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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A Föld Napja
Rengeteg program színesítette a 40. Föld Napját váro-

sunkban. A legnagyobb megmozdulás a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-vel közös, már hagyományosnak mondha-
tó hulladékgyûjtési akciója volt. A három általános iskola
diákjai, a gimnázium fiataljai és több civil szervezet képvi-
selõi járták a várost, hogy minél több eldobált szemetet
gyûjtsenek össze, és közös erõvel tegyenek valamit mind-
annyiunk tisztább környezetéért. Minden évben szívesen
segítenek iskolásaink. Az óvodások sem maradtak le mö-
göttük. A Hétszínvirág óvodában biciklis rally-n vettek
részt a kicsik, akik lelkesen kerekeztek az Otthon téren,
majd virágot ültettek a kertben. A Petõfi óvodában reggeli
tornával, közös énekléssel ünnepeltek. A Zrínyi óvodá-
ban játékos formában ismerkedtek a szelektív hulladék-

gyûjtéssel, a komposztálással, és a „semmibõl valamit”, régi
holmikból új játékokat készítettek a kicsik.

Mindhárom óvodának tujákat, virágpalántákat, facse-
metéket, cserjéket adományozott a Sanyo Hungary Kft. A
növényeket nagy örömmel fogadták a gyerekek és lelke-
sen segédkeztek az ültetésben.

A Föld Napi rendezvények délután a József Attila Mû-
velõdési Házban folytatódtak. “A hülyeség kora” címû fil-
met vetítették 17 órától. Ehhez kapcsolódóan a BEBTE nem
mindennapi látványt elénk táró fotókiállítását lehetett
megtekinteni a Dorogi Galériában. A Barlangoktól a tûz-
hányókig címû kiállítás gyönyörûen megkomponált ké-
peken keresztül mutatta be a kék bolygó, Földünk még
érintetlen természeti szépségeit.

Végre nemcsak a falfirkászok kéznyo-
mát lehet látni a dorogi alagútban. A
Kistérségi Ifjúsági Nap-Út nap alkal-
mából általános iskolások és gimna-

Alagút festmények
zisták vették birtokba a város forgal-
mas aluljáróját, és szebbnél szebb fest-
ményeket alkottak a számukra elõ-
késztett, fehérre festett falakra. A mun-

kálatokat Kolonics
Péter mûvész-tanár
felügyelte és látta el
tanácsokkal a lelkes
„mûvészeket”. A
mottó a „települési
jövõkép” volt,
melynek jegyében
szabadon szárnyalt
a fiatalok fantáziája.
A forgalmas aluljá-
róban minden arra

járó meglepetten csodálja a mûveket,
és reméljük, még többel találkozha-
tunk a jövõben, mert szabad falfelület
akad bõven (természetesen az alagút-
ban!). A programot a Gyermek és Ifjú-
sági Alapprogram támogatta.
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FOGADÓNAPOK
2010  áprilisában a Polgármesteri Hivatalban:

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester:
2010. május 20. csütörtök, 8-12-ig.

BARANYAI LÕRINC alpolgármester:
2010. május 21. péntek, 8-12-ig.

TALLÓSI KÁROLY címzetes fõjegyzõ:
2010. május 21. péntek, 8-12-ig.

TESTÜLETI   HÍREK
2010. április 30-i testületi ülés

Dorog Város Képviselõ-testülete a napirend tárgyalása
elõtt jutalomban részesítette Debreczeni István rendõr al-
ezredest, fõként a vagyon elleni bûncselekmények felde-
rítése során végzett kiemelkedõ munkájáért, és Puchler
Erik rendõr fõtörzsõrmestert a közbiztonság javítása érde-
kében végrehajtott kiváló szolgálat ellátásért.

Az ülés napirend szerinti részében elfogadták Dorog
Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadási rendeletét.
Megszavazták a Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szak-
orvosi Rendelõ Nonprofit Kft., a Dorogi Közmûvelõdési
Nonprofit Kft., a Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.,
a Dorog Város Kulturális Közalapítvány, a Dorogi Kom-
munális Közalapítvány, a Dorogi Szénmedence Sportjá-
ért Alapítvány, a Dorog és Térsége Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, a Dorog Város Gyámhivatalának, Do-
rog Város Gyámhatóságának 2009. évi munkájáról szóló
beszámolót. Elfogadták a 2009. évi belsõ ellenõrzésrõl szó-
ló tájékoztatót.

Döntöttek a 2010. évben adományozott elismerések-
rõl. Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ - testüle-
te 2010. évben a Rauscher György díjat Szentgyörgyi Sán-
dor részére adományozza. A testület díszpolgári címet
adományoz Kroszner László Úrnak. Az Év köztisztviselõ-
je díjat Nagy Antalné köztisztviselõ részére adományoz-
za. Az Év pedagógusa díjat Reményi Zsuzsanna tanítónõ
részére adományozza. Az Év szociális dolgozója díjat
Kolozsiné Dalanics Mónika vezetõ ápoló részére adomá-
nyozza. Az Év egészségügyi dolgozója díjat Dr. Csontos
Edit fõorvos részére adományozza. A Dorog Város Jó ta-
nulója – jó sportolója címet Kaposvári Márk az Eötvös
József Általános Iskola tanulója kapta. A Zrínyi Ilona Nap-
közi Otthonos Óvoda 110 éves fennállásának évfordulója
alkalmából emléklapot és 100.000 Ft-ot, az Eötvös József
Általános Iskola 25 éves fennállásának évfordulója alkal-
mából emléklapot és 200.000 Ft-ot adományoz az intéz-
ményeknek. Csapó Károlyné, Gallina Józsefné, és Dr. Kégel
Eszter Judit részére 70. születésnapjuk alkalmából Emlék-
lapot és 70.000 Ft-ot adományoz.

A testület címzetes igazgatói címet adományozott Ko-
vács Lajos tanár úrnak, a Zrínyi Ilona Általános Iskola
igazgatójának.

Döntöttek a kulturális alap pályázatairól. A részletek a
www.dorog.hu-n, az áprilisi testületi hírekben olvashatók.

Meghatározták a 2010/2011. tanévben indítható cso-
portok, osztályok számát. A Dorogi Óvoda, Általános Is-
kola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a 2010/11-es tan-
évben a öt óvodai csoportot, kettõ iskolaotthonos rend-
szerû angol két tannyelvû osztályt, kettõ iskolaotthonos
rendszerû közoktatási sport típusú osztályt, egy Érték-
közvetítõ és Képességfejlesztõ (Zsolnai-módszer) osztályt
és kettõ normál tagozatú osztályt indíthat.

