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A J ó z s e f 
A t t i l a 

Művelődési Ház-
ban a rangos 
Európa Nap – A 
Párbeszéd Nap-
ja elnevezésű 
rendezvény nyi-
tóakkordjaként a 
résztvevőket dr. 
Tittmann János 
po lgármester 
köszöntötte.  – A 
Párbeszéd Nap-
ján ezúttal az 

1914-ben alapított, szerteágazó és értékes tevékenységével vá-
rosi önértékelésünk és önmeghatározásunk alappillérévé vált 
Dorogi Atlétikai Club tiszteletére gyűltünk össze – jelentette ki 
a településvezető. Ezt alátámasztandó több helyi sportegyesü-
let is bemutatkozott a nagyközönségnek. A Dorogi Futball Club 

múltját, jelenét annak elnöke, Mayer László, a Dorogi Diófa 
Sportegyesületetét (női labdarúgás) Gőbölös Gabriella csa-
patkapitány, a Dorogi Egyetértés Sportegyesületének kézilab-
da szakosztályáét Vig Attila, míg természetjáró szakosztályát 
Kardos Jenő ismertette. Hasonlóképp járt el a Dorogi Nehézat-
létikai Club nevében Bacsa Ferenc és Puksa Ferenc, valamint 
az Új-Hullám Sportegyesület képviseletében Várhegyi Ferenc 
is. Végezetül Szekér Zoltán, Dorog Város Egyesített Sportintéz-
ményének vezetője ajánlotta a megjelentek fi gyelmébe a cen-
tenárium alkalmából megjelent, a város sportéletét bemutató 
Dorogi sportpillanatok 1914-2014 című könyvet.

A könyvbemutató után  dr. Tittmann János megjutalmazta 
Csuha Andrást, a Dorogi Egyetértés Sportegyesület leköszönő 
elnökét, majd Gremsberger Bertalannak átadta a „Dorog város 
jó tanulója – jó sportolója” elismerést. A 13 éves fi atalember a 
birkózásban és a japán szumóban is jeleskedik, ahogy tanul-
mányi átlaga is kitűnő. Dorog rangos kitűntetését, a Pro Urbe-
díjat az idén a Dorogi Nehézatlétikai Club érdemelte ki. A díjat 
Puksa Ferenc elnök vette át a birkózók nevében. 

100 éves a dorogi sport. A város sportéletének, a legendás sportolóknak, a tehetséges ifjaknak szenteltük városunkban az idei 

Európa Nap – A Párbeszéd Napja elnevezésű rendezvénysorozatot. Május 17-én könyvbemutató, a Buzánszky Jenő Stadion 

Gáthy Zoltán által tervezett és erre a napra felújított kapujának avatása is a sportolóknak állított emléket. A különleges szom-

baton ünnepelt a 125 éves bányászzenekar is a Tavaszi koncerttel. A napot a női focisták, a Diófa SE bajnokavatása aranyozta 

be.

Dr. Tittmann János polgármester, a képviselő-testület, valamint a testvérvárosból, Marienbergből érkezett delegáció tagjai fel-

avatták a megújult Buzánszky Jenő Stadion kapuját. A Dorogi sportpillanatok 1914-2014 c. könyvben megjelent nyitógondolat:

„100 éves 
kapunak” ne-
veztük el sta-
dionunk vasút 
felöli bejára-
tát, a Dorogi 
Atlétikai Club, 
a DAC 1914-
ben történt 
megalapítása 
előtt tisztelgő, 
2014 tavaszán 
felújított épí-
tészeti emlé-
ket. 

A nemzetek egén gyülekező sötét fellegek vetette árnyak alatt 
egyre nyugtalanabbá váló világban Dorogon, 1914 tavaszán sport 
egyletet alapítottak. Neve először Dorogi Atlétikai és Futball Club 
volt, majd ezt lerövidítették Dorogi Atlétikai Clubra. Röviden DAC. 
Valóban dacoltak a környező világgal, mert nem akarták feladni 
álmaikat, céljaikat. 

Egy kapu rendeltetése szerint nyitásakor ki- és belépést tesz le-
hetővé az egymáshoz közeledni akaróknak. Zárásakor távolmara-
dásra szólítja fel a nem kívánatosakat és védeni próbálja a belül 
levőket. 

Be kell vallanunk, hogy „100 éves kapunk” nem tudott teljes 
mértékben megfelelni elvárásainknak az elmúlt évszázad során és 
még ma sem teljesíti tökéletesen feladatát.

A XX. század addig sosem látott nagyságú háborúkat, korábban 
ismeretlen megpróbáltatásokat okozó társadalmi folyamatokat 
zúdított az emberekre. Kapunk nem tudta kirekeszteni a szenve-

dést hozó erőszaktevőket, nem tudta megvédeni a munkára, békés 
családra, sportolásra, egyszerű, hétköznapi boldogságra vágyó 
egyéneket, közösségeket.

Kapunk ma sem tud jól működni. Egyebek mellett azért sem, 
mert a történelem tanulságait nem szívleljük meg. Kapunk még 
ma sem rekeszti ki társadalmunk nehézségeit erőszakkal megol-
dani kívánókat. Nem ítéljük el a sokszor saját nehézségeikre hivat-
kozó, keserű indulatukból erőszakra hajlókat sem.

A társadalmi erőszak mindig értelmi, szellemi, jellembeli alultel-
jesítés és ez nem képzettség függvénye. A XX. század szenvedés-
történetében is a legbűnösebbek azok a társadalmak voltak, mely-
ben a professzorok, egyetemisták, tanítók, patikusok, iparosok, 
kiskereskedők a társadalom söpredékével együtt csoportosultak 
politikai hordává, a mindent, adott esetben véglegesen megoldó 
erőszak jegyében.

„100 éves kapunk” ma sem véd meg bennünket az agresszív in-
dulattól eltorzult ábrázatukat símaszkkal, vagy a horda arctalan-
ságával leplezőktől.

