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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Édesanyák a boldogabb világért
Tamási Áron irodalmi pályafutása

pontosan a fordítottja Rimbaud-énak.
A francia kamasz zseni 17 éves korá-
ban befejezve életmûvét elindul meg-
ismerni a világot, talán meggazdagod-
ni, belefeledkezni a létezés örömeibe.
Tamási még irodalmi tevékenysége
elõtt, zsebében a kereskedelmi végzett-
séggel, a milliók által vágyott
Amerikába indul hasonló vá-
gyakkal, mint nagy francia elõd-
je. Õ sem gazdagodott meg anya-
gi értelemben, de talán éppen a
távolság felerõsítõ kontrasztjában
megtalálja írói hangját, a székely-
ség ihletõ világát: felszakadnak
belõle az elsõ elbeszélések. Amíg
Rimbaud valóságos kóborlásai-
ban végleg szakít az irodalommal,
addig Tamási kereskedelmi szak-
emberbõl az otthonról hozott él-
ményanyag elbeszélõjévé válik.

Még Amerikában tartózkodik,
amikor megjelenik Kolozsváron
elsõ novelláskönyve, a „Lélekin-
dulás”. A „Nyugat” nagy nemze-
déke után ûrt tölt be ez az eredeti
hangot megütõ, senkiéhez sem
hasonlítható elbeszélõ kedv. A
fogadtatás is páratlan. A Babits
által is nagyra becsült kritikai te-
hetséggel, rendkívüli tájékozódó-
képességgel rendelkezõ Németh
László rögtön világirodalmi esé-
lyekkel bíró tehetséget lát az in-
duló Tamási Áronban. És méltán.
Az elbeszélõkben a Nobel-díjig is
eljutó gazdag magyar irodalom egyik
kimagasló teljesítménye az õ prózája.

Egyik legszebb novellája „Világló
éjszaka” címû mûve. Már a cím is tö-
kéletes. Pontosan fogja össze, és egy-
ben teljessé is teszi a történetet. Azok
közé a címek közé tartozik, amelyek
nem csak szép dekorációi a mûnek,
de betetõzõi, jelentésgazdagító ténye-
zõi az elbeszélteknek. A jelzõs szerke-
zetben ott lappangó ellentét egyszer-
re utal a mitológiával telített idõtlen
egyetemesre és a konkrétan egyszeri
eseményre. Az indító szó, a „világló”
folyamatos melléknévi igenévként
pedig egyetlen szóba sûríti a jelenté-

sét a fényesség ünnepélyességének,
szinte biblikus szépségének, valamint
a szótõ jelentésfelütésével a minden-
ségre nyit tág kaput.

A történet alaphelyzete végtelenül
egyszerû, de mitológiai utalásaiban,
fordulataiban a legmélyebb emberi
tulajdonságokat hordozza. Külü

Benke ácsmester Aniskának becézett
feleségével fenn a havasokban elsõ
gyermekük megszületését várják. A
gyermeket csak május végére várják.
Úgy tûnik még április utolsó napján
bõven van idejük, nyugodtan teszik
a dolgukat fenn a hegyen. Elszámít-
ják azonban a nagy pillanat érkezé-
sét, ezért azonnal el kell indulniuk,
hogy idõben leérkezzenek a hegyrõl,
a bába segítségükre lehessen.

Közben finom természeti párhuza-
mok erõsítik a cselekmény fõsodrát.
Tavasz van, minden az újjászületés-
rõl mesél: a madarak, a vizek, a füvek
új arcukat mutatják. Minden erjed,

sarjad, minden a „lét vastag remé-
nyé”-vel van teli.

A születés sürgetni kezdi Benkét,
nincs idõ már arra sem, hogy felhoz-
za a hegyre a bábát, azonnal indulni
kell. Ráadásul a tanulatlan csikót kell
a szekér elé fogni hirtelen, mert az
öreg lovat a télen eladták. Elindulnak,

mennek bele az éjszakába. Az élet
vagy a halál gyõz-e az idõvel törté-
nõ versenyfutásban? Egyre erõtel-
jesebben átcsillog a történeten a
mitológia, hiszen az ács indul el
várandós feleségével az éjszakában
szülõhelyet keresni. Az elbeszélés
tetõpontja, legváratlanabb fordu-
lata csak ekkor következik. A rájuk
ereszkedõ sötétségben még vihar-
ba is kerülnek, helyzetük szinte re-
ménytelenné válik. Váratlanul egy
legénnyel találkoznak, aki gazdá-
jához vezeti õket: Szent Józsefet,
Máriát és egy csikót említve a ház
idõs urának.