Napközis csoportokat a szülõi igények írásos felméré-
se után indíthatnak.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy a Dorogi Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.-nek az 50 millió forintos folyószámlahitel
tõke és járulékainak visszafizetésére a hitel további egy
éves idõtartamú futam ideje alatt készfizetõ kezességet vál-
laljon Dorog Város Önkormányzata.

Döntöttek a nyári napközi megszervezésérõl. A nyári
napközi helyszíne a Petõfi Sándor Általános Iskola. En-
nek indoka a sportlétesítmények közelsége. Az ellátás 2010.
június 21-tõl augusztus 19-ig, munkanapokon 8-16 óráig
vehetõ igénybe. Napi háromszori étkezést térítés ellené-
ben lehet igénybe venni, melynek összegét június-július
hónapra a nyári napközi elsõ napján (június 21-én) kell
befizetni a Petõfi Iskola titkárságán.

Dorog Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a város labdarúgó stadionját, születése 85. évfordulója al-
kalmából, Buzánszky Jenõrõl nevezi el. Születésnapja al-
kalmából Emléklapot és 85.000,-Ft-ot adományoz részére.

Zárt ülés keretében döntöttek a felsõoktatásban tanu-
lók támogatásáról.

Az ülésen elhangzott még, hogy Dorog megnyerte a
rendelõ intézet felújítására kiírt 300 millió Ft támogatási
összeget. A szükséges 60 millió Ft önrészt (mely 16, 7 %) a
2010. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat.

MaZsu

KÖNYVBEMUTATÓ
MEGHÍVÓ

Dorog Város Barátainak Egyesülete
és az Arany János Városi Könyvtár
2010. május18-án, kedden 17 órakor

a Dorogi Füzetek legújabb, 38. kötetének, a
„DOROG ÉS A TUDOMÁNYOK”
Kutatók almanachja bemutatójára

minden érdeklõdõt szeretettel várunk
a Gyermekkönyvtárban.
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Közel 71 millió forintot nyert tavaly Dorog városa az
iskoláiban és óvodáiban történõ kompetencia alapú okta-
tás bevezetésére, a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram (TÁMOP) keretében. Az oktatás 2009. szeptember el-
sején indult, az óvodákban a kiscsoportosoknál kezdték,
az iskolákban részt vesznek elsõsök, harmadikosok, ötödi-
kesek, és hetedikesek is. A Petõfi iskola részérõl Jászberé-
nyi Károly igazgató és a Zrínyi iskola részérõl Dankó Jó-
zsef foglalták össze eddig tapasztalatait.

A két szakember kiemelte, hogy az új program beveze-
tése szerencsés idõpontban történt, hiszen jelenleg folyik
az óvodai, iskolai intézmények egységesítése. A közös szak-
mai munka pozitív módon járul hozzá a pedagógusok és a
pedagógiai programok egymáshoz való közelítéséhez.
(Egyébként az EU elvárása szerint 2015-ig mindenhol így
kell tanítani)

A kompetencia az oktatásban nem más, mint tanulási
képesség. Ma már fõleg azt kell a gyermekeknek megtaní-
tani, hogy az információtengerben hogyan tudnak eliga-
zodni. A program másik lényeges eleme, hogy a gyerekek
a megszerzett ismereteket személyes és átélt tapasztala-
tokba ágyazva rögzítsék. A tanár és a gyerekek együttmû-
ködnek. A pedagógusoknak sokkal többet kell készülni-
ük egy órára.

Az új rendszerben összekapcsolnak tantárgyakat, nem
választják el õket élesen egymástól. A tantárgytömbösített
oktatás kerül elõtérbe, egy mûveltségi területhez tartozó
tantárgyakat együtt tanítanak, pl. technikát és rajzot.

A szülõk is jobban bevonhatók az iskolai életbe. Új kap-
csolatrendszer alakul, a szülõk nemcsak a szülõi értekezle-
teken vesznek részt, hanem meghívott vendégként beszél-
hetnek például saját foglalkozásukról, önmagukról.

A program lényeges eleme, hogy a pedagógusokat egész
évben képzik.

A sajátos nevelési igényû gyermekek képzése is hang-
súlyos lett, speciális tanterv készült az õ tanításukra.

A gyerekeknek is jobban tetszik ez az új rendszer, nin-
csen utolsó pad szindróma, mindenkit bevonnak az órai
munkába, sok a játékos foglalkozás.

A program keretében témaheteket tartottak az iskolák-
ban. A Petõfiben „Haza és haladás” címmel a reformkort
tárgyalták minden tantárgyból. A Zrínyiben egy füzetet szer-
kesztettek, Visegrád és környéke címmel. A Petõfisek három
hetes projektmunkát is végeztek, Kék bolygó címmel.

Mindketten remélik, az új módszer az eredményekben
is visszaköszön majd az éves kompetencia mérések során.
(Ezek a mérések a középiskola végéig elkísérik a gyereke-
ket, sõt, az érettségi vizsga is kompetenciákat mér már.)

Dankó József Németh Lászlót idézve mondta: az iskola
mûhely legyen, ne gályapad.

Ennek eléréséhez ez a program mindenképpen köze-
lebb vitt.

A Hétszínvirág óvodában két csoportban vezették be a
kompetencia alapú oktatást, kis és nagycsoportban. Uitz
Sándorné óvoda vezetõ elmondta, hogy a program mód-
szereiben új, szervezésben kicsit más. Eddig a négy évszak
alapján osztották fel az éves foglalkozástervet, most a négy
õselem (a föld, a víz, a levegõ, a tûz) az alap. Ez az új elgon-

Az új oktatási program eredményei
dolás jól illeszkedik az óvoda eddigi, saját programjához,
melynek fõ vezérfonala a környezeti nevelés. Az óvónõk
sok módszertani újdonsággal találkoztak, ami a saját ne-
velési program megvalósulását is segíti. A gyerekek na-
gyon befogadóak, és így az év vége felé úgy tûnik, hogy
megszerzett ismereteik maradandóak is.

Az óvoda vezetõje hozzátette: nagy segítség, hogy egy
kész, kidolgozott programot kaptak. Minden témakörhöz
különbözõ foglalkozásokat gyûjtöttek egybe, így vannak
benne kézmûves és rajzos feladatok, mozgásos tevékeny-
ségek, valamint új versek, mesék. Az óvónõk így már nem-
csak a saját repertoárjukból dolgoznak. A jeles napok is
szerepelnek a programban, így ezek feldolgozásához is sok
új ötletet kaptak.

Újdonság, hogy van a szülõk számára „házi feladat”,
mindig hozniuk kell valamit az adott foglalkozásokhoz
otthonról. Itt sokszor segítenek egymásnak, jó kapcsola-
tok alakulnak ki közöttük.

