eljárást. Az
iparosított technológiával épült lakóépületek energiafelhasználást csökkentõ korszerûsítése tárgyában kiírt közbeszerzésre beérkezett ajánlatok egyike sem volt megfelelõ a rendelkezésre álló fedezet mértékét illetõen. Így a testület új, nyílt közbeszerzési eljárást indít a panel épületek
felújítását végzõ vállalkozó kiválasztására.
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Önkormányzati választások 2006.
Dorogi jelöltek névsora

Egyéni választókerület jelöltek
DOROG 01. számú választókerület
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Cselenyákné Cservenka Rita,
DÉVE
Cserõdi Attiláné,
Környezetvédõk
Geiszler József, DVBE
Gergely Zoltán Mihályné,
Független
Gödrösi János Zoltán,
FIDESZ-KDNP
Kozák Oszkár, ROSZE
Molnár Albert,
DVE-MSZP-SZDSZ
Szencziné Oszkay Zsuzsanna,
Független
DOROG 02. számú választókerüle t
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Bokros László, SZDSZ
Dr. Csuha József, MSZP
Mátyus Mihályné, DÉVE
Nádor Tamás István,
Környezetvédõk
Sasvári Katalin, DVBE
Szegi János, FIDESZ-KDNP
DOROG 03. számú választókerüle t
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Csekõ Gyula András, DÉVE
Dankó József, DVBE
Holicska Lajos, Független
Dr. Juhász-Nagy Péter József,
FIDESZ-KDNP
Karcz Jenõ, MSZP
Klotz Tamás, SZDSZ
Nógrádi Mariann,
Környezetvédõk
DOROG 04. számú választókerület
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Belecz László, DVBE
Jászberényi Károly, SZDSZ
Mûvész Pálné, Környezetvédõk
Plangár Lászlóné, MSZP
Wágner Zsolt, FIDESZ-KDNP
DOROG 05. számú választókerüle t
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Baranyai Renáta, MSZP
Danyi József, FIDESZ-KDNP
Dávid Lászlóné Dr. Dávid Anna,
Környezetvédõk
Herhoff Ferenc, Független
Kelenföldi Csaba, SZDSZ
Szax Róbert, DVBE
Vörös Gabriella, ROSZE
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DOROG 06. számú választókerüle t
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Béres Tiborné, MSZP
Fodor Nicolett, FIDESZ-KDNP
Kissné Csorba Erika,
Környezetvédõk
Sterk Teréz, DVBE
Szedõné Bódi Ilona, SZDSZ
DOROG 07. számú választókerüle t
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Balogh Zoltánné,
Környezetvédõk
Bredóka Istvánné, ROSZE
Deák Ferenc, Független
Gajdos Béla, DVBE
Király Erzsébet, MSZP
Kozák Oszkárné, MCF
Szabó Andrea, FIDESZ-KDNP
Szabó Ernõné, SZDSZ
DOROG 08. számú választókerület
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Balogh Zoltán, Környezetvédõk
Barlangi Katalin, SZDSZ
Dr. Bartalos József, DVBE
Kandra Béla, DÉVE
Molnár Ferenc, MSZP
Romfa Mihályné, MCF
DOROG 09. számú választókerület
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Gál Andor, MSZP
Kovács Ibolya, ROSZE
Rábl János Károly, FIDESZ-KDNP
Tauber György, Környezetvédõk
Vass Benedekné, SZDSZ
DOROG 10. számú választókerület
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Finta András, Független
Imre Edina Noémi, ROSZE
Dr. Kövecs Károly,
FIDESZ-KDNP
Mihalovics András, DVBE
Nébel József Ferenc, MSZP
Szigetiné Krasznai Judit, SZDSZ
Vig Attila, Független
Winter Erzsébet Éva,
Környezetvédõk

