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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Március 15-i ünnepség Dorogon
Méltóságteljesen emlékeztek városunk polgárai az

1848-49-es forradalom és szabadságharc 159. évfordulóján.
A tavaszi napsütésben Boráros Imre színmûvész mûsora
idézte az akkori eseményeket. Az irodalmi összeállítást az
Aranykocsi táncegyüttes férfi táncai tették igazán hangu-

latossá. Évrõl évre többen vesznek részt ezen a szép tavaszi
ünnepen, és a felújított Petõfi tér méltó helyszíne lett a
megemlékezésnek. A város vezetése, civil szervezetei, a
pártok és gazdasági szervezetei koszorúinak elhelyezésé-
vel zárult az ünnep.

A hosszú hónapok idõnként kellemetlen fennakadásai
a Bécsi út felújításánál végre már a múlté. A szívós munka
és a türelem városunk lakóitól meghozta gyümölcsét. A
városképet romboló oszlopokat szép kandeláberek váltot-
ták fel, a közlekedés biztonságát körforgalom, járdaszige-
tek, kanyarodósávok segítik. A korszerû, díszburkolattal
ellátott járdákat, parkolókat talajtakaró növények és virá-
gok váltakozó sora színesíti. A felújítás eredményeként
valódi európai kisváros képét mutatja Dorog, melyre mél-
tán lehetünk büszkék.

Az útszakasz ünnepélyes átadására április 6-án 10 óra-
kor került sor a német nemzetiségi tájháznál. Az ünnepsé-

Európai kisváros képét mutatja városunk
gen megjelent Agócs István, a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság Nyugat-Dunántúli Régiójának igazgatója, László Sán-
dor, a Magyar Közút Kht. vezérigazgatója, dr. Csepi Lajos, a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ fõigazgatója,
Kerékgyártó Attila, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ mûszaki igazgatója, Pósvai József, a Strabag Zrt.
direkció vezetõje, Barabás Zsolt, a Magyar Közút Kht. Ko-
márom-Esztergom Megyei Területi igazgatója, Komjádi
László, a Partner Mérnökiroda Kft. ügyvezetõ igazgatója,
Puchner Ferenc, a Dorogi Német Kisebbségi Önkormány-
zat elnökségi tagja.

A vendégeket, dr. Tittmann János polgármester, ország-
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Testületi hírek
Dorog Város Képviselõ-testülete 2007. március 30-án tar-
tott ülésén jelentés kapott a korábban hozott határozatok
végrehajtásáról, a beruházások állásáról, karbantartások-
ról, fontosabb eseményekrõl. Módosították a települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételérõl
szóló önkormányzati rendeletet. A változásról külön cikk-
ben olvashatnak. A képviselõk tájékoztatást hallhattak az
országos kompetencia mérés eredményérõl. Elfogadták
Dorog Város Önkormányzatának, és a Dorogi Városüze-
meltetési Kht-nak a 2007. évi Közbeszerzési Tervét. Hozzá-
járultak Leányvár Község Önkormányzatának közigazga-
tási határmódosítási kérelméhez. Határoztak a májusban
nyíló uszoda jegyárairól. A testület a labdarúgás utánpót-
lás 2007. évi mûködéséhez 3.000 e Ft-ot különít el a Dorogi
Szénmedence Sportjáért Alapítvány támogatására. A vá-
ros 2007. évi költségvetésében a sport szakosztályok és egye-
sületek számára az alábbi támogatást biztosítja:
Dorogi Futball Club: 11.000.000,- Ft, Dorogi Egyetértés Sport
Egyesület: 9.200.000,- Ft, Dorog Város és Térsége Diáksport-
jáért: 100.000,- Ft, Mozgássérültek Sport Egyesülete: 100.000,-
Ft, Téli sport Alapítvány: 100.000,- Ft, Eötvös József Ált. Isk.
Diáksport Egyesülete: 100.000,- Ft, Dorogi Kézilabda Klub:
300.000,- Ft. Döntöttek a nevelési – oktatási és közmûvelõ-
dési intézményekben továbbtanulók támogatásáról. Pályá-
zatot írtak ki a Dorogi Közmûvelõdési Közhasznú Társa-
ság ügyvezetõ igazgatói állásának betöltésére. A képvise-
lõk egyet értettek a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Szövetségébõl való kilépéssel. Megyei Etikai Tanács ala-
kul az egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárá-
sok lefolytatására. E tanácsba Dr. Nemes Tamás orvost de-
legálja a dorogi testület.

gyûlési képviselõ köszöntötte. Felelevenítette azokat a be-
ruházásokat, melyeket a közelmúltban volt alkalmunk be-
fejezni és a város polgárai és intézményei által birtokba
venni. Most a 10-es út dorogi szakasza készült el, s ünne-
pelhetünk ismét. Köszönetét fejezte ki mindazon szemé-
lyeknek, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez
az útfelújítás ilyen ütemben és minõségben megvalósul-
hatott. Lassan a végéhez közeledik egy igen lényeges fej-
lesztési szakasza a városnak, az utolsó beruházások is né-
hány héten belül befejezõdnek. De ezzel csaknem
egyidõben már megkezdõdnek az elõkészületei egy újabb
programsorozat pályázati elõkészítõ munkáinak, mely to-
vább gyarapítja majd városunk értékeit, szolgáltatásait.

