
Zrínyi Napok Ápolják a hagyományokat Nőnapi köszöntő Megújul a fekete-hegyi turistaház

2. oldal 3. oldal 5. oldal 7. oldal

25. É
VFOLYAM 3. S

ZÁM 2014. M
ÁRCIU

S

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

ARANYÉRMET KAPOTT 
PAPP NOEL BENJÁMIN

 2. oldal



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

25. ÉVFOLYAM 3. SZÁM2 2014. MÁRCIUS

ZRÍNYI NAPOK: 
IRÁNY MARIENBERG!

A Zrínyi iskolában a hagyományos Zrínyi Napokat feb-
ruár 17-én és 18-án rendezték meg, amelyeknek 

középpontjában a sport, a művészet és a helytörténet állt. 
Az alsó tagozatosok nagy sikerű süteménykészítő vetélke-
dőt rendeztek, a sportról szólt játékos vetélkedőjük vala-
mint az a vadászbemutató is, amelyet Molnár István mező-
őr tartott az érdeklődőknek. A felső tagozatosak a 100 éve 

megalakult Dorogi Atlétikai Club 
előtt tisztelegtek. Évfolyamonként 
találkozhattak négy sportág kép-
viselőivel. Dr. Bartalos József és 
Horváth Péter labdarúgók a régi 
idők nagyszerű eredményeit hozó 
focijáról beszéltek. Kismóni Já-
nos világbajnoki ezüstérmes bir-
kózónk napjaink legeredménye-
sebb dorogi sportágát, a birkózást 
és saját pályafutását mutatta be. 
Bíró Krisztina a tekézést népsze-
rűsítette, amelynek ifjúsági vá-
logatottja volt ő maga is. Lieber 
Tamás, a BEBTE elnöke pedig a 
természetjárás szépségeit és he-
lyi lehetőségeit elemezte az egész 
délelőtti program során. 

Valamennyi tagiskola képviselői jelen voltak játékos 
sportversenyünkön, amelyen ezúttal az Eötvös iskola győ-
zött. Ének-zenei vetélkedőnkön Lőrinczné Csizmadia Ka-
talin, Szendi Ágnes és Málnai József zsűrizett. Arany mi-
nősítést szereztek az alsó tagozaton: Farkas Réka, Kovács 
Boldizsár,  Hohl Márton, Brosch Liliána, Szitás Erik, Pohner 
Zsolt, Zimmerer Blanka, Gergyely Júlia; a felső tagozaton: 
az 5. a énekegyüttese, Partos Dorka, Pap Vanessza, Jácint 
Vanessza, a 6. a énekegyüttese, Csipke Ágnes, Wágner Ist-
ván, Somogyi Ádám, a 8. b énekegyüttese.

Az évről-évre visszatérő és kaszinó játékkal színesített, 
többfordulós helytörténeti vetélkedőnk idei témája Dorog 
testvértelepülései voltak. A döntő megnyitására dr. Tittmann 
János, városunk polgármestere vállalkozott. Nemcsak fel-
hívta a fi gyelmet a gyerekek lehetőségeire a témakörben, 
hanem, mint utólag kiderült, máris megadta a lehetőséget 
ennek gyakorlására, hiszen a győztes csapat Marienbergbe 
utazhat ősszel. Mind a négy csapat nagyszerűen elkészített 
és jól előadott prezentációt mutatott be Felsőboldogfalváról, 

Marienbergről, Wendlingen 
am Neckarról illetve Zséréről. 
A győzelmet a Zrínyi csapata 
szerezte meg Németh Márk, 
Skrpek Vivien, Sztabina Vivi-
en és Vörös Emese összeállí-
tásban. Köszönet a tartalmas 
együttlétért minden kedves 
vendégünknek, támogatónk-
nak, versenyzőnknek. Jövőre 
folytatjuk!

