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Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

Megbékélés Napja Dorogon
A dorogiak régi vágya teljesült: a Megbékélés Napja ün-

nepségsorozat keretében átadták a városi uszodát.
Átadó beszédében dr. Tittmann János polgármester, ország-

gyûlési képviselõ visszaemlékezett arra, amikor 2005. novem-
ber 23-án aláírták a ROP támogatási szerzõdést, azt a megálla-
podást, melynek eredményeként városunkban 13 különbözõ
beruházást valósíthattak meg. Ennek a része volt az uszoda
építés is. „Az akkori boldogság mellett volt bennünk némi ag-
godalom is. Nagyon rövid határidõvel vállaltuk azt, hogy a tá-

mogatást határidõre, az elvárásoknak megfelelõ minõségû in-
tézmények felépítésével fogjuk teljesíteni. Az aggodalom jo-
gos volt, de a problémákat mindig sikerült megoldani, hála a
munkatársaknak, s mindazoknak, akikkel közösséget vállal-
tunk a munka során. De mégis elérkeztünk ehhez a pillanat-
hoz, a beruházás sorozat végére értünk. Rég várt pillant ez,
hogy városunkban végre uszoda is legyen. A létesítmény célja,
hogy a gyermekeink úszás oktatását, sportra nevelését szol-
gálja. Emellett valamennyi dorogi polgár szabadidejének érté-
kes és kellemes eltöltéséhez járul hozzá.” A polgármester sza-
vai szerint az öröm a hálát is mindig magával hozza: a Végh
Éva festõmûvész által készített tûzzománc képpel fejezte ki
köszönetét dr. Kolber Istvánnak eddigi támogatásáért, Hajdú
Istvánnak, az uszodát építõ Tempero Építõipari és Uszodatech-
nikai Rt. elnök-vezérigazgatójának, Balogh Péternek, az Oktáv
Továbbképzõ Központ Rt. vezérigazgatójának, aki az elõcsar-
nokban lévõ tûzzománc alkotások kiégettetését támogatta. Vé-
gül Végh Éva festõmûvésznek köszönte meg azt a munkát,
melyet az uszodánk feldíszítése érdekében végzett. S azt is
közhírré tette, hogy képviselõ-testületünk döntése alapján eb-
ben az évben Végh Éva festõmûvésznõ kapja a Rauscher díjat,
városunk mûvészeti elismerését.

Átadó beszédét azzal folytatta, hogy Dorog városa elsõ-
sorban gazdaságáról, iparáról volt híres. Fontosak ezek az
értékek, s megköszönte városunk gazdasági társaságainak
az aktivitását és eredményességét, hisz ezen vállalatok köz-
teher viselése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy városunk fo-
lyamatosan építhetõ és szépíthetõ legyen. Reményét fejezte

ki, hogy Dorog már arról is híres lesz, hogy olyan értékek
birtokában van, melyek az itt élõ emberek életminõségét szol-
gálják. Ilyen a mi uszodánk, szeressük, használjuk együtt, mi
dorogiak.

Dr. Kolber István, államtitkár, a Fejlesztéspolitikai Irányí-
tó Testület tagja beszédében szintén a 2005. novemberi napra
emlékezett. Meghatotta az öröm, a dorogiak város szeretete,
ahogy közösen dolgoznak, összefognak a településükért. A
dorogi emberek akarnak, tesznek saját sorsuk javításáért.
Kiemelte: „Érdemes összefogni önökkel, hogy ez a város fej-
lõdjön.” Elmondta, hogy köszönettel tartozik Dorognak azért
a munkáért, amelyet elvégeztek itt az elmúlt idõszak alatt.

Székely Bulcsú a sport szemszögébõl beszélt. Számára,
hogy ennyien jelen voltak az átadáson, azt jelenti, hogy ér-
dekli az embereket a sport, fontos számukra, hogy mi törté-
nik a városban. Szerinte ha minél több gyerek járna ilyen
gyönyörû létesítményekbe sportolni, kevesebb lenne késõbb

a beteg felnõtt. Az uszoda építés nagyon nagy befektetés
most, de nagy megtakarítás az államnak késõbb. Drukkol,
hogy az úszóiskola úgy mûködjön, hogyha eljön ide nyáron,
ne tudjon bemenni a medencébe, mert annyi a gyerek a víz-
ben. Végezetül sok sikert,
és élményekben gazdag
perceket kívánt. Az átadást
a Synus Szinkronúszó és
Úszó Klub ünnepi bemu-
tatója tette teljessé.

Szombat délután a do-
rogi németek kitelepítésé-
nek 60. évfordulója emlé-
kére összeállított kiállítást
– amely tavaly õsszel ke-
rült bemutatásra Wendlin-
gen am Neckar-ban –
Kolonics Péterné, a Német
Kisebbségi Önkormányzat
elnöke nyitotta meg a mû-
velõdési házban. Beszélt a
dorogi német telepesek 17.
századi betelepülésérõl, az

A régóta várt pillanat, az uszoda átadása

Kegyeleti koszorúzás a Kitelepítési Emlékmûnél

Kolonics Péterné megnyitója
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életükrõl, majd az 1947-es kitelepítésrõl, amikor elõször 116,
majd 25 dorogi németet vagoníroztak be, s ûztek el a késõbbi
NDK-ba. Kiemelte: „a történelem az élet tanító mestere, amely-
nek leckéit minden helyen, minden nap újra kell tanulnunk.
Ezek a leckék a toleranciára nevelnek bennünket. Gyereke-
ink nõjenek fel békében és szabadságban, legyen több sze-
rencséjük, mint a korábbi generációknak.” Mint a német ki-
sebbségi önkormányzat elnöke, örömét fejezte ki, hogy
együtt tudnak ünnepelni a wendlingeni, marienbergi, és do-
rogi polgárok. Ezután Alexander Lencsés, a Dorog-Wendlingen
Baráti Egyesület elnöke beszélt a kitelepítettek mindennapja-
iról, az újrakezdésrõl és beilleszkedésük nehézségeirõl.

Ezután a dorogi németek kitelepítésérõl szóló, „Ide-oda
vándorlunk, sehol sincs hazánk már” címû kiadványt mutatta
be dr. Tittmann János polgármester a szerzõ Láng Beáta tár-
saságában.