Pedig a kapun beül élnek a győzelemre hivatottak. Azok az em-
berek, akik az életük sikereit úgy érik el, az álmaikat úgy valósítják 
meg, hogy elsőként önmagukat győzik le. Úgy, mint a dorogi stadi-
onban győzelmet arató sportolók. 

A sport az egyéni és közösségi boldogulás, az önkiteljesítés lát-
ványos világa.

Városunk száz éves sportja előtt tisztelgő „100 éves kapunk” le-
gyen a sport és a történelem megértésének szimbóluma és a jövő-
ben való békés boldogulás jelképe.

Dorog, 2014. március 13.

             Dr. Tittmann János
                                                              Dorog Város polgármestere

„100 ÉVES KAPU”

Puksa Ferenc átveszi a Pro Urbe-díjat
fotó: jochapress.hu

PÁRBESZÉD A NAGY MÚLTÚ DOROGI SPORTRÓL
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Az Éneklő Ifjúság mozgalom nyolcvana-
dik születésnapját ünnepelték május 21-
én a József Attila Művelődési Házban. A 
díszhangverseny minősítőként is szolgált 
a megjelent színvonalas produkciókat fel-
vonultató kórusoknak. Megyénk három 
városának – Esztergom, Dorog és Tata-
bánya – iskolái képviseltették magukat a 
megmérettetésen. A megjelenteket a KÓTA 
képviseletében Saltzer Géza szervező, majd 
Popovics György, a rendezvény fővédnöke 
köszöntötte. – Az emberi énekhang, mint 
természetes hangszer, ha összeáll egy 
szerves egésszé, és kórusként megszólal, 
annál felemelőbb érzés nincsen – véleke-
dett a megyei közgyűlés elnöke, aki koráb-
ban maga is énekkari tag volt. Dankó Jó-
zsef, a vendéglátó Zrínyi iskola első embere 
az oktatási intézmény Cantilena Kórusának 
vezénylőjét, a nemzetközi sikereket is jegy-
ző Kovácsné Fódi Krisztinát méltatta, és 
elégedetten konstatálta a Kodály-módszer 
(el)ismertségét. Ezt követően az Árpád-
házi, a József Attila és a Mindszenty iskola 
(Esztergom), valamint a Zrínyi iskola, továb-
bá a Tatabányai Árpád Gimnázium énekka-
rosai bővölték el a zsűritagokat. A zengő 
hangű fi atalság ezzel méltóképeen emlé-
kezett meg az Éneklő Ifjúság mozgalomról.

Kerek évfordulót ün-
nepeltek a Pedagógiai 
Szakszolgálatban május 
28-án. Az intézmény ala-
pításának 30. évforduló-
jára a hivatalos ünnep-
ségen túl játszónapot is 
szerveztek a gyerekek-
nek. 

A Komárom-Eszter-
gom Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Esztergo-
mi Tagintézménye Doro-
gi Telephelyén meghitt 
ünneplésre, emlékezés-
re gyűltek össze a szol-
gálat munkatársai. Dr. 
Tittmann János polgár-
mester virágokkal köszöntötte a megjelenteket, a játszónapra érkező gyerekeknek tor-
tával kedveskedett. Megemlékezett arról is, hogy az intézmény vezetője, Holló Márta, 
a dorogi Pedagógiai Szakszolgálat megalakulása óta, azaz 30 éve vezeti az intézményt. 
Ebből az apropóból meghívót nyújtott át neki a május 30-i Pedagógus Bálra, ahol a kép-
viselő-testület nevében is megköszöni majd kiváló munkásságát a vezetőnek. Mint azt 
Holló Márta elmondta, a szakszolgálatban a gyerekek nevelésével, fejlődésével kapcsola-
tos nehézségek esetén fordulhatnak a szülők az ellátási területükről (Dorog, Annavölgy, 
Bajna, Csolnok, Dág, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, Sárisáp, 
Tokodaltáró, Tokod, Úny) az intézményhez.  A nevelési tanácsadás mellett, a szakértői 
bizottsági tevékenységük, a logopédia szakterülete, a gyógytestnevelés és a fejlesztő ne-
velés tartozik hozzájuk.

A hivatalos ünnepség után a társasjáték, a vetélkedők kaptak főszerepet: menetlevéllel 
futottak egyik állomás után a másikhoz a gyerekek, akik pecséteket gyűjtve a megtelt 
papírost aztán különféle ajándékokra válthatták be. A vidám napot a városvezetésnek kö-
szönhetően tortázás zárta.

M. T.

30 ÉVES A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATDÍSZHANGVERSENY  
NYOLC ÉVTIZED
 TISZTELETÉRE

Hazánk egyik legszebb panorámájával hívogató kulcsosháza, 
a fekete-hegyi megújulva várja a természetjárókat. A 25 millió 
forintból megszépült és komfortosabbá vált „Sasfészket” má-
jus 30-án ünnepélyes keretek között adták át.

Több mint száz természetbarát gyűlt össze a Fekete-hegyi 
Kulcsosház ünnepélyes átadására május 30-án. Bár a szitáló 
eső nem kedvezett a megjelenteknek, de a boldog, büszke ar-
cok, a legendás történetek, az idősebb-ifjabb generációk örö-
me igazi közösségi ünneppé varázsolták az átadási ceremóniát. 
Dr. Völner Pál államtitkár, a térség országgyűlési képviselője 
köszöntőjében kiemelte: - Külön öröm számomra, hogy az át-
adási ünnepség egybeesik a dorogi sport 100. évfordulójával 
– mondta az államtitkár. – Őrizzük meg legalább ilyen állapot-
ban a házat, hogy minél több fi atal kapjon kedvet ahhoz, hogy 
ellátogassanak erre a vadregényes tájra. Dr. Tittmann János 
Dorog város polgármestere elmondta: - Településünk várossá 
nyilvánításának 30. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Na-
gyon szép ajándékot kaptunk a kulcsosház felújításával. Az 
ajándékot viszonozni szeretnénk. Ezután exkluzív kulacsokat, 
oklevél-tekercseket adott át többek között Zambo Péternek, a 
Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatójának és a házat évtizedek óta 
üzemeltető dorogi természetjáró szakosztály elnökének, Kar-
dos Jenőnek. A természetjárók –  és dr. Völner Pál -a 100 éves 
dorogi sport és a kulcsosház sziluettjével ellátott pólókat kap-
tak a polgármestertől.