Polgármester jelöltek
Jelölt neve, jelölõ szervezet
Balogh Zoltán, Környezetvédõk
Dr. Tittmann János, MSZP
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Kisebbségi önkormányzati jelöltek
Jelölt neve, jelölõ szervezet, kisebbség
Bredóka Istvánné,
ROSZE, CIGÁNY
Imre Edina Noémi
ROSZE, CIGÁNY
Kovács Ibolya
ROSZE, CIGÁNY
Kozák Oszkár
ROSZE, CIGÁNY
Kozák Róbert Jánosné
KMCKÖSZ-MCF FÓRUM, CIGÁNY
Sztojka Nikolett
KMCKÖSZ-MCF FÓRUM, CIGÁNY
Sztojka Viola
KMCKÖSZ-MCF FÓRUM, CIGÁNY
Vörös Gabriella
ROSZE, CIGÁNY
Hágelmayer Gábor
Német.Nemz.Kult., NÉMET
Kolonics Péter Józsefné
Német.Nemz.Kult., NÉMET
Puchner Ferenc
Német.Nemz.Kult., NÉMET
Sasvári Katalin,
Német.Nemz.Kult., NÉMET
Szányi Ferenc
Német.Nemz.Kult., NÉMET
Gödrösiné Hubacsek Judit
MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOKNÓGRÁD, SZLOV Á K
Hajnal Károly
MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOKNÓGRÁD, SZLOV Á K
Holicska Lajosné
MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOKNÓGRÁD, SZLOV Á K
Hubácsek Sándo r
MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOKNÓGRÁD, SZLOV Á K
Juhászné Somogyi Éva Anikó
MSZSZ-PILISI SZLOVÁKOKNÓGRÁD, SZLOV Á K
Dr. Dzsotján Gagik
MÖSE, ÖRMÉNY
Dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska
MÖSE, ÖRMÉNY
Erdõs Ferenc, MÖSE, ÖRMÉNY
Dr. Juhász-Nagy Péter Józsefné
MÖSE, ÖRMÉNY
Mara Márta Éva
MÖSE, ÖRMÉNY
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EBOLTÁS
A 20/2001. (III.09.) FVM rendelet 1. §. (4) bekezdése alapján az
ebtulajdonos (ebtartó) köteles minden három hónaposnál idõsebb ebét
beoltatni. Értesítjük az ebtulajdonosokat, hogy az ebek veszettség elleni
kötelezõ védõoltását az alábbi helyen és idõben végezzük el:
DOROG, PIAC - TÉR 2006. szeptember 19-én (kedd) 800 – 1100 óráig és
2006. szeptember 26-án (kedd) 1400 – 1600 óráig
DOROG, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 1. 2006. szeptember 21-én (csütörtök) 800 – 1100 óráig és 2006. szeptember 28-án (csütörtök) 1400 – 1600 óráig
Az oltásra csak egészséges kutyát vigyenek és kérjük, hogy az oltási
lapot hozzák magukkal.
Az ebtartás helyén történõ oltások bejelentése az Állategészségügyi Állomás Kerületi Hivatalában történhet.
Helye: Dorog, Mátyás király u. 1. Tel.: 33/503-025
A veszettség oltással egyidõben - 81/2002. (IX. 04.) FVM rendelet szerint –
kötelezõ az ebek emberre is fertõzésveszélyt jelentõ parazitái elleni védekezés,
azaz a féregtelenítés. Az oltás díja: 1.800,- Ft A féregtelenítés díja: 10 kg – ként
1 db tabletta / 100.- Ft
Dr. Prohászka Márta sk.
Tallósi Károly sk.
állatorvos
címzetes fõjegyzõ
mobil: 06/30/9574-979

Augusztus 20. alkalmából a dorogi
közterület felügyelõk
megkoszorúzták az ópusztaszeri
„Megmaradás Falán” Dorog
emléktábláját.

ROP hírek
Befejezéshez közelednek az útfelújítások
A Regionális Fejlesztési Operatív programban szereplõ útfelújítások közül elkészült a piactéri garázssor, a
Zsigmondy lakótelep, a Mészáros Lázár utca és a Jubileum
tér felszíni vízelvezetése és aszfaltozása. A Szent Borbála
templom mellett folyik a munka, parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint hamarosan lefektetik a díszburkolatot. Az
Otthon tér burkolása is hamarosan befejezõdik.
A József Attila Mûvelõdési Ház látványosan szépül. Az
épület egyik felén már kicserélték az ablakokat, s a falak
javítása, festése is elkészült. A tetõ javítása is jól halad. Az
épületen belül az akadálymentességet biztosító felvonót
építik. A fûtés korszerûsítése, valamint tûzjelzõ berendezés telepítése folyamatban van.
A volt brikettgyár területén minden épületet elbontot-

tak, a törmeléket elszállítottak. A terület hasznosításra vár.
Õsszel folytatódik a Zsigmondy lakótelepen és a Jubileum téren a zöldfelület fejlesztése, az elöregedett fákat
még tavasszal kivágták, helyükre újakat ültetnek. Mindkét
helyszínen elkészültek az új, szabványos játszóterek, melyeket a gyerekek már birtokba is vettek.
Az uszodánál a medencék elkészültek, a kiszolgáló létesítmények falazása a következõ feladat. A 25 fõs idõsek
átmenti otthona is jól halad. A kivitelezõ elkészítette a
gipszkarton válaszfalakat, beépítette az új ablakokat. Hamarosan az álmennyezet is a helyére kerül. A 2007. tavaszáig szóló befejezési határidõ minden projekt esetében
tartható.
MaZsu

Szépül a mûvelõdési ház, amely várhatóan ez év decemberében már fogadhatja látogatóit

