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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Boldog új esztendõt!
Akinek megpihen

gyönyörködni a tekinte-
te a Mária barlang esti ki-
világításban magasodó
kõfalán, aki sétál a meg-
újult Jubileum téren, a
Petõfi téren, a Bécsi úton,
aki a karácsonyi gálán a
felújított mûvelõdési ház-
ban hallgatta a zenét, aki
megnyugvással észleli,
hogy településünk épül és
szépül, az összegzõleg
megállapíthatja, hogy a
2006. esztendõ nem telt el
hiába.

Dolgoztunk, és munkánk eredményes volt.
Közben természetesen nem feledkeztünk meg panaszkodni.
Nem voltunk mindig elégedettek a lehetõségeinkkel. Nem minden történt

az elképzeléseink szerint. Sok mindent nem tudtunk megtenni, amit szeret-
tünk volna. Nem mindig voltak velünk, akikre számítottunk. Olyanok is vol-
tak mellettünk, akiket nem szerettünk. Volt, amibõl kevés volt. Volt, amibõl sok
volt. Nem mindig akkor és ott volt, amikor szerettük volna.

Eredmények, értékek, örömök, hiányok és panaszok. Ez jellemzi életünket.
Ez fog minket kísérni az új esztendõben is.

Legyen erõnk, egészségünk testünkben, lelkünkben és közösségünkben
ahhoz, hogy örömeink és panaszaink között bölcsességünk egyensúlyt tudjon
tartani az elõttünk álló esztendõben is.

Bölcsességünkben gyökerezõ hitünk szerint forduljunk a sorsunkat igaz-
gató erõk felé Balassi Bálint soraival:

„Nem kell kételkednem, sõt jót reménlenem igéd szerént,
Megadod kedvessen, mit ígérsz kegyesen hitem szerént.”

Dr. Tittmann János

Nagy László:
Adjon az Isten

Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dûljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

Mária barlang

A felújított mûvelõdési ház Jubileum tér
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Testületi hírek
2006. december 15-i ülés

A testület december 15-i ülésén a képviselõk köszöntötték
és megjutalmazták Bús Sándorné Vesszõ Erzsébet dorogi
csuhéfonót, aki a Magyar Kézmûvességért Alapítvány bet-
lehemi jászol készítõ címû pályázatán 170 indulóból a ti-
zedik helyezést érdemelte ki alkotásával. Az alkotó köszö-
netként a betlehemet a testületnek ajándékozta. Ezután a
napirend szerint módosították az építményadó rendele-
tet. Ennek értelmében 2007. január 1-tõl az adó mértéke
900 Ft/m2/év-re emelkedik a korábbi 700/m2/év-rõl. Elfo-
gadták az önkormányzat 2007. évi belsõ ellenõrzési tervét.
Megállapodtak az ONYX Magyarország Kft-vel arról,
hogy a dorogi égetõmûben történõ veszélyes hulladék
égetésébõl származó, az éves nettó árbevétel 2%-ának meg-
felelõ összeget – de maximum évi 70 millió forintot –
pénzbeni támogatásként nyújt a Dorogi Égetõmû Környe-
zetfejlesztõ Közalapítvány részére, három naptári éven
keresztül, Dorog város környezetvédelmi és környezet-
fejlesztési közhasznú céljainak megvalósítására. Döntöt-
tek a balatonföldvári üdülõ ingatlan értékesítésérõl is, brut-
tó 18.000.000,- forintért.  Kiegészítették az Eötvös József Ál-
talános Iskola Pedagógiai Programját. A képzési speciali-
tások részhez bekerült a „Kompetencia-alapú oktatás”,
hogy a közelmúltban, pályázati pénzbõl bevezetett prog-
ram a jövõben is fenntartható legyen. A Kalotherm Zrt.
lett az iparosított technológiával épült lakóépületek kor-
szerûsítésére kiírt, a Panel Plusz program keretén belüli
közbeszerzési eljárás nyertese. Az ellenszolgáltatási díj
bruttó 228.000.000,- Ft, és a felújítás befejezési határideje
2007. szeptember 1. Elfogadták a képviselõ-testület 2007. I. fél-
évi munkatervét. Módosították a Promtávhõ Kft. lakossági
távhõdíj módosító kérelmét. Eszerint Dorog Város köz-
igazgatási területén 2007. január 1-tõl alkalmazható lakos-
sági távhõszolgáltatási díjak az alábbiak:

Díjfajták Mértékegység Díj ÁFA nélkül
Alapdíj
    Fûtés Ft/lm3/év 343,61
    Melegvíz Ft/m3/év 67,92
Hõdíj Ft/GJ 2698,17
Pótvízdíj Ft/m3 873,75

Az egységárak ÁFA nélkül értendõk!
Az ülés után a testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal
osztályvezetõi látogatást tettek a Sanyo Hungary Kft-nél.
Megismerhették a cég jövõre vonatkozó terveit, majd meg-
tekintették a mobiltelefon akkumulátorok, a napelemek és
a légkondicionáló berendezések gyártásának folyamatát.

Fogadónapok
a dorogi Polgármesteri Hivatalban 2007. januárjában:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2007. január 25. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2007. január 30. kedd, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2007. január 30. kedd, 8-12-ig.