A vezetõ óvónõ véleménye szerint a program megúju-
lást, méghozzá minõségi megújulást hozott az óvodába.

A Petõfi óvodában két csoportban, a kiscsoportban és a
vegyes csoportban vezették be a kompetencia alapú okta-
tást, az egyikben modulokat emeltek be a nevelésbe, a má-
siknál teljesen átvették az új módszert. Schmeráné Eichardt
Gizella vezetõ szerint a cél az volt, hogy a jelenlegi, saját
programot tartalmilag és módszertanilag fejlesszék. Sze-
rinte nincs túl sok változás az eddig megszokottakhoz ké-
pest, a jelenlegi képességfejlesztõ programhoz illik az új
módszer. A program sok ajánlást, sok ötletet tartalmaz, hang-
súlyozza az egyéni fejlesztést, Kiemelten kezeli az iskola-
óvoda átmenetet. Hangsúlyt fektet a néphagyományokra.
A vezetõ örül annak, hogy a szabad játékra is ad lehetõsé-
get, valamint annak, hogy a saját programhoz hasonlóan a
komplex fejlesztés is megmaradt. Az óvónõk is szívesen
dolgoznak az új módszerrel. A gyerekeknek is nagyon tet-
szik, sok érdekes tevékenységben vesznek részt, kísérle-
teznek, tapasztalati úton szereznek új ismereteket.

A Zrínyi óvodában a kiscsoportban vezették be a kom-
petencia alapú oktatást. Az itteni helyi programhoz, a moz-
gásfejlesztéshez is nagyon jól illik, mondta Szrnka Anna
óvodavezetõ. Itt is sikerült az eddigi programot tovább
fejleszteni az új segítségével. Mivel szeptembertõl megje-
lenik a közoktatási sport képzés az általános iskolákban,
ezért ehhez kívánnak alkalmazkodni az óvodai program-
mal. Változatos, sokszínû lett az óvodai élet, sok új tevé-
kenységet sikerült beiktatni a nevelésbe. Három, az egész
óvodára kiterjedõ „projektet” is indítottak. A harmadik, a
záró „projekt” a cirkusz jegyében folyik, és május végén,
egy nagyszabású rendezvény keretében zárul majd, ahol
az óvoda 110 éves fennállását is megünneplik. Itt a lehetõ
legtöbb labdás játékot eljátszák, hisz az óvoda logója egy
labda, valamint lesz egy cirkuszi elõadás, amibe a gyere-
kek is be tudnak kapcsolódni.

Mindezek alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy
városunkban az óvodai-iskolai nevelés szervezetileg és tar-
talmilag is helyes irányba indult, a további siker záloga,
hogy mind a résztvevõ pedagógusok, mind pedig a gyer-
mekek örömmel fogadták a változásokat.                    MaZsu
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Május 1-jét a hagyományos felvonulással ünnepelték a
baloldali pártok és szakszervezetek valamint a város polgárai

Sikeres volt Dorog beadott pályázata a Közép-Dunántú-
li Operatív Program „szociális alapszolgáltatások és gyer-
mekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címû
felhívásra, melyet a dr. Magyar Károly Városi Bölcsõde bõ-
vítésének támogatására nyújtott be az önkormányzat. A
beruházás összköltsége 81 160 858,- Ft. Ebbõl a megítélt
támogatás 73 044 772,- Ft. Jelenleg a támogatási szerzõdés-
kötés elõkészítése zajlik, majd a kiviteli tervek elkészülté-
vel kerülhet sor a közbeszerzési eljárásra, melynek segítsé-
gével kiválasztják a kivitelezõt a munkálatok elvégzésére.

A bölcsõde 2005-ben nyitotta meg kapuit a szintén pá-
lyázati forrásból felújított Schmidt-villa kertben lévõ épü-
letben. Az azóta eltelt idõszak tapasztalatai alapján szük-
ség mutatkozott az épület bõvítésére, mert a mostani húsz
férõhelyre nagy a túljelentkezés.

Bõvül a bölcsõde

A „feromon hatásnak” köszönhetõ talán, hogy a kiállí-
tott mûvek sorra vonzanak bennünket a Dorogi Galériá-
ba, azért, hogy a szép birodalmába betekinthessünk, mû-
velõdhessünk. Ezért külön tisztelet a mûvészeknek, az Esz-
tergomi Mûvészek Céhe tagjainak.” – fejtette ki dr.
Tittmann János polgármester a legújabb dorogi kiállítás
köszöntõjében. 19 esztergomi mûvész mutatkozott be vá-

„Feromonok” Esztergomból
rosunkban, dr. Zsembery Dezsõ szerint talán elõször, mert
a visszaemlékezések szerint a céh 1991-es megalakulása óta
még nem állított ki Dorogon. A mûgyûjtõ ünnepnek ne-
vezte ezt az alkalmat. A jelenleg 32 tagot számláló eszter-
gomi mûvészcéh fotó-festõ, grafikus-, és iparmûvészek,
valamint restaurátorok, belsõépítészek alkotta szervezet.
Ám ahogy Wehner Tibor mûvészettörténész mondta: „Az
egyetlen hiátus a város mûvészeti életében – és ez a hiány
ezen a kiállításon is felmérhetõ – a szobrászat terén mutat-
kozik: esztergomi illetõségû szobrászra a közelmúlt króni-
kájában és jelenében sem lelhetünk.” Ennek ellenére a ki-
állított mûvek több mûvészeti ágat képviselnek, a stílusje-
gyek is igen különböznek.

Bánhidy László, a céh elnöke köszönetét fejezte ki a
lehetõségért, hogy itt, Dorogon állíthattak ki az esztergo-
miak, ami természetes is a két város közelsége miatt, és
külön örült, hogy olyan mûveket tudtak most hozni, ame-
lyek jobbak, mint az „átlag”, ugyanis sikerült a legjobb
alkotásokat elhozni egyszerre.

A megnyitóhoz kellemes zenei élmény is párosult a
dorogi zeneiskola tanárai jóvoltából.

Születése 85. évfordulója alkalmából nagy tisztelettel és
sok szeretettel köszöntjük Buzánszky Jenõt.
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2010. május 29-én, szombaton, 8-12 óra között, ismét
veszélyeshulladék-gyûjtõ akciónapot szervez a Dorogi
Környezetvédelmi Egyesület Dorogon a SARPI, a
Saubermacher, Kft-k közremûködésével. A helyszíneken
az egyesület tagjai szeretettel várják a veszélyes háztartási
és elektronikai hulladékot (minden, ami árammal ment)
leadókat.

