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Dorogi tavasz az építkezés jegyében

Dorog Város Képviselõ-testületének lapja

A hosszú tél végét nem csak az
emberek várták, hanem az egész vá-
ros és azok a vállalkozások is, akik a
város által elnyert pályázati progra-
mok kivitelezési munkálatait közbe-
szerzési eljárások folytán megszerez-
ték.  A „Dorog város északi település-
rész rehabilitációja” címet viselõ ROP
pályázat több elembõl áll, s mind-
egyik elem külön- külön egy-egy régi
álmát valósítja meg a dorogiaknak.
Milyen régóta szeretnénk már uszo-
dát, milyen régóta szégyenkezünk a
volt Brikettgyár siralmasan elhanya-
golt területe miatt és mióta szeretnénk
már a nagy múltú Mûvelõdési Há-
zunkat szebb külsõben látni.

Nos, eljött hát 2006 tavasza, ami-
kor végre újra olyan nagyszabású
építkezések veszik kezdetüket, me-
lyekre a 80-as évek lakótelepi beru-
házásai óta nem volt példa. Április
6-án az Iskola utcában dr. Tittmann
János polgármester és Hajdú István,
a kivitelezõ Tempero Építõipari és
Uszodatechnikai Rt. vezérigazgató-
ja ünnepélyes keretek között letet-
ték az uszoda alapkövét. Ezzel
egyidõben megkezdõdött a város
zöldfelületeinek felújítása. Átadták

a munkaterületet a Zsigmondy Vil-
mos lakótelepen, a Jubileum téren
már meg is kezdték a veszélyessé
vált fák kivágását, amiket a késõbbi-
ek folyamán természetesen pótolni
fognak  A Brikettgyár elõtti terüle-
ten is elkezdõdött a tereprendezés,
lehetõséget teremtve a késõbbi par-
kosításnak. Az elhanyagolt ipari te-
rület a környezeti kármentesítés
után, a régi távhõvezeték és a romos
épületek lebontása után végre eltû-
nik, és helyére egy kertvárosias la-
kókörnyezetet alakítanak ki.

A parkfelújítások alatt a biztonsá-
gos munkavégzés érdekében részle-
ges, vagy teljes útlezárásokra lehet szá-
mítani, amiért elõre is a lakosság meg-
értését és türelmét kéri az önkormány-
zat. Új díszburkolat kerül a Petõfi tér-
re és a Jubileum térre, ahol még a ta-
vasszal, május 31-ig a játszóteret is fel-
újítják korszerû, az uniós szabványok-
nak megfelelõ játszótéri berendezé-
sekkel. A játékok alá gumitégla bur-
kolat kerül, csökkentve ezzel a bal-
esetveszélyt.

Várhatóan még májusban elkez-
dik a József Attila Mûvelõdési ház
rekonstrukcióját is, amely a tetõ-

szerkezettõl a gépészetig az egész
épület esztétikumát, komfortosságát
és biztonságosságát növeli. Ugyan-
csak a ROP pályázat részeként váro-
sunk egy idõskorúak átmeneti ott-
honával fog gazdagodni. Utakat,
közmûveket újítanak fel, pl. a Mé-
száros Lázár utat és a Piactéri garázs-
sort. De, hogy ne csak a ROP pályá-
zat beruházásairól beszéljünk, feltét-
lenül meg kell említeni a hamaro-
san elkezdõdõ Bécsi út felújítását, a
Bécsi udvar kialakításának munká-
latait és a rohamléptekkel épülõ új
Posta építését is. Szintén külön prog-
ram a tavaly kialakított Mária-téri
munkák folytatásaként a Mária bar-
lang támfalának és lépcsõszerkeze-
tének rekonstrukciója. Végül, de
nem utolsó sorban idén megkez-
dõdnek a Panel Plusz program nyer-
tes pályázatainak során a lakótelepi
tömbök felújítási munkálatai is. Vá-
rosunk tehát épül, szépül, ennek ké-
nyelmetlenségeit próbáljuk türe-
lemmel viselni, mert értünk törté-
nik minden. Becsüljük meg és véd-
jük meg meglévõ és létrejövõ érté-
keinket!

 Cservenka Rita

Dr. Tittmann János és Hajdú István elhelyezi az
idõkapszulát a leendõ uszoda helyén

Az elöregedett fák kivágásával megkezdõdött
a Jubileum tér felújítása
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Dorog Város Képviselõ testülete március 31-i ülésén
rendeletet alkotott az Országgyûlés által hozott, a luxus-
adóról szóló törvény alapján. Eszerint Dorog város köz-
igazgatási területén levõ egylakásos lakóépületben lévõ
lakás átlagértéke 160 e Ft/m2, többlakásos épületben, egyéb
épületben lévõ lakás átlagértéke 140 e Ft/m2, a város köz-
igazgatási területén lévõ üdülõ értéke 90 e Ft/m2 (a tör-
vény értelmében luxusadó tárgya magánszemély tulajdo-
nában álló lakás vagy üdülõ, ha annak számított értéke a
100 millió forintot eléri.)

A testület az általa alapított és adományozott címek,
díjak, elismerések sorába beemelte az Elismerõ emlékla-
pot. Beszámolót hallottak a képviselõk a háziorvosok, a
Központi Háziorvosi Ügyelet, a foglalkozás-egészségügy
2005. évi munkájáról. Elfogadták a Sanyo Energy Hunga-
ry Kft. tájékoztatóját a tavalyi és a 2006-os év fejlesztéseirõl,
környezetvédelmi beruházásairól és általános tevékeny-
ségérõl. Megismerték és megszavazták Dorog Város Ön-
kormányzata közbeszerzési tervét. A képviselõ-testület
bruttó 3.276.790,- forintos önrésszel járult hozzá a Kenyér-

Testületi hírek
mezei-patak medrének rendezéséhez, melyre a Gerecse-
Pilis Vízitársulat kíván pályázni. A város pályázatot nyúj-
tott be a Dorogi Égetõmû Környezetfejlesztõ Közalapít-
ványhoz, hogy 60.475 E forinttal támogassák a dorogi zöld-
felületek karbantartását, csatornaépítést, és a közterületek
tisztaságának megõrzését. Határoztak a 2006. évi önkor-
mányzati sporttámogatásról, az alábbi megosztásban:

Dorogi Futball Club 11.000.000,- Ft
Dorogi Egyetértés SE 9.200.000,- Ft
Dorog Város és Térsége Diáksportjáért 100.000,- Ft
Mozgássérültek Sport Egyesülete 100.000,- Ft
Téli Sport Alapítvány 100.000,- Ft
Eötvös J. Ált. Isk. Diáksport Egyesülete 100.000,- Ft
Dorogi Kézilabda Klub 300.000,- Ft

Döntöttek dr. Tittmann János polgármester és Bara-
nyai Lõrinc alpolgármester illetményérõl. A testület
7.900.000,- forint + Áfa értékben támogatta a Dorogi Szak-
orvosi Rendelõ Kht. komplex diagnosztikai ultrahang be-
rendezés vásárlási szándékát.

