KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Civilizáció és kultúra
Sigmund Freud 1930-ban tette közzé a „Rossz közérzet egyre inkább önszervezésként éljük meg. A kultúrát illea kultúrában” címû mûvét. Ebben kifejti, hogy az ember tõen pedig sokféleséget és a civilizációhoz való különféle
azért szenved, mert a kultúra szabályrendszeréhez való al- viszonyulásokat látunk. Miben változott meg ösztöneink
kalmazkodás során a természeti törvények erejével ható sorsa ?
ösztönkésztetések szigorú elfojtásra ítéltetnek.
Az agresszió megjelenítés és levezetés rendkívül széles
Leginkább az ember agresszivitása, szexualitása és ön- és színes lehetõségeit alakítottuk ki. Az extrém sportok,
szeretete vergõdik a kulturális béklyókban. Ennek követ- kalandtúrák, az extrém pornográfia, a Minimax tv csatorna
kezménye az ember rossz közérzete, a lélek zavara, sõt lelki kisgyermekek számára gyártott horror rajzfilmjei, a számíbetegségek kialakulása. A mû a Freud korabeli kultúra fel- tógépes harci játékok kegyetlen animációi az óvodától az
fogásnak megfelelõ. Azaz lényegében nem különbözteti idõsek otthonáig elkísérik korunk emberét.
meg a kultúrát és a civilizációt. Másrészt kora fejlettnek
Korunk emberének szexualitása már jó ideje a szabadtartott társadalmainak kultúráját teság és a szabadosság határán járja
kintette a tulajdonképpeni kultúrákacér hastáncát. Nyilván felismert,
nak. Ez különösen akkor válik viláelismert és jogaiba helyezett önszegossá, amikor az õsi, paradicsomiretetünk hatására született a
nak tekintett társadalmak világát felránctalanító krémet, vagy hajfestéidézõ úgynevezett primitíveket hozket reklámozó film utolsó, minden
za fel olyan példaként, melyekben
megmagyarázó érveként elhangzó
nem fordulnak elõ lelki zavarok és
kulcsmondata : mert Ön megérbetegségek. Ezt a tényt azzal magyademli. Mint ahogy elvileg mindenrázza, hogy a kultúra és szabályaiki megérdemli a Szex és New York
nak kialakulatlansága biztosítja
urbánus, szingli életmód receptbe
mondjuk az afrikai, vagy délamerikai
foglalt önkényeztetést.
primitívek jó közérzetét.
Összességében valószínû, hogy
A Freud féle kultúra felfogás szeSigmund Freud valamikori pácienrint a kultúra feladata az ember öszse a maga úri középosztályos kis netöneinek megzabolázása. Az emberi
urózisával napjainkban az elsõ adanegyüttélés feltételeinek biztosítása, és
dó alkalommal bármely pszichiátennek során az embert leginkább
riai osztályunkra bemenekülne,
önmagától kell megvédeni.
mint utolsó mentsvárba, ahol elbújEgyrészt a kultúra szabályrendhat hétköznapjaink, számára elviszereivel az egyén és közösségek önselhetetlen anarchiája, agresszivitáA Magyar Kultúra Napján az ünnepi
szabályozása révén meg kell akadása és romlottsága elõl.
beszédet Dr. Tittmann János mondta
lyozni, hogy a cselekvéseket irányíMegváltozott civilizáció értelmetó agresszivitás, kontrollálatlan szexualitás és mértéktelen zésünk és a civilizációt egyre inkább önszervezésként élönszeretet hatására ember és ember, csoport és csoport kö- jük meg. Egyre határozottabban elkülönítjük a civilizációt
zötti kíméletlen harc bontakozzon ki.
és a kultúrát. Civilizáció alatt az egyéni és közösségi önMásrészt a kultúra eszközeivel az ember önmaga sze- szervezést értjük, melynek célja legfõbbképpen életünk
mélyiségére, önmaga ösztönlény mivoltára vonatkozó is- komfortjának, biztonságának minél magasabb szintû felmereteinek gazdagításával az egyént és csoportokat fel kell tételeinek megteremtése. A civilizációt jelentik például inszabadítani elfojtott ösztöneik önromboló erejének rab- tézményeink, gazdasági szervezeteink, a tudományunk,
igájából.
közlekedési rendszerünk, informatikai, kommunikációs