Lehet hozni:
Háztartási veszélyes hulladékok – spiritusz, petróle-

um, fényezõviasz, cipõkrém, folttisztítók, réz- és ezüsttisz-
tító, hipó, sósav, szalmiákszesz, dugulásoldó folyadékok,
fotóvegyszerek, kozmetikumok, gyógyszermaradék, oldó-
szeres hibajavító festék, alkoholos filctoll, elem, akkumu-
látor, fénycsõ, motorolaj, fáradt olaj, sütés utáni égett olaj,
azbeszttartalmú fékbetét, terpentin, aceton, festék, hígító,
pác, lakk, ragasztó, gitt, hézagtömítõ, felületjavító anya-
gok, rovar-, gyomirtó, gombaölõ szer, rovarriasztó, rágcsá-
lóölõ szerek, kiégett fénycsövek, növényvédõ szerek, ház-
tartási vegyszerek, festékanyagok, és mindegyiknek a ki-
ürült doboza, tartója, üvege…

Veszélyes- és elektronikai hulladék-gyûjtés
Változás: az elektronikai hulladékot és az akkumulá-

torokat már csak két helyszínen, a szakrendelõvel szem-
közti parkolónál és Profi áruház parkolójánál lévõ gyûj-
tõponton lehet leadni. Ezeket a hulladékokat a másik há-
rom helyszínen nem vesszük át!

Fontos: csak lakosságtól veszünk át veszélyes hulladé-
kot, cégektõl, intézményektõl nem.

Nem gyûjtünk, nem veszünk át: papírt, mûanyag pa-
lackokat, mûanyag fóliát, hullámpalát, autógumikat, hi-
ganyt, így a higanyos lázmérõket sem.

Gyûjtõhelyszínek:
1. Penny Market parkolója
2. SZTK-val szemközti parkoló
3. Profi parkolója
4. Zsigmondy ltp. és a Schmidt S. ltp. között a parkoló-

ban
5. Széchenyi ltp. melletti parkoló
Szervezõi elérhetõség – az akciónappal kapcsolatos

kérdéseikkel Nádor Tamás szervezõhöz fordulhatnak. El-
érhetõségek: (30) 480 1145 és dke@dke.hu

Új napelem-összeszerelõ üzemet hoz létre a Sanyo
Hungary Kft. egy régi gyártócsarnokából. A beruházás ke-
retében a meglévõ épület (gyártócsarnok, raktár, stb.) ke-
rül átépítésre. A Japánból vásárolt gépek telepítése 2010.
áprilisától folyamatosan, egészen 2010 második feléig tör-
ténik. A gyártás ennek megfelelõen fokozatosan indul el
2010. július és 2010. december között. A jelen beruházás
keretén belül a társaság mintegy 200 fõ felvételét tervezi.

A cég a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Magas
foglalkoztatási hatású projektek komplex támogatása c. pá-
lyázati konstrukcióhoz sikeresen pályázott a „Napelem-
összeszerelõ üzem bõvítése –SOLAR 3” címû projektjé-
vel. A megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a hazai központi költségvetési elõirányzat vissza
nem térítendõ támogatás formájában 894 133 396 Ft-tal
járul hozzá.

A beruházás már 2009 októberében a meglévõ csarnok
átalakításával indult. Az átadás után áprilistól az elsõ sor
géptelepítése és beüzemelése majd a próbagyártás követ-
kezik. A tömeggyártás, egy mûszakkal júliusban indul és
szeptembertõl folyamatos munkarendre vált. A második
sor ütemezése az elsõhöz hasonlóan terveik szerint szep-

Bõvíti gyártási kapacitását a Sanyo
– 200 munkahelyet teremtenek

temberben indul és 2011 januárjában termel majd folya-
matos mûszakban. Az így megvalósuló beruházással a ter-
melési kapacitás a duplájára nõ. A beruházás összértéke
4,5 Mrd Ft. Ebbõl 800M Ft-ot épület felújításra, 3,7Mrd Ft-
ot technológia fejlesztésére fordítanak.

Az új kollégák felvételét saját, fõállású dolgozóként a
dorogi kistérségbõl tervezik.
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Lelkesen készül a Wulcan!
Ami érthetõ, hiszen a tágabban értelmezett „kör-
nyék” zenekarainak egykor leghíresebbike negyed
százada nem játszott. Annak idején Cserháti Zsu-
zsa kíséretét is vállalták. Egyikük hivatásos zenész-
ként éli életét: Kelemen Gyula (jobbszélen gitáro-
zik) Hofi Géza mögött muzsikált a humorista zenés
elõadóestjein – a mi Lattmann Bélánkkal! Találkoz-
zunk a MUKI elõtti fesztivál-sátorban május 23-án este
18. órakor! Jegyek a városi könyvtárban kaphatók, elõ-
vételben 500 forinttal olcsóbban (2500 Ft).
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Sikeresen teljesítették vállalásukat az elsõs és ötödikes
„petõfisek” Dorogon. Errõl bizonyosodhatott meg a kö-
zönség a Petõfi Sándor Általános Iskola könyvtárában ren-
dezett kiállításon és a projekt vezetõk beszámolójából a
Föld napján. Ugyanis a TÁMOP 3.1.4. uniós pályázat elõ-
írásai szerint – mely a kompetencia alapú oktatás beveze-
tését segítette Dorog iskoláiban és óvodáiban– egy három
hetes projektmunkát kellett végrehajtaniuk az elsõs és az
ötödikes gyerekeknek, melyet aztán egy összegzõ projekt-
záró rendezvényen kellett bemutatniuk.

Témának a „kék bolygót” választották, ami nem volt
véletlen. Egyrészt a Petõfi iskolában a környezeti nevelés
nagy múltra tekint vissza. Másrészt Dorog a légszennye-
zés tekintetében kiemelkedõ helyet foglal el sajnos az or-
szágos kimutatásokban.

A projekt március 22-én, a Víz világnapján indult, és
április 22-ig, a Föld napjáig tartott. Tanórákon és az iskola
falain kívül is széleskörû ismereteket szerezhettek a gyere-
kek. Anger Lászlóné Gabi néni, az ötödikesek vezetõ taná-
ra a megnyitón részletesen elsorolta, hogy mi mindennel
foglalkoztak a három hét során. A gyerekek sok probléma-
megoldó feladatot kaptak, felhívták figyelmüket a környe-
zetszennyezésre, hatásaira, idõjárási megfigyeléseket vég-
zetek, matematika órákon grafikonokat, táblázatokat ké-
szítettek, technika órán metszeni tanultak, rajzórán merí-
tett papírt gyártottak, idegen nyelvi órán sok környezet-
védelmi kifejezést, növény és állatnevet tanultak meg. A
vízmûvekhez, múzeumba mentek, kirándultak, a Pala par-
ton takarítottak, majd a Föld napján zárásként részt vettek
a hagyományos városi hulladékgyûjtési akcióban is.

