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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A Magyar Kultúra Napja
Az ENSZ Közgyûlése 2007. évi decemberi döntése ér-

telmében 2010 a kultúrák közeledésének nemzetközi éve.
A világszervezet elkötelezte magát a kultúrák és vallások
közötti párbeszéd és a békekultúra közvetítése mellett a
kölcsönös megértés és együttmûködés jegyében. Az
ENSZ a kultúrák és a vallások közötti párbeszéd jelentõ-
ségét hangsúlyozza. Ez a megközelítés a kultúra, nemzeti-
ség és nemzet meghatározás
õsi forrásaitól eredeztethetõ.

Ez a tradicionális kultú-
ra értelmezés, miszerint a
kultúra alapvetõ meghatáro-
zottságai vallási, felekezeti
tagoltság függvényében ala-
kultak, a nyelv pedig, mint
kultúrahordozó kommuni-
kációs eszköz játszik szerepet
egyrészt a kultúra belvilágá-
nak egységesítésében, más-
részt közvetítõ szerepet ját-
szik világ kulturális rendsze-
rei között. Ettõl eltér a mo-
dern kultúra meghatározás.
Eszerint a kultúra határait az államhatárok jelölik ki. Ez
szoros összefüggésben állt a nemzetállamok XIX.század
második felétõl tapasztalható megerõsödésével. A poszt-
modern értelmezés szerint, szoros összefüggésben a
globalizációval, a kultúra az egyének és közösségek fele-
kezeti, nyelvi, nemzetiségi,
nemzeti határokra való tekin-
tet nélküli életérzése, élet él-
ménye.

Szlovákiában magyar ki-
sebbség ellenes nyelvtör-
vényt hoztak, Svájcban nép-
szavazás döntött arról, hogy
nem épülhet több mecset,
Olaszországban afrikai be-
vándorlókat lõttek, Algériá-
ban keresztény templomot
gyújtottak fel és annak elle-
nére, hogy a muszlimok ál-
lítják, hogy az iszlámnál
nincs békésebb vallás, az öngyilkos merénylõk az üdvö-
zülés biztos tudatában ölik százával az ártatlanokat.

Mindezek fényében a békekultúra erõsítése érdeké-
ben valóban indokolt a kultúra tradicionális értelme-
zése.

A magyar történelem, a magyar mûvelõdéstörténet, a
magyar kultúra története is ezt bizonyítja. Napjaink ma-
gyarországi etnikai eredetû kulturális diszharmóniái, erõ-
szakos jelenségei is errõl gyõznek meg minket. A kultúra
és a társadalmi folyamatok kapcsolata rendkívül sokrétû.
Szinte lehetetlen megkülönböztetni azt, hogy a kultúra
mikor mutat be, mikor jelképez, mikor gerjeszt társadalmi

folyamatokat. A társadalmi
érdekek és értékválasztások
mindig is úgy tagolták és
osztották meg a kultúrát, mi-
ként az egész társadalmat. Így
volt ez a nemzetiségi feszült-
ségek és konfliktusok egész
magyarországi története
kapcsán is. 100 évvel ezelõtt
1910-ben a Horvátország nél-
küli, szûkebb haza lakossá-
gának 45,5 %-a tartozott a
nemzetiségekhez.

Az 1900-ban indított Hu-
szadik Század címû folyóirat
újliberális polgári radikálisai

által szorgalmazott általános és titkos választójog beveze-
tését a jobb oldali radikálisok a történelmi Magyarország
határainak megõrzésére hivatkozva utasították el, ezzel a
társadalmi átalakulás egészét is elvetették.

Érdemes megjegyezni, hogy Ferenc József is az általá-
nos választójog bevezetésé-
vel fenyegette meg a kiegye-
zést felülvizsgálni akaró ma-
gyarokat, hiszen õ is tudta,
hogy ez a nemzetiségiek tér-
hódítását eredményezte vol-
na. A magyar központú mo-
narchia eszméjének hátteré-
ben az a kulturális meggyõ-
zõdés állt, miszerint a ma-
gyarságnak a germánok és a
szlávok közötti kiegyenlítés
a feladata.

A magyar nemzetieske-
désnek már akkor is voltak

bírálói, õk azonban nem számoltak azzal, hogy például a
csehszlovák állam létrehozásán munkálkodó Masaryk a
társadalom átalakításának kérdését másodlagosnak tartot-
ta a nemzeti szempont érvényesítéséhez képest.

(Folytatás a következõ oldalon)

Balázs Ágnes és Gáspár András színmûvészek az ünnepi mûsorban

Kálvin Balázs zongorázik
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TESTÜLETI   HÍREK

A Magyar Kultúra Napja
(Folytatás az elõzõ oldalon)

Nem erõltetett a párhuzam állítása napjaink eseménye-
ivel, amikor azt látjuk, hogy itthon és a környezõ államok-
ban, még mindig bármikor hatékony politikai mozgósító
eszközök a kulturális eltérések, a nemzetiségiek, a nemzeti
határok kérdései.

Masarykkal szemben annak idején Beksics Gusztávot
a rendi, konzervatívok egyik ideológusát sem akadályozta
semmi abban, hogy a huszadik századra, bár etnikailag
csak 65%-ban magyar, ám ennek ellenére mégis közép-
dunai és balkáni vezérhatalmi pozícióban lévõ Magyaror-
szágot jövendölt.

A délibábos illúziók, a kultúrhatalmi mítoszok mindig
gyorsan terjedtek, nagy népszerûségre tettek szert és szá-
zezrek tisztán látását homályosították el.

A magyarországi vallási, etnikai, nemzetiségi feszült-
ségek politikai és ezzel párhuzamosan kulturális megosz-
tottsághoz vezettek 100 évvel ezelõtt és ma is.

A magyar kultúra kiemelkedõ, talán azóta sem látott
teljesítményét a Nyugat címû folyóiratot urbanizmussal,
kozmopolitizmussal, erkölcsi dekadenciával, magyartalan-
sággal és esztétikai igénytelenséggel vádolta a konzerva-
tív-nemzeti oldal.

Háromszínû a zászló,
Harcba ez vezet.
Védjed lengedezve,
S gyõzelemre vidd
 Magyar vitézeid!

Zengett a strázsamester dala a népies daljáték és az
operett összeházasításából született mûben, a kor legna-
gyobb színházi sikerében a János Vitézben.

Eközben az Operaház megtagadta Bartók operájának
bemutatását.

Fájdalmasan bántóak Bartók anyjához írt levelének
szavai: „…magyar marhákkal, illetve közönséggel nem

fogok többet veszõdni. Helyesen írja Kodály: szamárnak
nem való fácánpecsenye. Hagyjuk a szamarakat szama-
raknak lenni, és menjünk minden komoly szellemi pro-
dukcióval külföldre. Fúljanak meg az itteniek a
jánosvitézbe, meg a vígözvegybe, semmi közöm hozzá.”

