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TÖBBEN BABÁZNAK
DOROGON
Kötelező az óvoda, de
felmentés kérhető (3. oldal)

90 éves az Ipartestület ‘56 mártírjaira emlékeztünk
2. oldal
2. oldal

Aranyos birkózók
7. oldal

Randevú a nagyérdeművel
8. oldal

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

A

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS A DOROGI IPARTESTÜLET HÁZA TÁJÁN

Dorogi Ipartestület 90 évvel ezelőtt 1923. november 18-án alakult meg. Ennek az eseménynek
megünneplésére a 2013. évet az ipartestület elnöksége ünnepi évvé nyilvánította. Ez évi rendezvényeink fő
eseménye az elődeinkre való megemlékezés, tisztelgés. Az ünnepi rendezvények sorában megtartottuk
a farsangi báljaink hagyományát folytató Balázs Napi
Vacsorát, a Nőnapi-Idősiparosi, Önkéntes-segítők találkozóját. Pályaválasztási, pályaorientációs konferencián hat szakmunkástanulónak adtuk át az IPOSZ
Nemzetközi Szakmai útlevelét. Kimagaslóan fontos
eseményei az évnek az „Iparosköri Emlékülések”.
Terveink között szerepel „A 90 éves Dorogi Ipartestület Emlékkönyve 1923-2013” c. kötet kiadása.
Tervünk, hogy „Kézműves Kiállítás”-t rendezünk. Az

„Ifjú Kézműves Ki-mit- tud” kiállítások folytatásaként
Pusenyák Józsefné ismét megálmodott egy rendezvényt, „Kézműves Napok” címmel. Bemutatnánk a
különböző kézműves tevékenységeket űző ügyes kezű
embereket. Aki nem próbálkozott még alkotni valamit
az nem is tudja, hogy milyen sok örömet okoz az alkotás, látni két kezünk munkáját. Az ilyen rendezvény a
pályaválasztásban is segítség lehet, mert növeli szépérzékünket, türelemre int, mások munkájának megbecsülésére tanít.
Az első Kézműves Napok megnyitására 2013. november 23-án 9 órakor kerül sor, a művelődési házban.
Lesz Kézműves Napok Kiállítás, Ünnepi Közgyűlés, bemutatják az Emlékkönyvet, majd kulturális műsor várja a nagyérdeműt, a Játszóház, a termékbemutató, a
Kézműves Vigadalom mellett.
A Kézműves Napok Kiállítás 2013. november 23-26.
között tekinthető meg 10-18 óráig.
Az ünnepi rendezvényünkre várjuk tagjainkat, érdeklődő polgárokat és meghívott vendégeinket.
Dorog nemcsak iparosairól, de zeneiskolájáról és a
Bányász Zenekaráról is ismert. Az ünnepségen ők biztosítják a műsort.
A gyerekek munkálkodásáról a REGIO Játékkereskedelmi Kft. fog gondoskodni a dorogi óvodák pedagógusai segítségével.
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!
Szűcs György
Dorogi Ipartestület elnöke

Németh László gyapjúkészítő mester

FŐHAJTÁS ’56 MÁRTÍRJAI ELŐTT
Október 23-án délelőtt a
Hősök terén városi koszorúzási ünnepségen emlékeztek meg a város vezetői és a
tiszteletadók az 1956-os forradalom és szabadságharc
57. évfordulójáról.
A megemlékezésen a Gór
Nagy Mária Színitanoda
növendékei, Kovács Gábor
Dénes szakmai vezetésével
olyan emlékműsort adtak
elő, amely sokak szemébe
könnyet csalt.
Az emlékműsor után az
’56-os emlékkő elé koszorút
helyezett el Dorog Város Önkormányzatának nevében dr.
Tittmann János polgármester és több szervezet.
Színitanodások szenvedélyes
műsora
2

KATONA SULI: NYÍLT
NAP A ZSIGMONDYBAN
Katonai ismeretek oktatása indult a Zsigmondy
Vilmos Gimnáziumban Dorogon, a
2013/2014-es tanévtől.
A
képzést
a
Honvédelmi Minisztérium
engedélyezte, majd
2013 októberében
együttműködési megállapodást írt alá a MH 25. Klapka György Lövészdandár parancsnoka Sándor Zsolt
dandárparancsnok, és az iskola képviselője Wágnerné
Gálicz Katalin igazgató.
2013 szeptemberében két csoportban összesen 32 tanuló kezdte meg a katonai alapismeretek elsajátítását
az iskolában.
A következő tanévben a 9. évfolyamosok is választhatják a katonai oktatást a gimnáziumban.
Tájékoztatás és bemutató november 21-én a nyílt napon lesz.
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JÓ DOROGON ÉLNI: EGYRE TÖBBEN BABÁZNAK VÁROSUNKBAN