Az avatóbeszédet László Sándor, a Magyar Közút Kht.
vezérigazgatója tartotta meg. Elmondta, hogy mostanában
inkább településeket elkerülõ útszakaszok átadásain szokott
részt venni. Dorog, ezzel a városon átmenõ korszerû út meg-
építésével már egy lépcsõvel elõrébb jár, hiszen az elkerülõ
út már régen elkészült. Ez azt mutatja, hogy Dorog nemcsak
hogy túljutott egy igen nehéz átalakulási szakaszon, mely a
város gazdasági struktúrájában is jelentõs változásokat ho-
zott, de városfejlesztési munkálataiban is élre tört. És ez csak
egy módon lehetséges, hogy az itt élõk óriási akarattal szeret-
nék városukat fejleszteni. Ezért pedig köszönet jár minden-
kinek, aki ebben tevékenyen részt vesz.

Ezt követõen dr. Tittmann János polgármester és Lász-

ló Sándor vezérigazgató átvágták a Dorog város színeivel
díszített szalagot, és ezzel a forgalomnak hivatalosan is át-
adták a felújított Bécsi utat.

Az ünnepség záró részében Puchner Ferenc, a Dorogi
Német Kisebbségi Önkormányzat elnökségi tagja leleplezte
azt a 38-as kilométerkövet, melyet Gonda György dorogi
kõfaragó újított fel. Megemlékezésében Puchner Ferenc em-
lékeztetett arra, hogy a város fejlõdésének lendületét elõde-
ink akarata és alkotásvágya indította el. 1923 februárjában a
község lakóinak lélekszáma 5.500 fõ volt. A fejlõdés jeleként
határozatot hoztak az utcák elnevezésére és számozására.
Ekkor a község fõ utcáját Petõfirõl nevezik el. 1925-ben a
város vezetése a kereskedelmi miniszterhez fordult, azzal a
kéréssel, hogy a községen átvonuló mintegy 1 km-es útsza-
kaszt kövezzék ki az egyre növekvõ forgalom miatt. A követ-
kezõ évben már arról tájékoztatták az elöljáróságot, hogy a
nevezett útszakaszt a kereskedelmi miniszter keramitkõvel
történõ burkolását engedélyezi. Ezért a támogatásért 1929-
ben Hermann Miksa kereskedelmi minisztert díszpolgárrá
választják. A most felújított 38-as kilométerkövet 2001-ben, a
német nemzetiségi tájház megnyitása alkalmával, több más
tárgyi emlékkel együtt, Pick József adományozta a tájház-
nak. Mostani újbóli felállítása emlékeztessen mindannyiun-
kat arra az összefogásra, mely régen és most is elengedhetet-
len feltétele a további fejlõdésnek.

Cservenka Rita

Változás a hulladékszállításban!
Dorog Város Képviselõ-testülete a PYRUS-Rumpold Rész-

vénytársaság, mint Dorog Város területén a hulladékkezelési
közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan feljogosított hulladék-
kezelõ áremelési kérelmére az alábbi változtatásról határozott.
2007. április 1-tõl Dorog város lakói továbbra is teljes díjmentes-
ségben részesültek a háztartásokban keletkezett szilárd hulla-
dék kezelése során. Viszont a teljes mentességet 120 liter/hét
mennyiségben korlátozták. A hulladékgyûjtés idõpontja és hely-
színe az alábbiak szerint alakul:

Gyûjtés hétfõnként, ismétlés csütörtökön: Zsigmondy
V. ltp., Széchenyi I. ltp., Baross G. ltp., Fáy A. ltp., Hám K.
ltp., Schmindt S. ltp., Borbála ltp., Hõsök tere, Zrínyi ltp.,
Erõmû ltp., Hungária ltp.

Gyûjtés idõpontja csütörtökönként: Pataksor út – Pa-
taksor alsó, Gorkij u., Kölcsey út, Zrínyi u., Gárdonyi út,
Schlatner u., Wesselényi u., Csonka J. u., Dobó u., Bánki
Donát u., Deák u., Ganz Á. u., Szénoltár köze, Jedlik Ányos
u., Bem Apó út, Puskás T. u., Aradi Vértanuk útja, Brikett-
gyár u., Honvéd u., Híd út, Kiss E. u., Tél u., Bányász Kö-
rönd, Patak köz, Munkácsy u., Kesztölci u., Alkotmány u.
Hársfa u., Munkás u. Szigligeti u., Heine u., Derkovits u.,
Geothe u., Schiller u., Eötvös u., Puskin u., Gorkij u., Rad-
nóti u., Szent Imre út, Szent Erzsébet u., Ötház u., Mária u.,
Csolnoki u., Temetõ u.,.Mátyás Király u.,Béla Király u.

Gyûjtés idõpontja péntekenként: Jókai u., Arany Já-
nos u., Kálvária u., Balassa u., Ady Endre u., Bartók Béla u.,
Kálvária köz, Vörösmarty u., István Király út, Diófa u.Mária
u., Akácfa u., Árpád u., Tölgyfa u., Csolnoki u., Fûzfa u.,
Temetõ u., Fenyõfa u., Attila u., Esztergomi út, IV. Béla u.,
Bányász Körönd II., Könyves Kálmán u., Köztársaság u.,
Iskola u., Álmos u., Kossuth u., Sándor u., Hunyadi u.,
Táncsics u., Ella köz, Orgona u., Bimbó u., Nefelejcs u.,
Bécsi u., Határ u., Úttörõ u., Hegyalja u.

