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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Dorog civil szervezetei és szakszervezetei a város önkor-
mányzatának képviselõtestületével közösen hívták a vá-
ros polgárait a hagyományos Május elsejei felvonulásra és
ünnepségre. A Hõsök terérõl indult hosszú menetet a Bá-
nyász Zenekar, a Fekete Gyémánt Mazsorett Csoport és a
Mogyorósbányai Fúvószenekar kísérte a mûvelõdési há-
zig. Ott Dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a fel-
vonulókat. Elmondta, hogy Május 1. nem új keletû ünnep,
évszázadokra tekint vissza. Május elseje jelentése nem vál-
tozott meg az elmúlt évszázadok során. Ma is és a jövõben
is szükséges a munkájukból élõk érdekeit védõ társadalmi
erõ felmutatása. Ma is és a jövõben is öröm a munka és
munkateljesítményre képes ember ünneplése és dicsérete.
Külön örömét fejezte ki, hogy a civil szervezetek és a szak-
szervezetek aktívan részt vettek a szervezésben.

A felvonuláson részt vett az Autonóm Szakszervezetek
Szövetségének elnöke, Borsik János is, aki szintén szólt pár

A munka ünnepén

Az idõjárás is kegyes volt, így április elején elkezdõdhe-
tett a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõvítése. Egy hónap
elteltével minden munka a terveknek megfelelõen halad:
már készen vannak az új épületrész alapozásával, jelenleg
az aljzatbetonozást végzik. A bölcsõde közvetlen környe-
zete is átalakul kissé: áthelyezik a kerítést, és több parkoló-
helyet alakítanak ki az autóval érkezõ szülõknek. A 2005-
ben átadott bölcsõde 20 férõhelyére az eltelt idõ alatt akko-
ra igény mutatkozott, hogy szükség volt a meglévõ épület
bõvítésére. A tervek megvalósításához önkormányzatunk
73.044.772,- Ft-ot nyert a Közép-Dunántúli Operatív Prog-
ram “szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapel-
látások infrastrukturális fejlesztése” címû pályázatán. En-
nek eredményeként õsztõl már negyven kisgyermek böl-

Építkezés a bölcsõdénél is

szót. Borsik János kiemelte, hogy Dorog milyen csöndes,
nyugodt város, sok ilyen helyet kívánt az országnak, ahol
sokféle nézet megfér, és a munkanélküliség is alacsonyabb,
mint az országos átlag. Május elseje 1890 óta hivatalos ün-
nepe a munkásságnak. Boldog lenne, ha most nem csök-
kennének a keresetek, nem nõne a munkanélküliség, a
párbeszéd a törvényhozás és a munkavállalók között hely-
re állna. Innen is üzente: nem normális nem tárgyalni a
szakszervezetekkel. Nem akarják, hogy az új munka tör-
vénykönyve kiszolgáltassa a munkavállalót a multinacio-
nális cégeknek. Végezetül megköszönte a meghívást, és
azt kívánta a dorogiaknak, hogy tartsák meg ezt a város
ilyennek, mint amilyen most is.

A program zárásaként a sör és a virsli mellett a Crazy
Dance tánccsoport és a Bányász Zenekar szórakoztatta az
ünneplõket.

MaZsu

csõdei ellátását tudják biztosítani városunkban. A bõvítés
ideje alatt a már meglévõ bölcsõderész végig mûködni fog.
A munkálatok összesen 81.160.858,- Ft-ot tesznek ki. A pro-
jekt tervezett befejezése 2011. október 31.
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TESTÜLETI HÍREK
2011. április 29.
Napirend elõtt, Szent György napja alkalmából rend-

õröket jutalmazott a testület. Krasula János rendõr õrnagy
elõterjesztése nyomán Kõfalvi Brigitta rendõr zászlós, és
Páky Péter rendõr százados munkáját ismerték el. A napi-
rend szerint haladva a két ülés közti beszámoló megszava-
zása (két tartózkodás) után elfogadták az önkormányzat
2010. évi zárszámadási rendeletét három tartózkodással.

Egy nem szavazat és egy tartózkodás mellett módosítot-
ták a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételérõl szóló rendeletet. Ezentúl a külterületen
építménnyel rendelkezõ, az ingatlant idõlegesen haszná-
ló tulajdonosoknak kötelezõen elõírják minden év márci-
us 15-tõl október 15-ig terjedõ idõszakra minimum havon-
ta két db 120 l-es zsák megvásárlását. Az állandó lakcímmel
rendelkezõkre a belterület szabályai vonatkoznak.

Kiegészítették a 2011. évi költségvetési rendeletet. Esze-
rint a polgármester önállóan dönt a költségvetés elõirány-
zatainak megfelelõen, a közbeszerzési értékhatárokat el nem
érõ pénzügyi keretek között. Három nem szavazat mellett
fogadták el a napirendet.

Elfogadták a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakor-
vosi Rendelõ Nonprofit Kft., a Dorogi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft., a Dorogi Kommunális Közalapítvány, a Do-
rogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány, a Dorogi Kul-
turális Közalapítvány,a Térségi Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Városi Gyámhivatal, a Jegyzõi Gyámhatóság 2010. évi mun-
kájáról és a 2010. évi belsõ ellenõrzésrõl szóló beszámolót.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ - testülete 2011.
évben a Dorog Város Jó tanulója – jó sportolója címet Majo-
ros Kinga és Uresch Dóra részére megosztva adományozta.
Díszpolgári címet adományozott Solymár Juditnak. Az Év
Egészségügyi Dolgozója díjat Lieber Józsefné radiológiai
szakasszisztens, a Dorogi Szent Borbála Nonprofit Kft. dol-
gozója részére adományozta. Az Év köztisztviselõje
Marosújvári Csabáné köztisztviselõ lett. 2011. évben az Év
pedagógusa díjat Kolonics Péter kapta. Az Év Szociális Dol-
gozója címet Tóthné Szakács Ildikó a Dr. Mosonyi Albert
Gondozási Központ „B” épületének részlegvezetõje részére
adományozták. A Rauscher György díjat Cselenyák Imre író
kapta. Zagyi István karnagyot PRO URBE díjjal tüntették ki.