A világra, környezetünkre, önmagunkra vonatkozó tu- hálózatunk, erõszakszervezeteink.
dásunk, tapasztalataink gyarapodása révén változások inAz emberi civilizáció ereje napjainkban egyre inkább
dultak meg a civilizáció, a kultúra és egymásra gyakorolt a globalizáció folyamatában mutatkozik meg. És meg kell
hatásuk értelmezésében.
állapítanunk, hogy ebben a folyamatban a több pólusú viVáltozások következtek be ösztöneink sorsát illetõen. lág erõcentrumainak versenye és egymásra hatása fejezõMegváltozott civilizáció értelmezésünk és a civilizációt dik ki. Ennek egy igen látványos bizonyítéka, a Perzsa öböl
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partján, Dubaiban épülõ álomvilág, mely egyáltalán nem
A globalisták a liberális demokráciák döntési színtereiarab település, hanem Los Angeles, Chicago, Sydnie, Osaka
nek az egyén által láthatatlan magasságokba emelésével,
építészetét ötvözõ vállalkozás.
elidegenítésével forgatják ki az egyént saját sorsából;
A kultúra pedig változatos viszonyrendszerbe kevere- Megmutatják a legyõzendõ ellenséget
dik a civilizációval. A kultúra az egyéni és közösségi önkiA fasiszták a zsidókat, cigányokat, szlávokat, fogyatékoteljesítés eszközeit, intézményeit és cselekvési mintáit prósokat;
bálja összefogni, és szolgáltatni. Visszatekintve a történeA kommunisták a tõkéseket, kulákokat, feketézõket;
lembe megállapítható, hogy tulajdonképpen mindig is
A globalisták a fundamentalistákat, a terroristákat;
sokrétû, összetett és változatos volt a civilizáció és a kultúEgyik rendszernek sincs szüksége önálló személyiséra viszonya, még akkor is, ha az akkor élõk ezt nem látták. gekre, a tömegek társadalmát szeretik
Civilizációt terjesztõ, hittérítõ konkvisztádor eleink kulA fasiszták kemény sarkú, fénylõ csizmákban vonultattúrát pusztítottak Dél-Amerikában. Civilizációnk tak tömegeket, extatikusan karlendítõ tömegek elõtt;
Amazóniában napjainkban is irtja az erdõt, szójaföldeket
A kommunisták zászlók, párt és állami vezetõket ábrátelepítenek, autópályákat építenek, és a földgyaluk eltúr- zoló transzparensek alatt vonultattak tömegeket, átszelleják a manoki indiánokat kultúrájukkal együtt.
mülten mosolygó, integetõ tömegek elõtt;
A civilizációval azonosított kultúra vívmányaként üdA globalisták plázákba, mozikba, gigantikus könnyûvözölte az emberiség Gutenberg préseibõl kikerült nyom- zenei koncertekre vonultatnak tömegeket, és tömeges intatványokat. Ma már tudjuk, hogy a germán civilizáció formációkat vonultatnak a médiákban a csipszet majszoló,
egyik alapmûve a Mein Kampf is egy könyv volt.
bamba tömegek elõtt;
A városok utcáin felgyúló gázlángokat annak idején a
Kulturális teljesítményeinkben is felismerhetõk ismétlõdõ
kultúra mindenhova bevilágíazonosságok, mindhárom
tó fényeként értékelték. Ma
rendszerben felismerhetõ:
már a fosszilis energiahordo- a szolgáló kultúra
zók korlátok nélküli elégeté- a kritikus kultúra
se miatt perzselõdõ glóbu- a magába forduló kultúra
szunk forróságát érezzük a talA szolgáló kultúra a kultupunk alatt. Civilizációnk virális eszközöket alkalmazó
lágformáló ereje sok bajt hocivilizációs erõk munkájázott a fejünkre. Ennek megfenak eredménye. A szolgáló
lelõen az emberi kultúra is
kultúra kínálata igen színes.
bajban van. Pontosabban a
Ál eredet mítoszok, meghakultúra értékfelmutató, értékmisított történelem, gigantigyarapító támaszát igénylõ
kus szobrok, az új társadaember van bajban. Nem elég,
lom új embertípusát bemuhogy a multikultúra zavarba
tató sorsregények, a besztejtõ kínálati bõségében kell elszeller hegyek a könyvesigazodnunk, még azzal is
boltokban, a hollywoodi
Az ünnepi mûsort a Magyar Klarinét Együttes
szembe kell néznünk, hogy a
gyártósorról legördülõ széadta, magyar szerzõk mûveibõl