Az idõs házaspár és a fiatalok az
ijedelem után felismerik egymást.
Illa néni átvállalja a bábaasszonyi
teendõket. A férfiak kicsit meg-
könnyebbülve magukra marad-
nak. A vihar is csendesül, lassan
eljön a hargitai-betlehemi éjfél. A
két férfi a helyzethez illõ, lassan
gördülõ, székely tömörségû párbe-
szédbe kezd. Az öreg felteszi a nagy
kérdést: mit szeretnél? Benke, aki
kemény munkát végez egyedül a
hegyen, váratlanul gyors választ

ad: fiút. Az öreg szelíden de határo-
zottan figyelmezteti fiatal barátját:
neki lehet, hogy fiúra, de a világnak
lányokra van szüksége, mert a világ
bajait a férfiak okozzák, az örömet, a
melegséget, a mosolygást pedig a lá-
nyok hozzák.

A világló tûznél, a cseperedõ kislány-
ként mosolygó hold fényénél megjön
a hír: lányka született. A két férfi a má-
jusi pirkadatban arra gondol: „talán
mégis boldogabb lesz a világ.”

Tamási Áron gyönyörû novellájá-
nak megidézésével köszöntjük az
édesanyákat.

Dankó József
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TESTÜLETI   HÍREK
2008. április 25-i ülés

A két ülés közötti idõben hozott döntések tájékoztatójá-
ból a képviselõk megtudták, hogy a Rákóczi Ferenc, a Deák
Ferenc utca és a Szabadság tér útburkolat felújítások kivite-
lezései elkezdõdtek. A munkák várhatóan 2008. május 31-ig
elkészülnek. A volt homokvasúthoz tartozó, Kenyérmezei
patakot átívelõ híd bontása befejezõdött. Az István király
utcai járda felújítása elkezdõdött. Az Ady Endre utca szenny-
vízcsatorna kiépítése és az út és járdaburkolat felújítási mun-
káinak közbeszerzési eljárásai folyamatban vannak.

Elfogadták Dorog Város Önkormányzat 2007. évi zár-
számadási rendeletét, a Dorogi Szent Borbála Szakkórház
Kft.,  a Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht., a Dorogi Közmû-
velõdési Kht., a Dorogi Városüzemeltetési Kht., a Dorog
Város Kulturális Közalapítvány, a Dorogi Szénmedence
Sportjáért Alapítvány, a Dorogi Kommunális Közalapít-
vány, Dorog Város Gyámhivatalának, Dorog Város Gyám-
hatóságának 2007. évrõl szóló beszámolóját, valamint a
2007. évi belsõ ellenõrzésekrõl szóló tájékoztatást.

A PROMTÁVHÕ Kft. kérelmére módosították a lakos-
sági távhõdíjat. Dorog Város közigazgatási területén 2008.
május 01-tõl alkalmazható legmagasabb lakossági
távhõszolgáltatási díjak:
Díjfajták Mértékegység Díj ÁFA nélkül
Alapdíj    Fûtés Ft/lm3/év 357,22
                  Melegvíz Ft/m3/év 70,60
Hõdíj Ft/GJ 2848,15
(Az egységárak ÁFA nélkül értendõk!)

Megújították a „Megbékélés Napja” városi ünnepséget.
Módosították a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és

Szakorvosi Rendelõ Közhasznú Társaság 2008. évi tervét.
A képviselõk tájékoztatást kaptak a Dorogi Rendõrkapi-
tányságtól Dorog Város közbiztonsági helyzetérõl. Dorog
Város Képviselõ-testülete elfogadta a Dorogi Kommunális
Közalapítvány kuratóriumának tájékoztatóját a családi
házak energiaracionalizálását szolgáló beruházások pályá-
zat útján történõ támogatásáról.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Dorog, Ella köz 3-5. sz. alatti, 82
m2 nagyságú ingatlan értékesítésre kerüljön a jelenlegi
bérlõ, a Bóka út Kft. számára, 200.000 Ft/m2, mindösszesen
16.400.000,- Ft vételáron.

Dorog Város Képviselõ-testülete 2008-ban dr. Till Jó-
zsefnek orvosi, képzõmûvészeti és halbiológusi tevé-
kenységének elismeréseként Pro Urbe Emlékérmet ado-

mányoz. Az átadás napja: 2008. Semmelweis Nap.
Dorog Város Képviselõ-testülete Both Lehel zongora-

mûvésznek Rauscher György díjat adományoz mûvészeti
munkája elismeréseként. Áz átadás idõpontja: 2008. évi
Karácsonyi Gálamûsor

Dorog Város Képviselõ-testülete Év Köztisztviselõje dí-
jat adományoz Bõhm Ágnesnek kiemelkedõ munkavégzé-
séért.  2008. évi Köztisztviselõk Napja ünnepség keretében

Dorog Város Képviselõ-testülete Vig Attila iskolaigaz-
gatónak Év Pedagógusa díjat adományoz kiemelkedõ pe-
dagógusi munkásságáért.

