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FÁKAT ÜLTETTEK AZ
ÓVODÁSOK A TEMPLOMNÁL
3. oldal

Petőﬁ Napok

Átadták a mesefalat

Az országos döntőben

Szépül a 100 éves kapu

2. oldal

3. oldal

5. oldal

7. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

PETŐFI NAPOK: PILVAX
KÁVÉHÁZBÓL AZ ISASZEGI CSATÁBA

A

„CSAK A HAZA LEGYEN NAGY ÉS
SZABAD”

Petőﬁ Sándor Általános Iskola régi hagyománya,
hogy március idusán versenyekkel, vetélkedőkkel
emlékezzenek meg az 1848-49-es eseményekről, s a kor
kiemelkedő személyiségeiről. Március második hetében
több napos, iskolák közötti tanulmányi, művészeti és játékos vetélkedőkön mérték össze tudásukat a város társiskoláinak tanulóival. A négy napos versenysorozatban az
alsósoknak szavalóversenyt rendeztek, melyekben egyegy Petőﬁ vers bemutatásával is készültek a versmondók.
A műveltségi vetélkedőn a 80 éve elhunyt Móra Ferenc
műveihez kapcsolódó irodalmi, nyelvtani és gondolkodtató
feladatokkal küzdöttek meg a csapatok. A rajzversenyen
Gretz Anna: Meseország című költeményéhez készítettek
illusztrációkat.

T

A felsősök komplex művészeti, történelmi, haditechnikai
és matematikai feladatokból álló, „Szarajevóval kezdődött”
elnevezésű csapatvetélkedőjének témája az I. világháború
volt.
Március 14-én, az iskola kompetencia alapú oktatási
rendszerében már jól ismert és alkalmazott témanapon
”Csatára fel, győzni kell!” címmel, egész napos programmal és különleges feladatokkal emlékeztek meg 1848-49
dicső napjairól.

öbb százan vettek részt az 1848-49-es Forradalom és
szabadságharc 166. évfordulója tiszteletére rendezett
városi ünnepségen. Az emlékezők ragyogó napsütésben
hajtották fejüket a tisztelet jeleként a márciusi események
forradalmi eszméi és az eszméket tettekre váltó márciusi ifjak emléke előtt a Petőﬁ téren. A Himnusz eléneklése
után a korabeli márciusi eseményekre emlékezve: „Csak a
haza legyen nagy és szabad” címmel dramatikus játék keretében színvonalas ünnepi műsort adtak a Gór Nagy Mária
Színitanoda növendékei, majd a koszorúzás percei következtek. Dr. Tittmann János polgármester, Kecskésné Patos
Szilvia és Deák Ferenc alpolgármester Dorog Város Önkormányzata nevében helyezett koszorút a Petőﬁ szoborhoz,
majd a dorogi nemzetiségi önkormányzatok helyezték az
emlékezés virágait az emlékműhöz. Dorog város intézményei, a Baumit Kft., A Dorogi Erőmű Kft., és a Promtávhő
Kft., a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány és a Dorog Város Kulturális
Közalapítványa, a Dorogi Ipartestület, Dorog Város Barátainak Egyesülete, a Dorogi Vállalkozók Egyesülete, a Városi
Nyugdíjas Egyesület, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség
Dorogi Szervezete, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Dorogi Alapszervezete, a Magyarországi Munkáspárt 2006
és a Zöld Baloldal, illetve az MSZP Városi Szervezete helyezett el koszorút tisztelegve a forradalom és szabadságharc
eszméi előtt.

Egy, a szabadságharc eseményeit felidéző keretjáték részeként a gyerekek különböző képzeletbeli helyszíneken:
a Pilvax kávéházban, az egyetemen, a csatamezőkön, a tábori kórházban és konyhában játékos feladatok keretében
mélyítették el ismereteiket a kor meghatározó eseményeiről. A Sportcsarnokban és a műfüves pályán felidézték az
isaszegi és a komáromi csatát, ahol az ágyúgolyókat labdákkal helyettesítve vívták meg „sorsdöntő” ütközeteiket.
Az iskola e nagyszerű programsorozat után sem pihen,
hiszen március 21-én megindították a ”Víz Világnapjától
a Föld napjáig” elnevezésű, több héten át zajló környezetvédelmi projektjüket, mely során számos, a környezettel
kapcsolatos programon, kiránduláson és előadáson részt
véve ismerkedhetnek meg Dorog és környékének környezeti szépségeivel és azok védelmével.
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SZŰRÖS ÉNEKMONDÓ,
SZIVÁRVÁNYOS FAL ÉS A
NÉPMESÉK