ARANYÉRMET KAPOTT NOEL

Szép hagyo-
mány Dorogon, 

hogy minden évben 
színarany medállal 
lepi meg a város-
vezetés az év első 
babáját. Ezúttal 
Papp Noel Benjá-
minhoz látogatott el 
dr. Tittmann János 
polgármester, Kecs-
késné Patos Szilvia 
jegyző és Deák Fe-
renc alpolgármes-
ter. Február 14-én 
adták át a Papp 
család otthonában 
a dorogi címerrel 
díszített medált az 
édesanyának, akit 
virágcsokorral is 
köszöntött a város-
vezető.

A dorogi Papp Rozália és Papp László második gyermeke 
az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban jött világra, január 
elsején, hajnali 1 óra 28 perckor, nem csak Dorog, de a me-
gye 2014-es első babájaként. A 2700 gramm-mal, 47 cen-
timéterrel született Papp Noel Benjámin makkegészséges, 
jó étvágyú kisfi ú. Az újszülött egy nővérke is hazavárta, a 
hároméves Nóra Anna.

Jótékonysági műsoros délutánt rendeztek március 1-jén, 
szombaton a művelődési ház színháztermében. A rák-

betegséggel küzdő négyéves Vivien gyógyszeres kezelésére 
fordítják a befolyt összeget. Bredókáné Kozák Anna főszer-
vezőtől, a Crazy Dance csoport vezetőjétől megtudtuk, hogy 
több hónapos szervező munka eredményeként jött létre ez 
az igazán színvonalas és rendkívül színes délután, ahol sok 
táncos és énekes-zenés produkciót nézhetett meg a népes 
közönség. A Tündérke Alapítvány is bekapcsolódott a szer-
vezésbe, amelyet a tizenöt éves Crazy Dance Táncegyesület 
legfi atalabb táncosának megsegítésére tartottak.

JÓTÉKONYSÁG: VIVIENÉRT 
TÁNCOLTAK, ÉNEKELTEK

Vivien is részt vett a produkcióban
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KEREK ÉVFORDULÓ A BÁNYÁSZ HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁBAN

Huszadik születésnapját ünnepel-
te februárban a Dorogi Szénme-

dence Kultúrájáért Alapítvány. Ennek 
apropóján Wágner Ferenc elnök kö-
szöntötte a közhasznú szervezet tagjait, 
szimpatizánsait a József Attila Művelő-
dési Házban. Az alapítvány – amely a bá-
nyász hagyományok ápolását, a lakos-
sággal történő megismertetését, annak 
támogatását tűzte ki célul – mögött igen 
tevékeny évtizedek állnak. Ez abból a 
dr. Tittmann János polgármester által 
„történelmi értékű kordokumentum-
nak” minősített kisfi lmből is kiderült, 
amit Faragó Rudolf Jászberényi Károly 
közreműködésével készített, és amit a 
jelenlevők is megtekinthettek a maga 
teljességében. (A minőségi alkotás nem 
pusztán az alapítvány, hanem Dorog 
város bányász múltját, fejlődését is fel-
képesíti.) Ezt követően Wágner Ferenc 
beszámolt a szervezet működéséről, 
közelmúltbeli tevékenységéről – mely-
nek talán legnagyobb elismerést kiváltó 
fejezete a tavalyi év bányásznapján le-
leplezett emlékmű volt.

Az alapítvány teljesítményét dr. Tittmann 
János méltatta. Mint mondta: „az ünnepelt” 
a vagyoni és a kulturális értékek megmentésé-
ben is múlhatatlan érdemeket szerzett.

A Saubermacher-Magyarország Kft. novemberi kivo-
nulásával a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz 

tartozó településeknek, így Dorog városának is biztosítani 
kellett a térségben keletkező hulladékok folyamatos elszál-
lítását és a lakosság számára is zökkenőmentes átállás le-
bonyolítását.

Decemberben konzorciumra lépett a többségi tulajdonú 
önkormányzati cég a Kommunál-Junk Kft., a hulladékgaz-
dálkodás területén nagy tapasztalattal rendelkező Vertikál 
Nonprofi t Zrt.-vel. Január elsejével a Vertikál-Junk néven 
pályázó konzorcium tíz évre szóló közbeszerzést nyert el a 
hulladékszállításra-ártalmatlanításra, amely Dorogon és a 
térség további tizennégy településén szolgáltat.