Dorog város civil szervezeteitõl beérkezett pályázatok
elbírálása megtörtént, a kulturális alap elosztását a követ-
kezõ lapszámunkban közöljük.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
15.000.000,-Ft támogatást nyújt a Szent Borbála templom
egyházközségének a templom belsõ felújítására.

Rendkívüli testületi ülés – május 8.

Dorog Város Képviselõ-testülete rendkívüli ülés kereté-
ben döntött az Ady Endre utca szennyvízcsatorna építésé-
nek kivitelezõjérõl. A munkát a Magyar Aszfalt Kft-t kapta,
bruttó 53.970.120,- Ft ellenszolgáltatási díjért. A munka 2008.
május 13-án vette kezdetét, és október 15-ig tart. Ehhez kap-
csolódóan választották ki a csatornázás utáni út- és járdaépí-
tés kivitelezõjét. Ezt a munkát is a Magyar Aszfalt Kft-t vé-
gezheti el, bruttó 53.957.520,- Ft ellenszolgáltatási díjért . A
munkaterület átadásának határideje: 2008. június 15. A kivi-
telezés befejezési határideje: 2009. március 16.

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés 27/2008.
(II.28.) sz. határozatában elrendelte a társulási formában
mûködõ esztergomi székhelyû Montágh Imre Általános
Iskola és Szakiskola dorogi telephelye megyei finanszíro-
zásának 2008. július 1-tõl történõ megszüntetését. A 2008/
09-es tanévtõl elõreláthatólag 26 fõ hatodik, 20 fõ hetedik,
illetve 16 fõ nyolcadik osztályos tanuló tanulmányainak
folytatása nem megoldott.

Dorog Város Képviselõ-testülete kapacitás hiányában,
valamint az integrált oktatás feltételeinek hiánya miatt nem
tudja biztosítani a Montágh Imre Általános Iskola és Szak-
iskola dorogi telephelyére járó tanulók önkormányzati
fenntartású dorogi iskolákba történõ átvételét. Jelenleg
intézményeink nem rendelkeznek az integrált oktatáshoz
szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, ezért nem tud-
ják biztosítani a tanulók önkormányzati intézményekbe
történõ átvételét.

Fogadónapok
2008 májusában a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2008. május  22. csütörtök, 8-12-ig.

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. május 23. péntek, 8-12-ig.

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. május 23. péntek, 8-12-ig.

Fogadónapok
2008 júniusában a Polgármesteri Hivatalban:

Dr. Tittmann János polgármester:
2008. június 12. csütörtök, 8-12-ig.

Baranyai Lõrinc alpolgármester:
2008. június 13. péntek, 8-12-ig.

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ:
2008. június 13. péntek, 8-12-ig.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2008. május 19. évfolyam 5. szám 3

A város idei költségvetés-
ét az államháztartásról szóló
törvény szabályai szerint, a
központi költségvetésbõl és
a helyi forrásokból szárma-
zó bevételi, illetve a mûkö-
dési és fejlesztési célokat elõ-

irányzó kiadási oldal tervezésével készítettük el.
A képviselõ testület egyhangú szavazattal fogadta el a gazda-

sági programhoz illeszkedõ, és az elõzetesen meghatározott kon-
cepció tartalma szerinti 2.718 millió Ft összegû költségvetést.

A korábbi évek beruházás-központú költségvetésével ellen-
tétben, a 2008-as tervben a mûködési elemek a meghatározóak.

A bevétel – összevont csoportosításban – az alábbi össze-
geket és arányokat tartalmazza (e Ft-ban)
1. Intézmények mûködési bevételei 143.119 5,3 %
2. Állami támogatás 627.565 23,1 %
3. Saját bevétel 1.807.805 66,5 %
4. Hitelfelvétel 140.000 5,1 %
    Összesen: 2.718.489 100,0 %
Az állami támogatás normatív jellegû, tehát egyrészt a la-
kosság számához, másrészt az ellátandó feladatokhoz ren-
delt mutatók alapján került meghatározásra.
A saját bevételek 91 %-át a helyi adókból várjuk, ami az
iparûzési-, építmény-, és gépjármûadó tételekbõl áll. Ebbe
a körbe tartozik a vagyonelemek értékesítésébõl származó
bevétel és az az összeg, amit az Égetõmû Közalapítvány-
hoz benyújtandó pályázatunkra terveztünk.
A folyamatos likviditás biztosításához idén is szükségünk
lesz banki hitel igénybevételére.
A kiadási oldal tételei a következõk (e Ft-ban)
1. Intézmények mûködési költsége 1.038.415 38,2 %
2. Pm.Hivatal és városüzemeltetés 1.236.007 45,5 %
3. Beruházás, felújítás 261.171 9,6 %
4. Hiteltörlesztés 182.896 6,7 %
   Összesen: 2.718.489 100,0 %

Az intézmények közül a városi bölcsödére 25, a három
óvodára 196, az általános iskolákra 491, az idõsek gondozá-
sára 214, a könyvtárra pedig 26 millió Ft-ot terveztünk.

