KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Dorogiak!
2007-ben fejezõdött be városfejlesztésünknek egy igen jelentõs eredményeket hozó szakasza.
Március 9-én a mentõállomás, április 6-án a felújított Bécsi út, április
27-én az idõskori idegrendszeri betegségben szenvedõk ápolási otthona,
május 12-én a városi uszoda, augusztus 16-án a panel-plusz programban
felújított társasházi tömbök kerültek
átadásra.
Eredményes, boldog esztendõ van
mögöttünk.
Napjainkban már folynak a városépítés, szépítés következõ fejezetének
elõkészületei.
Elsõként a volt bányatiszti kaszinó felújítását szolgáló kiegészítõ pénzügyi forrásokért pályázunk. Ez egy
újabb örökségvezérelt fejlesztés, hiszen célunk a pompás épület eredeti
szépségében való helyreállítása. A felújítást követõen terveink szerint közmûvelõdési intézménnyel gazdagodnánk, mert a jelenlegi könyvtár fölött
az emeleten dorogi bányászattörténeti, helytörténeti kiállításnak és idõszaki kiállításoknak helyet adó múzeum
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kerül kialakításra. Reméljük, hogy
nem csak a dorogiaknak, hanem a
Dorogra látogatóknak szép, értékes
élmények forrása lesz.
A közösségi közlekedési rendszerünk fejlesztését szolgálja az új, együttes vasútállomás és buszpályaudvar. A
volt brikettgyári területet ajánlottuk
fel a Vértes Volán és a MÁV részére.
Az említett közlekedési vállalatokkal
megszületett a megállapodás. A közösen kiválasztott tervezõk pedig rövidesen kidolgozzák a részletes terveket, melyek lényege egy nagy kapacitású biztonságos parkoló, a buszpályaudvar és az új vasúti utas-felvevõ állomás kialakítása. Az egész közlekedési létesítmény egy szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi szolgáltató
komplexumba lesz foglalva.
Folytatjuk a panel-plusz programot, lakótelepeink felújítását.
A nagy fejlesztések mellett nem feledkezünk meg a kisebb beruházásokról sem, így az Ady Endre utca, a
Deák Ferenc utca, a Szabadság tér rendezésérõl.
Az önkormányzati intézmények
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körében közoktatási rendszerünk tartalmi és mûködési feltételeinek fejlesztése kerül a figyelmünk középpontjába. Célunk ezen a területen is a meglévõ értékeinkre alapozott továbblépés.
Már elért célok, mögöttünk álló
eredmények, tanulságok, tapasztalatok, régi munkatársak, új célok, új törekvések, új munkatársak, régrõl hozott értékek, újonnan felfedezett értékek. Mindez benne lesz az újévben.
Reméljük, hogy együttes erõfeszítéseink, közös munkánk valóban értékekben és örömökben gazdag új esztendõt hoz valamennyiünk számára.
Dr. Tittmann János

Weöres Sándor:

Csízió
Naptár-csere ideje,
véget ér az év.
Sorakoznak névnapok,
hemzseg annyi név!
Flórián a tüzet oltja,
Mátyás meg a jeget oldja,
bogyót szemel Borbolya,
orsót perget Orsolya,
ballag Péter Pál a ködben,
Márk ingébõl madár röppen,
Margit kertben kerepel,
szép Magdolna szüretel,
segít néki Lõrinc, Klára,
Bertalan a vesszõt vágja,
(némelyiket rég tudom,
másikat most álmodom,
olyikat rosszul jelentem,
majd megtréfál õ is engem)
naptár-váltás évszaka,
Orion ragyog;
boldog, ki úgy változik,
mint a csillagok.
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Testületi hírek