A gyûjtés külterületi városrészen  heti  egy alkalommal
csütörtökönként  történik.
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Ebzárlat!
Ebzárlatot rendelt el 2007. április 13-tól május 10-ig Do-
rog területén és környékén a hatósági fõállatorvos. Ez
idõ alatt az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani, és
csak pórázon szabad közterületre vinni, egyúttal a le-
geltetés is tilos. Az ebzárlat célja a ragadozó emlõsök
2007. május 4-ig zajló veszettség elleni sikeres immuni-
zálása. Amennyiben lakott területen kívül vakcinát ta-
lálnak, ne vegyék kézbe, ne nyúljanak hozzá!

ÓVODAI  BEÍRATÁS
 Értesítjük a kedves szülõket, hogy Dorog város
óvodáiban a beíratás a következõ idõpontokban
lesz:

2007. május 7.(hétfõ) 8 – 12 óráig
2007. május 8.(kedd) 13 – 17 óráig
2007. május 9.(szerda)         8 – 12 óráig
2007. május 10.(csütörtök) 13 – 16 óráig

Kérjük az érintetteket, hogy a jelzett idõpontokban
keressék fel az óvodákat!

Párizsba rajzolták magukat
a Petõfis diákok

Négy petõfis diák utazhat júniusban egy hétre a francia
fõvárosba, miután elsõ helyezést értek el egy, 27 országban
meghirdetett rajzpályázat hazai fordulóján. A beérkezett al-
kotásokból rendezendõ, „Mesékkel a világ körül” címû kiál-
lítás párizsi megnyitóján így ott lesz Szilárd Krisztián, Varga
Vivien, Molnár Ivett és Bökönyi Katalin. Az ötödik osztályos
diákok (felkészítõjük Kapa Melinda tanárnõ) nyertes mun-
káját is, - egy maszkot - bemutatják a tárlaton, s részt vehetnek
egy nemzetközi gyermektalálkozón. A Veolia
Environement cég, az UNESCO és a párizsi Quai Branly
Múzeum környezetvédelmi rajzpályázatának magyarorszá-
gi fordulójában nemcsak a petõfisek szerepeltek kitûnõen,
hanem a dobogós helyeket is dorogiak foglalták el. A máso-
dik helyen a Zrínyi Ilona Általános Iskola (Kovács Katalin,
Tussai Zsófia, Balázs Patrícia, Boros Kinga, felkészítõ tanár:
Molnár Klára) 4. a osztályosai, harmadik helyen az Eötvös-
iskola tanulói (Gazda Barbara, Kormos Patrícia, Vastagh Noémi,
Vígh Benjámin 5. osztályos tanulók, felkészítõ tanár: Kolonics
Péter) végeztek. Az Eötvös iskola diákjai már „rutinosak”:
2004/2005-ös tanévben õk végeztek az élen. Mindhárom csa-
pat ajándékcsomagot vehetett át a Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban rendezett eredményhirdetésen.

Az ÉDV Zrt. Dorogi Vízmû Üzem március 22-én VÍZ
VILÁGNAPJA alkalmából hirdetett rajzpályázatot. A II. díjat
a petõfis Kõmûves Cintia nyerte el. Oklevelet és különdíjat
kapott Szilárd Krisztián. Külön díjazásban részesült: Lusztig
Krisztián, Oláh Marianna, és Winkfein Martin.

A gyõztes csapat

Batikolt képekbõl rendeztek kiállítást a Dorogi
Galériában. A Tokodi Alkotóház Batik Szakkörének 25.

jubileumi kiállítását Végh Éva festõmûvész nyitotta meg.

Húsvét elõtt Stramszki István bibliaoktató nyitotta meg az
„Örök Biblia” címû kiállítást, amely neves magyar
képzõmûvészek biblia tárgyú alkotásaiból került városunkba.

Március 19-én telt ház elõtt mutatta be „Szabad a szving”
címû koncertjét a Cotton Club Singers együttes
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Február 2-án töltötte be 80. életévét dr.
Till József, akit sokan inkább Öcsi doktor
néven ismernek. A több ezer Nõnek segítõ
– operáló - gyógyító kezet nyújtó fõorvos
számos más területen is elismerést vívott
ki, s továbbra is tele van tervekkel, elképze-
lésekkel. Éjszakánként önéletrajzát írja, ki-
adásra váró verseit rendezgeti, vagy a fizi-
ka, az univerzum kérdésein töpreng. Hogy
honnan merít erõt, s mit tervez még – errõl
kérdeztem. Az eredmény egy bölcs, és min-
den körülmények között becsületes ember
õszinte vallomása.

Alapszakmája: szülész-nõgyógyász.
Beosztásai: megbízott osztályvezetõ or-
vos, rendelõ intézeti igazgató, és az egye-
sített kórházak igazgató helyettese. Há-
rom jeles eredményû szakvizsgája van:
szülész-nõgyógyász, társadalom-orvos-
tan, egészségügyi szervezés. Nemzetközi
szinten is elismert „horgász-tudós”, szá-
zon felüli halbiológiai (ichtyologiai) cik-
ket írt. Számtalan méltatás jelent meg
róla különbözõ lapokban (Búvár, Halá-
szat, Magyar Horgász, Új Tükör, Szén-
medencénk, 24 Óra, stb.). Több, önálló kép-
zõmûvészeti kiállítása volt, a legutóbbi
Szekszárdon. 2002-ben jelent meg a „Do-
rogi Naptár” címû munkája, verstöredé-
kekkel, 2003-ban pedig a Magyarország
halai címû kétkötetes könyv. Esztergom
város és a három esperesi kerület összes
templomát akvarell-festményeken örökí-
tette meg, továbbá 2006-ra készült el 25
darab, az esztergomi bazilikáról készült
képe (25 féle szögbõl és idõeltolódásban.
Hasonló munka nincsen Európában!).
Hobby-szinten kaktuszokat, pozsgásokat
gyûjt és szaporít, csillagászattal, geoló-
giával, irodalommal, elméleti fizikával és
matematikával, genetikával és molekulá-
ris biológiával foglakozik.