Ezek az összegek a személyi juttatásokat, azok járulé-
kait, és a szakmai jellegû dologi költségeket tartalmazzák.

A mûködés másik nagy területét képezõ blokkban a
városüzemeltetésre, a közmûvelõdésre, a sport feladatok-
ra, a társadalmi és szociálpolitikai feladatok ellátására szük-

Költségvetés   2008
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séges összegek, valamint a Polgármesteri Hivatal mûködé-
si költségei kerültek meghatározásra.

A felhalmozási jellegû ráfordításokból 218 millió Ft-ot
beruházásra, 43 milliót pedig felújításokra fogunk elkölteni.

Ez utóbbi zömmel a város intézményeinél szükséges
helyreállításokat szolgálja.

A beruházási ráfordítások 70%-át a Rákóczi utcai csa-
padékcsatorna építés + útfelújítás 81 milliós, és az Ady
Endre utcai csatornaépítés 70 milliós összege képezi.

A hiteltörlesztésbõl 140 millió a bevételi oldalon terve-
zett likvid hitel éven belüli visszafizetését, ill. a korábbi
években felvett beruházási hitelek ez évben esedékes 43
millió Ft-os törlesztõ részletét tartalmazza.

Az önkormányzati rendeletté vált költségvetés ez évben
is feszes gazdálkodást követel meg - immár a mûködési terü-
letek emelkedõ költségigénye miatt-, amit a korábbi évek-
ben megszokott jó színvonalon kívánunk végrehajtani.

Karcz Jenõ, a pénzügyi bizottság elnöke

„Úton” a dorogi mentõállomás
Egy hetes „road show”-t tartottak a dorogi mentõsök vá-
rosunk és a környék óvodáiban. A program keretében
minden gyermek megnézhette a mentõautók felszerelé-
sét, majd játékos formában bemutatták nekik a mentõesz-
közöket. További meglepetések is vártak a gyerekekre: egy
kis játékos elsõsegély tanulás után kipróbálhatták a men-
tõautó szirénáját is, majd a mentõsök minden óvodásnak
egy apró ajándékkal kedveskedtek.
A mentõautóval részt vettek még a dorogi Zsigmondy
Vilmos Gimnázium által szervezett egészséghét program-
jaiban egy középiskolásoknak szánt bemutatóval. Végül
vasárnap a dorogi Mûvelõdési Ház elõtt a Nap – Út Ala-
pítvány egész napos rendezvényén is jelen voltak.
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A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – mint azt
már többször meghirdette – városunk szépítéséért, kultu-
rális és szellemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének
erõsítéséért cselekvõ személyeket, csoportokat kívánja el-
ismerésben részesíteni.

Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus ki-
alakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokás-
ok megõrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak összefogását
lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.

Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes
keretek között adja át az arra érdemeseknek a „DOROGI-
AK DOROGÉRT” elnevezésû oklevelet, plakettet és a vele
járó jutalmat. E nemes hagyományt követve ebben az évben
is sor kerül hasonló keretek között a díjak átadására.

A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog vá-
ros polgárai, a hivatali intézmények vezetõi, a társadalmi-
és gazdasági szervezetek vezetõi. Ehhez kérjük a dorogiak
segítségét.

A javaslatokat megfelelõ indoklással ellátva 2008. szeptember
30-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány részére. Cím: Arany Já-
nos Városi Könyvtár 2510 Dorog, Bécsi út 42.

Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevõ támo-
gatásukat!

Dankó József kuratóriumi elnök

A „Dorogiak Dorogért” Alapítvány kéri az adó-
zókat, hogy segítsék céljaink megvalósulását sze-
mélyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlásával.

Számlaszámunk: 11740023-20030858
Dankó József kuratóriumi elnök

„DOROGIAK DOROGÉRT”
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

Veszélyes- és elektronikai hulladék-
gyûjtés – akciónap május 31-én

Május 31-én, szombaton, 8-12 óra között, ismét
veszélyeshulladék-gyûjtõ akciónapot szervez a DKE
Dorogon az égetõmû és a Rumpold közremûködésével.
A helyszíneken az egyesület tagjai szeretettel várják a ve-
szélyes háztartási és elektronikai hulladékot (minden, ami
árammal ment) leadókat.