Tettamanti Béla grafikus mû-
vész kapta a Rauscher-díjat

Rangos ünnepi gálamûsorral hivatalosan is megnyitotta
kapuit Dorog most már igazi büszkesége, a felújított József
Attila Mûvelõdési Ház. A kívül-belül megújult házat a
városi karácsonyi gálamûsorra érkezõ sok vendég elége-
detten vette szemügyre. Elõször a báltermet és a kiállítá-
soknak otthont adó Dorogi Galériát szemlélhették meg. Ez
utóbbit rangos tárlattal avatták fel; Tettamanti Béla Mun-
kácsy-díjas grafikusmûvész legújabb alkotásait láthatták a
dorogiak, a mûvész második „hazai” kiállításán. A meg-
nyitón Pruzsinszki Gusztáv, az Erkel Ferenc Zeneiskola
növendékének klarinétjátékát Szendi Ágnes tanárnõ kí-
sérte zongorán. A szép kiállító teremben a muzsika után
Wehner Tibor Munkácsy-díjas mûvészettörténész méltat-
ta Tettamanti Béla munkásságát.
Tettamanti Béla 1946. december 10-én született Bánhidán,
Dorogon nõtt fel. Elsõ kiállítását 1976-ban rendezte meg, raj-
zai pedig egy évvel korábban jelentek meg elõször a sajtó-
ban. Kritikusai, pályatársai mondták róla, hogy jóformán
késõkamasz kora óta ugyanúgy, ugyanazzal a szemlélettel
dolgozik. Nem talál ki hatalmas stíluskorszakokat, hanem
csak – valami elképesztõ, ragyogó szeretettel – de mindig egy
tûhegynyi gúnnyal ábrázol. Ironikus hangvételû, groteszk
szemléletû, autonóm és alkalmazott grafikái a századvég
emberének világáról tudósítanak, kevés eszközzel, lelemé-
nyes képi ötletekkel. Számos hazai és nemzetközi díj nyerte-
se, a Munkácsi Mihály-díj után kiérdemelte a Brenner-díjat
(1997), a Millenniumi-díjat (1999), a Pulitzer Emlékdíjat (2002),
a Korunk Kulcsa (2004, Kolozsvár) elismerést, s 2005-ben a
World Press Cartoon II. díját. Tettamanti Béla néhány alko-
tása az Arany János Városi Könyvtárban is megtekinthetõ. A
kiállításra és gálamûsorra szóló meghívó hátulján láthatjuk
a mûvész életpályájának fontosabb állomásait, s a felsorolás
azzal ér véget: „2046. december 10-én leszek száz éves”. Kí-
vánjuk a hatvanadik életévét betöltött Tettamanti Bélának
minden dorogi nevében, hogy erõben, alkotó tehetségben
érje/élje meg ezt az idõt!
A kiállítás apropója az volt, hogy idén Tettamanti Béla kapta
a képviselõ-testület által alapított mûvészeti díjat, Rauscher
György Díjat, melyet a tavaly életre hívott városi karácso-
nyi gálamûsor keretében adják át egy Doroghoz kötõdõ
mûvésznek, munkája elismeréseként. A díjat dr. Tittmann
János polgármester adta át a színházteremben a nagyszá-
mú közönség elõtt.
Az ünnepség folytatásaként a Budapest Ragtime Band vi-
dám és sokszínû mûsorát hallgathatták meg az egybegyûl-
tek a város ajándékaként.
Ezennel a József Attila Mûvelõdési Ház megnyitotta ka-
puit, s januártól újra a megszokott és új programok sorával
várja vendégeit!
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December 15-én Dorog Város Képviselõtestülete ka-
rácsonyi gálamûsorra hívta városunk valamennyi pol-
gárát a megszépült József Attila Mûvelõdési Házba. Az
invitálásnak sokan tettek eleget s nem is bánták azt meg.
A program Tettamanti Béla –  Munkácsy-díjas – grafi-
kusmûvész kiállításának megnyitójával vette kezdetét,
aki idén megkapta a Dorog Város által alapított Rauscher-
díjat is, melyet itt vehetett át ünnepélyes keretek között.
Az gálamûsor után dorogi kapcsolatairól, emlékeirõl
beszélgettem a mûvésszel.

- Ha Dorogra gondol, milyen emlékek jönnek elsõként elõ
Önben?

- Természetesen a gyermekkorom és azok a felejthetet-
len ifjúkori éveim, az elsõ szerelmem és a barátaim. Édes-
apám és nagyapám bányamérnökként dolgoztak, mind-
ketten a Dorogi Szénbányáknál, s nyughelyük is itt van a
dorogi temetõben. Ezért aztán nem is igazán szakadtam
el a várostól, hiszen évente több alkalommal eljövök hoz-
zájuk, és mikor esztergomi barátaimhoz megyek – közép-
iskoláimat ugyanis ott végeztem -, akkor is mindig meg-
teszek Dorogon egy „rituális” kört, bejárom a számomra
fontos helyeket, többek között a sportpályát és egykori
otthonomat. Ekkor látom a
változásokat, melyek Doro-
gon végbementek. Amikor a
bányászat hanyatlani kez-
dett – bányászcsalád gyer-
mekeként – felnõtt fejjel is
szívfacsaró volt érezni a ki-
üresedést, a város pezsgésé-
nek megszûnését. Szeren-
csére az utóbbi években
megint azt látom, hogy újra
erõre kapott Dorog, fejlõdik,
szépül, gyarapodik. Az ifjú-
ságomhoz nagyon szorosan
kötõdött a sport is, hosszú
idõn át atletizáltam és elég
tisztességes helyezéseket is
sikerült elérnem, például
négytusában az országos középiskolások versenyén ne-
gyedik voltam és több megyei és területi versenyt nyer-
tem meg. Ezt csak azért említettem meg, mert akkor egy
olyan fiatalember hajította ki a sportpályáról a kislabdát
Németh Miklós személyében, akit késõbb a világ az egyik
legjobb gerelyhajítóként ismerhetett meg. A sport iránti
szeretetem azóta is töretlen, ma is aktívan teniszezem.

- Mikor döntötte el, hogy grafikus lesz?
- Viszonylag késõn, ugyanis elõször mûvészettörténész

akartam lenni. Diákéveim alatt, szinte naponta bejártam a
Keresztény Múzeumba és ott szívtam magamba a mûvé-
szet varázsát. Az ott dolgozó történészekkel és restauráto-
rokkal nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki és rengeteget
tanultam tõlük, többek között a korai olasz festészetrõl is.
A terveimet azonban keresztülhúzta a katonaság, rögtön
érettségi után be kellett vonulnom. Az a két év ma is na-
gyon hiányzik az életembõl, hiszen sokkal hasznosabban
is eltölthettem volna azt az idõt. Már családosként kerül-
tem az Új Tükör címû laphoz, ahol grafikusként kezdtem
el dolgozni. Akkor már több helyen publikáltam, de itt
végre fõállásban is azzal tudtam foglalkozni, amit szere-
tek. Ez után még néhány lapnál dolgoztam, míg végül

Legújabb Rauscher-díjasunk: Tettamanti Béla
1995-ben önállósítottam magam, azóta úgymond a magam
ura vagyok Továbbra is van szerzõdésem újságokkal, pél-
dául a Népszabadsággal, de nem vagyok beosztott, így sa-
ját munkáimmal szabadon foglalkozhatom. Így van mó-
dom évente egy-két kiállítás anyagát színvonalasan elké-
szíteni.