Érdekek, értékek miatt megosztott nemzetiségek, nem-
zetek, kultúrák. Mennyi ellentét, összetûzés és fájdalom
forrása.

De ugyanakkor mennyi szépség, öröm és harmónia
lehetõsége.

„Vitézi népem, te elvakult magyar,
Csatán oly gyõzve gyõzöl, mint a szélvihar,
De itthon széthúzásnak õsi mérge rág,
A régi pártütés végveszélybe ránt!”
Énekli Bánk Erkel operájában.
2010 Erkel Ferenc éve is. 200 éve született Gyulán. Erkel

Ferenc családjának eredetérõl több feltevés is létezik. Csa-
ládjukban is erõsen tartotta magát a holland eredet legen-
dája. Emellett az elgondolás miszerint Erkelék a felsõ
bádeni Freiburg városából származnak. Mindenesetre Er-
kel közvetlen felmenõi a legvalószínûbben pozsonyiak
voltak. Mindegy, hogy az idõk mélyérõl valaki a Vereckei
hágón, a Dunán úszó ulmi tutajon, galíciai társzekéren,
vagy bocskorban gyalogolva jutott mai kultúránk bugyra-
iba az erkeli dallam markolja meg mindenki szívét, közös
hitünk megfogalmazódik:

Az nem lehet, hogy ész, erõ,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.
Még jõni kell, még jõni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán

Dr. Tittmann János ünnepi beszéde

2010. január 29-i testületi ülés
A két ülés közti tájékoztató elfogadásával kezdõdött az

idei év elsõ képviselõ-testületi ülése. A tájékoztatóból ki-
derült, hogy a Zsigmondy lakótelepen található PHARE-
konténerben lévõ mérõmûszerek (gázmintavevõ, szálló
pormérõ) által mért adatok alapján megállapítható, hogy
decemberben a szálló porkoncentráció érteke miatt a kör-
nyezeti levegõ minõsítése szennyezett volt. Január 13. és
január 16. között a szálló por koncentrációja meghaladta a
riasztási küszöbértéket. A szálló porkoncentráció magas
értékeit a meteorológiai viszonyok okozzák (magas pára-
tartalom és szélcsend), ezért a nagyon kisméretû porszem-
csék tartózkodási ideje a levegõben jelentõsen megnõ, így
a porkoncentráció folyamatosan emelkedik. A túllépések
országos szinten tapasztalhatóak voltak.

2009. december 17-én 43 fõ 12 éves leánygyermek meg-
kapta a térítésmentes HPV elleni védõoltás elsõ oltását.
Pótoltás keretében 8 gyermek szülõje kérte az oltást. Õk az
elsõ oltást 2010. január 28-án kapták meg.

Az ülés további részében módosították a Képviselõ-

testületünk által adományozott címekrõl, díjakról, elis-
merésekrõl szóló rendeletet. A régi rendeleti szabályozás
pénzjutalomként bruttó összegeket határozott meg. Ezen-
túl ezeket nettó összegként kell venni. Így a Pro Urbe díj-
jal nettó 200.000 Ft, a Rauscher György díj, Év Pedagógu-
sa díj, Év Köztisztviselõje díj, Év Egészségügyi Dolgozója
díj és az Év Szociális Dolgozója díj mellé nettó 100.000 Ft
pénzjutalom, az Elismerõ Emléklappal és a Dorog Város
Jó tanulója - Jó sportolója díjjal nettó 50.000 Ft pénzjuta-
lom jár.

Elfogadták a beszámolót az Egészségügyi és Szociális
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó feladatok 2009. év
II. féléves teljesítésérõl. E szerint lakásfenntartási támoga-
tásban 129család részesült. E támogatási formát, elsõsor-
ban közüzemekhez történõ átutalással (ÉDÁSZ, ÉGÁZ,
Vízmû, Városüzemeltetési Kht), természetbeni juttatásként
(brikett kiutalással), illetve készpénzzel fizetjük ki. Eluta-
sítások száma: 32.

Adósságkezelési szolgáltatásra jogosult az, akinek leg-
alább 6 havi lakbértartozása van, a rendelet elõírásainak
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FOGADÓNAPOK
2010 februárjában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. február 18. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. február 19. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. február 19. péntek, 8-12-ig.

megfelel és vállalja az adósságának legalább 25 %-os meg-
fizetését. Megállapítás 2 esetben történt.

Eseti pénzellátások közül átmeneti segély megállapí-
tás 489 esetben történt. Elutasítások száma: 17. Temetési
segélyben 11 fõ részesült. Elutasítások száma: 5.

II. Gyermekvédelmi ellátások: rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatásban 253 család részesült

Elfogadták a tájékoztatót a Cigány, a Német, az Örmény
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi tevé-
kenységérõl.

A Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. az elmúlt
évek alatt több olyan önkormányzati lakásból kilakolta-
tott, ill. ismeretlen helyre távozott bérlõt tart nyilván, akik
jelentõs lakbér-, ill. vízdíj hátralékot halmoztak fel és hagy-
tak maguk után. Bírósági végzés alapján kilakoltatott, ill.
önként ismeretlen helyre távozott lakók, valamint egyéb
tartozók hátraléka 2009-ben mindösszesen 3.502.371 Ft. Do-
rog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete hozzá-
járult ahhoz, a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a
tartozásokat behajthatatlan követelésnek minõsítse és azt
a mérleg készítésekor értékvesztésként leírja.

Elfogadták Dorog Város Önkormányzata 2010. évi köz-
foglalkoztatási tervét. 2010-ben az önkormányzat hatvan
fõ közfoglalkoztatását tudja biztosítani. A közcélú munká-
ra személyenként legalább évi 90 munkanapra kell hatá-
rozott idejû munkaviszonyt létesíteni. 2010-ben három,
húsz fõs csoport foglalkoztatása valósulhat meg. A mun-
kavégzés helye a köztemetõ, a városhoz tartozó közterüle-
tek, és az önkormányzat intézményei. Az elvégzendõ mun-
kafeladatok kommunális, környezetvédelmi tevékenysé-
gek: parkgondozás, zöldterület-fenntartás, kertészeti mun-
kák, köztemetõ fenntartása, hó eltakarítás, síkosság-men-
tesítés. A közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos szemé-
lyi kiadások 95 %-át a központi költségvetés megtéríti. Az
önkormányzatot terheli a fennmaradó 5% és a munkaru-
házat, védõfelszerelések, munkaeszközök költsége. A köz-
ponti költségvetést terheli: 20.379.039 Ft. Összes költség:
23.743.490 Ft. Az önkormányzatra jut: 3.364.451 Ft.

Dorog Város Képviselõ – testülete pályázatot ír ki a
Dorog város többcélú közös igazgatású közoktatási intéz-
ménye fõigazgatói álláshelyének határozott idejû, 2010.
július 1.-tõl  2015. június 31.-ig tartó betöltésére.

