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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A kultúra társas, társadalmi képzõdmény.
Ezen meghatározottság érvényessége még akkor is el-

fogadható, ha elismerjük kiemelkedõ személyiségek kul-
túra formáló jelentõségét. Ha elkülönítünk kiscsoportos
elitkultúrát és tömegkultúrát. A kultúra lényegét tekintve
tudomásul vehetjük, hogy alkalmas társas, társadalmi vi-
szonyaink visszatükrözésére és egyúttal komoly hatású
befolyásolására is.

Társadalmi életünk és kulturális életünk szerves egy-
séget alkotó rendszer. Történelmi távlatokból szemlélhetõ
rendszer. A távlatos, történelmi rendszerszemlélet számá-
ra minden évben lehet olyan ke-
rek évfordulót találni, mely alkal-
mat ad jelentõs történelmi tanul-
ságok levonására.  Hát nézzünk
néhány 8. évet!

100 évvel ezelõtt a címoldal
szerint 1908. január 1-jén, valójá-
ban 1907 karácsonyán megjelent
a Nyugat elsõ száma. Fõszerkesz-
tõje Ignotus, szerkesztõi Fenyõ
Miksa és Osvát Ernõ. A Nyugat
címadás a tájékozódás irányát jel-
zi. Ignotus beköszöntõ cikke azt
jelentette, hogy Kelet népe a Nyu-
gat mellett döntött. Nyugat-kelet,
igen ez nemzeti kultúránk vissza-
visszatérõ kérdése. Hogyisne len-
ne az, hiszen a mi kultúránk, kul-
túra kelet és nyugat határán.

1038-ban, 970 éve halt meg a
kelet-nyugat harc legkiemelke-
dõbb személyisége, Szent István.

Igazságtalan lenne és a valóság-
nak nem is felelne meg, ha nemze-
ti sikereinket leértékelve, kudarca-
inkat felnagyítva azt jelentenénk ki, hogy a nagy király halá-
lával a nyugathoz való kacsolódás története tulajdonkép-
pen le is zárult, mert ami Õ utána következett, az a maga
kiegyensúlyozatlanságával és veszteségeivel inkább csak bán-
kódásra szolgáltat okot.

Azért azt mégiscsak értékelnünk kell, hogy Szent Ist-
ván halála után 970 évvel a schengeni egyezmény nyo-
mán eltûnt országunk nyugati határa és így újra a nyugati
kultúra határokkal nem elválasztott részesei lehetünk. Haj-
lamosak vagyunk azt gondolni, hogy azért alakult így ha-
zánk nyugathoz fûzõdõ kapcsolata, mert a második világ-
háború után kialakult bel és külpolitikai helyzet határozta
meg sorsunkat.

Ennek fényében különösen érdekes az, hogy 1908-ban,
100 évvel ezelõtt, amikor történelmünket, társadalmi be-
rendezkedésünket tekintve elvileg a nyugati kultúra ré-

Kultúránk Napján
szeként élhették meg magukat a Nyugat címû folyóirat
alapítói, akkor miért gondolták fontosnak a címválasztás-
sal is kifejezni kulturális irányválasztásukat, milyen jelen-
ségek miatt érezték azt, hogy kétséges nemzetünk nyuga-
tossága? Schöpflin Aladár, a Nyugatban megjelent, „ A
Magyar irodalom a huszadik században” címû írásában
mélyrõl indítja kulturális sajátosságaink értelmezését. Azt
írja : „A magyar az ural-altáji törzshöz tartozó nép, …tö-
rök-tatár népeknek faji és nyelvi rokona…. beszorítva in-
dogermán népek tömegei közé, mintegy éket képezve az
északi és déli szlávok között

…sokszorosan keveredett
ezekkel a fajilag és nyelvileg ide-
gen népekkel

…tudományosan alig megha-
tározható, de lélektanilag mégis
érezhetõen tevékeny, antropoló-
giai és etnográfiai változásokon
ment át.

…benne él a keresztény euró-
pai kultúra sodrában, keresztül-
ment ennek minden alakulásán,
mégsem asszimilálódott hozzá
teljesen

..mindig érezhetõ volt benne
valami meghasonlás … saját kü-
lönálló egyéniségét és igényeit
beilleszteni az idegen kultúra ál-
tal adott életformákba.

Azonban az urizáló, közép-
szerû konzervatívok a kultúrfö-
lény hangoztatásával, a naciona-
lista önhittséggel túllõttek a cé-
lon. A hivatalos, akadémikus
kultúra márványterme vissz-
hangzott a hazafias ódák harang-

szavától. Csak kevesen érezték még ekkor a társadalom
talajának mélyebb rétegeiben meginduló rengést. Ady
Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Juhász Gyula, Kafka
Margit, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula, Móricz Zsig-
mond, Szomory Dezsõ, Tóth Árpád nyugat felé akarta te-
relni a nemzet kultúráját. Mindeközben már létrejött az
antant cordiale. Ferenc József pedig bejelentette Bosznia-
Hercegovina annexióját. Egyre élesebbé váltak hazánk tár-
sadalmi konfliktusai, egyre élesebbé váltak nemzeti kul-
túránk konfliktusai. A “Nyugat” körül is heves küzdel-
mek zajlottak. A nemzeti hagyománytól való elidegene-
dés, a múlt iránti tisztelet hiánya, nyugat-európai példa-
képek utánzása, a magyarság eszmevilágától való idegen-
ség, az erkölcsi szabadosság kultusza, ezek a fõbb vád-
pontok, melyek a Nyugat és köre ellen újra meg újra is-
métlõdtek.  Babits Mihály „A Kettészakadt Irodalom” címû
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írásában válaszolt a hivatalos irodalom, az akadémia kon-
zervatív elnökének támadására. Mint írja : „ Irodalmunk
kettészakadását mi már rég fájdalmas átoknak éreztük.”

„…nem hiszem, hogy akadna köztünk valaki, aki úgy
érezné, hogy a múltat “le kell rázni” vagy hogy “mindennek
a mából és tegnapból kell kiindulnia”.

„…ne mondjuk mindjárt hazafiatlanságnak, ha egy
külföldi könyv jobban tetszik, mint egy magyaré;

«Kis énekem, mely hozzád elhatott, Külföldnek éneke...
Csak a butát rettenti az, mi még új;
Külföld termése volt a rózsa is:
A mûvelés belföldivé tevé...»
idézi Kazinczyt:
„…magyar-e mindaz szükségképpen, amit magyar

ember produkál?”
„kit nevezünk hát “magyar embernek”? Ismétli meg

Babits a konzervatívok unos-untalan és egyre
agresszívebben feltett kérdését.

„Igazi hazafiság nem állhat az értékek elõl való
elzárkózásban: mert ez nemzetünket csak szegényítené.

„Lehetünk rossz írók, s errõl mindenkinek joga van
ítélni; de a hazaárulás rettenetes vád.”