-Dorogi és környékbeli munkatársakkal szállítjuk a hulla-
dékokat végső ártalmatlanításra, a korábbi szállítási rend 
szerint – tudtuk meg Pintér Lászlótól, a Kommunál-Junk 

Közszolgáltató 
Kft. ügyvezető-
jétől. – Beindult 
a házhoz menő 
szelektív hulla-
dékgyűjtés is, 
mellyel az újra-
hasznosítható 
anyagokat szál-
lítjuk hasznosí-
tásukat megelő-
ző előkezelésre. 
Ez a fajta házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtési mód 2015. január 1-jétől 
lesz kötelező, de nálunk az átállás miatt egy hullámmal vé-
gigvisszük ezt a feladatot is. Családi házas részen a papírt 
és a műanyagokat külön zsákokban, a társasházaknál kü-
lön edényzetben vagy zsákokban, a közös képviselők által 
benyújtott igényeknek megfelelően gyűjthetik az újrahasz-
nosítás támogatói. Pintér Lászlótól azt is megtudtuk, hogy 
a szolgáltatás számlázását is végző Vertikál Nonprofi t Zrt-
nél, folyamatosan dolgozzák fel a beérkezett több ezer szer-
ződést. A csekkek kiküldése ettől kezdve havonta történik 
majd, a korábban megszokott negyedéves ütemezés helyett. 

Szelektív gyűjtés napjai Dorogon: március 5.; április 2.; má-
jus 7.; május 21.; június 4.; június 18.; július 2.; július 16.; 
augusztus 6.; augusztus 20.; szeptember 3; október 1.; nov-
ember 5.; december 3.

MÁRCIUSBAN NYUGVÓPONTRA JUT A HULLADÉK-ÜGY VÁROSUNKBAN

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ
PAPÍR

Áttetsző zsákban, kötegelve
Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva

kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek -és kozmetikai cik-
kek papírdobozai, színes -és fekete-fehér újság, szórólap, 

prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv

MŰANYAG
Gyűjtési módja: kiöblítve, laposra taposva áttetsző zsákban, 

színes -és víztiszta PET jelzésű palack, kupak (pl. üdítős, 
ásványvizes)kozmetikai és tisztítószerek fl akonjai (pl. sam-
ponos, öblítős, mosogatószeres)reklámszatyor, nylonzacs-

kó, csomagolófólia, fólia (zsugor és strech)



DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

25. ÉVFOLYAM 3. SZÁM4 2014. MÁRCIUS

A 30 éves város jubileumi bálján, az óvodai vidám délutánokon is jól szó-

rakoztunk

Dorog, a 30 éves város jubileumi báljával kezdődött az idei farsangi szezon 
településünkön. Mintegy százötvenen mulattunk az Alex Berki show vidám 
műsorán, majd a svédasztalos vacsorát táncvarázs követte. Sokan léptek 
parkettre, köszönhetően a kitűnő zenekarnak, a Just showband-nek. A sváb 
nemzetiségűek február 8-án ültek össze, hogy batyujukat kibontva igazán 
kellemes hangulatban töltsék el a báli estét a művelődési házban. Az óvodá-
sok vették legkésőbb birtokukba a kultúra Otthon téri otthonát: egymás után 
rendezték meg hagyományos, színes jelmezeket felvonultató mulatságaikat., 
hogy mosolyt varázsoljanak a gyermekek és szüleik arcára. M. T.

Jót mulattak a Petőfi  óvodások a művelődési házban

FARSANG FARKÁN A BÁLOKRÓL, MULATSÁGOKRÓL

Zrínyisek színes jelmezekben vonultak fel Remek hangulatú volt a svábok batyus bálja

Hétszínvirág óvodások végig táncolták a délutánt

A 30 éves város bálja
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Bűncselekmény sorozat borzolta a dorogi lakosok ide-
geit az elmúlt hetekben. December 25-től tíz nap alatt 

négy családi házba törtek be a Heine, Eötvös, Gorkij utcák-
ban. A közbiztonság érzetét zavaró esetekre a rendőrség is 
megerősített szolgálattal reagált. Az ügyeletben lévő járőr 
közvetlenül mobilon is elérhető, a 20/235-9718-as telefon-
számon.