Változó e-mail címek
2010. február 1-tõl városunk iskolái és óvodái elektronikus
levélcímeit egységesítik, így a következõ címeken lehet az
intézményeket elérni:

Óvodák:
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda:

hetszinvirag@dorog.hu
Petõfi Sándor Napköziotthonos Óvoda:

petofiovoda@dorog.hu
Zrínyi Ilona Napköziotthonos Óvoda:

zrinyiovoda@dorog.hu
Általános iskolák:

Eötvös József Általános Iskola: eotvosiskola@dorog.hu
Petõfi Sándor Általános Iskola: petofiiskola@dorog.hu
Zrínyi Ilona Általános Iskola: zrinyiiskola@dorog.hu
Pedagógiai szakszolgálat: ped.szakszolg@dorog.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hir-
det a középfokú oktatás intézmények elsõ, máso-
dik vagy harmadik évfolyamán tanuló cigány szár-
mazású fiatalok tanulmányai eredményes befeje-
zésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásá-
nak ösztönzésére Komárom-Esztergom Megyében
14 fõ részére a 2009/2010-es tanévre.
A pályázatot 2010. február 10-ig kell a Komárom-
Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság Humán-
igazgatási Szolgálat vezetõjének megküldeni: Ko-
márom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság,
Humánigazgatásai Szolgálat 2800 Tatabánya, Ko-
máromi út 2.
További felvilágosítást ad Jókuthy Zsoltné dr.Rémay
Gabriella r. õrnagy, vagy Horváth Attila r. százados
személyesen illetve a 34/517-716-os telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Országos Rendõr-fõkapitányság pályázatot hir-
det a felsõoktatási intézmények nappali tagozatán,
jogi, igazgatási, gazdaságtudományi, mûszaki vagy
informatikai képzési területen tanuló cigány szár-
mazású fiatalok tanulmányai eredményes befeje-
zésének elõsegítésére és a rendõri pálya választásá-
nak ösztönzésére országosan 20 fõ részére a 2009/
2010-es tanévre.
A pályázatot 2010. február 10-ig kell az Országos
Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálat-
hoz megküldeni.  Cím: Budapest. 1903. Pf:314
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az ORFK
Humánigazgatási Szolgálat Oktatási és Kiképzési
Fõosztályától kérhetõ. Tel: 06-1-4435-500

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
Készült a Dorogi Közmûvelõdési KHT nyomdájában

Felelõs kiadó: Solecki Szilárd ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: Mandusitz Zsuzsanna

Szerkesztõség címe: 2510 Dorog, Otthon tér 1.    Telefon: 33/521-000 E-mail:
dorogikultura@vnet.hu

Következõ lapzárta:  2010. március 1.
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Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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PÁLYÁZAT
Dorog Város Képviselõ-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dorog Város Többcélú Közös Igazgatású Közok-
tatási Intézménye

fõigazgató (magasabb vezetõ)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ
A vezetõi megbízás idõtartama:  2010. július 1-tõl 2015.
június 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Megye, 2510
Dorog Borbála ltp. 8.
A beosztáshoz tartozó, ill. a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok szerve-
zése, az intézmény törvényes mûködésének biztosítása, a
pedagógiai munka szakmai irányítása (óvodai nevelés, ál-
talános iskolai oktatás – angol két tanítási nyelvû és köz-
oktatási sportiskolai képzések, a 2011/2012. tanévtõl közép-
iskolai oktatás), az intézményi költségvetés betartása, mun-
káltatói jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók,
ill. Dorog Város Képviselõ-testülete  7/2010(I.29) határoza-
ta alapján a vezetõi pótlék mértéke 500 %.
Pályázati feltételek:
- egyetem, egyetemi tanári végzettség és szakképzettség,

pedagógus szakvizsga
- pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat és

legalább 5 éves vezetõi tapasztalat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- iskolai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó oklevelek

másolata
- részletes szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé-
hez hozzájárul

- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségrõl nyilatkozat
A beosztás betölthetõségének idõpontja: 2010. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt ill.
a pályázati csomagot  Tittmann Rékától  2010. március 2-ig
lehet kérni a reka.tittmann@dorog.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a követ-
kezõ címre: Dorog Város Önkormányzata , Dr. Tittmann
János polgármester, 2510 Dorog Bécsi út 71.
A pályázat elbírálásának határideje:2010. április 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Dorog Város Honlapja 2010. január 29.
Oktatási és Kulturális Közlöny 2010. február

Új tájékoztatási és riasztó
rendszer városunkban

Dorog Városában a MoLaRi (Monitoring és Lakossági
Riasztó) rendszer a Richter Nyrt. területén és annak köz-
vetlen környezetében épült ki, amely kizárólag a Richter
Nyrt. területén esetlegesen kiszabaduló anyagok érzéke-
lésére lett tervezve.
A MoLaRi rendszer monitoring végpontjai CH (szénhid-
rogén) szelektív érzékelõkkel vannak felszerelve, melyek
különbözõ alkoholok, oldószerek és szénhidrogén szárma-
zékok monitorozására alkalmasak. A monitorozni kívánt
veszélyes anyagokat és ARH értékeit (Éghetõ, robbanásve-
szélyes gázoknál a koncentrációt általában az Alsó Robba-
nási Határérték -ARH- százalékában szokták kifejezni. E
koncentráció felett a gáz-levegõ keverék külsõ gyújtóforrás
hatására berobban.) az alábbi táblázat foglalja össze:
Veszélyes anyag ARH (tf%) Veszélyes anyagARH (tf%)
Metil-alkohol 6 Acetonitril 3
Etil-alkohol 3.5 Hexán 1
Butil-alkohol 1.4 Metil-terc-butil-éter 1.6
Aceton 2.2 Tetra-hidro-furán 1.5
Toluol 1.2 Xilol 1
Etil-acetát 2.1 Vinil-klorid 3.8
Izobutil-metil-keton 1.7 Ciklohexán 1.2
Etil-metil-keton 1.4 Acetilén 2.3
Izopropil-alkohol 2 Heptán 1.1
Klór-benzol 1.3 Trietil-amin 1.2
Riasztási és jelzési szintek (Richter Nyrt. Dorogi Fióktelep
A monitoring rendszer mérõszondái által mért adatok a ve-
szélyes ipari üzemben telepített gyûjtõközpontokban (üze-
mi vagy helyi központ) folyamatosan kerülnek gyûjtésre,
melyek az országos központban kerülnek feldolgozásra,
ahonnan az információ az érintett megyei (jelen esetben a
Komárom-Esztergom megyei) Katasztrófavédelmi igazgató-
ság ügyeletére, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság (OKF) Fõügyeletére, valamint az érintett hivatásos ön-
kormányzati tûzoltóság ügyeletére kerülnek továbbításra.
A monitoring rendszer katasztrófavédelmi célokat szolgál,
így a legfontosabb cél a lakosság védelme. A monitoring
rendszer a döntéshozóknak egyértelmû információt nyújt
(természetesen megfelelõ visszacsatolásokkal) a lakosságvé-
delmi intézkedések meghozatalának szükségességérõl.
Ez azt jelenti, hogy olyan koncentrációértékek vannak beállít-
va, amelyek a nem üzemszerû (baleseti) körülményekre vonat-
koznak, ugyanakkor a jelzést követõen elegendõ idõ van egy-
részt a jelzés helyességének ellenõrzésére és a lakosságvédelmi
intézkedések megtételére. A rendszer a veszélyes anyagok kon-
centrációját folyamatosan méri, két különbözõ szint elérése ese-
tén ad jelzést az ügyeletekre: jelzési és riasztási szint elérésénél.
A levegõvel robbanóelegyet képezõ szénhidrogén gázok kon-
centrációjának mérésénél a jelzési szint az ARH 40%-a, riasztási
szint pedig az ARH 60%-a. A jelzéseket alapvetõen a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság ügyelete, veszélyhelyzet esetén
a felálló vezetési törzs értékeli.
Jelzési szint:
- Katasztrófavédelmi erõk (híradó ügyeletes): A jelzési
szintnél a katasztrófavédelmi erõknek meg kell bizonyo-
sodnia a jelzés valódiságáról (veszélyes ipari üzem disz-
pécser központjával kapcsolatfelvétel), meg kell állapíta-
ni az esetlegesen érintett területeket, tájékoztatni kell a
döntéshozókat a kialakult helyzetrõl, fel kell készülni a
lakosság riasztására.
Riasztási szint:
- Katasztrófavédelmi erõk (híradó ügyeletes): Tájékoztat-
ni kell a döntéshozókat a kialakult helyzetrõl, az érintett
területen végre kell hajtani a lakosság riasztását.
- Lakosság: A lakosság a riasztást követõen a lehetõ legha-
marabb zárkózzon el, azaz jól szigetelt lakásokba, közin-
tézménybe stb. meneküljön, és ott várja a további tájékoz-
tatást az aktuális teendõkrõl.