„Nem kiáltották-e ki Kazinczyt vagy Széchenyit a
maguk korában nemzetrombolóknak s idegenség
importálóinak, éppoly szenvedéllyel, mint akár ma Adyt?”

A következõ 8. év 1918. Összeomlik minden. A történe-
lem örvénye egyre sebesebben forog.

Cenzura. Betiltás. Meghal Ady. A szenvedések, a vesz-
teségek nem akarnak véget érni. Nemzetromlás. Becsapott-
ság, megalázottság, az eszmék összeomlásának kultúrája.
Igen meg kellett élni, meg kellett alkotni a kultúrának ezt
a fajtáját is. A nyugatosok hittek a szabadság kultúrájában,
melyben helye van az eltérõ adottságokból, különbözõ
képességekbõl születõ teljesítmény különbségeknek és
mód van ezek egyértelmû elismerésére. A szabadság kul-
túrájában az ember szabad akaratából felelõsséget vesz vál-
laira. A szabadság adta biztonságérzettel nyitott, átérzõ és
megértõ tekintettel fordulnak egymás felé az emberek.

Ennek ellentéteként rótták föl a keleties kultúrának a
tekintélyelvû szabályok béklyóit. Az etikettnek nevezett
tartalmatlan formalizmussá silányult intézményeket és
viselkedési formákat. Az önmagátönáltatón mások fölé
emelõ, mereven elzárkózó elutasítást. Ami, mint ahogy a
korszak nemzeti tragédiái bizonyították, mások alárende-
lésére, leigázására, megsemmisítésére mozgósított bódult
tömegeket.

A pusztulás és szenvedés is tömegessé vált. A kijózano-
dás drámaian erõs fénye hozzásegítette a nyugatosokat
ahhoz, hogy egy másikfajta pusztító erejû keletiességet is
felfedezzenek.

Babits így ír a Nyugatban megjelent Vallomásban:
„Minden nagyszerû és szent szavakat megtagadtam én,
elõször a “nemzet” szent szavait, mert ölés és elnyomás
eszközei lettek, azután az “emberközösség” szent szavait
is, mert ölés és elnyomás eszközei lettek ezek is!

És így elérkeztem a Végsõ Kétség kopár szigetére.” A
költõ a Nemzetnek tárja föl lelki tusájának minden fájdal-
mát. A meghasonlás kínjait tárja fel, amikor megvallja, fö-
lült „a vörös katedrára és “meghajtotta a Tudomány ko-
moly zászlóját a Forradalom vörös lobogója elõtt”.

Igen, de a végsõ kétség kopár szigetén az eszmék törté-
nelmi ámokfutása még nem ért véget.

1938-ban Schöpflin Aladár: Asszimiláció és irodalom
címû írásában az alábbiak olvashatók: „ a hatalom elfogult-
nak mutatkozik az alattvalók bizonyos rétegeivel szemben,
megvonja tõlük a boldogulás eszközeit, a már megszerzette-
ket és a jövõbelieket, különbségeket konstruál alattvaló és
alattvaló között származásuk vagy valamely más különböz-
tetõ szempont szerint, kizárja õket egy újonnan megfogal-
mazott nemzet-közösségbõl,…

Ezzel lényegesen megváltozik az állam és alattvalói
közti viszony és a bizonytalanság, félelem és gyanú elemei
teszik még nyugtalanabbá a társadalmi együttélést…”

Három év múlva meghal Babits Mihály. Halálával meg-
szûnik a Nyugat, a szeptemberi szám már nem jelenik meg.
Mivel a lapkiadási engedély a költõ nevére szólt 1941 után
a hatóságok nem engedélyezik a lap további megjelenését.
A fekete ingesek, vörös ingesek, barna ingesek kultúrája
tovább szedte áldozatait. A pusztítás és pusztulás eszméi
degenerált örököseinek belterjes csoportjain kívül min-
denki tudja, hogy áldozatok voltak az eszmék kultúrpalo-
táiban tomboló tébolyult orgiáik hoppmesterei is. Mûvé-
szek, alkotók, akiknek tekintetébõl a bódulat rövid mámo-
rának elmúltával a szellemi széthullás, esetleg a megha-
sonlás üres révetegsége meredt a világra. És persze min-
denki tudta és tudja, hogy tömeges áldozatok voltak a
kultúraidegen elemek deportáltjai és megsemmisítettjei.

970 évvel a legnagyobb nyugatos személyiség, Szent
István halála után a schengeni határok a nyugathoz csa-
tolnak minket. Reméljük, hogy sokan tesznek annak érde-
kében a kultúra eszközeivel is, hogy ne jussunk a Nyugat
címû folyóirat sorsára. Reményünk megalapozott.

Dr. Tittmann János

Jandó Jenõ zongoramûvész és az Akadémia Vonósnégyes

Wieszt József festõmûvész emlékkiállítása
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„Wieszt József tragikusan korán lezárult munkássága
immár a magyar mûvészet egyik lezárt fejezete, amelyet
majd idõszakonként újra meg újra fel fognak fedezni. És a
Wieszt munkásság egyben szervesen illeszkedik ahhoz a
dorogi mûvészeti hagyományhoz, amelyet olyan alkotók
neve fémjelez, mint Rauscher Györgyé, Koszkol Jenõé,
Furlán Ferencé, és a napjainkban is munkálkodó Tettamanti
Béláé. Wieszt József mûvei mégis egy, a szellemiségek és a
költõiségek által éltetett, a kor, a XX. század utolsó harma-
dának kemény tanulságaival szembesítõ, eszményi világ-
ba kalauzolnak.” Így foglalta össze Wehner Tibor a tavaly
õsszel elhunyt festõ- és grafikusmûvész jelentõségét a
mûveibõl válogatott emlékkiállításon. Az elhunyt mûvész
tiszteletére a Magyar Kultúra Napján zsúfolásig megtelt a
Dorogi Galéria. A tárlaton fiatalkori tanulmányokat, do-
rogi helyszínek által ihletett mûveket, és több, sajátos al-
kotói szemléletet eredeti világlátást tükrözõ, autonóm
munkát lehet látni. Wehner Tibor kiemelte, hogy az alkotó
munkásságát átfogó, vázlatos leltár is jelzi, hogy Wieszt
József széleskörû érdeklõdésû, számos eszközt használó,

A lexikon körül bábáskodó egyesületnek (Dorog Vá-
ros Barátainak Egyesülete) a legnagyobb elismerést az je-
lentette, hogy 2000-ben megjelent munkájuk iránt egyre
nõtt az igény. Az elfogyott elsõ kiadás, még inkább a köz-
ben elõkerült új adatok, tények arra bíztattak bennünket:
folyamatosan írjuk, korrigáljuk, gyûjtsük a lexikonban
felhalmozott értékeket. Dr. Tittmann János polgármester
egy éve kérte fel az alkotókat, készítsük el az új, javított
kiadást, támogatásáról biztosítva a könyv megjelenését.