A házigazda, Zambo Péter köszöntőjében kiemelte, hogy a 

kulcsosház meg-
építésének 80. év-
fordulóján, tavaly 
kezdődött meg a fel-
újítás. A Pilisi Park-
erdő Zrt.-nek az volt 
a törekvése, hogy 
felszereltségét, ké-
nyelmi fokozatát a 
lehetőségekhez ké-
pest a mai igények-
hez igazítsák, de a 
ház megőrizze ere-
deti, bakancsos me-
nedékház jellegét. 
A felújítási munkák 
során kicserélték 
a tetőt, felújították 
a kéményt, szige-
telték a falakat, 
kialakítottak egy 
jól felszerelt kony-
hát, egy vizesblokkot és építettek egy új cserépkályhát is. Az 
elektromos áramot napkollektorok és napenergia, illetve egy 
aggregátor biztosítja, emellett az épület új bútorzatot kapott. 
A kulcsosház felújítását, korszerűsítését a Pilisi Parkerdő Zrt. 
mintegy 25 millió forintból valósította meg. 

KULCSOSHÁZ ÁTADÓ: AJÁNDÉKOT KAPTAK A DOROGI TURISTÁK

Ajándékot adott át a polgármester 
Kardos Jenőnek
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IFJÚ KÉPZŐMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA A DOROGI GALÉRIÁBAN

2014-ben sorra kerülő rajzszakköri alkotásokból összeállított 
kiállításunk megnyitása során óhatatlanul eszembe jut, hogy 

ebben az évben vagyunk kénytelenek arról is megemlékezni,  hogy 
száz évvel ezelőtt 1914-ben tört ki az első világháború.

Részben ezért, mert feltételezem, hogy 1914 tavaszán is éltek 
okos, alkotni kész gyer-
mekek,  akik még nem 
is sejtették, hogy mi vár 
rájuk az következendő 
években. 

Aztán az is kiderült, 
hogy az úgynevezett 
nagy háborút lezárni 
igyekvő ostoba béke dik-
tátum az egész huszadik 
századra kiterjesztette a 
nemzetállami, faji ösz-
szecsapások szenvedés 
történetét és annak a 
korosztálynak az egész 
életét tönkretette.

Másrészt pedig azért emlékeztetek kiállításunk kapcsán az első 
világháborúra és azt követő évszázadra, mert az első világháború 
tragédiája mutatta fel először mindenki számára fájdalmasan átél-
hető módon, hogy a civilizáció legyőzte a kultúrát.

Az hogy a kultúra csak csatát, vagy csatákat vesztett  el a civilizá-
cióval szemben,  vagy magát a háborút, az nem kis mértékben attól 
is függ, hogy a ma itt kiállító gyermekek és mi, a szüleik, nagyszü-
leik mit teszünk még életünkben.

Nem mindenki számára világos, hogy a kultúra és civilizáció két 
nagyon is különböző dolog. 

A kultúra az ember világmindenséghez viszonyuló lelkiségének, 
szellemiségének és érzelmeinek a forrása.

A kultúra az egyén, a közösségek univerzumot bejáró álmodó, al-
kotó szárnyalása, a természetet és a természet felettit kutató ér-
telmének alázata és az emberek szeretete.

A civilizáció az élet, a társadalom technikája. Mindazok az eszkö-
zök, intézmények, ember alkotta törvények, melyek a kultúra kitel-
jesedésének szolgálatában állnak.

Az első világháború világosan megmutatta, hogy a kultúra vesz-
tésre áll a civilizációval szemben.

Tradicionális, lovagi eszményeknek hódoló, alkalmasint túlzottan 
cifrának is tűnő egyenruhában pózoló seregek kezdték a háborút. 
És a végén géppuska, tank és harci gáz ölt le nemtelen halállal egy 
generációt.

Már a kortársakban is felmerült a gyanú, hogy az események hát-
terében valami szörnyű dolog áll. Nem is dolog, egy folyamat, egy 
jelenség.

Ortega, Szekfű Gyula, Szécsi János és sokan mások már a husza-
dik század első harmadában, felében írásaikban részletesen leír-
ták a bajok forrását, a kultúra és a civilizáció bekövetkezett szem-
befordulását, egymással vívott harcát. 

Ebben a harcban a vezénylő tábornok és az ágyútöltelék szerepét 
ugyanaz a fi gura játssza: a tömegember.

A tömegember nem mennyiségi jelenség.
A tömeg egyneművé gyúrt egyedek masszája.
A tömegember elvesztette kapcsolatát a természettel és a ter-

mészet felettivel.

A tömegember pajzsán a kisszerűség és középszerűség koronáz-
tatik meg.

Érzelmek helyett érzelgősség, kifejező nyelv helyett közhelyek, 
művészet helyett díszítés, hit helyett vallási rítusok jellemzik.

A tömegember a gépek, eszközök, technikák bűvöletében él. Ki-
váló technikus.

A tömegember magára hagyva fél, csak tömegben érzi jól magát 
és tömegben mindenre kapható.

Ezek a korai leírások önmagukban is drámaiak, de hozzá kell ten-
nünk azt, hogy korabeli szerzőik talán még elképzelni sem tudták 
azt, amit mi nap mint nap látunk.

A plázák gyorséttermeiben fülükre szorított telefonokkal ebédelő 
fi atal párok önző magányát.

A való világ  villák tobzódó közönségességét. Az otthonból lakássá 
értéktelenedett sivárságokból menekülő árvákat, akik  közösségi 
oldalak virtuális valóságában keresik elveszett személyiségüket. 
És megesik, hogy telefon okosabb, mint használója. A civilizáció 
csatákat nyer a kultúrával szemben.

