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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Kedves Pedagógusok!
Az ünnep méltóságát, tartalmának jelentõsége is befolyá-

solja.
A pedagógusok köszöntésének, ünneplésének méltósá-

gát is a gyermek nevelõk, tanítók jelentõsége határozza meg.
Ott, ahol nem sok jelentõséget tulajdonítanak nekik, ott nem
nagyon ünneplik õket, vagy ott, ahol õk maguk nem sok
jelentõséget tulajdonítanak maguknak, ott nem nagyon ün-
neplik önmagukat és nem is nagyon várják el, hogy ünnepel-
jék õket. Reményem szerint ez nálunk nem így van.

Köszöntjük és ünnepeljük a nevelõket,
tanítókat. Már csak azért is, mert jelentõ-
ségük bizonyítékaival bármikor, bárhol
találkozhatunk. Én például legutóbb
Douglas Coupland világsikert aratott
könyvének, az X generáció, Definiáld a
normálist címû fejezetét olvasva gondol-
kodhattam el azon, hogy vajon milyen
eszközeink vannak az emberiséget mind-
jobban hatalmába kerítõ tébolyult boldog-
talanság megfékezésére. Az író a könnyed
humor eszközével próbálta távol tartani
magától családja minden tragédiáját.
Olyan jelenségeket, melyek környeze-
tünkben is bármikor fellelhetõk. Egyik test-
vére triciklikus antidepresszánsok által
színezett hangján rémíti családtagjait tele-
fonhívásaival, amikor arról mesél, hogy gyermekkorában volt
utoljára boldog, mellesleg azért is, mert akkor még annyit
napozott anélkül, hogy félt volna a szarkómától. Húgát de-
presszióssá tette túl korán kötött házassága, és általában ka-
rácsonykor akar véget vetni életének. Bátyjából tudós lehe-
tett volna, de ehelyett lófarkat növesztett, csak fekete holmi-
kat hord, lemezeket árul egy alternatív lemezboltban, ecstasyt
szed és csak éjszakai klubokban érzi, hogy él. Második leg-
idõsebb testvére ideológiailag ellenzi a Karácsonyt, mert ki
nem állhatja a burzsoá szentimentalizmust. Egyébként egy
jövedelmezõ feminista földmûves szövetkezet tagja az or-
szág egyik allergén mentes szegletében. Számos irodalmi,

A május 31-én megtartott városi pedagógus napi ünnepségen
arany diplomát vehetett át Dorogi Károlyné, a Petõfi iskola
volt pedagógusa. Két leendõ aranydiplomást is köszöntöttek:
Dr. Paulik Istvánné tanárnõt, a dorogi gimnázium volt
pedagógusát, és Pintér Józsefné tanítónõt, valamint gyémánt
diplomát vehet majd át Mészáros Lajosné tanítónõ, akik a
Zrínyi iskola pedagógusai voltak.
A képviselõ-testület által adományozott Év Pedagógusa Díjat
Kovácsné Fódi Krisztina kapta, a Zrínyi Ilona Általános Iskola
ének-zene tanára, az iskola Cantilena Gyermekkórusának
vezetõje. Az elismeréseket dr. Tittmann János polgármester,
országgyûlési képviselõ adta át.

2007. május 25-i ülés
A dorogi képviselõk májusi ülésükön beszámolót hallot-

tak a háziorvosok, a foglalkozás-egészségügy, és a Dr. Mosonyi
Albert Gondozási Központ 2006. évi munkájáról. Elfogadták a
Petõfi Sándor Általános Iskola öt éves tevékenységérõl szóló
beszámolót. A testület újra Jászberényi Károlyt választotta
meg a Petõfi Sándor Általános Iskola igazgatójának. Önkor-
mányzatunk pályázatot nyújtott be a Dorogi Égetõmû Kör-
nyezetfejlesztõ Közalapítványhoz, az alábbi feladatok finan-
szírozásához kérve segítséget:

- városi zöldfelületek fenntartása, karbantartása
- közterület tisztasági feladatok

Testületi hírek

egyéb mûvészeti élményünk és a való világból szerzett ta-
pasztalatunk késztet mind gyakrabban arra, hogy próbáljuk
definiálni a normálist. Fõleg ha utódainkról van szó. Kezdve
azon, hogy jó lenne, ha tudnának normálisan olvasni, szá-
molni. Jó lenne, ha normális problémaérzékenységgel, nor-
mális probléma megoldási képességekkel rendelkeznének.
Egyáltalán ha képesek lennének utódaink a történelmi,
szociokulturális változékonyság ellenére definiálni a normá-
list. Kívánságunk nem fog magától teljesülni. Némi szere-

pünk nekünk is van. Örökségként rájuk
kell hagyni saját életünk normalitásának
hagyatékát. Ezen hagyaték része az olyan
óvoda, iskola, mely képes a nevelés, taní-
tás során a normalitás semmivel össze nem
téveszthetõ elemeinek átadására. Ezen
örökség része olyan családi minták hagyo-
mányozása, melyekben az idõt álló
normalitás a legféltettebb kincsek közé
tartozik. Ezen hagyaték része egy olyan
társadalmi környezet, melyben tisztelet-
tel hajtjuk meg fejünket a pedagógusok
elõtt, és évrõl évre, ünnepélyes keretek
között erõsítjük meg szövetségünket a
normalitás definiálására.

Dr. Tittmann János

- Dorog, Bimbó utca szennyvízcsatorna építése
- Dorog, Bányászkörönd járda építés
A munkálatokhoz 63 millió forint hozzájárulást igényelt a

testület.
Az I. sz. fogorvosi alapellátási körzetet ellátó fogorvos, dr.

Korompay Anna írásban bejelentette szándékát, mely szerint
2007. szeptember 1-tõl nyugállományba vonul. Így a testület
pályázatot írt ki a megüresedõ álláshelyre, mely az Egészség-
ügyi Közlönyben jelentet meg. A képviselõk az elkövetkezõ
öt évre ismét Solecki Szilárdot bízták meg a József Attila Mû-
velõdési Házat mûködtetõ Dorogi Közmûvelõdési Közhasz-
nú Társaság ügyvezetõi igazgatói teendõinek ellátásával.

Az év pedagógusa
Kovácsné Fódi Krisztina
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Május 12-én nyílt meg a József Attila Mûvelõdési Házban
a dorogi németek kitelepítésének 60. évfordulója alkalmából
rendezett kiállításunk, melynek mottója:” Ide-oda vándorlunk
és nincs sehol hazánk már”. A kiállítás
anyagát nagyrészt a dorogi német
Emlékház anyaga alkotta, melyet
hosszas kutató-gyûjtõmunka után állí-
tottunk össze. De bemutatásra kerül-
tek a wendlingen-i kiállítás „Dorogiak
60 éve Wendlingenben”részletei is, va-
lamint a Tatabányai Múzeum kiállításá-
nak egy-egy tablója is. A megnyitó elõtt
bemutatót láthattunk a dorogi svábok
életérõl, melyet Hagelmayer Gábor
képviselõtársunk állított össze.