FÁKAT ÜLTETTEK
AZ ÓVODÁSOK
Az ütemtervnek megfelelően haladnak a kivitelezési munkálatok
a megújuló Arany János Városi Könyvtárban. A projekt részeként
fákat ültettek a Hősök tere környékére.

F

él év múlva adják át a városi könyvtár megújuló épületét a
nagyközönségnek. Jelenleg a kőműves munkálatok mellett,
elkezdődtek az asztalosipari szakmunkák is. Elkészült az új belső
lépcső és a nagy olvasóterem felett elhelyezkedő galéria acélszerkezete. A projekt részét képező soft tevékenységhez kapcsolódó
mini-projekt keretén belül fenyőket telepítettek a Hősök terén március végén. A templom melletti zöld területen a faültetésbe aktívan
kapcsolódtak be az óvodások. A szakemberek segítségével ásót ragadtak, rétegezték a földet a fenyők alá. A Béla király utcát is újabb
lombos növények díszítik, de a szakorvosi rendelőintézet elé is jutott
a növényekből.

Máté Anna átveszi a díjat

S

zínes délutánnak adott otthont a Zrínyi óvoda március 10-én. A „Magyarok vagyunk”
c. saját fejlesztésük projektzárójaként, tavaszi
szakmai napokat szerveztek. A programokat, a
közelgő nemzeti ünnep apropóján, az „Egyszer
volt, hol nem volt” magyar népmese óvodai rajzpályázat kiállítás megnyitójával indították.
Dorog négy óvodájából huszonhét színvonalas
rajz érkezett a pályázatra. Öt óvodás munkáját
díjazták. Az első díjat a zrínyis Máté Anna nyerte
el „ A Háromágú tölgyfa tündére” c. meseillusztrációjával. A nyertes és a további díjazottak: Tóth
Lara (Petőﬁ ovi), Vígh Alexandra (Hétszínvirág
ovi), Szűcs Patrik (Richter ovi), Pálﬁ-Lánchidi
Hanna (Zrínyi ovi) mesekönyveket, hangos könyvet, kirakót, színezőt vehetett át, de az összes
pályázó oklevéllel térhetett haza.
A program folytatásaként átadták a P. Tóth
Major Krisztina által tervezett több méter széles Magyar népmese festett háttérfalat. A művésztanár és kis csapata, a Zrínyi iskola diákjai
- Vitek Viktória, Jácint Vanessza és Partos Dorka
– igazán kitettek magukért. A mesefalat azonnal felavatták, hiszen üdítő háttérként szolgált
a szűrben érkezett Keresztes Nagy Árpád regös,
énekmondó műsorához.

A gyerekek az óvodában folytatják a kertészkedést: a már megtanult faültetési módszerrel saját intézményük udvarát is tovább szépíthetik hamarosan.
A KDOP-3.1.1/B12-2012-0001 pályázati kódszámú „Funkcióbővítő
belváros rehabilitáció Dorogon - az Arany János Városi Könyvtár közösségi színtérré alakítása” című projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával
valósul meg. www.nfu.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósul meg.

VILLA HELYETT PARKOLÓK ÉS ZÖLDFELÜLET
Néhány nap alatt eltűnt a belvárosból
a Bécsi úti - a 2011-ig rendőrségként
funkcionáló - leromlott állapotú épület. Schmidt Sándor egykori téli villájának bontásáról és a terület jövőjéről
olvasóink közül sokan érdeklődtek. A
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán kértünk tájékoztatást a bontásról.
A könyvtárépület felújítási munkáit
2014. ÁPRILIS

végző kivitelező jelezte az épület műszaki állapot romlását Az elkészült
tartószerkezeti szakvélemény alapján
a vizsgált épület élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapota miatt annak azonnali bontása indokolttá vált.
Ezt követően a területen parkolókat és
zöldfelületet alakítanak ki.
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MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI AZ EÖTVÖS GALÉRIÁBAN