Vasárnap reggel az ünnepi programsorozat a hagyományos
szentmisével indult a Szent József plébánia templomban. A délelõt-
ti, Hõsök terén tartott megemlékezést megnyitó beszédében Dr.
Tittmann János polgármester emlékeztette az egybegyûlteket, hogy
immáron a 15. alkalommal kerül sor a Megbékélés Napja megün-
neplésére. Ebben az évben a Megbékélés Napjának két kiemelke-
dõ gondolata van: a városépítés, a városfejlesztés, és a dorogi néme-
tek kitelepítésének 60. évfordulója. Ebben az évben fejezõdött be
egy négy éve elindult városépítési folyamat, melynek záróköve-
ként átadhattuk városunk uszodáját. „A városépítés békességet,
együttmûködést kíván. Nem volt ez így hatvan évvel ezelõtt. Ne-
künk az a dolgunk, hogy a békés építés feltételeit teremtsük meg,
a nyitott szívvel egymáshoz közeledés lehetõségét, jóra törekvés
lehetõségét, azért, hogy utódainknak soha ne kelljen emlékmûvet
állítaniuk azoknak, akiknek mi szenvedést okoztunk.”

Az ünnepi beszédet Dr. Kaltenbach Jenõ, a Nemzeti és Etni-
kai Kisebbségi Jogok országgyûlési biztosa tartotta. A kitelepí-
tés évfordulója kapcsán elmondta: „a több,mint ötven évnyi
hallgatás és máig tartó kollektív amnézia után végre nemcsak
jó lenne tisztán látni, hanem ideje lenne a rengeteg hazugság,

sanda felelõsség áthárítás
után egyenes derékkal
szembe nézni a múlttal.
Akkor is, ha belepirulunk.
Jó lenne elrendezni a tör-
ténteket az iskolák történe-
lem könyveiben is, hogy
legalább az utánunk jövõ
generációk, akik ezt már
bûntudat nélkül megtehe-
tik, megismerhessék az
igazságot.” Azért kell újra
és újra felidézni a borzalma-
kat, hogy ne ismétlõdhesse-
nek meg. Az sem érdekes
ma már, hogy kit terhel a
felelõsség, s milyen mérték-
ben. A kollektív felelõsség
pedig ugyanúgy értelmet-

len és tisztességtelen lenne, ahogyan az volt hatvan évvel ez-
elõtt. A minket foglalkoztató legfontosabb kérdéseknek a „Mi-
ért?”-nek és a „Hogyan?”-nak kellene lennie. Meg kell kísérel-

nünk a tanulságok megkeresését, meg kell próbálni válaszolni
a „Hogyan fordulhatott elõ?” kínzó, kényes kérdésére. A múlt
beismerése, bevallása nélkül nincsen jövõ. Történelem köny-
veinkben mindmáig hiába keresünk utalást ennek az ország-
nak az évezredes sokszínûségére. Szent István híres intelmei-
nek üres ismételgetésén kívül ugyan mi emlékezteti a felnövõ
generációkat arra, hogy az ország üdvéért nemcsak a magya-
rok vére hullt, agya gondolkodott, szíve dobogott? A válasz
másik fele a demokratikus hagyományok hiányában keresen-
dõ. Egy országban akkor beszélhetünk csak demokráciáról, ha
az emberek soha, semmilyen körülmények között nem vál-
nak, nem válhatnak a hatalom játékszerévé. Ha valóban azt
akarjuk, hogy azok a tragédiák, melyekre emlékezve ma itt
összegyûltünk, valóban ne ismétlõdhessenek meg, mindig tud-
nunk kell, hogy mi a teendõ, és soha nem engedhetjük el egy-
más kezét.”

A kegyeleti koszorúzást követõen a Kitelepítési emlék-
mûnél is elhelyezték a megemlékezés virágait Dr. Kaltenbach
Jenõ, Dr. Tittman János, Frank Ziegler, Thomas Wittig és
Kolonics Péterné. Az ünnepség zárásaként a Bányász zene-
kar és a Cantilena gyermekkórus közös elõadásában az Eu-
rópai Unió himnusza hang-
zott el. ezután az ünnep-
lõk a német tájházhoz sé-
táltak, ahol emléktáblát
lepleztek le a kitelepítés
évfordulója kapcsán.

Vasárnap délután váro-
sunk szülöttjének, Lencsés
Lajos oboamûvésznek erre
az ünnepi alkalomra ké-
szült lemezbemutató hang-
versenyére került sor. A
koncert elõtt dr. Tittmann
János, Frank Ziegler,
Thomas Vittig polgármes-
terek emlékeztek a 10 év-
vel ezelõtti, Dorog és
Wendlingen am Neckar
városa közötti partnervá-
rosi szerzõdés aláírásáról. A nagy élményt nyújtó elõadás
során Lencsés Lajost a Budapesti Vonósok kísérték. A hang-
verseny befejezõ részében a Bányász zenekar színvonalas
mûsorát hallhattuk. Szép és méltóságteljes volt ez az ünnep –
ezen a két napon igazán jó érzés volt doroginak lenni.

 Mazsu

Lencsés Lajos lemezbemutató koncertje

Dr. Kaltenbach Jenõ, az ünnepi
szónok

Alexander Lencsés a kiállítás
másik megnyitója
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Testületi hírek
Dorog Város Képviselõ-testületének 2007. április 27-én tartott ülésén elfogadták

az önkormányzat 2006. évi zárszámadási rendeletét. Módosították az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet, mivel a Regionális
Fejlesztés Operatív Program nyertes pályázata keretében városunk több jelentõs
létesítménnyel gazdagodott.

Elfogadták a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kft., Dorogi Szakorvosi Rende-
lõ Kht., a Dorogi Közmûvelõdési Kht., a Dorog Város Kulturális Közalapítvány, a
Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány, a Dorogi Kommunális Közalapítvány,
a Dorogi Városüzemeltetési Kht., a Dorog Városi Gyámhivatal és az I. fokú gyám-
hatóság 2006. évi munkájáról szóló beszámolót.

Döntöttek a Dorogi Szent Borbála Szakkórház Kht. és a Dorogi Szakorvosi
Rendelõ Kht. egyesítésérõl. Az elmúlt év novemberi testületi ülésen vált ismerté a
Dorogi Szent Borbála Szakkórház deficites mûködése. A költséghatékonyság nö-
velése érdekében szolgáltatási, szerkezeti, mûködtetési változtatás volt szükséges.
A felesleges párhuzamosságok felszámolása érdekében célszerû egyesíteni a két
szervezetet, melyre július 30-ig kerül sor.