Zeneiskolai hírek

2007. december 14-i ülés
Dorog város képviselõ-testülete decemberi ülésén elfogadta a jelentést a két ülés közt hozott döntésekrõl, fontosabb eseményekrõl. Ebbõl megtudták, hogy a Rákóczi
úti csapadékvíz és szennyvíz csatorna valamint az ivóvízvezeték építési és rekonstrukciós munkái folyamatban
vannak. Az Eötvös Általános Iskola mellett a Bányász köröndön elkészült a két buszleálló. Közlekedési táblákat
helyeztek ki a Béla király utcában, a Kálvária úton és az
Erõmû lakótelepen. Kitakarítatták a Puskin és a Radnóti
úti vízelvezetõ árkot és átereszeket. Az illegálisan lerakott
hulladék szállítását folyamatosan végzik a Saubermacher
Kft. segítségével. Helyszíni bejáráson felmérték a közvilágítási szakaszhibákat. (Otthon tér, Zsigmondy ltp, Schmidt
ltp., Hám K. ltp). Befejezõdött az Otthon téri parkban a
közvilágítási földkábel cseréje. Felszerelésre került a városi díszkivilágítás. Dorog területén 9 fõ közhasznú munkás folyamatosan végzi a parkok, vízelvezetõ árkok tisztítását. A Vörösmarty utcában, az István király utcában és
az Úttörõ utcában lévõ fák veszélyessé vált ágainak gallyazását elvégezték. Rágcsáló irtást végeztettek az alábbi helyeken: Idõsek Otthona II. sz. klub, Brikettgyár utca, Csonka J. utca, Deák F. utca, Esztergomi út Ganz Á. utca, István
K. utca, Jókai utca, Legény P. utca, Panoráma út, Puskás T.
utca, Schlatner J. utca, Szabadság tér, Székely L. utca, Szent
L. utca, Táncsics M. utca, Úttörõ utca, Vasút sor.
A képviselõk módosítják 2008. március 1-tõl a szociális étkeztetésért fizetendõ térítési díjakat, az Idõsek Klubjában igénybe vett étkeztetés térítési díjat, és a többi intézményben fizetendõ étkezési térítési díjakat.
A közterület használati tarifák10 % -os emelését fogadta el a testület.
Módosították a temetõrõl és a temetkezési tevékenységrõl szóló önkormányzati rendeletet.
A képviselõk a dorogi Petõfi Sándor Általános Iskola
mûfüves pálya kiépítésére októberben meghozott határozatát visszavonta, és ezzel egyidejûleg az OLLÉ - Programirodával megkötött megbízási szerzõdést felmondta.
Ugyanis egy kedvezõbb ajánlat érkezett a hivatalhoz, 14
M Ft + ÁFA összegért az EBT (Elsõ Budai Tanácsadó) Kfttõl. Így a testület az EBT Kft. ajánlatát választja, a korábbi
20 MFt + ÁFA összegû ajánlat helyett.
A Dorog, Schmidt villa kertjében az utóbbi idõben
több intézmény is elhelyezésre került (bölcsõde, demens
betegeket ellátó intézmény). A mûködõ intézmények nem
rendelkeztek közterületi elnevezéssel, így problémaként
jelentkezett a postai levelezési és tartózkodási hely megnevezése. Így a képviselõk a „Richter Óvodának” a
Schmidt villa kert 1., a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõdének a Schmidt villa kert 2., és a demens betegeket ellátó
intézménynek a Schmidt villa kert 3. közterületi elnevezést és házszámokat adta.
A követezõ évet érintõ rendeleti változások megtalálhatók a városi könyvtárban, az önkormányzatnál, illetve
a város honlapján, a www.dorog.hu oldalon, a városháza, testület, testületi hírek menüpontban.
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A zeneiskola hagyományos hangversenyeivel örvendeztette meg novembertõl kezdõdõen Dorog lakosságát.
Elsõként a Szent József plébániatemplom közönsége élvezhette a tanárok, kamarakórusunk és vonósnégyesünk
muzsikálását. Decemberben adventi hangversenynek adott
otthont a Szent Borbála templom és a református templom. Minden különös hírverés nélkül megteltek a padsorok. Kodály szavai váltak valóra: „A zene lelki táplálék, és
semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs.”
Az adventi hangversenyek után december 17-én a mûvelõdési ház színháztermében rendezhettük meg karácsonyi hangversenyünket, ahol zeneiskolásaink számára zenei fejtörõ és tombola fokozta az érdeklõdést. Növendékeink kitüntetett figyelemmel és nagy örömmel vettek részt
a mûsoron. Szponzorainknak ezúton is köszönet a sok szép
ajándékért!
Az ország alapfokú mûvészetoktatási intézményeinek szakmai minõsítésén zeneiskolánk a kiváló minõsítést kapta.
2007. december 20-án, Tatabányán dr. Völner Pál, a megyei közgyûlés elnöke Gréts Katalinnak a dorogi zeneiskola igazgatójának több évtizedes zenetanári és kulturális
munkájáért a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat adományozta.