Évek óta nem volt ennyi újszülött és várandós anyuka városunkban mint 2013-ban. Az óvodáztatással nem
lesz gond, a városi intézmények felkészültek a törvényi változásokra.
Az idén október végéig (és hol van még az év vége?!)
109 újszülött érkezett haza Dorogra. Tavaly egész évben 104 baba született. A várandósok száma is kiemelkedően magas a korábban tapasztaltakhoz képest –
tudtuk meg Riegel Béláné ügyvezető
védőnőtől. - Városunkban jellemzően
a rendezett körülmények között élő
családok vállalnak babát, akik egyre
több helyen második, sőt harmadik
gyermekként érkeznek a családokba.
Ismét szükségessé vált a körzetek átrendezése, mivel egyes városnegyedekben, például az új építésű társasházakban (Bécsi
udvar, Mária ház, vasút melletti „téglaház”) egyre több
gyermek születik, míg más városrészek elöregednek
(ilyen jelenleg a Baross-lakótelep).
A város védőnőinek teljeskörű rálátása van a gyermekes családokra, hiszen a várandós gondozás, a
csecsemő tanácsadás mellett egészen 18 éves korukig kísérik ﬁgyelemmel fejlődésüket az óvodákban,
iskolákban, a gimnáziumban. Dorog négy védőnőjére
– Riegel Béláné, Fekecs Árpádné, Süvegesné Libl Zsuzsanna és Winkfein Bernadett - mintegy 2500 gyermek,

ﬁatal jut. Munkájuk magas színvonalát mutatja, hogy
oltási statisztikájuk 100 százalékos, amely azt jelenti,
hogy a szülők között nincs olyan, aki elzárkózik a kötelező védőoltásoktól. A megfelelő tájékoztatásnak köszönhetően egyre többen a nem kötelező védőoltásokat is igénylik. Az édesanyák gondozási tervet kapnak
védőnőjüktől, amelyben leírják, hogy gyermekünknek
mikor aktuálisak a kötelező státuszvizsgálatok (1., 3.,
6. hónap, 1., 2., 3., 4., 5., 6. év). Ezeken rendben megjelennek az apróságok és a szülők legnagyobb része.
Nagy sikernek örvend a havonta a gyermekkönyvtárral
közösen megrendezett babáknak és mamáknak szóló
Pöttöm Klub, ahová szakértő vendégeket – orvosokat,
pszichológusokat – hívnak el vendégként egy kötetlen
beszélgetésre.
Bár rengeteg adminisztratív feladatuk van a dorogi védőnőknek, az édesanyák testi-lelki problémáira, kérdéseikre való válasz sohasem marad el. A hagyományos Anyatejes Világnap több száz anyukát, gyermeket
mozgat meg évről-évre. A Vöröskereszt területi csecsemőgondozási versenyéről az összes érmet a dorogi
diákok hozták el a védőnők sikeres felkészítő munkájának eredményeként.

HÁROM ÉVESEKNEK KÖTELEZŐ, DE FELMENTÉS KÉRHETŐ
2014. szeptember 1-jétől 3
éves kortól kötelező óvodába
járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. - „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz
részt.”
A kötelező óvodába járás,
Állatok Világnapja a
tehát azokra a gyermekekre
Hétszínvirág oviban
vonatkozik, akik 2011-ben
születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól
történő óvodába járás alól. - „A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja”– tudtuk meg Varsányi
Ildikótól, a Dorog Városi Óvoda vezetőjétől. – A három
éveseket érintő felmérések jelenleg is zajlanak városunkban, kiértesítünk minden érintett szülőt 2014.
februárig, de az biztos, hogy jövőre tudunk mindenkit
2013. NOVEMBER

fogadni, aki kéri a felvételét. A következő években viszont szükségessé válik az óvodák fejlesztése, bővítése, amelyhez pályázati segítséget kívánunk igénybe
venni. Az önkormányzat támogatja elképzeléseinket,
így biztosan lesz helyünk a dorogi kisgyermekek számára. A nehézséget nem a dorogi kicsinyek fogadása
jelenti, számukra a férőhely biztosított, inkább az előre nem látható és ez által nem tervezhető ideiglenes
lakcímmel jelentkező más települések kisgyermekei
jelentik. A felújított, korszerű Dr. Magyar Károly Városi
Bölcsőde is várja a gyermekeket 3 és fél éves korig.
A felvétellel és az ellátással kapcsolatban Lockerné
Göndör Erzsébet intézményvezető ad tájékoztatást.
M. T.