A képviselõ-testület áprilisi ülésén
dönt arról, hogy a szeptemberben át-
adott bölcsõde a Dorogon jól ismert
gyermekgyógyász fõorvos, dr. Magyar
Károly nevét vegye fel.

Dr. Magyar Károly 1903. augusztus
21-én, Nagyabecskereken született, az
egykori Torontál Vármegyében, a mai
Szerbiában. 1921-ben a Budapesti Páz-
mány Péter Tudományegyetem orvo-
si fakultásán kezdte meg tanulmánya-
it, s 1929-ben szerzett orvosi diplomát.
1949-ben nevezték ki a Dorogi Szén-
bányák annavölgyi körzeti orvosává,
ahol ellátta a helyi futballcsapat sport-
orvosi és az iskola-orvosi teendõket is.
1955. januárjában a Dorogi Járási Kór-

Bölcsõdénk névadója: Dr. Magyar Károly
ház Rendelõintézethez került felül-
vizsgáló fõorvosként, s ekkor Dorog-
ra költözött.

1957 december 1-tõl átvette a Ren-
delõintézet gyermekszakrendelését,
ezzel egyúttal ellátta a Dorogi Járási
Kórház szülészetének, a város csecse-
mõintézményeinek gyermekszakor-
vosi felügyeletét, egészen az 1976-ban
történt nyugdíjazásáig. 1952-ben és
1972-ben Egészségügyi Miniszteri di-
cséretben részesült. 1953-ban egy
Sárisápon történt külszíni robbanás
következtében történt tömegkatasztró-
fa során végzett munkájáért az EÜ
Kiváló dolgozója címmel tüntették ki.
1979-ben Aranydiplomát kapott.

Életvitelét a legnehezebb körülmé-
nyek között is szármázásából és nevel-
tetésébõl adódó erõsen vallásos irá-
nyultságú magyarságtudata határozta
meg, ebben a stílusban nevelte gyerme-
keit is. Szakmája gyakorlását is ez befo-
lyásolta, ezért telepedett meg a mai
Magyarországon és nem tért vissza az

idõközben szerbbé vált szülõföldjére.
Az 1956-os forradalom alatt sem válasz-
totta a menekülést, hanem Vöröskeresz-
tes küldetésének teljesítése után hazá-
jában keresett ismét boldogulást.

Szakmája iránti rendkívüli érdek-
lõdése mellett különösen fiatal korá-
ban erõs vonzalmat érzett a természet-
ben ûzhetõ sportok iránt: Gyakorno-
ki évei alatt a szegedi klinika nyolcpár
evezõsének volt tagja, itt együtt evezett
a Dorogi kórház egykori igazgatójával
Dr. Miskolci Zoltánnal.

 Gyerekkora óta rendszeresen lo-
vagolt. Felnõtt korában szenvedélyes
agarász volt, vadászott, késõbb a meg-
változott körülmények következtében
mind e szenvedélyek az álmok vilá-
gába távoztak.

A természet iránti vonzalma késõbb
a dunaparti piknikekben, kempinges
szabadságokban nyert kielégítést.

1981-ben nem sokkal 78. születés-
napja után halt meg.

MaZsu

Gyászol a bányász zenekar
SASVÁRI RUDOLF,

a zenekar örökös tiszteletbeli elnöke 65 éves korában
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Emlékét szeretettel megõrizzük!
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Árvíz Pilismaróton

EBZÁRLAT!
Ebzárlatot rendelt el 2006. április 10-május 7-ig Do-

rog területén és környékén a dorogi kerületi
fõállatorvos. Ez idõ alatt az ebeket megkötve, vagy zár-
va kell tartani, és csak pórázon szabad közterületre
vinni, egyúttal a legeltetés is tilos. Az ebzárlat célja a
ragadozó emlõsök most zajló veszettség elleni sikeres
immunizálása.

Komárom-Esztergom megye területén április 10-
16 között juttatják ki a vakcinát légi úton. A vakcinát
tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bûzös,
de a rókák által kedvelt ízû és szagú csalétekbe rejtik,
amely szürkésbarna színû. A csalétekbe helyezett vak-
cina emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent.
A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem sza-
bad hozzányúlni. Aki vakcinázott területen elhullott
vadon élõ, vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érin-
tetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi ál-
latorvost, a helyi önkormányzatot vagy vadásztársa-
ságot.

Kérjük, a fentiekrõl gyermekét is tájékoztassa!

ÓVODAI  BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy Dorog város óvodáiban
a beíratás a következõ idõpontokban lesz:
2006.május 8.(hétfõ) 8 – 12 óráig
2006. május 9.(kedd) 13 – 17 óráig
2006. május 10.(szerda)  8 – 12 óráig
2006. május 11.(csütörtök) 13 – 16 óráig
Kérjük az érintetteket, hogy a jelzett idõpontokban
keressék fel az óvodákat!

Idén a Duna magasabb szinten tetõzött mint a 2002-es árvíz idején és elöntötte Pilismaróton Dorog város
üdülõtáborát is. A tábor rendbetétele ugyan elkezdõdött, de az árvízi károk helyreállításához mindenképpen szükség

lesz költségvetési póttámogatásra.

LOMTALANÍTÁS
I. körzet, 2006. május 8.

Petõfi telep, Jókai M. u., Arany J. u., Balassa B. u., Bartók
B. u., Vörösmarty M. u., Önkormányzat környéke,
Orgona u., Bimbó u., Nefelejcs u., Erõmû u., Mészmû
környéke, Mész telep, Határ u., Úttörõ u., Hegyalja u.,
Kálvária u., Kálvária köz, Bécsi u. lámpáktól.