Módosították a SARPI Dorog Környezetvédelmi Kft. tá-
mogatási megállapodását három nem szavazattal. A kft. ed-
dig a dorogi égetõmûben történt veszélyes hulladék égetés-
bõl származó éves nettó árbevétele 2%-nak megfelelõ össze-
get pénzbeli támogatásként nyújtott a Dorogi Égetõmû Kör-
nyezetfejlesztõ Közalapítvány részére. A kft. a rendkívül
nehéz gazdasági helyzet ellenére is fenn kívánja tartani az
alapítvány támogatását. Ennek értelmében 2011-ben a nettó
hulladékégetési árbevételének 1%- val kívánja támogatni az
alapítvány környezet- és egészségvédelmi programjait.

Dorog Város Képviselõ-testülete „A dorogi kistérség önál-
ló, emelt szinten mûködõ járóbeteg szakrendelõ korszerû-
sítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásá-
nak elsõ része – azaz az építési beruházás - nyertesének a
Bayer Center Kft.-t ( 1022 Budapest, Aranka u. 12. ) jelöli
meg az ajánlatában szereplõ mûszaki tartalommal, bruttó
223.199.589,- Ft ellenszolgáltatási díjért.

Dorog Város Képviselõ-testülete „A dorogi kistérség önálló,
emelt szinten mûködõ járóbeteg szakrendelõ korszerûsítése”
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának második
része - azaz az 1 db foszforlemezes képolvasó beszerzése - nyerte-
sének az Innomed Medical Zrt.-t ( 1146 Budapest, Szabó J. u. 12.)
jelöli meg az ajánlatában szereplõ mûszaki tartalommal, bruttó
21.125.000,- Ft ellenszolgáltatási díjért.

Az alábbi megosztásban támogatják a kulturális alapra
érkezett pályázatokat három nem szavazattal:

Keretösszeg: 1 800 E Ft
Pályázó neve vastagon szedve, dõlt betûkkel a program szere-

pel, simán szedve az igényelt összeg, vastagon szedve a megsza-
vazott összeg (eFt)
Dorogi Nyugdíjas Egyesület Énekkar, tánckar mûködése,
utiköltsége, találkozók, önálló klubhelyiség 200 90
Nap-Út Alapítvány Napocska tábor 250 60
OMBKE emléknap 150 30
Dorogi Öko-Biokultura Csoport
elõadások, kirándulások 100 30
Pro Schola Nostra Alapítvány (gimi) cserediák program 60 0
Dorog Város Barátainak Egyesülete
Dorogi Füzetek, rendezvények 140 90
Dorogi Német Nemezetiségi Kult. E.
városi programok, vendég kórusok, külföldi fellépés 650 150
Városi Diák Alkotó Kör anatómiai modellek, rézmetszés kellékei 180 40
Dorogi Kábeltelevíziózást Tám. Egy.
városi rendezvények videofelvétele 100 0
Dorogról Elszármazottak baráti Köre
Október végén vacsorával egybekötött baráti találkozó 90 30
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet
Kirándulások,  megemlékezés 150 40
Mozgássérültek Reg. Érdképv. Egy.
„Hogy ugyanúgy élhessünk” prog., versenyek 400 90
Múzsák Színjátszókör saját színdarab elõadása 100 0
Wendlingen-Dorog Baráti Egy.
küldöttségek fogadása, egyesületi rendezvények 100 60
Tájak-korok-múzeumok Egyesület kirándulások 130 0
Polgárõrség mûködésre, jelvények, munkaruha beszerzés

250 60
Fekete Gyémánt Mazsorett
fellépõruha, csizmák, botok, 15. éves jubilelum 400 90
Fészek AM Klub rehebilitációs tábor, programok 150 40
Ifjú muzsikusok
koncertkörút Erdélyben (buszokat is kérnének) 250 90
Mentõállomás nyílt nap 100 50
Védõnõk anyatejes világnap 30 30
Crazy Dance fellépõruha 190 40
C-4 Galambász Egyesület versenyek, díjak 40 30
Vállalkozók Egyesülete
Hozd mozgásba a családot - családi sportnap 100 0
Borklub borestek 82 0
BEBTE állandó kiállítások az iskolákban 100 30
Dorogvidéki Református Egyházközség táboroztatás 62 40
Dorog Tisztaságáért Környezetvédelmi
pályázat lebonyolítása 50 20
Városi Nyugdíjas Egyesület
Kirándulások, rendezvények 150 90
Összesen: 4754 1320

A munka ünnepe kapcsán arról határoztak, hogy Dorog
Város Képviselõ-testülete a dorogi civil szervezetekkel
együttmûködve vesz részt 2011. május 1-jén, a Munka Ün-
nepe alkalmából rendezett ünnepi felvonulás szervezésé-
ben, bonyolításában.
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FOGADÓNAPOK
2011  májusában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2011. május 19. (csütörtök) 800-1200 óráig.

DEÁK FERENC alpolgármester:
2011. május 19. (csütörtök), 800 – 1200 óráig.

KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA aljegyzõ:
2011. május 20. (péntek), 800 – 1200 óráig.

Képviselõi fogadóórák
NÉMETH JÁNOS önkormányzati képviselõ
 2011. május 12-én és május 19-én, 15-17 óráig

tartja fogadóóráját
az Intézmények Házában,  (Hantken Miksa u. 8.).