A testület által alapított díjak, kitüntetések odaítélésérõl is határoztak. Rauscher
György Díjjal tüntetik ki Végh Éva festõmûvészt, melynek átadására december-
ben, a karácsonyi gálamûsor keretében kerül sor. Az Év Köztisztviselõje Díjat Chmelik
Lászlóné, az Év Pedagógusa Díjat Kovácsné Fódi Krisztina, a Zrínyi Ilona Általános
Iskola tanára kapja.

A testület Szax Róbertet bízta meg a Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapít-
vány Felügyelõ Bizottsági tagsággal.

Döntöttek s felsõoktatásban tanulók támogatásáról is.
Elbírálták a Kulturális Alap 2007. évi összegére benyújtott pályázatokat. A ren-

delkezésre álló 2 millió forintos keretösszeget az alábbiak szerint osztották fel.
Pályázó Program Támogatás, ezer Ft
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet kirándulások, 280 fõ részére 60
Dorogi Német Nemzetiségi Kult. Egy. Zenei rendezvény, új ruhák 300
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület Környezetvédelmi tábor 35
Nap-Út Alapítvány “Nap-Út nap a teljesebb életért” 50
Városi Diák Alkotó Kör önálló stílus kialakítása 60
Dorogi Nyugdíjas Egyesület Útiköltség, nyugdíjas találkozó, eszközök 108 fõ 150
Városi Nyugdíjas Egyesület kirándulások, rendezvények 100 fõ 150
Dorog “Fészek AM” klub Rehabilitációs tábor 50
Dorogi Gyógyszergyártók Term.járó Egy. túrázás 0
Wendlingen Dorog Baráti Egy. Fogadás, estek, vásár 40
BSzSz DOSZÉN Nyugdíjas Alapszerv. Kirándulás, beteglátogatás 36fõ 75
Mozgássérültek Reg. Érdekvéd.Sport Egy. Elõadások, összejövetelek 150
West Fiatalok Mûvelõd. Egy Kártya összejövetelek, versenyek 0
OMBKE Dorogi helyi Szerv. Emléktáblák elhelyezése 0
C-4 Postagalamb Egyesület Serlegek vásárlása 30
Crazy Dance T S E Országos hip-hop verseny díjazása 50
Romavállalkozók Országos Szervezete Egy. Táboroztatás hátrányos gyermekek részére 0
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Kirándulások, 30 éves az egyesület 70
Dorog Város Barátainak Egyesülete Emléktábla avatás, könyvkiadás 100
Aranycsengõ Mazsorett Csoport Felszerelés, útiköltség versenyekre 200
Dorogi Értékvédõk Egyesülete Rendezvények, könyvbemutató, kirándulás 50
Dorogról Elszármazottak Baráti Köre Baráti találkozó, ebéddel 50
Szent Borbála Plébánia Táborozás Miskolctapolcán 50
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Segítségnyújtás rászorulóknak 70
Dorogi Öko-Biokultura Csoport kirándulás, tanácsadás, elõadók, oktatócsomagok 50
Védõnõi Szolgálat Anyatejes világnap rendezése 30
Magyar Vöröskereszt Dorogi Szerv.
Dorogvidéki Református Táboroztatás 80
Egyházközség Hittantábor 50
Összesen: 2.000

Barangolás
korok és

helyszínek között
Nagyszámú érdeklõdõ elõtt nyílt

meg Kolonics Péter festõmûvész-tanár
kiállítása az Eötvös Galériában. Az is-
mert és már sok tárlatnak otthont adó
helyszínt elõször Muskát Fanni, Kolonics
Réka és Szentgyörgyi Flóra fuvola mu-
zsikája, majd Vig Dóra elragadó éneke
töltötte be.

Megnyitó beszédében Dr. Tittmann
János polgármester a meghívóban is
szereplõ „festõmûvész-tanár” kifejezés-
re hívta fel a figyelmet: az egyik a sza-
badságé, a másik pedig az elhivatottsá-
gé. S ez látható a mûvekben is, melyek
témája korokat és helyszíneket ível át:
Csolnokon, Máriahalmon vagy épp
Brno-ban járunk, a hollókõi öreg-
asszony pedig kapáját letéve, elmereng-
ve, tán épp Xavéri Szent Ferenc szemé-
be néz. A képek szereplõi mintha elmél-
kednének az élet kérdésein.

Végül maga az alkotó beszélt a mû-
vek születésérõl. A megjelentek pedig
nagy kíváncsisággal vették szemügyre
Kolonics Péter munkáit.