- Van-e valamilyen ars poeticája, amellyel jellemezhetné
mûvészetét?

- Mindig irigyeltem azokat, akik frappánsan meg tud-
ták fogalmazni gondolataikat, akár egy ars poeticában is,
én ezt még nem tettem meg. Mégis, ha valamit kellene
mondanom, az az lenne, hogy a képeim mindenkiben in-
dítsanak el egy gondolatot, amit tovább tudnak fûzni a
saját egyéniségükre szabva. Egy-egy kiállítás után számom-
ra is nagyon érdekes véleményeket szoktam hallani, és jó
érzés, hogy a gondolatok mindig eredetiek. Rajzaimnak
tehát mindig több „megoldása” van, és én nyitott képek-
nek szoktam õket nevezni. Ezért a legtöbb mûvemnek nem
is adok címet, vagy ha igen, ez mindig a hallott vélemé-
nyek, ötletek alapján születik.

- Ön most 60 éves, milyen tervei vannak a jövõt illetõen?
- Rengeteg. Grafikusi stílusom is viszonylag késõn, úgy

35 éves korom tájékára alakult ki, és azóta is folyamatosan
igyekszem megtalálni azo-
kat a témákat, melyekkel
üzenhetek a saját nyelve-
men, rajzaimon keresztül.
Mostanában azonban egé-
szen új dolgokba kezdtem
bele, ez pedig a festés, ami
egy olyan kihívás, amely
megint hosszú évekre ad
lendületet és munkát. Ez a
60-as szám elég csúnyán
hangzik, bár én egyáltalán
nem érzem magam annyi-
nak. Fizikailag és szellemi-
leg is jó kondícióban va-
gyok, és még rengeteg ter-
vem van, amit meg szeretnék
valósítani. Úgyhogy egyálta-

lán nem törõdöm azzal, hogy 60 éves vagyok, bár sokan
kortársaim közül ilyenkor már nyugdíjas éveikre készül-
nek. No, én aztán nem.

- Eddigi pályafutása során rengeteg díjat, elismerést ka-
pott: Munkácsy-díj, Brenner-díj, Millenniumi-díj, Pulitzer
Emlékdíj, Korunk Kulcsa-díj, World Press Cartoon II. díj. Ezt
a dorogi Rauscher-díjat hol helyezné el a palettán?

- Kiemelt helyet kap ez a díj a többi között, hiszen az
érzelmi kötõdés, amely Doroghoz fûz, nekem nagyon fon-
tos.  És az is, hogy annak ellenére, hogy már régóta elmen-
tem innen, mégis nyomon követik életutamat. Büszke va-
gyok arra is, hogy az erkölcsi elismerést olyan igényesen
kivitelezett díj formájában kaptam meg, ami még inkább
növeli értékét, bizonyítva, hogy a városomban milyen fon-
tos a kultúra nívós elismerése. Ez a gondos odafigyelés
egyébként a város részérõl úgy tapasztalom, más terüle-
ten is megfigyelhetõ és ez mindannyiunk számára meg-
nyugtató.

- Köszönöm a beszélgetést és kívánok Önnek még to-
vábbi sok sikert és alkotó erõt.

 Cservenka Rita

A díjat Dr. Tittmann János adta át a mûvésznek
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Karácsonyi események képekben

Az Eötvös iskola tanulói hangulatos mûsorral
kedveskedtek az idõseknek

Idõsek karácsonya – Ismét sokan jöttek a képviselõ-
testület meghívására a szépkorúak

A német kisebbség hagyományos Luca-napi ünnepi
mûsorában a Petõfi óvodások is felléptek

Szép színfoltja volt a Luca-napi ünnepségen  a Német
Kisebbségi Önkormányzat gyermekkórusának mûsora

A Zrínyi iskola  a Szent József Plébániatemplomban
tartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét

Petõfi óvoda dolgozói is felléptek az intézmény
karácsonyi ünnepén



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2007. január 18. évfolyam 1. szám 5

Civil összefogással
A Regionális Operatív Program keretében megújításra

kerülõ északi városrész létesítményeinek sorában két ját-
szótér új eszközökkel történõ ellátására került sor.

Színes, az EU- elõírásainak is megfelelõ játszótér várja a
gyerekeket a Jubileum téren és a Zsigmondy lakótelepen.

A vasúttól délre a Gorkij utca melletti játszótér elhasz-
náltan, felújításra várva árván szemlélhette testvérei szé-
pülését, mert rá anyagiak hiányában egyelõre nem kerül-
hetett sor.

De mint a mesében, jó szándékú, önzetlen támogatók-
nak köszönhetõen itt is változás történt.

A Dorogi Vállalkozók Egyesületének anyagi támogatá-
sával szeptember hónapban megrendeltük az új eszközök
gyártását és elhelyezését, melyekre folyamatosan, novem-
ber hó végéig került sor. Épített szegéllyel, kavicságyon,
rönkfából készített csúszdás mászóka és hinták, babaházas
építmény, mókuskerék és két homokozó, a felügyelõ szü-
lõk részére pedig két pad készült el, és felújításra kerültek
a meglévõ mérleghinták, padok is. A gyermekek hamar
birtokukba vették az új eszközöket, és láthatóan örömmel
használják, visszaigazolva a civil összefogás szándékát, és
alkotó eredményét.

Az idei felújítási munkák záró akkordjaként a keríté-
sen kívül új fákat ültettünk, és terveink szerint a jövõ év-
ben folytatjuk a munkát füvesítéssel, a kerítés, és a labdajá-
tékokat szolgáló terület rendbetételével, amiben számítunk
a város segítségére.

Sajnos egyesek „totálkár” jeligével már eredményesen
fejtik ki rongáló tevékenységüket. A kicsik számára szol-
gáló hinta fogantyúját letörve, majd az egész egységet le-
szakítva randalíroztak a játszótéren. A javításra intézked-
tünk, de a lovacskás hinta fogantyúja ismét áldozatául esett
a vandalizmusnak.