Az elkészült medence után épülnek a kiszolgáló létesítmények az új uszodában
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Civilek a Lóga-tónál
Másodszorra találkoztak egymással a dorogi kistérség civil szervezetei
a bányásznapi Civil Fórumon a Lógatónál. A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alapprogram is támogatta. A
cél az volt, hogy a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben szerepet vállaló civileknek a tervezett elõadások konkrét segítséget nyújtsanak érdekeik érvényesítésében, emellett a dorogi kistérségben igen hasznos munkát
végzõ civil szervezetek kicserélhessék tapasztalataikat,
megismerjék egymást és közben jól is érezzék magukat.
Dr. Tittmann János, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Dorog polgármestere ismertette az önkormányzati szféra terveit, s az elmúlt
idõszak tapasztalatait: „Tavaly
arról beszéltünk, hogy miként
szerezzük meg a szükséges forrásokat. Megismertük, összeállítottuk a fejlesztési programoA
kat. Megismertük, hogy milyen
pályázati lehetõségeink vannak az EU-ban, milyen pénzforrások
közelíthetõk meg számunkra, azaz az
önkormányzatok, képviselõ-testületek,
és a civilek különbözõ szervezetei, azaz
egyesületek, alapítványok részére. Most
arról beszélünk, hogy mit értünk el.
Örömmel jelenthetem be, hogy Dorog
jelentõs pénzforráshoz jutott, megtapasztalhattuk elsõ alkalommal, hogy
mit jelent egy nyertes uniós pályázat,
mit jelent egy regionális operatív programon belül pénzhez jutni, milyen elõkészítéssel, bonyolítással, és utólagos ellenõrzési feladatokkal találkozik az önkormányzat. Kellemes és kellemetlen
tapasztalataink is vannak. Hogy mi az
eredménye ennek a munkának, azt
minden dorogi, illetve környékbeli ismeri. Szeretnék köszönetet mondani
minden doroginak azért, hogy türelemmel és békességgel viselik a „tájkép
csata után” filmbe illõ, városképi elemeket. Remélem, ennek a türelemnek
az az alapja, hogy tudják és elhiszik,
hogy a végeredmény szép és jó lesz.”
Ezután megfogalmazta, hogy a jövõben min kell változtatni ahhoz, hogy
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a civil érdekek jobban érvényesüljenek.
A helyi ügyekrõl helyben dönthetünk.
Világos célokra van szükség, melyeket
tõmondatokra egyszerûsített kijelentésként kell megfogalmazni. A lobbytevékenység fontosságát is kiemelte. Eszerint a döntéshozókat meg kell gyõzni,
hogy az adott szervezet célkitûzései
azok, melyek mindenképpen támogatásra érdemesek.

mûködés szükséges a helyi és térségi
civil szervezetek között. Ha nem
élünk a pályázati és képviseleti lehetõségekkel, a fejlesztési program beruházásai akkor is megvalósulnak,
csak a civil szféra kimarad belõle, és
nem biztos, hogy minden megvalósult fejlesztés úgy valósul meg, hogy
az teljesen találkozik a lakosság elképzeléseivel. El kellene gondolkodni azon, hogy miként lehetne
a civilek aktivitását erõsíteni,
mert így van garancia arra,
hogy elkészült értékeinket
magáénak érzi és védi is a lakosság. Szükség van fórumokra, közös találkozókra. Ez
nem pénz, hanem hozzáállás
kérdése, hogy jobban érvényesüljön a civil szféra szerepe ebben a gyorsan változó világban.
A következõ meghívott,
Székely Nóra, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztéközel kétszáz résztvevõ dr. Tittmann János
si Ügynökség munkatársa
elõadását hallgatja
gyakorlati tapasztalatok alapA civil szervezeteknek érdemes ján beszélt a civilek szerepérõl, le„civil parlamentet” mûködtetniük, s hetõségeirõl és felelõsségérõl a heezen belül egyeztetniük,mivel a for- lyi közösségek életében.
rások végesek, s egy térségen belül
Végül M. Tégen Katalin, a ROP Irárangsorolni kell a pályázati igényeket, nyító Hatóság programvezetõ munkas az sem árt, ha konszenzus van egy társa gyakorlati útmutatót adott a páadott pályázat közös támogatásában. lyázatíráshoz, illetve a pályázatíráshoz
Egyeztetés szükséges a települések igénybe vehetõ segítségekrõl beszélt.
képviselõ-testületeivel, és a kistérségA házigazdák ezután finom ebédgel is, hiszen a közös akarat elõsegít- del kínálták vendégeiket. A kötetlen
heti az egész térség fejlõdését.
beszélgetéshez a Romwalter Band szolAz elnök úr elmondta, hogy mi- gáltatott kellemes muzsikát. A jó hanlyen úton állt össze a dorogi kistérség gulatú találkozó a szépszámú résztvefejlesztési programja, melyben domi- võ szerint hasznos és eredményes volt.
náns módon önkormányzati prograMaZsu
mok, a második vonalban gazdasági
programok vannak, harmadik, nagyon vékony vonalban vannak csak a
civil programok. A regionális program is asszimmetrikus ezen a téren.
Így van bõven tennivalónk. Fontos,
Köszönetünket fejezzük ki
hogy a civil szervezeteknek legyenek
mindazok felé, akik
céljai, tervei, s ezek jelenjenek meg
Bérczi Ferenc
minden lehetséges fórumon
temetésén részt vettek, sírjára
A házigazda, Solecki Szilárd, a Civirágot, koszorút helyeztek.
vil Fórum elnöke is kifejtette véleméA gyászoló család
nyét: állandóbb és szorosabb együtt-

Köszönetnyilvánítás
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Folytatódik a Bécsi úti rekonstrukció – Épül a körforgalom

Hozzáfogtak a körforgalom építéséhez a Bécsi út és az
Esztergomi út keresztezõdésében. Elbontották a járdaszigetet, a régi járdákat feltörték, leszerelték a közlekedési
lámpákat, s lerakták az új nyomvonalnak megfelelõen a
szegélyköveket. Nemsoká a Szent László utca és Mária
utca közötti szakaszon elkészül az új járda, mely már a
Mária utcától az Esztergomi út felé is épül. Aszfaltozzák
az útpályát a temetõ elõtt, ott nemsokára befejezõdik a
munka az új lámpaoszlopok beszerelésével.