MEGHÍVÓ
A DOROGI  ÖRMÉNY

KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT

tisztelettel meghívja Önt és
családját

a
dorogi Mûvelõdési Házban
2007. május 25-én 17 órakor

tartandó

Hartioun Balabanian:
ÖRMÉNYORSZÁG

KÉPEKBEN
címû fotókiállításának

megnyitójára
A kiállítást megnyitja:
dr. Dzsotjánné Krajcsir

Piroska
Közremûködik: Guszán-trió

MEGHÍVÓ
Az Arany János Városi Könyvtár és Dorog Város Barátainak Egyesülete minden
érdeklõdõt szeretettel vár a Gyermekkönyvtárba, ahol 2007. május 29-én, kedden 17
órakor beszélgetés keretében mutatjuk be vendégünket, Vezér Éve médiamenedzsert.
Vezér Éva Dorogon született, itt kezdte tanulmányait, majd érettségi után a Külke-
reskedelmi Fõiskolán diplomázott. Több európai nyelven beszél, a Duna Televízi-
ónál vált ismert filmes szakemberré. Filmfesztiválok szervezõje, résztvevõje (Ma-
gyar Filmszemle, Cannes, Velence, Karlovy Vary stb.). Az Európai Media Plus Bi-
zottságban hazánk képviselõje, valamint tagja az Európai Filmakadémiának.
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Képesek lesznek a tanulásra
Az Eötvös iskolában találkoztak a Pi-
lis-Gerecse Iskolaszövetség tanárai,
hogy a dorogi iskolában három felsõs
és három alsós osztályban, õsszel be-
vezetett kompetencia alapú oktatás
eddigi tapasztalatairól tudjanak meg
többet. Az iskolaszövetség havonta
esedékes ülésérõl - mely most egyben
egy kistérségi konferencia is volt – Vig
Attila igazgató beszélt.
- Mi a kompetencia az oktatásban?
- A kompetencia összetett fogalmat je-
lent, képesség+tudás+attitûd. Vagyis
az ismeretszerzéshez, az alkalmazáshoz
szükséges képességek, tulajdonságok
meglétét, melyek nélkül nem lehet
eredményesen és folyamatosan tanul-
ni, képezni magunkat.
- Mirõl beszéltek a konferencián?
- Szó volt a közoktatás megújításának
idõszerûségérõl, a kompetencia-alapú
oktatásról, mint egy lehetséges megol-
dásról, annak lényegérõl Utána a pá-
lyázatról beszéltem, melynek segítsé-
gével kipróbálhattuk ezt a módszert.
Majd óra bemutatóra került sor, meg
lehetett nézni, hogy pontosan hogyan
tanítanak ezeken az órákon, hogyan
rendezik be a termet, mi az, amit más-
képp szerveznek meg.
- Mik a tapasztalatok az önök iskolájában?
- A pozitív tapasztalatok túlsúlyban
vannak, az alsó tagozaton teljes mér-
tékben egyetértenek a kollégák a lehe-
tõséggel. Úgy veszem észre az óvodák
is örömmel fogadják azt, hogy nem
kezdjük el a konkrét tanítást szeptem-
berben, hanem csúszik egy kicsit, sok
játékkal, mesével, s nagyon sok képes-
ségfejlesztõ, mozgásos gyakorlattal,

koordináció javítással, a beszédhang
értésével, a sorrendiséggel foglalkoz-
nak. Ezek a tevékenységek azokat a
képességeket fejlesztik, melyek kelle-
nek az írás-olvasás tanuláshoz, a mate-
matikai gondolkodáshoz. Az alsó tago-
zatos nevelõk szerint ez nagyon jó. Még
szeptemberben, októberben az elsõsök
szüleinél volt aggodalom, hogy még
nem tanulnak betût, a másik iskolában
pedig már kezdik összeolvasni. Mára
már nincs olyan szülõ, aki azt monda-
ná, hogy elfecséreltük azt a két hóna-
pot. Látják, hogy most szinte maguk-
tól mennek a dolgok. Megérik a ceru-
zavezetés, az írástanuláshoz szükséges
elemek kialakulnak. A felsõ tagozato-
soknál nehezebb volt az indulás, mert
õk már megszoktak egy tanulási mód-
szert, ebbõl nehezebben tudnak kitör-
ni. A nyelvtan és az irodalom integrá-
lása több szervezést igényel, de ettõl
függetlenül a nevelõk véleménye az,
hogy mindenképpen folytatni kellene
a jövõben a módszert.
- Ez tanulmányi eredményekben is meg-
mutatkozik?
- Egyenlõre nem, ahhoz rövid ez az idõ.
A kompetencia mérés lesz alkalmas
erre. El kell telnie pár évnek, hogy ez
megmutatkozzon. Most azt lehet látni,
hogy a gyerekek szívesen mennek órá-
ra, nyíltak, beszédesek, bátran fogal-
maznak, az órákon aktívabbak. Kez-
dik megérteni, megérezni a csoportos
foglalkozások lényegét, egymás segí-
tését, a problémák közös megoldásá-
nak örömét. Ez már nem kis hozadék,
ezt szögezzük le.
- Milyen elõnyt jelent még a kompetencia

alapú oktatás a gyermekek számára?
- Világos bárki számára, hogy bármi-
lyen középiskolába megy a gyerek,
hatosztályosba, négyosztályosba, nyolc-
osztályosba: mindenhol kompetenciá-
kat mérnek a felvételiknél. S az az ag-
godalom, hogy bizonyos tárgyi isme-
retekkel nem rendelkezik a gyerek,
vagy esetleg a leíró nyelvtani ismere-
tek még hiányoznak: túlzóak, mert
ezek abszolút nem felvételi követelmé-
nyek. Az pedig már mindenki számára
egyértelmû, hogy az érettségi vizsga is
kompetencia mérés.
- Mik a tervek a jövõre nézve? Folytatják a
módszert?
- Nyilván szeretnénk folytatni, maga a
pályázat, mely lehetõséget nyújtott a
bevezetésre, 2008. január végén zárul.
Az biztos, hogy a 2007/08-as tanévben
induló elsõ osztályaink már ezzel a
módszerrel fognak tanulni.
 - Milyenek a visszajelzések a szülõk felõl?
- Érdeklõdéssel fogadják az iskolába
érkezõ gyerekek szülei, a leendõ isko-
lás gyerekek szülei is, de a szakma, az
intézményvezetõk is. Úgy vélem, min-
denképp ez a jövõ, ha az érettségit néz-
zük. A külföldi országokban is erre
helyezik a hangsúlyt, mert a tananyag
mennyiségén nem lehet változtatni, a
tananyagszerkezet módosításának is
megvannak a korlátai. Nincs új a nap
alatt, adott, hogy mi az, amit el kell a
gyereknek sajátítania. A lényeg, hogy
képessé tesszük-e a gyerekeket arra,
hogy mindezt minél zökkenõ mente-
sebben tanulják meg. A kompetencia
alapú oktatás arról szól, hogy képessé
tegyük õket a tanulásra.

Richter hírekOrszágos tûzoltó napi
elismerések
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
NyRt. Dorogi létesítményi tûzoltó ver-
senycsapatát a hosszú évek során nyúj-
tott kimagasló tûzvédelmi tevékenysé-
gért, a tûzoltósport területén 5 régiós
bajnoki cím, 2 országos bajnoki cím, tûz-
oltó olimpián az ezüstcsapatban elért
helyezésért Széchenyi Ödön emlékpla-
kett elismerésben részesítette a Magyar
Tûzoltó Szövetség.
Az elismerést 2007. május 4-én vehették
át az országos ünnepség keretén belül
a Parlamentben.
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
NyRt-t a parlamenti ünnepségen Sógor
András Biztonsági-, Tûz-, és Környezet-
védelmi fõosztályvezetõ, és Hégli Elem-
ér létesítményi tûzoltóparancsnok kép-
viselte.