Egészséghét: Testi-lelki harmónia a Zrínyi oviban
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80 ÉVES
PICK JÓZSEF
Pick József 80 éves. A születésnap estéjén lakásában koccinthattunk sokféle kívánságra,
reményre, gyűjtőszenvedélyre.
Az asztalon már gyűltek, sokasodtak a táviratok, csengett a
telefon is. Dorog Város Barátainak Egyesülete üdvözletét
személyesen vittük el hozzá,
az egyik alapítóhoz. Mint ahogy
néhány hónapja ő is ellátogatott közénk, megünnepelni a
DVBE 25. születésnapját.
Ő ismeri ősi szokásunkat: az
irtózást a múlt hallgatag relikviáitól. Ha nem gyűjtene
helyettünk is, sok mindennel
szegényebb lenne ez a város. S mert a gyűjtőszenvedély
csakis határtalanul őrizhető meg, Pick József lakása ma
már relikvia-múzeum bővülő albumaiban, fotótáraiban,
pincétől a padlásig épülő polcain, szekrényeiben
Adjon erőt neki a tudat, hogy egy súlyos történelmi korszak krónikásaként és leletmentőjeként él Dorogon, annak helytörténetében. S adjon Időt is neki még sok terve
megvalósulásához a Sors. Isten éltesse Pick Jóskát!
Kovács Lajos
DVBE-elnök

BENDA IVÁN FOTÓI AZ EÖTVÖSBEN

Vig Attila és Benda Iván
Kimegyek a doberdói harctérre címmel kiállítás
nyílt Benda Iván fotográfus képeiből az Eötvös Galériában október 17-én. A kiállítást dr. Tittmann János
polgármester nyitotta meg, aki nagyívű beszédét
vetítettképes bemutatóval tette az ifjúság számára is
közérthetővé.
A kiállítás megnyitóján közreműködött a Doki Zrínyi
Iskola Kamarakórusa, Kovácsné Fódi Krisztina vezényletével.

ÁPOLJÁK A
HAGYOMÁNYOKAT
Kihelyezett közmeghallgatást tartott
a Komárom-Esztergom Megyei Szlovák
Önkormányzat október 17-én az Intézmények Házában. A Dorogi Szlovák Önkormányzat - mint vendéglátó – hívására több mint félszázan jelentek meg az
eseményen.
A megye tíz szlovák nemzetiségi önkormányzattal rendelkező települése
Nagy Mária
– Piliscsév, Kesztölc, Pilisszentlélek,
Dorog, Sárisáp, Mogyorósbánya, Tardos, TatabányaBánhida, Oroszlány és Vértesszőlős - képviselő-testületeinek tagjai és a lakosság nagy ﬁgyelemmel hallgatta
Nagy Mária elnök elmúlt évről szóló beszámolóját. Az
elnök kiemelte jó az együttműködés a szlovák önkormányzatok között: támogatják egymást a szlovák kultúra, hagyományok és a nyelv megőrzésében. Pedagógus
továbbképzéseket, óvodai szakmai napot szerveztek, támogatták a szlovák nemzetiségi folklór együtteseket.
Immár hagyomány, hogy Dorogon rendezik meg a szlovák adventi ünnepséget november 24-én 16 órától a művelődési házban. Ezúttal Nyitra környéki fellépők teszik
még ünnepibbé a készülődést.
Hubácsek Sándor elnök
Dorogi Szlovák Önkormányzat
4

VASTAPSOT KAPOTT A
MESEOPERA

Október 27-én az Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei és tanárai bemutatták a művelődési házban,
Kálvin Balázs meseoperáját.
A szorgalmas és a rest lány című népmeséből a
szövegkönyvet Cselenyák Imre írta.
Vezényelt Farkas Rose-Marie.
A vonósokat Kolozsvári Barnabásné készítette fel.
A teltházas bemutató előtt a közönség kiállítást
nézhetett meg, melyen a 60 éves zeneiskola történetét mutatták be.
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ISMÉT ÉV HÁZA-DÍJAS LETT
DOROG FŐÉPÍTÉSZE
AMÍG SZÉPÜL AZ ÉPÜLET,
KÖNYVEKET ILLUSZTRÁLNAK