Változás a gyepmesteri feladatokban
Ezentúl az önkormányzat várja bejelentéseiket, ha gaz-
dátlanul kóborló ebet látnak a város területén. Munka-
idõben a 06-33-431-299-es telefonszámon tehet bejelentést.
Munkaidõn túl a rendõrség, illetve a hatósági állatorvos
nyújt segítséget. Ha saját kutyáját keresi, akkor a 06-22-
330-754-es székesfehérvári telefonszámon érdeklõdhet. A
városunk területén befogott ebek a Székesfehérvár, Ho-
mok sor 7. szám alatti menhelyre kerülnek, ahonnan oltás
és mikrochip-es jelölés után kaphatja vissza gazdája. Ké-
résre a kutyát visszaszállítják Dorogra, de ennek költsége-
it az állat gazdája köteles állni.

Elköltözött a dorogi szakrendelõ
Felújítás miatt ideiglenesen – várhatóan 6 hónapra - a volt

bányászfürdõbe, a Hantken Miksa utcába költöztek a szak-
rendelések és a gyógyászati segédeszköz bolt a Mária utcá-
ból. A költözést követõen 2011. május 9-tõl, hétfõtõl mûködik
az ideiglenes helyén, a Hantken Miksa utcában a szakrende-
lõ, valamint a gyógyászati segédeszközök boltja is.

A rendelési idõk és a telefonszámok nem változtak. In-
formációk az intézmény honlapján találhatók, illetve az
512-740-es telefonszámon kérhetõk.

A sebészeti rendelés a Szakkórház földszintjén várja a
pácienseket.

A költözés nem érinti a gyerektüdõ gyógyászat, tüdõ-
gyógyászat, a röntgen, és az ultrahang rendeléseket.

A Mária utcai épület felújítása, átalakítása várhatóan
õsszel fejezõdik be, addig a volt bányászfürdõ Hantken
Miksa u. 3. szám alatti épületébe várják a betegeket.

A Szakorvosi Rendelõ vezetõsége kéri a betegek megértését és
türelmét az esetleges kellemetlenségekért, a rendelések változat-
lan színvonaláért a szakrendelõ dolgozói mindent megtesznek.
A Mária utcai épület felújítását követõen kényelmesebb, korsze-
rûbb körülmények között gyógyulhatnak a betegek és dolgoz-
hatnak az egészségügyi szakemberek.

FÖLD NAPI
SZEMÉTSZEDÉS

2011. április 20-án az egész településre kiterjedõen a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen ismét hulladék-
gyûjtési akciót szervezett a város. A belterületrõl az iskolák
tanulói, a nyugdíjas klub tagjai és civil szervezetek szed-
ték össze az eldobált szemetet. A külterületen a dorogi vál-
lalkozók gyûjtötték az elhagyott kommunális és építési-
bontási hulladékot. A város területérõl összegyûjtött kom-
munális hulladék mennyisége kb. 50 m3 volt.

Hozd mozgásba a családot
Családi sport és egészségnap
DOROGON május 27 - 28.

Részletes program megtalálható a Petõfi iskola
honlapján : www.petofi-dorog.sulinet.hu

Esõnap: 2011. június 4-5.

Az Ünnepi Könyvhét programjai
2011. június 1 – 2011. június 4.

2011. 06. 01. szerda, 17 óra - Közönségtalálkozó a gyermekkönyv-
tárban Nagy Bandó Andrással. (könyvvásár, dedikálás)

2011 .06. 02. csütörtök, 14 óra Hõsök tere- Megnyitó. Be-
szédet mond Dankó József igazgató
15 óra – A Pinokkió bábegyüttes elõadása, DOKI
Petõfi S. tagiskola tanulói
15.30 órától – Kézmûves foglalkozás

2011. 06. 03. péntek, 9 óra, Hõsök tere - a Könyvtár-tér és
Novella könyvesbolt nyitása
10-11 óra - Színjátszó kör - Szigligeti Ede: Liliomfi (rész-
let). DOKI Eötvös tagiskola színjátszó körének elõadása.
15 órától – Dudó bohóc

2011. 06. 04. szombat, 9 óra, Hõsök tere – a Könyvtár-tér és
Könyvesbolt nyitása
10 óra – Táncbemutató
11 óra – Halleluja kórus mûsora
12 óra – Az ünnepi könyvvásár és Könyvtár – tér zárása
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Az Eötvös Galéria soron következõ kiállítására április
5-én 16 órakor került sor az Eötvös iskolában, melyen a
dorogi születésû Bencze László fotómûvész mutatkozott
be alkotásaival. A tárlatot dr. Tittmann János polgármester
nyitotta meg, méltatva a mûvész
sokszínû, gondolatébresztõ képe-
it. Bencze László fotóiban megta-
lálhatóak a természet ábrázolásá-
nak formájában sajátosan áttûnõ,
az idõ a tér és a gondolat harmó-
niájának megragadása, az ember
által alkotott tárgyak, épület-
együttesek élettelen, mégis erede-
ti hangulatábrázolásának láttatá-
sa csakúgy, mint a szociodo-
kumentáció, melyekben a mészégetõk életének ellesett pil-
lanatait örökíti meg. Bár képei között kevés az emberábrá-
zolás, mégis markánsan fellelhetõ benne egyetlen ember,
Bencze László egyénisége, életlátása. Bencze László több
évtizede fotózza városunk változásait, társadalmi esemé-
nyeit is, hiszen mindig is szívén viselte szülõvárosának

Bencze László fotói az Eötvös Galériában
történéseit. Kiállítása alkalmából most három képet, Kom-
pozíció II., Táj csónakkal, Jegenyefasor, ajánlott fel a városnak,
melyek az Intézmények Háza falait díszítik majd. A meg-
nyitón közremûködött a DOKI Eötvös énekkara, Szencziné

Szilárd Gabriella vezénylésével.
Bencze László 1949. április 8-án

született Dorogon. A fényképezést
1979-ben a Balla András fotómûvész
által vezetett Dorogi Fotószakkör-
ben kezdte. A kezdeti sikerek nagy
szerepet játszottak abban, hogy a
fényképezéssel komolyabban fog-
lalkozzon. 1982-ben az Országos Fo-
tómûvészeti Kiállításra beküldött
„Variációk egy mozdulatra” címû

sorozatát a zsûri elfogadta. Még ugyanabban az évben a Ma-
gyar Fotómûvészek Szövetsége negyedik negyedévi pályá-
zatán Nívódíjat nyert. Azóta több országos és csoportos kiál-
lításon is  díjat nyert. 1984 óta tagja az esztergomi Art Fotóstú-
diónak. 1992-2002-ig vezette a Dorogi Fotószakkört. Jelenleg
Dorog fotografálásával foglalkozik.                                   Cs. R.