A

Dorogi Alkotókör Amatőr Képzőművészeinek
munkáiból nyílt kiállítás a napokban az Eötvös Galériában.
A megjelentekkel – alkotókkal
és közönségükkel – Kolonics
Péter osztotta meg gondolatait. A művésztanár a felnőtteket
is „foglalkoztató” szakkör régés közelmúltjáról, valamint az
alkotás és a szabadság kapcsolatáról szólt. Tanítványai ﬁgyelmébe mindenekelőtt Pablo
Picasso szavait – „a művészet
lemossa a lélekről a mindennapok porát” – ajánlotta. Noha
a csoport tagjai – megfelelve

az amatőr „besorolásnak” – nem
foglalkozásszerűen, hanem kedvtelésből, a szépre törekvés jegyében tevékenykednek, Kolonics Péter meglátása szerint a tárlatban
helyet kapó képek alapján esetükben „nem túlzás művészetről
beszélni”. A mester a kiállítók –
Erős Anikó, Fekete Ferenc, Hamza
Györgyné, Kálmán Teréz, Kreitner
Istvánné, Kreitner Katalin, Magdics Sára, Major Istvánné, Monostori Laura és Wáry Zsuzsanna
– mindegyikét külön-külön méltatta.

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások szociális alapon történő bérbeadására
Cím:

lakás alapterülete : szoba(négyzetméter)
szám

komfortfokozat:

lakásfenntartás havi kltsg:

a lakás megtekintésére
megjelölt időpont:
2014.

lakbér
közüzemi díj
(szociális becsült összege
Ft/lakás) (Ft/lakás):
Dorog,
Zsigmondy ltp. 1. szám 4/3.

40

1

komfortos

6 330.-

fűtés: 10 000
villany: 9 000
víz:
8.000

04.11-én
9.50 – 10.20

Dorog,
Zsigmondy ltp. 3. szám 4/4

40

1

komfortos

6.330.-

fűtés: 10 000
villany: 9 000
víz:
8.000

04.11-én
10.30-11.00

Dorog,
Zsigmondy ltp. 9. szám 2/4.

39

1

komfortos

6 173.-

fűtés: 10 000
villany: 9 000
víz:
8 000

04.11-én
11.10 -11.40

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú lakások piaci alapon történő bérbeadására
Cím:

Dorog,
Széchenyi ltp. 5. szám 4/3.

Dorog,
Baross ltp. 17. szám 3/1.

lakás alapterülete:
(négyzetméter)

szobaszám

komfortfokozat: lakásfenntartás havi kltsg

lakbér
(piaci
Ft/lakás)

közüzemi díjak
becsült összege
(Ft/lakás)

a lakás megtekintésére:
megjelölt időpont
2014.

67

2

összkomfortos

19 970.-

távhő: 43.000.villany: 27.000.víz:
8.000,.
+melegvíz

04.11-én
9.10 – 9.40

55

2,5

összkomfortos

16.390.-

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

04.11-én
8.30-9.00

A pályázat benyújtásának feltételei az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 3/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelet alapján (5. illetve 6.§ alapján), amely olvasható www.dorog.hu-n.
A lakások műszaki állapota megfelelő. A festést, igény szerinti felújítást a pályázók saját költségükön végezhetik el.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18. A pályázat nyomtatványát a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán
lehet átvenni ügyfélfogadási időben.
A döntés határideje: 2014. május 5. A döntés közzététele a város honlapján történik (www.dorog.hu)
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DOROGI SIKER A MINDLAB OLIMPIA
MAGYARORSZÁGI DÖNTŐJÉN

ZSIGMONDYSOK A MÚLTUNK
HATÁROK NÉLKÜL HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐN

A

2013/14-es tanév második félévére hirdette
meg „A tudományosság és kultúra bölcsője”
Közhasznú Alapítvány, a Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesület és a szlovákiai LIMES –
ANAVUM Regionális Honismereti Társulás a Múltunk
határok nélkül című helytörténeti vetélkedősorozatot,
mely a helyi, Esztergom és környéke című tankönyv
törzsanyaga és forrásszemelvényei köré épült. A versenyre az Esztergom környéki középiskolák tanulóit
hívták meg.
Ezen a vetélkedőn iskolánk, a Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola
két csapattal indult: a 11.A és a 12.B osztály állított ki
3-3 tagú csapatot.