Gréts Katalinnak gratulál Baranyai Lõrinc alpolgármester
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Luca napján-karácsony felé
Már hagyománnyá vált, hogy Luca naphoz kötve, nem
sokkal karácsony elõtt zenés mûsort rendez a Német Kisebbségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Kulturális
Egyesület Bányászzenekarának közremûködésével. A
mûvelõdési ház színháztermében megcsodálhattuk a Dózsa óvoda gyerkõceinek német nyelvû elõadását, az Eötvös iskola diákjanak mûsorát, és fellépett még a kisebbségi
önkormányzat gyerekkórusa, és a leányvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes is.
Az est alkalmával Kolonics Péterné, a német kisebbségi
önkormányzat elnöke beszámolt az önkormányzat elmúlt
évérõl. Májusban ünnepségsorozatot rendeztek, mely a
kitelepítés 60. évfordulójának állított emléket. Ehhez kapcsolódóan a mûvelõdési házban kiállítás nyílt, kiadták
Láng Beáta e témáról írt szakdolgozatát két nyelven, új
elõszóval, új fotókkal. Az ünnepségsorozat utolsó felvonásaként emléktáblát avattak a Bécsi úti tájház falán.
A kisebbségi önkormányzat 2007-ben is támogatta a
német nyelv oktatását az óvodákban. Jelenleg 75 gyermek

tanul németül. Az elnök asszony különösen büszke arra,
hogy augusztusban megalakult a kisebbségi önkormányzat vegyes kórusa. Reméli, hogy 2008-ban már fel tudnak
lépni a Luca napon is. Kezdetben nehéz volt megszólítani
azokat az embereket, akik érdeklõdnek a német népdalkincs iránt, most viszont már tizennégyen vannak, kéthetente próbálnak a svábházban. Természetesen bárki csatlakozhat a kórushoz, akinek kedve van hozzá.
Ezután az elnök asszony átadta az önkormányzat támogatását a Bányászzenekarnak, akikkel évek óta szoros
az együttmûködés, s akik most is gondoskodtak a jó hangulatról.
A dorogi iskolások részére rendezett helytörténeti vetélkedõ eredményét is kihirdették, valamint a Dorogiak Dorogért Alapítvány elismerését is átadták. A két díjazott Meszes
Lajos volt labdarúgó, sporttörténész, és Varga János volt labdarúgó, és labdarúgó edzõ, akik a méltatást követõen Dankó
József elnöktõl vehették át az oklevelet és plakettet.
MaZsu

A Bányász Zenekar a tõle megszokott magas színvonalú
mûsorral szerepelt

A Német Kisebbségi Önkormányzat helytörténeti vetélkedõjének résztvevõi

A leányvári táncosok ismét remekeltek

A Dorogiak Dorogért tavalyi díjazottjai

2008. január

19. évfolyam 1. szám

3

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Gálamûsor karácsony alkalmából
Teltház elõtt játszott a világhírû Amadinda Ütõegyüttes
a hagyományos karácsonyi gálamûsoron. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével kitüntetett kvartett ritkán látható hangszereken kalauzolt bennünket messzi tájakra, s azt is bebizonyították, hogy három egyszerû asztal és
puszta kezek segítségével is lehet muzsikálni. Az egyik számot az idei Rauscher díjasunknak, Végh Évának ajánlották,
aki aznap, a mûsor keretében vehette át a képviselõ-testület
által alapított városi díjat. A sokak számára tanárként és mûvészként is ismert Pro Urbe díjas alkotó egyedi, csak rá jellemzõ, „végévás” mûvei sokféle technikával készülnek. A
tûzzománc készítéssel a Kálvária stációinak felújításakor is-