Rendhagyó interjú
Gyerekkor, orvosi egyetem
Az anyám egy „óriás” volt, ekkora

(kb. 150 cm-t mutat), székely. Az apám
190 magas, gyönyörû, jóképû férfi volt.
A sváb meg a székely. Pechem volt,
mert ha hamarabb születek két-három
hónappal, székely vagyok, Csíkszere-
da mellett, Csíkcsatószegen. Így sváb
lettem.

Az apám azt mondta: soha ne feledd
el, honnan jöttél. Én melós gyerek va-
gyok, voltam, és maradtam. Én addig
voltam orvos, amíg a mûtõ asztal mel-
lett álltam. Ha én onnan elléptem, a
nõvérkét átöleltem, megpusziltam,
mert mi munkatársak voltunk, nem a
beosztottam volt. Mert õnélküle nem
tudok operálni.

Egy hivatás volt mindig: segíteni.
Hogy én véletlenül orvos lettem, azt
anyámnak köszönhetem. Elmondtam
már párszor, én szobrász akartam len-
ni. Minden áron. Ott az anyag, benne
van Michelangelo Mózese, csak le kell
róla vakarni a márványt. Aztán jött az
anyám, aki akkor már hatvan éves volt,
(késõi gyerek voltam): „Ki fog minket
meggyógyítani, fiam?” És akkor át-
mentem a képzõmûvészetirõl az or-
vosira. Vesztemre.

Engem mindig megvertek, öten-ha-
tan összevágtak. Elkezdtem birkózni,
bunyózni. Nekem mindig fel kellett
emelkedni az Atyaistenig. Hogy én
vagyok olyan ember, mint ti vagytok.
Nem bírtam nézni azt sem, ha egy
gyengébbet ütnek vagy vágnak, vagy
egy nõt megütnek, attól föláll a hajam,
még most is.

Duplán kellett tanulnom, s én a
jelesbõl nem engedtem. Én pedig
osztályelsõ leszek! Szülészeti szak-
vizsga: éreztem, hogy a legdurvább
kérdést fogom megkapni, hogy be-
letörjön a bicskám, „mert maga nem
lesz szülész orvos” – mondta az ad-
junktus. „Ilyen beszédhibával nem
lehet az anyákkal foglalkozni.” A
végén õ gratulált elsõnek, s azóta a
legjobb haverom lett. „Jóska, te amit
tudsz, ha én ezt tudnám!” Leírtam a
feleletet, a prof nézte, „Szent Isten!
Maga ezt honnan szedte?” Én négy
évig tanultam a szakvizsgára. Én
elõször sebésznek készültem. „Vagy
hozzám jössz, vagy mész
Kesztölcre”. Hát, hová menjek?  Így
maradtam szülész.

Feleség
Azt el nem felejtem, egy tizenegy

éves, mezítlábas kislány, bányászlány,
az 5-ös utcáról ment fel a kálváriára.
Én meg ott valami sárgabarackot lop-
tam, vagy mi. Már tizenhat éves vol-
tam. Mikor megláttam ezt a lányt, el-
határoztam, hogy megismerkedem
vele… 1944 volt. Jött a front. Lemen-
tem a bányaalagútba, hát, ott ült ez a
lány egy csille mélyén. (az oroszok
elkapták a lányokat). Engem meg el-
vittek fogságba. Hazajövök, hát kivel
találkozom: Õvele. Megfogtam a ke-
zét, tizenegy évig így mentünk. El-
kezdtem az egyetemen vizsgázni. „Ha
jeles, lesz puszi” – mondta. Ha nem,
akkor végem van. Soha nem néztem
meg az eredményt, õ látta elõször.
Hazajöttem, megnézte, ááá, puszi.
„Mikor leszel a nejem? – Ha orvos le-
szel”. Megvárta. Tizenegy évig. S van
két ragyogó fiam.

Visszatekintve
Ha úgy nézem a nyolcvan évet, sze-

rencsés vagyok genetikailag. Az anyám
apjának apja 97 éves volt, amikor a
Hargitán a medve elkapta, s lehúzta a
fejbõrét. A nagyanyám: akkor indult
meg itt a vonat, nem volt még sorom-
pó, õ volt az elsõ halott, elütötte a vo-
nat, kilencven valahány évesen. Ge-
netikailag úgy látszik, ez a székely vo-
nal. Anyám mind a két testvére, fiúk,
kilencven felett voltak mind. Apai
vonalon a 69 év a szabály. 69 éves volt a
nõvérem, 69 az apám, anyám is hat-
vankilenc, mikor meghaltak. Amikor
elértem a hetvenet, tudtam, engem
úgy kell majd agyonverni.

A baj ott van, hogy olyat nem aka-
rok mondani, ami benne lesz az ön-
életrajzomban, mert nem lesz megle-
petés. Én magam rágódom azon, hogy
jó-e mindenkit név szerint említeni,
vagy nem? A halottakhoz ne nyúl-
junk, szokták mondani – most jön a
megbocsátás, az utolsó mondat az ön-
életrajzomban, emlékszel rá: azt se to-
roltam meg, aki ellenem fordult. Na
de, ha hagyom futni az emlékeimben,
akkor megalkuvó vagyok. Ezek az én
lelki problémáim.