civilizáló erõk magabiztosan
ria filmek, a televíziók véghasználják a kultúra eszközrendszerét.
telenített sorozatai a totalitásra törõ civilizációk kulturális
Érdemes a modern és posztmodern kor két megvaló- teljesítményei. Az egyen tartalommal töltött fejek, bárgyú
sult, közvetlen és egy éppen megvalósulni készülõ, közve- derûjének kulturális közege.
tett totalitárius rendszeréhez való kulturális viszonyunkat
A kritikus kultúra sorsa az eltérõ eszközök alkalmazása
megvizsgálni. Vagyis nagyon tanulságos kulturális teljesít- ellenére is azonos mindhárom civilizációs formában. A
ményünk vizsgálata a fasiszták, majd a kommunisták di- direkt totális rendszerek esetében a fasiszták és a kommurekt totalitárius rendszere idõszakában, és jelenleg, a nisták könnyen áttekinthetõ módon kezelték a kritikus
globalisták indirekt totalitárius rendszert megvalósítani kultúrát. Fizikai megsemmisítés, börtön, deportálás, betilszándékozó hatalmi törekvéseinek idõszakában.
tás útján hatékonyan kezelték az elhajlásokat.
Mindhárom rendszerben felismerhetõk azonos elemek:
Az indirekt eszközökkel mûködõ totális rendszer
Az ember felszabadítását, az értelmes és teljes életet, jólétet szeparatistának, szubkultúrának, devianciának minõsíti és
ígérnek
az egyetlen való világ, a média világán kívülre deportálja
A fasiszták az emberi erõ mítoszában
a civilizációban érvényesíteni kívántaktól idegen kultúA kommunisták a szolidaritás mítoszában
rát. A tömegárammal haladók okítására rezervátumokat és
A globalisták a határtalan világ mítoszában kínálják az skanzeneket is mûködtet.
ember szabadságát és jólétét
A magába forduló kultúra komplexusos jelensége is
Az emberi szabadságot felszámoló intézményrendszert megtalálható mindhárom civilizációs törekvés idõszakáhoznak létre
ban. Hiszen mindháromban születnek a kör tökéletesséA fasiszták a nemzet, a vér közösségében oldják fel az gét szimbolizáló kört ábrázoló vásznak. Alkottak a „megegyént;
eszem” szót harmincháromszor leíró költeményeket, meA kommunisták az egyenlõk közösségében tüntetik el lyeket a világgal való eggyé válás ódájaként dekódolt a
az egyént;
mûértõ kritikus.
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A kérdés újra az, ami az emberi civilizáció történetében már oly sokszor felmerült: van-e új a nap alatt? Megtörténhet-e, hogy a globalisták tömegkultúrájának kulturálatlan tömegévé válunk? Megtörténhet e, hogy választanunk kell civilizáció és kultúra között? Nem vonzóak
ezek az alternatívák. Nem szeretnénk választani civilizáció és kultúra között. Az emberi civilizáció erejének forrása, az önszervezõ késztetéseink és az emberi kultúra erejét
adó önkiteljesítési késztetéseink egymást kiegészítõ harmóniájára vágyunk. Szükségünk van az emberi civilizáció komfortunkat, biztonságunkat szolgáló teljesítményeire és közben nem akarjuk elveszteni a kultúra emberi
önkiteljesedést szolgáló lehetõségeit. Azaz mindent meg
kell tennünk annak érdekében, nehogy a civilizációnk
szabadság, jólét és ellenségeink elpusztítását ígérõ totalitás irányába változzon.
Azaz meg kell akadályoznunk, hogy kultúránk a civilizáció szolgálója legyen és nem szabad elfogadnunk, hogy
kultúránk önmagába fordulva elhagyjon minket.
A kultúrát elsõdlegesen az emberi kiteljesedés szolgálatában kell tartanunk.
Azért, hogy Freudhoz visszatérve alkalmas eszköz legyen ösztöneink feltárásához és ösztönéletünk alakításához, azért, hogy alkalmas eszköz legyen civilizációnkban
zajló folyamatok feltárásához, és civilizációnk alakításához.
Alkalmas eszköz legyen a szabad és független személyiségek és a belõlük álló közösségek önkiteljesítéséhez,
azért, hogy jó legyen közérzetünk a kultúrában és civilizációban egyaránt.
Dr. Tittmann János