Az átdolgozáshoz ki kell emelni két szakfolyóirat kriti-
kus észrevételeit: a Bányászati és Kohászati Lapok sok jó
tanáccsal látott el bennünket a bányászati múlt teljesebb
feltárásához. A Honismeret címû folyóirat a néprajz helyi
vonatkozásaira és a tudományos feldolgozásban résztve-
võ kutatók bemutatására, egy bõvebb általános bibliográ-
fiára hívta fel figyelmünket.

Emellett meg kell említeni a Zrínyi iskolában folyó
helytörténeti kutatásokat is, melyek sok városunkból el-
származott, jelentõs személyiség életútjára világítottak rá,
de helyben is felfigyeltünk újabb szerényen meghúzódó,
ám városunk rangját komoly teljesítménnyel gazdagító
személyiségekre. Mindezek mintegy nyolcvan oldalnyi
új anyagot jelentenek.

Ismét rácsodálkozhattunk Dorog tehetségekben gazdag
sokoldalúságára. Újabb meglepetésekkel szolgált a zenei
pályák-életutak felkutatása (Sós Adrienn, Scmidt Mihály,
Kapus János, Kaczmarczyk Adrienn..), a világirodalom ma-
gyar nyelvre átültetõ kiváló fordítóinak bemutatása (Kovács
Ilona, Szöllõsi Adrienn…), vagy az egyházi élet Dorogon
indult számos sikeres személyiségének további pályafutása
(Erdõ Péter, Wech /Vándor/ József, Blanckenstei Miklós…).
Elgondolkodtató szócikk lehet a Sztahanovisták vagy a do-
rogi Kossuth- és Állami Díjasok névjegyzéke. Örömteli tény,
hogy jeles képzõmûvészek munkáival gazdagodtak közte-
reink és középületeink (Csikszentmihályi Róbert, Végh

Megjelent a Dorogi Lexikon javított kiadása
Éva…). A tudomány szolgálatában ország-világszerte ott
voltak a dorogi születésû biológusok, fizikusok (Mechlerné
Bandur Mariann, Bencze László, Juhász Tibor, Kovács D. At-
tila…), a mûvészeti életben megtaláljuk a filmkultúrához
kötõdõ munkásságokat is (Vezér Éva, György István…). Fon-
tos, ha mûhelyeket (zeneiskola, bányászzenekar, rajzszakkör),
esetleg családokat, dinasztiákat (Lencsés, Solymár, Dzsottján,
Gréts, Holló család…) fedezhetünk fel az eredmények mö-
gött. Javított kiadás az idei, ezt többek között a nyolc év
alatt tovább gazdagodó életmûvek (Bona Gábor, Both Le-
hel, Peer Krisztián, Pécsi L. Dániel…) igazolják. Mint
ahogy – sajnos – számos életút le is zárult az eltelt évek
során (Árvai Ferenc, Wieszt József, Rozsályi Zoltán, Ilku
testvérek…), ez a legfájdalmasabb és talán leghosszabb
névsor a könyvben (s persze a példákat sem a teljesség
igényével emeltük ki).

Itt vannak a város fejlõdésének mérföldkövei (a meg-
újult kórház, a ROP-program, az új kiadványok adatai,
tényei), a kuriózumok (Sztraka Ferenc légifényképész, Nap-
Út Alapítvány, Krisztkindl-lányok…stb.).

A nyomdai munkálatok idején Gréts Katalin megyei
kitüntetése, vagy a megjelenés másnapján Döbrössy Jó-
zsef halálhíre már arra ösztönzött bennünket: a könyv vé-
gén kezdjük el jegyzetelni az újabb változásokat, s ezekkel
a jegyzetlapokkal minden olvasónkat is bíztatni szeretnénk
a hiányosságok ismételt pótlására, gyûjtésére.

Egy lexikont nem lehet befejezni, minket is erre bíztat
városunk vezetése. A javítás, bõvítés – terveink szerint – a
képanyag publikálását is jelentheti a következõ alkalommal.
Ehhez sok segítséget remélünk minden dorogi lakótól.

A kötet megvásárolható a mûvelõdési házban és a vá-
rosi könyvtárban.

(Dorogi lexikon – Második, javított kiadás. 2008. Szerk.:
Solymár Judit-Kovács Lajos. Szerkesztõbizottság: Cserõdi
Attiláné, dr. Csiffáry Nándor, Brassói László, Szegi János.)

Magyar értékek napja – kiállítás és koncert
több ágazatban otthonosan mozgó, megannyi technikai
eljárást alkalmazó, a mestersége titkait és fogásait alaposan
ismerõ, érzékeny alkotó volt.

Az ünnepség további kiemelkedõ pontja volt a Dorogi
lexikon második, bõvített kiadásának bemutatása. Váro-
sunk polgármestere, dr. Tittmann János ünnepi beszéde
után minden dorogi intézmény vezetõjének átadott egy
példányt a lexikonból, azt kívánva, hogy minél több olyan
gyermeket neveljenek, tanítsanak, akik munkásságuknak
köszönhetõen egyszer bekerülhetnek a Dorogi lexikonba.

Az ünnepi hangversenyen Jandó Jenõ zongoramûvész
és az Akadémia Vonósnégyes lépett fel. A Kossuth-díjas
zongoramûvész mûsoron kívül, meglepetésként a Magyar
Kultúra Napjához illõen eljátszott még egy Bartók és egy
Kodály darabot is. A szép számú közönség ezúttal is egy
remek koncertet hallott és egy nagyszerû kiállítást látha-
tott, így emlékezve meg a Himnusz születésérõl és évezre-
des hagyományainkról, gyökereinkrõl, múltunkról. Talán
ezen a napon sikerült felhívni a figyelmet azokra az érté-
kekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megõrizni.
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Testületi hírek
2008. január 25.

A dorogi képviselõk januári ülésükön megtudhatták a
két ülés közti beszámolóból, hogy a Rákóczi úti csapadék-
víz és szennyvíz csatorna valamint az ivóvízvezeték építé-
se elkészült. Az utat várhatóan márciusban állítják helyre.

Az Ady Endre utca útépítés, csapadékvíz-elvezetés re-
konstrukció, valamint a villamos és távközlési kábelek föld-
behelyezése engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában
a megbízási szerzõdés aláírásra került.

A volt Bányatiszti kaszinó felújítása, Közmûvelõdési
Központ kialakítása pályázathoz szükséges engedélyezési
tervek elkészültek, azok engedélyezési eljárása folyamat-
ban van.

A Szabadság tér útépítési és felszíni vízelvezetési mun-
kák tervei elkészültek.

 A város területén lévõ fák veszélyessé vált ágainak
gallyazását a RELABOR Kft. megkezdte.