Politika
Itt egyetlen egy probléma van. 1944-

ben fegyvert fogtam a fasizmus ellen.
1956-ban, ott se voltam, munkástanács
elnökhelyettesnek választottak. Ha oda



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2007. április 18. évfolyam 4. szám 5

állított a nép, akkor én hitem szerint
cselekedtem. Most jött a váltás. Na, mind
a háromban csalódtam. S ezért nem let-
tem a partizán szövetség tagja, mert
annyi volt a partizán, hogy Sztálingrád,
Voronyezs, az amerikai partraszállás az
mind smafu, ahhoz képest, ami itt ment
ebben a szénmedencében. Mindenki
partizán lett. S most mi van? Mennél
messzebb mész, annál több az ’56-os.
Jómagam nem a jövõbeni elismerésért,
állásért vagy pénzért tettem a dolgomat,
hanem meggyõzõdésbõl és hogy jobb
legyen az életünk.

Én abban bíztam, hogy eljön az a
rendszer, amiért apám, anyám har-
colt, a szociális demokrácia. Nem glo-
bális kapitalizmus, vagy kommuniz-
mus, mert ez nem kommunizmus, ha-
nem bolsevizmus volt. Az emberekben
csalódtam, eszmékben nem.

Én minden helyzetbõl kimásztam.
A humor. A legnehezebb helyzetbõl
a józanész, humor, vagy tudás, vagy
bûvészkedés segítségével lehet kike-
rülni. Olyan példaképeim voltak,
mint Szentgyörgyi Albert, Albert
Einstein. A legkisebb helyzetet is po-
zitívan kell értékelni, mert mi lett vol-
na, ha nem úgy történik? Csak én az a
típus vagyok, ha van egy vödör arany,
s abban van egy marék lócitrom, be-
nyúlok, csak a lócitrom jön a kezem-
be. A másik ember a vödör lócitrom-
ban biztos, hogy az aranyat találja
meg. Én így találtam meg a rendszer-
váltásnál a szar embereket. Belenyúl-
tam; akikrõl azt hittem, hogy a bará-
taim, kiderült, jellemtelenek. Ezek
kitûnõ, jó szakmai emberek, jellem-
beli hiba van bennük. Ezeknek nem
tudok én megbocsátani. Mert a jelle-
met nem lehet tanulni. Van a veleszü-
letett jellem, de a társadalmi törvé-
nyek, szokások is alakítják.

Hitvallás
Aki engem közelebbrõl ismer, eskü-

szöm, az mind szeret. Nekem vannak a
legszebb nõi pajtásaim. Az anyák imád-
tak. Az igaz, hogy én leültem melléjük:
„Fogja meg a kezem, na, nyomjon még,
na még!” Sokan arra voltak pipásak,
hogy nem volt kiírva az igazgatói ajtóm-
ra: „bejelentkezéssel”. Akinek problé-
mája van, az akkor jön be hozzám, ami-
kor problémája van. Én õértük vagyok
ottan, nem õk értem. A fene egye meg.
Ez az amit én nem értek. Prémiumot
soha nem vettem föl.

Én segítettem. Például ha tudtam,
hogy rák, megoperáltam, ha él két évet,

akkor én fizetek. S volt olyan kolléga,
aki elvette,elfogadta a betegek pénzét.
Én nem. Én adtam. Ezért nincs
yachtom. Nincs nyaralóm. Egy bicik-
lim sincs. Azt tudták, hogy a kedven-
cem: madártej. Meg rajzlap, meg ecset.
Ilyeneket hoztak. Hogy ebbõl mi lett?
Az anyukáknak rajzoltam, vagy a kis-
babának, hogy valami emlék legyen
neki is. Élhetetlen ember voltam. Erre
mondták: egy utolsó brontosaurus va-
gyok. Nagy brontosaurus. Ennek a mai
szellemnek nem vagyok az embere. Én
a francia szalon szentségét képzelem el,
Recamier, Pompadour, és ott össze-
ülünk, meg Voltaire, Robespierre, s így
beszélünk. Még Richelieu bíboros is
odajöhet. Filozófia és az igazság kere-
sés. Van egy igazságos mondat: én in-
kább annak hiszek, aki keresi az igazsá-
got, mint annak, aki úgy véli, megtalál-
ta. Mese nincs.

Ha újra kezdeném, lehet, hogy más-
képp csinálnám, de csak ilyesmikkel
foglalkoznék, olyan Einstein szerûség
lennék. Manapság a földrengéssel
foglalkozom, meg a csillagászattal.
Engem minden érdekel, így lettem
polihisztor. Le is raktam a névjegyem.
Vagy cikket írtam, vagy elméletet. Va-
lahol jeleztem, hogy én így gondolom.
Ebben vannak viták, vagy nincs vita.
A halbiológiában például, ott mese
nincs. De jönnek kis helyi törpék, szel-
lemi törpék, mitugrászok, s azt mond-
ják, hogy hopp. Na még csak azért is,
mert már nyugdíjas vagyok. Amíg igaz-
gató voltam, ugyanez az ember: „Józsi
bátyám, fõorvos úr, igazgató úr.”