Háztartási veszélyes hulladékok – spiritusz, petróle-
um, fényezõviasz, cipõkrém, folttisztítók, réz- és ezüst-
tisztító, hipó, sósav, szalmiákszesz, dugulásoldó folya-
dékok, fotóvegyszerek, kozmetikumok, gyógyszerma-
radék, oldószeres hibajavító festék, alkoholos filctoll,
elem, akkumulátor, fénycsõ, motorolaj, fáradt olaj, sütés
utáni égett olaj, azbeszttartalmú fékbetét, terpentin, ace-
ton, festék, hígító, pác, lakk, ragasztó, gitt, hézagtömítõ,
felületjavító anyagok, rovar-, gyomirtó, gombaölõ szer,
rovarriasztó, rágcsálóölõ szerek, kiégett fénycsövek, nö-
vényvédõ szerek, háztartási vegyszerek, festékanyagok,
és mindegyiknek a kiürült doboza, tartója, üvege  (A
higanyos hõ- és lázmérõket külön dobozban (zacskóban) kér-
jük átadni a konténer-felügyelõknek.)

Elektronikai hulladék – minden, ami árammal mûködött.
Helyszínek, idõpont

Idõpont: május 31. (szombat), 8–12 óra
Gyûjtési helyek:
1. Penny Market parkolója
2. SZTK-val szemközti parkoló
3. Profi parkolója
4. Zsigmondy ltp. és a Schmidt S. ltp. között a parkolóban
5. Széchenyi ltp. melletti parkoló
A konténerek biztosítását, szállítását, az akkumuláto-
rok, elektronikai hulladékok ártalmatlanítását a
Rumpold Kft. díjmentesen vállalta. Az égethetõ hulla-
dékokat (lejárt szavatosságú gyógyszerek, festékes hulladé-
kok, olajos hulladékok, növényvédõ szerek, fotóvegyszerek és
csomagoló anyagaik stb.) a SARPI Dorog Kft.. díjmente-
sen veszi át. A SARPI Dorog Kft. és a Rumpold Kft. se-
gítségéért köszönetet mondunk.

MÁR NEM GYÛJTJÜK PAPÍRT, MÛANYAG PALACKO-
KAT, FÓLIÁT, hisz Dorogon megvalósult a szelektív gyûj-
tés.  … Nem tudjuk sajnos átvenni a HULLÁMPALÁT SEM.
Szervezõi elérhetõség – az akciónappal kapcsolatos kér-
déseikkel Nádor Tamás szervezõhöz fordulhatnak. Elérhe-
tõségek: (30) 480 1145 és dke@dke.hu

November 3-án 7,14 tonna veszélyes hulladék gyûlt össze

A XIII. Nemzetközi kórustalálkozónak adott otthont a
mûvelõdési ház a Musik Land utazási iroda

szervezésében. Többek között fellépett a Dániából érkezett
Kolding Bykor kórus is.

Tarzan és a felhõk
2008. június 14-én, 18 órakor

a Tarzan és a felhõk
címû táncos darab tekinthetõ meg

a mûvelõdési házban.
Elõadják:

a dorogi általános iskolák balett növendékei.
A belépés díjtalan!
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Van egy szervezet városunkban, melyet mindenki is-
mer, de nem is gondolnánk, hogy milyen sok területen
tevékenykedik. Ahogyan azt sem, hogy jó pár embertár-
sunk neki köszönheti boldogulását. Véradásra hívnak a
város intézményeibe (2007-ben 1473 fõ adott vért), elsõse-
gélyt oktatnak kicsiknek, nagyoknak, csecsemõápolási tan-
folyamot és versenyt tartanak. Decemberben karácsonyi
akciókat szerveznek a rászorulók segítésére. Megemlékez-
nek Vöröskeresztes világnapról, az Anyák napjáról, a Meg-
békélés Napjáról. S ami a nyár közeledtével újra aktuális
lesz: szegénysorban élõ, beteg gyerekeket táboroztatnak
Pilismaróton. A Magyar Vöröskereszt Pro Urbe díjas Do-
rog Területi Szervezetének ezek az ismertebb feladatai.
Bajna, Lábatlan, Tokod, Süttõ, Sárisáp, Kesztölc, Tokod-
üveggyár, és Leányvár is a terület része, eltérõ problémák-
kal, kihívásokkal. A vezetõ, Koppányi Mária igazán jól is-
meri ezeket. Már 34 éve õ a vezetõ.

Szociális tevékenységük sokrétû: ruhanemût, élelmet,
vagy akár bútort is gyûjtenek és osztanak szét a rászorulók
között, idõs embereket, betegeket látogatnak, hajléktalano-
kat ruháznak, élelemmel látnak el. Gyógyászati eszközöket
is lehet náluk kölcsönözni. Idõsek napi rendezvényt is tarta-
nak több községben, ahol óvodások, iskolások adnak mû-
sort. Sok szponzor támogatja ezt a munkát a falvakban.