Újra a Dorogi galériába érkezett a BEBTE „Barlangok-
tól a tûzhányókig” címû vándorkiállítása, ezúttal megújult
tartalommal. Az elmúlt egy év legjobb fotói is bekerültek a
válogatásba, például a Retyezátban megtett túra legszebb
emlékei, vagy épp a tokodi Ágnes víznyerõ akna felvételei.

A megnyitót Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár az-
zal kezdte, hogy sokan temetik a Gutenberg galaxist, mert
beköszöntött helyette a Google galaxis, az ikonikus, képi
fordulat. A képek jelentõsége megnõtt, mi is egyszerûen
csak kattintunk a fényképezõgépünkkel és a fotót feltöltve
a számítógépre élvezzük látványt. Az adattárolónkon ren-
geteg fotót tartunk. Ezeket kiemelhetjük, kiállítást készít-
hetünk belõlük, beszélhetünk róluk. Most a BEBTE ván-
dorkiállításán pillanthatunk bele az egyesület életének ki-
emelkedõ pillanataiba. A mélybõl indulunk el a
menyország felé. A barlang is olyan, mint maga az élet:
sosem lehet teljesen felfedezni rejtelmeit. Pillanatnyi szép-
ségét lehet csak megõrizni, például fotón.

Balázs Géza ezután az egyesülettel fennálló 20 éves is-
meretséget, barátságot, szakmai együttmûködést részletez-
te. Elõadások, túrák, tankönyvek, könyvbemutatók fém-

Pillanatnyi szépség – fotópapírra rögzítve
jelzik gyümölcsözõ kapcsolatukat. Ezután környezetünk
örök, pillanatnyi szépségét hívott felfedezni, ugyanis min-
den hétvégén izgalmas kirándulásokkal várnak bennün-
ket az egyesület tagjai. Aki még nem mer nekiindulni a
hegyeknek, az elõzetesen felfedezheti az elkapott pillana-
tok varázsát április végéig a Dorogi Galériában.

A megnyitónak ezzel még nem volt vége. Ha azt gon-
doltuk, hogy már eleget kényeztettük a szemünket a galé-
riában, tévedtünk: Egri Csaba rendhagyó, 3 dimenziós bar-
langi fotóiból tartott vetítése különleges élményt nyújtott
a közönségnek.

A mûvelõdési házban megrendezett borkóstoló est
elsõsorban a fehérborok szerelmeseinek nyerhette el

tetszését, hiszen a Dorogi Borklub ezúttal a
nemzetközi és hazai versenyeken díjnyertes borairól

ismert, gyöngyösi Borpalota pincészetet látta
vendégül. Az eseményt a 947 (nine for seven) duó
változatos zenei produkciója és egy látványos

fotókiállítás tette még különlegesebb élménnyé.
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2011. április 16-án a József Attila Mûvelõdési Házban
„Nap-Út nap a teljesebb életért” címmel rendeztünk im-
már hetedik alkalommal EGÉSZség-napot. Ide vártuk
Dorog és térsége gyermekeit, családjait. A program a Köz-
mûvelõdési Nonprofit Kft-vel közösen, a Dorogi, Eszter-
gomi Kistérségi Népegészségügyi Intézet közremûködé-
sével és sok-sok önkéntes segítségével valósult meg. Alter-
natív lehetõségeket kínáltunk prevenciós céllal egy telje-
sebb, egészségesebb élethez.

Az egész napos programot a Nap-Út Alapítvány részérõl
Gurinné Pintér Gabriella, valamint Smudla Kata a Bázis
Gyermek- és Ifjúsági Egyesület és a Komárom-Esztergom
Megyei Önkéntes Centrum vezetõje nyitotta meg. Nem
volt véletlen a közelmúltban megnyitott Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkéntes Centrum vezetõjének jelenléte,
hiszen április 16-án hatodik alkalommal rendezték meg
Magyarországon a KöZöD! Önkéntes Fiatalok Napját.

A megnyitót színesebbé tette Magyar Judit Mária és
Mácsainé Verók Irén ének-gardon elõadása. Föld Virág Mag
Nap - Magyar Judit Mária kiállítása is megtekinthetõ volt.

A délelõtt folyamán a mûvelõdési ház színházterme is
megtelt, hiszen rengetegen voltak kíváncsiak Dr. Zacher
Gábor toxikológus elõadására. A színházteremben délután
a mûvészet vette át a teret – a Liszt-év kapcsán Kálvin Ba-
lázs zeneakadémiai hallgató zongora koncertjét élvezhet-
ték az érdeklõdõk.

Az egészségnapon természetesen lehetõséget kaptak kü-
lönbözõ sportágak képviselõi is a bemutatkozásra – a
Pompomos ovisok Böbe nénivel, a Zrínyi Iskola tánccso-
portja, a Kolibri SE, valamint a Dorogi Sportegyesület Ne-
hézatlétikai szakosztályának Kempo és Birkózó csapata.