II. körzet, 2006. május 9.
Fa utcák, Diófa u., Akácfa u., Tölgyfa u., Fûzfa u.,
Fenyõfa u., Szent Borbála ltp., Fáy A. ltp., Hám K. ltp.,
Bányász-körönd, Kölcsey u., Gárdonyi G. u., Mészáros
L. u., Jubileumi tér környéke, Kiss E. u., Honvéd u.,
Aradi vértanúk u., Bem apó u., Jedlik Á. u., Szénoltár
köz, Deák F. u., Dobó I. u., Wesselényi u., Kandó K. u.,
Gáti Z. u., Deák F. u., Irinyi J. u., Schlattner J. u., Csonka
J. u., Bánki D. u., Ganz Á. u., Puskás T. u., Brikettgyár u.,
Otthon tér, Szabadság tér.

III. körzet 2006. május 10.
Schmidt S. ltp., Pataksor u., Pataksor alsó, Kesztölci u.,
Híd u., Tél u., Patak köz, Köztársaság u., Zsigmondy
ltp., Iskola u., Széchenyi ltp., Álmos u., Petõfi tér, Baross
G. ltp., Hársfa u., Alkotmány u., Munkácsy M. u.,
Derkovits u., Szigligeti u., Munkás u.

IV. körzet, 2006. május 11.
Vasút sor, Ötház u., Szent Erzsébet u., Szent József u.,
Szent László u., Szent Imre u., Mária u., Rákóczi u.,
Zrínyi ltp., Zrínyi u., Hunyadi u., Sándor u., Kossuth
L. u., Táncsics M. u., Ella köz, Bécsi u. önkormányzattól,
Martinovics u., Radnóti u., Heine u., Geothe u., Schiller
u., Eötvös u., Gorkij u., Puskin u.

V. körzet, 2006. május 12.
Hõsök tere, Béla király u., István király u., Templom
tér, Mária tér, Ady E. u., Árpád u., Mátyás király u.,
Csolnoki u., Attila u., Panoráma u., IV. Béla u., Könyves
K. u., Templom u., Égáz környéke, Tömedék ltp.
környéke, Doroi üdülõ övezet-zártkertek gyûjtõhelyei.

Dorogi Városüzemeltetési KHT.
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A Richter Gedeon Rt. kiemelkedõen innovatív kutatás-
fejlesztési tevékenységének elismeréséül „Lisonorm®
kombinált hatóanyag-tartalmú tabletta „Új magyar gyógy-
szerkészítmény és eljárás ennek elõállítására” címû pá-
lyázatával elnyerte a Magyar Innovációs Alapítvány Inno-
vációs Nagydíját. Az innováció megvalósulásával az OEP
kiadása 2005-ben 52,5 millió forinttal, a betegek kiadásai
30,2 millió forinttal csökkentek.

A Richter Gedeon Rt. kutatás-fejlesztésre alapozott in-
nováció és marketingorientált, magyarországi központú re-
gionális nagyvállalat, amely az ország legjelentõsebb vál-
lalati innovációs bázisa. A Társaság felmérve az innováció
fontosságát, mindig komoly szerepet szán kutatás-fejlesz-
tési tevékenységének. Tisztában van azzal, hogy innováció
nélkül háttérbe szorul a gyógyszergyártók versenyében
és, hogy innovációs tevékenységével hozzájárul a hazai
nemzetgazdaság eredményességéhez és pozitív megítélé-
séhez is. A Richter Rt. egyaránt foglalkozik eredeti vegyü-
letek kutatásával és generikus hatóanyagok fejlesztésével.

A Társaság költ legtöbbet az összes hazai vállalat közül
kutatás-fejlesztésre, 2005-ben árbevétele közel 10%-át, több,
mint 12,1 milliárd forintot. Az Európai Unió K+F-re leg-
többet áldozó cégeinek 500-as listáján a 231-ik helyet érte
el, az unióhoz újonnan csatlakozó országok régiójában
pedig az elsõ.

Másodszor kapott Innovációs Nagydíjat a Richter Gedeon Rt.
A Társaság több, mint 700 fõs saját kutatás-fejlesztési

szervezettel áll az innováció szolgálatában, 31 vezetõ egye-
temi tanszékkel és akadémiai kutatóintézettel futtat közös
kutatási programot. Támogatja a tehetséges fiatalok meg-
tartását nemcsak a Társaságnál, hanem hazánkban az egye-
temi és akadémiai kutatóhelyeken is. A kutatómunka ered-
ményeit számos szabadalom tartalmazza. A Richter Gede-
on Rt. a legaktívabb szabadalmi bejelentõ Magyarorszá-
gon, amit csak az elmúlt 30 évben több mint 1150 hazai és
közel 10000 külföldi szabadalmi bejelentés is hûen tükröz.
Kiemelkedõ innovációs tevékenysége elismeréséül 1996-
ban a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) a Richter
Gedeon Rt.-t, mint a legaktívabb szabadalmi bejelentõt,
aranyéremmel tüntette ki; míg a Magyar Innovációs Szö-
vetség 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben, 2001-ben és 2005-ben
innovációs díjban részesítette, 2002-ben Rexetine, Paroxetine
kifejlesztéséért és immáron 2006-ban pedig a Társaság el-
nyerte az Innovációs Nagydíjat is. A Richter Gedeon Rt.
„Lisonorm® kombinált hatóanyag-tartalmú tabletta – Új
magyar gyógyszerkészítmény és eljárás ennek elõállítá-
sára” címû innovációs pályázatával elnyert Innovációs
Nagydíjat Sólyom László köztársasági elnök adta át Bogsch
Eriknek, a Richter Rt. vezérigazgatójának 2006. március
31-én a Parlamentben.

Beke Zsuzsa PR vezetõ

2006. április 29-én, 10-17 óráig, Dorogon, a József Attila
Mûvelõdési Házban egészségnapot rendez a Nap-Út Ala-
pítvány, Dorog és térsége gyermekei, családjai részére, ahol
interaktív módon kínálnak alternatív lehetõségeket pre-
venciós céllal egy teljesebb, egészségesebb élethez. Több
helyszínen, egymással párhuzamosan zajló programok:

– Élj egészségesen! Meghívott orvosok,, védõnõk segí-
téségével betegség megelõzõ beszélgetések, állapotfelmé-
rések (csontsûrûség és vércukorszint mérés), bemutatók,
természetes gyógymódok.

 - Válts életmódot! Interaktív kiállítás és játszóház a
tudatos, globális fogyasztásról.

– Mozdulj meg! Mozgásterápia, bemutatók.
– Alkoss szabadon! Alkotómûhely keretein belül

kézmûves és mûvészeti technikák a személyiség fejlesz-
téséért.

- Fogyaszd egészséggel! Biotermelõk zöldség, gyümölcs
gabona és ételkóstolója.