merkedett meg Árvai Ferenc munkatársaként, s jelenleg is
ezzel a technikával dolgozik. Minderrõl az est folyamán is
meggyõzõdhettek az egybegyûltek: a mûvésznõ selyemképeibõl és tûzzománc alkotásaiból a Dorogi Galériában nyílt
tárlat, melyet Wehner Tibor Munkácsy-díjas mûvészettörténész ismertetett. A gálamûsoron Bodrogi Gyula-Voith Ági is
fellépett, jól ismert dalokat énekelve, megnevettetve a szép
számú közönséget. A városnak szánt ajándékmûsoron mindenki talált kedvére való szórakozást, legyen a képzõmûvészet, a komolyzene, vagy a könnyedebb mûfaj híve, s új élményekkel gazdagodva, az ünnepi rohanásból egy kicsit
kikapcsolódva térhetett haza.

Dr. Tittmann János köszönti a 2007. évi Rauscher-díjas
Végh Évát

Wehner Tibor mûvészettörténész, Jászberényi Károly
önkormányzati képviselõ és Végh Éva festõmûvész

Afrikai zene az Amadinda elõadásában

Hirdetmény
Dorog város önkormányzata a temetõben levõ lejárt és újra meg nem váltott sírhelyek megszüntetését és újraértékesítését 2008. július 1. után megkezdi. Felhívjuk azon családtagok figyelmét, akiknek lejárt sírhelyük van a
dorogi temetõben, hogy újraváltásra ezen idõpontig van lehetõségük! Az újraváltást a temetõt üzemeltetõ Kegyeleti Léthé Bt. irodájában kell megtenni, ahol a lejárt sírhelyek listája megtekintetõ. Cím: Dorog, Mária utca 31/b.
Telefon/fax. 33/ 430-430. Ügyintézõ: Dénes Rita (20/9350-194) vagy Ludman Szilvia (20/3374-188). Nyitva tartás
munkanapokon 8-15 óráig.
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Dorogi Sportképek