Rágcsáló irtás végeztettek az alábbi helyeken: Zrínyi
Iskola, Temetõ utca, Hungária út, Attila utca, Árpád utca,
Mátyás K. út, Zrínyi ltp., Templom tér

Beérkeztek a tavalyi évi adóbevételek. Eszerint az ipar-
ûzési adó elõirányzata 2007. évben 1.048.000 e Ft volt, a
december 20-i feltöltést követõen 1.037.740 e Ft-ot írtak jóvá,
a teljesítés 99 %. Az építményadó elõirányzata 148.000 e Ft,
a teljesítés 163.866 e Ft, ami 111 %-nak felel meg. A gépjár-
mûadót tekintve az elõirányzat 55.000 e Ft, év végéig 63.136
e Ft került jóváírásra, a teljesítés 115 %. Az adóbevétel
összességében 13.742 e Ft-tal haladta meg az elõirányzatot.

Módosították az önkormányzat tulajdonában álló la-
kások elidegenítésérõl szóló rendeletet. Az önkormányza-
ti lakás megvásárlásakor ezentúl a törlesztési idõ 25 évrõl
15 évre csökken, és vételkor a vételár 20%-át kell befizetni,
valamint az általános 20%-os forgalmi érték csökkentést
eltörlik. A vételár egyösszegû kifizetése és a vételárhátra-
lék határidõ elõtt történõ teljes kifizetése esetén biztosított
20%-os árengedmény továbbra is megmarad.

A képviselõk tájékoztatást kaptak a Cigány, a Német,
az Örmény, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok 2007.
évi tevékenységérõl.

A Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda és a Zrínyi
Ilona Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetõjének meg-
bízatása 2008. július 31-én lejár. A fenntartó elkészítette a
két óvoda intézményvezetõi állásának pályázati kiírását,
melyet az Oktatási Közlönyben meghirdet.

Megállapodás jött létre Dorog Város Önkormányzata,
a Magyar Államvasutak Zrt., és a Vértes Volán Zrt. között a
Dorog és térsége közlekedési-közösségi csomópont kiala-
kításáról.

A megállapodás célja közös vasúti-, autóbusz
utasfelvevõ létesítmény kialakítása valamint a P+R felté-
teleinek megvalósítása a dorogi volt Brikettgyári rekultivált
ingatlanon. A területet Dorog Város Önkormányzata térí-
tésmentesen biztosítja. A felek megegyeztek abban, hogy
tárgyi létesítménnyel kapcsolatos elvárásokat, mûszaki
megoldásokat közösen alakítják ki. A tervezési feladat el-
végzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás munkabizott-
ságot is felállították.

Dorog Város Képviselõ-testülete Dr. Tittmann János pol-
gármester illetményét 2008. január 1-tõl 521.775,- Ft összeg-
ben, Baranyai Lõrinc fõállású alpolgármester illetményét
2008. január 1-tõl 365.243,- Ft. összegben állapította meg.

Tájékoztató a
2008. március 9-re kiírt

ügydöntõ népszavazásról
Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntõ országos népszavazásra
kerül sor a következõ kérdésekben:

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy fekvõbeteg-gyógyintézeti
ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követõ
év január 1-jétõl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért,
fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kér-
désben megtartott népszavazást követõ év január 1-jétõl
ne kelljen vizitdíjat fizetni?”

• „Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott
felsõfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen
képzési hozzájárulást fizetniük?”

Minden választójogosult 2008. február 22-ig névre szó-
ló „Értesítõ”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételé-
rõl. A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés, vagy a
névjegyzékbe való felvétel miatt 2008. február 20-tól – feb-
ruár 27-én 16 óráig lehet kifogást benyújtani a helyi vá-
lasztási iroda vezetõjéhez. (2510 Dorog, Bécsi út 71. Tel.: 33/
431-299, 33/431-913)

Az „Értesítõ”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyi-
ségnek a címérõl, ahol leadhatja szavazatát.

Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Ma-
gyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán
szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzék-
be vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy meg-
hatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetõjétõl.
Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az
2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást sze-
mélyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-én
16 óráig kérhet a helyi választási iroda vezetõjétõl. Aján-
lott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008.
március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába.

Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére – Magyarországon
– mozgóurnával szavazhat.

Mozgóurna csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szava-
zást megelõzõen a helyi választási irodától, a szavazás nap-
ján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

Igazolással szavazók, illetve a hajléktalan személyek a
2. számú szavazókörben adhatják le szavazataikat. (Cím:
2510 Dorog, Esztergomi út 1.)

Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kér-
désenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni
csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tol-
lal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazat-
ként nem vehetõ figyelembe.

Ha további információra van szüksége keresse a helyi
választási irodát.

Tallósi Károly címzetes fõjegyzõ
Helyi Választási Iroda vezetõ
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Tájékoztató!
A Komtûz Kft. 2008. február 14-tõl végzi a kötelezõ
éves kéményellenõrzést és tisztítást Dorogon. A mun-
kálatok díja:
Megnevezés Lakossági (Áfá-val) Közületi (nettó)
Egyedi (db)

- gravitációs 1.030,- Ft 2.200,- Ft
- turbós 3.600,- Ft 3.550,- Ft

Gyûjtõ (szint)
- gravitációs 660,- Ft 1.200.- Ft
- turbós 2.580,- Ft 2.750,- Ft

Kisközponti 60 kW alatt (db)
- gravitációs 1.690,- Ft 3.300,- Ft
- turbós 4.680,- Ft 5.000,- Ft

Kisközponti 60 kW felett (fm)
- gravitációs 525,- Ft
- turbós 1.500,- Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoz-
nak. A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tü-
zelõberendezés) ellenõrzése, tisztítása az éves díj fele.

Pályázat
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-tes-

tülete az I. sz. fogászati alapellátási körzetbe fogorvost
keres.

A rendelõ címe: Dorog, Rákóczi u. 9. A körzet la-
kosságszáma: 4215 fõ. Az iskola/óvodafogászati ellátá-
si kötelezettség: (Petõfi S. Ált. Isk. - 340 fõ, Petõfi S.
Óvoda: 145 fõ)

- A feladat-ellátási szerzõdés alapján vállalkozási
formában

- 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben meghatározott
képesítési elõírások

- 18/2000. (II.25) Korm. rendeletben meghatározot-
tak alapján

A pályázathoz szükséges: szakképesítést igazoló ok-
iratok másolata, részletes szakmai önéletrajz.

Beadási határidõ: 2008. február 27. Az elbírálás nap-
ja: 2008. február 29. Az állás azonnal betölthetõ.

A rendelõ térítésmentes használata biztosított. A
berendezésrõl, felszerelésrõl a pályázó gondoskodik.
Szükség esetén szolgálati lakás biztosított. Pályázatok
benyújtása: Dr. Tittmann János polgármester, 2510
Dorog, Bécsi út 71.