Az elõtérben védõnõk segítségével vérnyomásmérés, ta-
nácsadás zajlott. Az ingyenes vércukorszint- és koleszterin-
mérést, a tanácsadást a Kistérségi Népegészségügyi Intézet
biztosította. Dr. Csizik Éva bõrgyógyász anyajegyszûrést vég-
zett, Dr. Juhász Aida Laura fogorvos pedig a fogápolásról
beszélt. A Dorogi Ilko Klub egy speciális betegség megelõzé-
sére hívta fel a figyelmet. A Menta Biobolt segítségével egész-
séges ételkóstolóban is részt vehettek az érdeklõdõk. A ter-

„Légy Te az a változás, amelyet a világban el akarsz élni!”
mészetes úton való egészségmegõrzést szolgálta a Transz-
Formátor Ház Közhasznú Egyesület Nyugalom Szigete prog-
ramja (csontkovácsolás, asztrológia, kõgyógyászat, reiki, szín-
terápia). Baranyai Mónika grafológiával várta az érdeklõdõ-
ket. A Dorogi Nyugdíjas Egyesület 250 adag frankfurti leves-
sel lakatta jól a résztvevõket.

Jelen volt Kovács József természetgyógyász, aki népi
gyógymódokat mutatott be, volt Jinjutsu kezelés az Usui
Szellem Iskolával, természetgyógyászat Szigetiné Krasznai
Judittal, kapcsolatteremtõ gyógyítás Pelejtei Prihoda And-
rással, kézmûves foglalkozások, termésbáb, papírvirágok
és húsvéti díszek készítése, arcfestés és hennafestés és
mászófal a gyermekeknek. Tûzoltó bemutató, esélyegyen-
lõségi játékok az Esélyek Házával.

Jelenvolt az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, a
Biokultúra Csoport, Dorog Város Barátainak Egyesülete, a Mál-
tai Szeretetszolgálat Dorogi Csoportja, az Otthon Segítünk Ala-
pítvány, a Mentõszolgálat, a Novella könyvesbolt, a Duna-Ipoly
Nemzeti Park képviselõi, a Komárom- Esztergom Megyei Ön-
kéntes Centrum, a Dorogi Borklub, a Mária Papírbolt, az Forever
Living Products és a Biyovis képviselõi.

Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát és talált
útmutatást az egészségesebb, teljesebb élethez!

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik önzetlen munká-
jukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak Nap-Út nap a tel-
jesebb életért rendezvényünk sikeréhez. Köszönjük!

Winter Erzsébet Nap-Út Alapítvány kuratóriumi elnöke

A Zrínyi óvodában április 18-22 között tartották a hagyo-
mányos tavaszi nyílt egészség hetet a Föld napja jegyében. A
gyerekek kirándulni mentek, majd beültették a virágosládá-
kat, a sziklakertet, és a bio veteményes kertet, valamint a
SANYO által felajánlott fák, cserjék is helyükre kerültek. Az
elsõ Ovi – olimpiának is kedvezett az idõjárás. A hetet a
húsvéti népszokások - kiszézés, zöldágjárás zárták.

Föld napja az óvodákban
Április 21-én ünnepelték a Hétszínvirág óvodában a

Föld napját. Az óvoda folyosóján a Föld kincseibõl ren-
deztek kiállítást a szülõk és a gyerekek segítésével, majd az
udvaron Földünket köszöntötték fel verssel, énekkel. Ka-
vicsok összeütögetésével a Föld szívverését utánozták, majd
a köveket letéve képeket alakítottak ki. A virágültetés itt
sem maradhatott ki a programból. A Sanyo virágpalántá-
kat ajánlott fel az óvoda megszépítésére.
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VÖRÖSKERESZT
A tanév vége közeledtével sorra befejezõdnek az isko-

lai versenyek is. Igen különbözõ területeket érintenek a
megmérettetések. A Magyar Vöröskereszt is évek óta gon-
dol a fiatalokra. Koppányi Mária, a dorogi szervezet veze-
tõje beszélt a közelmúlt vetélkedõirõl.

Rekordszámú, huszonegy csapat vett részt a területi elsõ-
segélynyújtó versenyen a mûvelõdési házban. Két általános
iskolás csapat érkezett Esztergomból, két-két közép és általá-
nos iskolás Nyergesújfaluról. A legnépesebb mezõny Doro-
got és a környékbeli településeket képviselte. A versenyen
elméleti kérdésekre kellett választ adni, majd a gyakorlatban
egy sérüléstípust ellátni. A legérdekesebb idén egy igen össze-
tett feladat volt: egy roncsautóból való mentést kellett imitál-
ni. A megyei szervezettõl kapták a roncsautót, és további se-
gítséget ahhoz, hogy a sérülések minél élethûbbnek tûnje-
nek. A tökéletesre sminkelt sérültek olyan élethûen játszot-
ták szerepüket, hogy sok járókelõ figyelmét is felkeltették. Ez
a feladat nagyon tetszett a gyerekeknek, és sokat is tanultak
belõle. Ez azért volt nagy segítség, mert a megyei, vagy orszá-
gos versenyen minden baleseti helyzet, sérülés tökéletesen
élethû. Oda jutva már nem érheti õket váratlan helyzet, nem
ijednek meg a feladattól, ha például olyat látnak, hogy gyom-
rából áll ki valami a sérültnek.

Az elsõsegélynyújtó versenyen a táti általános iskolá-
sok lettek az elsõk, a középiskolásoknál a tokodaltárói ifjú-
sági polgárõrök. Koppányi Mária kiemelte, külön örül,
hogy van olyan felnõtt pedagógus, aki ezt a négy-öt gyere-
ket Tokodaltárón összefogja ifjúsági csoportként, és haj-
landók csecsemõápolást vagy elsõsegélynyújtást tanulni a
polgárõri teendõkkel való ismerkedés mellett.