Számvetés
Több néven volt ismert a Dorogi Sportegyesület. Volt
Dorogi AC, Dorogi Tárna, Dorogi Bányász, Dorogi Szabadidõ Sportegyesület, míg elérkezett mai nevéhez: Dorogi Egyetértés Sport Egyesület. 2003-tól Csuha András
irányítja. Neve ismert volt sportkörökben, hiszen 1989-1994
között már betöltötte ezt a tisztséget. Az elmúlt év végén
egyhangú szavazással újabb négy éves idõtartamra irányítja az egyre nagyobb egyesületet, Vigh Attila elnökhelyettes, Molnárné Király Éva, Jászberényi Károly, Kronavetter
János, Rajos Csabáné és Fehér Sándor elnökségi tagok társaságában, közmegelégedésre.
Csuha Andrással ültünk le, hogy számot vessünk az
egyesület elmúlt évi munkájáról, a szakosztályok eredményeirõl.
Az egyesületnek 1 fõfoglalkozású alkalmazottja van,
Vajda Titanilla, a közkedvelt „Tita” személyében, aki az
ügyvezetõi munkakört tölti be.
A fõtámogató a Polgármesteri Hivatal képviselõ testülete
dr. Tittmann János vezetésével. Közvetlen felettes a Dorogi
Városüzemeltetési Kht. Molnárné Király Éva irányításával.
Az önkormányzat évi 9,8 millió Ft támogatást nyújt.
Az egyesület rendelkezik egy 9 személyes busszal, mely
kihasználtsági foka 100 %-os. Valamennyi szakosztály igényelheti képzett gépkocsivezetõvel, elõre egyeztetett idõpontban.
Az egyesület valamennyi tagja tagdíjat fizet, mégpedig 1500,- Ft/hó összegben, melyet átvételi elismervény ellenében vesz át az ügyvezetés. A befizetett tagdíj az illetékes szakosztálynak lesz visszafizetve a mindenkori felszerelések, eszközök pótlására, az önkormányzati támogatás
mellett. Már közel 300 sportoló végzi rendszeres felkészülését, versenyzését a 11-re szaporodott szakosztályban, de
menjünk sorjában.
Asztalitenisz: a több mint 50 éves szakosztály a 20062007 évben bajnokságot nyert, feljutott az NB I osztályba,
és nagyszerûen helytállt, a második helyen végzett. Az elmúlt év õszén is folytatta kitûnõ szereplését, mert holtversenyben az elsõ helyen folytathatja az idei tavaszi idényt.
A második csapat a megyei bajnokságban az elsõ helyen
zárt. A szakosztályt Belányi Imre és ifj. Göb Sándor irányítja. Az egyesület egyetlen NB I osztályú szakosztálya.
Mûködési színterük az Eötvös iskola minden igényt kielégítõ tornacsarnoka az elmúlt év õszétõl.
Birkózás: A nagy múltú szakosztály jelenleg az utánpótlás bázisa. A fiatalok Kövecs Károly és Miskei László
irányításával kitûnõ eredményeket értek el. Demény László
országos ifjúsági bajnok, Kele Ádám országos junior második, Szatmári Attila pedig harmadik. Diák olimpián Flórián Kristóf, Farkas Máté, Oláh Sándor második helyen
végeztek. Régi birkózó veterán világbajnokságon vettek
részt kiváló teljesítménnyel: Rajos Csaba második, Fekete
Zoltán harmadik lett a népes mezõnyben. A szakosztály
edzéseit a Zrínyi és a Dózsa iskola tornatermében tartja,
vezetõjük Rajos Csaba.
Kézilabda: A nõi ág az NB II-ben huszáros hajrával a
középmezõnybe küzdötte fel magát Bóna Gergõ irányításával. A korábbi edzõ a dorogi kézilabda meghonosítója, Buzás
József halála ugyanis egy idõre visszavetette a csapat eredményességét, de az õsz vége már sikeres volt. Az utánpótlás
csapat a felnõttekkel párhuzamosan játszik, a hatodik he-