Január 31-én lezárult a kompetencia alapú oktatás be-
vezetésére kiírt pályázat az Eötvös iskolában. A 2006. feb-
ruár 1-én kezdõdött programra 17.948.968 Ft-ot nyert az
iskola a Humán Erõforrás Fejlesztés Operatív Programból
(HEFOP). A projektzáró szakmai napon a fõként pedagó-
gusokból álló közönség elõtt Vig Attila igazgató megkö-
szönte a kollégák érdeklõdését, segítségét, valamint az
önkormányzat támogatását. Elmondta, hogy ezt az össze-
get eszközök vásárlására, továbbképzésekre, s szakmai ren-
dezvényekre fordították. Az eltelt két évben felpezsdült az
iskola élete, hat pedagógus vett részt 120 órás továbbkép-
zésen, hogy a módszert elsajátítva azt hat osztályban alkal-
mazhassák. A matematikai-logikai, szövegértési-szövegal-
kotási, informatikai kompetencia fejlesztését vették célba.
A szülõket és az iskola többi pedagógusát is rendszeresen
tájékoztatták a programról. Más intézmények tanárait is
rendszeresen meghívták, hogy õk is megismerhessék a
módszert. Ennek lényege az ismeretszerzéshez, az alkal-
mazáshoz szükséges képességek fejlesztése, azon tulajdon-
ságok kialakítása, melyek nélkül nem lehet eredményesen
és folyamatosan, egész életen át tanulni.

Az intézményben azért döntöttek a módszer bevezeté-
se mellett, mert tapasztalták a szövegértési eredmények
romlását, valamint a gyerekek érdektelenségét, motiválat-
lanságát, a kezdeményezõ készség hiányát. Ilyen körül-
mények között nagy kihívás az ismeret átadás. A pályázat
kapcsán lehetõvé vált korszerû szemléltetõ eszközök be-
szerzésére, a tanulóközpontúság kialakítására, a csoport-
munkára. Vig Attila elmondta, az iskolának a diákok részé-
re érdekessé kell válnia. Hogy ez mennyire sikerült, azt az
elégedettségi mérések is igazolják. A szülõk több mint 80
%-a hasznosnak tartja a módszert. A fõ érintettek, a gyere-
kek szerint általában könnyebb így a tanulás, jó csoport-
ban dolgozni, de vannak vitáik: úgy vélik, szorosabb lett

Kompetencia-komplett esszencia?
köztük a kapcsolat, és jobban megismerhetik egymás véle-
ményét.

Az igazgató úr után Sinka Mihály matematika-infor-
matika szakos tanár, szintén a projekt résztvevõje számolt
be a tanítás gyakorlati oldaláról, s az ott tapasztaltakról.

Végül bemutató órákra került sor, meg lehetett nézni,
hogyan folyik a munka ezeken az órákon, hogyan rende-
zik be a termet, milyen eszközöket használnak, mi az, amit
másképp szerveznek meg.

A projekt lezárása után is tovább folyik az Eötvösben
az oktatás ezzel a módszerrel. Ez a jövõ, hisz mindenhol
kompetenciákat mérnek :a felvételiknél, s az érettségi vizs-
ga is kompetencia mérés. A külföldi országokban is erre
helyezik a hangsúlyt, mert a tananyag mennyiségén nem
lehet változtatni, a tananyagszerkezet módosításának is
megvannak a korlátai. Vig Attila szerint nincs új a nap
alatt, adott, hogy mi az, amit el kell a gyereknek sajátítania.
A lényeg, hogy képessé tesszük-e a gyerekeket arra, hogy
mindezt minél zökkenõ mentesebben tanulják meg. Az
Eötvös diákjai egy lépéssel már elõrébb járnak ezen az úton.
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Tanár úrnak neveztük, de szívesen fogadta, ha Jóska
bácsinak szólítottuk. A Petõfi iskola legendás alakjává ma-
gasodott, aki magyar nyelvet és irodalmat meg történel-
met 1944-tõl 1970-ig tanított Dorogon, jórészt fiúknak a
fiúiskolában. Sokunknak példa volt pedagógusi magatar-
tása, felfogása. Nem tartott távolságot, de tiszteltük a tudá-
sából és odafigyelésébõl sugárzó tekintélyt. Érdekelte, ha
véleményünk volt valamirõl, ha olvastunk valamit, és soha
nem rejtegette az egyetértését, de a kételyeit sem. Volt or-
gánuma az irodalmi mûvekhez, az énekléshez, volt érzéke
a tehetséghez, de nem hagyta büntetlenül a tunyaságot, a
tudás kerülésével együtt járó iskolakerülést sem.

Kevesebben tudtunk korábbi éveirõl. Tápszentmikló-
son kezdte tanítói mûködését, majd tett egy kitérõt a felvi-
déki Marcelháza iskolája felé, hogy aztán Dorogon tele-
pedjen le, s negyven évi munka után még újabb 38 éven át
figyeljen kedves városára, annak fejlõdésére, változásaira.
Az 1950-es években a Dolgozók Iskoláját szervezte, s nem
kis bátorsággal kántora és presbitere volt a református egy-
háznak. Minket a hatvanas években gyûjtött maga köré,
akkoriban rajta kívül senkinek nem jutott eszébe az iro-
dalmi tehetséggel megáldott diákok istápolása. A mûvelõ-
dési házban született egy vaskos szakköri napló, irodalmi
szárnypróbálgatásainkat õrzik a bekötött lapok. A diák-
névsor a mai Dorog számos értéket teremtõ felnõtt szemé-
lyiségével büszkélkedhet.

DÖBRÖSSY JÓZSEF HALÁLÁRA
(1911 – 2008)

Tíz éve, amikor még boldog házasságban élhetett né-
hány éve elköltözött feleségével, a Fundamentum Alapít-
vány kiadásában megírta „A mi életutunk” címmel hosszú
életének emlékeit. Tanulságos olvasmány, a néptanító és a
hitét õrzõ etikus ember (emberpár) ritka példájának hite-
les dokumentuma.

Ki ne hagyjuk azonban erényei felsorolásából azt a
gyûjtõkedvet, mellyel akár a régi pénzek-eszközök iránti
fogékonyságunkat, akár a humor iránti érzékenységünket
finomítgatta! Ugye, Jóska bácsi, nem tiszteletlenség éppen
most elmondani, mennyi mulatságos sírverssel szereztél
örömet nekünk egy-egy kemény tanóra feloldásaként az
iskolában? Népünk, anyanyelvünk tréfás kedvére tanítot-
tál bennünket, s vele az élet szeretete mellett a halál termé-
szetes elfogadására.

Ez a hosszú életút (97 év) tette lehetõvé, hogy elmond-
hassuk: a hálás utókor nem hagyta észrevétlenül az oktatót, a
nevelõt. Döbrössy József 1998-ban városunk Pro Urbe Díját,
2006-ban a civil szervezetek Dorogiak Dorogért Emlékérmét
vehette át nagy nyilvánosság elõtt, mert kimagaslott városá-
ból egyenes tartásával, széleskörû tudásával, szolgálatot tel-
jesítõ életmódjával, szerény visszafogottságával.