– Ismerd meg önmagad! Beszélgetés önmagunkról, lel-
ki dolgainkról, teázás közben, lelki vezetõ segítségével.

- Hangolj rá! A nap zárásaként könnyûzenei koncert.
Információs vásárukra várják mindazon civil szerve-

zetek jelentkezését a térségbõl, melyek szívesen bemutat-
koznának!

„Nap-Út nap a teljesebb életért”

A Nap-Út Alapítvány
egészségnapja

Röntgen készülék a Dorogi
Szakorvosi Rendelõnek

Új digitális tüdõszûrõ és röntgen készüléket adtak át a
dorogi tüdõgondozóban, amely a legkényesebb orvosi és
mûszaki, valamint a helyi és térségi igényeket is kielégíti.
Az ünnepélyes átadáson dr. Varga Gyõzõ, a Dorogi Szak-
orvosi Rendelõ Kht. ügyvezetõje elmondta, hogy az új
gép elõnye, hogy a vizsgálatok során jelentkezõ sugárter-
helés jelentõsen kisebb, a felvétel számítógépen jelenik
meg, sokkal jobb minõségben, így szükség szerint nagyít-
ható. - Ezzel a készülékkel - amely az országban kevés
helyen van - a világszínvonalú orvosi technika újabb da-
rabja állt rendszerbe Dorogon - hangsúlyozta dr. Tittmann
János, a város polgármestere. - A gép beszerzésében a do-
rogi önkormányzat és a Dorogi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás is segített.
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Az Idõsek Klubja a saját otthonukban élõ idõs emberek
részére nyújt szolgáltatást. Ellátási területe: Dorog város
közigazgatási területe. A klub lehetõséget biztosít a nap-
közbeni tartózkodásra, a társas kapcsolatok kialakítására,
az étkezésre, alapvetõ higiéniai szükségletek kielégítésé-
re, a klubtagok életviteléhez szükséges fizikai, mentális
segítségnyújtásra, a szabadidõ hasznos eltöltésére. A klub
feladatait úgy végzi, hogy a klubtagok számára biztosítsa
az õket megilletõ alkotmányos jogok maradéktalan és tel-
jes körû tiszteletben tartását, különösen az élethez, az
emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egész-
séghez való jogot.

Városunkban két telephelyen mûködik klub:Dorog,
Mátyás király u. 20. I. sz. Idõsek Klubja (Telefon: 33/ 431-
371); Dorog, Borbála ltp. 20. II. sz. Idõsek Klubja (Telefon:
33/ 431-494)

I. sz. Idõsek Klubja
Az I. sz. Idõsek Klubja egy régi családi ház átalakítása

után jött létre, a városközponthoz közeli, fákkal, virágok-
kal körülvett csendes környezetben. Az akadálymentes
közlekedés részben biztosított. Az intézmény rendelke-
zik egy klubszobával, egy pihenõszobával, egy étkezõvel,
egy irodával, tálalókonyhával és mellékhelyiségekkel.

Nyitva tartása: hétköznapokon, 8-16 óráig.
Jelenleg 23 fõvel mûködik. A klub felszereltsége jónak

mondható, rendelkezik a különbözõ szórakoztató elekt-
ronikai készülékekkel: televízió, rádió, magnó, videó. A
dolgozók a szabadidõ hasznos eltöltése érdekében prog-
ramokat szerveznek a tagok részére:

- kézmûves foglalkozások, ajándékkészítés a gyerme-
keknek, só-liszt gyurmázás

- szellemi vetélkedõk, bongó, rulett, agytorna
- kirándulások (pl. hajókirándulás Visegrádra,

Péliföldszentkeresztre)
- ismeretterjesztõ elõadások, az egészség megõrzésére,

frissítõ teák, italok készítése
- heti rendszerességgel testmozgás, karikadobálás
- kerti programok, régi táncok bemutatása, táncisko-

lák, zenedélután, fúvószenekari elõadás
- érdekképviselet
II. sz Idõsek Klubja
1997-tõl a II. sz. Idõsek Klubja egy családi ház átalakítá-

sa után a város északi részén, lakótelepek szomszédságá-
ban helyezkedik el. Az épületben két társalgóhelység – az

Idõsek Klubjai Dorogon
egyik pihenõszoba – egy ebédlõ, egy iroda és egy tálaló-
konyha, valamint mellékhelységek kerültek kialakításra,
a nappali ellátás optimális feltételeinek biztosítása érde-
kében. megközelítése helyijárattal kiváló. Az akadálymen-
tes közlekedés részben biztosított.

Nyitva tartás: az I. sz. Klubhoz hasonlóan hétköznap-
okon 8-16 óráig.

Sokféle program színesíti az ellátottak életét:
- ismeretterjesztõ elõadások, népi gyógyító, szakorvos

által tartott elõadások
- szellemi vetélkedõk
- szórakoztató és kulturális mûsorok, verses délelõtt,

felolvasás
- hagyományos és nemzeti ünnepek megtartása (már-

cius 15. Húsvét)
- kreatív, manuális foglalkozások
- fõzés, sütés, saját receptek kipróbálása
- kirándulások (pl. Szlovákiába, Dobogókõre, gyógy-

üdülés Cserkeszõlõn)
- csoportos és egyéni, vezetett beszélgetések
- esetkezelés
- érdekképviselet, ügyintézés
Havi rendszerességgel fodrász, manikûrös, masszõr

látogatja a klubot.
Jelenleg 30 fõ klubtag vesz részt a programokon, átlag-

életkor 65 év.
Mindkét klub rendelkezik automata mosógéppel, vasa-

lóhelyiséggel, fürdõszobával, melyek szükség szerint igény-
be vehetõk. A klubok alkalmazottai feladatuk ellátásához a
szükséges szakképesítéssel rendelkeznek (3-3 fõ, ebbõl 1-1 fõ
a klubvezetõ). A klubokban az ellátottak étkezést is igényel-
hetnek, melynek térítési díja jövedelemfüggõ:

- az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegéig: 0,- Ft.
- 25.800,- Ft-tól 38.700,- Ft-ig: 176 Ft
- 38.701,- Ft-tól 352,- Ft.
A klubok programjai díjmentesek, csak az igénybe vett

étkezésért fizet az ellátott. A klubok mindenki számára
nyitottak, szívesen látják az oda érkezõ vendégeket, ellá-
tást igénylõket, érdeklõdõket.