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
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A város képviselõ-testületének döntése értelmében 2009
májusától egy konkrét programterv mentén elindult az a
folyamat, melynek célja a település nevelési-oktatási in-
tézményeinek szervezeti és tartalmi fejlesztése. Az elkép-
zelések mozgató rugója nem a mindenáron történõ költ-
ségcsökkentés és az esetleg indokolatlan intézményi össze-
vonások voltak, hanem olyan, hatékonyan mûködtethetõ
rendszer létrehozása, mely figyelembe veszi az oktatásban
végbemenõ szakmai megújulási törekvéseket, és jól igazít-
hatók a szülõk, szélesebb értelemben véve a lakóhelyen és
vonzáskörzetében élõ családok, de mindenekelõtt, a gyer-
mekek érdekeihez.

Már a programterv elfogadása elõtt nyilvánvaló volt,
hogy a városban mûködõ intézmények jó hagyományai-
nak, az utóbbi évek újító szándékú kezdeményezéseinek
folytatása nem lehet kétséges. Nem az elégedetlenség, ha-
nem a fejlesztés, egy minõségében új kezdeményezés meg-
valósítása motiválta a döntéshozókat és az oktatási szak-
embereket.

A tartalmi megújulás talán legfontosabb elemeként a
pedagógiai kultúra fejlesztését, egy nyitott, tanítási mód-
szereiben korszerû, inkluzív szemléletû, esélyegyenlõsé-
get biztosító, a gyermekek testi-lelki fejlõdését egyaránt
fontosnak tartó gondolkodásmód fokozatos megvalósítá-
sát említhetjük. Az óvodai neveléstõl kiindulva, az alapo-
zó oktatáson keresztül, az ezt támogató szakszolgálati mun-
kán át, egészen az érettségiig, vagy a szakma megszerzésé-
ig egy elveiben egységes, tartalmi munkájában összehan-
golt, ugyanakkor színességét, sokoldalúságát megõrzõ in-
tézmény kialakítása a cél.

A két lépcsõs Európai Uniós pályázatok segítségével
minden közoktatási intézményben megjelent és fokozato-
san szélesedik a kompetencia alapú oktatás. Erõsödik en-
nek talán legfontosabb hozadékaként a hangsúlyos, több
irányú képességfejlesztés, a fokozatosság, a foglalkozások
és tanórák szervezésében az együttmunkálkodás igénye és
követelménye. Mindezek megvalósítására jó esélyt jelent-
hetnek azok a továbbképzések, melyek szinte a város összes
pedagógusát érintik.

Közoktatási rendszerfejlesztés Dorogon
A további tartalmi elemek közül kiemelést érdemel az

idegen nyelvek tanításának hangsúlyozása, ezek közül új-
donságként, az angol két tanítási nyelvû oktatás beindítá-
sa. Az általános iskola elsõ évfolyamától választható, az
életkori adottságokhoz igazodó képzés minden bizonnyal
hozzájárul az oldottan kommunikáló, az idegen nyelvet
könnyebben és magasabb szinten elsajátító generációk
neveléséhez.

Az egészségnevelés a jó tanulási, majd késõbb munka-
végzési képesség megalapozásának záloga. Ennek talán
legfontosabb pillére a rendszeres mozgás, sportolás. A kon-
cepció kiemelten kezeli a gyermekek ilyen irányú elfog-
laltságainak biztosítását, lehetõséget adva a kimondottan
tehetséges tanulók versenyszerû képzésére is. Az óvodák-
ban és alsó tagozaton megszervezett úszásoktatás folytató-
dik, de kiegészül a mindennapos testnevelés bevezetésé-
vel. A tehetségek számára a négy sportágra épülõ (birkó-
zás, kézilabda, labdarúgás, úszás) közoktatási típusú sport-
iskolai kerettanterv szerint folytatott oktatás óriási lehetõ-
ségeket biztosíthat. Mindezek gördülékeny megszervezé-
séhez jó keretet ad az iskolaotthonos rendszer.

Szervezeti értelemben egy közös irányítású közoktatá-
si intézmény létrehozása a cél, mely magában foglalja a ma
mûködõ három óvodát, három általános iskolát és a peda-
gógiai szakszolgálatot. A tanítás, a gyerekek ellátása az új
intézmény létrehozása után is ugyanott folytatódik, ahol
eddig, a három iskolában és három óvodában.

A 2010. szeptember 1-jén induló tanév már egy ilyen
egységes intézményben fog elkezdõdni. További elképze-
lésként fontos kiemelni a megyei önkormányzat által mû-
ködtetett, de városi tulajdonban lévõ középiskola csatla-
koztatását, hiszen így valósítható meg igazán egy felmenõ
rendszerû, jó megtartó képességû intézmény.

Az átszervezésrõl, a beiskolázásról és beiratkozásról
eddig is, és ezután is folyamatos tájékoztatást fognak kap-
ni az érintettek, ezzel is biztosítva a zökkenõmentes tanév-
kezdést.