2008. január

lyen zártak György Istvánné vezetésével. A férfi ág a 2007/2008-as
idényt már az NB II-ben tölti, ugyanis jó szerepléssel kivívták a feljutást.
A fiatal csapatnak még meg kell
szoknia a nagyobb terhelést, rutint
kell szerezniük, hogy szereplésük
sikeresebb legyen. Az utánpótlás
ugyancsak párhuzamosan játszik a felnõttekkel, a hatodik
helyen zártak. Az országos serdülõ bajnokságban a hetedik
helyen végeztek. A szakosztály a sportcsarnokban mûködik.
Kick-boksz: A szakosztályt ifjúsági versenyzõk alkotják, közülük Qvintz Norbert és Buják Tamás jeleskedik, a
világkupán Ausztriában mindketten dobogós helyen végeztek, Olaszországban is, majd a következõ fordulóban
Szegeden is nagyszerûen szerepeltek. Vezetõjük Zrínyi
Miklós, aki az országos válogatott szövetségi kapitánya is,
és Kocsis Attiláné.
Kyokusin-karate: a fiatal szakosztály 6-10 fõvel a volt
házasságkötõ teremben dolgozik két edzõ, Cselovszkiné
és Körmendi Brigitta irányításával. Egyéni versenyeken
szerepelnek.
Nõi labdarúgás: A felnõtt és az ifjúsági csapat a megyei
bajnokságban vesz részt Klotz Tamás edzõ irányításával.
Felkészülésük, mérkõzéseik színtere a sporttelep mûfüves
és füves pályája. A csapat fejlõdése, szereplése bíztató.
Teke: Amilyen jól ment az elmúlt év tavaszán, olyan
rosszul sikerült az õszi idény. Úgy látszik, a csapat tagjait a
„kikelet” frissíti fel, a „lombhullással” szemben. Reméljük
és bízunk benne együttesen a csapat tagjaival és Bíró László szakvezetõvel.
Természetjárás: Nagy létszámú szakosztály, idõsek, fiatalok, nõk és férfiak vesznek részt rendszeresen a különbözõ túrákon. A Fekete-hegyi turistaházat nagyon szépen
rendben tartják. Könnyû és nehezebb túrákat is szerveznek az ország szép helyein – Börzsöny, Mátra, Bakony,
Pilis, stb. havonta egyszer, csütörtöki napon tartják összejöveteleiket a klubházban. Vezetõjük az agilis Kardos Ernõ.
Tenisz: Véget értek az OB III. bajnokság küzdelmei. A
csapat az elõkelõ harmadik helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Szilágyi Dezsõ, Szikszai Imre, Mihalovics Péter,
Kiss Péter, Flórián Márk, Zöld Gábor, Tücsök György, Cseh
Péter, Varga Csaba, dr. Bárándi Tamás. Az egyéni versenyeken remekül szerepeltek a játékosok. Az ÁFÉSZ Kupa férfi
egyéni versenyén Szikszai Imre elsõ helyezést, Mihalovics
Péter és Flórián Márk harmadik helyezett lett. A páros versenyben a Szikszai-Mihalovics páros nem talált legyõzõre.
A Baumit Kupa nyílt teniszversenyen Szilágyi Dezsõ elsõ,
Szikszai második, Flórián Márk harmadik helyezést értek
el. A páros teniszverseny végeredménye: elsõ SzikszaiMihalovics, második Cseh-Flórián, harmadik KörnyeiSitku. Az utánpótlás korú teniszezõk körverseny döntõjében versenyzõink remekül szerepeltek: lány 14 éves korosztályban Strbavi Melinda elsõ lett, a 14 éves korosztály
fiú elsõ helyezettje Lukács Péter.
Fejlõdik, gyarapodik tehát a Dorogi ESE. Örömmel és
büszkén számoltunk be a szép sikerekrõl, bízva a jövõben
és a még jobb eredményekben.
Hajrá Dorogi ESE!
Göb Sándor
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Zsúfolásig megtelt a templom

Karácsonyi hangverseny és Kodály Zoltán
születésnapjának ünnepe
Újra elérkeztünk az adventi idõszak végéhez, s újra
részesei lehettünk egy különleges zenei élménynek a Zrínyi iskola jóvoltából. Az évente a Szent József plébániatemplomban tartott karácsonyi koncertet idén zsérei vendégek is megtisztelték nemcsak jelenlétükkel, hanem közremûködésükkel is. Az esemény aktualitását Kodály Zoltán születésének 125. évfordulója adta, valamint az, hogy a
neves zeneszerzõ éppen100 éve Zsérén is gyûjtött népzenét. A házigazda Gyöngyös Ferenc plébános után az egyik
fõvédnök, dr. Tittmann János mondott köszöntõt. Kiemelte, az év ezen szakaszában mindenki számvetést készít, így
sorra veszi baráti kapcsolatait is. Dorog is ápolja kapcsolatait testvértelepülésével, Zsérével. A látogatás alkalmából
dr. Tittmann a dorogiak számára jól ismert tárgyat, egy
bányászlámpát adott át az est másik fõvédnökének, Zsebi
József zsérei polgármesternek. Hozzáfûzte: bár nincs nagy
fénye, de ahhoz elég, hogy nehéz helyzetben megmutassa
a kiutat. Emellé még egy dorogi képeket tartalmazó
DVD-t is átnyújtott. Az ajándékozás nem ért még véget:
idén 280 éve kezdõdött meg városunkban a tanítás, s en-