Az “Év Háza Komárom-Esztergom Megyében “ pályázat keretében 2013. évben Ipari épület kategória
díját vehette át Dorog Város Főépítésze, Dankó Kristóf
október 16-án, Kisbéren. A díjat egy esztergomi öszszeszerelő csarnok tervezéséért nyerte el városunk
főépítésze.
A Bálint Imre DLA, Ybl-díjas építész által vezetett
zsűri megállapította, hogy az építész jó érzékkel ismerte fel az egyediséget biztosító lehetőségsorokat, s
azokból építészetet produkált.
Dankó Kristóf az idén immár ötödik alkalommal
nyerte el Az Év Háza-díjat. Tavaly középület kategóriában lett megyénk legjobbja.

Elkezdődött a városi könyvtár felújítása. Október
15-én Dorog Város Önkormányzatának nevében dr.
Tittmann János polgármester és a Varga Fuvarozási
és Építőipari Kft. ügyvezetője aláírta a „Funkcióbővítő
belváros rehabilitáció Dorogon - az Arany János Városi
Könyvtár közösségi színtérré alakítása” című projekt
építési kivitelezési szerződését. A közbeszerzési eljárás nyertese nettó 149 143 519 forintért vállalta a Bécsi úti épület teljes felújítását. A tervek szerint a megszépülő, tartalmában is megújuló könyvtárat a 2014.
évi bányásznapon adják majd át a nagyközönségnek.

FEDEZZÜK FEL DOROG KINCSEIT!

Játékos sétára hívjuk Önöket. Tudják, hogy több tucat
helyi védett épülete, köztéri alkotása van városunknak
(a www.dorog.hu/rendeletek/építésügy)?
Ismerik ezeket? Kincseket találhatnak. Nyitott
szemmel végigjárva az utcákat csodákra bukkanhatnak. Ezúttal keressék meg, hogy melyik helyi védett
köztéri alkotásunkon láthatjuk ezt a kőből faragott
angyalt. A megfejtéseket várjuk és díjazzuk! Levélben
juttassák el a rejtvény megoldását (a köztéri alkotás
nevét, ahol az angyalkát találjuk) az újságból kivágott
képpel együtt szerkesztőségünkbe. Ne felejtsék el a
nevüket, címüket is elküldeni számunkra! Cím: 2510
Dorog, Bécsi út 71. Polgármesteri Hivatal, Városmarketing Iroda. A megfejtéseket november 25-ig várjuk.
A legszerencsésebb megfejtő családjával együtt
részt vehet egy a szervezők által összeállított színvonalas fővárosi kulturális programon – pl. koncert,
színház vagy kiállítás – amelynek teljes költségét az
önkormányzat állja.
2013. NOVEMBER

Az építkezéssel párhuzamosan a polgármesteri hivatal B épületébe költözött könyvtárban sem állt meg az
élet. A pályázatban úgynevezett „soft” tevékenységekre is nyertek támogatást, így kézműves programokat
– gyöngyfűzés, szövés, könyvillusztrációk készítése,
plasztikák, agyagtárgyak formálása - kínálnak a következő hetekben a diákoknak.
A KDOP-3.1.1/B-12-2012-0001 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.

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: 2013. december 1.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete október 25-én az
alábbi pontokról döntött
Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről (egyszerű többség)
2. Dorog Város Önkormányzatának…./2013.(X.25) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi
támogatásairól (minősített többség)
3. Dorog Város Önkormányzatának 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 2/2013.(II.15)
önkormányzati rendelet módosítása (minősített
többség)
4. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója (egyszerű többség)
5. Az önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése (minősített többség)
6. Köznevelési Intézményekben felállítandó Intézményi Tanácsba tag delegálása (egyszerű többség)
7. Dorog Városi Óvoda 2013-2014. évi munkaterve
(minősített többség)
8. Elismerő emléklap adományozás (egyszerű többség)
9. A 2013. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése és napirendjének meghatározása (egyszerű
többség)
Zárt ülés: Felsőoktatásban tanulók támogatása (minősített többség)
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.
FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2013. november 28-án 8-12 óra között tartja fogadónapját a polgármesteri hivatalban.
KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő minden második
héten szerdán (legközelebb nov. 13-án) 16-17 óráig tartja fogadóóráit a polgármesteri hivatal B épületében. 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 november 7-én és 21-én 15-17
óra között tartja fogadóóráit.
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő november 19-én
17-18 óra között a Jobbik irodában ( Széchenyi ltp. 3/B.) tartja fogadóóráját.
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselő-testülete nevében tisztelettel
meghívom városunk lakóit 2013. november 28-án (csütörtökön) 16 órától, a Polgármesteri Hivatal „A” épületének dísztermében megrendezésre kerülő