Ezután Putz Lászlóné, az elsõsök projektvezetõje érté-
kelte a három hetet. Õ elõször a gyerekek szüleihez szólt,
hogy vajon észrevettek-e bármit a gyerekek viselkedésén a

A „kék bolygó”
tanultak hatására? Ha csak annyit, hogy kitakarították szo-
bájukat, és felszedték a szemetet környezetükben, akkor
szerinte már megérte a három heti munka. Ezután kifejtet-
te, hogy a kicsik is hasonló témakörökbe nyertek bepillan-
tást, mint a nagyobbak, persze korosztályuknak megfele-
lõen tálalva. Ráébredtek, hogy nem minden szemét, amit
kidobunk. Sok mindent újra lehet hasznosítani. A prog-
ram alatt tanítónõjük igyekezett figyelmesebbé tenni õket
környezetük változatosságára. Hisz sokszor nem is tudják
a gyerekek, hogy milyen növények és állatok élnek az is-
kolaudvaron. A cél az volt, hogy ne csak nézzenek, lássa-
nak is. Vegyék észre a körülöttük lévõ csodákat.

Mivel a szó elszáll, ezért sok fotón, rajzon mutatták be a
diákok három hetes munkájukat, melyet a közönség nagy
érdeklõdéssel nézett végig. Ezzel még nem volt vége a dél-
utánnak. Ráadásként Varga László barlangász és természet-
kutató pedagógus elõadását hallhatták szülõk és gyerekek
együtt a Kárpát-medence barlangjairól.

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
F E L H Í V Á S
ÖRÖMKÖR – újra összejövünk, ját-
szunk, szeretünk, nevetünk és elin-
dítunk valamit….
A gyermekkönyvtár és a védõnõi szol-
gálat közös rendezvénye május 17-én
/hétfõn/ 16-18 óra között a gyermek-
könyvtárban.

– Környezetbarát háztartás: tisztí-
tás, mosás – Horváth Zoltán az Eszter-
gomi Környezetkultúra Egyesület
munkatársának elõadása

„Lóg a lába lóga” – mondókával
kísért mozgásos játék Nagy Józsefné
óvónõ vezetésével
Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk kortól függetlenül!

Kézmûves foglalkozás a gyer-
mekkönyvtárban
Május 19-én, /szerdán/ délután 15-órá-

tól dióhéj állatkákat lehet készíteni,
várok minden érdeklõdõt!
A foglalkozást Konczné Erika néni vezeti.

Ünnepi könyvhét Dorogon
2010. június 3-4-5.
Hõsök tere,
2010. június 3. csütörtök:

13 óra: Megnyitó
Kézmûves foglalkozás, könyvvásár,
fellép: Dudi bohóc.

2010. június 4. péntek
Kukorelly Endre József Attila-dí-

jas magyar író, költõ, újságíró, kriti-
kus dedikál.

A dorogi könyvsátorban dorogi
szerzõk dedikálják új, illetve régebbi
mûveiket.

Fellép a Crazy Dance.
2010. június 5 szombat

Mazsorett bemutató

Az Erkel Ferenc
Zeneiskola májusi

programjai:
2010. május16-án a református

templomban lesz koncert 17 órakor.
Közremûködik az iskola

kamarakórusa és vonószenekara

2010. május 29-én
17 órakor

a Zenepavilon
ad otthont egy

gyermeknapi mûsornak
Farkas Rose-Marie

vezényletével
Mûsorainkra szeretettel várunk

minden érdeklõdõt!
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„ A szükséges dolgokban az
Egység,  kétesekben a Szabadság, mindenekben a Szeretet!”
                                                                                Szent Ágoston

2010. április 24-én 10-15h-ig Dorogon a József Attila Mû-
velõdési Házban „Nap-Út nap a teljesebb életért” címmel
rendeztünk immár hatodik alkalommal EGÉSZség-napot
Dorog és térsége gyermekei, családjai részére a Közmûve-
lõdési Nonprofit Kft.-vel közösen, az ÁNTSZ közremûkö-
désével és sok-sok önkéntes segítségével. Alternatív lehe-
tõségeket kínáltunk prevenciós céllal egy teljesebb, egész-
ségesebb élethez.

Ezen a napon került megrendezésre a „Kistérségi Ifjú-
sági Nap-Út nap”, amely te-
lepülési jövõkép festésével
vette kezdetét az alagútban,
a Gyermek és Ifjúsági Alap-
program támogatásával fiata-
lok részvételével.

Magyar Judit Mária Új-
Nap kiállítása fogadta az ide-
látogatókat.

Az elõtérben védõnõk se-
gítségével vérnyomásmérés,
tanácsadás zajlott. Az ingye-
nes vércukorszint- és kolesz-
terinmérést, a tanácsadást az
ÁNTSZ Dorogi-Esztergomi Kistérségi Intézete biztosítot-
ta. Volt prosztataszûrés és lehetett tanácsokat kérni Dr. Var-
ga Gyõzõtõl.  Dr. Csizik Éva bõrgyógyász anyajegyszûrést
végzett. Dr. Juhász Aida Laura fogorvos pedig a fogápolás-
ról beszélt. A Dorogi Ilko Klub egy speciális betegség meg-
elõzésére hívta fel a figyelmet. A Menta Biobolt segítségé-
vel egészséges ételkóstolóban is részt vehettek. A termé-
szetes úton való egészségmegõrzést szolgálta a Transz-For-
mátor Ház Közhasznú Egyesület Nyugalom Szigete prog-
ramja (csontkovácsolás, asztrológia, kõgyógyászat, reiki,
színterápia). Baranyai Mónika grafológiával várta az ér-
deklõdõket. Az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
energiahatékonysági tanácsadással és ökológiai lábnyom
számításával hívta fel az érdeklõdõk figyelmét. Biokultúra