A tablók segítségével visszatekintet-
tünk az elmúlt 60 évre és az azt meg-
elõzõ idõkre. Az elsõ telepesek 1694-
ben érkeztek Dorogra a mai Baden-
Württemberg területérõl. A bécsi ud-
var kézmûveseket, földmûveseket to-
borzott a lakatlan területek benépesíté-
sére. Láthattuk az „Ulmer Schachtel”-t, a
bárkát, mellyel Ulm-ból érkeztek õse-
ink. Táblázat igazolta, hogy az 1720-as
népszámlálás adatai szerint a település
lakossága kizárólag német származású volt. Bemutattuk elõ-
deink életét, akik a bányászatban, a mezõgazdaságban dol-
goztak, üzleteket, mûhelyeket nyitottak. A fotókon láthattuk
többek között Puchner Már-
ton kocsmáját, Bohner Jakab
cipészüzletét, Till Márton sza-
bómester cégtábláját. A csalá-
di fotókon láthatjuk, hogyan
élték hétköznapjaikat, ünne-
peiket. Kiállításunk következõ
részének a Kegyelet az elõdök-
nek címet adtuk, bemutattuk,
hogy a dorogi németség részt
vállalt a kálvária és a templom
építésébõl is. Az 1848/49-es sza-
badságharcban sok német-
származású dorogi vett részt,
az elsõ világháború 28 dorogi
áldozatából 22 német szárma-
zású volt. A Hûségnyilatkoza-
tot 27 dorogi sváb írta alá,
melyben kérték, hogy ne kell-
jen német katonaként magyar hazájuk ellen harcolniuk a II.
világháborúban.

1944.októberében a német lakosság bizonytalanságban
élt, sokan közülük nyugatra menekült, Ausztriában kaptak
menedéket,majd 1946. június 14-én 200 dorogi érkezett
Wendlingenbe. 1947. augusztus 27-én és 30-án került sor Do-
rogon a kitelepítésre, a képek hûen mutatják az otthonok
elhagyását, a bevagonírozást,az elkeseredést, hogy hazáju-
kat el kell hagyniuk. A kitelepítettek az orosz megszállási
övezetbe, míg a menekültek, a hazájukat önként elhagyók,
az amerikai megszállási övezetbe kerültek.

Bemutatónk utolsó részében látható volt az együttélés a
kitelepítés után, a Német Kisebbségi Önkormányzat megala-
kulásával újjáéledtek a hagyományok, a Svábbál,a dorogi
búcsú,a Luca-nap. A Svábház létrejötte fontos mérföldköve
ezeknek az éveknek, köszönet illeti Puchner Ferencet, aki
alapos kutatómunkával létrehozta a ház gyûjteményét.

A wendlingen-i tablók leírták a történelmi elõzményeket,
miért is döntöttek a családok úgy, hogy elhagyják hazájukat,
majd bemutatták ottani életüket, hogyan szereztek maguk-

A Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat programjai
nak becsületet és munkát. Bekapcsolódtak az egyesületek éle-
tébe, házat építettek és új hazára leltek.

Kiállításunk tükrözi, hogy német õseink fontos részei vol-
tak a kultúrának és a társadalomnak.

A megnyitó után Dr. Tittmann Já-
nos polgármester úr méltatta Láng Be-
áta: A dorogi németek kitelepítése 1947-
ben címû szakdolgozatát, melyet a ke-
rek évforduló alkalmából két nyelven,
ünnepi kiadásban jelentetett meg Do-
rog Város Képviselõ-testülete és a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat. /A
könyv megvásárolható a Mûvelõdési
Házban./

A Megbékélés napi koszorúzás után
ünnepségsorozatunk utolsó felvonása-
ként a Tájház falán emléktáblát avattunk,
az avatóbeszédet Puchner Ferenc a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat volt el-
nöke, elnökségi tag tartotta meg. Beszé-
dében kitért a kitelepítettek, de az itthon
maradottak nehéz sorsára is. Ismertette,
hogy a Marienbergbe kitelepítettek kö-
zül ki hova került. Megindító volt hallani,
hogy a legidõsebb kitelepített a 70 éves
Elisabeth Pfluger volt, a legfiatalabb

Katharina Sexer, aki mindössze 6 hónapos volt akkoriban.
Puchner Ferenc elmondta, elmúlt 60 év, elérkezett az ideje

annak, hogy emléktáblát avassunk, mely emlékeztet bennün-
ket a kitelepültekre és a kitele-
pítettekre, a szörnyû napok-
ra, hetekre, hónapokra. Dr.
Tittmann János polgármester
úr leleplezte az emléktáblát,
majd koszorúkat helyeztek el:
Dorog, Marienberg, Wend-
lingen polgármesterei, Dr.
Kaltenbach Jenõ, a nemzeti és
etnikai kisebbségi jogok or-
szággyûlési biztosa, Alexander
Lencsés és Szalai Ferenc a Ba-
ráti körök, Puchner Ferenc a
Dorogi Német Kisebbségi Ön-
kormányzat és Mezõsi Mihály,
az Esztergomi Német Kisebb-
ségi Önkormányzat képvise-
letében. A meghívott vendé-
gek, a városok delegációi, a

wendlingeni „Bürgerbus” Günter Lutz vezetésével kellemes
perceket töltöttek a megemlékezés után a Tájház udvarán.

Kolonics Péterné

Dorogi környezetvédelmi és
kézmûves napközis tábor

 
2007. július 16-20-ig, hétfõtõl-péntekig 8-16 h-ig

 Délelõttönként interaktív foglalkozások a
környezetvédelem témaköreiben. Közösségi játékok,

vetélkedõk. Kézmûves: gyöngyfûzés, origami, termésbábok.
Strázsa-hegyi  tanösvény- bográcsozás, terepi, vízparti
séták, vizsgálódások. Sportolási, strandolási lehetõség.

 Részvételi díj: 12.000 Ft/hét
Táborvezetõ, kapcsolattartó, és elérhetõsége:

Winter Erzsébet  70/384-24-51,
winterzsoka@freemail.hu
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A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója kitüntetésben részesült két
dorogi tanuló: Egri Judit és Pokorni Milán. Az elismerést az OKM munkatársa-
itól, ünnepélyes keretek között vehették át. Ebbõl az alkalomból a dorogi képvi-
selõ-testület is megjutalmazta a két fiatal diákot.