Új játék és sportudvarral
gazdagodott a Zrínyi iskola

A tanév elsõ napján avatták fel az új sportpályát és
játszóteret a Zrínyi iskola udvarán. Kovács Lajos igazgató
köszöntõjében háláját fejezte ki a szomszédos Bécsi udvar
építõinek a felújításban nyújtott segítségért, majd dr.
Tittmann János polgármester és az építõ képviselõje
közösen átvágták az udvar bejáratánál elhelyezett szalagot.
A felújításra a Bécsi udvar építése kapcsán került sor.
Ugyanis az iskola udvarából vettek el területet, hogy
meglegyen az összeköttetés az új házak és a Kossuth Lajos
utca között. Cserébe kaptak egy sportpályát és egy
játszóteret. Aki az átadáson látta a Zrínyis gyerekek arcát,
észre vehette, hogy szerintük nem volt ez egy rossz csere.
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Új mentõállomás épül

2007-re elkészül az új központi ügyelet és mentõállomás
Teljes erõvel dolgoznak a dorogi kórház területén, a régi
gazdasági épületben kap helyet január 1-tõl az új központi ügyelet, és ide költözik a mentõállomás is. A már
meglévõ épületszárny felújítása folyik, betonozzák a padlózatot, s egy új épületrész is készül, a munkálatok az alapozásnál tartanak. Hamarosan a falazás kezdõdik. A beruházás költsége 107.400.199,- forint. A teljes felújítás befejezési határideje 2006. december 31.

Tájékoztatás a JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS igénybevételérõl
Megkezdõdött a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
kiépítése a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településein. A saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, idõs korú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás segítségével
fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetõséget nyújt a gondozottnál történõ gyors
megjelenésre és segítségnyújtásra. A szolgáltatás diszpécserközpontja Dorogon lesz. Összesen hetven, csuklóra
szerelhetõ jelzõkészülék fog üzemelni a térség településein, amelynek segítségével az ellátott személy azonnali
pánikriasztást indíthat. A központ kapcsolatba lép vele, s
eldönti, hogy az adott településen ügyeletben levõ szociális szakember, vagy az erre elõzõleg megjelölt személyt,
rokont, szomszédot értesíti arról, hogy az ellátottnak segítségre van szüksége. Emellett a készülék folyamatosan
ellenõrzi a gondozott állapotát, érzékeli, ha az ájulás, otthoni baleset, rosszullét következtében mozdulatlanná válik, elveszti eszméletét, elhagyja otthonát, vagy leveszi a
készüléket. Ilyenkor automatikus segítséghívásra képes.
A rendszert a tavaly sikeresnek ítélt, kistérségek többcélúvá alakulását ösztönzõ pályázat segítségével hívják életre,
s a szolgáltatás 2007. január 1-tõl üzemel
A szolgáltatás iránti igény benyújtás:
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthona, Dorog, Otthon tér 3. Telefon: 33/4341-721, vagy Házi
Gondozó Szolgálat Dorog, Mátyás Király u. 20. 33/441-736
Várjuk jelentkezésüket!
Barlangi Katalin
intézményvezetõ
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„Összefogás a Gyermekekért” Közalapítvány
2005. évi közhasznúsági jelentés
1. Számviteli beszámoló fõbb adatai:
Nyitóegyenleg:
1.210 EFt.
Bevételek:
1.519 EFt.
Kiadások:
1.688 EFt.
Záróegyenleg:
1.040 EFt.
2. Költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
- az Alapítvány induló tõkéje:
1.100 EFt.
- az Alapítvány vagyonának értéke évvégén: 1.040 EFt.
- Tárgyévi eredmény: közhasznú tevékenység: 1.550 EFt.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
Cégektõl és magánszemélyektõl kapott támogatás:1.516 EFt.
5. A kuratórium tagjai munkájukat önkéntes alapon végzik, tiszteletdíjban nem részesülnek.
6. A cél szerinti juttatásait az Alapítvány az Alapító okiratnak megfelelõen végzi.
Az alapítvány és annak kuratóriuma munkáját a közérdekû céloknak megfelelõen látja el.
Baranyai Lõrinc kuratóriumi elnök

Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb
Jövõért Alapítvány 2005 . évrõl Közhasznúsági jelentése
Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 5 fõ kuratóriumi tag társadalmi munkában mûködik közre.
1./ Számviteli beszámoló 2005.évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Induló tõke
100
Tárgyi eszköz
682 Tõke változás
550
Pénzeszköz
328 Tárgyévi eredmény
160
Lekötött tartalék
200
Eszközök összesen: 1.010 Források összesen : 1.010
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Kapott támogatás
158 Anyagköltség
30
SZJA 1 % felajánlás
154 Értékcsökkenési leírás 114
Egyéb bevétel (kamat)
5 Egyéb kts. (bank)
13
Bevétel összesen:
317 Költség összesen:
157
Tárgyévi eredmény: 160
2./ Költségvetési támogatás : az alapítvány költségvetési
támogatást nem kapott.
3./ Kimutatás a vagyon felhasználásról : Az alapítvány
pénzeszközébõl tartalékot
képeztünk az óvodai képességfejlesztõ játékok vásárlására, babakonyhát, játékszoba
bútort és játéktárolót vásároltunk az óvódások részére.
4./ Cél szerinti juttatás : Cél szerinti juttatást az alapítvány nem nyújtott.
5./ Kimutatás a kapott támogatásokról.
Gazdasági társaságoktól kapott tám.
150 e Ft
Magánszemélyektõl kapott támogatás
8 e Ft
APEH 1% SZJA átutalás
154 e Ft
6./Vezetõ tisztségviselõk az alapítványtól juttatásban nem
részesültek.
7./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló.
Az alapítvány fõ célja 2005. évben is a gyermekek nevelési
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feltételeinek támogatása, javítása volt. A személyi jövedelemadó 1%-ból 154 E. Ft-tal gyarapodott az alapítvány vagyona. Ebbõl az összegbõl babakonyhát és játéktárolót készítettünk a gyermekek részére, a további támogatásokból
játékszobabútort vásároltunk.
A kuratórium tagjai ebben az évben is aktívan részt vettek
az óvodás gyermekek részére szervezett programok lebonyolításában.
Schmeráné Eichardt Gizella kuratórium elnöke