Nap-Út nap a teljesebb életért
Csoport pedig gyógynövényes standjával büszkélkedhe-
tett. Dorog Tisztaságáért Alapítvány pedig a komposztálás
rejtelmeibe kalauzolt. Dorog Város Barátainak Egyesülete
helytörténeti bemutatóval készült. Ifj. Baranyai Lõrinc ás-
ványok világába vezette az érdeklõdõket. Jelen volt még a
Duna-Ipoly Nemzeti Park érdekes természetvédelmi fel-
adataival. Esélyegyenlõségi játékokkal az Esélyek Háza
próbálta a fiatalokat szociálisan érzékenyíteni. A Dorogi
Nyugdíjas Egyesület tagjai ízletes paprikás krumplit ké-
szítettek és osztották szét a résztvevõknek. Sportolási lehe-
tõség is volt, ügyességi feladatok, Várfok Mobil Játszóház
Veszprémbõl, valamint mászó falon is próbálkozhattak a
gyerekek. A helyi rendõrség, valamint a tûzoltóság érde-

kes információkkal szolgált
az érdeklõdõknek. A színpa-
don tánccsoportok (Leány-
vári Mazsola Sváb Tánccso-
port, Crazy Dance), délután
a LAKMUSZ rögtönzések
színháza szórakoztatta a kö-
zönséget. Anyák napjára ké-
szíthettek szebbnél-szebb
kézmûves tárgyakat Koncz-
né Erika, Safranku Katalin,
Süttõné Ildikó, Dr. Nagyné
Perjési Ildikó és Maros-
völgyiné Vizi Judit segítségé-

vel. Böbe óvó néni festette a gyermekek arcát, Koncz Ár-
pád pedig hennával festett. Testi-lelki egészségünket szol-
gálta a sok lelkes fiatal együttmûködése, aktivitása, lelke-
sedése.

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

A résztvevõ iskolás csapatoknak is gratulálunk az alag-
útban festett színvonalas képekhez!

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, kik önzetlen mun-
kájukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak Nap-Út
nap a teljesebb életért rendezvényünk sikeréhez.

Köszönjük!
Winter Erzsébet

Nap-Út Alapítvány kuratóriumi elnöke

Sváb Party a Nemzetiben
A Nemzeti Színházban lép fel a dorogi Sváb Party ze-

nekar. Alföldi Róbert igazgató, rendezõ felkérésére zenél-
nek a Vadászjelenetek Alsó-Bajorországból címû Martin
Sperr darabban, olyan nagy nevû színészekkel, mint Mol-
nár Piroska, Stohl András, Tompos Kátya, Básti Juli, Szarvas
József, Sinkó László, Hevér Gábor, Murányi Tünde, Péterfy
Bori, Hollósi Frigyes, Söptei Andrea, Gerlits Réka, Földi Ádám.
Májusban még több alkalom kínálkozik meghallgatni ze-
nészeinket, ráadásul egy igen különleges helyszínen, a
Nemzeti Színház festõmûhelyében, ahol a darab játszó-
dik. A rendezõ annyira elégedett a Sváb Party-val, hogy a
következõ évadra is szeretné leszerzõdtetni õket.
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Dorogi Sportképek – Áprilisi vegyes felvágott...
Ez a jelzõ illik legjobban sportolóink áprilisi szereplé-

sére. Voltak ugyanis szívmelengetõ eredmények, de fele-
másban elszomorítóak is. Nézzük sorjában:

Asztalitenisz: A szakosztály befejezte a 2009-2010. évi
bajnokságot, mégpedig dobogós helyen. A bajnok Szomód,
a második Esztergom csapatai mögött a 3. helyen végzett a
Dorog. Egész évi szereplését számba véve elégedett lehet
az egyesület, mivel súlyos sérülések nehezítették meg a
jobb szereplést. Bronzérmük így dicséretes teljesítmény,
melyet igazol a Szomódon megrendezett megyei csapat
kupaverseny, ezen aranyérmet szerzett a kétfõs dorogi
együttes.

Birkózás: Birkózóinknak végre sikerült révbe érniük.
Van már végleges otthonuk, még pedig a volt Dózsa Iskola
tornatermét kapták meg. Ezzel nagy örömet szereztek a
szakosztály valamennyi tagjának. Kátai József szakosztály
elnök és Puksa Ferenc szakosztály vezetõ kitartó munkája
meghozta gyümölcsét az önkormányzat segítségével. Is-
mét rátérhet arra az útra, amely valamikor régen jellemez-
te a dorogi birkózóéletet. A megerõsített edzõi gárda, a jól
felszerelt terem minden lehetõséget biztosít a fejlõdésre,
az utánpótlás fejlesztésére. Gratulálunk és sok sikert kívá-
nunk munkájukhoz.

Nõi kézilabda: Jól mondta Györgyné Körmöczi Rená-
ta tanárnõ, a szakosztály edzõje, hogy csak most követke-
zik a nagyobb feladat megoldása, mert olyan ellenfelekkel
kell megmérkõzni, melyek az élvonalat képviselik. A fiatal
gárda sokat fejlõdött, a rutin is kezd érlelõdni és ahogy a
mondás szól – teher alatt nõ a pálma. A feladat tehát meg-
van, a teljesítéshez kemény edzésmunka, taktikai fegye-
lem és igazi csapategység szükségeltetik. Mindezek együtt
biztosan sikert eredményeznek. Minél többen szurkoljunk
nekik!

Teke: Az NB II-es csapat befejezte a bajnokságot, javí-

tott a gyenge õszi teljesítményén és végül sikerült a bajno-
ki táblázat középmezõnyének végén megkapaszkodnia.

A végéhez ér a városi tekebajnokság, mely nagy töme-
geket vonzott és hozott lázba. Az értékelést a következõ
számban közöljük. A szakosztályvezetõ és egyben edzõ is
sikeres mûtéten esett át Budapesten. A szakosztály tagjai
nagyon várják mielõbbi felépülését.

Labdarúgás: Az NB II-es felnõtt csapat hazai eredmé-
nyei áprilisban nem kényeztették el a szurkolókat. Azért
mondjuk ezt, mert amíg idegenben a jóval elõbbre álló
csapatokat bravúrosan legyõzték – Dunaharasztin 3-1-re,
Újbuda ellen szintén 3-1-es gyõzelem - , addig idehaza a
Tököl csapatától 3-0-s vereség . Szurkolóink fülének  jól
cseng az idegenbeli siker, de szemtanúként szeretnék látni
csapatuk hazai sikerét is és erre lehetõséget nyújtanak a
májusi mérkõzések a Csepel és a Zsámbék ellen. Az inga-
dozó formán van tehát javítani való bõven, s ezt megerõsí-
ti a Magyar Kupa selejtezõjében Kecskéden elszenvedett
2-0-ás vereség is.

Utánpótlás csapataink szépen helytállnak, teszik dol-
gukat és így az élvonalban szerepelnek.