A klubok munkatársai nevében:

    Abértné Liszi Éva                               Horváth Katalin
  I. sz. Idõsek Klubja                             II. sz. Idõsek Klubja

A következõ számban a Házi Gondozó Szolgálat mutatkozik be.
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Ötven évvel ezelõtt, 1956. április 4-én avatták fel a Felsza-
badulás (ma Bécsi) út és Dózsa György (ma Béla király) utca
sarkán (az OTP-vel szemben) a dorogi Technika Házát.

Az épület a szénmedence mûszaki értelmiségének, az Or-
szágos Magyar Bányász-Kohász Egyesület dorogi csoportjá-
nak klubja lett. Avatóbeszédet dr. Kassai Ferenc dorogi szüle-
tésû okleveles bányamérnök, miniszterhelyettes mondott. Az
ünnepség befejezéseként Lévárdy Ferenc okleveles bánya-
mérnök, a Dorogi Szénbányászati
Tröszt igazgatója üdvözölte a meg-
jelenteket.

Az 1934-ben épült eredetileg
vendéglõ Perl János tulajdona volt.
Az államosítás után a Magyar-Szov-
jet Baráti Társaság tulajdona lett. A
Széntröszt az épületet felújította,
kibõvítette, berendezte. Kialakítot-
tak egy elõadó- és színháztermet
több mint 100 férõhellyel, ruhatár-
ral, társalgó büfével, olvasótermet
mûszaki könyvtárral. A belsõ ud-
varról nyílt a gondnoki lakás szépen gondozott kerttel, a
sportkedvelõknek pedig tekepályát létesítettek.

A Technika Háza mint létesítmény kedvezõ elhelyezése
révén (a település fõútján) lehetõvé tette a bányászat korsze-
rûsítéséhez szükséges színvonalas továbbképzést, tanfolya-
mok, ankétok rendezését. Itt tartották a vállalat üzemvezetõi
tanácskozásait, szakszervezeti és pártgyûléseit.

Nemcsak a bányászat iránt érdeklõdõket köszönthette fa-
lai között szakmai tanácskozásokon, hanem más ipari terü-
leten dolgozókat is. Helyt adott számtalan társadalmi, politi-
kai rendezvénynek, eseménynek, ünnepségnek (pedagógus-
nak, nõnap stb.). A Városi Könyvtár nagy számú érdeklõdõt
vonzó rendezvényeit (irodalmi estek, író-olvasó találkozók)
is itt tartották. A nagyterem alkalmas volt a táncos vagy baráti
összejövetelek rendezésére, a hangulatos zenét szolgáltató
egyik zenekar Lencsés Lajos kisegyüttese volt.

A kényelmes helyiségek alkalmasak voltak bányászati társ-
vállalatok küldöttségeinek fogadására és külföldi látogatók

Volt egyszer egy „Technika Háza”
vendéglátására is. Az Országos Magyar Bányász-Kohász Egye-
sület dorogi csoportja által rendezett szakmai vetítéssel kí-
sért elõadásait igen sokan látogatták. Ilyenkor találkoztak a
környéken élõ bányaüzemek vezetõi, mûszaki dolgozói egy-
mással kötetlen beszélgetésre az elõadás után. Az egyesület
kiemelkedõ rendezvénye volt az évenként ismétlõdõ, bá-
nyász diákhagyományokat felelevenítõ, komoly és vidám
dalokkal kísért, humorban gazdag „Szakestély”, ahol gyer-

tyafény mellett kizárólag sört fo-
gyasztottak korsóból. Jellemzõ volt,
hogy a megye bányavidékeirõl is
küldöttségek érkeztek. Népszerû
volt a szilveszteri táncos program,
melyre – a nagy érdeklõdés miatt –
elõre kellett asztalt foglalni. Szép
eseményként éjfélkor elhangzott a
Bányászhimnusz, amit aztán tom-
bola követett.

A „Technika Háza” helyiségei-
nek barátságos hangulata az 1965-
tõl 1988-ig (a lebontásig) gondnok-

ként tevékenykedõ, figyelmes Mészáros Mihályné Ilikét di-
csérte.

Mivel a Technika Háza elsõsorban a helyi OMBKE klub-
háza volt, látogatni rendezvények idején meghívóval, egyéb-
ként tag- vagy pártolótagsági igazolvánnyal lehetett. Az épü-
letegyüttes karbantartási, fenntartási költségeit – beleértve
az itt dolgozók (gondnok, fûtõ, takarító, felszolgáló) bérét is a
Szénbánya Vállalat fedezte.

Az 1980-as évek közepén a szomszédos épületet, a Nagy-
vendéglõt (lepusztult állapota miatt) lebontásra ítélték. Ek-
kor született a határozat a 83 lakásos háztömb kialakításáról,
amelyhez a Technika Háza területére is szükség volt, így ezt
is lebontották. Helyén ez az átriumos társasház található.

Akik sok kellemes órát töltöttek az épület falai között,
nagyon sajnálták, hogy e színfolttal szegényebb lett a város.
Jó lenne, ha a társasház falán márványtábla elhelyezésével
emlékeznének a dorogiak az egykori Technika Házára.

Solymár Judit

A Nagy Könyv 100 legkedveltebb
mûve közé beválasztott Petepite író-
ját hívtuk könyvtárunkba, író-olva-
só találkozóra.

Nógrádi Gábor több verseskötet
szerzõje, a Gyerekrablás a Palánk ut-
cában s megannyi ifjúsági regény al-
kotója, a Sose halunk meg, a Csocsó,
a Meseautó, a Hippolyt, az Egy Szok-
nya, Egy Nadrág címû filmek forga-
tókönyvírója, számos rádiós hangjáték szülõje.

 A gyerekek arcát látva elmondható, megérte megszer-
vezni ezt a találkozót. Nógrádi Gábor ugyanis õszintén
osztja meg gondolatait a fiatal olvasókkal. Elárulja, hogy
könyvet írni bizony munka. Régóta vallja, hogy a gyerek-
könyvet a felnõtt író és gyerekkori önmaga írja. Így lehet a
mû híd a felnõttek és a gyerekek között. Sõt azt is elárulja,
hogy legkedvesebb tantárgya nem az irodalom volt, ha-

Édes Munyimunyi, Petepite és társai
Vendégünk volt Nógrádi Gábor ifjúsági író

nem a matematika. Számok világában
ugyanis mindennek kijött az eredmé-
nye, nem lehetett vita. Nem így igaz az
irodalomban, vagy a mûvészetekben,
ahol minden megítélés kérdése.