Február 7-én dr. Tittmann János polgármester úr meghívá-
sára a képviselőknek beszámolt a nyomozás fejleményeiről 
Krasula János rendőr alezredes, a Dorogi Rendőrkapitány-
ság vezetője és a megyei rendőr-főkapitányság főkapitánya, 
Farkas Gábor rendőr ezredes.

Krasula János elmondta, hogy a családi házakba a terasz-
ajtók betörésével jutottak be a tolvajok, akik arany éksze-
reket, készpénzt és laptopokat zsákmányoltak. A betörések 
délután 4 és este 7 óra között voltak. December 21-től január 
11-ig további öt betörést jelentettek be üzletek tulajdonosai. 
A zöldségesből, a kávézóból színes televíziót, váltópénzt és 
szeszesitalokat vittek el. A rendőrség válaszlépésként meg-
erősített szolgálattal volt és van kint a helyszíneken, civil 
ruhás rendőrök is bekapcsolódtak a nyomozásba, amelynek 
eredményeként elfogtak egy fi atalembert, aki gyanúsítható 
az elkövetésekkel. A készenléti rendőrség és a polgárőrség 
is segíti az ügyek felgöngyölítését. Január végén újabb eset 
történt: a Baross lakótelepen egy idős nénihez csöngetett 
be egy férfi , aki a hölgyet bántalmazta egy faléccel. Karjai 
eltörtek az asszonynak. A rendőrség kivonult a helyszínre, 
a nénit elszállították a mentők. A betörő még aznap éjjel 
visszatért a lakásba és értékek után kutatva felforgatta azt. 
A nyomozók a napokban elkapták a férfi t, akinél megtalál-
ták az idős asszony fülbevalóját is. Előzetes letartóztatás-
ban van. Szintén januárban egy fi atal pártól az utcán akarta 
elvenni a laptoptáskát és a benne gyanított értékeket egy 
férfi , akit a bejelentésre reagálva még dulakodás közben a 
helyszínen elfogtak a rendőrök. Február 7-én az esztergomi 
bíróságon tárgyalták ügyét. Krasula János rendőr alezredes 
kéri a lakosságot, hogy a megerősített rendőri jelenlét mel-

lett a helyiek is fi gyeljenek az utcákban, lakótelepeken az 
idegenekre. Esetleg rendszám, autótípus felírásával segít-
sék munkájukat.

2009-2011 között emelkedett a bűncselekmények száma, 
de az utóbbi években megfordult a tendencia. Az esetszá-
mok csökkenése a hatékony munkának köszönhető – tájé-
koztatott a megyei rendőrfőkapitány.

Február 21-én a Dorogi Rendőrkapitányság járőrei néhány 
órán belül elfogták azt a nevelőintézetből szökött fi atalkorú 
személyt, aki Dorog területén egy idős hölgy kezéből kitépte 
a pénztárcáját, majd menekülés közben bántalmazta az őt 
feltartóztatni szándékozó férfi t. 

A fi atalkorú elkövetőt február 24-én a Tatabányai Járás-
bíróság előzetes letartóztatásba helyezte, ugyanis terhére 
több, Dorog területén elkövetett betöréses lopás és táska-
letépéssel elkövetett bűncselekmény megalapozott gyanúja 
állapítható meg.

Szintén táskalopás elkövetőjét derítették fel a dorogi rend-
őrök február 19-én. A felnőttkorú esztergom-kertvárosi 
elkövető megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy február 
4-én Dorogon az idős sértett kezéből kitépte a táskáját. A 
felnőttkorú elkövetőt az Esztergomi Járásbíróság előzetes 
letartóztatásba helyezte, mivel megalapozottan gyanúsítha-
tó azzal, hogy több hasonló jellegű bűncselekményt követett 
el Esztergom területén.