Nõi labdarúgás: A szintén NB II-es csapat három mér-
kõzést játszott, ezekbõl egyet megnyert, a Miskolc ellen
gyõzött 1-0-ra, míg kettõt elveszített. A Nyíregyházi Spar-
tacust-tól 3-1-re, a Szeged csapatától pedig 6-1-es vereséget
szenvedett. A nagy távolság is belejátszik a csapat gyenge
szereplésébe, amin bizony túl kell lépni, ha már ebbe a
csoportba nevezett a csapat.

Összességében ezért adtuk címünkben a vegyes felvá-
gott jellemzést az áprilisi szereplésre, mert sikeres elõbbre
lépések mellett bizony jó néhány esetben folt csúfítja az
eredményeket. Bízzunk a folt halványulásában, szakosz-
tályaink jobb szereplésében.

Göb Sándor

Már lehet jelentkezni a Don Pepe
Új-Hullám Úszó-és Vízilabda Iskola
nyári úszótáboraira! Az iskola idei új-
donsága, hogy - elõzetes igényfelmé-
rés alapján – külön úszótábort szer-
vez óvodás és külön iskoláskorú gye-
rekek számára. A korosztályos bontás

Nyári úszótábor
elõnye, hogy a tematikát és a tábor
programját még jobban az életkori
sajátosságoknak megfelelõen lehet
kialakítani. A napközis táborok hét-
köznap 08.00-16.00-ig tartanak.

A tábor alapja az úszás, amelyet
számos kiegészítõ program színesít. A

gyerekeknek kétfogásos meleg ebédet
és uzsonnát biztosítanak. Rossz idõ
esetén a közeli sportcsarnokban zaj-
lanak a foglalkozások. A tábori mun-
kát szakképzett testnevelõ tanárok,
edzõk-oktatók vezetik.

Az óvodás tábor programja: napi
két úszásfoglalkozás, játékos képes-
ségfejlesztõ gyakorlatok, játék, pihe-
nõ, kirándulás, fagylaltozás.

Az iskolás tábor programja: napi
két úszásfoglalkozás, sportcentrikus-
játékos képességfejlesztõ gyakorlatok,
játék, pihenõ, tenisz, kirándulás, fagy-
laltozás.

A heti turnusokban szervezett nyá-
ri tábor június 21-én kezdõdik, tábor-
zárás augusztus 13-án. Lehetõség van
több turnusban való részvételre is.

További részletek a www.uj-
hullam.hu honlapon találhatók. Ér-
deklõdni lehet a 06-30-545-3909-es te-
lefonszámon is.
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A Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány
(székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.) pályázatot hirdet ala-
pítványi támogatás elnyerésére.

A pályázatokat a Közalapítvány tevékenységi körébe
esõ célok megvalósítása, így elsõsorban Dorog város kör-
nyezetvédelme, valamint az ehhez kapcsolódó egészség-
megõrzõ, betegségmegelõzõ, gyógyító-egészségügyi reha-
bilitációs, nevelõ és oktató, képességfejlesztõ, ismeretter-
jesztõ tevékenység, természetvédelmi és állatvédelmi te-
vékenységek tárgykörében lehet benyújtani. A Közalapít-
vány csak olyan pályázatokat támo-gat, amelyekben a pá-
lyázók felkérik a Közalapítványt az alábbi, helyi önkor-
mányzati közfeladat vagy annak elkülönülõ részfeladata
átvállalására:

a) településfejlesztés, a településrendezés, az épített és
természeti környezet védelme,

b) helyi közutak és közterületek fenntartása,
c) az óvodáról, az alapfokú nevelésrõl, oktatásról, az

egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és
ifjúsági feladatokról való gondoskodás;

d) közmûvelõdési, tudományos, mûvészeti tevékeny-
ség, sport támogatása; az egészséges életmód közösségi fel-
tételeinek elõsegítése.

A közfeladatnak a Közalapítvány általi átvállalása Do-
rog Város Önkormányzata döntése alapján, az Önkor-
mányzat és a Közalapítvány közötti külön megállapodás-
sal történik. A megállapodás alapján a pályázati cél meg-
valósítását közvetlenül a Közalapítvány finanszírozza. A
közvetlen finanszírozás azt jelenti, hogy a Közalapítvány
az alapítványi támogatást nem feltétlenül a pályázónak,
mint kezdeményezõnek vagy szervezõnek fizeti ki, hanem
mindig közvetlenül a pályázati cél megvalósítását végzõ
személyeknek vagy szervezeteknek (vállalkozóknak, meg-
bízottaknak) utalja át, az általuk a Közalapítvány, mint
megrendelõ felé benyújtott és a Közalapítvány által elfo-
gadott számlák alapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Közalapítvány csak olyan pályázatok támogatásáról

tud dönteni, amely pályázatok önkormányzati közfeladat
ellátására irányuló célját Dorog Város Önkormányzata elõ-
zetesen megerõsíti és hozzájárul a közfeladat átvállalásá-
hoz. Ennek megfelelõen a pályázatokat egy eredeti és egy
egyszerû másolati példányban a www.dorog.hu internetes
honlapról letölthetõ „Támogatási kérelem” formanyom-
tatványon

Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítványhoz
2510 Dorog, Bécsi út 71.
kell benyújtani, zárt borítékban, a borítékon a „Pályá-

zat a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapítvány-
hoz” megjelölés feltüntetésével. A pályázathoz mellékelni
kell a pályázati cél – költségvetést is tartalmazó – részletes
leírását. A pályázati költségvetésben pontosan meg kell
jelölni a pályázati cél megvalósításához szükséges vállal-
kozási és hasonló szerzõdéseket/ szerzõdéstervezeteket,
amelyekben a Közalapítvány megrendelõként való rész-
vételét a pályázó kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.
A pályázat benyújtása önmagában nem keletkeztet jo-

got az önkormányzati közfeladat ellátására és az ezzel kap-
csolatban felmerült bármilyen kiadások megtérítésének az
igénylésére. Az Önkor-mányzat fenntartja magának a ki-
zárólagos jogot annak eldöntésére, hogy a pályázat az
önkor-mányzati közfeladatok körébe esõ tevékenységre
vonatkozik-e, és ha igen, úgy az Önkormányzat támogat-
ja-e a közfeladatnak a Közalapítvány által történõ átválla-
lását. A Közalapítvány fenntartja magának a jogot arra,
hogy legjobb belátása szerint önállóan döntsön a közfel-
adat átvállalásáról. A Közalapítvány és a Pályázat elbírálá-
sában közremûködõ Önkormányzat a pályázattal
kapcso-latos döntését vagy döntésének hiányát nem köte-
les megindokolni.