De nem adjuk fel. Kik nem adják fel?
Mi, akik most itt vagyunk. És még sokan mások, akik most más-

hol nyitnak meg egy kiállítást. Ott vannak egy hangversenyen. Vagy 
éppen otthon olvasnak.

Ki nem adja fel? Kapa Melinda, Tóth Major Kriszina, Kolonics Pé-
ter. És most nem tudom felolvasni száz gyermek nevét és a szüle-
ikét.

Csak tudjunk egymásról. Azzal a céllal, hogy felismertük, hogy 
vannak közös ügyeink és ezek között az egyik a kultúra és a civili-
záció harmóniájának megteremtése. Kultúránkból fakad az, hogy 
nem csatákban, háborúkban gondolkodunk, nem akarjuk száműz-
ni a civilizációt egymást kiegészítő elemek harmóniájának megte-
remtésére törekszünk. Ezért fontosak nekünk gyermekeink képei. 
Színes egyéniségekre van szükségünk kultúránk kiteljesedése ér-
dekében.

Olyan tanárokra van szükségünk, akik tehetségükkel, odaadásuk-
kal képesek olyan lelki, közösségi feltételek kialakítására, melyben 
a gyerekeknek van kedvük, van segítségük kultúrából táplálkozó 
önkiteljesítésükhöz. És végül, de nem utolsó sorban szükségünk 
van olyan kiállítás látogatókra, akik örülnek  a kultúrának, örülnek 
a tehetséges gyereknek. Köszönetet mondanak a tehetséges taná-
roknak közös kultúránk jegyében.

            Dr. Tittmann János
                                                              Dorog Város polgármestere

A Párbeszéd Napján a kulturális élet legkiválóbbjai előtt is tisztelegtek a bányászváros lakói, elöljárói. A Dorogi Magyar – An-
gol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola ifjú képzőművészeinek munkáiból nyílt kiállításon dr. Tittmann János 
a legnagyobb elismerés hangján  szólt az alkotó fi atalok patrónusairól. 

Záróakkordként a 125 esz-
tendőt megélt – Zagyi István 
karnagy vezette – bányászze-
nekar szórakoztatta a nagyér-
deműt – egyebek mellett Ennio 
Morricone-szerzeményekkel. 
Kovács Lajos helytörténész – 
aki Molnár Villővel közösen írt 
könyvében mutatja be a zene-
kar 1889 és 2014 közötti sike-
reit – „felhívására” több mint 
háromszázan köszöntötték 
felállva, vastapssal a muzsiku-
sokat. 

 125 éves a Bányászzenekar
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Kétévente rendezik meg a 
magyar zománcművesség 
utánpótlását nyújtó ifjú alko-
tók seregszemléjét Egerben. 
A pályázat elsődleges célja az 
egymástól való tanulás, a zo-
mánctechnika alkalmazásának 
helyes útján járás, a fejlődés. 

Örömmel fogadtuk a hírt, 
hogy az Eötvös Alkotókör min-
den munkája kiállításra került 
az Egerben rendezett VIII. Or-
szágos Zománcművészeti Bi-
ennálén, több munka a kataló-
gusba is bekerült. 

Április 26-án rendezték meg 
Egerben, a Vitkovics Alkotó-
házban a biennálé megnyitó-
ját. Az Eötvös Alkotókör ismét 
rendkívül eredményesen sze-

repelt a biennálén, öregbítve 
Dorog városának hírnevét. Az 
egyéni kategóriában Kovács 
Vivien munkája 3. helyezést 
ért el. Csoportos kategóriában 
Kecskeméti Klaudia és Fekete 
Zsanett pályamunkája szintén 
3. lett. Zibák Fanni, Uracs Ber-
told  Selmeci Anna, Róth Edina, 
Pohner Orsolya, Lajos Nikolett, 
Kónya Kata közös munkája 1. 
helyezést ért el. Alkotókörünk 
kiemelt dicséretben részesült 
a zsűri részéről. Az erről szóló 
oklevelet az alkotókör művé-
szeti vezetőjének Kolonics Pé-
ternek adta át Kátai Mihály fes-
tőművész, a zsűri elnöke. 

 (kOpE)

ORSZÁGOS ZOMÁNCMŰVÉSZETI 
BIENNÁLÉN AZ EÖTVÖS ALKOTÓKÖR

FEDEZZÜK FEL DOROG 
KINCSEIT!

Előző számunkban játé-
kos sétára hívtuk Önöket. 
Kértük, fedezzék fel újra 
városunk értékeit, talál-
ják meg azt az épületet, 
amelynek részletét bemu-
tattuk májusi számunkban. 
A fotó alapján a művelődé-
si házra sokan ráismertek. 
A helyes megfejtők közül 
május 26-án kisorsoltuk a 
szerencsést, a dorogi Eck 
Dénest, akinek szülei vették 
át Dorog Város Önkormány-
zatának ajándékát a négy 
színházjegyet, amelyek a 
Játékszínbe, az „És már senki sem” című darabra szólnak. 

2510 Dorog, Bécsi út 43.

(Bécsi udvar 13/2.)

06 33/441 066

info@jegyaruhaz.hu

A kubai delegáció, dr. Tittmann János és Kiss-Maly László

BOLDOGGÁ AVATJÁK A DOROGI MISSZIONÁRIUST
Újabb mérföldkőhöz érkezett a dorogi szü-

letésű kubai misszionárius, Vándor Wech 
József (Jose) boldoggá avatásának folyama-
ta. A napokban kubai küldöttség járt város-
unkban, hogy további adatokat, személyes 

élményeket gyűjtsenek a misszionárius Dorogon és környékén 
élő rokonaitól, tisztelőitől. A tapasztalatokat összegezték, Ván-
dor Wech József hagyatékából származó fényképeken lévő sze-
mélyeket beazonosították. A dokumentumokat felhasználják 
majd annak az életrajzi könyvnek az elkészítésénél, amelyet a 
boldoggá avatási ceremónián adnak át a Szentatyának Rómá-
ban.