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány Közhasznúsági jelentése 2005. évrõl
Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 5 fõ kuratóriumi tag és 3 fõ felügyelõ-bizottsági tag társadalmi
munkában mûködik közre. 2005.évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
II Immateriális javak
6 Induló tõke
82.354
Ingatlanok
73.781 Tõke változás
-6.109
Követelések
292 Tárgyévi eredmény -1.474
Pénzeszköz
692 Kötelezettségek
0
Eszközök összesen: 74.771 Források összesen: 74.771
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Önkormányzati támogatás 300 Anyagjellegû ráfordítás 943
Vállalkozásoktól kapott tám.3.000
Személyi jellegû kts.
2.043
SZJA 1% felajánlás
113 Értékcsökkenési leírás 1.804
Egyéb bevétel
9 Egyéb ráfordítás
5
Pályázati úton nyert támog.173 Adott pénzbeni támogatás
274
Bevétel összesen:
3.595 Kiadás összesen: 5.069
Tárgyévi eredmény (veszteség): -1.474 ezer Ft.
2./ Költségvetési támogatás:
Az alapítvány 2005. évben 300.000 Ft költségvetési támogatást kapott mûködési költségekre a Dorog Város Önkormányzatától.
3./Kimutatás a vagyon felhasználásáról:
A Közalapítvány vagyona az elõzõ évhez viszonyítva 1.516
ezer Ft-al csökkent, ennek oka az ingatlanokra / Dorogi és
Tokodaltárói / elszámolt 1.734 e. forint értékcsökkenési leírás.
4./ Kimutatás a cél szerinti juttatásokról.
Az adományozók által célszerinti támogatások:
DESE Röplabda Szakosztály
500 e Ft
DESE Asztalitenisz Szakosztály
335 e Ft
Kuratóriumi határozat szerinti támogatás
Dorog Sport Története kiadvány költségeire
50 e Ft
DESE Teke Szakosztály támogatása 1% SZJA-ból100 e Ft
DESE Asztalitenisz Szakosztály támogatása 1% SZJA-ból 34 e Ft
DESE Kézilabda Szakosztály támogatása
50 e Ft
40 e Ft
DESE Birkózó Szakosztály támogatása
274 e Ft
5./Kimutatás a kapott támogatásokról.
Önkormányzattól kapott támogatás
300 e Ft
Pannon Falap-Lemez Kft. céltámogatás
1.500 e Ft
NCA pályázati támogatás
173 e Ft
Dorogi Futball Club céltámogatás
1.500 e Ft
1% SZJA átutalás
113 e Ft
6./Vezetõ tisztségviselõk részére fizetett juttatás
Költségtérítés
72 e Ft
7./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló.
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Az alapítvány közalapítvánnyá átalakulása 2005. június
28-án jogerõre emelkedett. Az alapítvány a diák és a szabadidõsport, az ilyen jellegû szervezetek támogatását
2005.évben teljesítette, folyamatosan biztosítja az egyes
szakosztályok részére juttatott céltámogatás folyósítását.
Az SZJA 1% támogatásból a kuratórium 100 e.Ft-ot Teke
Szakosztály Országos emlékversenyének támogatására, 34
e Ft-ot az Asztalitenisz Szakosztály támogatására szavazott
meg. A szénmedence labdarúgó utánpótlásának nevelése
céljára kapott 3 millió Ft. céltámogatást - kidolgozott szakmai terv szerint - nevelésre, mûködésre és versenyeztetésre fordította a közalapítvány. A kuratórium megköszöni a
szponzoroknak az eddigi támogatást, a jövõben is számít
a sportot szeretõ dorogiak adományaira.
Bakonyi István kuratórium elnöke