A körzetben élõk nevében köszönetemet fejezem ki az
Egyesületnek és bízom abban, hogy az ilyen jellegû közös-
séget szolgáló összefogás, példaként szolgál majd hasonló
akciók szervezésére.

Karcz Jenõ
önkormányzati képviselõ

Belügyminiszteri elismerés
megyénk kick-boxosainak

Ismét sikeresek voltak kick-boxosaink. Ezúttal november
28.-án a Belügyminisztériumban megrendezett sportolói
fogadásra kaptak meghívót, melyet a 2006-ban Világ- és
Európa Bajnokságot nyert magyar sportolóknak rendeze-
tek. Megyénk egyik - ha nem a- legsikeresebb sportjának
képviselõi közül természetesen nem lehettek jelen mind-
annyian. Az ünnepi fogadáson a megyei kick-boxosokat
Világ-és Európa bajnokunk Pruzsinszky Ivett és a kick-
box jelenleg egyetlen mesteredzõje Zrínyi Miklós képvi-
selték. Lampert Mónika Belügyminiszter Asszony köszön-
tõje után Elbert Gábor sport- szakállamtitkár köszöntötte
a sportolókat, és méltatta nagyszerû teljesítményüket. Majd
kötetlen beszélgetés keretében Elbert Gábor Úr gratulált
kick-boxosainknak, a világversenyeken elért remek telje-
sítményükért. Elismerését fejezte ki azért a sportpolitikai
tevékenységért, melynek következtében a kick-box felvé-
telt nyert az Olimpia elõcsarnokába-az AGFIS tagok közé.

Pruzsinszky Ivett, Elbert Gábor, Zrínyi Miklós
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A Lencsehegyi beruházás azonban beindult, bár banki
hitelbõl Lencsehegy II. címen és végre 1981-ben megkezd-
te termelését. A bányaberuházás elindítását illetõen jelen-
tõs érdem fûzõdik Kroszner Lászlónak a vállalat akkori
vezérigazgatójának nevéhez, és jelentõsen támogatták a bá-
nyanyitást Havasi Ferenc, Kapolyi László valamint Kovács
László a BDSZ akkori fõtitkára.

A bányanyitást követõen korszerû technológiai beren-
dezések alkalmazásával jó minõségû szenet termelt az
üzem, úgy lakossági, mint energetikai célokra.

A 1990-es évek elején a rendszerváltás az ország energia
struktúráját is megváltoztatta, melynek eredményeképpen
Lencsehegy integráción kívüli kategóriába került. Ez azt
is jelentette, hogy a bánya sorsa idõleges, termelése évrõl
évre bizonytalan megrendeléseken alapul, tovább élése
csak a Bányász Szakszervezet évenkénti egyeztetéseinek
eredménye lehet.

A bányát már az 1990-94 éves idõszakban is bezárásra
ítélték. A BDSZ szervezésében – az akkori elnök
Schalkhammer Antal hathatós és eredményes közremûkö-
désével – évenként újítottuk meg a kötelezõ átvétel kvótá-
it. Akkor még az ország lakossági szén fogyasztásának mér-
téke is igényelte Lencsehegy mûködését.

1994-98 között ugyancsak a BDSZ és annak elnöke kez-
deményezésére és aktív közremûködésével sikerült közép-
távú megállapodásra szert tenni, amely ebben az idõszak-
ban biztosította Lencsehegy termelvényének elhelyezését.
Meg kell jegyezni, hogy külsõ és belsõ körülmények hatásá-
ra a Lencsehegyi Szénbánya Kft egyfolytában racionalizálta
termelési technológiáját, növelte termelékenységi mutatóit.

A bánya tevékenysége 1998 és 2002 között vált igazán bi-
zonytalanná. Ebben az idõszakban több megállapodás meg-
kötésére illetve azok - a kormányzat részérõl történõ - egyol-
dalú felrúgására került sor. A Lencsehegyi Szénbánya mun-
kavállalói állandó bizonytalanságban dolgoztak, munkahely-
ük elvesztése napi kérdésként jelentkezett. Szerénytelenség
nélkül állapítható meg, hogy ebben az idõszakban a Bányász
Szakszervezet dorogi szövetsége tett meg mindent annak
érdekében, hogy ezt az idõszakot Lencsehegy nagyobb sérü-
lések, és következmények nélkül túlélje, a humánpolitikai
intézkedések ne sértsék a lencsehegyi munkavállalók alap-
vetõ érdekeit. Jelentõs és kimagasló érdemei voltak a folya-
matok kezelésében Nyakas Antalnak a BSZSZ elnökségi tag-
jának a lencsehegyiek szakszervezeti elnökének.

2002-ben a kormányváltást követõen ugyancsak a Bá-
nyász Szakszervezet kezdeményezésére megállapodás szü-
letett – a Miniszterelnök hathatós közbenjárásával – több
kérdésben, a lencsehegyi tevékenységet illetve annak hu-
mánpolitikai oldalát illetõen.

Megállapodtunk a Kormány illetékes szerveivel a bá-
nyabezárás tervezhetõ idejérõl, az emberekrõl történõ gon-
doskodásról. Ezeknek megfelelõen példaértékûként mi-
nõsíthetõ, hogy a Kormány, rendeletben döntött a lencse-
hegyi kollektíva újrakezdési támogatásának (mintegy 500
millió forint) megítélésérõl.

Kezdeményezésünkre 2002. szeptemberében módosult
az 1998. május 8-án aláírt „megállapodás” is.

A módosítás kiterjesztõ jellegû volt, melynek legfonto-
sabb eleme az egyes kedvezményre jogosultak körének ki-
bõvítése, valamint a jogosultsági idõtartamok meghosszab-
bítása, magyarul Lencsehegy – többek között – a Villamos
Energia- ipari Foglalkoztatási Alapból is részesült.

2002-ben megállapodás született a bányabezárás idõ-
pontjáról. 2003. december 31-ével a Lencsehegyi Szénbá-

„Bányász testvér, Jó szerencsét…”
A DICSÕSÉGES  225 ÉV

Az Esztergomvidéki, dorogi medencében befejezõdött a bányászkodás. IV. rész
nya Kft a megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen be-
fejezte termelését.