Kiss-Maly László esperes és dr. Tittmann János polgármes-
ter május 7-én fogadták a kubai delegációt, a Magyarországi 
Szalézi Tartományfőnök, Ábrahám Béla atya kíséretében. Majd 
a Német Nemzetiségi Emlékházba látogattak, ahol a Puchner 
család, azaz Vándor atya rokonai segítették a képeken lévő 
személyek beazonosítását, a családfa kutatást. Megnézték 
a szentéletű misszionárius szülői házát is, ahol a rá jellemző 
egyszerűség uralkodik a mai napig. Az eseményen jelen vol-
tak: Kolonics Péterné elnök asszony, Molnár Albert képviselő, 
Kubából Bruno atya-posztulátor (aki a boldoggá avatás anya-
gait gyűjti a Szentszék megbízásából), a Santa Clara-i  Vándor 
múzeum igazgatója, Depaula Flavio SDB szalézi szerzetes pap, 
tartományi titkár, ekonómus, Bende György, a Bányásztemplom 
világi elnöke, Diószegi László az akkori dorogi káplán, aki so-
kat beszélgetett Vándor  Wech Józseffel, a rokonok Hágelmayer 
Antal, Puchner Ferenc, Wech Attila és Sasvári Katalin  nemze-
tiségi  képviselő.

Diószegi László úrtól megtudtunk egy érdekes részletet: az 
egyszerűség, a vidámság jellemezte a papot, aki Dorogon leg-
utolsó hazalátogatásakor rácsodálkozott a plébánia udvarára 
és a szépen művelt zöldséges kertjére.  Mosolyogva jegyezte 
meg akkor: „Szép-szép, de hol focizhatnak itt a gyerekek?” Ez 
az apró epizód is szemlélteti, hogy bárhol járt, mindig a fi atal-
ság érdekeit nézte elsőként és bárkivel megtalálta a hangot 
egész életében. A delegáció tagjai meggyőződtek arról, hogy 
Dorogon is hasonló tisztelet övezi Vándor atyát mint Kubában. 

A Szent Borbála templomban ennek a tiszteletnek adnak tanú-
bizonyságot azzal is, hogy színes üvegablakon ábrázolják majd 
a boldoggá avatás felé tartó papot. Az üvegen kubai és dorogi 
jelképekkel veszik majd körbe az erényes misszionáriust.

Személyisége, lelkisége és lelkipásztori kreativitása mély be-
nyomást tett a kubai Santa Clara Egyházmegyére, ahova Vándor 
atya 1954. december 9-én érkezett azzal a céllal, hogy felépítse 
a Rosa Pérez Velasco Művészetek és Mesterségek Intézetét, és 
ellássa a Kármelhegyi Boldogasszony-templom híveinek lelki-
pásztori gondozását. Az egész városban ismerték a „béke em-
berét”, a példás papot. Vándor atya keresett lelki vezető volt, 
kedves és barátságos, a szíve mindig nyitva volt a fi atalok és a 
felnőttek előtt. Negyven évig szolgálta ott híveit. Boldoggá és 
szentté avatását tíz évvel ezelőtt kezdeményezték a kubai Sza-
lézi Rend tagjai.

M.T.
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FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2014. június 25-én 8-12 óra között tartja fogadónapját a pol-
gármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő június 18-án 16-
17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épü-
letében, a könyvtárban.  A képviselő telefonon is elérhető: 
30/520-9615
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hó-
nap páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi  
iskolában. E-mail: jaszberenyi_karoly@freemail.hu
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselő az Intézmények 
Házában, az MSZP irodában június 12-én és 26-án 15.00-
17.00 óra között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő június 24-én, 17-18 
óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja foga-
dóóráját.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában, Felelős kiadó: dr. Tittmann János 
polgármester, Főszerkesztő: Madarász Tímea, Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, 
Bécsi út 71. Telefon: 33/431-299, E-mail: varosmarketing@dorog.hu, Következő 
lapzárta: 2014. augusztus 1. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

TESTÜLETI HÍREK
Napirend: 
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá-

ról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fon-
tosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek…./2014. (V.30.) önkormányzati rendelet a szociá-
lis igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2012. (II.24.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról

3.) Demens személyek nappali ellátása
4.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ alapító okiratá-

nak módosítása
5.) Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ szakmai prog-

ramjának módosítása
6.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületé-

nek…/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete a Dorog 
Város Önkormányzata által fenntartott személyes gon-
doskodást nyújtó intézmények, illetve szolgáltatások 
igénybevételéről szóló  7/2012.(II.24.) önkormányzati  
rendelet módosításáról

7.) Dorog Város Önkormányzatának…./2014.(V.30.) önkor-
mányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 3/2014. 
(II.28.) önkormányzati  rendelet módosításáról

8.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítása

9.)  Dorog Város Schmidt Sándor Szabadtéri Színpad ki-
alakítása

10.)  Petőfi  Sándor Általános Iskolával határos területek 
rendezése

11.) Döntés a Dorog Városi Uszoda elnevezéséről
12.)   A 2014. évi nyári napközi megszervezése
13.)  A 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés meg-

szervezésére
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben 
a város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A 
képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában az Arany 
János Városi Könyvtárban és a város honlapján olvashatják. 

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 
PÁLYÁZATOT HIRDET 10 FŐ 

MEGVÁLTOZOTT 
MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁL-

LALÓ FOGLALKOZTATÁSÁRA

Foglalkoztatás jellege: munkaviszony 

Munkaidő: napi 4 óra 

A munkavégzés helye: 
Polgármesteri Hivatal, 2510 Dorog, Bécsi út 71.

Az ellátandó munkakör megnevezése:  
- térfi gyelő kamerarendszer ügyeleti szolgálat
- kézbesítő 

A munkaviszony időtartama: 
határozatlan időre szóló munkaszerződés 

Munkabér: a mindenkori minimálbér

Pályázati feltétel:  -megváltozott munkaképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- megváltozott munkaképességről szóló irat, igazolás
- iskolai végzettséget igazoló okmány

Az alkalmazás feltétele: a foglalkozás egészségügyi szakor-
vosi vizsgálati vélemény 
- erkölcsi bizonyítvány 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. szeptember 01., 16.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:  
Nagy Antalné személyügyi ügyintéző 
(33/431-299/122 m.) 