Dorog Város Kulturális Közalapítványa
Közhasznúsági jelentése 2005. évrõl
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 7 fõ kuratóriumi és 3 fõ felügyelõ bizottsági tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány mûködését.
1./ Számviteli beszámoló
2005. évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök
Források
Képzõmûvészeti alk. 1.706 Induló tõke
1.820
Befektetett pénzeszköz 1.000 Tõke változás
3.360
Pénzeszköz
1.745 Tárgyévi eredmény -467
Aktív idõbeli elhatárolás 500 Kötelezettségek
238
Eszközök összesen: 4.951
Források összesen: 4.951
Eredmény kimutatás
Bevételek
Költségek, ráfordítások
Bál a Városért rend. bevétel 502 Anyagjellegû költség 803
Jubileumi kiadvány bevétele71 Szem. Jellegû kts.
296
SZJA 1% felajánlás
131 Egyéb költség
16
Bál a Városért bevétele
685 Pénzbeli támogatás
1.343
Gazd. Társaságoktól tám. 400
Magánszemélyektõl tám. 83
Kamat bevétel
119
Bevétel összesen:
1.991 Kiadás összesen: 2.458
Tárgyévi eredmény: -467
2./Költségvetési támogatás : 2005. évben nem kapott költségvetési támogatást.
3./Kimutatás a vagyon felhasználásáról :
A Közalapítvány vagyona a dorogi mûvészek alkotásaiból
álló gyûjtemény, amely alkotások a Városi Könyvtárban
és az Idõsek Otthonában vannak kiállítva. Az induló vagyon 1 millió Ft. az OTP számlán lekötésre került.
4./Kimutatás a célszerinti juttatásokról :
Dorog Városi Bölcsõde támogatására
100.000 Ft
Arany János Városi Könyvtár könyvbeszerzésre50.000 Ft
Kismatematikusok városi feladatmegoldó versenyére25.000 Ft
Nyugdíjas Klub ünnepi programjához támogatás 50.000
Ft
Cselenyák Imre készülõ regényéhez ösztöndíj200.000 Ft
Koszkol Jenõ emlékkönyv nyomdaköltségére
100.000 Ft
„ KI MIT TUD” vetélkedõ költségeire
100.000 Ft
CANTILENA Gyermekkórus Ifj. Zenei Feszt. való részv. 100.000
Ft
5./Kimutatás a kapott támogatásról:
Gazdasági társaságoktól kapott támogatás
400.000 Ft
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Magánszemélytõl kapott támogatás
83.000 Ft
SZJA 1% felajánlás
130.679 Ft
6./Vezetõ tisztségviselõ az alapítványtól juttatásban nem
részesült.
7./Közhasznú tevékenységrõl beszámoló
A Közalapítvány az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen a 2005. évben is részt vállalt a város kulturális
életének szervezésében. A címzett támogatásokat az alapítvány az adományozó által megjelölt célokra fordította.
Az SZJA 1% felajánlást a kuratórium a Dorog Városi Bölcsõde kulturális költségeinek fedezetére szavazta meg, a
Bál a Városért bevételét szintén a Városi Bölcsõde részére
utalta át. Köszönetét fejezi ki a kuratórium a kapott támogatásokért, a továbbiakban is várja a város lakóinak és
vállalkozásainak adományait.
Szencziné Oszkay Zsuzsanna kuratórium elnöke

Dorogi Kommunális Közalapítvány
Közhasznúsági jelentése 2005. évrõl
Közhasznú tevékenysége, célja megvalósításában 8 fõ kuratóriumi tag és 3 fõ felügyelõ bizottsági tag társadalmi
munkában mûködik közre.
számviteli beszámoló: 2005 évi mérleg ezer Ft-ban
Eszközök:
Források:
Lakossági gázkölcsön 8.317 Induló tõke
400
Tõkeváltozás
12.111
Pénzeszközök
4.781 Kötelezettség
769
Tárgyévi eredmény -182
Eszközök összesen: 13.098 Források összesen: 13.098
Eredmény kimutatás
Bevétel:
Költségek, ráfordítások:
Kamat bevétel:
316 Anyagjellegû kts.
455
Személyi költségek
43
Bevételek összesen:
316 Kiadások összesen: 498
Tárgyévi eredmény: - 182
2. Költségvetési támogatás.
Költségvetési támogatást a közalapítvány 2005 évben nem
kapott.
3. Kimutatás a vagyon felhasználásról.
Az közalapítvány vagyona a tárgy évben -182 e Ft-tal csökkent, a 2005. évben csak kamat bevétele volt, mely nem
fedezte a mûködési költséget.
4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról.
A közalapítvány célszerinti juttatást 2005. évben nem nyújtott.
5. Kimutatás a kapott támogatásokról.
A közalapítvány 2005. évben támogatást nem kapott.
6. Vezetõ tisztségviselõk részére fizetett juttatás:
Vezetõ tisztségviselõk az alapítványtól juttatásban nem
részesültek.
7. Közhasznú tevékenységrõl rövid beszámoló:
Az alapítvány 2005 évben is tovább folytatta az 1993. évben megkezdett lakossági és intézményi fûtéskorszerûsítésre szolgáló
beruházások – kamatmentes kölcsönnel történõ – támogatását.
A kölcsön visszafizetési határidõ 3 év, letelte után kamatozó kölcsönné válik. A gázkölcsön állomány 7.882e. Ft-ról 8.317e. Ft-ra
növekedett a tárgy évben, kölcsön folyósítás magasabb összegû
volt, a kölcsön visszafizetésnél. A 2005. évben 15 fõ kérelmezõ
kapott összesen 4.328.000,- Ft kamatmentes kölcsönt, a tárgyévi
lakossági kölcsön visszafizetés 3.892.651 Ft.
Grósz Béla kuratórium elnöke
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Dorogi búcsú a Sváb házban
A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának nyári külföldi vendégszereplései miatt az
eredeti búcsú idõpontjától kicsit késõbb, szeptember 9-én
rendezte meg a Német Kisebbségi Önkormányzat a
dorogi Sváb házban a régi
búcsúk hangulatát idézõ zenés összejövetelt. A hagyományokhoz híven a rendezvényre meghívták a város
nyugdíjas egyesületeinek
tagjait is, akik szép számmal
el is fogadták az invitálást. A
vendégeket a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében
Puchner Ferenc üdvözölte,
aki köszöntõjében örömmel
hívta fel a figyelmet arra,
hogy az udvar milyen szép
díszburkolatot kapott a városi beruházások keretében. Felújították a prést, újrafestették a ház lábazatát, ajtóit is. A