KÖZMEGHALLGATÁSRA
Napirend:
1.) Tájékoztató Dorog Város Önkormányzatának 2013.
évi költségvetése teljesítéséről.
2.) Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi felújításairól, beruházásairól.
3.) Tájékoztató a 2014. évi tervekről.
4.) Egyebek
A Közmeghallgatásra minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Dorog, 2013. október 25.
Dr. Tittmann János sk.
polgármester

DR. NÉMETH ETELKÁRA EMLÉKEZVE
Október 26-án végső búcsút
vettünk felejthetetlen halottunktól, dr. Németh Etelkától,
Dorog egykori jegyzőjétől a
dorogi temetőben.
Dr. Németh Etelka életének
56. évében, szeptember 20-án
hunyt el.
Dorog volt jegyzője 1956.
november 29-én, Tatán született. A szegedi József Attila
Tudományegyetem Állam és
Jogtudományi Karán szerezte diplomáját. Adóvégrehajtói, anyakönyvi és jogi szakvizsgáit is letette, majd
csaknem egy évtizeden keresztül a rendőrség és az
APEH dolgozója volt.
1990-92. között Bábolna jegyzőjeként tevékenykedett, 1992-ben érkezett a dorogi hivatalba. 1996-ig volt
városunk jegyzője.
1994-96. között a Jegyzők Országos Szövetségének
megyei intézőbizottsági elnöke volt. 1997-től ügyészként tevékenykedett.
Aktív részese volt a város civil életének. Alapítója a
Dorog-Wendlingen Baráti Egyesületnek. A Büntetőjogászok az Európai Unióért Egyesület is tagjai között
tudhatta dr. Németh Etelkát, akinek emlékét tisztelettel megőrizzük.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk volt dr.
Németh Etelka végső búcsúztatóján és osztozott mély
fájdalmunkban.
Kapocsi-Pécsi Anna, Bánsági György
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON

ÉRMEKÉRT TÁNCOLTAK A LÁNYOK

A

dorogi Crazy Dance Tánc Sportegyesület október
19-én részt vett a fővárosban a Soroksári Sportcsarnokban megrendezett Ritmuscsapatok Országos
és Nemzetközi Versenyén, ahonnan több érmet is elhoztak a dorogi táncosok. I. helyezett lett a manó korcsoportban Szőllősi Szonja (4 éves). Sziklai Roxána (8
éves) a minik között III. helyezést ért el. Nagy Rita a
gyerek korcsoport 4. helyezettje, míg ugyanebben a csoportban Palla
Henrietta és Szabó Cintia
ötödik lett.
Bek Barbara a juniorok között a bronzéremig táncolta magát, míg
Beták Edina a felnőtt
korcsoport ötödik helyét
szerezte meg. A Crazy
Dance TSE, junior lány
csapata ezüst éremmel térhetett haza. A versenyekre
az önkormányzat biztosít buszt a csapatnak.
A Crazy Dance csapata legközelebb november 23-án
csillogtatja meg tudását Budakalászon.
A sikeres csapat a művelődési házban készül keddenként és csütörtökönként 17, míg péntekenként 18
órától.
Bredókáné Kozák Anna vezetőedző

UKRAJNÁBAN IS REMEKELTEK
BIRKÓZÓINK
=iUyN|]OHPpQ\


$1DSÒW$ODStWYiQ\ÄgQNpQWPiVRNpUW´±1DSÒWD]|QNpQWHVVpJ
HOWHUMHV]WpVppUW FtPĦ  pYEHQ NH]GĘG|WW SURMHNWMpQHN
SURJUDPVRUR]DWDRNWyEHUpEHQOH]iUXOW