A másik nagy megmérettetés a területi csecsemõápolá-
si verseny volt, tizenegy, háromfõs csapattal. Hét elméleti
kérdésre kellet felelniük, egy gyakorlati feladatot hajtottak
végre védõnõi felügyelettel, majd a játék babán mutatták
be a fürdetést, pelenkázást, öltöztetést. Nagyon ügyesen, és
persze szakszerûen végezték a teendõket, magas pontszám-
ok születtek. Mind a versenyzõk, mind a vizsgáztatók él-
vezték a versenyt. Külön értékelték a középiskolásokat, az
esztergomiakat és a dorogiakat. A táti iskola csapata gyõze-
delmeskedett, õk mennek a megyei versenyre is. A tátiakat
nehéz legyõzni, mert õk vöröskeresztes bázisiskolaként
többet foglalkoznak a fenti témákkal.

Meglett tehát a gyümölcse az éves programnak, mely
még szeptemberben kezdõdött, az iskolákban mûködõ vö-
röskeresztes ifjúsági csoportok és persze a megbízott taná-
rok közremûködésével. Novemberben az egészséges élet-
mód jegyében szerveztek elõadásokat, aztán februárban a
káros szenvedélyek elleni védekezésre hívták fel a fiatalok
figyelmét, vetélkedõket szerveztek. Koppányi Mária sze-
rint köszönet illeti az iskolákat, hogy a sok más tanulmányi
és sportverseny mellett erre is van még kapacitás, tanári
erõ és tanulói lelkesedés is.

Zrínyis siker a Kicsinyek Kóru-
sainak Országos Fesztiválján
A DOKI Zrínyi Ilona Általános Iskola Kicsinyek Kóru-

sa Kovácsné Fódi Krisztina karnagy vezetésével nagy si-
kerrel szerepelt a Kicsinyek Kórusainak XI. Országos Fesz-
tiválján, Kaposvárott.

Ez azért is nagy szó, mert évrõl évre nehezebb a rohanó,
értékvesztett világunkban a tanulókat és családjukat meg-
gyõzni arról, hogy a zene, s különösen az éneklés - mindez
tudományosan is bizonyítva - igen fontos az érzelmi fejlõdés,
a teljes értékû ember kialakulásának szempontjából.

A kórusban való éneklés nemcsak sok munkáról és le-
mondásról, de rengeteg közös élményrõl és sikerrõl is szól.
Az alsósok alkotta Kicsinyek Kórusa elõször készült ilyen
nagy megmérettetésre. A korábbi években ugyan szerepel-
tek már a megyei Éneklõ Ifjúság versenyeken, és számos he-
lyi rendezvényen, mindig nagy sikerrel, de ez az alkalom
most különleges felkészülést kívánt: a Kicsinyek Kórusa az
ének-zene tagozatosok között mérette meg magát. Kaposvár
adott otthont a Kicsinyek Kórusainak XI. Országos Fesztivál-
jának. Kilenc kórus érkezett az ország minden tájáról. Az
ének-zene tagozatos kórusoknál a kicsinyek kórusait a 4-6.
osztályosok alkották, hiszen a kiírás 12 éves korig szólt. A
zrínyis gyerekeken kívül csak egy kórus volt, akiknek a kó-
rusa ténylegesen csak alsósokból állt, azaz 2-4. osztályosok-
ból. Amikor a dorogi gyerekek énekeltek, senki sem vette
észre, hogy nem tagozatos kórus áll a színpadon! A kis éneke-
sek átélt, szép, hibátlan éneklése lenyûgözte a zsûrit, mely-
nek egyik tagja, Tóth Ferenc karnagy azt mondta: „Ez egy
angyalkórus!” Az értékeléskor végül az „Arany Diplomá-
val” minõsítés mellé Országos Dicsérõ Oklevelet is kaptak,
kiemelten elismerve ezzel a kórus munkáját. Az énekkart
zongorán Balogh Mária tanárnõ kísérte. Külön köszönet az
Zrínyi Iskola „Tehetség el nem vész” Alapítványának és a
Dorogi Vállalkozók Egyesületének, hogy segítséget nyújtot-
tak a részvételi költségek finanszírozásához.

BIRKÓZÁS
Nagy létszám, színvonalas mérkõzések a szabadfogású

birkózó diák rangsorversenyen
Ebben a korosztályban az elsõ 16 közé kellett kvalifikál-

niuk magukat a versenyzõknek, hogy indulhassanak az
Országos-bajnokságon. Ezt a célt a Dorogi Nehézatlétikai
Club birkózói nagy részben teljesítették.  Mint már meg-
szokhattuk, birkózóversenyekrõl a dorogiak érmekkel tér-
nek haza. Így volt ez most is. A csapat egy aranyéremmel
(Lévai Tamás, 38kg) és két bronzéremmel (Putnoki Zsolt,
32kg és Vitek Dáriusz, 42kg) valamint egy 5. helyezéssel
(Szányi Áron, 32kg) zárták a versenyt.

A Dorogi Nehézatlétikai Club birkózóinak programja
a közeljövõben is mozgalmas lesz, mivel a következõ hét-
végeken Ukrajnába, Hollandiába utaznak nemzetközi bir-
kózóversenyre, de közelednek a diákolimpiák és orszá-
gos-bajnokságok idõpontjai is, majd a legjobbak a Sumo
Európa-bajnokságon vesznek részt.

Lévai Zoltán
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DOROGI SPORTKÉPEK
Áprilishoz igazodva!

Ezt az idõszakot szokták úgy nevezni, amikor változé-
kony, bolondos események történnek. Pontosan igazodott
sportéletünk is ehhez a szóláshoz, mert hol fent, hol lent
érezhettük magunkat, amikor a sporteseményinket érté-
keljük. Tehát….