Ha van ilyen, hogy küldetés, akkor
én valószínûleg arra születtem, hogy
akin lehet és tudok, azon segítsek. Ha
nem anyagilag, akkor lelkileg, szóban.
Vannak nagy elbotlásaim is, melyek
örökre nyomják a lelkem. Az anya vár-
ja a babát. Él, és a kezem között meg-
hal. Hogy történhetett meg? Gyönyö-
rû, öt kilós gyerek, miért hal meg? Én
hibáztam? Hol? Lelkiismeret-furdalás.
S ilyen hülyeség: Szent Péter azt
mondja fent: „Te jó ember voltál, de
ezt a gyereket elszúrtad. Ezért mész a
pokolra. Öt évig. Érted? Ott fogsz ro-
hadni a krampuszokkal együtt. És
akkor jön az Isten: „Én mint Isten,
megkegyelmezek neked”. S mindez
nem álmomban, hanem ébren. Nem
bírom a halált. Én magam szívesen
meghalnék. Már jó is volna. De más
miért nem él tovább? Ha a felnõtt meg-
hal: elment az idõ. De egy gyerek, egy

csecsemõ… ezért kaptam infarktust is.
Bölcselet, axiómák
Nem a gazdagokat kell elszegényí-

teni, hanem a szegényeket kell gaz-
daggá tenni, szellemileg és anyagilag

Az anyák tisztelete.
Az emberek (legyenek nõk vagy fér-

fiak) mondják el õszinte véleményü-
ket. Önmagammal szemben túl szigo-
rú vagyok, mások botlásait sohasem
toroltam meg, még akkor sem, ha elle-
nem, illetve családom ellen irányult.

Akkor állj le vitatkozni, ha valamit
tudsz a témáról. Nehogy azt hidd,
hogy te vagy a legokosabb ember, de
azt se, hogy te vagy a legbutább. Nem
szabad átesni a másik oldalra, hanem
tudni kell, hogy hol állsz. A másikban
is meglátni az embert. Nem az a gerin-
ces ember, aki szálegyenesen jár, ha-
nem aki meghajlik, s lehajol a szegény
emberért. Elismeri, hogy van nála na-
gyobb hatalom.

Szerintem az elmúlt 80 év eredmé-
nyei az Univerzum Urától származik,
én csak tolmácsként dolgoztam a Föl-
dön, azaz semmi érdemem sincs a 80
év betöltéséért.

Vannak még terveim, humorom
megmaradt, így hát valahogy csak
megvagyok… életem során megismer-
tem 9 igaz embert, olyanokat, mint: dr.
Sõrés Bálint, dr. Dubay Miklós, dr.
Major György, dr. Marcell István, dr.
Mohos Zoltán, dr. Tóth József, dr. Kiss
Gyula, prof. dr. Zoltán Imre, és dr.
Kubányi Endre. Ezek voltak az orvos-
ideáljaim és meghatározók munkás-
ságomban.

Tervek
Az el és el nem szavalt verseim:

egyenlõre még szunnyadnak, illetve
kiadásra várnak. A közel ötezer vers-
bõl (1944-2007. febr. 2.) csak nyolcvan-
nak adtam kegyelmet, a többit az
enyészetnek áldoztam fel.

Terjedelmes önéletrajzomat most
kezdtem sorokba rendezni, a címe is
mellbevágó:

„Vesszõfutás”

Azok vertek meg
És azok köptek szemen,
akikért harcoltam
És akiket szerettem.

Száguldó évek jönnek
Csodálattal és erõvel
És akikért harcoltam,
Majd mellém állnak
És szeretnek.

Lejegyezte és szerkesztette: MaZsu
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Új helyen a háziorvosi
ügyelet!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a háziorvosi
ügyelet új helyre költözött. Az új cím: 2510 Dorog,
Kossuth Lajos u. 6. (Szent Borbála kórház udvarában).
Telefon: 33/ 441-008.

Világbajnok edzõ a
szervezõdõ szakosztálynál
Világbajnoki címet szerzett Kiss László a márciusi
Mannheim-i teremíjász VB-n, a magyar válogatott
színeiben. Kiss László tevékeny részt vállal a Doro-
gon tavaly õsszel megalakult íjász szakosztály éle-
tében is, ahová várják a jelentkezõket a Dorogi
Egyetértés SE elérhetõségein: 2510 Dorog, Köztár-
saság út 3., telefon: 33/ 522-400.

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:  2007. május 10.

Készült: 5000 példányban
ISSN 1418-1940

Egészségügyi bál Dorogon

Március 31-én rendeztük meg hagyományteremtõ bálun-
kat. Az elsõ percekben három fellépõ csoport elõadásában
gyönyörködhettünk. Ezután a Dorogi Szakorvosi Rende-
lõ Kht. igazgatója, dr. Varga Gyõzõ köszöntötte a vendége-
ket. A dorogi és esztergomi egészségügyi dolgozók, bará-
tok és családtagok kitûnõ hangulatot teremtve szórakoz-
tak egy éjszakán át. A táncmulatsághoz a jó hangulatot a
FE-BU-DO zenekar biztosította. A bál fényét az éjfélkor
sorra kerülõ tombolahúzás emelte. Ennek az eseménynek
a színvonalát még inkább gazdagította a dorogi vállalko-
zók, butikosok, boltok, üzemek, gyárak által felajánlott nye-
remény és ajándéktárgyak sokasága. Reméljük, bálunkból
sikerül hagyományt teremtenünk. Köszönjük a vendégek
megjelenését, a támogatók önzetlen felajánlását.