M

árcius 22-én Dunakeszin rendezték meg a MindLab
Olimpia országos válogatóját. A MindLab egy gondolkodásfejlesztő program, logikai-stratégiai játékok segítségével.
A dorogi csapat egyik tagja, Pohner Zsolt Dáma versenyszámban országos 3. helyezést ért el..
Versenyzőink: Holyba Tamás, Szladicsek Ákos, és a bajnokság
legﬁatalabb versenyzője Holyba Kata is derekasan helytálltak.
Pohner Zsolt csak egy hajszállal maradt le a világbajnokságról. Holtverseny alakult ki a 2. és a 3. helyezett között, és az
egymás elleni eredmény döntött, az pedig az ellenfelének kedvezett.(A nemzetközi Olimpián az első és második helyezettek
képviselhetik hazánkat.)
Felkészítő tanárok: Bartalos Edina, Teplánszkiné Török Mónika, Horváthné Lécz Ibolya

A győztes csapatok a veszprémi várban

IRÁNY AZ ORSZÁGOS VERSENY!

M

árcius 17-én Mocsán megrendezett XV. Országos Technikaverseny megyei fordulóján a DOKI 3 fős csapatát
– Mielec Kristóf és Vígváry Viktor a Petőﬁ, Pléli Csanád Zrínyi
iskolából – Süttő Zsolt technika tanár készítette fel.
A versenyen először egy összetett feladatokat tartalmazó tesztet oldottak meg, majd egy munkadarab elkészítése várt rájuk.
Diákjainkra méltán lehetünk büszkék, mert a legjobb eredményt érték el, így május 30-31-én a Szerencsen rendezendő
országos döntőn Komárom-Esztergom megyét a DOKI csapata
képviselheti.

A négy internetes forduló után szinte fej-fej mellett
jutottunk a döntőbe. A szóbeli megmérettetésen a 11.A
a 4., a 12.B a 3. helyezést érte el, így a győztesekkel mi
utazhattunk Veszprémbe.
A versenyt követő kirándulás tartalmas és nagyon érdekes volt. A csapatok és kísérőtanáraik az első este
megtekinthették – a Pannon Várszínház előadásában
– a Hegedűs a háztetőn című musicalt, utána kötetlen
beszélgetést folytathattunk a darab alkotóival, szereplőivel.
Másnap délelőtt végigjártuk a város nevezetességeit,
felmentünk a várba, végigsétáltunk a Séd-patak partján, megtekintettük múltunk nevezetes veszprémi emlékeit.
A versenyen és a programokon való részvételt köszönjük a szervezőknek, elsősorban Dr. Bőszéné SzatmáriNagy Anikónak, akinek áldozatos munkája nélkül ez az
eseménysorozat nem jöhetett volna létre.
Jó hír, hogy jövőre ismét lesz vetélkedő a középiskolásoknak!
Keresztes Fanni, Lévai Nikolett és Szarka Nikolett, a
Zsigmondy Gimnázium 12.B. osztályos tanulói.
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete március 28-án az alábbi
pontokról döntött
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről,
fontosabb eseményekről
2.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő testületének…./2014.(III.28.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2012.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
3.) Dorog Város Önkormányzatának 2014-2019. évekre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
4.) Dorog Város Önkormányzatának 2014. évi közbeszerzési terve, és az ehhez kapcsolódó közbeszerzési
munkabizottság megválasztása
5.) Dorogi Közművelődési Nonproﬁt Kft. alapító okiratának módosítása
6.) Dorogi Közművelődési Nonproﬁt Kft. ügyvezetői megbízása
7.) Dorog Város Kulturális Közalapítványa alapító okiratának módosítása
8.) A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
9.) A Dorogi Kommunális Közalapítvány alapító okiratának módosítása
10.) A SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. támogatási
megállapodás módosítása
11.) Önkormányzati ingatlanok értékesítése
12.) Óvodavezetői pályázatok kiírása Dorog Városi Óvoda
Intézményeiben
13.) Dorog Városi Óvoda intézményeiben 2014/2015. tanévben indítható csoportok száma
14.) Dorog Városi Óvoda nyári zárva tartása