Egészségfejlesztés, egészségmegõrzés céljából a gyere-
kek és fiatalok számára szerveznek akciókat, elõadásokkal,
filmvetítéssel, rajzpályázatokkal, vetélkedõkkel. Minden
novemberben egészségügyi hónapot tartanak, mely a Vö-
röskereszt egyik fontos programja.

Dorogon és környékén 15 iskolában mûködik ifjúsági
csoportjuk. Valamennyien részt vesznek az iskolai tisztasági
mozgalomban, mely szintén a szervezet kiemelt akciója. Több
községben vöröskeresztes gyerekek gondozzák a német és

Május 8. – Vöröskeresztes Világnap
szovjet katonai sírokat, segítenek idõs embereknek bevásá-
rolni, kertet gondozni. Rendezvényeken mûsort adnak, vér-
adásokon segítenek. A 2004/2005-ös tanévtõl a táti általános
iskola az úgynevezett Vöröskeresztes Bázis iskola, mely igen
aktívan tevékenykedik. A bázis iskolák szoros együttmûkö-
désben vannak a Vöröskereszttel, több feladatot vállalnak,
de cserébe több támogatást kapnak.

Sok, nagynevû támogatóval rendelkeznek, de a hely-
beli vállalkozók, magánszemélyek is segítséget nyújtanak
az akciók lebonyolításához. A dorogi szegény gyerekek
karácsonyi csomagjait fõként a felajánlott adó 1%-ból tud-
ták finanszírozni.

Az újabb felajánlásokra hamarosan megint szükség lesz,
hiszen a szünidõ közeledtével ismét táborozni viszik a
környék szegény sorsú gyerekeit Pilismarótra. A hagyo-
mányos táborban 35 gyerek vesz részt.

MaZsu

A kisebbségi önkormányzat sorban az ötödik – legszebb,
legrangosabb – kiadványát, Hracsja Kocsar: Nahapet c.
kisregényének kétnyelvû változatát jelentette meg. Az áp-
rilis 25-i könyvbemutatón az örmény népirtás 93. évfordu-
lójára is emlékeztek a dorogi Mûvelõdési Házban doku-
mentumfilm-bejátszással kezdõdött. A filmkockákon meg-
rázó erõvel elevenedett meg a múlt: az 1915-ös kitelepítés-
nek álcázott népirtás borzalmai, amelynek másfél millió
örmény esett áldozatul Törökországban. A kisregény hõse
is ebbõl a pokolból menekül, s felmerül a kérdés: lehet-e
új életet kezdeni, lehet-e új hazát találni, új családot alapí-
tani, ha a régi örökre elveszett? A regény többek között
erre, s az emberi lét nagy kérdéseire keresi, s adja meg a
választ. Nahapetet, a regény fõhõsét mély emberség, igaz-
ságosság, az utódok iránti odaadó szeretet, az élet feltétlen
tisztelete jellemzi. A kisregényt a fordító, és a kötet szer-
kesztõje, dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska mutatta be a kö-
zönségnek. A mûbõl Erdõs Ferenc és Beganjan Lilit tolmácso-
lásában magyarul, illetve örményül hangzottak fel részletek,
amelyet nemegyszer könnyes szemmel hallgattak az érdek-
lõdõ dorogiak. Az est állófogadással folytatódott, melyen
hagyományos örmény ünnepi ételek – húsos-mazsolás
phlav, saláták, gata-béles – kerültek terítékre. (A kisregény
megvásárolható az Arany János városi könyvtárban.)

A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat hírei
Nahapet: könyvbemutató az örmény genocídium évfordulóján

x x x
A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke,

dr. Dzsotjánné Krajcsir Piroska április 15-én Dorog Város
Barátai Egyesületének ülésén tartott vetítettképes elõadást
Az elhallgatott genocídium címmel. Április 19-én Pápán, a
pápai örmény önkormányzat megemlékezésén tartott ha-
sonló témában ünnepi beszédet. Április 24-én Budapes-
ten, 26-án Székesfehérváron mutatta be Hracsja Kocsar:
Nahapet c. kisregényét.
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Április 27-én a József Attila Mûvelõdési Házban „Nap-
Út nap a teljesebb életért” címmel rendeztünk a Közmû-
velõdési Kht.-vel közösen, az ÁNTSZ közremûködésével
EGÉSZség-napot Dorog és térsége gyermekei, családjai
részére. Alternatív lehetõségeket kínáltunk prevenciós
céllal egy teljesebb, egészségesebb élethez.