Szervezõség

Föld Napi rendezvények
Április 20-án, 11 órakor Dr. Tittmann János nyitja meg a
Dorogi Galériában az óvodások és iskolások alkotásaiból
készült „DOROG ÖRÖME ÉS BÁNATA” kiállítást.

Dorog Város Önkormányzata és a Magyar Közút Kht. áp-
rilis 21-én TAVASZI NAGYKARÍTÁST szervez Dorog
város egész területére kiterjedõen. Gyülekezési pontok:
Eötvös iskola, Petõfi iskola, Zrínyi iskola. Délelõtt 9.00 órára
várjuk mindazon dorogi polgárokat akik szeretnének sa-
ját munkájukkal hozzájárulni városunk szebbé tételéhez.

Megbékélés Napja

Dorog Város Képviselõ-testülete
tisztelettel meghívja Önt a

Megbékélés Napja
 ünnepi rendezvényeire.

2007. május 12. szombat,
11 óra: a városi uszoda ünnepélyes átadása

A dorogi németek kitelepítésének
60. évfordulója – 1947-2007.

16 óra:  Kiállítás és könyvbemutató
a Dorogi Galériában

2007. május 13. vasárnap,
10 óra: Ünnepi megemlékezés a Hõsök terén
Megemlékezés a kitelepítések 60. évfordulója

alkalmából és koszorúzás a Kitelepítési Emlékmûnél
16 óra: Ünnepi hangverseny

Lencsés Lajos oboamûvész lemezbemutató koncertje

MAJÁLIS
A szakszervezetek és a baloldali pártok szervezésé-
ben ismét megrendezésre kerülnek a hagyományos
május 1-jei rendezvények.

Programok:
7.00 óra Horgászverseny a Palatinusz-tónál

10.00 óra Hagyományos ünnepi felvonulás
Útvonal: Hõsök tere–Lóga-tó

11.00 óra Zenés majális a Lóga-tónál
Városunk minden polgárát szeretettel várnak a

szervezõk!
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Megnyílt az új dorogi „zöld”
Tesco áruház

Április 5-én reggel 8 órakor megnyitott az ezer négy-
zetméteres nettó eladóterû Tesco szupermarket Dorogon.
Az épület különlegessége, hogy a környezetvédelem és az
energiatakarékosság szem elõtt tartásával készült el, a föld
hõjét használja az áruház fûtésére, illetve a talaj segíti az
épület hûtését. Emellett korszerû, energia-takarékos fény-
forrásokat építettek be, hatékonyabb a hõszigetelés is.

A dorogi önkiszolgáló áruház mintegy három-négy-
ezer féle terméket kínál és a hét minden napján reggel 6
órától este 8-ig nyitva tart. Elsõsorban a napi, kényelmi
bevásárláshoz szükséges termékek, túlnyomó többségben
élelmiszerek kaphatóak, de szezonális termékek is megta-
lálhatóak a polcokon. Az autósoknak egy 50 férõhelyes,
ingyenes parkolót alakítottak ki; a kerékpárosoknak mint-
egy 10 tároló áll rendelkezésükre. Az új áruházban hu-
szonöten kaptak munkát, többségében helyi lakosok.

Dorogi Sportképek

Labdarúgás - Nemcsak a kellemes tavaszi idõnek, de a
fociszurkolók a szép tavaszi góloknak is örülhettek, hi-
szen négy is volt belõlük, mégpedig a listavezetõ Pénz-
ügyõr csapatának hálójában. A tavaszi idényben eddig
veretlen NB III-as csapat a 6. helyre küzdötte fel magát a
tavalyi, csaknem kiesõ helyrõl. A Farkas László – Csapó
Károly edzõpáros jó hangulatú, motivált, eredményes csa-
patot alakított ki, melyet már a törzsszurkolók is lelkesen,
kórusban bíztatnak. Csak így tovább!
Szorgalmasan gyûjtik pontjaikat az utánpótlás csapatok,
hiszen a kitûzött cél – a felsõházban végezni – biztosításá-
hoz szükség is van rá.
Kézilabda – A második leglátogatottabb sportág a kézi-
labda. A szakosztály életében történt súlyos veszteséget –
a nõi kézilabda megalapítását, vezetését irányító Buzási
József váratlan halála – nehezen viselte el a csapat. Január
1-ével a kézilabdázás minden csínját ismerõ fiatal, agilis
szakember, Bona Gergõ fõiskolai tanár kezébe került az
irányítás. A helyi lakosú, de Esztergomban tanító 28 éves
szakember igyekezett sok mindent megtenni a lányok kö-
rében, hogy azok ismét magukra találjanak. Lassan-lassan
siker kísérte fáradozását. Gergõ sokoldalúságát dicséri,
hogy az Országos Szövetség instruktora, Komárom-Esz-
tergom megye szakreferense, 46 csapat szakmai mûködé-
sét hat korcsoportban felügyeli. Természetesen játszik a
megyei bajnokságban szereplõ férfi csapatban. Segítõi
Kõrösi László, Pinczés Tímea, Körmöczi Renáta edzõk.
Április 23-án, hétfõn Dorogon kerül sorra az utánpótlás
lányok döntõjére, melynek esélyese a Körmöczi Renáta
által irányított Petõfi iskola csapata. Az NB II-es csapat
legutóbb nagy küzdelemben pontot rabolt a Solymár csa-
patától telt ház elõtt.
Teke – A tekézõk – ahogy Bíró László szakvezetõ ígérte –
kilábaltak a „gödörbõl”, mert két nagyszerû gyõzelmet
arattak a Sárisáp, majd a Rákoskert csapat ellen és így is-
mét egyenesbe kerültek.
Zajlik tehát az élet a dorogi sportéletben a különbözõ
sportágakban, melyekrõl folyamatosan hírt adunk a ked-
ves sportbarátoknak.