A pályázat benyújtásának módja: 

1.   A pályázat postai úton történő megküldése a következő 
címre: 

     Polgármesteri Hivatal,  2510 Dorog, Bécsi út 71. 

borítékon a következőt kell feltüntetni: 

    „Álláspályázat megváltozott munkaképességű munkavál-

lalók részére” 

2. Elektronikus úton Kecskésné Patos Szilvia jegyző részére 
a varoshaza@dorog.hu email címre

3. Személyesen: Polgármesteri Hivatal,  

2510 Dorog, Bécsi út 71. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
 2014. szeptember 10. 

Munkába lépés ideje: 2014. október 01. 

A pályázati kiírás további közzétételének módja:
 - www.dorog.hu, - „Közhírré Tétetik” c. lap
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A Dorogi Diófa SE NB II-es felnőtt női 
labdarúgó csapata a 2013/2014. évben 
a bajnokság vége előtt két mérkőzés-
sel, HIBÁTLAN teljesítéssel BAJNOKI 
ARANYÉRMET NYERT, mely alkalomból 
az utolsó hazai mérkőzés után BAJNOK-
AVATÓ ÜNNEPSÉGET tartottak május 17-
én. A győzelmi ünnepségen dr. Tittmann 
János polgármester is megjutalmazta a 
csapatot és a szakvezetőket.

Klotz Tamás szakosztályvezető büszke 
a lányokra, akik az egyesület nyolc év-
vel ezelőtti megalakulása óta, folyama-
tos fejlődést mutatnak, így jutottak el az 
NBII-es bajnoki címig. – Az NBII két győz-
tese (a Zalaegerszeg és a Dorog) bajno-

ki döntőt játszik, 
amelynek eredmé-
nyeként áhított cé-
lunk, az NBI-be való 
bejutás is megvaló-
sulhat. Köszönjük 
Dorog Város támo-
gatását! A sikerünk 
közös.

A Magyar Kupa 
elődöntőjébe viszont 
még soha nem jutott be NBII-es csapat a 
Diófán kívül. A sportegyesület a bajnok-
avató felemelő aktusa mellett ezzel (is) 
történelmet írt májusban. 

Az NBI-be kerülésért vívott csatában a 

Dorog idegenben legyőzte a Zalaegersze-
get (ZTE - Dorogi Diófa SE 1-3, 0-2) Gól: 
Várkonyi Orsolya 2, Karina Andruskova.

A bajnoki döntő visszavágóját június  
8-án Dorogon tartják. Cél az NBI!

Véget ért a női NB-II-es kézilabda bajnokság, melynek utolsó 
fordulóját követően telt ház előtt ünnepelhettek a lelkes szur-
kolók a Városi Sportcsarnokban.

Ennek kapcsán is van okunk visszatekinteni, hiszen a kiváló 
utánpótlás nevelésnek köszönhetően egyre jobb eredményeket 
könyvelhet el a Dorogi Egyetértés Sportegyesület Kézilabda 
Szakosztálya. Vig Attila elnököt, a kicsik edzőjét kérdeztük a 
juniorok bajnokavatója után.

Mi a dorogi utánpótlás nevelés sikerének titka?

Városunkban az országban szinte elsőként vezettük be az óvo-
dás, illetve alsó tagozatos korosztálynál a szivacskézilabdázást, 
amely a mozgásfejlesztésre járó kicsiknél kiválóan fejleszti a 
gömb- és a ritmusérzéket. A Petőfi ben és a Hétszínvirág Óvo-
dában Körmöczi Renáta, a Zrínyiben Szrnka Anna foglalkozik 
a legkisebbekkel. Szerencsénk van, széles bázisra építhetünk, 
hiszen 120 lánygyermek jár a különböző korosztályos edzések-
re. 

Hogyan állnak fel a csapatok?

Két évfolyamonként alakítjuk ki a korosztályos gárdákat, de 
fi gyelünk arra, hogy átalakulóban ez a klasszikus felállás. Az 
utánpótlás csoportok versenyrendszerének módosulására 
azonnal reagálunk majd.

Jelenleg melyik dorogi csapat a legsikeresebb?

Ha az utóbbi egy évtizedet nézzük, a legtöbb siker a 98-as szü-

letésű korosztályhoz köthető. Tizenkét országos döntő közül 
hatot nekik köszönhetünk. Emellett nyerni tudtak a két legran-
gosabb hazai utánpótlás tornán. Ők egyébként az elsők között 
voltak, akik a szivacslabda segítségével ismerkedtek meg a 
kézilabdával.

A Petőfi  iskola sportiskolai osztályaiban szeptembertől az első két 
évfolyamon minden kisdiák megismerkedik a négy alapsportággal. 
A kézilabdázás hogyan jelenik meg ebben a struktúrában?

Gyakorlatilag több mint egy évtizede az Eötvösben és néhány 
éve a Petőfi ben is képezzük az utánpótlás korú kéziseket. Ez 
továbbra is így marad, hiszen a szakembergárda és a sportlé-
tesítmények adottak. Büszkék vagyunk arra, hogy – a 75 ezres 
lélekszámú Tatabányához hasonlóan – kisvárosunkban széles 
bázisra támaszkodva kereshetjük meg az igazán tehetséges 
gyerekeket.

A hazai megmérettetések mellett több alkalommal jártak kül-
földön is.

A kézilabda mint versenysportág rengeteget ad a fi ataloknak. 
A kitartásra, fegyelemre tanítja a gyerekeket. Ugyanakkor je-
lentős a közösségformáló ereje is, amelyet a közös utazások, 
külföldi versenyek erősítenek. Tavaly Spanyolországban jár-
tunk egy nemzetközi tornán, az idén Klagenfurtba megyünk az 
U16-os válogatottal. 

folyt. a 8. oldalon

BAJNOKAVATÓ A DOROGI 
DIÓFA SE-NÉL

MEGNYERTÉK A BAJNOKSÁGOT A JUNIOR KÉZISEK
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Mi a helyzet a felnőttekkel?