Egri Judit az Eötvös Iskola nyolcadik osztályos, hét
éven át kitûnõ tanulója, aki atlétikában is kiemel-
kedõ teljesítménnyel büszkélkedhet. A tavalyi esz-
tendõben élen végzett távolugrásban és kislabda
hajításban az országos diákolimpián, s második lett
a 4-szer 100-as váltófutásban. A Magyar Köztársa-
ság Országos Bajnokságban összetettben a dobo-
gó harmadik fokára állhatott fel. Szintén 2006-ban
egy nemzetközi bajnokságon Oroszországban ge-
relyhajításban lett bronzérmes. 2005-ben szintén
ebben a számban lett harmadik a Serdülõ Magyar
Bajnokságban. Judit nemcsak a sportban és az isko-
lában állja meg a helyét, a képzõmûvészetben is
jeleskedik: az Országos Tûzzománc Biennálén har-
madik helyezett lett, a megyei rajzpályázaton kü-
löndíjat érdemelt.
Pokorni Milán a Zsigmondy Gimnázium 10. osztá-
lyos kitûnõ tanulója. A 2005/2006-os tanévben atlé-
tikában, síkfutásban a Serdülõ Országos Bajnoksá-
gon elsõ helyen végzett 400 m-es síkfutásban, s
negyedik lett 800 m-en. A Fedett Pályás Ifjúsági
Országos Bajnokságon 400 m-en 5., a Serdülõ váltó
Országos Bajnokságon, 4-szer 100 m-en harmadik
lett. Nemzetközi versenyen Rijekában, a Serdülõ
Válogatott Viadalon 300 m-en harmadik, 4-szer 300
m-en aranyérmes. Kiváló atlétikai teljesítménye
mellett kempo karate sport nemzetközi eredmé-
nyekkel rendelkezõ, világbajnok versenyzõje.
Mindkét tanuló atlétikai edzõje Mihalovics Gábor.

Jó tanuló, jó sportoló

Örményország – képekben
Fotókiállítás a Dorogi Galériában

A I. Örmény Köztársaság kikiáltásá-
nak 89. évfordulója alkalmából rende-
zett fotókiállítást a kisebbségi önkor-
mányzat.  Azért volt történelmi jelentõ-
ségû ez az esemény, mert amikor Nyu-
gat-Örményország õslakosságát a nép-
irtás során kipusztították, amikor Tö-
rökország katonai alakulatai totális tá-
madást intéztek Örményország egész
területe ellen, a fõként önkéntesekbõl
álló, kisszámú örmény sereg 1918. má-
jus 22-én elsöprõ gyõzelmet aratott a
török hadtestek felett. Történelmi hõs-
tett volt ez, hiszen  egy ezer sebbõl vér-
zõ kis ország megmutatta, hogy  a túl-
erõvel szemben katonailag is meg tudja
védeni magát, s van ereje arra is, hogy
polgárai védelmére létrehozza az önál-
ló, nemzeti államot.

Hartioun Balabanian fotói a mai Ör-
ményország területére kalauzolják a lá-
togatót.

Bármennyire is kicsiny ez a terület,
örmény kultúrtörténeti szempontból
mégis hihetetlenül jelentõs, hiszen az
Ararát völgyében épültek a királyi szé-
kesfõvárosok, s jöttek létre a kultikus
székhelyek. Itt ringott a örmény kultú-
ra bölcsõje, itt született meg az örmény
kereszténység.. Innen áramlott ki Eu-
rópába a nálunk románként ismert épí-
tészeti stílus, az a szigorúan zárt, har-
monikus formavilág, amely a korai kö-
zépkor jellemzõ stílusiránya lett. A ké-
pek tanúsága szerint az örmény „nem-
zeti” stílust követi napjainkig minden
kultikus és középület úgy az anyaor-
szágban, mint a diaszpórában. A fotók
az örmény szakrális és kultuszhelyeket
mutatják be, elsõsorban az örmény ke-
resztény építészet emlékeit. S felvillan a
vulkanikus tevékenység formálta köves
örmény táj is, amely fölött az Ararát
hófödte csúcsa uralkodik. Az örmények
szent hegye jelenleg Törökország terü-
letén magasodik, de hatalmas tömbje a
hajdani dicsõséget, az elvesztett hazát,
a több évezredes örmény történelmet
és az örmény kultúra határokon átívelõ
egységét t jelenti minden örmény szá-
mára.

• • •
Budapesten, a Semmelweis utcai Ör-

mény Kulturális Központban május 29-
én az Országos Örmény Önkormány-
zat szervezésében emlékeztek az I. Ör-
mény Köztársaság kikiáltásának évfor-
dulójára. Az örmény nyelvû esten jelen
volt Asot Hovakimian nagykövet, a diasz-
pórából érkezõ vendégek és a hazai ör-
mény média személyiségei. Szárkiszján
Ádám országos elnök köszöntõje után az

A  Dorogi Örmény Kisebbségi Önkormányzat hírei
ünnepi beszédet dr. Dzsotjánné Krajcsir
Piroska mondta. Ez alkalomra rendezett
örmény nyelvû zenés-irodalmi mûsor-
ral lépett fel a Guszán trió. Az est fogadás-
sal zárult, melynek zenei részében dr.
Garaguly István mûködött közre.

• • •
Az örmény ki-

sebbségi önkor-
mányzat a naptári
év elsõ felében
több intézményt
anyagi támogatás-
ban részesített. A
Zsigmondy Vil-
mos gimnázium-
mal kötött megál-
lapodás értelmé-
ben a gimnázium
technikai eszkö-
zökkel segíti a ki-
sebbségi önkor-
mányzat rendez-
vényeit, ezért 40.000 Ft. támogatásban
részesült. Az Arany János könyvtár ör-
mény szekcióját a kisebbségi önkor-
mányzat folyamatosan bõvíti, ezen kí-
vül 40.000 Ft-tal támogatja az intéz-
ményt, amely  összeget Mucha Ildikó
igazgató tájékoztatása szerint a könyv-

tár   a „Tündérjárta mesetájon” és más
vetélkedõk résztvevõinek jutalmazására
kívánja fordítani. Az önkormányzat
50.000 Ft-ot utalt át a Dorog Város Ba-
rátai Egyesülte számára, támogatva ez-
zel az egyesület könyvkiadói tevékeny-

ségét, jelesül a Dorogi Lexikonét.  Az
évente szokásos jutalomkönyv-vásár-
lásra az önkormányzat idén 70.000 Ft-
ot fordított, s a jutalomkönyveket júni-
us elsejéig eljuttatta minden dorogi ok-
tatási intézménybe.

                                              D.K.P.

A Guszán-trió
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Dorogi Városi
Uszoda jegyárak

Egész napos uszoda belépõ
Felnõtt belépõjegy 600,- Ft.
Diák belépõjegy 400,- Ft.
Nyugdíjas- és gyermekjegy300,- Ft.

Szauna blokk használata
Felnõtt belépõjegy 500,- Ft.
Diák belépõjegy 300,- Ft.
Nyugdíjas- és gyermekjegy 200,- Ft.