Vig Attila
Programigazgató

TISZTELT SZÜLÕK!
Dorog város többcélú közös igazgatású közokta-
tási intézménye felvételi tájékoztató napot tart:

2010. február 10-én 17 órakor a József Attila
Mûvelõdési Házban (Dorog, Otthon tér 1.)

Indítandó szakjaink:
Angol két tanítási nyelvû

Közoktatási sport (úszás, futball, kézilabda és birkózás)
ÉKP (Értékközvetítõ és képességfejlesztõ program)

Normál tagozat
A sport tagozat felvételijére a jelentkezés ezen

alkalommal történik!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Dr. Tittmann János
polgármester

FELHÍVÁS
Bõvített kiadását tervezi a Dorogi kórház történe-

te címû könyvnek Dorog városa és a DVBE.
A szerzõ, dr. Zsembery Dezsõ arra kéri a dorogia-

kat, hogy akinek bármilyen, akár írásos, akár
fotó, vagy egyéb dokumentuma van a kórházzal

kapcsolatban, legfõképpen az építése körüli
idõszakból, az juttassa el hozzá

2010. június 30-ig,
az alábbi címre:

dr. Zsembery Dezsõ,
2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6.

Telefon: 20/ 530-08-39.
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Remek elõadást hallhatott a nagyérdemû közönség Geiger
György trombitamûvész és Maros Éva hárfamûvész

tolmácsolásában a filharmónia bérletsorozatban.

A Földünk kincsei emlékkút felállítására gyûjtöttek a
bálozók az idei jótékonysági bálon, ahol a Fekete

Gyémántok Mazsorett csoport tánca nyitotta meg az estét.

A Dorogiak Dorogért elismeréseket a 2009. évi Luca
napi ünnepségen adták át. A két díjazott ezúttal Gerster
Bálintné zenepedagógus és Kruzslik János testnevelõ ta-
nár voltak.

Gerstner Bálintné
Gerstner Bálintné Kocsis Borsika 1943.
Szeptember 15-én született Esztergom-
ban. Szülei mûvészemberek voltak.
Szerteágazó tehetségük, aktív tevé-
kenységük színesítette az egész város
életét. Nem véletlen, hogy az ebben a
világban felnövõ Kocsis Borsika maga
is a mûvészetek felé fordult. A zene töl-

ti ki egész életét.
Általános és középiskoláit Esztergomban fejezte be,

majd a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola zongora tan-
szakán végzett 1966-ban Gyõrben. Ebben az évben kezdte
zongora tanári munkáját Dorogon az Erkel Ferenc Zeneis-
kolában, ahol a mai napig nagyszerû pedagógiai érzékkel,
rendkívüli odaadással és szeretettel tanítja és neveli a jövõ
muzsikusait.

Sok tehetséges fiatallal foglalkozott, akik akár fõ foglal-
kozásként is választhatták volna a zenei pályát, de lelkükben
a muzsika szeretetével lett belõlük jó tanár, orvos, asztalos,
matematikus, mérnök. Ez is nagy eredménye egy zenepeda-
gógusnak, de Gerstner Bálintné ezen túlmenõen is kiemel-
kedõ sikereket ért el a tehetséggondozás terén. Országos és
megyei zongoraversenyek nívódíjai, kamarafesztiválok he-
lyezései igazolják sikeres tevékenységét. Volt növendékei
közül ma már többen a magyar zenei élet ismert és elismert
személyiségei. Lattmann Béla, a kiváló elõadómûvész és ze-
nepedagógus ma a Zenemûvészeti Fõiskola adjunktusa, Flier
Edit a szombathelyi konzervatóriumban tanít, Farkas Zsolt
virtuozitásával már gyermekkorában kitûnt, igazi muzsikussá
vált, Kálvin Balázs, aki tehetségének megfelelõen jelenleg

Dorogiak Dorogért
folytatja fõiskolai tanulmányait. Munkájáért 1991-ben Mi-
niszteri Dicséretet kapott.

Gerstner Bálintné kitüntetése a Dorogiak Dorogért Ala-
pítvány emlékplakettjével egy kiemelkedõ zenepedagó-
giai pályafutás elismerése.

Kruzslik János
1939-ben született Dorogon, bányász
családban. Tanulmányait a Dózsa
György Általános Iskolában kezdte,
majd az esztergomi István Gimnázium-
ban érettségizett. Mint a dorogi Bá-
nyász labdarúgója a Szénbányák válla-
lat támogatásával lakatos szakképesí-

tést, majd a Magyar Testnevelési Fõiskolán középiskolai
diplomát szerzett.

1969-tõl két kisebb megszakítással a Petõfi Sándor Álta-
lános Iskolában gyakorolta hivatását. Generációk sokasá-
gát nevelte a sport szeretetére, az egészséges életmód fon-
tosságára. Különösen a hazánkban sokáig mostoha sorsú
téli sportok érdekében tett sokat településünkön. A kor-
csolyapálya létrehozása, a sítáborok meghonosítása, az is-
kolai sportudvar mai formájának létrehozása egyaránt ne-
véhez kötõdik. Már nyugdíjasként vett részt a dorogi mû-
anyag borítású sítanpálya, valamint a síoktatás megvalósí-
tásában. Mint államilag képesített síoktató tagja az Iskolai
Síoktatók Egyesületének és a Síoktatók Magyarországi Szö-
vetségének.

Rendkívül eredményes munkásságát többször ismer-
ték el: Kiváló Úttörõvezetõ (1978), Kiváló Munkáért (1979),
Úttörõvezetõi Érdemérem (1985), Érdemes Társadalmi
Munkás (1985), Edzett Ifjúságért plakett (1985), Pro Urbe
Díj (1995), Dorog Város Emléklapja (2009).

Kruzslik János kitûntetése a Dorogiak Dorogért Ala-
pítvány emlékplakettjével tisztelgés egy példamutató és
kezdeményezõ pedagógus életpálya elõtt.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2010. február 21. évfolyam 2. szám 7

Januári eseményeink

Lelkes, vidám emberek nyitnak be a szerdai „klubnap-
ra” a gyermekkönyvtárba, ahol Kudela Júliával, beszélge-
tek. Sokaknak nem kell õt bemutatni, hisz nevét hallva
rögtön ez jut eszükbe: „Persze, a Tájak-Korok-Múzeu-
mok!”. Kudela Júlia neve már összefonódott az országosan
mûködõ egyesülettel, mely nemrégiben kitüntetéssel ju-
talmazta a dorogi tagcsoport vezetõjét, aki a kezdetektõl
fogva részt vesz az egyesület munkájában, népszerûsítésé-
ben. Az egyesület 1977-ben alakult Budapesten, a tagok az
országot járják, múzeumokat látogatnak, mûemlékeket
kutatnak fel. Kudela Júliának a lánya hozta a hírt az egye-
sületrõl, és ajánlotta édesanyjának. Így kapcsolódott be,
más dorogiakkal együtt. Akkor még a fõvárosi mûvelõdési
házba jártak az összejövetelekre. Egy ideig Kudela Júlia
volt a fõvárosi klub vezetõje is. Késõbb a dorogi tagcsoport
is megalakult 1995-ben.