Az író beszélt az olvasás fontosságá-
ról, s mindenkit arra biztatott, hogy ol-
vasson, hogy miért? Erre nehéz megad-
nia a választ, de az idõ igazolni fogja,
hogy az olvasók különböznek azoktól,

akik még soha nem vettek kezükbe egyetlen könyvet sem.
És hogy Nógrádi Gábor mi szeretett volna lenni gyerek-

korában? Mi más, mint felnõtt! Az más kérdés, hogy mások-
hoz hasonlóan, most legszívesebben újra gyerek lenne.

A jó hangulatú találkozó után a gyerekek szinte meg-
rohamozták a könyvtárat, s az összes Nógrádi kötetet ki-
kölcsönözték.                               Gurinné Pintér Gabriella

Arany János Városi Könyvtár



KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2006. április 17. évfolyam 4. szám 7

A Víz Világnapja a
Dózsa óvodában

A Dózsa Óvodában a programok
március hóban egy jeles nap, a Víz Vi-
lágnapja köré csoportosultak. A kö-
zépsõ csoportos gyermekek a buda-
pesti Tropicariumba utaztak, ahol a
vízi élõvilággal ismerkedhettek. Meg-
figyelhették azt, milyen is a krokodil,
a cápa, sõt még ráját is simogathattak.
Az egyik nagycsoport pedig az eszter-
gomi Duna Múzeumba látogatott.
Idén is megrendezték az óvodában
„nagy vízi játékot”, mely minden év-
ben nagy sikert arat a gyermekek közt.
Lehetett horgászni, buborékot fújni,
hajót hajtogatni, békaugró versenyt,
fajsúly játékot játszani, ping-pong
labdát fújni a vízen vagy hal-formát
festeni buborékokkal. A kisebbek is te-
vékenykedtek a vízzel: festették, szí-
nezték a vízi állatok formáit, tárgyakat
kerestek a habok közt, úsztatták a pa-
pírhajót, horgásztak. 22-én kiállítást
rendeztek az óvoda folyosóján. Eszté-
tikusan rendezett kiállítási tárgy volt
minden, ami a vízzel kapcsolatos: a
gyermekek rajzai, festményei, köny-
vek, akvárium és terrárium, fényké-
pek, újságcikkek, szemléltetõ eszkö-
zök, kagylók, plüssállatok, szobai cso-
bogók, a vízi életet bemutató gyerme-
kek által készített makettek. A kiállí-
tott tárgyak közt volt két oklevél is, a
hat éves Kozák Keviné, és a három és
fél éves Marton Viviené. A két Dózsa
óvodás különdíjat kapott az ÉDV Rt
Dorogi Vízmû Üzem által hirdetett
Víz Világnapjára kiírt pályázatán.

ÓVODAI HÍREK •  ÓVODAI HÍREK
Tavaszi nyílt hét a dorogi Zrínyi óvodában

Az õszi egészséghét egészséges
táplálkozással, testápolással, fogápo-
lással kapcsolatos programjai után, a
tavaszi nyílt héten hagyományosan a
természetvédelemre, a környezetünk-
re és a mozgásra hívtuk fel a szülõk és
a kis óvodások figyelmét, sok-sok ér-
dekes tevékenységgel. A programo-
kat folyamatos akció keretében kiegé-
szítette a szelektív hulladékgyûjtés:
szárazelem, mûanyag flakon, papír
begyûjtés. Az érdeklõdõ szülõk meg-
nézhették a gyermekprogramokat és
kedvük szerint be is kapcsolódtak: se-
gítségünkre voltak a zöldségmagok
gyûjtésében és bio veteményeskertbe
ültetésben, sok-sok virágpalántát kap-
tunk tõlük, melyeket szülõk, gyere-
kek, óvónénik együtt ültettünk el.
Gyönyörû napsütésben gyõztük le
kicsik és nagyok a Strázsa-hegy „ma-
gaslatait”, megcsodáltuk a védett nö-
vényeket és a csodálatos panorámát.

A programok fénypontja a mocor-
gó nap volt. mozgásos népi játékokat
játszottunk, szülõk, gyerekek próbá-
ra tehették gyességüket a vidám sza-
badtéri versenyjátékokban, a fiúk
együtt rúghatták a labdát a híres-ne-
ves dorogi futballcsapat nagy öregjei-
vel: Varga János, Prohászka János és

Bakonyi István bácsival! A fergeteges
mérkõzés felejthetetlen élményt nyúj-
tott a fiúk számára. Különösen nagy
megtiszteltetés volt, hogy aláírásuk-
kal ellátott focilabdát ajándékoztak a
gyerekeknek és stílszerûen sportsze-
letet is majszolhattak. Ezúton is tisz-
telettel köszönjük, hogy ellátogattak
hozzánk és a játékon kívül közvetlen
beszélgetéssel is fokozták a gyerme-
kek érdeklõdését a sport, a foci iránt.
A mozgásos napot a nevelési progra-
munkban nagy hangsúllyal jelenle-
võ fergeteges ovi-táncházzal zártuk.

A vidám, élménydús és hasznos ta-
pasztalatokat nyújtó hét sikeréhez
nemcsak a változatos programok, de
a kedvezõ idõjárás is hozzájárult.

Szrnka Anna
óvodavezetõ

MEGHÍVÓ
Április 28-án délelõtt 9-11 óráig ismerkedõ, játszó délelõttre várunk minden
jövendõ óvodás kisgyereket és szüleit a Petõfi Sándor Napközi Otthonos Óvodába

Schmeráné E. Gizella  intézményvezetõ
és az óvoda minden dolgozója
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ISKOLAI HÍREK •  ISKOLAI HÍREK
A Zrínyi iskola kórusai