Kombinált belépõjegy (uszoda és
szauna használata)
Felnõtt belépõjegy 1.000,- Ft.
Diák belépõjegy 600,- Ft.
Nyugdíjas- és gyermekjegy 400,- Ft.

Bérletek 10 alkalom 30 alkalom
(3 hónap alatt felhasználható) (6 hónap
alatt felh.)

Felnõtt 5.500,- Ft. 15.000,- Ft
Diák 3.500,- Ft. 9.000,- Ft
Nyugdíjas-
és gyermek 2.500,-Ft 6.000,- Ft

Nyitvatartás:
Minden nap 06.00 – 21.00 –ig
Pénztár nyitva tartás: 06.00- 20.30-ig

Különdíj a dorogi
kistérségnek

A Komárom-Esztergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara különdíját nyer-
te el a Dorogi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás standja a 15. Esztergomi Pünkös-
di Kiállítás és Kézmûves Vásáron. A
most elõször bemutatkozó társulás a
15 településre jellemzõ tárgyakat gyûj-
tött össze, s állított ki, többek között a
bányászat hagyományait õrzõ kelléke-
ket, sváb, szlovák nemzetiségi népvi-
seletbe öltöztetett babákat, kézmûves
alkotásokat, a települések sport életét,
valamint eredményeiket bemutató tár-
gyakat, serlegeket. A négy nap során a
kistérség munkatársai mellett a telepü-
lések polgármesterei felváltva látták
vendégül a látogatókat: pogácsát és
helyi borokat kínáltak. A pulton szóró-
lapok, képeslapok sokasága népszerû-
sítette a települések büszkeségeit, lát-
ványosságait, azaz turisztikai attrakci-
óit. A hivatalos megnyitó napján a do-
rogi bányász zenekar játéka hívta a
standhoz a sokaságot. A vásáron való
megjelenés célja a közvetlen környe-
zetünkben lévõ települések értékeinek
bemutatása volt, hogy kerekedjünk fel,
s töltsünk el egy kellemes napot szom-
szédainknál, mert ezzel az alkalommal
is kiderült, hogy itthon otthon vagyunk.

Tájékoztató
A hulladékkezelési szolgáltatás eddigi gyakorlatában 2007. április 1-tõl válto-

zás következett be. Az önkormányzat és a Pyrus-Rumpold Kft. megállapodása
értelmében az önkormányzat a lakossági ingatlantulajdonosoktól 1 db 120 literes
edényre vonatkozó heti egyszeri hulladékszállítási díjat vállal át. Ennek alapján
átszervezésre került a hulladékszállítás idõbeni rendje. Azon utcákban, ahol eddig
hétfõn és csütörtökön volt szállítás, az új rend szerint a szállítás napja: csütörtök.
Ahol eddig kedden és pénteken volt szállítás, az új rend szerint pénteken szállítjuk
a hulladékot.

A fenti mennyiségû hulladékszállítás díját az önkormányzat továbbra is áta-
lány formájában fizeti meg a szolgáltatónak. Az e fölötti hulladékszállítási igény
esetén a szolgáltatás díja az ingatlantulajdonosokat terheli.

A szolgáltatás díja a 242/2000. Korm. rend 7. §-a szerint, a gyûjtõedény egyszeri
ürítése után, ill. az elszállításra átvett hulladék mennyisége alapján kerül megálla-
pításra. Ez a típusú díjfizetés kerül alkalmazásra a képviselõ-testület által jóváha-
gyottak szerint 2007. április 1-tõl. Minden háztartással a szolgáltatónak egyedi
szerzõdést kell kötnie, melyben a lakó megválaszthatja, hogy az önkormányzat
által finanszírozott 1 db 120 literes edényen felül kíván-e egyéb edényre is szer-
zõdni. Ha nem, ebben az esetben is meg kell kötni a szerzõdést. A szerzõdések
alapján minden háztartásnak a szerzõdött edényméretre vonatkozó matricát kül-
dünk, mellyel igazolhatóvá válik a szerzõdés létrejötte, és mértéke. A matricát
kérjük, hogy szíveskedjenek felragasztani kukájukra.

A közszolgáltatás díja 2007-ben, az önkormányzat rendelete szerint:
Szerzõdhetõ edényméret, heti egyszeri ürítés

Edényzet egyszeri ürítési díja Negyedéves díj
80 literes kuka 222 Ft + Áfa 2.886 Ft + Áfa
120 literes kuka 334 Ft + Áfa 4.338 Ft + Áfa
240 literes kuka 667 Ft + Áfa 8.671 Ft + Áfa
1100 literes konténer 3.059 Ft + Áfa 39.768 Ft + Áfa
A hulladék gazdálkodási törvény 12. §-a értelmében a hulladékkezelési köz-

szolgáltatást kötelezõ igénybe venni. A hulladékszállítás kötelezõ heti gyakorisá-
gát a 16/2002. EüM. rend. 5. §-a írja elõ, közegészségügyi okokból. A Hg. tv. 21. §
3. bek. A. pontja szerint a közszolgáltatás ellátása feljogosított hulladékkezelõ a
szállítóeszközéhez rendszeresített gyûjtõedényben szállítja el a hulladékot. Ha
nem rendelkezik szabvány edénnyel, igény esetén kereskedelmi árnál kedve-
zõbb feltételekkel tudunk telephelyünkön szabvány edényt biztosítani. (használt
nyolcvan literes kuka: 5000,- Ft, új 120 literes kuka: 6.800.- Ft, 240 literes: 9800,- Ft,
melyek az Áfát tartalmazzák)

Horváth Péter ügyvezetõ

Szaktanárok a Richter dorogi Fióktelepén
Május 23-án 40 fõ dorogi, esztergomi és párkányi kémia-fizika-biológia és mate-
matika tanár már második alkalommal látogatott el a Richter dorogi Fióktelepére.
Szilágyi Gabriella fõmérnökasszony a 2005. évi látogatás óta eltelt változásokkal
ismertette meg a tanárokat, Kómárné Nagy Mária a Társaságnál folyó komplex
oktatási tevékenységrõl szólt. Új oktatási formaként említette meg az e-learning
típusú oktatást, amely elsõsorban belsõ oktatási forma, és amelynek tanulói lét-
számának fokozatos növekedését várják.
Otrok Györgyné a Richter társadalmi szerepvállalásáról adott tájékoztatást. Elõ-
adásában külön kitért azokra az elismerésekre, díjakra, amelyekkel a Társaság a
kémia, biológia, fizika, matematika oktatásban kiemelkedõ tevékenységet felmu-
tató pedagógusok munkáját ismeri el. A díjak lehetõséget nyújtanak a határon túl
oktató tanárok munkájának díjazására is. Ezért kaphatott „Kémia Oktatásért” díjat
a párkányi Selsky János kémia tanár, illetve Maknics Gyula a tatai Eötvös gimná-
zium tanára. „Rácz Tanár Úr” díjban részesült ebben az évben dr. Árendás Vera
biológia szakos tanár, aki szintén a tatai Eötvös iskolában tanít. Az elõadásokat
követõen a felújított, technológiájában intenzifikált szennyvízkezelõ üzemet te-
kintették meg a pedagógusok Zimmerer Ferenc üzemvezetõ szakmai vezetésé-
vel. A találkozó kötetetlen baráti beszélgetéssel ért véget.
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Aranyérem esõ a dorogi
kempósoknál