két nyugdíjas egyesület nevében
Szebeni Mihály és Szûcs György köszönte meg a szíves látást. A friss pogácsa és

hûs sör mellé a zenét a Német Kisebbségi Önkormányzat Party zenekara szolgáltatta, akik egyre pezsgõbb hangula-

tot varázsoltak az udvarra. Nem is maradt sokáig üresen a kis színpad, a vendégek, korukat meghazudtoló tempóban egyre szaporábban járták
a táncot. Bár az idõ most kegyes volt a rendezvényhez, a
múltbeli rossz tapasztalatokból
kiindulva a Német Kisebbségi
Önkormányzat két 36 nm-es
sátort vásárolt, hogy az esõ
soha többé ne tudja elrontani
ezt a régi hagyományt felelevenítõ, és oly sokak által minden évben várt programot. Az
estébe hajló, kiváló hangulatú
rendezvényen a táncos lábak
után a daloké lett a fõszerep.
Régi barátságok, régi dallamok
találtak itt ismét egymásra ezen
az estén. A fáradtság végül hazaparancsolt mindenkit, de a
búcsú a jövõ évi biztos találkozás reményében zajlott.
Cservenka

100 éves a Dorogi erõmû

SZÜRETI FELVONULÁS

Emléktáblát lepleztek le a 100 éve alapított Dorogi Erõmû Kft. udvarán.
Az elmúlt évszázad
során sok változáson keresztülment
üzem ügyvezetõje,
Szauter Tamás köszöntötte a vendégeket és a dolgozókat. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével
Patrick
Labatt, a Dalkia
cégcsoport magyarországi vezérigazgatója. Az centenáriumi emléktáblát
Dr. Zoltay Ákos, a
Magyar Bányászati
Szövetség ügyvezetõ fõtitkára, az EU
Bányászati, Ágazati, Párbeszéd Bizottság soros elnöke avatta a fel. Az ünnepségen a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara mûködött közre Zagyi István karnagy vezetésével. Ezután az irodaépületben
Pécsi L. Dániel jelképtervezõ kiállítását nyitották meg,
mely a Dorog vidéki és Kárpát-medencei villamosipari és
bányászati jelképeket mutatja be.
MaZsu

2006. október 7-én (szombaton) ismét megrendezzük az immáron hagyományos Szüreti Felvonulásunkat!
A menet a Hõsök terérõl indul, délelõtt 10 órakor.
Az útvonal a következõ: Hõsök tere – Bécsi út –
Mária utca – Munkás utca – Baross Gábor lakótelep
– Köztársaság út – Zenepavilon.
A zenepavilonnál a következõ programokat tervezzük:
• Paprikás krumpli fõzõ verseny
(hozott anyagból)
• Rétes sütõ verseny
• Pogácsasütõ verseny
• Lángos evõ verseny
• Borkóstoló (felnõtteknek)
• Óvodák, iskolák bemutatói
A pogácsákat és réteseket minden versenyzõ otthonról hozza, és a zenepavilonnál állítja ki. A paprikás
krumpli fõzõ versenyre intézményenként legalább
egy felnõtt csapatot kérnénk nevezni. A bemutatók
mûsorideje intézményenként öt-tíz perc.
Véleményeket, javaslatokat, kiegészítéseket a programtervhez szívesen fogadunk. A részvételi szándékot, a résztvevõk hozzávetõleges létszámának feltüntetésével szeptember 22-ig kérjük írásban elküldeni!
A rendezvény jellegét tükrözõ öltözetrõl minden
intézmény maga gondoskodik!
Bihari Mónika
fõszervezõ
30/4173278