Gazdag, nagy számú vér szerinti és tanítványokból, tisz-
telõkbõl álló családja gyászolja õt a teljes életút végén.
Õrizzük tovább pótolhatatlan személyiségének emlékét!

K. L.

1924-ben született hatgyermekes
bányász család második fiúgyerme-
keként. Édesapja zenész volt és a
zene szeretetét átadta gyermekeinek
is. A zenével így Franci Bácsi (mert
mindenki így szólította) már fiatal
korában házasságot kötött, mert
1936-ban. Tagja lett a Bányász Zene-
karnak. Szakmát tanult és kitanulta
a kõmûves mesterséget.

Sajnos a sors nagyon kegyetle-
nül bánt az amúgy is szegény bányász családdal, mert 1940.-
ben meghalt az édesanyja, aki hat gyermeket hagyott édes-
apjukra.

Szükség volt a segítségre a kicsi testvérek felnevelésé-
hez. Hét közben dolgozott, hétvégeken pedig zenélt, hogy
segítse testvéreinek felnevelését.

Sajnos a második világháború nem kegyelmezett Fran-
ci bácsinak sem, mert be kellett vonulnia katonának. A
háború befejezõdött és Õ német területen orosz hadifog-
ságba került. Háborús sebesülést is szerzett, elvesztette
egyik ujját, de a zenéléstõl még ez sem tántorította el.

A Bányász Zenekar újjászervezésekor az elsõk között
volt akik a szunnyadó zenei életet felébresztették. A Doro-
gi Szénbányák Szolgáltató Üzeménél helyezkedett el és
munkája mellett tanult, így késõbb normásként dolgozott

62 év zene csupa nagykottával

Bohner Ferenc Franci bácsi emlékére
nyugdíjba vonulásáig. Megházasodott és házasságából két
leánygyermek Julianna és Erzsébet született. Apai öröksé-
gét a zene szeretetét, mert csak ezt kaphatta örökül, tovább
adta gyermekeinek, majd késõbb unokájának és déduno-
káinak.

Zenei pályája felfelé ívelt, a hatvanas években a fúvós-
zenekar mellett a szimfonikus zenekarban is játszott. A sok
zenekari próba, fellépések, fesztiválok, kiforrott zenészt fa-
ragtak Franci bácsiból, aki elérte azt ami a szárnykürtösök
álma, a zenekar koncertmestere lehetett hosszú éveken ke-
resztül.

Dorog zenei életének egyik motorjává vált, mert a Bá-
nyász Zenekarban végzett feladata mellett kisebb zenekari
csoportokat szervezett újévi, farsangi mulatságokra. Szin-
te kötelességének tekintette az elhunyt bányászok temeté-
sére a kollégák szervezését, kottáik megírását.

Sajnos minden zenész életében, így az Övében is bekö-
vetkezett az a pont, amikor hõn szeretett hangszerébõl már
nem tudott zenét varázsolni. Ez azonban nem jelentette
azt, hogy a zenétõl is elváljon. Súlyos betegségei ellenére
ha csak tehette mindig ott volt a Bányász Zenekar esemé-
nyein és amikor betegsége ágyhoz kötözte akkor is meg-
próbált zene közelben maradni úgy , hogy kottákat írt,
hangszerelt. Most elköltözött közülünk és az égi harsoná-
sok zenekarát erõsíti, nekünk csak az általa írt kották és az
emléke maradt, amit kegyelettel megõrzünk.
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Dorogi báli szezon képeken

Mindhárom dorogi óvoda megtartotta farsangi bálját a
mûvelõdési házban

A városi jótékonysági bál ismét jól sikerült

A csuhézás szenvedélye –
közgyûlési elismeréssel

Bús Sándorné Vesszõ Erzsébet csuhéfonónak elismeré-
sét és köszönetét fejezte ki a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlés nevében dr. Völner Pál elnök, az eddigi eredmé-
nyes tevékenységéért. A nagyra becsülést kifejezõ oklevelet
a megyei közgyûlés decemberi ülésén vehette át a Dorog és
térsége szerte ismert kézmûves. Bús Sándorné 20 éve foglal-
kozik csuhéval. Elõször a kézimunka szakkörben ismerke-
dett meg a technikával, majd Tokodra járt. Sok tapasztalatot
gyûjtött, s ebbõl kialakult a szenvedély. Fõként dobozok ba-
bák, állatok dicsérik keze munkáját. Az alkotó elmondta,
hogy több kiállítása is volt már, s rendszeres résztvevõje a
betlehem kiállításnak is már nyolcadik-kilencedik éve. Itt
már négyszer tüntették ki, s most a megye ismerte el az itteni
szereplését. Két másik kézmûvessel, egy kõfaragóval és egy
textiles hölggyel együtt köszöntötték õt a megye nevében. A
játékokat, ahogy õ nevezi alkotásait, eladni is sok helyre vi-
szik. Tudását szívesen tovább adná, bár tanítványa jelenleg
nincs. Ennek ugyanis az a feltétele, hogy mindenki szedje
meg a maga csuhéját. Aki megszedi a magáét, az mehet hoz-
zá tanulni, azt szívesen látja. Elmondta, hogy nem könnyû
munka a melegben, a porban az alapanyag begyûjtése, így
annyit szed, amennyi neki kell. Azért játszóházakban lehet
vele évente kétszer-háromszor találkozni, ahol el lehet lesni
egy-két fortélyt.

24 csapatnak /5- 6.osztályos dorogi gyerekeknek/ szervezett
környezetvédelmi vetélkedõt a környezetvédelmi egyesület a

mûvelõdési házban. Nagyon jól sikerült, a gyerekekkel
együtt a szervezõk is jól érezték magukat.