Tizenhárom érmet hoztak haza a III. IKF Kempo Világ
Bajnokságról az Esztergom- kertvárosi Kempo Karate Klub
dorogi versenyzõi, melybõl nyolc arany. A budapesti verse-
nyen négy földrész versenyzõi mérték össze tudásukat, az
Egyesült Államoktól Algériáig. Önvédelem, formagyakorlat,
fegyveres önvédelem, semi contakt, kesztyûs és pusztakezes
full contakt számokban mérkõztek meg. A magyar váloga-
tottat is képviselõ dorogiak az alábbi eredményeket érték el:

A legkiválóbban Pokorni Ádám remekelt, önvédelem,
fegyveres önvédelem, és formagyakorlat számokban diadal-
maskodott, és így három arany érmet nyert. Az önvédelem
vegyes csoportban szintén a dobogó legfelsõ fokára állhatott.
Ezt megtoldotta még egy ezüst éremmel is: semi contakt 65kg-
ban. Kunstár Boglárka   önvédelem számban arany, semi
contakt 60kg-ban ezüst érmet ért el. A senior kategóriában
Pokorni Gáborné önvédelembõl ezüstöt érdemelt, pusztake-
zes full 60kg-ban bronzot, formagyakorlat és semi contakt
60kg-ban egy elsõ hellyel koronázta meg teljesítményét.
Pokorni Milán semi contakt 70kg-ban nem talált legyõzõre.

Dorog város kiválóságai a Fighting Kempo stílus képvi-
selõjeként nagyban hozzá járultak a magyar válogatott kivá-
ló szerepléséhez.  A továbbiakban pedig a tanítványokra júni-
usban egy tíznapos görögországi edzõtábor, júliusban pedig
egy hazai edzõtábor és övvizsga vár.  Az edzõjük Pokorni
Gábor.

Újdonságok az Eötvös napokon
Május közepén került sor az Eötvös József Általános Iskolá-
ban a hagyományos Eötvös napok rendezvényeire. Ennek
keretében a megye iskolái számára különbözõ versenyek
kerültek megrendezésre: szavaló, mesemondó, nyelvtan-he-
lyesírás, matematika az alsó tagozatosok, játékos kommuni-
káció, vers-és prózamondó, matematika, német és angol nyelv
a felsõ tagozatosok számára. Minden évben rajzpályázatot
hirdet az iskola, melynek témája idén Kodály Zoltán egy ze-
nemûvének illusztrációja. Az alkotásokból az iskola Galériá-
jában kiállítás nyílt, melyet Végh Éva festõmûvész nyitott
meg. Mindig kiemelkedõ és nagyon várt esemény az iskolai
színjátszó szakkör elõadása Nyizsnyánszkyné Tavaszi Mar-
git vezetésével. Ebben az évben Vörösmarty Mihály Cson-
gor és Tünde címû mûvét láthatták az érdeklõdõk. Az Eötvös
kupáért labdarúgásban, kézilabdában versengtek a diákok.
E programok mellett részt vehettek a tanulók lábtenisz, asz-
talitenisz, kerékpáros ügyességi versenyen, tanár-diák mér-
kõzésen, kézmûves foglalkozásokon, aszfalt rajzversenyen,
házi hangversenyen. Volt bolhapiac, kisállat bemutató, játsz-
hattak a tanulók számítógépeken.
Az alsó tagozatosok a piliscsévi meseparkba látogattak, ahol
agyagoztak, korongoztak, szamaragoltak, vonatoztak, várat
foglaltak, megismerkedtek népi játékokkal és íjász versenyen
mérhették össze ügyességüket. A nagy érdeklõdéssel várt
programra az elsõ nap délutánján került sor. Dj Kuti táncver-
sennyel és discoval szórakoztatta az érdeklõdõket. A Madách
Színház két mûvésze Szücs Kinga és Nagy Balázs musical 
részleteket adtak elõ. Este hat órakor került sor  a Desperado
együttes  nagy sikerû fellépésére. Az új programok osztatlan
sikert arattak. Megköszönjük minden támogatónknak a se-
gítségét,  amellyel hozzájárultak az iskolai napok színvona-
las megrendezéséhez.

Bakos Gézáné  szabadidõ-szervezõ

Eredmények
Rajzpályázat: 12-14 év közötti korcsoport I. Gábor Kitti Petõ-
fi Sándor Ált. Iskola Dorog, II. Kerekes Evelyn Ált. Iskola
Csolnok, III. Németh Nikoletta Dózsa György Ált. Iskola Ta-
tabánya; 10-12 év közötti korcsoport I. Molnár Jennifer Petõfi
Sándor Ált. Iskola Dorog, II. Molnár Ivett Petõfi Sándor Ált.
Iskola Dorog, III. Jakab Laura Móra Ferenc Ált. Iskola Tokod;
10 év alatti korcsoport; I. Zemánek Hajnalka Petõfi Sándor
Ált. Iskola Dorog, II. Bondár Dominik Dózsa György Ált. Is-
kola Tatabánya, III. Bíró Szabina Emese Petõfi Sándor Ált. Is-
kola Dorog
Angol: 5. évfolyamosok versenyében: I. Hugl Péter Vaszary
János Ált. Iskola Tata, II. Dózsa Eszter Feszty Árpád Ált. Iskola
Komárom, III. Kiffer Dorina Dobó Katalin Gimnázium Esz-
tergom; 6. évfolyamosok versenyében: I. Kecskés Szonja Eöt-
vös József ált. Iskola Dorog, II. Lekli Bálint Dobó Katalin Gim-
názium Esztergom, III. Kristóf Dalma Vaszary János Ált. Isko-
la Tata

Felhívás!
Parlagfû helyett virág!