A Kormány 2003-ban a Bányász Szakszervezet hathatós
közbenjárására módosította a bányász nyugdíjról szóló
kormányrendeletet, így az új rendelkezésnek köszönhe-
tõen a 2002. évi létszámból mintegy 70 fõ vette igénybe a 25
év vagy 5000 mûszak adta nyugdíjba vonulási lehetõséget.

A Lencsehegyi bánya a Dorog- Esztergomi szénmeden-
ce utolsó bányája volt. Bezárásával a több mint 220 éves
nagy múltú sajátos vonatkozásokkal jellemezhetõ bányá-
szat fejezõdik be végérvényesen ebben a medencében.

A lencsehegyi kollektívával együtt a Bányász Szakszer-
vezet is régóta és tudatosan készült erre az eseményre és
mégis nehéz volt, nehéz elhinni hogy Lencsehegy is már a
múlté, a medencében nincs többé szénbányászat.

A több mint 220 év azonban megtalálható a települése-
ken, a medencében élõ családok tradícióiban, szervezetek-
ben, a szürke hétköznapokban is.

Valamennyien ismerjük még az 1840-ben a német min-
tára alakult társládákat, emlékezünk az 1935-ben a Mun-
kásotthon Önsegélyzõ Egylet által megvásárolt
balatonfenyvesi üdülõre, a kolóniákra és az azok helyén
felépült bányász lakásokra, bölcsõdére, óvodára, iskolára,
sport egyesületre, mûvelõdési intézményekre és minden-
re, amit ebben a medencében a bányászkodás, a szénbá-
nyászat alkotott, hozott létre az emberek megélhetését,az
itt élõ családok boldogulását segítendõ.

Kialakultak a Bányász Szakszervezet aktív szervezetei
melyek eredményesen mûködtek a lencsehegyi szervezet
megszûnéséig és mûködnek a nyugdíjas szervezetek.

A sajátosnak is nevezhetõ érdekvédelmi, érdekképvise-
leti és érdekérvényesítési képessége a dorogi elnökségnek
folyamatos volt. Rengeteg kiváló mozgalmi vezetõ, érdekvé-
dõ tevékenykedett, közülük is kimagaslót nyújtott Papp Jó-
zsef és Fodor Sándor. Kritikus idõszakban voltak szakszerve-
zeti vezetõk, tevékenységüket a munkavállalók többségének
érdekei, az „ügy” önzetlen szolgálata irányították.

A testületek és alapszervezeti vezetõségek személyi
összetétele mindig a legkiválóbbak közül került megvá-
lasztásra, döntéseiket a dolgozók érdekeinek képviselete
irányította.

A dorogi medence szakszervezeti mozgalmára az is jel-
lemzõ volt, hogy a „Bányászszakszervezet” volt és ma is az
egyetlen érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet. Ez is
minõsítette és minõsíti az itt végzett mozgalmi munkát,
annak színvonalát.

A jövõben megváltozik a tevékenység iránya és arcula-
ta, hisz a hagyományõrzés és hagyományápolás az, ami a
jövõben meghatározóvá válik. Meg kell teremteni azokat a
feltételeket, amelyek intézményesítik is ezeket a feladato-
kat és kereteivel folyamatos lehetõséget biztosítanak az új
munkamódszer és stílus kialakulásához.

A Bányász Szakszervezeti Szövetség elnöksége áttekin-
tette, és folyamatosan figyelemmel kíséri a kapcsolódó fel-
adatokat, méltóképpen felkészült arra, hogy irányításával
megfeleljünk azoknak és a hagyományoknak megfelelõen
sikeresen, és eredményesen képviseljük a tagság vélemé-
nyét, érvényesítsük jogos érdekeit.

Az összeállításnál felhasználásra került: Székely Lajos az
Esztergomvidéki Szénmedence bányászatának fejlõdése, Tóth
Tibor Szénbányászat a dorogi medencében 1781-1981mûvei, va-
lamint a Lencsehegyrõl megtartott országos konferencián el-
hangzottak.

Wágner Ferenc, a  BSZSZ dorogi elnöke
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F E L H Í V Á S
A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány

Kuratóriuma felhívással fordul a medence bányásza-
ihoz azzal a céllal, hogy az 1981-2004 közötti bányá-
szattal kapcsolatos írásos kiadványa elkészítésében
legyen segítségére.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2007 évben
(amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumok
ezt lehetõvé teszik) saját megjelentetésben kívánja
kiadni a Dorogi bányászkodás 1981-2004 idõszaká-
nak történetét.

Tisztelettel kérünk minden volt kollégát, szak-
társat, a volt szénbányák dolgozóit arra, hogy
amennyiben írásos dokumentummal, összeállítással,
fényképpel, a tervezett könyvben felhasználható
egyéb anyaggal rendelkezik, azt juttassa el az Alapít-
vány címére, székhelyére.

Tisztelettel kérünk minden segítséget ahhoz, hogy
pontos, történetiségében valódi, a Dorogi
bányászkodás történetét színvonalasan bemutató ki-
adványt tudjunk megjelentetni.

Segítõ hozzáállásukat, cselekvõ támogatásukat
kérve kívánok jó szerencsét!