Asztalitenisz: Bajnoki mérkõzések eredményei: Gyõ-
zelem a Tatabányai ASE ellen 12-6 arányban, Ács ellen 10-8,
a Tatabányai TÜMS elleni siker 12-6 arányban, tehát 3 mér-
kõzésbõl 6 pont!

Mindezeken a sikereken kívül Dorogon rendezte meg
a Megyei Asztalitenisz Szövetség a megyei felnõtt férfi és
nõi egyéni és páros bajnokságot. Az eseményre az Eötvös
Általános Iskola tornatermében került sor a Dorogi Szak-
osztály rendezésében. 8 asztalon 58 versenyzõ vett részt,
ebbõl 52 férfi és 6 nõi résztvevõ.  A mi régiónk sikerét iga-
zolják az eredmények, mert a férfi egyéni bajnok Hetzer
László Tokod, páros bajnok a Kasza László – Aszódi Zsolt
Esztergom. A nõi bajnok a szomódi Dávid Veronika, a ve-
gyes páros az ugyancsak szomódi Hartmann Éva – Lu-
kácsa Csaba nyerte meg. A rendezvényt a megyei vezetõ-
kön kívül megtisztelte az Országos Asztalitenisz Szövet-
ség technikai igazgatója, Juhos József is. A verseny szüneté-
ben megajándékozták a 80 éves Sáfár Ferencet, aki az esz-
tergomi csapatot hosszú éveken át mint versenyzõ, majd
vezetõ szolgálta. A versenyzõk nagy tapsa körében Feri bácsi
meghatottan köszönte meg az elismerést.

A bajnokság lefolyása példaszerû volt, így vélekedtek egy-
öntetûen a versenyzõk és vezetõk és köszönték meg a dorogi
szakosztály vezetõségének a sportszerû lebonyolítást.

A díjakat, a kupákat a rendezõ szakosztály vezetõje, Göb
Sándor adta át. Az asztalitenisz szakosztály tehát a hónap
derûs oldalát képviselte. Dicséret érte.

Kézilabda: Az NB II-es nõi szakosztály folytatta a ráját-
szás négycsapatos sorozatát és elismerést érdemlõ szerep-
lést nyújtott a sorozat elsõ félidejében. Veretlenül vették a
lányok az akadályokat, legutóbb Tatán szereztek döntetlen
eredményt a tataiak ellen. Ugyancsak kiválóan szerepeltek
az ifjúságiak is, eredményeiket nagy gólkülönbségû gyõ-
zelmek igazolják. A két edzõ Godó Gergõ és Györgyné
Renáta jó munkáját is dicsérik az eddigi eredmények.

Remélhetõleg a folytatás, illetve a rájátszás befejezése is
így alakul és akkor büszkén mondhatják, hogy megtartot-
tuk helyünket az NB II-ben.

Teke: Az NB III-as csapat lejátszotta a rájátszás mérkõ-
zéseit éspedig sikeresen, mert továbbra is megõrizte helyét
az NB-s osztályban. A városi bajnokság nagy érdeklõdés
mellett folytatódik az ez évi bajnokság tavaszi idényében.

Tenisz: Készülnek az OB III. osztályában a május 7-i
bajnoki év nyitányára. Az elsõ két mérkõzést idegenben
játssza a dorogi csapat, remélhetõleg hasonló sikerrel, mint
az elmúlt években.

Labdarúgás: NB III-as felnõtt csapatunk 5 mérkõzést
játszott áprilisban, ebbõl 3-at hazai és kettõt idegenbeli kör-
nyezetben.

Eredmények: Dorog-Sárisáp 1-2, 0 pont, Zsámbék-Do-
rog 0-1,  3 pont,  Dorog-Pálhalma 2-3, 0 pont, Biatorbágy-
Dorog 4-2, 0 pont, Dorog-Bicske 0-2, 0 pont. Összesen te-
hát egy gyõzelem mellett négy vereség, ebbõl három ide-
haza. A havi pontszerzés 3 pont és maradt a 15. hely (kiesõ).
Ezen a helyezésen sem segített a Soroksár elleni óvás miatt
megnyert 3 pont sem.  A dorogiak óvását elfogadta a szö-
vetség, megsemmisítette a Soroksár gyõzelmét és a 3 pon-

tot a Dorog javára igazolta. Az óvás oka az volt, hogy a
Soroksár jogtalanul szerepeltetett egy sárga lapokkal bün-
tetett játékost. A tényt a soroksáriak is elismerték, így lett 3
pontunk, de sajnos így sem jutottunk elõbbre. A csapat
ugyanis folytatja a vesszõfutását. A sok igazolt játékos ko-
rántsem erõsítette meg a csapatot, nincs folyamatos játék,
óriási egyéni hibák fordulnak elõ folyamatosan, mint pél-
dául itthon a Pálháza ellen a 10. percben 2-0-ra vezettünk,
a félidõ végére mégis 3-2 lett az eredmény a vendégek javá-
ra. Ez is maradt a végeredmény. Biatorbágyon a 67. percig 1-
0-ra vezettünk, utána 10 perc alatt 4 gólt rúgtak a hazaiak. A
végeredmény ismert, 4-2-es súlyos vereség. Mi a magyará-
zat: egyéni zavarodottság, összeszokás hiánya, erõnlét hi-
ány (futásmennyiség), figyelmetlenség, mentális problé-
mák, felesleges szabálytalanságok. Változtatni kell, mert
már más feladat vár a vezetõkre, hiába teremtettek kiváló
feltételeket, az eredmény semmi! A Bicske elleni mérkõzé-
sen már a B-közép szurkolói is hiányoztak. Van még hátra
elég mérkõzés, lehetne elõbbre lépni, de csak a leírt tények
megváltoztatásával. Csapatunk a borús oldalon áll.

De labdarúgásunk ne csak borús oldalát, hanem a de-
rûset is említsük, ez pedig az utánpótlás.