Testületi hírek
2007. január 26-i ülés
A dorogi képviselõ-testület január 26-i ülésén módosították a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet. A változás érintette a méltányosságból adható ápolási díjat, és a felsõoktatásban tanulók támogatását. Az ápolási díj önkormányzat által adható formája nem kötelezõen nyújtandó támogatás, így ezt megszüntették. A felsõoktatásban tanulók támogatását 4000,- Ft/hó-ról 7000,- Ft/hó-ra emelték, a korábbi rangsorolást megszüntették, a megítélésnél figyelembe vehetõ
tanulmányi átlagot 2,51-rõl 3,51-re emelték.
A 2007. évi költségvetés elkészítésével párhuzamosan
sor került az önkormányzati intézmények személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó térítési díjainak
felülvizsgálatára. A szociális ellátásokra vonatkozó állami
normatívák csökkenése 2007. március 1-tõl az alábbi emeléseket teszi indokolttá:
A házi segítségnyújtás térítési díja 890,- Ft/óráról 1.120,Ft/órára emelkedik, mely összegnek az ellátott – jövedelmétõl függõen – 0 %-át, 50 %-át vagy 100 %-át fizeti.
A szociális étkeztetésért 352,- Ft térítési díjat kell fizetniük az igénybevevõknek, a térítési díj a korábbiaktól eltérõen nem differenciált.
Az Idõsek Otthonában fizetendõ térítési díj 51.000,- Ftról 71.000,- Ft-ra változott.
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A városi bölcsõdében az idõszakos gyermekfelügyelet
ellátásáért fizetendõ összeg 2007. évben – az étkezési díjjal
együtt– 1.500,- Ft/óra.
Várhatóan 2007. májusában kezdi meg mûködését az
átmeneti ellátást nyújtó Idõskorúak Gondozóháza, valamint az Idõsek Otthonának a demens betegeket ellátó részlege. Az Idõskorúak Gondozóházában 2007. évben fizetendõ térítési díj: 71.000,- Ft/fõ/hó. Az Idõsek Otthona demens
betegeket ellátó részlegében 2007. évben fizetendõ térítési
díj: 120.000,- Ft/fõ/hó. Ezt az intenzívebb ellátás magasabb
kiadása indokolja.
A képviselõk tájékoztatást kaptak a Cigány, Német, Örmény, Szlovák Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi tevékenységérõl. Parkolóhely megváltásról is döntöttek az ülésen. A jövõben, a Bécsi út 39-41. szám alatt épül a Bécsi
udvar II. üteme. Az építéshez szükséges, törvény által elõírt parkolóhelyek létrehozását pénzben is megválthatja a
kivitelezõ. A kivitelezõ Fodor 2006 Kft. a megváltási díj
befizetése helyett vállalja, hogy ugyanolyan költséggel a
kórház és a rendelõintézet ingatlanát saját költségén parkosítja, azokon dísznövényeket telepít, burkolt gyalogutakat épít, valamint mesterséges tavat létesít.
Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a mezõgazdasági földhaszonbérletek bérleti díját 2007. február 1-tõl 60 Ft/m2/év összegben a bérlõ számára történõ
értékesítés esetén a vételárat egységesen 800 Ft/ m2 összegben határozza meg. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzati lakások lakbérét 2007. évre 10 %-kal emelik.