3-4 évvel ezelőtt bizonytalanná vált a felnőtt csapat 
szereplése, nehéz volt megtartani a játékosokat. Sze-
rencsére a lemorzsolódást sikerült megállítani, de a 
csapattá kovácsolás folyamata még javában tart. Leg-
fontosabb a bővebb keret kialakítása és a motiváltabb, 
mentalitásában elszántabb gárda felépítése.

Elnökként mennyiben tud ehhez hozzájárulni?

A szakosztályban dolgozó kollégák lelkiismeretes 
munkájának köszönhetőek az eddig elért eredmények. 
Professzionálisabb, a feladatokat pontosan meghatá-
rozó egyesületi munkát kell kialakítani. Eredményeink 
kommunikálására is fi gyelnünk kell, hogy megítélé-
sünk még inkább pozitív legyen. A támogatók mellett a 
szülők erejére is számítunk, ahogy eddig. Szerencsére 
teltházasak hazai mérkőzéseink, de sokan kísérnek el 
minket az idegenbeli találkozókra is. Együttműködési 
megállapodás tető alá hozását készítettük elő az MTK-
val, amely a differenciáltan történő versenyeztetést is 
lehetővé teheti, ugyanakkor nagyon fontos számunkra a 
társasági adó pályázatok lehívása is, amely még néhány 
évig biztos alapot adhat működésünkre.

M.T.

TEKÉS SIKER A DIÁKOLIMPIÁN
Honvéd Bence az Országos Diákolimpia döntőjében harmadik helyet 
szerezte meg a Dorognak. A fi atal tekés felkészítő edzője: Bíró László.

Cím: lakás alap-
területe:
(négyzet-

méter)

szoba-
szám:

komfortfo-
kozat:

lakásfenntartás havi  költségei: a lakás 
megtekin

tésére jelölt 
időpont: 

2014.

lakbér (szociális 
Ft/lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege

(Ft/lakás):

Dorog, Hungária út 8. fsz. 1. 52 2 komfortos 10.972 fűtés:   10 000
villany:   9 000
víz:          8.000

június 13.
11.30 – 12.00

A pályázat benyújtásának feltételei  az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet alapján: 5. § (1) (2). A www.dorog.hu-n olvasható.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚLAKÁSOK PIACI ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁS SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA

Cím: lakás alap-
területe:
(négyzet-

méter)

szoba-
szám:

komfortfo-
kozat:

lakásfenntartás havi  költségei: a lakás 
megtekin

tésére jelölt 
időpont: 

2014.

lakbér (piaci 
Ft/lakás)

közüzemi díjak 
becsült összege

(Ft/lakás):

Dorog, Baross ltp. 34. 4/13. . 48 2 összkom-
fortos

14.304.- távhő:  30.000.-  
villany:  8.000.- 
víz:         8.000,.      
+melegvíz

június 13.
10.00-10.30.

Dorog,
Baross ltp. 17. szám 3/1.

55 2,5 összkom-
fortos

16.390.- távhő:  35.000.-
villany:  9.000.-  
víz:         8.000,.      
+melegvíz

június 13.
10.30-11.00

A pályázat benyújtásának feltételei  az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 3/2014. (II.28.) 
önkormányzati rendelet alapján:  6.§ (1) (2). A www.dorog.hu-n olvasható.
A pályázat benyújtásának határideje:   2014. június 20 .
 A pályázat nyomtatványát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán lehet átvenni ügyfélfogadási időben. 
 A döntés határideje: 2014.  június 27. A döntés közzététele a város honlapján történik (www.dorog.hu). 
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AZ ORSZÁG ÖT LEGJOBB TUDOMÁNYOS 
DIÁKDOLGOZATÁBÓL NÉGY DOROGI

Hosszú évek óta sikeresen szerepelnek a dorogi tanulók a Kutató Gyerekek Tu-
dományos Konferenciája regionális és országos döntőin. Amit azonban az idei 
kiírásban elértek, az példátlan és alighanem felülmúlhatatlan teljesítmény. Már 
a százhalombattai elődöntőre is a legnagyobb számban kaptak meghívót a do-
rogiak, pedig ebben a komplex tanulmányi programban csak a minőség számít. 
Nyolc tanuló került a budapesti döntőbe, így az országban a legtöbb kvótát sze-
rezték a negyvenkilenc prezentációt felvonultató mezőnyben. Második díjat nyert 
Holyba Tamás (Zrínyi Tagiskola, Zicsi Enikő mentoráltja), Kolozsvári Barnabás 
(Eötvös, Bartl Zoltán), Berta Lourdes (Zrínyi, Dankó József). Első díjat nyert 
Krempf István (Eötvös, Balogh Balázs, Schiszler Anna), Laár Ambrus (Zrínyi, 
Tóth Major Krisztina), Pléli Csanád (Zrínyi, Kovács Lajos), Molnár Villő (Zrínyi, 
Kovács Lajos, Molnár Klára), Pusenyák Viktória (Kovács Lajos, Pusenyákné Ta-
vasz Tünde). 

A dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária által vezetett zsűri ezután ismertette 
döntését arról, hogy öt előadót és felkészítőit hívja meg a június 18-án lebonyo-
lítandó Tudomány Napja rendezvényére Budapestre. Négy tanuló és felkészítő-
ik Dorogról érkeznek majd erre a rangos eseményre: Holyba Tamás, Krempf 
István, Molnár Villő és Pusenyák Viktória mentoraikkal együtt újra számot ad-
hatnak felkészültségükről, valamint az ahhoz vezető útjukról: egész tanévben 
végzett kutatásmódszertani munkájukról.