Wágner Ferenc
a Kuratórium elnöke,

Wieszt József kiállítása az
Eötvös Galériában

Wieszt József immár negyed százada önálló mûvészként
dolgozik. A folyamatot az 1982-ben megkapott Derkovits-
ösztöndíj indította el. Az ezt követõ években több mûvész-
telep és alkotótábor mûvész-tanára volt. Több mint har-
minc csoportos kiállításon vett részt az ország különbözõ
nagyvárosaiban és külföldön Oroszországtól Németorszá-
gon, Svájcon át Belgiumig. Egyéni kiállításai szintén be-
járták az országot, Németország több városát és Svájcot. E
termékeny alkotói mûködést több díjjal elismerték, hol
miniszteri dicséret formájában, hol különbözõ helyezések-
kel a meghirdetett pályázatokon, hol ösztöndíjjal. Wieszt
József tagja a Képzõmûvészeti Alapnak, a Magyar Képzõ-
és Iparmûvészek Országos Szövetségének, 2001-tõl pedig
az Esztergomi Mûvészek Céhe elnöke.
Az Eötvös Galériában kiállított alkotásaiból készült tárla-
tot Cselenyák Imre író nyitotta meg. A mûvész képei a
hosszú alkotói pálya során szerzett élményeit, benyomása-
it tükrözik, mint az Erdélyi részlet vagy a Valahol Oroszor-
szágban olaj-farost sorozatok, a Dorogi részletek akvarell-
jei, de kapunk benyomásokat „Útközben”, „Vonatból”
„Átjárón” címû képeibõl is. A rézkarc technikát többek
között Babits-illusztrációk képviselik. Cselenyák Imre író
szavaival: Wieszt József „a kedélyes, fáradhatatlan, nagy
mesemondó ember”, aki képein keresztül átmeneti korunk
maradványairól, paradox pillanatairól mesél. Tájképeiben
a természeti szépség egyfajta rejtett vágyként jelenik meg,
hiszen valamennyien megtalálhatjuk az oktalan rondítás,
az iparosodás káros nyomait: ottfelejtett pózna, ormótlan
csõvezeték formáiban. Alkotásai történetek arról a tékozló,
szennyes ugyanakkor szeretetreméltó és fényes életünk-
rõl, amelyhez mégiscsak mindnyájan ragaszkodunk.
A megnyitón megjelent nagyszámú érdeklõdõ gyönyör-
ködhetett a közremûködõk Csekõ Mária és Csizmadia Ka-
talin fuvola- valamint Málnai József zongorajátékában. A
kiállítás egy hónapon át tekinthetõ meg az Eötvös József
Általános Iskola Galériájában.

Bakos Gézáné
szabadidõ-szervezõ

MEGHÍVÓ
Ismét megrendezésre kerül az

Eötvös József Általános Iskolában a hagyományos

EÖTVÖS BÁL.
Idõpont: 2007. február 10. szombat 19 óra.

Zenekar: Henry Band.
Belépõ: 2500.-Ft (mely tartalmazza a vacsora árát is).

Meghívó (egyben belépõ) igényelhetõ
Bakos Gézánénál, az iskola szabadidõ-szervezõjénél

személyesen vagy telefonon
a 06-30/2604-822 számon.

ÉRTESÍTÉS
A Dorogi Szlovák Önkormányzat értesíti Dorog érdeklõ-
dõ lakosságát, a városban élõ szlovák nemzetiségû polgá-
rokat, hogy 2006. december 1-tõl a fogadónapokat minden
hónap második szerdáján 1530-tól 17 óráig tartja irodájá-
ban (Mátyás király út 1.) Telefon, elnök: 20/ 319-41-40. El-
nökhelyettes: 30/ 252-49-41.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik a szlovák nemzetiség
kulturális hagyományainak – nyelv, tánc, zene, stb. – fel-
elevenítésében, ápolásában és terjesztésében segíteni kí-
vánnak. Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy az Arany
János Városi Könyvtárban megtalálható és olvasható a
magyarországi szlovákok hetilapja, a „L’udové Noviny”.
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Megjelent a Dorogi Füzetek
két új kötete

Az Arany János Városi Könyvtárban nagy érdeklõdés mel-
lett mutatták be a Dorogi Füzetek két legújabb darabját a
könyvtár és Dorog Város Barátai Egyesületének képvise-
lõi. A 34. kötet a sporttörténet folytatása, melynek gyûjté-
sét évtizedes munka elõzte meg. Meszes Lajos maga is ré-
szese volt az 1945-1956 közötti korszak futballsikereinek.
Hatalmas dokumentumértékû anyagát Kovács Lajos szö-
veggondozásában adja közre folytatásokban az egyesület
– sok helyi támogató segítségével. Dankó József egyesületi
titkár a hazai sporttörténetírás legjobb munkával vetette
egybe, és egyedülállónak értékelte a dorogi történetírást.
A 83 éves gyûjtõ meghatottan beszélt egy felejthetetlen kor-
szakról, ahol az emberek – sportolók és közönség – még
„nagy szeretetben éltek”.
A 35. könyv „Kallódó értékeink” címmel válogatás a város-
történet ritkán említett örökségei között. A helyi szerzõk
(Tauber Gabriella, Solymár Judit, Gáthy Zoltán, dr. Bor-
bély László, Szilágyi Gabriella, Bartlné Maschl Ágnes, dr.
Csiffáry Nándor, Csiffáry Nándorné, Kovács Lajos) a ref-
lektorfényt olyan portrékra (Prohászka Ottokár teológus,
Schlattner Jenõ feltaláló, Riedler Miksa karbidszakértõ),
történelmi pillanatokra (dorogi holokauszt, elsõ képvise-
lõ-testület és elöljáróság a háború után), dokumentumköz-
lésekre (egy építész munkáslakás-elgondolásai, élelemtá-
rak a bányászokért), gazdaság- és mûvészettörténeti átte-
kintésekre (lakóhely a környezetismereti nevelésben, Do-
rog mûvészeti és épített öröksége) vetítik, melyekrõl kevés
szó esett az utóbbi évtizedek dorogi történetében. A könyv
borítóján a harmincas évek színezett fotója is a város fáj-
dalmas sorsú két épületét: a gazdátlan bányairodát és az
összedõlésre ítélt vasútállomás épületét láthatjuk régi fé-
nyében. Mucha Ildikó könyvtárigazgató ajánlotta a lokál-
patrióta olvasók figyelmébe az értékmentõ munkát.
A könyvek a városi könyvtárban kaphatók.

la-ko

A sporttörténet egyik szomorú aktualitását adja ez a do-
kumentumkép. 1949. március 30-án a még csak alakuló
„aranycsapat” edzõmérkõzést játszott Dorogon. A névsor
önmagáért beszél: Fehérben, dõlt betûkkel a dorogiak, sötét
mezben a válogatottak láthatók: Álló sor balról
jobbra:Szilágyi, Horváth, Balogh II., Börzsei, Kocsis, Bozsik,
3 játékvezetõ, Bankó, Klausz, Kárpáti, Buzánszky, Kinczel,
Meszes. Elõrehajolva középen: Turai, Laczkó. Guggol: Deák,
Zakariás, Sándor, Puskás, Pozsonyi, Pfluger, Molnár, Magyar.