Az óvodástól a nagyszülõkig mindenki megtalálhatta
számára érdekes, hasznos és szórakoztató programokat.

Magyar Judit Mária örömet sugárzó Napocskái fogad-
ták az idelátogatókat.

Az elõtérben védõnõk segítségével vérnyomásmérés, ta-
nácsadás zajlott. Az ingyenes vércukorszint- és koleszterin
és csontsûrûség mérést az ÁNTSZ Dorogi-Esztergomi Kis-
térségi Intézete biztosította. Dr. Csizik Éva bõrgyógyász anya-
jegyszûrést végzett. Volt homeopátiáról információs stand.
A Menta Biobolt segítségével egészséges ételkóstolóban is
részt vehettek. A természetes úton való egészségmegõrzést
szolgálták: Serdült József csontkovács, felesége reikivel, Ba-
ranyai Mónika grafológiával, Szigetiné Krasznai Judit
kineziológiával, Seebauer Gabriella színterápiával, Allinad
Kft masszírozó készülékeivel valamint a Harmónia Stúdió.
Voltak még civil szervezetek, bemutatva tevékenységeiket.
Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület megújuló ener-
giás, energiahatékonysági bemutatóival, eszközeivel hívta
fel az érdeklõdõk figyelmét. Jelen volt még a Duna-Ipoly
Nemzeti Park érdekes, figyelemfelhívó természetvédelmi
foglalkozásával. A Dorogi Nyugdíjas Egyesület tagjai ízletes

A teljesebb életért…
krumplipaprikást készítettek és osztották szét a résztvevõk-
nek. Sportolási lehetõség is volt, ügyességi bringás versenyt
szerveztek helyi fiatalok, valamint mászófalon is próbálkoz-
hattak a gyerekek . A helyi rendõrség és mentõszolgálat ér-
dekes információkkal szolgált az érdeklõdõknek. Délután
az Aktív Zöldek csapata által szervezett Környezettudatos
Családok vetélkedõjének záró feladatai zajlottak. A közön-
séget az Eötvös Iskola gyerekeinek táncos bemutatója szóra-
koztatta, majd Kick-boksz bemutató, a Pinokkió bábcsoport
elõadása a gyerekeket kápráztatta el. Anyák napjára készít-
hettek szebbnél-szebb kézmûves tárgyakat Konczné Erika,
Dr. Nagyné Perjési Ildikó, Safranku Katalin, Heinczinger
Mátyás segítségével. Serdültné Zsanett és Böbe óvó néni festette
a gyermekek arcát. Testi-lelki egészségünket szolgálták a Polgár
László által bemutatott Tai Csi gyakorlatok, Anolyn zenéje, a
Kolibri SE bemutatója, valamint zárásként a Bóbita zenekar.

Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát és talált
útmutatást az egészségesebb, teljesebb élethez!

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, kik önzetlen mun-
kájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak Nap-Út
nap a teljesebb életért rendezvényünk sikeréhez.

Köszönjük!
Május 20-án 17h-kor tartjuk kuratóriumi ülésünket a

József Attila Mûvelõdési Házban. Minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk!

Winter Erzsébet
Nap-Út Alapítvány kuratóriumi elnöke

Különleges élményt ajánl augusztus 2-ára a Benedek
Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület. Ez-
úttal az Aggteleki-karszt kevésbé ismert barlangjaiba láto-
gathatnak el az érdeklõdõk, a BEBTE szakvezetõinek se-
gítségével.

A látogatás módja az utcai ruhás megtekintéstõl az
overállos kalandtúráig terjed, így a barlangász
tapasztalattal nem rendelkezõk is könnyûszerrel
megismerkedhetnek a barlangjárás mikéntjével. A BEBTE
augusztus 2-án (szombaton) négy barlangot mutat meg az
érdeklõdõknek. A már sokak által ismert Baradlát, de
annak 7 km-es “Hosszútúra” útvonalát a könnyû túrára
vágyóknak, a patakos Béke-barlangot a földalatti szurdokok

Rendhagyó aggteleki barlangtúrára hív a BEBTE
szerelmeseinek, a Vass Imre-barlangot a csodaszép
cseppkövek közötti kúszás-mászást kipróbálóknak,
valamint a Kossuth-barlangot, az igazán extrém élményre
vágyóknak (a dübörgõ víz fölötti kötélmászás, kifeszített
drótkötélpályán).

A különbusz Esztergomból indul, reggel 5 órakor, de
csatlakozni Dorogon és Budapesten is lehet (hazaérkezés
a késõ esti órákban). A tervezett túralétszám 40 fõ, melyet a
jelentkezések sorrendjében osztanak le az igényelt túrák-
ra a szervezõk. A Kossuth- és Vass Imre-barlangba 10-10 fõ,
a Béke-barlangba 15 fõ mehet. Bõvebb infromáció, a bar-
langok részletesebb bemutatásával az egyesület honlap-
ján - www.bebte.hu - található.
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A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola végzõs diákjai elbúcsúztak iskolájuktól.