Az egyesület minden segítséget megad tagjainak az
eredményes országjáráshoz. Eddig már kb. nyolcezer is-
meretterjesztõ füzetet adott ki, az ajánlott úti célok leírásá-
val, térképpel.

Igen népszerû az úgynevezett bélyegzõgyûjtõ akció.
Minden egyesületi tag kap egy füzetet, melyben a múze-
um látogatások során pecséteket gyûjthet a partner intéz-
ményekben. A kezdetek óta majd’ egymillió résztvevõt
mozgattak meg ezzel a játékukkal.

Városunkban szerdánként van a klubtagok összejöve-
tele. Ekkor beszélik meg, hogy hova menjenek, sok a terv,
nem mindig könnyû kiválasztani az úti célt. Májusra egy
krakkói kirándulást terveznek. Most év elején lehet meg-

Utazni jó!
újítani a tagságot, vagy újat váltani. A jelenlegi taglétszám
valamivel negyven fõ felett van. Az igazolvány egyes he-
lyeken ingyenes belépésre jogosít, vagy a központ által
szervezett túrákon, programokon lehet részt venni. Né-
hány szálláshely és étterem is kedvezményt ad.

Kudela Júlia nagyon szerényen beszél munkájáról, és
közben a klub összejövetelre érkezõk sorban gratulálnak
neki a kitüntetéshez, de õ sietve hozzáfûzi, hogy a tagok-
nak köszönheti ezt az elismerést.

A beszélgetés végén hozzáteszi, mindenkit szeretettel
várnak, aki nem szeret otthon ülni, és érdeklõdik az õt
körülvevõ világ értékei után. Elbúcsúzva megállapítom,
hogy szerencsések vagyunk, hogy ilyen értékes csoport is
mûködik városunkban.

Jobb oldalon Kudela Júlia

Több mint 400 iskola közül a 7. helyen végeztek az
Eötvös iskola diákolimpikonjai a 2008/2009-es tanévben.
Az általános iskolák közötti versenyben a megyét tekintve
is a legjobban szerepeltek a dorogiak. Az iskolában a
lábtenisz, az atlétika és a kézilabda a legsikeresebb sportágak,
ezek hozták meg az elõkelõ helyezést az összesítésben. A

Élmezõnyben az Eötvös
ragyogó eredményért járó elismerést január 15-én vehette
át Vig Attila iskolaigazgató, valamint a testnevelõ tanárok:
Balogh Balázs, Mihalovics Gábor, és Szabó Ferenc. A
sikerhez hozzájárultak még Egri Tiborné és Pinczés Tímea
tanárnõk. A diákolimpián elért eredményeket a Magyar
Diáksport Szövetség, a Magyar Olimpiai Bizottság és az
Önkormányzati Minisztérium összegzi, és díjazza a 14
legjobb eredményt elérõ iskolát az egész országból. Az
Eötvös 240 ezer Ft támogatást kapott, melybõl 170 ezer Ft-
ot sporteszköz vásárlásra, és 70 ezer Ft-ot a versenyekre
történõ utazásra fordíthatnak. Olyan városok csapatai
mellett szerepeltek kiemelkedõen a dorogiak, mint
Békéscsaba, Szeged, Debrecen. Vig Attila iskola igazgató
elmondta, hogy kisebb településen is gondot kell fordítani
a tehetséges gyerekek képzésére. A mostani siker is
bizonyíték arra, hogy a város új pedagógiai programja,
mely a sportra is alapoz, megállja a helyét. Ha a feltételek
adottak, ha a tanulást és sportolást sikerül megfelelõen
szervezni, és elkötelezett pedagógusok foglalkoznak a
gyerekekkel, akkor biztosan jönnek a komolyabb
sporteredmények.Vig Attila átveszi a díjat
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Közeleg a bajnokságok folytatásának idõpontja, spor-
tolóink elkezdték úgy teremben, mint szabadtéren az ala-
pozást. Ezekrõl adunk rövid tájékoztatást.

Asztalitenisz: Ezúttal is Szomódon került sor a megyei
csapatok részére a KVALITÉT KUPA DC rendszerû 2 fõs
csapatversenyre. A Dorogi ESE két csapatot nevezett. A
kupában 30 megyei csapat indult, a mérkõzések reggeltõl
estig több asztalon tartottak. A Dorog elsõ csapata ismét
nagy sikert aratott, a Bereczki Zoltán – Göb Sándor össze-
állítású kettõs veretlenül végzett az elsõ helyen és nyerte
el immáron harmadízben a KVALITÉT KUPÁT és az arany-
érmeket, megelõzve az Ács és a Szomód I. és Esztergom I.
csapatait. A második csapat nem jutott el a döntõig, így is
sikeres a dorogi pingpongosok ismételt nagyszerû helyt-
állása. A nagysikerû kupa jól szolgálta a bajnokságra való
felkészülést, és ezért örömmel gratulálunk.

Birkózás: Budapesten rendezte meg a Magyar Birkózó
Szövetség idei elsõ országos kötöttfogású rangsor verse-
nyét, amelyen bravúros sikert ért el az 55 kg-os súlycso-
portban elsõ helyezésével  a fiatal Demény László. Kitûnõ
birkózása nagy elismerést váltott ki az ország legjobbjai
körében. A rég múlt dorogi birkózó sikerek méltó folytatá-
sa volt a jelen versenyzõink helytállása.

Kézilabda: Az NB II-es kézilabda csapatnál ismét edzõ-
változás történt. A tavaly õsszel  szerzõdött Balogh Zoltán
benyújtotta lemondását a várt eredmény elmaradása mi-
att, ugyanis a 12 csapatos csoportban csak a 10. helyen zárt
a Dorog. Az irányítás ismét Györgyné Körmöczi Renáta
tanárnõ kezébe került, aki a felnõtt csapat mellett az ifjúsá-

Dorogi Sportképek
Már folynak a felkészülések a tavaszi idényre!

gi csapatot is irányítja. A nagyszámú szurkolótábor bízik
abban, hogy ugyanolyan sikerrel vezeti majd csapatait az
idén is, mint tette az elmúlt év tavaszán. Úgy látjuk erre
megvan minden esély, mert az edzéseken nagy lelkesedés-
sel és odaadással készülnek a lányok.

Labdarúgás:  Az NB III-as felnõtt csapatnál is javában
folyik az alapozás a bajnokság márciusi folytatására. Dúró
József vezetõ edzõ  elmondta, hogy sikerrel járt a csapat
megerõsítése. Visszatér Zsámbékról Faragó Szabolcs, a ki-
tûnõ védõjátékos és hosszú kihagyás után újra bekapcso-
lódott a munkába Papp András és szó van még egy tehet-
séges középpályás leigazolásáról is. Az edzések a mûfüves
pályán folynak 18 órai kezdéssel,  a pálya rendbetételét
ebben a zord idõben is biztosítja a sportklub.