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.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő április 9-én és
23-án 16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B épületében, a könyvtárban. A képviselő telefonon is
elérhető: 30/520-9615
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden
hónap 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 április 17-én 15.00-17.00 óra
között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő április 15-én, 1718 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) tartja
fogadóóráját.
6

FOLYOSÓT FESTETTEK A GIMISEK

“A TÁMOP-3.2.1. pályázat lehetőséget biztosított a Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi
Szakközépiskolában, hogy a közösségi szolgálat keretében a 9. évfolyam tanulói kisebb karbantartási munkákat
végezzenek el. Az önként vállalt feladat során kijavították
a tornatermi összekötő folyosó hibáit, majd átfestették a
falakat. A foglalkozás jó hangulatban, vidáman telt.”

SZŰRÉSSEL AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Á

tfogó egészségügyi szűrővizsgálatokat kínál a Dorogi Szt. Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő. A
teljes körű vizsgálatokra egyénileg és csoportosan is lehet
jelentkezni. Dr. Varga Győző főigazgató tájékoztatott a részletekről:
A 21. századi kihívásokra reagálva állítottuk össze szűrőcsomagunkat, amelyet akár egy nap alatt, az érdeklődők
elfoglaltságainak lehetőség szerinti ﬁgyelembevételével
végzünk el. A vizsgálatokkal teljes körűen feltérképezhető
a páciensek állapota. A leletértékelő szakorvosi konzultáció után a kötelező egészségügyi biztosítás terhére elvégezhető vizsgálatok, terápiák sora következhet.
A laborvizsgálatok után, a hasi és kismedencei ultrahang
vizsgálat következik. Ezeket egészíti ki az EKG és a digitális lábboltozat analízis. A hozzánk fordulóknak elvégezzük
az arteriográﬁát is, amely egy újdonságnak számító diagnosztikai módszer. Segítségével gyorsan és fájdalommentesen adhatunk felvilágosítást az artériás (verőeres) rendszer esetleges elváltozásairól, az érbelhártya állapotáról,
mindezzel időben felhívhatjuk a ﬁgyelmet az érelmeszesedéssel járó személyes kockázatokra.
Érdeklődni: titkarsag@dorogkorhaz.hu
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DOROGI VERSENYZŐÉ LETT
A LEGSZEBB KO CÍM

M

egkezdődött a dorogi Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion „100 éves kapujának” felújítása. A megszépülő építmény ünnepélyes átadását
május 17-én „Európa Nap, Párbeszéd Napja” ünnepségen tartják.

ARANYESŐ NÉMETORSZÁGBAN

M

árciusban minden hétvégén a dobogó tetején posztolhattak az Esztergom-Kertvárosi Fighting Kempo Klub dorogi és környékbeli versenyzői. Március 7-8-án a Százhalombattán
megrendezett Kempo Világkupán tíz ország 400 sportolójával
mérték össze tudásukat, Pokorni Gábor vezető edző kíséretében. Szombaton a light contact és az összetett küzdelmek versenyszámban, majd vasárnap a full contact számban mutatták
meg tudásukat. A hat versenyző tarolt a küzdelmek során. Jónás
Miklós light contact és összetett küzdelem versenyszámban is
aranyat szerzett, a dorogi Kovács Adél light contact-ban aranyat, full contact-ban ezüstöt kapott, Szendrei Rebeka light és
full contact-ban is a dobogó tetejére állhatott. Fehér Zalán a felnőtt 69 kg-osok között full contactban első lett, a dorogi Pokorni
Milán a felnőtt full contact-ban a 76 kg-osok között aranyérmet
nyert, testvére Pokorni Ádám pedig a felnőttek között 84 kg-ban
szintén aranyérmet harcolt ki magának. Kiemelkedő teljesítményüket mutatja, hogy egymás után a full contact három súlycsoportjában (összesen hat súlycsoport van) a Fighting Kempo Klub
sportolói állhattak a dobogó tetejére.
Március 16-án az esztergomi sportcsarnokban rendezték meg
a 9. Esztergom-Kertvárosi Nemzetközi Kempo Bajnokságot, ahol
a magyar, szlovák versenyzők mellett török és bolgár indulók is
részt vettek. A csapatversenyt a dorogi sportolókat is felsorakoztató Fighting Kempo Klub nyerte.
A horvátországi Varasdon március 21-22-én rendezték meg a
WKF Kick-Box Világkupát, amelyen szintén részt vettek. Többek
között Lengyelország, Németország, Ausztria, Szlovákia, Bosznia, Franciaország képviseltették magukat versenyzőikkel. Jónás
Miklós kick-light-ban első és KI-ben szintén első helyezést ért
el, Kovács Adél juniorként a felnőttek között KI-ben 3. lett. Nagy
Dominik a dobogó harmadik fokára állhatott fel KI-ben. Szendrei
Rebeka juniorként a felnőtt nők között KI versenyszámban első
helyezett lett. Pokorni Ádám Low-kick-ben (nincs benne térdelés) 81 kg-osok között aranyat szerzett. A döntőbe jutásért való
mérkőzés harmadik menetében egy köríves fejrúgással KO-val
győzött. Ezzel a legszebb KO címet is kiérdemelte.
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N