Az üzemeltetési költségek folyamatos emelkedése miatt a pilismaróti üdülõtábor térítési díját a dorogi gyerekek
számára 8.000 Ft/fõ/hét összegben állapították meg. A testület egyetértett azzal, hogy a pénzügyminiszter lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerû fogadás szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelyeknek
keretében Dorog Város Önkormányzat területén fogadóiroda kialakítására is lehetõség nyílna. 2007. július 31-én
lejár a Petõfi Sándor Általános Iskola igazgatójának megbízatása. Az álláshely betöltésére pályázatot írt ki a testület. A
Petõfi Sándor Általános Iskola pályázni kíván mûfüves
pálya létesítésére. Ehhez az önkormányzat, mint fenntartó
szándéknyilatkozata is szükséges. Ennek aláírására a képviselõk felhatalmazták a polgármestert. Dorog Város Önkormányzata biztosítja a nevelési-oktatási intézményeiben
a gyermekek tanrendbe illesztett úszásoktatását. Ehhez a
képviselõ-testülete felhatalmazta Dr. Tittmann János polgármestert a Don Pepe Új-Hullám Úszó és Vízilabda Iskola és Tehetségkutató Kht.-val való megállapodás megkötésére. A Kht biztosítja a program lebonyolítását.
A testületi ülés után munkaértekezletet tartottak Dorog Város 2007. évi költségvetésérõl, majd a február 2-i rendkívüli ülésen el is fogadták. Itt határoztak még 380 M Ft
értékû fejlesztési célú hitel igénybevételérõl, valamint az
ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás indításáról. Végül
a közelmúltban elhunyt Kronavetter Katalin, a Petõfi Sándor Általános Iskola tanára családját támogatta a testület a
háromgyermekes család anyagi terheinek enyhítéseként.
MaZsu
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Költségvetés 2007
A város gazdálkodásának iránytûjét jelentõ költségvetés a megszokott rend szerint készült el.
Elsõként a koncepció meghatározására került sor. Ezt követte a kötelezettségek számbavétele, majd az állami költségvetésben rögzített normatívák alapján a számszerû tervezési
munka eredményeként állt össze az idei költségvetés, amit a
képviselõ testület egyhangú szavazással fogadott el.
A közismert fejlesztések befejezõ szakaszához érkeztünk.
Az év elsõ felében minden, - még kivitelezés alatt álló – létesítmény átadásra kerül, és el kell végezni az EU-s és állami
támogatások esetén kötelezõ pénzügyi elszámolásokat.
A költségvetés fókuszában tehát ismét a felhalmozás
áll, de most a folyamat végéhez kapcsolódó, számos pótmunkát is magában foglaló kiadási tételeket kellett a tervbe foglalni.
A 3.469 M Ft-os bevételi terv az alábbi összegeket és
arányokat tartalmazza (millió Ft-ban)
1. Intézmények mûködési bevételei
123
2. Mûködésre kapott állami támogatás
617
3. Felhalmozásra kapott támogatás
449
4. Saját bevételek
1.762
5. Fejlesztési hitel
500
6. Egyéb bevétel
18
449