Második forduló
A VIII. inter-regionális Környezet és
természetvédelmi verseny középdön-

 „Év gyógyszere 2006” díjat
kapott a Richter vérnyomás-
csökkentõ készítménye
2007. április 20-án a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián Prof. Dr. Kovács Péter
a Magyar Kísérletes és Klinikai Farma-
kológiai Társaság (MFT) elnöke ünne-
pélyes keretek között átadta az „Év
Gyógyszere 2006” díjat Bogsch Eriknek,
a Richter vezérigazgatójának. A díjat a
Richter a „Lisonorm® kombinált ható-
anyag-tartalmú tabletta – Eredeti, új
magyar fixkombinációs gyógyszerké-
szítmény és eljárás ennek elõállítására”
címû pályázatával nyerte el.

* * *

* * *

tõsei - 37 hetedikes - Dorog, Csolnok,
Esztergom és Párkány általános isko-
láiból, április 13-án üzemlátogatás ke-
retében megnézte a párkányi Papír-
gyár szennyvíztisztító üzemét és do-
bozgyártó részlegét.
Juraj Gajdosik környezetvédelmi spe-
cialista ismertette a papírgyártás fõ fo-
lyamatait, külön kiemelte a környezet-
védelemmel szoros összefüggésben
lévõ technológiai mûveleteket. A ver-
senyzõk papíron és ceruzán kívül a kor

elektronikus kommunikáció eszközeit
(magnó, kamera stb.) is bevetették,
hogy az üzemlátogatáson elhangzotta-
kat jól megjegyezhessék, hiszen a dön-
tõbe csak azok kerülhetnek, akik a lá-
tottakból, hallottakból sikeres pálya-
munkát írnak.
(Juraj Gajdosik-Otrok Györgyné szervezõk)
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Kiállítás és hulladékgyûjtés
Dorogon több rendezvénnyel is megemlékeztek a Föld Nap-
járól. A József Attila Mûvelõdési Házban április 20-án kiállítás
nyílt Dorog öröme és bánata címmel. Itt azokat az alkotáso-
kat tekinthették meg a látogatók, melyek még tavaly, a Glo-
bális Nevelés Hetében készítettek a dorogi iskolások és óvo-
dások a Nap-Út Alapítvány és a Dorogi Környezetvédelmi
Egyesület kezdeményezésére. A diákok és az óvodások szi-
gorú szemmel feltérképezték a várost, s fotón, rajzon, vagy
festményen örökítették meg azt, ami elszomorította õket,
vagy ami örömmel töltötte el õket. Az így született alkotáso-
kat lehet együtt látni a Dorogi Galériában. Winter Erzsébet a
Nap-Út Alapítvány elnöke, önkormányzati képviselõ köszön-
tõje után dr. Tittmann János polgármester beszédében fejezte
ki reményét, hogy a bánathelyek minél hamarabb örömmel
tölthetik el a város lakóit. Köszönetképpen a dorogi oktatási,
nevelési intézményeket pénzjutalommal díjazta.

A Föld Napját ünnepelték kicsik és nagyok
Másnap minden dorogi saját maga is tehetett azért, hogy a
Föld Napja alkalmából a bánathelyek száma csökkenjen. Az
önkormányzat, a Magyar Közút Kht. felhívására közös hulla-
dékgyûjtésre invitálta a város lakóit. Az iskolák, a civil szer-
vezetek, önkormányzati képviselõk nagy létszámban vettek
részt az akcióban, hogy minél több területet tisztítsanak meg
az eldobált szeméttõl, s felhívják a figyelmet saját, közvetlen
környezetünk megóvására.

Kertészkedés és játék a szabadban

A Dózsa óvodában nagy készülõdés elõzte meg a Föld napi
ünnepséget. Már jó elõre a folyosón kiállítást rendeztek, majd
a hagyományos virág ültetés napján minden gyermek egy
virágpalántával érkezett, és már nagyon izgatottan várta, hogy
elültethesse. De elõbb összegyûltek az udvaron, ahol meg-
tudták, hogy miért is ünnepeljük a Föld Napját, a Föld szüle-
tésnapját. Ezután minden csoport egyesével, az egész óvoda
elõtt elõadta az elõre betanult földdel, természettel kapcsola-
tos éneket, mondókát. Majd a „Bújj, bújj zöld ág” közös el-
éneklése után ültetni siettek. Ki-ki az elõkertbe, ki-ki viráglá-
dába helyezte el a palántáját. A napsütéses idõjárás is hozzájá-
rult a sikeres kertészkedéshez, s a jól végzett „munka” örö-
mével minden gyermek játszani sietett.

A Zrínyi óvodában a tavaszi nyílt hét keretében emlékeztek
meg a Föld Napjáról. A kicsik az óvoda udvarán tevékeny-
kedtek, ástak, ültettek locsoltak. Még a városi Föld napi ren-
dezvénybe is bekapcsolódtak: az óvoda környékén hulladé-
kot gyûjtöttek a nagycsoportosok. Emellett versenyjátéko-
kat tartottak az udvaron, színházba látogattak a mûvelõdési
házba. Volt még aszfaltrajz verseny is, de a legnagyobb sikert
talán a rendõrségi bemutató aratta, majd a szabályos gyalo-
gos közlekedést gyakorolták a kicsik egy séta alkalmával.

A Petõfi óvodában az egészséghét rendezvényei között is
virágültetéssel emlékeztek meg a Föld Napjáról. Az egész
hetet az egészséges táplálkozással kapcsolatos és környezet-
barát programok, és ügyességi versenyek töltötték ki, ahol
érmeket kaptak a lurkók. Minden délelõtt tornával indult. A
kicsik még a Petõfi teret is körbefutották. Fergeteges sikert
aratott az élõ zenés táncház. A programokat bárki megláto-
gathatta, a leendõ óvodások közül is sokan jöttek ismerkedni.
Volt még bábozás, zöldségbõl és gyümölcsbõl készített figu-
ra kiállítás. A hét megkoronázásaként a Hátizsákos napon min-
den csoport kirándulni ment gyalogosan, hátizsákkal.

Ismét sokan vettek részt a hagyományos május 1-jei
felvonuláson

Az idei városi ovinapon a Richter óvoda mutatkozott be
zenés, táncos mûsorral.



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

6 18. évfolyam 5. szám  2007. május

2007. április 29-én 10-18h-ig Dorogon a József Attila Mûve-
lõdési Házban „Nap-Út nap a teljesebb életért” címmel ren-
deztünk a Közmûvelõdési Kht.-vel közösen EGÉSZség-na-
pot Dorog és térsége gyermekei, családjai részére. Alternatív
lehetõségeket kínáltunk prevenciós céllal egy teljesebb, egész-
ségesebb élethez.