Göb Sándor

M E G H Í V Ó
Dorog Város Képviselõ-testülete nevében

tisztelettel meghívom Önt a
Regionális Operatív Program keretében megvalósult

DR. MOSONYI ALBERT
GONDOZÁSI KÖZPONT

DEMENS BETEGEKET ELLÁTÓ
RÉSZLEGE

átadására
Ideje:

2007. április 27.(péntek) 10 00 óra
Helye:

Dorog, Schmidt Villa- kert
A létesítményt átadja:

Dr.Tittmann János polgármester,
országgyûlési képviselõ
A létesítményt átveszi:

Barlangi Katalin
a Dr.Mosonyi Albert Gondozási Központ vezetõje

Szalagátvágás, majd az átadott létesítmény
megtekintése.

Dr.Tittmann János
polgármester Fogadónapok

a dorogi Polgármesteri Hivatalban
2007.  május hónapban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2007. május 17. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2007. május 22. kedd, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2007. május 22. kedd, 8-12-ig.

Ovinap
2007. április 27-én 15.00 órakor

a József Attila Mûvelõdési Ház színháztermében
ismét megrendezésre kerül a hagyományos

OVINAP
Vendéglátó, szervezõ a Richter Óvoda
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XI. Nemzetközi
Kórustalálkozó - Dorog 2007.

A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Utazá-
si Iroda április 21-én (szombaton) 17 órai kezdettel rendez
közösen nemzetközi kórustalálkozót a dorogi József Attila
Mûvelõdési Házban. A nagyszabású hangversenyen a kö-
vetkezõ hat együttes mutatja be mûsorát: “CANTILENA”
Gyermekkórus Dorog, Táti Német Nemzetiségi Asszony-
kórus, “ARS MUSICA” Együttes Esztergom, Kalevala Kó-
rus Budapest, KOR-NELIUS Kammerkoret - Stjordal (Nor-
végia), Corale Polifonica Angelicus - Mercato S. Severino
(Olaszország). A belépés díjtalan!

KOR-NELIUS Kammerkoret-Norvégia

Corale Polifonica Angelicus

Kávéházi beszélgetések
A Kávéházi beszélgetések

sorozat
következõ
vendége

Aradszky László
elõadómûvész lesz
2007. április 23-án,

A beszélgetést Albert
József vezeti.

A belépés díjtalan!
Asztalfoglalás: 33/521-000

DOROGI BORKLUB
– A KLUBTAGOK KÍVÁNSÁGÁRA:

SEBESTYÉN CSABA, SZEKSZÁRD
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a

Dorogi Borklub soron következõ borestjére: 2007.
május 4-én, pénteken 18 órai kezdettel. Helyszín:
a dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola.
Vendégünk Sebestyén Csaba szekszárdi borász
lesz, akit a borvidék legígéretesebb tehetségének
tartanak. Legújabb boraival õ is belépett a profik
világába. Azt során hét tételt kóstolunk majd tõle:

Olaszrizling 2006, Rosé Cuvée 2006, Kadarka 2005, Indigó
Zwigelt válogatás 2005, Icze Cuvée 2004, Grádus Cuvée
2004, utolsó tételünk meglepés.
Ha korábban még sose vett részt egy borestünkön sem, a
belépõt most fél áron kínáljuk!
Infó, jegyrendelés: 06-70/221-7102, 06-70/313-1703; http://
borklub.extra.hu                                Riegel Béla – fõszervezõ

EGÉSZségnap
2007. április 29-én,10-18h-ig Dorogon

a József Attila Mûvelõdési Házban
a Nap-Út Alapítvány és a

Dorogi Közmûvelõdési Kht.
közös rendezésében

Az alábbi programokra várjuk szeretettel az érdeklõdõket:
• Élj egészségesen! - Orvosok, védõnõk segítségével be-

tegségmegelõzõ beszélgetések, állapotfelmérések, termé-
szetes gyógymódok.
Ingyenes vércukorszint- és koleszterin mérés

• Válts életmódot! - Interaktív kiállítás és játszóház a tuda-
tos, globális fogyasztásról.

• Mozdulj meg! – torna kicsiknek, Csí Kung-Tai Csi, has-
tánc, néptánc, latin tánc.

• Alkoss szabadon! – Kézmûves foglalkozások.
• Fogyaszd egészséggel! – Termékbemutató és kóstoló.

Elõzd meg! – drogprevenció, bûnmegelõzés.
Hangolj rá! – könnyûzenei koncert.

• Információs vásár - Civil  szervezetek bemutatkozása.
• Napocskák – kiállítás Magyar Judit Mária képeibõl.
• Krumplipaprikás fõzõverseny, Ping-pong verseny és

bemutató
A versenyekre elõzetesen a mûvelõdési házban, illetve a
rendezvény napján a helyszínen is szeretettel fogadjuk a
jelentkezõket. A fõzõversenyhez az alapanyagokat, bográ-
csot és tûzifát biztosítunk! A fõzõverseny célja, hogy az
egészségnap látogatóit a legjobb krumplipaprikásokkal
vendégelhessük meg.