18 123

617

500
1762

1.
2.
3.
4.
5.
6.

123 1
617 2
4493
17624
500 5
18 6

A mûködésre kapott állami pénzek a normatív jellegû
hozzájárulásokat, az szja helyben maradó részét és különbözõ szolgálatok mûködésére átvett összegeket tartalmazzák.
A felhalmozásra kapott támogatás az északi városrész
ROP keretében történõ beruházási, felújítási munkáit finanszírozza.
A saját bevételek 71%-át a helyi adókból várjuk, ami az
iparûzési-, építmény-, és gépjármûadóból tevõdik össze.
Ide tartozik a lakbérekbõl, ingatlanok és értékpapírok értékesítésébõl származó bevétel, és az az átvett pénzeszköz,
amit az Égetõmû Közalapítványhoz benyújtandó pályázatunkra terveztünk.
A beruházásokhoz szükséges hitelek összegébõl idei
felvételre 380 millió Ft-ot irányoztunk elõ. A különbözetet
a már korábban eldöntött Panel Plusz programra és a kórház területén épülõ központi orvosi ügyelet és mentõállomás építésére kötöttük le.
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A kiadási oldal - azonos összegben – a következõ tételeket
rögzíti (millió Ft-ban)
1. Intézmények mûködésének költsége
947
2. Pm.Hivatal és városüzemeltetés
1.139
3. Fejlesztési ráfordítások
1.004
4. Társadalmi és szoc.pol kiadások
27
5. Hiteltörlesztés
96
6. Tartalék
256
27

96

256
947

1004

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9471
11392
10043
274
965
2566

1139
Az intézmények közül a városi bölcsõdére 22, a három óvodára 179, az általános iskolákra 462, a könyvtárra 26,
az idõsek gondozására pedig 177 millió Ft-ot terveztünk.
Ezek az összegek a személyi juttatásokat, azok járulékait, és
a szakmai jellegû dologi kiadásokat tartalmazzák.
A fejlesztési és felújítási célra tervezett összeg 824, illetve 180 millió.
A beruházásra szánt összegbõl az alábbiakat emelem ki:
- helyi közutak létesítése, felújítása
298
- Uszodaépítés
181
- Mûvelõdési Ház
238
- Központi Ügyelet és mentõállomás
36
- Csatornaépítések
37
A felújítások legnagyobb tétele a panellakások felújításához adott önkormányzati támogatás, melynek összege
76 millió Ft. A városi tulajdonú lakások e programban való
felújítása további 20 millió Ft-ot igényel.
Idén esedékes a Mária barlang felújításának kifizetése,
amire 53 milliót költünk, a járdák felújítására, pedig 20
milliót terveztünk.
A tartalék összegének zöme pénzügyi követelést tartalmaz.
Az idei költségvetés az évek óta zajló fejlesztések miatt
igen szûk mozgásteret ad. A beruházásokhoz kapcsolódó,
de szükséges pótmunkák miatt az eredetileg tervezett összeget meghaladó kiadások váltak szükségessé. A fedezetet hitel biztosítja melyet ütemezetten fizetünk vissza. A város adósságállománya azonban kezelhetõ, a törvényi kereteken belül van, hiszen annak mintegy 70%-át köti le.
Az önkormányzati rendeletté vált költségvetés - korábbi
években megszokott - fegyelmezett végrehajtása idén is biztosítani fogja a város fejlõdését, kiegyensúlyozott mûködését, melynek mindenkori célja a város polgárainak szolgálata.
Karcz Jenõ , a pénzügyi bizottság elnöke
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Ez történt...

A dorogi Crazy Dance TSE harmadik alkalommal is részt

vett az országos hip-hop versenyen, amely Budapesten volt
a Stefánia palotában. A következõ helyezéseket értük el: fiú
csapat: 1.helyezett látvány show tánc kategóriában. Lány
csapat: 6.helyezett Szólóban Bredóka István electric boogie
kategóriában 1.helyet hozta el és Bredóka Roland, (break
kategóriában) szintén 1.helyezett lett.
A Crazy Dance TSE is szervez egy országos szintû hip-hop
versenyt, ami 2007. ápr.28-án lesz a dorogi mûvelõdési házban, amire a jelentkezéseket folyamatosan várom!
(Bredókáné Kozák Anna a Crazy Dance TSE. vezetõje.
Tel.:06202544771)

Igen jó hangulatú volt a hagyományos jótékonysági városi
bál, amelyen a mûsort Somló Tamás és Südi Iringó adták

A közel 150 tagú Kolibri Táncegyüttes zsúfolt ház elõtt
mutatta be fergeteges mûsorát

Fogadónapok
a dorogi Polgármesteri Hivatalban
2007. februárjában:
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2007. február 22. csütörtök, 8-12-ig.
BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2007. február 27. kedd, 8-12-ig.
Ismét színvonalas mûsor után tûzték fel a Zsigmondy
Vilmos Gimnázium végzõs diákjainak a szalagot

2007. február

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2007. február 27. kedd, 8-12-ig.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kolléganõnk,
Kronavetter Katalin
életének 43. évében,
hosszan tartó, súlyos betegség után,
2007. január 26-án, pénteken, elhunyt.