Búcsúzunk
Elhunyt Buzási József, a Dorogi
Egyetértés Sport Egyesület NB
II-es nõi kézilabda csapatának
edzõje és szakosztály alapítója.
A dorogi születésû sportember
1965-tõl vesz részt a város sport-
életében, többször az NB II-be ve-
zette a nõi csapatot. Jelentõs ér-
demei vannak az utánpótlás-ne-

velés szervezésében. 62 évet élt. A Pro Urbe Díjas ké-
zilabdaedzõ emlékét megõrizzük!

Tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Szebeni Mihály, a Doro-
gi Nyugdíjas Egyesület titkára,
aki a Magyar Vöröskereszt vá-
rosi szervezetében is sokat dol-
gozott. A sokak által szeretett és
tisztelt Szebeni Mihálytól a do-
rogi nyugdíjasok fájó szívvel
búcsúztak.

Levente Péter három elõadásán közel ezer kisgyermek
szórakozott önfeledten

Kávéházi beszélgetések
A Kávéházi
beszélgetések sorozat
január 22-én, 18 órától
folytatódik
a József Attila
Mûvelõdési Házban.

Az idei elsõ vendég
Payer András
elõadómûvész.

A beszélgetést
Albert József vezeti.

Asztalfoglalás:
33/ 521-000.
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MEGHÍVÓ
BÁL A VÁROSÉRT,

BÁL A DOROGI GYERMEKEK
ÚSZÁSOKTATÁSÁNAK

TÁMOGATÁSÁÉRT
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és a

Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével a
Közmûvelõdési Kht.

szervezésében
2007. február 3-án 2000 órai kezdettel kerül sor

a József Attila Mûvelõdési Házban
vacsorával egybekötött

”BÁL A VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.

Az idei rendezvény bevételét
 a dorogi gyermekek új, városi uszodánkban

megvalósuló úszásoktatásának
támogatására ajánlják fel a szervezõk.

A bált dr. Tittmann János polgármester,
országgyûlési képviselõ nyitja meg.

Zenét a Bónusz együttes szolgáltatja.

Az est folyamán fellépnek a televízióból megismert
„Szombat esti láz” sztárjai közül:

Somló Tamás és Südi Iringó

Belépõk 6.000.– Ft–os áron kaphatók.
A részvételi szándékot bejelenti, illetve asztalfogla-
lást igényelni személyesen a Mûvelõdési Házban,

illetve telefonon, a 33/521–000 számon lehet.
Jelentkezési határidõ: február 1.

Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatárgyak-
kal, támogatási részjegyek vásárlásával (3.000,- Ft/db)

és az Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426

történõ átutalással is felajánlhatnak.
Várjuk jelentkezésüket!

Szencziné Oszkay Zsuzsanna
Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumának  elnöke

Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere

Molnár Albert
Dorogi Vállalkozók Egyesületénekelnöke
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Ülésezett a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás

Elsõként arról döntöttek, hogy kibõvült településkörrel
megpályáztatják a sajátos nevelési igényû gyermekek, ta-
nulók Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskolába
való szállítását.
A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2007. január 1-jével
megalapítja a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat intézményét. Az intézmény felvállalt fel-
adatai között szerepel a családsegítés, gyermekjóléti szol-
gáltatás és a helyettes szülõi hálózat. Mivel a helyettes szü-
lõi hálózat gyermekvédelmi szakellátási feladat, ezért szük-
séges volt a Társulási Megállapodás módosítása.
Elfogadták a Dorog és Térsége jelzõrendszeres házi segít-
ségnyújtási és támogató szolgálata alapító okiratát és szak-
mai programját. A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
révén a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szo-
ciális helyzetük miatt rászoruló, idõskorú, fogyatékkal élõ
személyek az önálló életvitelüket fenntarthatják, a felme-
rülõ krízishelyzeteket elháríthatják. A szakmai központ
70 készülék kihelyezésével, a diszpécserközpont 24 órás
folyamatos mûködésével és elérhetõségével nyújtja szol-
gáltatását a dorogi kistérség területén. Dorogon négy gon-
dozó, a többi településen két-két gondozó készenléti ügye-
leti rendszerben látja el feladatát. Minden gondozó ké-
szenléti táskát, mobiltelefont és kerékpárt kap.
A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakó-
környezetében történõ ellátása, elsõsorban a lakhelytõl
távol esõ közszolgáltatások elérésének segítése.
Az ülésen tárgyaltak még a 2007. évi hulladékkezelési köz-
szolgáltatási díjakról.  A társulás elnöke javasolta, hogy
közösen lépjenek fel a díjemelés mértékének csökkenté-
sével kapcsolatban, és javasolják a szolgáltatónak az inflá-
ció növekedés mértékének megfelelõ díjemelést, valamint
a 2007. évi januári ülésen való újratárgyalását.

Felhívás tüdõszûrésre!
Ha Ön elmúlt negyven éves, dohányzik, vagy kezelték már
tüdõbetegséggel, akkor saját érdekében éljen a lehetõséggel,
vegyen részt tüdõszûrõ vizsgálaton! A tüdõszûréssel számos
tüdõbetegség még gyógyítható állapotban felfedezhetõ. A
dorogi tüdõgondozó intézetben a legkorszerûbb digitális tü-
dõszûrõ készülék és felkészült egészségügyi dolgozók áll-
nak a rendelkezésükre. Várjuk jelentkezésüket 2006. novem-
ber 15. és 2007. március 15. között az alábbi címen és rendelési
idõkben: Dorog, Rákóczi út 12. Telefon: 33/ 512-759.
Hétfõ: 8-13 óráig, Kedd: 7-13 óráig, Szerda: 12-18 óráig,
Csütörtök: 7-13 óráig, Péntek: 8-12 óráig

Dorogi Szakorvosi Rendelõ Kht.
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Felhívás!
A Városi Képzõmûvész Szakkör nagy szeretettel várja
a rajzolni, alkotni szeretõ tizenéves fiatalokat. A szak-
kör foglalkozásait a mûvelõdési házban hétfõként 15
órától tartja. A szakkör vezetõje Kolonits Péter mû-
vész-tanár.