LAKÁSBETÖRÉSEK, TÁSKALOPÁSOK – AZ ÜGYELETES MOBILON ELÉRHETŐ

Kedves Hölgyek!

Enyhe telünk volt. A krókuszok már nyílnak a 
kertben. Örülünk is neki, kicsit tartunk is at-

tól, hogy felborul a természet rendje.

Változik a klíma, változik az életünk, változnak 
társas szerepeink is. Örülünk a férfi  és női felelős-
ségek, jogok, lehetőségek változásainak, és néha 
aggódunk, hogy valami megszokott, a természet 
rendjéhez tartozó harmónia elvész, vagy csorbul.

Aztán eszünkbe jut, hogy a természet tulajdon-
képpen nem is harmonikus, tele van szépséggel, 
kockázattal, veszéllyel. Nem is hisszük el telje-
sen, hogy csupán a természet részei lennénk, 
hiszen kételkedünk abban is, hogy szellemünk, 
érzelmeink pusztán az anyag evolúciójának folyo-
mányai lennének.

Tehát a természet rendjének megfelelően tele va-
gyunk kérdésekkel, kételyekkel, tudással, remé-
nyekkel, hittel.

Ezek között van azonban egy bizonyosságunk, 
nekünk, férfi aknak. Bizonyosak vagyunk abban, 
hogy a nő vonzása, az intimitásban megélhető 
szépsége a világhoz való kapcsolódásunk alapve-
tő, semmivel sem kiváltható lehetősége.

Eltörpülnek a kételyek, aggodalmak és a Nők 
nyújtotta hitek, remények, élmények töltik ki lel-
künket.

Minden férfi  társam nevében kívánok Önöknek 
boldog Nőnapot és Önökkel, Önökért boldog fér-
fi akat!

Dorog, 2014. március   

Dr. Tittmann János
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FOGADÓNAPOK

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2014. március 27-én 8-12 óra között tartja fogadónapját a 
polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI

BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő március 19-én 
16-17 óráig tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal B 
épületében, a könyvtárban.  A képviselő telefonon is elér-
hető: 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 március 13-án és 27-én 15.00-
17.00 óra között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő március 18-án, 
16-17 óra között a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp. 3/B.) 
tartja fogadóóráját.
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TESTÜLETI HÍREK

Dorog Város Képviselő-testülete február 28-án az 
alábbi pontokról döntött 

Napirend

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehaj-
tásáról és a két ülés közötti időben hozott dönté-
sekről, fontosabb eseményekről

2.) Dorog Város Önkormányzatának…./2014.(II.28.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

3.) Dorog Város Önkormányzatának…./2014.(II.28.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat tulaj-
donában álló nem  lakás célú helyiségek bérbe-
adásának feltételeiről

4.) Dorog Város Önkormányzat 2013. évi önkormány-
zati költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) önkor-
mányzati rendelet módosítása

5.) Kommunális hulladék rendelet módosítása

6.) Dorog Város település-szerkezeti tervének, helyi 
építési szabályzatának és szabályozási tervének 
módosítása, a módosítással érintett területek 
lehatárolása

7.) Dorog Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
víziközművek üzemeltetése

8.) Dorog Város Önkormányzat Pilismaróti Üdülőtá-
borának fejlesztése

9.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása

10.) Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

11.) Dorogi Örmény Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

12.) Dorogi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kö-
tött Együttműködési Megállapodás módosítása

13.) Dorogi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 
kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

14.) Döntés Dorog Városi Óvoda intézményeibe 
2014/2015. tanévre való beiratkozás időpontjáról

15.) A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, pót-
tagjainak megválasztása

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. 

TISZTÚJÍTÁS DOROGON: A 
HAGYOMÁNYŐRZÉS FOLYTATÓDIK

Az OMBKE Dorogi Helyi Szervezete február 17-én tar-
totta tisztújító taggyűlését.