2006. szeptember

17. évfolyam 8. szám

9

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

BOM „Az olimpia megrendezése a fõváros és
az ország érdekeit szolgálja”
A Budapesti Olimpia Mozgalom (BOM) 2005. november
végén lépett a nyilvánosság elé. A kezdeményezés vezetõje a
Budapesti Értéktõzsde elnöke, alapítói olyan Magyarországon
mûködõ nagyvállalatok, melyeknek nevei jól mutatják a civil
mozgalom jelentõségét. A célkitûzésekrõl, a versenyszféra szerepérõl és a lehetõségekrõl az egyik alapító, a Richter Gedeon
Rt., pr vezetõjét, Beke Zsuzsát kérdeztük.
- Mi a Budapesti Olimpia Mozgalom célja?
- A Budapesti Olimpia Mozgalom azzal a céllal alakult, hogy megteremtse azt a feltételt, amely egy olimpia
megrendezéséhez elengedhetetlen: a nemzeti egységet. A
mozgalom célja emellett az is, hogy elnyerje a döntéshozók támogatását annak érdekében, hogy a Fõvárosi Önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság 2007 júniusában benyújtsa Budapest pályázatát a 2016-os nyári játékok
megrendezésére.
- A mozgalom alapítói olyan neves nagyvállalatok, mint például az ön által is képviselt Richter Gedeon Rt. A cégek mivel
képesek hozzájárulni az olimpia Budapestre hozatalához?
- A Budapesti Olimpia Mozgalom alapító és támogató
cégeinek névsora nemzetközi viszonylatban is impozáns. Ez
egy olyan fontos presztízsnövelõ tényezõ, amely – a civil
kezdeményezés elnöke, Szalai-Berzeviczy Attila neve mellett
– szimbolizálja a BOM jelentõségét és az olimpia budapesti
megrendezésére vonatkozó szándék komolyságát.
Természetesen a szerepvállalás itt nem ér véget, hiszen
a vállalatok anyagi áldozatot is hoznak a cél érdekében.
2001-ben elkészült egy, az olimpia budapesti megrendezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány. Jelentõsége
nemcsak abban állt, hogy széles körben felmérte az ország
helyzete és a szükséges feltételek közötti eltérést, de megoldási javaslatokat is tett a hiányosságok leküzdésére. Az
elmúlt 5 évben azonban változott az ország makro-,
mikrogazdasági helyzete, infrastrukturális háttere stb., ráadásul idõközben az EU tagországa lettünk, ezért ezt a tanulmányt aktualizálni kell. Ez nem kis munka, s nem kis
költség. A frissítést az a cég végzi, aki a 2001-es tanulmányt
készítette, s ennek költségeit az alapítók és támogatók állják. Mint ahogy azt a közvélemény-kutatást is finanszírozzuk, ami az olimpia magyarországi megrendezésének társadalmi támogatottságát méri.
- Tudomásom szerint a Richter Rt. támogatáspolitikájának
alaptétele, hogy kizárólag a magyar oktatásra és egészségügyre
koncentrál. Hogy illeszthetõ ebbe egy sportesemény megrendezésének támogatása?
- Tévedés azt gondolni, hogy az olimpia pusztán egy
sportesemény, ennél lényegesen többet jelent: az alkotóképesség, a szellem vetélkedését jelenti, egy nemzet erejét
és büszkeségét hirdeti. Egy egész ország mutathatja meg a
nemzetközi közvéleménynek nap, mint nap fantáziáját,
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innovációs képességeit.
A Richter Rt. igyekszik jó vállalati polgárként viselkedni, éppen ezért stratégiájának fontos része a társadalmi
szerepvállalás. Szeretném hangsúlyozni, hogy a BOM egy
olyan civil kezdeményezés, amelyet azzal a meggyõzõdéssel hívtunk életre, hogy az olimpia megrendezése a fõváros és az ország érdekeit szolgálja, és messze ható, pozitív
kihatással lesz Magyarország további fejlõdésére. A 15 nagyvállalatot, köztük a Richter Gedeon Rt.-t is ez a gondolat
vezérelte, amikor részt vett a mozgalom létrehozásában. A
Társaság, mint az egyetlen magyar irányítással mûködõ
hazai gyógyszercég, elkötelezett abban, hogy támogassa és
segítsen megmutatni ország-világnak azt a rendelkezésre
álló magyar szellemi tõkét, amely az olimpia megrendezéséhez szükséges. Annál is inkább, mert az 1901-ben alapított Richter Rt. ennek a szellemi potenciálnak köszönheti
folyamatos sikerét.
- Említette, hogy az olimpia esetleges budapesti megrendezése
hasznára válna hazánknak. Milyen konkrét elõnyökre gondol?
- Mivel a Richter egy több mint ötezer fõt foglalkoztató
magyarországi nagyvállalat, engedje meg, átformáljam a
kérdését: mit profitálhatnak a hazai cégek, s ezáltal a magyar lakosság? Mindenek elõtt modern sportlétesítmények, új utak, szállodák, lakónegyedek épülnek, megújul
az infrastruktúra. Ám a hazai vállalatok számára talán ennél is fontosabb, hogy az olimpia rendezésével Budapest
megszerezheti a régió gazdasági, pénzügyi és kulturális
központjának a szerepét. Egy regionális multinacionális
vállalat számára – mint amelyen a Richter Rt. is – ez pótolhatatlan elõnyt jelentene. Az eseménynek jelentõs a humánerõforrás kihatása is lenne: „kitermelõdnének” olyan
nemzetközi szinten tárgyalóképes, kapcsolatokkal rendelkezõ szakemberek, akik nélkülözhetetlenek egy külföldi
érdekeltségekkel is rendelkezõ nagyvállalat számára. Az
olimpiához kapcsolódó fejlesztések növelik az ország iránti
bizalmat, és ezen keresztül tovább ösztönzik a külföldi tõke
beáramlását az országba. Hosszan sorolhatnám még az olimpia budapesti megrendezésével kapcsolatos pozitív változásokat, ám ha „pusztán” a felsoroltak válnak valóra, máris
megérte harcolni, s a jó ügyet támogatni.
-chi-
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