Az utánpótlás alapozása is rendben folyik a sportcsar-
nokban és esetenként a mûfüves pályán. Kezdõdnek  az
utánpótlás emléktornák és teremtornák.

Teke: Nagyban folyik a tekecsarnokban  a téli terem-
bajnokság, rendre megtelik a kijelölt játéknapokon a csar-
nok versenyzõkkel és lelkes drukkerekkel. Bíró László szak-
osztályvezetõ hozzáértõ vezetésével már a jövõre is gon-
dol, mert jó néhány fiatal fiúval rendszeres edzésekkel is-
merteti a tekézés alapjait.

Végezetül egy nagyon szomorú hírrel kell befejezni sport-
képeinket. Tragikus hirtelenséggel január 29-én elhunyt Var-
ga János, a közismert nagyszerû volt NB I-es labdarúgó,
majd edzõ. 78 éves volt. Temetésének idõpontjáról még nem
tudunk hírt közölni.

Göb Sándor

A halál kiszámíthatatlanságát és idõtlenségét kell újra át-
élnünk. Szembesülünk azzal, hogy földi életünk és érté-
keink egy kozmikus egyetemen más mértékkel méretnek.
Hiszen itthoni mércéink szerint a legjobbaknak, a legérté-
kesebbeknek kellene a leghosszabb földi idõ az alkotásra.

Csiffáry Tamásnak ereje teljében, 52 évesen szakadt
meg mégis minden földi kapcsolata az élettel. Hallgatás a
válasza szerettei – szülei, felesége, két fia – jajszavára. Nem
dolgozik tovább mûvelõdéstörténetünket gazdagító köny-
vek írásán, szerkesztésén, nem lesik az egyetemen az õ vá-
rakozásait annyiféleképpen beteljesítõ vizsgázó diákok, de
e-mail üzeneteket sem kapunk tõle. Nem küldi felajánlá-
sait, de segítséget sem kér többé egy-egy munkája kiadásá-
hoz, vagy éppen kritikájához.

Nem tudjuk mindig pontosan meghatározni, hol kez-
dõdnek az ismeretségek és hol vannak a barátság határai.
Egy önmagát alig kímélõ, energiáit folyton égetõ fiatalem-
ber volt, akivel dorogi szülõháza, dunakanyari lakása és esz-
tergomi munkahelyének háromszögében mindig lehetett
„találkozni”, még ha folyton úton is volt. Elérhetõ volt, akit
lehetett keresni, s aki maga is üzent, vagy megjelent, ha szük-

In memoriam Csiffáry Tamás
(1958-2010)

sége volt rá. Higgadtnak, céltu-
datosnak, szeretettel és barátság-
gal közeledõ személyiségnek is-
mertük, ismerhettük sokan.

Utolsó megjelent könyve
azokról a gyökerekrõl vallott,
amelyek ezer szállal kötötték
õseihez, s településként legin-
kább Doroghoz. Családi szoci-
ográfiája nem véletlenül keltett
nagy feltûnést a szûkebb otthon
határait messze túllépve. Ami-
kor könyvérõl írt kritikámat az Új Forrás folyóirat hasábja-
in elolvasta, szinte perceken belül elküldte köszönõ sza-
vait. Ez is õ volt: alázattal kereste és fogadta a másik ember
véleményét.

A csöndes, szívós munka nemcsak nagy ûröket töltött be,
de nagy hiányokat is hagy maga után. Egyszerre kerek, lezárt,
ugyanakkor érezzük elmaradt lehetõségeit, csonkaságát.

Fölnevelõ városa is ezt a pótolhatatlan veszteséget
gyászolja.                                                               Kovács Lajos
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2010-ben új
programkínálattal
várjuk látogatóin-
kat; szakvezetett
tematikus túrákat
indítunk a nemze-

ti park területén.
Tavaszi/nyári alkalmaink találko-

zóhelye a Bemutatóközpontnál, 10
órakor lesz:

Április 7-én a kökörcsinvirágzást
nézzük meg a Strázsa-hegyen. Az el-
sõk között nyíló tavaszi virág több faja
és alfaja együtt virágzik: leánykökör-
csin, fekete kökörcsin és különbözõ
árnyalatú hibridek gyönyörködtetik
a kirándulók szemeit.

Május 15-én a felhagyott katonai
lõtéren nyílik lehetõség arra, hogy a

Tematikus túrák a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban
még épségben megmaradt katonai
bunkerekbe bepillantsanak az érdek-
lõdõk. Ennek a programnak a Vasfüg-
göny túra fantázia nevet adtuk, ami a
régi idõkbõl itt maradt katonai beren-
dezésekre utal.

Június 12-én a gyurgyalagokat
nézzük meg. Ez a színpompás trópu-
si madár homokba vájt üregekben
költ, népies neve méhész madár. A
bemutatóközpont területén megfi-
gyelhetjük táplálkozási szokásait is.

Õsszel a Rám-szakadék és az Apát-
kúti völgy lesz úti célunk, illetve szar-
vasbõgésre hívjuk az érdeklõdõket.
Rám-szakadék és Lukács-árok túra:
szeptember 10. A természetvédõ sze-
mével nézve járjuk végig a méltán
híres szurdokvölgyeket.

Az õsszel párosodó gímszarvasok
bikáinak hívó „szavát”, a szarvasbõ-
gést hallgatjuk meg október 9-én este
a Visegrádi vadas parknál. Ezen a hely-
színen biztos élmény várja a látoga-
tót, nemcsak hallható lesz a bõgés, de
kis szerencsével a tehenekért küzdõ
bikák látványában is részünk lehet.

November 6-án az Apátkúti-
völgyben csodálhatjuk meg az õsz szí-
neit. Pilisszentlászlóról sétálunk le Vi-
segrádra az Apátkúti patak mentén.

A túrákon való részvétel támogatói
jegy váltása ellenében, és elõre bejelent-
kezés alapján történik. Részletes infor-
máció és bejelentkezés kérhetõ az
esztergom@dinpig.hu email címen és
a 33/435-015-ös telefonszámon Dr.
Jankainé Németh Szilviától.

Csapó Csaba és Ferenc József a Kabarérádióban
Az Eötvös József Tudományegye-
tem Új és Jelenkori Történelmi tan-
székének fiatal tanára Dorogon vé-
gezte általános is középiskolai ta-
nulmányait. Az elmúlt tíz esztendõ-
ben komoly szakmai sikereket ara-
tott kutatásaival, melyek a dualiz-
mus kori magyar történelem izgal-

mas, kevesek által ismert folyamatait veszi górcsõ alá. Az
1848-49-es szabadságharc bukását követõ évtizedek a má-
sodik világháború lezárásáig még számos feltáratlan vagy
hiányos adatot kínálnak megfejtésre a történészeknek.
Csapó Csaba szakmai folyóiratokban közölt publikációi
elsõsorban szakmai körökben ismertek, de könyvei immár
a nagyközönség számára is elérhetõek. Feltûnõ sikert ara-
tott A magyar királyi csendõrség címû kötetével 1999-ben,
legutóbb pedig Ráday Gedeon és a szegedi királyi biztosság: a
betyárvilág felszámolása címmel adott széleskörû ismerete-
ket a gyakran hamisan romantikus beállítású korszakról.