Ezúton is kívánunk sok sikert nekik az elõttük álló
érettségi vizsgákhoz!

Óvó-da!

Felpezsdült az élet az óvodákban a jó idõ beköszöntével. A
Zrínyi óvodában sor került a tavaszi nyílt hétre, ahova az
óvodába készülõ kicsik és szüleik is ellátogathattak. Nagy
szerepet kapott a mozgás, a gyerekek sok idõt töltöttek a

szabadban is, az udvar egy ízben táncházzá alakult.

A Petõfi óvodában is egy hétig változatos programokon
vettek részt a gyerekek, virággal ültették tele az óvoda

kertjét, körbefutották a Petõfi-teret, tornáztak, kirándultak.
Mindhárom óvodában megemlékeztek a Föld Napjáról.

Majális

Zenés ébresztõvel kezdõdött és a hagyományos ünnepi felvonulással folytatódott a dorogi majális. A felvonulók az
Aranycsengõ Mazsorett-csoport és a Bányász Zenekar vezetésével vonultak a Hõsök terérõl az Otthon térre. A
mûvelõdési házban Détár Enikõ és Rékasi Károly lépett fel, majd Forgács Gábor „Csíííz” címû összeállításával

szórakoztatta a nagyérdemût. Ezután a Bányász Zenekar játszott sramlizenét a sör és a virsli mellé.

A Föld Napja alkalmából a Dorogi Nyugdíjas Egyesület
tagjai virágot ültettek a mûvelõdési ház udvarára
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SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR
Pilismaróton

2008. augusztus 10-20-ig!
Ha 10-19 éves tehetséges fiatal vagy, mindened a

színjátszás, és szeretnél komolyabban elmélyülni a
színészmesterség fortélyaiban, akkor itt a helyed!

Akkor is gyere bátran, ha nem törsz színészi babérokra,
csak egyszerûen jól akarod érezni magad, és azt

szeretnéd, hogy legyen egy ÁSZ nyarad!
SZÍNMÛVÉSZ TANÁROK:

Balázs Ágnes Gáspár András Kálid Artúr Murányi Tünde író,
színmûvész színész-kommunikációs aBárka Jászai-díjas

www.balazsagnes.hu szakember Színház színmûvész
színmûvésze Nemzeti Színház

HONLAP: www.asztabor.hu
E-MAIL: numberone@t-online.hu

MOBIL: 06-30-9449-079
JELENTKEZZ!!!

József Attila Mûvelõdési Ház Dorog
Akik a tábor mûködését fontosnak tartják:

József Attila Mûvelõdési Ház
Dorog

Angol fúvószenekar Dorogon
A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Utazási
Iroda május 25-én (vasárnap), 17 órai kezdettel közösen
rendez fúvószenekari hangversenyt a dorogi József Attila
Mûvelõdési Házban.
Közremûködnek: Redland Wind Band (Anglia) és a
Dorogi Bányász Fúvószenekar.
A koncert befejezéseként a két zenekar tagjai hat számot
együtt fognak eljátszani. A hangverseny színvonalas
szórakozási lehetõséget ígér a fúvószenét kedvelõk egyre
nagyobb táborának. A belépés díjtalan!

Amerikai kórus Dorogon
A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Utazási
Iroda június 05-én (csütörtök), 18 órai kezdettel közösen
rendez énekkari hangversenyt a dorogi József Attila
Mûvelõdési Házban.
Közremûködnek: Robert E. Lee High School Choir Texas
(USA)és a PRO MUSICA Kamarakórus Dorog
A hangverseny színvonalas szórakozási lehetõséget ígér
a kóruszenét kedvelõk egyre nagyobb táborának. A
belépés díjtalan!

Dorog Város Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt

2008. május 29-én, csütörtök 16.00 órára
a József Attila Mûvelõdési Házban

rendezendõ

PEDAGÓGUSNAPI
ÜNNEPSÉGRE

Program:
16.00 óra

Ünnepi köszöntõt mond
 és az

Év Pedagógusa díjat, valamint a
Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket átadja:

Elbert Gábor
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

szakállamtitkára

Ajándékmûsor a pedagógusoknak:
MAGYAR RENESZÁNSZ

irodalmi mûsor
Elõadják:

a Szabad Ötletek Színháza mûvészei

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
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:  2008. június 10.

Készült: 5000 példányban
ISSN 1418-1940

Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

MEGHÍVÓ
Az Erkel Ferenc Zeneiskola
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