nek örököse a Zrínyi iskola. A képviselõ-testület nevében
tiszteletét és köszönetét fejezte ki a polgármester a Zrínyi
Ilona Általános Iskola igazgatójának és valamennyi pedagógusának, egyúttal elismerõ támogatásban részesítette az
intézményt fennállásának 280. évfordulója alkalmából. Ezt
követõen Zsebi József, Zsére polgármester szólalt fel, kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánva.
Az ünnepi mûsort a kicsik kórusa kezdte, s fellépett még
az iskola kamarakórusa, a Cantilena kórus, valamint az „öreg”
diákokból álló Pro Musica kórus, Kovácsné Fódi Krisztina
vezetésével. A vendégek részérõl a Strasbourg-ot is megjárt
Zoboralja Zsérei Nõi kar kápráztatta el a közönséget énekével, dr. Simek Viktor, a Magyar Kultúra Lovagja vezényletével. A népviseletbe öltözött Zsibrice Hagyományõrzõ Együttes is bemutatkozott. Vezetõjük: Bencz Ilona. Az énekszámokat szavalat, és hangszeres produkciók színesítették. A változatos, Kodály mûveket is megszólaltató estén nem is lehetett volna méltóbban emlékezni a nagy zeneszerzõre. Az összeállított mûvek kitûnõ hangulatot teremtettek a harmadik
adventi láng meggyújtásához.

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 2008. 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 (2008-ban: 42.750,-Ft) , - az adott felsõoktatási intézményben elért minimum
közepes (3,51) tanulmányi átlag, - a következõ tanulmányi félévre történõ beiratkozás igazolása.
A pályázat beadásának határideje: 2008. 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.
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Asztalitenisz

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Véget értek a küzdelmek az asztalitenisz NB I-es bajnokságban. Összességében az elért eredmény 8 gyõzelem és
egy döntetlen. Ezzel az eredménnyel a csapat a tabella elsõ
helyén áll. Lássunk egy kis statisztikát a csapat tagjairól:
Nagy Miklós: 98 %, Leineweber József: 90 %, Szenyán Zoltán: 70 %, Jakab András: 50 %.
Meleg szívvel gratulálunk a játékosoknak és a tavaszi szezonban is hasonló sikereket kívánunk!
Belányi Imre

Szilveszter a Mukiban

Dorog Város Képviselõ-testülete,
Dorog Város Kulturális Közalapítványa és
a Dorogi Vállalkozók Egyesülete védnökségével
a Közmûvelõdési Kht. szervezésében
2008. február 2-án 2000 órai kezdettel kerül
sor
a József Attila Mûvelõdési Házban
vacsorával egybekötött

”BÁL A
VÁROSÉRT”
hagyományos jótékonysági estre.
Az idei rendezvény bevételét
Dorog Város játszótereinek fejlesztésére ajánlják
fel a szervezõk.
A bált dr. Tittmann János polgármester,
országgyûlési képviselõ nyitja meg.
Zenét a Bónusz együttes szolgáltatja

Fergeteges hangulatú, teltházas bálon búcsúztattuk az
óévet a mûvelõdési házban

Belépõk 6.000.– Ft–os áron kaphatók.

Karácsony a Petõfi oviban

A részvételi szándékot bejelenti, illetve asztalfoglalást igényelni személyesen a Mûvelõdési
Házban, illetve telefonon, a 33/521–000 számon
lehet.
Jelentkezési határidõ: január 31.
Támogatásokat a jegyvásárláson túl tombolatárgyakkal, támogatási részjegyek vásárlásával
(3.000,- Ft/db) és az Alapítvány számlaszámára
OTP Dorog 11740023-20031426
történõ átutalással is felajánlhatnak.
Várjuk jelentkezésüket!
Szencziné Oszkay Zsuzsanna

Betlehemi kép a mûsorból

Dorog Város Kulturális Közalapítvány kuratóriumá-

„ A Pro Scola Nostra Alapítvány megköszöni
mindazoknak, akik a 2006. évi személyi
jövedelemadójuk 1%-át az alapítványnak
felajánlották.
A felajánlott és befolyt összeg 366.630,- Ft volt, melyet
a kuratórium az Alapító okiratnak megfelelõen
használ fel.
Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma.”