$ SURJUDP FpOMD D] |QNpQWHVVpJ HOWHUMHV]WpVH YROW D] HV]WHUJRPL pV D GRURJL
NLVWpUVpJEHQ±SRWHQFLiOLV|QNpQWHVHNEHYRQiVDpVLQIRUPiOiVDFLYLOV]HUYH]HWHN
PĦN|GpVpQHNVHJtWpVH|QNpQWHVHNN|]YHWtWpVpYHO
$ SURMHNW HUHGPpQ\HNpQW OpWUHM|WW HJ\ gQNpQWHV 3RQW 'RURJRQ -y]VHI $WWLOD
0ĦYHOĘGpVL +i]EDQ  DKRO  IĘ |QNpQWHVW UHJLV]WUiOWXQN YHON |QNpQWHV
V]HU]ĘGpVW N|W|WWQN %L]WRVtWRWWXQN V]iPXNUD iOWDOiQRV pV V]DNPDL IHONpV]tWpVW
PDMG D] pY VRUiQ UpV]W YHKHWWHN D 1DSÒW $ODStWYiQ\ pV PiV FLYLO V]HUYH]HWHN
SURJUDPMDLQ|QNpQWHVNpQW
$SURMHNWPHJYDOyVtWiVDVRUiQSDUWQHUHLQNYROWDNDWpUVpJEHQWHYpNHQ\NHGĘFLYLO
V]HUYH]HWHN LQWp]PpQ\HN LVNROiN PXQNDJ\L N|]SRQW  pV |QNRUPiQ\]DWRN
7iPRJDWiVXNDW pV VHJtWVpJNHW PHJN|V]|QYH Et]XQN D WRYiEEL VLNHUHV
HJ\WWPĦN|GpVEHQ
$SURMHNWV]DNPDLSURJUDPMDLHUHGPpQ\HVQHNEL]RQ\XOWDNDKHO\LV]NVpJOHWHNUH
PHJtWpOpVQN V]HULQW YiODV]W WXGRWW DGQL D] |QNpQWHV SURJUDP MDYXOW D]
LQIRUPiFLyiUDPOiV pV D NpS]pVHNQHN N|V]|QKHWĘHQ D] |QNpQWHVHN V]pOHVHEE
LVPHUHWHNNHOUHQGHONH]QHNDPHO\HNVHJtWLNĘNHWDIHODGDWYpJ]pVEHQ
6]tYEĘOUHPpOMNKRJ\DSURJUDPRNNDO|U|P|WWXGWXQNV]HUH]QLDUpV]WYHYĘNQHN
pVMySpOGiW|WOHWHNHWWXGWXQNDGQLPiVFLYLOV]HUYH]HWHNQHN

A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózói az ukrajnai
Sztríjben birkózták magukat legutóbb a dobogóra. A
hazai ukrán mezőnyön kívül moldáv, fehérorosz, bulgár, szlovák ellenfelekkel kellett szembenézniük birkózóinknak.
A Lévai Zoltán vezette csapat 2 arany-, 2 ezüst-, 4
bronzéremmel, egy 5. helyezéssel és nem utolsó sorban rengeteg tanulsággal és tapasztalattal tért haza.
Lévai Zoltán
Eredmények:
Serdülő 1999-2000-ben születet tek:
42kg: 2. hely Gremsberger
Bertalan
3. hely Hódi Erik
47 kg: 1. hely Lévai Tamás
53 kg: 5. hely Vitek Dáriusz
66 kg: 3. hely Kovács Győző
85 kg: 1. hely Kismóni Botond
Diák 2001-2002-ben születettek:
29kg: 3. hely Vitek Amadeusz
35kg: 3. hely Dóczi Mátyás
38 kg: 2. hely Spányik Ákos
Kismóni Botond
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DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
November 9. 14-17 óra Hastánc:
RELAX ÓRÁK
Szeretnél szép lenni, kiszakadni a mindennapokból? A
Thara Orientális Tánciskola jóvoltából díjmentesen szépülhettek, frissülhettek.
November 11. 19 óra
Louis Velle: Randevú Párizsban, avagy Szenteltvíz és kokain

Komédia, a Fogi Színház előadásában
Szereplők: Harsányi Gábor, Farkasházi Réka, Sáfár Anikó,
Csala Zsuzsa/Szabó Zsuzsa, Straub Dezső/Fogarassy András, Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Várkonyi András/Benedek Gyula
November 22. 18 óra Tíz éves a Dorogi Borklub
Vendég: Bock József, Villány, www.dorogiborklub.hu

DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
Bütykölde
November 13-án 16-18 óra között „Itt az ősz, közeledik a tél!”
címmel kézműves foglalkozást szervezünk a dorogi gyerekeknek.
Helye: Dorog és Térsége
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Dorog, Hantken u. 8.
Jelentkezni Nagyné Boros
Éva családgondozónál lehet.
Gázoló Kalandklub
Következő kirándulásunkon november 30-án, a Gerecsében
barangolunk egy izgalmas túra keretében. A régi tagok mellett újak jelentkezését is várjuk! Jelentkezés: Simon Gábor
klubvezetőnél.
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