ismét az élen

Az „Éneklõ ifjúság” minõsítõ
versenyek évente ismétlõdõ ünne-
pei a zenekultúrának. A dorogi Zrí-
nyi iskola programjában pedig az
egyik kiemelt pont a zenei fejlesz-
tés. Négy kórus énekel a versenye-
ken, a városi és egyéb meghívásos,
ünnepi alkalmak során. Ebben az
évben Esztergomban találkoztak a
megye diákénekkarai, hogy szakmai
zsûri elõtt mutassák be tudásukat. A
Zrínyi iskola kórusai fõpróbának
szánták fellépésüket, mivel a hónap
végén a belgiumi Neerpeltben nem-
zetközi kórustalálkozón képviselik
a magyar színeket. A fõpróba kitû-
nõen sikerült. A felsõ tagozatosok
Cantilena Gyermekkórusa nemcsak
az Arany diplomát, de „Az év kórusa”
címet is elnyerte. Ez a legmagasabb
szintje (országos mércével) az elis-
merésnek. A Zrínyi Ilona Általános
Iskola Kamarakórusa az Arany minõ-
sítés mellé diplomát kapott. Õk azok,
akik városi ünnepeken a német ki-
sebbségi önkormányzat nemzetisé-
gi mûsorait is magas színvonalon
szolgáltatják. Külön érdekessége a
kórusmunkának, hogy a „kiörege-
dett” diákok is számosan visszajár-
nak az iskolába, s most a Zrínyi is-
kola felkészítésével, mint az Öregdi-
ákok „Pro Musica” Kamarakórusa
arany minõsítést szereztek a közép-
iskolások versengésében. Mindezek
az eredmények nem születhetnének
meg Kovácsné Fódi Krisztina kar-
nagy, ének-zene tanárnõ fáradságot
nem ismerõ munkája nélkül. Re-
méljük, hogy hamarosan a belgiu-
mi útról is sikerrel tér haza a dorogi
„zenei követség”.

Kovács Lajos

Andráskó István
festményei

az Eötvös Galériában

2006. április 11-én Vig Attila igaz-
gató üdvözlõ szavai után Dr Zsembery
Dezsõ fõorvos, mûgyûjtõ nyitotta meg
Andráskó István festõmûvész kiállítá-
sát az Eötvös József Általános Iskola

Galériájában. Meleg, értõ szavakkal
méltatta a mûvész életútját, alkotásai-
nak szépségét. Andráskó István 1930-
ban született Budapesten. Mûvészeti
tanulmányait 1944-53 között végezte.
1952 óta él és alkot Esztergomban.
Több, mint 30 egyéni kiállítása volt
Budapesttõl Szegedig, Skóciától Finn-
országon át Németországig. Tanul-
mányúton járt az USÁ-ban, Angliá-
ban, Svájcban és Németországban.
Képei megtalálhatók a Balassa Bálint
Múzeumban Esztergomban, a Kuny
Domokos Múzeumban Tatán, a Ma-
gyar Nemzeti Galériában Budapesten
és számos magángyûjtõnél. A megnyi-
tón Szendi Ágnes zongorakíséretével
közremûködõ Flórián Kristóf (trom-
bita), Hamar Edit (hegedû), Madarász
Gabriella (furulya) és Pék Péter (kürt)
adott méltó keretet e gyönyörû tájké-
peknek és csendéleteknek. A kiállítás
egy hónapig lesz látható.

Bakos Gézáné
szabadidõ-szervezõ

Kompetencia-alapú
oktatás

az Eötvös iskolában
A Humánerõforrás-fejlesztési

Operatív Program keretén belül (köz-
ismert rövidítés HEFOP) 2005-ben
pályázatot írtak ki a közoktatási intéz-
mények számára, melynek segítségé-
vel lehetõség nyílik a kompetencia-
alapú oktatás bevezetésére.

Az eredményes tanulás alapját
szolgáló képességek komplex megje-

lenése (kompetencia), ezek fejleszté-
se alapvetõ követelmény a korszerû
oktatásban. Ilyen a szövegértés-szö-
vegalkotás, matematika-logika, mint a
legmeghatározóbb kompetenciák, e
mellett még bevezethetõ az életpálya-
építés, idegen nyelv, informatika-
kommunikációs terület is.

Örömmel számolunk be arról,
hogy az iskolánk által benyújtott pá-
lyázatot támogatásra érdemesnek tar-
tották.

Ennek köszönhetõen a 2006/07-es
tanévtõl három alsós és három felsõs
osztályban magyar, matematika, törté-
nelem, informatika órákon új tanesz-
közökkel, új szemlélettel, digitális
technikai berendezések segítségével
folyik majd a tanítás.

A leendõ 1.a, 2.a, 2.c valamint 5.b,
7.a, 7.c osztályokban vezetjük be a prog-
ramot. Május hónapban részletesen
tájékoztatjuk az érintett szülõket, be-
mutatjuk az új taneszközöket és me-
net közben is többször lesz lehetõsé-
gük a nyilvános foglalkozások láto-
gatására.

Az említett területek közül a szö-
vegértési és a matematikai kompeten-
ciák fejlesztése minden magyar és ma-
tematika órát érinteni fog, ahogy az
informatikai-kommunikációs képes-
ségek fejlesztése az érintett osztály szá-
mítástechnika óráin valósul meg.

Nevelõtestületünkbõl 6 pedagó-
gus vállalta a feladatot, akik egyen-
ként 120 órás továbbképzésen szer-
zik meg mindazon ismereteket, me-
lyek segítségével szeptemberben
zökkenõmentesen indulhat a mun-
ka. Nem új tananyagot kell tanulni,
hanem másként.

A differenciálás, kiscsoportos fog-
lalkozás, problémamegoldó gondol-
kodásra nevelés, gyakorlatias oktatás,
élményszerû ismeretátadás nem új
keletû fogalmak a pedagógiában.

A szakemberek által kidolgozott,
kísérleti iskolák által kipróbált mód-
szer mindezeket magában foglalja.

Amikor az évente lebonyolított
központi kompetencia-méréseken
látjuk tanulóink eredményeit, meg-
állapítható, hogy nem állunk rosszul
az országos átlaghoz képest, ugyan-
akkor az is nyilvánvaló, hogy a napi
oktató munkában még nem kellõ
súllyal van jelen az élethosszig tar-
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„Egészség hete”
a Zsigmondy gimnáziumban

Az egészséges életmódra nevelés a középiskolában is
lényeges pedagógiai feladat. Hetedik éve már, hogy áp-
rilisban egy hétre az egészség témája kerül a tanítás fó-
kuszába. Szakképzett és elkötelezett elõadók kapják
meg egy-egy órára a katedrát, s az elõadásokon az isko-
la minden tanulója  részt vesz. A Magyarországon is
egyre szélesebb körben alkalmazott drogok veszélyes
hatásairól Hentes Ildikó, a dohányzás ártalmairól dr. Hor-
váth Gabriella tartott elõadást. A higiénia és a fogamzás-
gátlás problémakörében dr. Balázsi Károly szólt a ti-
zenévesekhez, s hívta fel figyelmüket a személyes fele-
lõsség fontosságára. A mai kor kihívásai egyre több lel-
ki problémát is indukálnak, ezért volt idõszerû Holló
Márta elõadása. Az egészség megõrzésében kardinális
szerepet tölthet be a helyes táplálkozás, illetve a helyes
táplálkozási szokások  kialakítása már ifjú korban -
hangsúlyozta elõadásában dr.Felföldi Éva  Az egészséges
táplálkozás kérdéskörét a biokultúra népszerûsítésével
kötötte össze Muntyán Istvánné. Az egészség hetének
fénypontja a hét két napján megrendezett salátabár.
Lõrincz Lívia tanárnõ vezetésével maguk a tanulók ké-
szítik el az ízletes, szemnek is kellemes salátástálakat, és
a nagyszünetben az ebédlõben fogyasztják el a görög,
tavaszi, francia és gyümölcssalátákat. Fontos, hogy ne
csak verbálisan, de az élmény szintjén is meggyõzõd-
hessenek: az egészség fontos érték az ember és a társa-
dalom számára.
(Az egészség hete programjainak anyagi fedezetét a
Zsigmondy Vilmos gimnázium biztosítja).