Az óvodástól a nagyszülõkig mindenki megtalálhatta szá-
mára érdekes, hasznos és szórakoztató programokat.

Magyar Judit Mária napsugarakat sugárzó Napocskái fo-
gadták az idelátogatókat.

Az elõtérben védõnõk segítségével vérnyomásmérés,
testtömegindex számítás, valamint a fogápolásról bemutatók
zajlottak. Az ingyenes vércukorszint- és koleszterin mérést
az Egészségmûhely Bt. Biztosította. Dr. Dávid Anna is várta
az érdeklõdõket. Kökény Máriával beszélgethettek az egész-
séges táplálkozásról, s a Menta Biobolt segítségével kóstoló-
ban is részt vehettek. Paróczi János pedig a Bach virágterápi-
áról adott tájékoztatást. A természetes úton való egészség-
megõrzést szolgálták: Serdült József csontkovács, felesége
reikivel, Baranyai Mónika grafológiával, Majsai Patrícia aszt-
rológiával, Varga Judit kineziológiával, Seebauer Gabriella
színterápiával, Allinad Kft maszírozó készülékeivel, a Fény-
központ Alapítvány Tinnyérõl lélekelemzéssel,ill. agytréner
fejlesztõ készülék bemutatásával. Voltak még civil szerveze-

Egy újabb városi, és egy térségi intézménnyel gyarapo-
dott városunk. Átadták a ROP program keretében megvaló-
sult Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idõsek Otthoná-
nak B épületét a Schmidt villa kertjében. A 25 fõs, idõsek szá-
mára speciális gondozást nyújtó intézménnyel az idõsek tel-
jes körû ellátása megvalósul Dorogon. Szintén a dr. Magyar
Károly Városi Bölcsõde melletti épületben kap helyet a Doro-
gi Többcélú Kistérségi Társulás által mûködtetett Dorog és
Térsége Jelzõrendszeres Házi Segítségnyújtási és Támogató
Szolgálata is. Az idõsek otthona B épületének kialakítása kö-
zel 89 millió Ft volt. A kistérség pedig 18 millió Ft-ot fordított
a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás, és 8 821 ezer Ft-ot a
támogató szolgálat kiépítésére, szintén pályázati pénzbõl.

Átadó beszédében dr. Tittmann János polgármester, a Do-
rogi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke elmondta, immáron
hagyománnyá válik, hogy hetente, kéthetente átadást tarta-
nak a városban: néhány héttel ezelõtt a Bécsi utat avatták, azt
megelõzõen a mentõállomást és a központi háziorvosi ügye-
letet, a Megbékélés Napján pedig az uszodát. Hozzátette, úgy
tûnik, elgondolásaiknak, terveiknek megfelelõen tudják vé-
gezni a fejlesztõ munkát. Ez az átadó ünnepség nemcsak a
városi intézmények gyarapodásának nagyszerû pillanata,
hanem a térségi együttmûködés hatékonyságának és ered-
ményességének felmutatására is lehetõséget kínál. Beszéde
végén a polgármester köszönetet mondott az eredményes
pályázat részét képezõ szakmai program elkészítõjének, Bar-

Új intézménnyel gazdagodott városunk

Nap-Út nap – a teljesebb életért
tek, bemutatva tevékenységeiket. Dorogi Környezetvédelmi
Egyesület és az Esztergomi Környezetkultúra Egyesület inte-
raktív játékra hívta a fiatalokat. A Benedek Endre Barlangku-
tató és Természetvédelmi Egyesület, a Máltai Szeretetszolgá-
lat és Dorog Város Barátainak Egyesülete kiadványaikra hív-
ták fel az odalátogatók figyelmét. Jelen volt még a Duna-Ipoly
Nemzeti Park, a Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete, a
(H)Õs-Magyarok Alapítvány. A Dorogi Nyugdíjas Egyesület
tagjai készítették a krumplipaprikásokat, és osztották szét a
részvevõknek. Sportolási lehetõség is volt a ping-pong szak-
osztály vezetésével. A Katasztrófavédelem Vegyi Felderítõ Cso-
portja pedig érdekes információkat nyújtott az érdeklõdõk-
nek. A gyerekeket a Horváth-kert pónifogata, a Dózsa Óvoda
óvónõinek bábjátéka, zenés tornája szórakoztatta. Anyák nap-
jára készíthettek szebbnél-szebb kézmûves tárgyakat Konczné
Erika, Bús Sándorné, Dr. Nagyné Perjési Ildikó, Veszprémi Tí-
mea, Matusik Ágnes, Safranku Katalin segítségével. Nagy Adri-
enn festette a gyermekek arcait. Testi-lelki egészségünket szol-
gálták a Gervai Miklós András által bemutatott Csí Kung-Tai Csi
gyakorlatok, a Barti Néptánccsoport bemutatója, a Kayra Has-
tánccsoport, illetve a Kolibri SE táncai.

A „Mindenki hallassa hangját” országos projekt keretén
belül drogprevenciós sarok illetve kérdõívezés zajlott. A nap
zárásaként színvonalas könnyûzenei koncertnek lehettünk
fültanúi. Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát és
útmutatást talált az egészségesebb, teljesebb élethez!

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

Winter Erzsébet
Nap-Út Alapítvány kuratóriumi elnöke

Fõbb támogatóink voltak: Egészségmûhely Bt.; Dorog Vá-
ros Önkormányzata, Baumit Kft.; Comp-L Számítástechnika,
Richter G. Rt.; Szín-Foltok Kft.; Osztermann Cukrászda,

Menta Biobolt, Szent Margit Gyógyszertár, Resszer Pék-
ség, Honi ABC, Kövecs Depó, Straub Erika, Lehotai Játékbolt,
Colgate-Palmolive Kft.; Horváth-kert, Rajos Kft.

Május 29-én 17h-kor tartjuk kuratóriumi ülésünket a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Házban. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel várunk!

langi Katalinnak, és munkatársainak, Tóthné Szakács Ildikó-
nak, és új munkatársuknak, Havasiné Riba Eszternek, aki a
térségi jelzõrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szol-
gálat vezetõjeként fog dolgozni.  Emléklapot kapott Kovács
István vállalkozó, aki a kivitelezési munkákat végezte. A sza-
lagot dr. Tittmann János és Barlangi Katalin vágta át.