Érdemkereszttel ismerték el több évtizedes munkásságát 
Fritz István világi hitoktatónak, a Máltai Szeretetszolgálat do-
rogi csoportvezetőjének.
Mióta tagja a Máltai Szeretetszolgálatnak?
1994-ben Esztergomban voltam terepszemlén az ottani cso-

portban. A karitász munkára, a rászorulók segítésére város-
unkban is nagy szükség volt, éppen ezért a következő évben 
létrehoztuk a dorogi csoportot.
Kiknek segítenek önkénteseikkel?

Az idős 
egyedülál-
ló emberek 
mellett a 
r á s z o r u l ó 
családok és 
a hajlékta-
lanok tá-
mogatása, 
életmódjuk 
m e g fe le lő 
irányba te-

relése, az iránymutatás szere-
pel feladataink között. Mintegy 
100 dorogit támogatunk rend-
szeresen, adományokkal és 
mentálisan.
Májusban Önnek ítélték az 

Apor Vilmos Érdemkereszt Ezüst 
Fokozatát. 

A régió javaslatára kaptam 
meg az Érdemkeresztet, amely 
nagy meglepetésként ért. Saj-
nos az ünnepségen - amelyet 
a magyarországi Máltai Szere-
tetszolgálat fennállásának 25 
évfordulója alkalmából tartottak 
- nem lehettem ott egyéb elfog-
laltságaim miatt, de a dorogi csoport tagjai elhozták számom-
ra az oklevelet és a keresztet, amelynek nagyon örültem. De 
nem ezért csinálja az ember. Kereszténységből fakadó kötele-
zettségem, hogy a nehézsorsú emberekkel foglalkozzam. 

 M. T.

KERESZTÉNYSÉGBŐL FAKADÓ KÖTELEZETTSÉG

CSALÁDI NAP
A Máltai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportja, 
a Szent József és a Szent Borbála Plébáni-
ák szervezésében szeretettel hívjuk és várjuk 
a családokat június 21-én 9-15 óra között a 
művelődési ház előtti térre (rossz idő esetén 
a művelődési házba), hogy együtt tölthessünk 
egy szép napot felnőttekkel és gyerekekkel. 
Színpadi programok, játék, kézműves foglal-
kozás és egyebek várják a családokat.

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközép-
iskola végzős diákjainak életében május 2-a volt a tanév egyik 
legjelentősebb napja, ugyanis ezen a napon vettek ünnepélye-
sen búcsút tanáraiktól és diáktársaiktól. A ballagás napján az 
osztályokat és folyosókat az alsóbb évfolyamos diákok ünneplő-
be öltöztették, a ballagók vállára tarisznyát akasztottak a búcsú 
jelképeivel.

Május  9-én tartották a gimnazisták a hagyományos suli buli-
jukat, amelynek bevételét egy tanteremből kialakított új torna-
szoba felszerelésére fordították. A buli teljes bevétele 150 ezer 
forint volt. 

TÖBB SZÁZAN A 
FELVONULÁSON

Több százan vonultak fel május elsején,  a 
Munka ünnepén Dorogon. A Hősök terétől 
10 órakor induló menetet a bányászzenekar 
és a mazsorettek vezették  végig a Bécsi 
úton, a Mária utcán és a Köztársaság úton 
keresztül az Otthon térig, ahol igazi népün-
nepély várt a közösségi programban részt 
vevőkre. 

A BALLAGÁS UTÁN AZ ÚJ TORNASZOBA BERENDEZÉSÉÉRT BULIZTAK



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

25. ÉVFOLYAM 6. SZÁM10 2014. JÚNIUS

FÚVÓS MUZSIKA
A Musik-Land Utazási Iroda szervezésében a József 
Attila Művelődési Ház több hangversenynek is otthont 
ad júliusban. A koncertekre a belépés díjtalan.
Harmonika-zenekari hangverseny
Időpont július 11. 17:30 óra
Vendégzenekar: Akkordeon-Orchester Ebikon (Svájc)
Közreműködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
Fúvószenekari hangverseny
Időpont: július 15. 17:30 óra

Vendégzenekar: Dawson Creek Kiwanis Community 
Band (Kanada)
Közreműködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
Fúvószenekari hangverseny
Időpont: július 23. 17:30 óra
Vendégzenekar: Ratsband Stadthagen (Németország)
Közreműködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2014 JÚNIUS 12. 

DOROG

10.00  Megnyitó a Hősök terén 
Szabó-Berghauer Zoltán

10.15  Dalcsokor 
Közreműködik: Kicsinyek Kórusa
Vezényel: Kovácsné Fódi Krisztina

10.30  Az ArtLimes Képzőművészek Dorogon I-II. c. 
folyóiratot bemutatja Mucha Ildikó

10.45  dr. Tittmann János polgármester köszöntője

11.00  A könyvtár felújítási munkáinak megtekintése

12.00  Dorogi kiadványok és könyvheti újdonságok 
árusítása az Arany János Városi Könyvtár, a Líra 
Könyvesbolt és a Gyermeksarok sátrainál.

 Dedikálási lehetőség

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

F E L H Í V Á S!

„ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG HÁROM ÉLETET”

Értesítjük a Dorog Város Véradóit és Lakosait, hogy 
ismét véradást szervezünk!

Helye: MŰVELŐDÉSI HÁZ, 2510 Dorog, Otthon tér 1.

Ideje:  2014.június 27. pénteken  10-16 óráig

Bizonyára Önök is hallottak arról, hogy nagyon sok 
ember szenved balesetet, míg mások súlyos betegsé-
gekkel küzdenek és állapotukon csak vér pótlásával, 

lehet segíteni.
Kérjük, jöjjenek és segítsenek másokon azzal, hogy 

vért adnak. 
Most nagyon nagy szükség lenne a véradományukra!
Várunk minden 18-65 év közötti lakost, aki egészsé-

gesnek érzi magát!
Személyi igazolványt, lakcímkártyát és TAJ kártyát 

hozza magával!

Önzetlen segítségét köszönjük!    
MVK Dorog Területi Szervezete