ÁNTSZ Dorogi, Esztergomi Kistérségi Intézete 2007. június
21-én, és június 25. és július 1. között lakossági parlagfû-
mentesítõ programokat szervez a civil szervezetekkel össze-
fogva. Az akcióprogram sorozat elsõdleges célja a parlagfû
okozta allergiás megbetegedések csökkentése, a biológiai
allergének jelentõs mértékû visszaszorítása.
Dorogi program: 2007. június 25-én 10-15 óra között a Doro-
gi Mûvelõdési Házhoz várja az ÁNTSZ a helyi civileket, és
az érdeklõdõket „Parlagfû helyett virág” a gyommentesen
tartott virágos környezetért akcióprogrammal. A helyszínen
parlagfûért virágpalántát kapnak a résztvevõk, és részt ve-
hetnek a környékbeli lakótelepeken, a Pala tó partjánál a „Par-
lagfû vadászaton”. A résztvevõk között nyereménytárgya-
kat sorsolnak ki a szervezõk.

Dr.Sári Katalin sk.
mb. kistérségi tisztifõorvos
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány pályázatot hir-
det a szénmedence bányász hagyományait ápoló és õrzõ közösségek
tevékenységének támogatására
Pályázni az alábbi témákban lehet:
- Hagyományõrzõ rendezvények, tevékenységek
- A bányászattal összefüggõ helytörténeti feltáró és megõr-

zõ tevékenység
- Amatõr mûvészeti rendezvények
- A szénmedence bányászkodásával kapcsolatos versenyek,

vetélkedõk
- A dorogi bányászkodás jeles évfordulóinak, ünnepeinek

megünneplését célzó rendezvények, ünnepségek
- A bányász hagyományok ápolását folyamatosan végzõ cso-

portok, egyesületek és szervezetek támogatása.
A támogatás elnyerésének módja és feltételei:
A pályázó fogalmazza meg a tervezett tevékenység célját,
határozza meg azokat a közösségeket és tevékenységeket,
amelyeket a kért támogatás érint.
Magánszemély nem pályázhat.
Az egy pályázatra megítélhetõ legkisebb összeg 40.000 Ft,
legmagasabb összeg 300.000 Ft lehet.
Pályázni pályázati papír alapon vagy elektronikus úton le-
het. Több pályázat is benyújtható pályázatonként két pél-
dányban.
A pályázatokat a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapít-
vány (Dorog Otthon tér 1.) címre valamint a
bszov@invitel.hu  email címre lehet benyújtani.
Felvilágosításért a pályázati felhívást kibocsátó szervhez
(Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány 2510 Dorog,
Otthon tér 1., telefon: 33/503031) is lehet fordulni.
A nyertes pályázókkal a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért
Alapítvány megállapodást köt, melyben a támogatási és el-
számolási feltételeket megfogalmazza. A megállapodás meg-
kötése után kerül sor a támogatási összeg átutalására. Bank-
számlával nem rendelkezõ szervezeteknél, csoportoknál,
közösségeknél a támogatási összeg befogadására vállalko-
zó intézmény befogadó nyilatkozatát is mellékelni kell.
A 2007. évi pályázat beadási határideje: 2007. szeptember
02. (Bányásznap)
A pályázatot kiíró csak a nyertes pályázókat értesíti.
A nyertes pályázatok listája 2008. január 10-tõl a BDSZ hon-
lapján (www.banyasz.hu) tekinthetõ meg.

Wágner Ferenc Kuratórium elnöke

Gyõzelemmel zárt a Dorog FC
Véget ért az NB III. Duna-csoport kupasorozat, melyen váro-
sunk labdarúgó csapata a 6. helyezést érte el. Az utolsó talál-
kozót június 3-án, itthoni pályán a Tamási FC ellen, 3-1-es
eredménnyel zárta a dorogi futball klub. Ez  volt a szezon
utolsó meccse, most egy kis nyári szünet következik, majd
utána õsszel újra kezdõdnek a mérkõzések. Reméljük, hogy
ezzel a lendülettel még ennél is szebb eredményeket ér el
városunk csapata!                                                      Szabó Zsolt

Kovács Lajos

Az én hazám
Az én hazám, mint annyi más emberé, a gyerekkort megha-
tározó otthon - otthonok. Egy kitelepített család sorsát koc-
kára tévõ világban felnõni csak úgy lehetett, ha a megszag-
gatott gyökerek újra talajt fogtak. Én beleszülettem az új
otthonba, aztán a legnagyobb csoda: a határtalan anyanyelv
segített engem is, meg életre keltette családunk megkínzott
tagjait is, hogy eltaláljunk innen oda és onnan ide. Kellett
hozzá az én csodálatosan mesélõ nagymamám, az õ felvidé-
ki tudatuk, nyelvük, folklórjuk. Kellett, hogy senki sem ta-
gadta meg, senki sem szégyellte környezetemben ezt az
örökséget. A legfõbb szereplõ azonban a mese maradt. Ab-
ból nõtt legendássá nagymama falusi színjátszó múltja, nagy-
apám muzsikás kedve, anyám vallásos áhítata a szertartá-
sok iránt, vagy apám anekdotázva rám hagyott családi le-
gendáriuma. De még könyvtáros feleségemet is segített
megtalálni.
Ebbõl élek, amikor mesét írok vagy mondok a gyerekeim-
nek, unokáimnak, amikor színházat játszunk a tanítványa-
immal az iskolában, vagy amikor kutatom – sõt gyerekek-
kel is kutatjuk – a hely történetét, kisvárosunkban a mát
meghatározó tegnapot. A gyerekkorom: felvidéki Kürt fa-
lunk, dunántúli Piliscsaba és Dorog nagyközségünk három-
szögében egy kíméletlenül tündéri mesevilág volt, és ahhoz,
hogy tovább éljen bennem hazaként, meg kellett õriznem
az én meseházaimat. Elsõ meséskönyvem talán ezért kapta
ezt a címet: Megmarad a meseház. Õrizni annyi, mint újra és
újra megélni, és – ha lehet – gazdagítani gyermekkorunkat
meghatározó, közös mesés anyanyelvünket…

57. BÁNYÁSZNAP
DOROG,

2007. SZEPTEMBER 1-2.

TISZTELT NÉPMÛVÉSZEK, IPARMÛVÉSZEK,
KÉZMÛVESEK!