Köszöntõjében Barlangi Katalin elmondta, hogy az átadást
követõen nem lehet más feladatuk, mint hogy megtöltsék
tartalommal az intézményt. A legjobban dolgozzanak tudá-
sukhoz és képességeikhez mérten, hogy a város büszke le-
hessen, s így lehessen javítani a szociális segítõ szakma társa-
dalmi megítélését.
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„DOROGIAK DOROGÉRT”
ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

A „DOROGIAK DOROGÉRT” Alapítvány – mint azt már
többször meghirdette – városunk szépítéséért, kulturá-
lis és szellemi életének fejlesztéséért, a város hírnevének
erõsítéséért cselekvõ személyeket, csoportokat kívánja
elismerésben részesíteni.
Ezzel célja segíteni az egészséges lokálpatriotizmus ki-
alakulását, a helytörténeti, kulturális értékek, népszokás-
ok megõrzését, a lakótelepek, utcák lakóinak összefogá-
sát lakókörnyezetük megóvása, szépítése érdekében.
Az Alapítvány kuratóriuma minden évben ünnepélyes
keretek között adja át az arra érdemeseknek a
„DOROGIAK DOROGÉRT”
elnevezésû oklevelet, plakettet és a vele járó jutalmat. E ne-
mes hagyományt követve ebben az évben is sor kerül
hasonló keretek között a díjak átadására.
A jutalmazottak körére javaslatot tehetnek Dorog város
polgárai, a hivatali intézmények vezetõi, a társadalmi- és
gazdasági szervezetek vezetõi. Ehhez kérjük a dorogiak
segítségét.
A javaslatokat megfelelõ indoklással ellátva 2007. szeptember
30-ig kérjük eljuttatni az Alapítvány részére. Cím: Arany Já-
nos Városi Könyvtár 2510 Dorog, Bécsi út 42.
Az Alapítvány kuratóriuma köszöni javaslattevõ támo-
gatásukat!

Dankó József kuratóriumi elnök

Az én hazám – a mi hazánk
Vajon hányan vesszük a fáradságot, vagy „kényszerülünk”

arra, hogy reggelenként fél hétkor rádiót hallgassunk? S há-
nyan hallgatunk Kossuth Rádiót, ahol még közszolgálati mû-
sorokat sugároznak nekünk? S hányan tudjuk kisvárosunk-
ban, hogy ennek a hónapok óta tartó különleges sorozatnak
– címe: Az én Hazám – aligha volt egy településrõl annyi
érvényesen megszólaló, bölcset és fontosat mondó résztve-
võje, mint Dorognak?

S éppen azért lehetett ez így, mert valamennyien mások
vagyunk, csak szûkebb hazánk, otthonunk szeretetében ha-
sonlítunk egymásra. Feltûnt-e a minket mindig hallgatóknak,
hogy ez a kisváros mennyiféle színt tud hozzátenni ahhoz,
amit országos, nemzeti értékként mutatott már fel a Magyar
Rádió azzal, hogy elfogadta és elfogadásra kínálta a dorogiak
gondolatait?

Ebben a sokszínûségben meghatározó lehet a diákkor él-
ményvilága és elkötelezettsége, amit ide is átmentett emléke-
zetével Varga Gyõzõ doktor úr. Mint ahogy innen is messzire
vezethet a csillagászat szerelmesének, Riss Józsefnek a tekinte-
te, ha múltban-jövõben kíván gondolkodni az ember. Õsöket,
kultúrákat idéztünk meg külhoni haza- és világjárásainkból ide
mindig megtérve Pécsi L. Dániellel, vagy a képeslapjai fölött
nagy utazásokat megidézõ Bartalos József ügyvéd úrral. S hogy
is maradhatott volna említetlenül a bányászhagyomány, mely-
nek olyan alázatos õrzõi védelmezik múltunk kitörölhetetlen
fejezetét, mint Solymár Judit nyugalmazott bányamérnök és
Kovács József, a relikviák gyûjtõje! Jászberényi Károly igazgató
úrral, Dankó József tanár úrral egy sokszínû városi oktatási
rendszer más-más nézõpontjából, de mindig a gyermeki jövõ
és az õt szolgáló szakmai alázat pedagógiájának húrjait zenget-
tük meg, hogy aztán mindezek betetõzéseként egy diák is
megszólaljon ebben az összhangzó értelemben. Visentin
Krisztian olasz édesapával, magyar édesanyával él ebben a
városban, jól szemléltetve az itt megtelepült nemzetek, nem-
zetiségek együvé tartozását. Amikor õ azt mondta: az én Ha-
zám, s nem akarta egymás ellen, egymás elé forgatni a körülöt-
te és benne megfogant értékeket, a mi Hazánk iránti eljövendõ
érzelmek ígéretét sejttette meg velünk. E sorok írója is ezekért
a fiatalokért emlékezett múltra, közeli jelenre, amikor nyel-
vünket féltve a mesék csodás magyar nyelvéért mondta el
aggodalmait és reményeit.

Valakinek azonban minden alkalommal elhangzott a neve
– s ezen kívül is számtalanszor! Õ is itt él közöttünk, s õ volt a
dorogiak gondolatainak szorgalmas összegyûjtõje, ország-vi-
lág felé ajánlója. Mint szerkesztõ-riporter ösztönzött mind-
annyiunkat arra, hogy mondanivalónkat osszuk meg egy nem-
zet nyilvánosságával. Arról is gondoskodott, hogy a városi
könyvtár megõrizze a hanganyagot, s azokhoz bárki hozzá-
férhessen. Méltó és pontos befejezés, ha a monológok után
elhangzott felkonferálást idézzük: Valamennyi „felvételt Albert
József készítette.”                                                      Kovács Lajos

Zeneiskolai hírek
Virágvasárnap elõestéjén a dorogi zeneiskola tanárai és diákjai
hangversenyt adtak a református templomban. A hangver-
seny megkezdése elõtti pillanatban már alig lehetett ülõhelyet
találni. A nagyszámú érdeklõdõ közönség örömmel hallgatta
zeneiskolásaink színvonalas mûsorát. A meghívóra került Ba-
bits idézet szellemében – „kell, hogy az Úr áldja, védje aki azt
énekli: Béke”. – állítottuk össze zenei programunkat. Szerepel-
tek a 42. megyei kamarazene - fesztiválon kiemelkedõ ered-
ményt elérõ kamaracsoportjaink, vonós együttesünk, kama-
rakórusunk. A vonós együttes mûvészeti vezetõje Kolozsvári
Barnabásné volt, aki szólójátékával is gyönyörködtette a hall-
gatóságot. A kamarakórust Farkas Rose-Marie készítette fel és
az est folyamán az együtteseket nagy sikerrel vezényelte.