2008. január
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nak elnöke
Dr. Tittmann János
Dorog város polgármestere
Molnár Albert
Dorogi Vállalkozók Egyesületénekelnöke
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A Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat
tisztelettel meghívja Önt
a 2008. február 9-én (szombaton)
1930 óra és 0400 óra között megrendezésre kerülõ

„BATYUS”
SVÁBBÁLRA

A Német Kisebbségi
Önkormányzat programjai
2007. november 28-án a Petõfi iskolában került megrendezésre önkormányzatunk hagyományos helytörténeti
vetélkedõje, a város iskolái között. Célunk, hogy a diákok

Helye: József Attila Mûvelõdési Ház
Dorog, Otthon tér 1.
A BÁLON A PILISVÖRÖSVÁRI NÉMET
NEMZETISÉGI NÉPTÁNCCSOPORT
NYITÓTÁNCOT AD ELÕ.
ÉJFÉLKOR: TOMBOLA
BELÉPÕDÍJ: 2300.- 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

megismerkedjenek a dorogi németség történelmével, szo-

MEGHÍVÓ

feladat. A kérdéseket Puchner Ferenc elnökségi tag állítot-

Dorog Város Képviselõ-testülete tisztelettel
meghívja Önt és Családját
2008. január 22-én 17.30 órakor
a József Attila Mûvelõdési Házban tartandó

MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
ünnepi rendezvényeire.
17.30 órakor a Dorogi Galériában
WIESZT JÓZSEF
festõmûvész emlékkiállítása
Megnyitja:
WEHNER TIBOR
Munkácsy-díjas mûvészettörténész
18.00 órakor a színházteremben
ünnepi beszédet mond:
DR. TITTMANN JÁNOS
Dorog város polgármestere, országgyûlési
képviselõ
Ünnepi mûsor:
Weiner: I. Divertimento (Jó alapos csárdás,
Rókatánc, Marosszéki keringõ, Verbunkos,
Csûrdöngölõ)
Liszt: Két legenda: – Assisi Szent Ferenc prédikál
a madaraknak
– Paulai Szent Ferenc a hullámokon jár
Liszt: VIII. Magyar Rapszódia
Mozart: g-moll zongoranégyes
Közremûködnek:
Jandó Jenõ
Kossuth-díjas zongoramûvész
Akadémia Vonósnégyes:
Környei Zsófia, Bodó Antónia, Móré László,
Maróth Bálint
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kásaival és népviseletével. A versenyre való felkészülést
segítették a Dorogi füzetek ide vonatkozó részei, Láng Beáta: A dorogi németek kitelepítése 1947-ben címû szakdolgozata, valamint a Német Nemzetiségi Tájházban tett látogatások, ahol László Zsigmond gondnok úr érdekes idegenvezetése tette emlékezetessé a felkészülést. A huszonkettõ kérdésbõl álló feladatsor elsõsorban a kitelepítés 60.
évfordulójával kapcsolatos adatokra kérdezett rá, majd a
sváb nõi ünnepi és hétköznapi felsõruházat leírása volt a
ta össze.
Igen szoros volt a verseny, elsõ helyezett lett a Zrínyi
Ilona Általános Iskola csapata 48 ponttal. Felkészítõ tanár: Dankó Józsefné. Jutalmuk 30.000 Ft. Második helyezést ért el a Zsigmondy Vilmos Gimnázium csapata 47
ponttal, õk 20.000 Ft-ot nyertek. A harmadik helyen ért
célba a Petõfi Sándor Általános Iskola csapata 46 ponttal,
felkészítõ tanárok: Zentainé Krémer Csilla és Pratz Attila
voltak. Nyereményük az oklevélen kívül 10.000 Ft.
Szépen szerepelt az Eötvös József Általános Iskola csapata is, egy ponttal maradtak le a dobogóról. Felkészítõ
tanár: Bogár Zoltánné
Minden résztvevõ csapatnak szeretettel gratulálunk!

2008. február 5. kedd, 9 óra és 10.30.: Gyermekszínház bérletsorozat következõ elõadása: Hamupipõke. A Nektár Színház mûsora. Belépõ: 300.- Ft.
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