Dorog város Önkormányzata, hagyományait ápol-
va, minden év szeptemberének elsõ hétvégéjén
megrendezi Bányásznapját. A rendezvény mindig
nagy érdeklõdésre tart számot, a két nap alatt több
ezer látogató vesz részt a minden korosztályt kielé-
gítõ programokon. A város törekszik arra, hogy
évrõl évre egyre színvonalasabb választékkal áll-
jon az ide látogatók rendelkezésére. Ebben nagy
szerepük lenne a nép- és iparmûvészeknek, kéz-
mûveseknek is, akik alkotásaikkal tovább emelnék
a rendezvény színvonalát.
Ezért felhívjuk minden népmûvész és iparmû-
vész, kézmûves figyelmét arra, hogy számukra a
kitelepülést Dorog Város Önkormányzata térítés-
mentesen biztosítja. Várjuk jelentkezésüket!
Kitelepülési szándékukat jelezhetik személyesen
a József Attila Mûvelõdési Házban, 2510 Dorog,
Otthon tér 1., illetve a 33/521-000-as telefonon.
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Egy iskola eseménynaptára nemcsak attól gazdag, hogy
megtervezi önmagának az intézmény a programokat. Gyak-
ran támaszkodnak és számítanak ránk mindazok, akik év
közben döntik el, hogy évfordulót akarnak ünnepelni, vagy
fel akarják hívni a figyelmet önmagukra, esetleg fontos jelen-
ségekre, eseményekre. Nem ritkán nagy teher ez az iskolák-
nak, hiszen a zsúfolt eseménynaptár további feladatokkal
bõvül. A Zrínyi iskola nevelõtestülete sem tudna megfelelni a
kihívásoknak ésszerû feladatmegosztás nélkül. A helyi verse-
nyek, vetélkedõk mellett a legnagyobb megméretések a fel-
menõ rendszerû, megyei, regionális és országos versenye-
ken valósulnak meg. A tehetséggondozás pedig legalább ak-
kora feladat, mint a felzárkóztatás, vagy a mindennapi folya-
matos fejlesztõ munka. Itt most a legmesszebbre tekintõ si-
kerek kovácsai és résztvevõi adnak számot az átlagosnál je-
lentõsebb eredményekrõl. Több tanulónk országos tanulmá-
nyi versenyeken aratott párhuzamosan egyéni sikereket, de
jól helyt álltak csapataink is a tanulmányi, mûvészeti vagy
sport-próbatételeken.

Visentin Christian (8. osztály): az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Tudományos Diákköri Dolgozatok pályázatán
1. díjat, a miskolci I-SKOLA.HU TDK-s pályázatán 3. díjat nyert.
Hajzer Fanni (8. osztály) ugyanezeken a versenyeken regio-
nális 3. és országos 1. helyet szerzett. (Mindketten az ország
számos helyén bemutathatták tudásukat.) Balázs Bernadett
(8. osztály) a miskolci verseny 2. helyezettje, aki a dorogi vi-
zek történetének feldolgozásával a helyi pályázaton is ezüst-
oklevelet szerzett. (Felkészítõ tanáruk Kovács Lajos volt.)

Orth Alán (7. osztály) már ugyancsak rutinos pályázó a
TDK versenyein. Õ az országos döntõn 3. lett, míg a Magyar
Tudományos Akadémia „Természet világa” pályázatán kü-
löndíjat kapott (felkészítõ: Palkóné Keszthelyi Klára).

A VEOLIA francia vállalat országos képzõmûvészeti pályá-
zatáról szó esett már e lap hasábjain, itt most csak jelezzük: a
Zrínyi-iskola 4. osztályos csapata a nagy dorogi sikert hozó
hármas gyõzelem ezüstérmes csapatát adta (felkészítõ Molnár
Klára). Szentendrén az Áprily Lajos képzõmûvészeti versenyen
másodszor jutott dobogós helyezéshez Varga Roxana (8. osz-
tály, felkészítõ Partosné Tóth-Major Krisztina), aki ezúttal 3. díja
mellé a közönségdíjat is kiérdemelte. Országos bravúrt hajtott
végre elsõ helyével az 1-2. osztályosok közlekedési csapata,

Dorog – Zsére (Szlovákia) gyermeknap -
a kapcsolatok ápolásának jegyében

A testvértelepülési kapcsolat ápolását a diákok is aktívan se-
gíthetik találkozóikkal, egymás megismerésével. Zsére és
Dorog zrínyis diákjai évtizedes kapcsolatai közös nyári tábo-
rozásokban, kerékpártúrában, kulturális rendezvényeken,
könyvtár- és számítástechnikai eszközök fejlesztésével való-
sultak meg. Zsére község idei gyermeknapján a dorogi Zrí-
nyi-iskola tanulói sportdelegációval vettek részt. A falusi tu-
rizmus keretében látták vendégül a kis szlovákiai faluban a
község vezetõi és iskolásai a dorogiakat, akik nagy futballcsa-
tákat és pingpong-mérkõzéseket vívtak a helyi bajnokokkal.
De volt a kétnapos programban tábortûz, szalonnasütés, disco
is, sõt megmászták a közeli Ghymes hegyét, hogy várromjai
közül végigtekinthessenek a Zobor-vidék vadregényes tá-
ján. Mindenki azzal a reménnyel búcsúzott, hogy folytatása
következik a rendezvénynek, s erre a Kodály-évfordulón,
decemberben szeretne sort keríteni a két település kulturális
csoportjaival. Kodály Zoltán száz évvel ezelõtt Zsérén is gaz-
dag hagyományát találta a magyar népdalkincsnek, erre ké-
szülnek emlékezni a dorogi és zsérei hagyományõrzõk.

A Zrínyi-iskola tanárai és diákjai a közös értékteremtés útján
akik 71 ellenfelet utasítottak maguk mögé Budapesten (felké-
szítõk: Brassói Gabriella, Ködös Endre). A közismerten sikeres
felsõs kórus Cegléden aratott ismét országos elismerést az Ének-
lõ Ifjúság meghívásos versenyén. A meghívások sorát jelentet-
te számukra a budapesti Kodály-verseny, továbbá a Komárom-
ban és Piliscsabán rendezett fellépések lehetõsége. Néhány kó-
rustag a megyei „Kodály Zoltán élete és munkássága” címû
vetélkedõ ötödik helyét vívta ki, s ott voltak az énekesek az
Operaház által hirdetett pályázat döntõjében is (felkészítõjük
minden esetben Kovácsné Fódi Krisztina, aki 2007-ben váro-
sunkban kiérdemelte „Az év pedagógusa” címet). A tudomá-
nyos diákköri dolgozatok közül Kaczmarczyk Adrienn (4. osz-
tály – felkészítõ Zicsi Enikõ) és Lõrincz Katalin (8. osztály –
felkészítõ Palkóné Keszthelyi Klára) meghívást kaptak a száz-
halombattai regionális döntõre.

Megyei siker volt Kornreich Karolina (3. osztály – felké-
szítõ Nagy Lajosné) 3. helyezése a helyesírási versenyen. A
számítástechnikai csapat – különbözõ felállásokban – meg-
nyerte a Petõfi Napok versenyét, majd a megyei döntõben 4.
helyen végzett, s vár rájuk még a csolnoki regionális verseny
döntõje (felkészítõ Szurdiné Szó Anikó). A legkisebbek or-
szágos levelezõversenyirõl pedig már két elsõ és 2 második
díjas tanuló kapott értesítést: A „Kisokos” vetélkedõjén
Hartyán Donát és Sajti Réka elsõk, Székely Keresztes Laura
és Lakner Felícia második helyezettek lettek (felkészítõ
Priekop Ernõné).