Meglepõ körülmények között hallhattuk legújabb
beszámolóját készülõ harmadik kötetérõl. A Kabarérádió
riportere faggatta január 17-i vasárnapi mûsorában készü-
lõ könyvérõl, melynek néhány részlete már megjelent ha-
zai folyóiratainkban. Ezúttal Ferenc József Magyarországon
címmel jár utána Csapó Csaba egy sok legendával, gyak-

ran elnagyolt véleménnyel, még több tévedéssel vagy ma-
nipulációval terhelt korszak valóságos tényeinek. A kor-
szak, az uralkodóház és környezetének emberi portréi, el-
takart vagy eltorzult arcvonásai bontakoznak ki a leg-
hosszabb ideig uralkodó magyar király, Ferenc József ma-
gyarországi útjaival kapcsolatban. A kevéssé ismert vadász,
az érzelmeit kimutatni nem tudó apa és férj, a katonás rend
megszállott bürokratája, a birodalom népeinek nyelvén
beszélni tudó korrekt uralkodó, a megkésett érzelmeit az
unokáira pazarló nagyapa mind egy-egy meglepõ ceruza-
vonása volt a beszélgetés során a ferencjóskás évtizedek-
nek. A gyakran sablonos szemléletû kabaréjelenetek ép-
pen az emberi sors bonyolultságát, az elfojtott érzelmeket
és a magány belsõ tragédiáit kerülik meg, a külsõségeket
láttatva egy zárt világból. A beszélgetés azonban meggyõ-
zõen igazolta: van egy másik nézõpont is, a mélyre ásó
kutatóé, amely tényekkel készül megrajzolni a király való-
dibb, igazibb személyiségét. Ettõl nem lesz szerethetõbb
uralkodó, de érthetõbbé válik viszonya a magyar valóság-
gal, amelynek a rebelliótól a magyar tisztaszobák ferenc-
jóskás képeinek kiakasztásig sokféle nyoma maradt csak-
nem hat évtizedes munkálkodása során.

A rádiómûsor azt sugallta: erre a könyvre érdemes
fokozott kíváncsisággal és türelmetlenséggel várni.

K. L.
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A Körúti Színház elõadásában
Az ajándék gésa

címû két felvonásos vígjáték  kerül színre
február 18-án, 19 órakor.

A fõbb szerepekben: Szabó Erika, Kautzky Armand,
Tahi-Tóth László, Király Adrián. Az elõadásra jegyek

2500,- Ft-os áron válthatók a mûvelõdési házban.

Március 1-én
Vukán György zongorista és a
Budapest Saxophon Quartett

lép fel városunkban.
Mûsor: Gershwin: Kék rapszódia.

K. Weill: Koldusopera – Tangó – Polly dala – Bicska
Maxi Tûzkõ Csaba: Eleino Horo.
Moldvai népdal. Daichovo Horo.

Válogatás D. Eoillington mûveibõl.
A jegyek 1500.- Ft-ba kerülnek. Az elõadás 18 órakor
kezdõdik. A filharmónia bérlet harmadik elõadása.

Nõnapi bál
2010. március 6-án 20 órától

hagyományos nõnapi bál a mûvelõdési házban
Zene: Elektron Band
Chippendale show

Belépõ: 2000 Ft, érdeklõdés és helyfoglalás 33/521-000

Programjainkról részletesen a www.munkasotthon.hu
internetes oldalon olvashatnak!

A József Attila Mûvelõdési Ház elõzetes programajánlata

A Dorogi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat

tisztelettel meghívja Önt
a 2010. február 13-án, szombaton

1930 óra és 0400 óra között
megrendezésre kerülõ

„BATYUS”
SVÁBBÁLRA

Helye: József Attila Mûvelõdési Ház
Dorog, Otthon tér 1.

Mivel a bál batyus jellegû, kérjük Kedves
Vendégeinket, hogy ételen és házi készítésû
italokon kívül egyebet ne hozzanak, mert a

helyszínen Büfé üzemel.

A belépõ 2500,- Ft.
Jegyelõvétel:József Attila Mûvelõdési Ház

Mûvelõdési Ház-Telefon:521-000

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket a megújult
Dorogi Borklub 2010-es évfolyamának elsõ borestjére, a
József Attila Mûvelõdési Ház Brigád termébe (könyvtár
feletti terem). Február 27-én, szombaton 18 órától a
szekszárdi Szeleshát Pincészet lesz vendégünk. A 8 tételes
kóstolósorban sok különleges, kereskedelmi forgalomban
nem kapható bor is megtalálható lesz. A borokhoz
különféle borfalatkákat szolgálunk fel. Az est hangulatát
élõ énekes zenei mûsor színesíti majd.
Szeretettel várunk minden, a borok, borkultúra felé nyitott
érdeklõdõt!
Információ: 70/2217102 Riegel Béla; http://borklub.extra.hu

Kiállítás az Eötvös Galériában
2010. február 9-én, kedden 16 órakor lesz az Eötvös

József Általános Iskola volt tanulójának Süttõ Anikó a
Képzõ - és Iparmûvészeti Szakközépiskola diákjának a
kiállítása. Megnyitja: Kolonics Péter festõmûvész-tanár.

Mindenkit szeretettel várunk!

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról, va-
lamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló
3/2008. (II.29.) sz. rendeletében meghatározottak szerint 2010.
évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló, szociálisan
rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételek-
nek megfelelõ pályázók – az e célra elkülönített összeg erejé-
ig – anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre: Dorog város területén állandó lakhellyel
rendelkezõ - a felsõoktatásban nappali tagozaton tanuló -
szociálisan rászoruló diákok.
Pályázati feltételek:
- a pályázó családjában az egy fõre jutó jövedelem ne haladja
meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének
150%-át (2010-ben:  42.750,-Ft);
- az adott felsõoktatási intézményben eltöltött legalább egy sikeres
félév igazolása, minimum közepes (3,51) tanulmányi átlag;
- a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyom-
tatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában lehet átvenni.
A pályázat beadásának határideje a felsõbb évfolyamosok szá-
mára, akik már egy sikeres tanévet lezártak: 2010. szeptember 30.
A felsõoktatásban elsõ évfolyamot megkezdett – elsõ sike-
res félévet lezárt – tanulók esetében a pályázat benyújtásá-
nak határideje:  2010. március 16. (mely megegyezik a már
támogatásban részesülõk  felülvizsgálatának  idõpontjával)
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület áprilisi, illetve ok-
tóber havi rendes ülésén történik. Az elnyerhetõ támogatás
összege (a nyári szünet kivételével) 7.000,-Ft/fõ/hó.