D. K. P.

ISKOLAI HÍREK
tó tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek kialakítása.

A most elnyert közel 18 millió forint lehetõvé teszi
az informatikai eszközök beszerzését, a már említett to-
vábbképzések finanszírozását, a tanulók taneszközök-
kel való ellátását. Feladatunk lesz továbbá a szerzett ta-
pasztalatok átadása, megismertetése a térség szakembe-
reivel. A belsõ továbbképzéseken, bemutató órákon,
nyílt napokon lehetõség lesz arra, hogy ötleteket merít-
hessenek a pedagógusok hagyományos tanítási módsze-
reik mellé és talán mód nyílik szemléletünk formálásá-
ra is.

A programban résztvevõ pedagógusokon túl az
egész nevelõtestület nagy várakozással tekint a követ-
kezõ tanév elé.

Bízunk a sikeres munkában, abban, hogy tanulóink
élvezettel, érdeklõdéssel fogadják az új lehetõséget és
ezáltal eredményesen alapozhatjuk meg késõbbi tanul-
mányaikat.

Mert mint tudjuk, az általános iskolának ez a legfonto-
sabb feladata.

Vig Attila
igazgató

Az Idõskorúak Regionális Hagyományõrzõ és Néptánc-
szólótánc Találkozóján járt a Dorogi Nyugdíjas Egyesület
Vadrózsa tánckara. A találkozót a Nyugdíjasok Életet az
Éveknek Veszprém Megyei Egyesülete rendezte március
31-én, ahova az Ezüstszál énekkart is meghívták, és külön-
legességként az õ fellépésük zárta az eseményt. A dorogi-
ak immár ötödik alkalommal tettek eleget a veszprémi
egyesület meghívásának.

A Dorogi Nyugdíjas
Egyesület Várpalotán

Hatalmas sikerrel szerepelt a Cotton Club Singers
a mûvelõdési házban

Az elmúlt egy hónapban a Musikland  Utazási Iroda és
mûvelõdési ház különleges koncertekkel kényeztette el
városunk zeneszeretõ közönségét. Fellépett az USA-ból

érkezett szimfonikus zenekar (képen), dán és luxemburgi
fúvószenekar, a dorogi és a tatabányai zenekarok mellett.

Valamennyi koncert nagy sikert aratott.
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Felépült az új tornaszoba

Március 23-án avatták fel ünnepélyesen a dorogi Pedagó-
giai Szakszolgálat új tornaszobáját.  A tornaszoba megépí-
tésére és még több más projektelemre a Dorogi Többcélú
Kistérségi Társulás még 2005. augusztusában nyert 74 220
ezer forintos, egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást a
Belügyminisztérium pályázatán, melyet a kistérségek több-
célúvá alakulásának ösztönzésére írtak ki. Az építkezés 15
millió forintból valósult meg. A 101 m2-es tornaszobát 8-10
fõs csoportok használhatják, szertár, öltözõ és zuhanyzó
is épült hozzá, az akadálymentesség szempontjainak meg-
felelõen. További 750 ezer forintból tornaeszközöket, és a
szakszolgálat más jellegû munkáját is segítõ eszközöket
vásároltak, például hallásvizsgáló berendezést, pingpong-
asztalt, valamint egy speciális készség és képességfejlesz-
tõ eszközt, úgynevezett víz-és homokasztalt is.

A Gyermek Filharmónia Bérletes sorozat
következõ elõadása 2006. április 25-én:

BOLERO FÚVÓSEGYÜTTES
A Bolero Fúvósegyüttes mûsorában olyan ismerõs z

enei alapmûvekbõl szólalnak meg részletek,
mint pl.: Mozart Don Giovanni c. operája,

Brahms: V. magyar tánca vagy Bizet Carmen-je.
A szólójegyek 300 Ft / fõ / elõadás áron kaphatók

Hüllõkiállítás
2006. április 25-május 1-ig,

naponta 9-18 óráig

a dorogi József Attila Mûvelõdési Ház
mozi termében

díszállat és ásványbörze
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e-mailben. Nevezni két kategóriában, HOBBI és HALADÓ lehet. A korábbi 
bajnokságokon jó eredményt elért csapatok csak a HALADÓ kategóriában 
indulhatnak, a többiek eldönthetik melyik kategóriába neveznek. B vebb 
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Dorog Város Képviselõ-testülete és
Dorog Város Kulturális Közalapítványa

tisztelettel meghívja Önt a

MEGBÉKÉLÉS NAPJA
ünnepi rendezvényeire

2006. május 14. vasárnap
8.45 órakor

Szentmise és ökumenikus istentisztelet a Szent József
plébániatemplomban a háborúk áldozataiért.

10 órakor
Ünnepi megemlékezés a Hõsök terén.
Himnusz.
Köszöntõ.
Az ünnepi megemlékezést megnyitja:
Dr. Tittmann János
polgármester, országgyûlési képviselõ
Ünnepi beszéd.
Elmondja: Hubai László
a történelemtudományok kandidátusa
Kitüntetések átadása.
Kegyeleti koszorúzás az áldozatok emlékmûvénél
Az Európai Unió Himnusza
Beethoven IX. szimfóniájából az Örömóda hangzik el.
Az ünnepségen közremûködnek: A Dorogi Német
Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász Zenekara.
Vezényel: Zagyi István karnagy
A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola fúvós növendékei.
Felkészítõ: Fódi János karnagy
A Zrínyi Ilona Általános Iskola Cantilena
gyermekkórusa.
Vezényel: Kovácsné Fódi Krisztina