Kávéházi beszélgetések
A Kávéházi
beszélgetések
sorozat
következõ
vendége

Nádas György
lesz
március 5-én,
hétfõn,
este hat órától.
A beszélgetést Albert
József vezeti.

Kronavetter Katalin 1964-ben született Dunaújvárosban. Tanítói végzettségét 1986-ban szerezte
az Esztergomi Tanítóképzõ Fõiskolán. Egy évet Ercsiben, majd 1987-tõl 2001-ig Dorogon, a Dózsa
György Általános Iskolában, gyógypedagógiai osztályban tanított.
2001-tõl áthelyezéssel került a Petõfi Sándor Általános Iskolába, tanítói munkakörbe.
Kronavetter Katalin kiváló pedagógiai, kapcsolatteremtõ és empatikus képességei révén közkedvelt volt diákjai, s azok szülei körében. Személyisége, munkája alapján kollégái elismerték, szerették õt.
Rendezett, kiegyensúlyozott családi életet élt
férjével, Kronavetter Jánossal, aki szintén a Petõfi
iskola pedagógusa. Gyermekeik, Ádám 1990-ben,
Dóra 1993-ban születtek.
Betegsége elsõ jelei három évvel ezelõtt jelentkeztek. Türelemmel viselte kórházi kezeléseit, miközben folyamatosan tartotta a kapcsolatot diákjaival, az iskolával. 2005-ben, rövid idõre még visszatért dolgozni, de a kór tovább emésztette.
2006-ban, gyógyulása reményében vállalta fel
terhességét, s szülte meg harmadik gyermekét, Kata
Lucát.
2006. decemberében újabb kórházi kezelésre
volt szükség. Szíve január 26-án már nem bírta a
további terhelést.
Felejthetetlen kollégánktól 2007. február 2-án,
pénteken, 15 órakor vettünk búcsút a dorogi temetõben.
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A Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat
február 23-án, pénteken 17 órai
kezdettel rendezi
a dorogi Arany János Városi Könyvtárban
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ZENÉS PORTRÉ
c. mûsoros estjét.
Az est vendége:
dr. GARAGULY ISTVÁN.

2007. február

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK
A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Bányász Fúvószenekara
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a 2007 február 24.-én (szombat) 1700 órakor
a József Attila Mûvelõdési Ház színháztermében
tartandó

Farsangi koncertjére.

Vendégzenekar: Charlie Firpo BigBand

Gyerekszínáz
Március 6. kedd, 9 óra és 1030-kor:

A kis hableány,

a Fogi Színház elõadásában.
A jegy ára: 300 Ft.
Jegyek elõvételben kaphatók
a József Attila Mûvelõdési Házban: 33/521-000.

COTTON CLUB SINGERS
KONCERT

2007. március 15.
Ünnepi megemlékezés
és koszorúzás
10 órakor
a Petõfi szobornál

2007. máricus 19-én 19 órakor
a mûvelõdési ház színháztermében

SZABAD A SZVING!
Leánybemutató turné
Jegyelõvétel és információ:
33/521-000

FOGADÓÓRA
ÖTÓRAI TEA

Jászberényi Károly,
a 4. számú választókörzet képviselõje
minden csütörtökön 15-16 óra
között tartja fogadóóráját a Petõfi iskolában.