A titkári beszámolóból kiderült, hogy az elmúlt négyéves 
ciklusban 24 új taguk lett. Egyesületi kitüntetést 16-an kap-
tak. Üzemlátogatások, kirándulások szerepeltek program-
jaik között, amelynek minden évben kiemelkedő eseménye 
a hagyományos szakestély, a műszakiak találkozója. A 90 
éves helyi szervezet tiszteletére emlékülést tartottak és a 
30 éves Bányász Emlékház alapításának évfordulójáról is 
megemlékeztek. Az éves gazdálkodást 14 sikeres pályázat 
beadása, illetve elnyerése segítette. Kiemelkedő eredmény, 
hogy kezdeményezésükre a Reimann-altárót műemlékké 
nyilvánították. 

A tisztújítás során elnökké választották Glevitzky Istvánt, 
a titkár dr. Korompay Péter lett. Vezetőségi tagok: Fehér 
Ernő, Pados József, Raduka Ferenc, Solymár Judit, Sziklai 
Ede. Vezetőségi póttagok: Mráz László, Tóth József.

Glevitzky István a megválasztott vezetés nevében ígéretet 
tett a hagyományőrző munkák zökkenőmentes folytatásá-
ra, s egyben tájékoztatást adott a szénbányászatban folyó 
eseményekről, s abban a dorogi térség szénbányászati le-
hetőségeiről. 

Dr. Korompay Péter  
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

A dorogi tu-
risták leg-

nagyobb örömére 
megújul a fekete-
hegyi turistaház. A 
Pilisi Parkerdő Zrt. 
négy menedékház 
megújítására nyert 
állami támoga-
tást nemrégiben. 
A somhegyi, a kő-
hegyi és a mogyo-
róhegyi épületek 
mellett a fekete-
hegyi ház is mint-
egy 20 millió forint-
ból szépülhet meg. 
Kardos Jenő, a Do-
rogi Egyetértés SE 

„Pilis Természetjáró Szakosztályának” vezetője elmondta, 
hogy a rendkívül rossz állapotban lévő felső szint és a tető 
megújításával, az épület szigetelésével és a régi kamrának 
használt helyiségből kialakítandó konyhával és tusolóval 
minden igényt kielégítő menedékházat működtethet tovább 
az önkormányzat támogatásával a dorogi egyesület. A für-
dést esővízgyűjtő ciszternából szivattyúval átemelt vízzel 
oldják meg, de a villanyvezetékeket is újrahúzzák az egész 
épületben. Az átadás áprilisban várható. 

M. T.

MEGÚJUL A FEKETE-
HEGYI TURISTAHÁZ

ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA TEHETSÉG-
KUTATÁS A VÁROSI USZODÁBAN

A dorogi Új-Hullám SE toborzót hirdet olyan 6-12 éves 
dorogi lányoknak és fi úknak, akik már elsajátították 

az úszás alapjait és szeretnék kipróbálni magukat az úszó, 
vagy vízilabda sportban!

Az egyesület egy hónapos ingyenes edzéslehetőséggel 
várja a gyerekeket márciusban, akik kipróbálhatják az adott 
sportágat és megismerkedhetnek az edzőkkel. 

Az Új-Hullám SE úszószakosztálya Kovács Boglárka révén 
már korosztályos regionális válogatott versenyzővel is ren-
delkezik. Az év első két hónapjában az úszók már 19 érmet 
szereztek, közülük a két legeredményesebb Böszörményi 
Boglárka, aki öt és Böszörményi Bálint, aki két aranyérmet 
nyert. A vízilabdás fi úk és lányok három korosztályos csa-
pattal vesznek részt a Budapest Bajnokságban és játszanak 
a Duna Kupában is. 

Az úszók edzéseit Kiss István, Szenior Európa-bajnok úszó, 
szakedző irányítja, aki korábban a magyar úszópápa, Széchy 
Tamás csapatában dolgozott. A vízilabdások vezetőedzője 
Györe Lajos, korábbi női utánpótlás válogatott szövetségi ka-
pitány, az Európa-bajnok felnőtt női válogatott edzője. Györe 
Lajos munkáját Szarvas Dávid vízilabdaedző és testnevelő 
tanár segíti.