Április 14-én Esztergomban a Belvárosi templomban adott
zeneiskolánk nagysikerû hangversenyt, tanáraink és együt-
teseink közremûködésével. Oda is visszavárnak minket.

A következõ hangversenyünk június 3-án lesz Dorogon a
Szent József plébániatemplomban du. 5 órakor. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

Gréts Katalin igazgató

Családi nap
A dorogi Szent Borbála és Szent József plébánia

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 .
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Wendlingeni vendégség
A Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakkö-
zépiskola és a Magyar Csillagászati Egyesület által kiírt csilla-
gászati verseny második helyezettjei 2007. április 20-23. kö-
zött Wendlingen am Neckarba utaztak. Dorog németországi
testvérvárosába, hat tanuló: Szõke Fanni, Mangi Klaudia, Ortás
Andrea (Jelky András Szakközépiskola és Gimnázium Buda-
pest), Fegyvári Zsolt (Óbudai Gimnázium Budapest), Jánosi
Gergely, Farkas István (Ligeti Úti Általános Iskola, Szolnok)
látogatott el. Kísérõként Nyerges Gyula és Gödrösi János, tol-
mácsként Riss József a Wendlingen–Dorog Baráti Egyesület
vezetõségi tagja utazott a pályázat gyõzteseivel, akik a Doro-
gi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított autóbusszal és
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnökének utazá-
si támogatásával utazhattak. A tanulók az országos csillagá-
szati verseny második helyezettjei lettek, jutalmul megláto-
gathatták a stuttgarti Csillagvizsgálót és Planetáriumot.
A Magyarországról, pénteken este érkezõ fiatalokról a Do-
rog – Wendlingen Baráti Egyesület tagjai gondoskodtak. A
vendégek elszállásolását Peter Wittemann úr, a Johannes Kep-
ler Reáliskola igazgatója biztosította. A látogatók szombaton
reggel elõször a római kori Ulrich hidat, majd a városköz-
pontot tekintették meg. A piacon vásároló polgármester,
Ziegler úr és felesége is üdvözölte õket. Ezután megtekintet-
ték a bodelshofeni Jákob templom freskóit és híres üvegabla-
kait, melyek a Jákob ösvényt mutatják be.
A templommal szemben található kis pékségben éppen ke-
nyeret és sváb pizzát sütöttek. A diákok meg is kóstolhatták
az ízletes ételt. A pékség vezetõje bemutatta a kemence mû-
ködését és a hagyományos recept alapján készülõ kenyeret
is. Utána meglátogatták Kircheim unter Teck óvárosát, a
holzmadeni fosszília múzeumot, a hohenneuffeni várat, ahol
gyönyörködhettek a nagyszerû kilátásban. A napot grillsü-
téssel zárták, melyre a Lutz család hívta meg a fáradt társasá-
got. A késõi órákig tartó tábortûznél, vendéglátóiknak ének-
léssel és gitármuzsikával kedveskedtek a diákok.
A vasárnap az elköltött reggeli után, a stuttgarti tévétorony
meglátogatásával kezdõdött, majd egy belvárosi séta követ-
kezett.
Az utazás legnagyobb élményt nyújtó programja a stuttgarti
Csillagvizsgáló megtekintése volt. Különbözõ távcsövekkel
megfigyelhették a gyerekek a napfáklyákat, a Hold és Vé-
nusz sarlóját. Azután a világegyetem keletkezésérõl szóló elõ-
adás következett a Planetáriumban. Majd egy közel tíz per-
ces színes lézerbemutatóval kedveskedtek a magyar vendé-
geknek. Ezt Faragó Ottónak és feleségének, a stuttgarti Csil-
lagvizsgáló munkatársainak köszönhették.
Az élmények és a látnivalók után a pihenés órái következtek.
A programokon mindvégig együtt volt a csoporttal Jürgen
Steffen úr és Budafoki Róbert úr is, az ottani Dorog –
Wendlingen Baráti Egyesület lelkes és odaadó képviselõi.
Április 23-án reggel indult haza, életre szóló élményekkel
gazdagodva a kis csapat. Reményeink szerint az ott szerzett
ismereteiket is kamatoztatni tudják majd további pályájukon.

Nyerges Gyula tanár

Gyerekzsivaly a Mentõk napján
Nyílt napot rendeztek a nemrégiben átadott új mentõállomá-
son a dorogi óvodások és iskolások számára. A gyerekek nagy
lelkesedéssel érkeztek. Minden csoport körülbelül egy órát töl-
tött a mentõállomáson, ahol érdekes programokkal várták õket.
Megnézhettek egy mentõautót kívülrõl-belülrõl, szirénázhat-
tak is. Megismerhették az eszközöket, a mentés folyamatát. A
legkisebbek azt is megtanulták, hogyan kell telefonálni, ha baj
ér valakit. Mesevetítésen is részt vettek, kirakós játékokkal ját-
szottak. A játékos vetélkedõkön matricát, csokoládét érdemel-
hettek ki. A korábban meghirdetett rajzpályázat eredményét is
kihirdették. A szervezõ, Kaszner János elmondta, hogy az új
épületben még sok volt az üres fal, de ezentúl már a gyerekek
munkái díszítik a helyiségeket. A rajzok alapjául egy, a mentõ-
állomás dolgozói által kitalált mese szolgált. Az iskolásoknak
rendhagyó elsõsegély tanfolyamot is tartottak. A nyílt nap si-
keréhez a Dorogi Vállalkozók Egyesülete és a Magyar Vörös-
kereszt Dorogi Szervezete is hozzájárult.

Svájci Fúvószenekar Dorogon
A Dorogi Közmûvelõdési Kht. és a táti Musik-Land Utazási
Iroda május 26.-án (szombaton), 17 órai kezdettel közösen
rendez fúvószenekari hangversenyt a dorogi József Attila
Mûvelõdési Házban.

Közremûködnek:
Lyre de Chene-Bougeries (Svájc)

és a
Dorogi Bányász Fúvószenekar

A belépés díjtalan.