Egy dorogi kutató kéziratos
Csokonai könyvet talált

Lehet, hogy egy különös szerencse,
de talán inkább a szívós kutatással
együtt járó eredmény az, amirõl be-
számolhatunk. Pintér Márta Zsu-
zsanna dorogi születésû egyetemi
oktatóról beszélünk (a Zrínyi iskolá-
ban végezte általános iskolai tanul-
mányait), aki elsõsorban a magyar di-
ákszínjátszás múltjának kutatójaként
hívta fel magára a figyelmet az elmúlt
évtizedben. Egy ilyen gyûjtés során

bukkant rá munkatársával arra a szatmárnémeti (Románia)
gyûjteményre, amely az elmúlt év egyik szenzációja volt
az irodalom iránt érdeklõdõ szakma számára.

Csokonairól sokmindent felfedezett már az irodalom-
tudomány. A Szatmárnémetiben talált kéziratos füzet azon-
ban nemcsak hasonlatos társa az eddig fellelt füzeteknek,
kéziratos versgyûjteményeknek. Számos korábbi kérdést,
bizonytalanságot válaszol meg, s újdonságokat fedeztet fel
a hozzáértõ tudósokkal.

A költõ már életében legendás alak volt hazájában.
Mûveit sokan és sokféleképpen másolták. Ez a gyûjtemény
is részben így keletkezett. De már a kötet elsõ írásai is köze-
lebb visznek bennünket annak megértéséhez, miért sze-
rette annyira a diákság ezt a hányatott sorsú, tragikus véget
ért poétát. Csokonai mint idõsebb és tehetségesebb diák a
poétikai ismereteket oktathatta a debreceni kollégiumban
ifjabb társainak. A versgyûjtemény számos olyan írást tar-
talmaz, amelyet tanítványainak leckeként adott fel a költõ.
S mert sokszor nem sikerült megbirkózniuk a feladattal,
maga Csokonai is elkészítette a „házi faladatot”, példát
mutatva arra, hogyan oldja meg õ a nehézségeket. Kézírá-
sát is megõrizte tehát a gyûjtemény.

Még értékesebbek azok a költemények, amelyekrõl
eddig csak címük alapján tudtunk, de úgy tûnt, hogy el-
vesztek az évszázadok folyamán. Itt több ilyen verse is elõ-
bukkant Csokonainak. Néhány írás pedig arra utal, hogy
új, eddig nem ismert versek is találhatóak a különös össze-
állításban.

A Csokonai-kutatók bizonyosan hosszan elemezgetik
majd a fellelt kincset, a szenzációs leletet. Pintér Márta Zsu-
zsanna (társszerzõjével, Demeter Júliával) olyan értéket nyújt
át az irodalmároknak, amellyel még árnyaltabb képet ka-
punk költészetünk 18. századi legnagyobb egyéniségérõl, ta-
nári munkájáról, halhatatlanná vált népszerûségérõl.

(Demeter Júlia – Pintér Márta Zsuzsanna: Jöszte poétá-
nak. Egy ismeretlen Csokonai-versgyûjtemény.) Argumentum
Kiadó /Irodalomtörténeti füzetek/, Budapest, 2005.)

K. L.

 

 

DOROGI BORKLUB
A világhírû egri Gál pincészet Dorogon

Szeretettel meghívjuk Önt és családját, barátait a Dorogi
Borklub soron következõ borestjére: 2007. január 26-án,
pénteken, 18 órai kezdettel. Helyszín: a dorogi Zrínyi Ilo-
na Általános Iskola étkezõje

   Program: vendégünk ifj. Gál Tibor
Egerbõl. Tervezett kóstolási lista: Labirin-
tos Egri Leányka 2005, Gál Tibor Egri
Chardonnay 2004, Gál Tibor Egri Pinot
Noir 2003, Gál Tibor Egri Pinot Noir
Selection 2004, Gál Tibor Egri Bikavér

2004. A borestet kötetlen beszélgetés követi borokról és
más aktuális témákról. A kóstolón borfalatkákat szolgá-
lunk fel.
   Rendezvényünkre minden, tartalmas szórakozást ked-
velõ korosztályt várunk. Éljenek a klubtagoknak kínált
kedvezményekkel. Tájékoztatás, jegyrendelés: 06-70-221-
7102, 06-70-313-1703;

http://borklub.extra.hu
Riegel Béla – fõszervezõ

A Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt

a 2007. február 10-én (szombaton)
1930 óra és 0400 óra között megrendezésre kerülõ

„BATYUS”  SVÁBBÁLRA
Helye: József Attila Mûvelõdési Ház

Dorog, Otthon tér 1.
A BÁLON A PILISSZENTIVÁNI NÉMET

NEMZETISÉGI NÉPTÁNCCSOPORT
NYITÓTÁNCOT AD ELÕ.

ÉJFÉLKOR:  TOMBOLA
BELÉPÕDÍJ: 2000.- FT

ZENE: PILISTALER ECHO
Bár a bál batyus jellegû, kérjük Kedves Vendégeinket,
hogy ételen  és  házi készítésû italokon kívül egyebet

ne hozzanak, mert a helyszínen Büfé üzemel.

Információ és jegyelõvétel: József Attila Mûvelõdési Ház
Telefon: 33/521 000

Die Doroger  Deutsche Minderheitenselbstverwaltung
lädt Sie herzlich zum

„BINKLBALL” ein.
Termin: am 10. Februar 2007.

Von 19 30 bis 04 00 Uhr
Ort: József Attila Kulturhaus

Dorog, Otthon Platz 1.
DIE SANKTIWANER  UNGARN - DEUTSCHE
VOLKSTANZGRUPPE ERÖFFNET DEN BALL

ZUR MITTERNACHT: TOMBOLA
EINTRITTSPREIS: 2000.- FT

MUSIK: PILISTALER ECHO
Binklball heisst, dass Speisen und Getränke

mitgebracht werden können, trotzdem steht ein Buffet
zur Verfügung.