Dorogi Égetõmû
Környezetfejlesztõ Közalapítvány

„Családi házas ingatlanok hõszigetelése nyílászárók
cseréje”

A Dorogi Kommunális Közalapítványa 3/2008. (IV. 14.)
sz., valamint a 4/2008. (VI. 04.) sz. határozatában döntött
arra vonatkozóan, hogy

1. a jövõben dorogi családi házak energiaracionalizá-
lására, nyílászárók cseréjére,

illetve az ingatlan hõszigetelõ vakolattal történõ felújí-
tására kamatmentes kölcsönt nyújt.

2. A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat kere-
tében 3 M-Ft- oszt ki a pályázók között, pályázatonként maxi-
mum 500.000,-Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentes.

3. A pályázat benyújtási feltételek:
- Komplett nyílászárók cseréje, plusz épület hõszigetelés.
(az elbírálásnál a komplett pályázat elõnyben részesül).
- Nyílászárók cseréje.
- Épület hõszigetelés.
- 1990. év elõtt épült családi házak pályázhatnak.
- A felhasznált anyagok ISO bizonyítvánnyal kell, hogy

rendelkezzenek.
- Az épületnek téglaépületnek kell lennie.
- Megkezdett beruházás nem támogatható.
 - Az odaítélt támogatási összeg 10%-a visszatartásra kerül.
 - A pályázónak a munka elvégzésére vonatkozóan bejelen-

tési kötelezettsége van, melyet a Mûszaki Osztály felé kell meg-
tennie a beruházás megkezdésétõl számított 12 hónapon belül.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A visszatartott 10% összeget csak a bejelentést követõ-

en, valamint a Mûszaki Osztály által ellenõrzött munka
átvétele után kaphatja meg. A hitel folyósításától számított
12 hónapon belül a munkát be kell fejezni.

- Amennyiben a pályázó a kivitelezést nem végzi el 12
hónapon belül, továbbá nem a megadott célra használja fel
az összeget, abban az esetben a kapott támogatási összeget
egy összegben, kamat felszámolásával vissza kell fizetnie.

A kamat mértéke a mindenkori jegybanki kamat 2-szerese
A pályázati kiírás megjelenik Dorog Város honlapján

(dorog.hu), valamint a helyi kábeltelevízióban.
A Dorogi Kommunális Közalapítvány a „Családi házas

ingatlanok hõszigetelése nyílászárók cseréje” pályázati
kiírásban szereplõ határidõt meghosszabbítva 2010. évre
vonatkozóan:

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31-ig
Pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 16-ig.
A pályázat benyújtásához kapcsolódó kérelem-forma-

nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán
(emelet) Rossz Miklósné ügyintézõnél átvehetõ munka-
idõben: hétfõtõl csütörtökig, 8 órától 16 óráig, pénteken 8
órától 13:30-ig.

A sikeres pályázatok elbírálásáról a pályázók a döntést
követõen 30 napon belül értesítést kapnak.

Dorog, 2010. április 28.
Dorogi Kommunális Közalapítvány
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XX. Nemzetközi Kórustalálkozó
- Dorog 2010.

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a táti Musik-
Land Utazási Iroda május 22.-én (szombat), 17 órai kezdet-
tel 20. alkalommal rendez közösen nemzetközi kórustalál-
kozót a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban.

A nagyszabású hangversenyen a következõ együttesek
mutatják be mûsorukat: Zrínyi Iskola Kóruscsaládja Dorog,
Soroksári Férfi Népdalkör Budapest, Ars Musica Kamarakó-
rus Esztergom, Balassa Bálint Vegyeskar Esztergom, Kisakoret
Ullensaker (Norvégia), Nordlandingernes Forenings Kor
(Norvégia) Porvoon Mieslaulajat (Finnország) (képünkön)

A Dorogi Közmûvelõdési Nonprofit Kft. és a Musik-
Land Utazási Iroda valamennyi közös rendezvényére, így
erre is, a belépés díjtalan.

A hangverseny után az énekesek közös baráti vacsorán
vesznek részt, ahol minden bizonnyal öröméneklésre is
sor fog kerülni.

MEGHÍVÓ
A Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek“ Orszá-
gos Szövetségének Egészségügyi Bizottsága a Richterrel
együttmûködve az elmúlt években indította el egészség-
ügyi felvilágosító programját, amelynek célja a lakosság
egészségügyi ismereteinek bõvítése és a prevenciós gon-
dolkodás népszerûsítése. Ennek jegyében sok szeretettel
hívjuk meg Klubjuk tagjait a következõ rendezvényre.

2010. május 20 csütörtök 10.00 óra
József Attila Mûvelõdési Ház Dorog, Otthon tér 1

Program
10:00-10:15 A Dorogi Nyugdíjas Egyesület színjátszóinak
vidám jelenete Köszöntõ beszédek
10:15-10:45 Férfi egészség 40 év felett az urológus szemé-
vel Dr. Varga Gyõzõ urológus szakorvos, igazgató, Dorogi
Szent Borbála Szakkórház és  Szakorvosi Kht.
10:45 – 11:15 Szív- és érrendszeri betegségek kockázati
tényezõi Dr. Ámon György kardiológus adjunktus, Esz-
tergom Vaszary Kolos kórház I. sz. Belgyógyászata
11:15- 11:45 Egyszerû feledékenység? Vagy több? Tények
az Alzheimer-betegségrõl Dr. Hajnáczky Judit orvos
11:45-12:15 Gyógytorna  Pécskai Rita gyógytornász
A Csolnoki Nyugdíjas klub énekkara
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztráció köteles.
Regisztrálni elõzetesen a nyugdíjas egyesületeknél lehet.

MEGHÍVÓ
Dorog Város Képviselõ-testülete

nevében
tisztelettel meghívom Önt

az
EURÓPA NAP,

A PÁRBESZÉD NAPJA
ünnepi rendezvényeire

2010. május 14. péntek
József Attila Mûvelõdési Ház

17.00 óra
Emlékkiállítás megnyitása a Dorogi Galériában

Árvai Ferenc (✟✟✟✟✟ 2004) szobrász és Furlán Ferenc (✟✟✟✟✟ 1998)
festõmûvész születésének 75. évfordulója alkalmából

A kiállítást megnyitja: Wehner Tibor
Munkácsy-díjas mûvészettörténész

 A megnyitón közremûködnek: a dorogi
Erkel Ferenc Zeneiskola mûvésztanárai

2010. május 15. szombat
10.00 óra

Konferencia a József Attila Mûvelõdési Házban
Dorog Város

Integrált Városfejlesztési Stratégiája
2010-2018

bemutatása
17.00 óra

A Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület
Bányász Zenekarának tavaszi ünnepi koncertje a

mûvelõdési ház színháztermében
Vezényel: Zagyi István karmester