Az iskola helytörténeti kutatásokkal kapcsolatos program-
ja is egyre nagyobb nyilvánosságot kap országszerte. A hely-
történet beépülése a helyi tantervbe a miskolci I-SKOLA.HU
internetes pályázat országos elsõ díját nyerte, készítõje Kovács
Lajos igazgató. Ugyanõ Dankó József tanárral ez év májusában
Kecskeméten Bács-Kiskun megye könyvtárosainak továbbkép-
zésén tartott elõadást az iskola helytörténeti munkáiról, doku-
mentumairól, diák- és tanárpublikációiról.

Úgy gondoljuk, a felsoroltak igazolják a munka  sokféle-
ségét, a tehetségek gazdagságát és a támogatás szakszerûsé-
gét ugyanúgy, mint a pedagógiai optimizmus töretlenségét
(napjainkban ez sem kevés!). A pedagógusnap közelében mind-
ezeket érdemes ismét azok figyelmébe ajánlani, akik fontos-
nak tartják egy intézmény reális mérlegét megismerni.

la-ko

Felhívás
A Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány kura-
tóriuma 2005 évben elismerést alapított a szénmeden-
cében, a bányász hagyományok õrzésében, ápolásá-
ban kiemelkedõ tevékenységet végzõ személyek ill.
közösségek számára.
Az elismerés odaítélésérõl- a beérkezett írásos javasla-
tok alapján – az alapítvány kuratóriuma dönt. Az elis-
merés évenként két alkalommal - Bányásznap, Borbála
nap- kerül odaítélésre és kiosztásra egy személy, vala-
mint egy közösség részére.
Az elismerés egy db oklevélbõl és egy db képzõmûvé-
szeti alkotásból áll.
Az írásos javaslatokat 2007. augusztus 10-ig lehet eljutat-
ni az alapítvány címére: Dorogi Szénmedence Kultú-
rájáért Alapítvány 2510 Dorog, Otthon tér 1.    e-mail
cím bszov@invitel.hu, tel: 33/ 503-031
Az odaítélt elismerések listája a BDSZ honlapján
(www.banyasz.hu) tekinthetõ meg.

Wágner Ferenc Kuratórium elnöke
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról,
valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
szóló 20/2005 (V. 27.) sz. rendeletében meghatározottak sze-
rint 2007. évben pályázatot hirdet a felsõoktatásban tanuló,
szociálisan rászoruló diákok részére. Az alább meghatáro-
zott feltételeknek megfelelõ pályázók – az e célra elkülöní-
tett összeg erejéig – anyagi támogatásban részesülhetnek.
A pályázók köre:- Dorog város területén állandó lakhellyel
rendelkezõ,- a felsõoktatásban nappali tagozaton tanuló,-
szociálisan rászoruló diákok.
Pályázati feltételek:- A pályázó családjában az egy fõre jutó
jövedelem ne haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi
nyugdíj összegének 150%-át (2007-ben: 40.695,-Ft);- Az adott
felsõoktatási intézményben elért minimum közepes (3,51)
tanulmányi átlag; - a következõ tanulmányi félévre történõ
beiratkozás igazolása.
A pályázat benyújtása: Az e célra rendszeresített formanyom-
tatványon történik, melyet a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodájában lehet átvenni.
A pályázat beadásának határideje: 2007. szeptember 30.
A pályázat elbírálása: A képviselõ-testület október havi ren-
des ülésén történik, a szociális rászorultságot, valamint a
tanulmányi átlagot tükrözõ pontszámok által meghatáro-
zott rangsor alapján. Az elnyerhetõ támogatás összege ( a
nyári szünet kivételével)7.000,-Ft/fõ/hó.

Második helyen zárt a dorogi
asztalitenisz csapat

Befejezõdtek a küzdelmek az asztalitenisz NB I-es csapatbaj-
nokságban. A küzdelmek során számos nagy csatát vívott a
dorogi csapat, és foglalta el a helyet a bajnoki táblázat máso-
dik helyén. A csapat eddigi szerepléséhez valamennyi játé-
kosnak tiszta szívbõl gratulálunk, és hasonló jó játékot kívá-
nunk az elkövetkezõ idõben is. És akik ezt a szép eredményt
elérték, azoknak név szerint is gratulálunk: Nagy József,
Leinwéber József, Szenyán Zoltán, Jakab András. A csapat
két húzó embere Nagy Miklós és Leinwéber József volt, akik
az egész versenyen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Nagy
Miklós csak két mérkõzést vesztett a húszból, Leinwéber
József pedig csak hármat. A ragyogó teljesítményhez ezúton
is gratulálunk!                                                                        B. I.

AZ ARANY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR
NYÁRI NYITVATARTÁSA

A gyermek részleg nyitva tartása június 20-tól:
Keddtõl-péntekig 10-12-ig és 13-16 óráig

A felnõtt részleg július hónapban
szombatonként Z Á R V A.

2007. július 23-tól augusztus 20-ig szabadság miatt
zárva tartunk.

Nyitás: augusztus 21-én (kedden) 9.00 órakor

Kellemes pihenést és idõtöltést kívánunk!

Családi nap
A dorogi Szent Borbála és Szent József plébánia,
valamint a Máltai Szeretetszolgálat és a Nap-Út

Alapítvány rendezésében. „Ha szeretet nincs
bennem, mit sem érek.”(Pál apostol)

2007. június 30.
Szeretettel várunk minden kedves Családot és

érdeklõdõt.
- játékos vetélkedõk, családi versenyek, kézmûves

foglalkozások, bábkészítés, vidám zenei sátor.
Helyszín a dorogi Dózsa iskola.

A programok 9 órától 16 óráig tartanak.
Információ : 06 30 3 554 424, 06 30 3 714 614 .

XII. Nemzetközi Kórustalálkozó
Dorog 2007.

A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Uta-
zási Iroda június 24-én (vasárnap), 17 órai kezdettel tizen-
kettedik alkalommal rendez közösen nemzetközi kórusta-
lálkozót a dorogi József Attila Mûvelõdési Házban. A nagy-
szabású hangversenyen a következõ hat együttes mutatja
be mûsorát:

Táti Német Nemzetiségi Asszonykórus
ARS MUSICA Együttes Esztergom
Pasaréti Ifjúsági Kórus Budapest
Kalevala Kórus Budapest
SZIVÁRVÁNY Énekkar - Párkány (Szlovákia)
Chante-Vieze Troistorrents (Svájc)
A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a Musik-Land Utazási

Iroda valamennyi közös rendezvényére, így erre is, a belé-
pés díjtalan. A hangverseny után az énekesek közös baráti
vacsorán vesznek részt, ahol minden bizonnyal örömének-
lésre is sor fog kerülni.

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a
dorogi József Attila Mûvelõdési Ház és

Könyvtára 2007. július hónapban
ZÁRVA TART!