A téli felkészülés nem kedves idõtöltése a labdarúgók-
nak, még ha gyerekekrõl is van szó. Ezért Varga János után-
pótlás szakvezetõ társaival sok programot, teremtornát szer-
vezett és tette színessé a téli hónapokat. A Dorogi FC után-
pótlás szakága négy teremtornát rendezett.

1. Kaiser József emléktorna – U-17-es csapat. Végered-
mény 1. Tatabánya, 2. Dunaszerdahely, 3.Párkány, 4. Doro-
gi FC, 5. BVSC.

2. Ilku István emléktorna – U-15-ös csapat.   Végered-
mény: 1. Párkány, 2. Tatabánya, 3. Dorogi FC., 4. REAC, 5.
Visegrád.

3. Varga János emléktorna – U-12-es csapat.  Végered-
mény: 1. Párkány, 2. Lábatlan SE,

3. Dorogi FC, 4. Piliscsév, 5. Tardosbánya, 6. Zoltek SE.
A legjobb kapus ezen a tornán Grenitzer Tamás Dorogi

FC.
4. Buzánszky – Grosics labdarúgó torna
Mayer László a Dorogi FC elnökhelyettese köszöntötte

a két legendás játékost, a résztvevõ csapatokat, nézõket.
Végeredmény: 1. Dorogi FC 9 pont (Csapó Károly edzette
U-13-as csapat. 2. Bp. Honvéd 7 pont, 3. REAC 7 pont, 4.
Tatabányai SC 4 pont,  5. Puskás Akadémia 4 pont. A torna
legjobb mezõnyjátékosa Szili Dominik Dorogi FC lett.  A
díjakat Mayer László, Dr Bartalos József, Kara Dániel, Ba-
konyi István és Monostori Tivadar adták át.

Az idõjárás miatt a szabadtéri edzések és mérkõzések
csak késõbbi idõpontban kezdõdhettek, de aztán március
végére megindulhatott a bajnoki idény. Az eddig lejátszott
mérkõzéseink alapján csapataink helyezései a 7., a 8. és a 10.
hely, mely az MLSZ által kiírt országos bajnokságban sze-
replõ csapataink eredményeit dicsérik.

Az utánpótlás szakág nagyszerû kezdeményezést indí-
tott el, mégpedig minden hónapban meghív egy neves
embert, akinek pályafutása kapcsolódik a labdarúgáshoz,
hogy tartson élménybeszámolót a gyerekek számára. Az
elsõ, aki eljött Erõs Gábor FIFA asszisztens volt, mesélt a
világbajnokságról, a bajnokok ligájáról, a magyar bajnok-
ságról. Az élménybeszámoló nagy sikert aratott.

Göb Sándor
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PROGRAMAJÁNLÓ
Néptánc Gála

2011.május 22. (vasárnap) 17 óra,
József Attila Mûvelõdési Ház:

Fellépnek: Ballerup Folkedanserforening (Dánia);
Leányvári Német Nemzetiségi Tánccsoport

A belépés díjtalan!

XXVII. Nemzetközi Kórustalálkozó
2011. május 28. (szombat) 17 óra
József Attila Mûvelõdési Ház

Fellépnek:
Coro Amici del Malignani - Udine (Olaszor-szág);

Männerchor Raetia - (Déltirol,Olaszország); Szivárvány
Énekkar, Párkány (Szlovákia); Építõk Kamarakórusa,

Budapest; Bástya Kamarakórus, Székesfehérvár;
Belvárosi Vegyeskar, Budapest

A belépés díjtalan!

XXVIII. Nemzetközi Kórustalálkozó
2011. június 08. (szerda) 17:30 óra

József Attila Mûvelõdési Ház
Fellépnek:

Kansallis-Kuoro Vantaa (Finnország); Stilla Pectus Nõikar,
Párkány (Szlovákia); Vox Hungarica Nõikar, Budapest;
Ferencvárosi Herz Férfikar, Budapest; Monteverdi Kórus,
Esztergom; Német Nemzetiségi Dalkör,Tarján

A belépés díjtalan!
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MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselõ-testülete nevében

tisztelettel meghívom Önt az

EURÓPA NAP,
A PÁRBESZÉD NAPJA

ünnepi rendezvényeire

2011. május 13. péntek 17.00 óra
József Attila Mûvelõdési Ház

FÖLD GYERMEKEI
címû kiállítás megnyitója a Dorogi Galériában

Czibuláné Csicsman Erzsébet
babakészítõ „aranykoszorús mester” munkáit bemutatja

Keglovich Ferencné
a Magyar Bababarátok Egyesületének elnöke

A megnyitón közremûködnek az
Erkel Ferenc Zeneiskola növendékei

2011. május 14. szombat 10.00 óra
Konferencia a József Attila Mûvelõdési Házban

2011 az önkéntesség európai éve
11.30 óra Értékelõ elõadást tart:

Smudla Katalin, a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület
elnöke, a Komárom-Esztergom megyei Önkéntes

Centrum szakmai vezetõje
12.00 óra Dorog Város Díszpolgára cím átadása

Átadja: Dr. Tittmann János polgármester
17.00 óra A Dorogi Német Nemzetiségi

Kulturális Egyesület Bányász Zenekarának
tavaszi ünnepi koncertje

a mûvelõdési ház színháztermében
Vezényel: Zagyi István karmester

A koncert elõtt  Pro Urbe díjat ad át
Dr. Tittmann János polgármester

M E G H Í V Ó
Az Arany János Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

tisztelettel meghívja Önt és családját
FINY PETRA író, költõ

„OVIS ÜGYEK”
címû író-olvasó találkozójára

2011. május 23-án hétfõn 16 órakor.
Szeretettel várunk a találkozóra minden szülõt és

gyermekeiket!
Könyvvásárlás, dedikálás a találkozó után.