Jelentkezz Schieszler Annánál a 06-30-516-9644-es tele-
fonszámon, vagy az intezo@ujhullam.hu e-mail címen 
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
PROGRAMJAI

Bütykölde Farsangi mulatságot rendeztünk a februári 
Bütykölde programjaként. Csaknem 20 féle álarcból válo-
gathattak az érdeklődő gyerekek. Móka és tombola várta a 
kicsiket.
Március 19-én 16-17 óra között húsvétváró Bütyköldét 
szervezünk óvodáskorú 
gyerekek részére. Hagyo-
mányos motívumokkal 
díszített papírtojásokat 
festünk, tojástartó nyuszi 
kosarat készítünk, vala-
mint meghallgatjuk a fi úk 
locsolóverseit is.
Locsi Fecsi Klub Február 
20-án indítottuk útjára a Locsi Fecsi Klubot 13-14 éves lá-
nyok részére Itt a serdülő lányok kibeszélhetik magukat és 
a témákhoz kapcsolódó feladatokkal kiadhatják magukból 
érzéseiket, gondolataikat. A havonta változó témákat já-
tékosan (versírással, rajzolással) elemzik ki a résztvevők. 
Legközelebb március 6-án és 20-án 15-16 óra között talál-
kozunk, amikor a kapcsolatteremtési készség fejlesztése 
és a barátság fontossága lesz a legfőbb téma.
Ingyenes korrepetálás az 5-10. osztályos diákok részére 
minden héten, kedden és csütörtökön15 órától a családse-
gítő és gyermekjóléti szolgálatnál (Intézmények Háza).
Korrepetáló pedagógus: Ormainé Áron Adrienn. 
Elérhetőség:0633/431-170; 0620/561-5226

FEDEZZÜK FEL DOROG 
KINCSEIT!

Előző számunkban játékos sétára hívtuk Önöket. Kér-
tük, fedezzék fel újra városunk értékeit, találják meg azt 
az épületet, amelynek órás homlokzatát mutattuk be a 
februári számban. Sokan rábukkantak a középületre, az 

Intézmények Házára. A he-
lyes megfejtők közül február 
24-én kisorsoltuk a szeren-
csést, a dorogi Szaxné Sárosi 
Zsuzsannát!

Gratulálunk neki! Család-
jával a Madách Színházban 
a Kézről Kézre című darabot 
tekintheti meg márciusban, 
Dorog Város Önkormányzata 
felajánlásának köszönhető-
en.

Legközelebb májusban 
jelentkezünk újabb felfede-
zendő értékkel! 

2510 Dorog, Bécsi út 43.

(Bécsi udvar 13/2.)

06 33/441 066

info@jegyaruhaz.hu

A Költészet Napja Dorogon
 Szépírási gyakorlatok címmel kiállítás nyílik Ölveczky 
Gábor grafi kus alkotásaiból a József Attila Művelődési 
Házban április 11-én 17 órakor.

A kiállítását megnyitja: Kövesdi Mónika művészettörténész

Fellép a Jam session – Lattmann Béla és barátai

Gyertek játszani!
Nap-Út Játszóház a Víz Világnapja alkalmából 

vitorlás hajó készítő 
kézműves foglal-
kozás, 
társasjátékok vár-
ják a gyerekeket. 

Ideje: március 22. 14-17 óra között 
Helyszín: József Attila Művelődési Ház

Március 15.Március 15.Március 15.
Dorog Város Képviselő-testülete

tisztelettel meghívja Önt és családját az

1849-49-es forradalom és szabadságharc 

166. évfordulója 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

Helye: Dorog, Petőfi  tér

Ideje:  2014. március 14. (péntek) 10 óra

Himnusz

„Csak a haza legyen nagy és szabad”

- dramatikus játék 

a Gór Nagy Mária Színitanoda 
növendékeinek előadásában