égy arany, két ezüst és öt bronzérmet, valamint
egy ötödik helyezést szerezett az Új-Hullám Sport
Egyesület a PAMINA Nemzetközi Úszóversenyen, a németországi Bad Bergzabernben. Böszörményi Boglárka,
Simonek Renáta és Merész Bence képviselték az egyesületet és gyűjtötték be a számos elismerést.

A KÉZILABDA GÓLKIRÁLYNŐJE

A

z NB II-es bajnokságban szereplő dorogi
felnőtt kézilabda csapat igazán jókedvvel kezdhette meg
a tavaszt, ugyanis az őszi fordulóban a tizenegy csapatot
felsorakoztató északi csoport gólkirálynőjét köszönthették soraikban február
végén. Csombók Brenda Klaudia a tizenegy mérkőzés során 83 gólt szerzett a Dorog
SE-nek. Több mint kettőszáz
mezőnyjátékos közül emelkedett ki gólerősségével a
sportoló, aki reményeink
szerint a tavaszi fordulóban
is kiváló formában lép pályára a bajnoki mérkőzéseken.
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
„Bütykölde” programja: április 23-án 16-18 óra között lesz. Témáink: tavasz várás, Anyák Napi készülődés.
Helyszín:Dorog, Hantken u. 8. 1. emelet
Jelentkezni lehet:33/431-170
A Gyermekjóléti Szolgálat 15 település vonatkozásában 03.
24-én megrendezte az Éves Gyermekvédelmi Tanácskozást.
A jelzőrendszeri tagok számára ismertettük a 2013. évi tevékenységünket, jövőbeni céljainkat.

A FÖLD NAPJA DOROGON
Április 22-én, a Föld Napja alkalmából kiállítás nyílik a
művelődési házban a Komáromi Fotóstúdió tagjainak alkotásaiból, Hangulat-töredékek címmel.

A Dorogi Közművelődési Nonproﬁt Kft. és a Musik-Land
Utazási Iroda közös rendezvénye a József Attila
Művelődési Házban, melyre a belépés díjtalan:

A tárlatot 17 órakor dr. Tittmann János polgármester
nyitja meg, majd ezt követően
Dankó Kristóf és Kovács Lajos: Dorog védett építészeti
alkotásai című könyv bemutatóját 17.30 órakor tartják. A
kötetet bemutatja Hadik András művészettörténész.
Kitakarítjuk a várost!
A Föld Napja alkalmából április 22-én 9 órától a Polgármesteri Hivatal a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.-vel közösen
hulladékgyűjtési akciót szervez. Várják civil szervezetek,
cégek és magánszemélyek jelentkezését!
További információ: muszak@dorog.hu
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Időpont:
Helyszín:
Rendezvény:
Vendégzenekar:

Május 01. (csütörtök) 17.30 óra
Dorog József Attila Művelődési Ház
Fúvószenekari hangverseny
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
(Hollandia)
Közreműködik: Dorogi Bányász Fúvószenekar
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