Köszöntjük a 60 éves
Gálicz Ferencet
2007. február 23-án 17-24 óráig
a József Attila Mûvelõdési Házban

FELHÍVÁS
DOROGI LEXIKON

Helyfoglalás: 33/521-000
A szerkesztõbizottság értesíti Dorog lakosságát, hogy a
Dorogi lexikon átdolgozott kiadását tervezi Dorog város
újra megjelentetni. Kérünk ehhez mindenkit, hogy az elsõ
kiadásban észlelt hibákat, hiányosságokat javítani segítsenek. Hiányzó fontos személyeket, egyéb tárgyú szócikkeket ajánljanak a figyelmünkbe! Az adatokat írásban leadhatják a városi könyvtárban, a Zrínyi iskolában és a mûvelõdési házban. Adatlapot ugyanezeken a helyeken igényelhetnek, melyeket kitöltve legkésõbb 2007. május végéig kérünk leadni a megjelölt helyeken.
Köszönjük a segítséget!
A szerkesztõbizottság

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Február 2-án a reggeli órákban feltehetõen kazánhiba
miatt sûrû, fekete füst érkezett Párkányból.
Az esetet az illetékes szervek vizsgálják.
A vizsgálat eredményérõl tájékoztatjuk olvasóinkat.

2007. február

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. március 9.
Készült: 5000 példányban
ISSN 1418-1940
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 20/2005.(V. 27.) sz. rendeletében
meghatározottak szerint 2007. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló,
szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatározott feltételeknek
megfelelõ pályázók – az e célra elkülönített összeg erejéig – anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre: Dorog város területén állandó lakhellyel rendelkezõ, - a
felsõoktatásban nappali tagozat elsõ évfolyamát megkezdett és elsõ sikeres félévet lezárt – szociálisan rászoruló diákok.
Pályázati feltételek: - A pályázó családjában az egy fõre jutó jövedelem ne
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 150%-át
(2007-ben: 40.695,-Ft) , - az adott felsõoktatási intézményben elért minimum
közepes (3,51) tanulmányi átlag, - a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat beadásának határideje: 2007. március 16.
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület április havi rendes ülésén történik. Az elérhetõ támogatás összege (a nyári szünetet leszámítva) 7.000,-Ft/fõ/hó.

Köszöntjük

Dr. Till Józsefet, nyolcvanadik
születésnapja alkalmából,

Szépülõ városunk
Hamarosan végleg elkészül Dorog egyik legnagyobb beruházása, a fõút
teljes felújítása. A munka november végén állt le a téli idõjárás miatt. Azóta a
forgalom már zavartalanul haladhat. Hátra van még a végleges burkolatfestés, a
járdák befejezõ munkái, a kapubeállók szintbe hozása, javítása, az elektromos
vezetékek házi bekötése utáni helyreállítások, a tereprendezés, növénytelepítés. Ugyancsak a befejezõ munka része a körülbelül 20 darab szemétgyûjtõ
edény, és a pihenõ padok kihelyezése. Ezekhez március 1-én kezd hozzá a
kivitelezõ. Szerzõdés szerint júniusig kell átadnia a felújított Bécsi utat. A tervek szerint az ünnepélyes átadáson a német nemzetiségi tájház elé visszaállítják a régi 38-as kilométerkövet, melyet Gonda György kõfaragó formál emlékkõvé. A kõ köré a régi sárga keramit kockakövet fektetik le, a réges-régi Bécsi
utat idézve.
Hamarosan új helyen a háziorvosi ügyelet és a mentõállomás

Göb Sándort, nyolcvanadik
születésnapja alkalmából,

Kökény Imrét nyolcvanadik
születésnapja alkalmából

Március 9-én adják át ünnepélyes keretek közt a Kossuth Lajos utcai új
épületet, melybe átköltözik a dorogi mentõállomás és a kistérség településeit is
ellátó gyermek és felnõtt háziorvosi ügyelet (a térségi társulás döntése nyomán
ezek a szolgálatok ezentúl a kistérség településeit is ellátják). Az építési munkák után a különbözõ engedélyek beszerzése folyik. Ezek beérkezésével a két
intézmény itt folytatja mûködését. A beruházás közel 115 millió forintba került,
melybõl 15 millió forintot az Egészségügyi Minisztérium biztosított.
A ROP beruházásból készülõ uszoda egyre látványosabb. Ünnepélyes átadására a Megbékélés Napján kerül sor.
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Cselenyák Imrét ötvenedik
születésnapja alkalmából.
Munkásságuk részletes méltatására
késõbbi lapszámainkban visszatérünk.

2007. február