Svábbál
A Német Kisebbségi Önkormányzat február 9-én rendez-
te meg 9. Svábbálját, amely az önkormányzat életében igen
fontos esemény, hagyományõrzõ és találkozási lehetõség
a német kisebbség részére. Az idei farsang rövidsége miatt
nem tudtunk megfelelõ idõpontot találni, mivel Doro-
gon sok hagyományos bál van, így kénytelenek voltunk
hamvazószerda utánra tenni bálunkat, mely köztudottan
már a nagyböjti idõszak,ezért felmentést kértem az általá-
nos elõírás alól a két dorogi plébánostól, akik a felmentést
megadták. A Batyus bált a pilisvörösvári német nemzeti-
ségi tánccsoport nyitotta meg és alapozta meg színvona-
las mûsorával a jó hangulatot. A zenét mint évek óta a
Pilistaler Echo szolgáltatta,szorgalmasan játszották a jobb-
nál jobb sváb dallamokat. Az igen nagyszámú közönség
jól szórakozott az idei Svábbálon is. Ezúton is köszönöm
a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a tombolatárgyak
felajánlását!                                                  Kolonics Péterné
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Régi-új elnök a nyugdíjas
egyesületnél

A legnagyobb létszámú dorogi civil szervezet, a Doro-
gi Nyugdíjas Egyesület tisztújító közgyûlést tartott. A tag-
ság újabb három évre egyhangúlag Solecki Szilárdot bízta
meg az elnöki teendõk ellátásával. Egyúttal az eddigi ve-
zetõségnek is további bizalmat szavazott. Az egyesület ak-
tív klubéletet él, azonkívül ének és tánckara van, amelyek
az elmúlt években a megye illetve a régió számtalan tele-
pülésén léptek fel nagy sikerrel. A nagyon jó közösség-
ként mûködõ egyesület szívesen várja tagjai sorába a nyug-
díjasokat. Foglalkozásaikat minden kedden három órától
a József Attila Mûvelõdési Házban tartják.

A Crazy Dance TSE hírei
A dorogi Crazy Dance TSE 2007. 12. 22-én Budapesten,

a Hilton szállodában Országos Hip-Hop versenyen vett
részt, ahonnan három  arany éremmel, egy bronz érem-
mel tértek haza. S ami nagyon nagy büszkeség számunkra,
hogy a fiú csapat  kijutott a világbajnokságra, Angliába.
Bredóka István, Bredóka Roland, Lakatos Szabolcs,
Bánhidi Attila, Csuka József, Cauxeiro Carlos a csapat büsz-
keségei. Vezetõjük: Bredókáné Kozák Anna

2008. január 12-én a dorogi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat megrendezte a már hagyománnyá vált Ki-Mit-
Tud vetélkedõt a dorogi Mûvelõdési Házban. Az ország
minden részérõl jöttek, például: Tatabányáról, Csörögrõl,
Esztergomból, Budapestrõl, és persze dorogiak is részt vet-
tek a versenyen. A nyitó táncot a dorogi Crazy Dance Tánc
és Sportegyesület tartotta. A zsûritagok: Újvárosi Józsefné
a dorogi Zrínyi Ilona általános iskola tanárnõje, Bihari
Mónika néptánc oktató, és Gomez (Karamell,  illetve Gás-
pár Laci háttértáncosa) voltak. A sztárvendégek Csörögrõl
érkeztek, Csillag születik címû mûsor sztárjai, a két cigány-
táncos: Rostás Viktor és Lakatos Zoltán, akiknek itt is na-
gyon nagy sikerük volt.

Bredókáné Kozák Anna

Német nemzetiségi gála
Budapesten

2008. január 12-én a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata 12. alkalommal rendezte meg a Német Ki-
sebbségi Önkormányzatok Napját a budapesti Kongresszu-
si Központban. A vendégeket Heinek Ottó, országos elnök
köszöntötte, majd az ünnepi beszédet dr. Kállai Ernõ, a nem-
zeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosa mond-
ta el. Az ország minden részérõl érkeztek német kisebbségi
képviselõk, Dorogról szép számmal képviseltük a Német
Kisebbségi Önkormányzatot. Örömünkre szolgált, hogy
Önkormányzatunk gyermekkórusa is meghívást kapott erre
a rangos eseményre. A kórus vezetõje Kovácsné Fódi Kriszti-
na. A magyar és a magyarországi németek himnuszának el-
éneklésében is közremûködtek a gyerekek, a bólyi és a ma-
gyarszéki fúvószenekarral, és a szederkényi kórussal álltak a
színpadra. Majd a megható pillanatok után négy gyönyörû
újév köszöntõt énekeltek el, amivel nagy sikert arattak. E
helyrõl is gratulálunk a kórus tagjainak és a karvezetõnek a
színvonalas szereplésért! A változatos, színvonalas progra-
mon szólisták, tánccsoportok, fúvószenekarok vettek részt.
A közönség nagyon jól szórakozott, majd a több száz küldött
fogadáson vett részt.

Kolonics Péterné
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A helyi óvodák nagycsoportosainak szólt az a rendez-
vény, amelyet az Arany János Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában tartottunk január utolsó hetében.

A program célja volt egyfelõl, hogy a gyerekek játszva
megismerkedhessenek a könyvtári szolgáltatásokkal, más-

Óvodások hete a könyvtárban
felõl pedig felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a korosz-
tálynak is számos új könyv jelenik meg a piacon minden-
féle témában, és igen széles választékban. A gyermekkönyv-
tár ezért nem csak az iskoláskorú gyerekeket, hanem az
óvodáskorúakat is nagyon sok szép kiadvánnyal várja.

Az óvodások hetén színes programmal készültünk a
könyvtárba látogató nagycsoportosoknak. A könyvtári
munkát játékos formában ismertetõ foglalkozások kereté-
ben elhangzottak mesék, versek és dalok is.  Körbejártuk a
telet, mint évszakot, ehhez kapcsolódóan találós kérdése-
ket szedtünk egy csokorba. Még javában tartott a farsang,
így ez az ünnepkör is szóba került.

 A hetet dr. Pifkó Péterné foglalkozása zárta, melyen sok
kisgyermek kedvenc állata, a cica kelt életre mesékben,
dalokban és rajzokban, de itt voltak a macskák rémei, a
kutyák, sõt   az egerek is.

A városi könyvtár és a gyermekkönyvtár egyéb ren-
dezvényeirõl, programjairól bõvebben olvashatnak a http:/
/dorogikonyvtar.emagyarorszag.hu oldalon.

Gurinné Pintér Gabriella
gyermekkönyvtáros

IN MEMORIAM
Kiss Kálmán

1940. szeptember 15.-2008. január 23.

Elment egy nagyszerû
sportember. Tragikus hirtelen-
séggel hagyott itt minket életé-
nek 68. évében. A Dorogi Bá-
nyász birkózó szakosztályában
kezdte a sportkarrierjét, és itt,
csak más néven, a Dorogi Egyet-
értés Sport Egyesületben fejez-
te be. Hosszú éveken át a bir-
kózó szõnyegen ért el sok-sok
sikert, majd edzõként, végül
szakosztályvezetõként szolgál-
ta társadalmi munkában a rá-
bízott fiatalok nevelését.

Elhivatottságát felismerték a Komárom-Esztergom Me-
gyei Szövetségben, ahol elnöknek választották, majd 2002-
ben jó munkája elismerése révén beválasztották a Magyar
Birkózó Szövetség elnökségébe is.

Hozzáértése, közvetlensége révén sok barátot szerzett
nem csak sportjában, hanem a polgári életben is. Elismert
építõmester volt, sok szép épület fémjelzi munkáját Do-
rogon és szerte az országban.

Temetésén nagyok sok sportoló, barát, ismerõs vett
részt, ott voltak az Országos Szövetség vezetõi is. Az Esz-
tergom-kertvárosi temetõben nagy részvét mellett helyez-
ték örök nyugalomba. Sportolói, barátai, tisztelõi méltó
módon fejezték ki gyászukat.
Nyugodj békében!

A Dorogi ESE sportolói és vezetõi

A Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány ezúton
mond köszönetet azoknak, akik adójuk 1%-ának be-
fizetésével gyarapították számlánkat. Az összeget
mozgásfejlesztõ játékokra, új asztalokra, székekre, va-
lamint sószobánk sóoldatára szeretnénk felhasznál-
ni. Ezúton kérjük további támogatásukat is, melyet
elõre is köszönünk.

Számlaszámunk: 63100112-11030836
Tisztelettel: Nagy Józsefné Kuratórium elnöke

Tisztelt Adózó Állampolgár !
A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
tagjai nevében szeretném megköszönni,  hogy 2006.
évi személyi jövedelemadója 1 % -val támogatta
egyesületünket. A befolyt összegbõl, mely 134.703,-
Ft. zenekarunk hangszereit újítottuk fel és pótoltuk
hiányzó egyenruháinkat.
Amennyiben 2007. évi személyi jövedelemadójának
1 %-kát  is Egyesületünk támogatására kívánja fordí-
tani, úgy kérem, hogy a rendelkezõ nyilatkozatra az
alábbi adószámot  szíveskedjen beírni: 18604214-1-11
Kedvezményezett neve: Dorogi Német Nemzetisé-
gi Kulturális Egyesület

Köszönettel: Bohner Antal egyesület elnöke

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.
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Dorogi Sportképek
Holtidény?

A tél régebben teljes szünetet jelentett a szabadtéri spor-
tolásnak, így Dorogon is. De korlátozta a teremsportolást
is, hiszen kevés kivételtõl eltekintve sem sportcsarnok, sem
tornatermek nem álltak rendelkezésre. Szerencsére meg-
változott a helyzet nálunk is. Minden iskolában jól felsze-
relt tornatermek várják a fiatalokat, van egy száz százalé-
kos kihasználtságú sportcsarnokunk, van egy fedett me-
legvizes új uszodánk, és egy –bár nem szabályos méretû –
mûfüves labdarúgó pályánk.

Lássuk hát, hogy használták ki sportolóink e lehetõségeket.
Az NB I-es asztalitenisz csapat korán megkezdte a tava-

szi idényt és folytatta õszi remeklését. Igaz, hogy az elsõ
mérkõzésen elszenvedte egyetlen vereségét idegenben, Bu-
dapesten 10-8 arányban kapott ki riválisától, de utána jöt-
tek a biztos gyõzelmek, mégpedig a Pénzügyõr ellen 14-4-
es, majd a Kõbánya elleni 11-7-es gyõzelmekkel.

A tekézõk az NB II-ben jól kezdtek, mert a Rákoskert
csapata ellen biztos 6-2-es arányú gyõzelmet arattak.

A labdarúgásban az utánpótlás járt az élen, mert ki-
használva a mûfüves pálya elõnyeit, rendszeres edzésbe
kezdtek. Így felkészülten várták a teremtornákat. Sikeres
volt a legendás kapus, Ilku István nemzetközi emléktorna,
ahol az elsõ helyen végeztek, megelõzve több hazai és két
szlovák csapatot. A dorogi fiatal Siska Richárd bizonyult a
legjobb kapusnak. Következett az esztergomi torna, ahol a
második helyen végeztek, míg a harmadik tornán idehaza
a Klausz József nemzetközi emléktornán szintén másodi-
kak lettek a Tatabánya csapata mögött. Itt Mihlovics Péter
dorogi fiatal lett a legjobb kapus. A felnõtt csapat idegen-
ben kényszerül mérkõzéseit lejátszani, mégpedig mûfü-
ves pályákon, mivel a dorogi nem szabályos méretû.

A többi szakosztálynak – a sportcsarnok és a jól szerve-
zett idõpontok révén – zavartalan a felkészülése.

S hátra van még az új uszoda, ahol rendszeresen folyik
a gyerekek úszóoktatása, valamint valamennyi fiatal spor-
toló kiegészítõ mozgása.
Rendben zajlik tehát a holtidény aktív kitöltése.

Göb Sándor

B E Í R A T Á S
      Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy az elsõ
osztályosok beíratásának idõpontjai  - Dorog Város
minden általános iskolájában – a következõk:
2008. április 14. (hétfõ) 8,00 – 12,00 óráig
2008. április 15. (kedd) 13,00 – 17,00 óráig
2008. április 16. (szerda) 8,00 –  12,00 óráig
2008. április 17. (csütörtök) 13,00 - 16,00 óráig

Kérjük az érintetteket, hogy a fent megjelölt
idõpontokban keressék fel az iskolákat!

KONCERT
Az Alkotó Muzsikusok Társasága

koncertet ad a
dorogi József Attila Mûvelõdési Házban

2008. március 5-én, 18 órai kezdettel.
Mûsoruk:
Rékai Iván: Magyar tájak, elõadó: Szendi Ágnes
Hajdu Lóránt: Négy kis képetüd, elõadó: Kárpáti Attila
Bolcsó Bálint: Az ünnep csendje elõadja a szerzõ
Magala Ronnie: Három zongoradarab, elõadja a szerzõ
Mérész Ignác: Két darab a Novellák zongorára c. sorozatból

elõadja: Bálint Alexandra
Szánthó Lajos: Zenélõóra, elõadja a szerzõ
Szendi Ágnes: Fehér-zene
Tréfa, elõadják: Csizmadia Katalin és a szerzõ
Kárpáti Attila: Variációk, elõadja a szerzõ
Gallai Attila: Öt bagatelle, elõadja: Bálint Alexandra
Szánthó Lajos: II. Gavotte, elõadják: Szendi Ágnes és a szerzõ

Belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Közmeghallgatás
A Német Kisebbségi Önkormányzat

2008. március 7-én, 18 órakor közmeghallgatást tart
a Német Nemzetiségi Tájházban.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

Meghívó
Dorog Város Képviselõ-testülete

tisztelettel meghívja Önt és családját az
1848-49-es forradalom és szabadságharc

160. évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepségre.

Ideje:
2008. március 14., 15 óra

Helye:
Dorog, Petõfi tér

„Magyarország, édes hazánk, szép hazánk”
címmel ünnepi mûsort ad a Garabonciás Együttes

NÕNAPI BÁL
2008. március 8-án 20.00 órai

kezdettel a mûvelõdési házban
ismét megrendezzük

hagyományos nõnapi bálunkat.
Zene: Romwalter Band

Mûsor: Chippendale show
Belépõ: 3000,- Ft, melybõl 1000 Ft a büfében

lefogyasztható.
Asztalfoglalás: 33/521-000


