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HATÁRTALANUL: Erdélyben
barangoltak az Eötvös tanulói

A „Határtalanul” elnevezésű pályázatot
iskolánk már sokadik alkalommal nyerte
meg. Ez a pályázat alkalmat ad rá, hogy
a diákok eljussanak az egykor Magyarországhoz tartozó erdélyi területekre.
Idén a hetedik évfolyam kelt útra, hogy bebarangolja az erdélyi nevezetességeket, és
felkereshessen olyan településeket, ahol
a székely kultúra életben van. Május 21-én
hajnalban nagy izgalommal keltünk útra
tanárainkkal.
Első állomásunk Nagyszalonta volt, ahol
híres magyar költőnk, Arany János született. Arany János nyoma több helyen is fellelhető a városban. Estére megérkeztünk
vendéglátóinkhoz. Gyönyörű, régi, generációról generációra öröklődő házakban
aludtunk, ahonnan szép kilátás nyílik a falu
fölött tornyosodó Székelykőre.
Másnap elbúcsúztunk Torockótól, és a Tordai-hasadék felé vettük az irányt. Kolozsváron, Mátyás király szülővárosában megtekintettük a híres magyar király szobrát,
és a mögötte lévő Szent Mihály templomot.
Ellátogattuk a házsongárdi temetőt, ahol
tisztelegtünk Koós Károly és Dsida Jenő

emléke előtt. Szerdán megérkeztünk
a Gyimesekbe, ahol
felkerestük az „ezeréves” határt. Megdöbbentő élmény
volt átélni, hogy a
régi Magyarország
határai ilyen messzire kiértek. Csütörtökön lovas szekérrel
keltünk útra. Megérkeztünk oda, ahol
később túráztunk. Amikor elkezdődött a
túra, azt hittem, hogy csak egy rövid ideig
fogunk felfelé menni. Aztán kiderült, hogy a
hegytetőig fogunk menni…. akkor azt gondoltam, hogy nem fogunk tudni felmászni,
de végül mégis sikerült. Amikor a szállásra
visszamentünk, az ottani gyerekek csángó
táncbemutatót tartottak. Egy-két lépést
nekünk is sikerült elsajátítanunk.
A következő napon ellátogattunk a parajdi sóbányába, és körülnéztünk Korondon,
egy hagyományos, népi fazekasműhelyben. Azután megnéztük Tamási Áron műemlékét és sírját, amelyek szülőháza előtt
helyezkednek el.
Az utolsó napon a Medve-tónál kirándultunk. Innen már haza vezetett az utunk. Az
út során az évfolyam nagyon jól összerázódott, új barátságok szövődtek.
Köszönjük a színes programtervet, tanáraink lelkes közreműködését és ezt a
nagyszerű lehetőséget, hogy eljuthattunk
Erdélybe!
Árkosi Klaudia
7.b

Trexler Ibolya
Az Év Pedagógusa
-

A városi Pedagógus Napot június 5-én tartották a művelődési házban. A rendezvényen a dorogi óvodák, iskolák, a bölcsőde,
a pedagógiai szakszolgálat és a zeneiskola
pedagógusai vettek részt. Ünnepi köszöntőt
mondott dr. Tittmann János polgármester.
A Pedagógus Napon vehette át a Dorog
Város Képviselő-testülete által alapított és
adományozott Az Év Pedagógusa kitüntetést munkájának elismeréséül, Trexler
Ibolya a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József tagiskolája pedagógusa.
2018-ban több pedagógus is nyugdíjba vonult. Értékes szakmai tevékenységüket elismerve dr. Tittmann János polgármester
köszöntötte Bóna Orsolyát, Hontiné Hausknecht Katalint, Kövesné Jónás Erzsébetet,
Nyizsnyánszkyné Tavaszi Margitot, Kalocsai
Józsefnét, Kissné Kulcsár Saroltát és Demeter Ferencet.
A nyugdíjba vonulók búcsúztatása után
ünnepi estebédre várták a városunkban
tanító, nevelő, oktató munkát végző pedagógusokat.

Megszépül a vasúton túli, Iskola utcai városrész

Zajlanak a kivitelezési és útépítési munkálatok az Iskola utcában. A folyamatban lévő
építkezések, a járdafelújítás és a parkolók
kialakítása miatt június 11-től lezárták a
forgalom elől az útszakaszt. A Petőfi iskola energetikai felújítása, a birkózócsarnok
kialakítása, az Iskola utcai járdák és útburkolat kialakítása miatt vált szükségessé az
útszakasz lezárása.
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Május végén kezdődött el a Petőfi iskola
felújítása. Mint korábban megírtuk, 134
millió forintos támogatást nyert Dorog
Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00026
számú, A dorogi Petőfi Sándor Általános
Iskola komplex energiahatékonysági fejlesztése című projekt megvalósítására,
mely kiegészült az önkormányzat mintegy
70 millió forintos önrészével.
2018 szeptemberére valósulhat meg az
épületenergetikai korszerűsítés. Elvégzik
az épület energetikai felújítását, a homlokzat utólagos hőszigetelését, a nyílászárók
cseréjét és a napelemes rendszerek telepítését. A földszint akadálymentessé válik a
pályázatnak köszönhetően. Ezzel párhuza-

mosan zajlik - az önkormányzat beruházásában - a teljes tetőszerkezet cseréje.
Készül az új, mintegy 700 négyzetméteres, kétszintes birkózócsarnok. Mellette a
városi sportcsarnok is megszépül: többek
között új külső borítást, nyílászárókat, új
padlóburkolatot, álmennyezet és világítást
kap az épület. Az átadási ünnepség a bányásznapon lesz.
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Pro Urbe Díjat kapott dr. Varga Győző
Köszöntötték a jubiláló védőnőket
Semmelweis Nap alkalmából városi ünnepségen köszönték meg munkájukat
az orvosoknak, mentősöknek, védőnőknek és egyéb egészségügyi szervezetek
dolgozóinak a művelődési házban június
28-án.
Ünnepi köszöntőt mondott dr. Tittmann
János polgármester, majd átadta a Dorog
Város Képviselő-testülete által alapított
és adományozott Pro Urbe Díjat, amelyet
az idén a dorogi egészségügyi rendszer
fejlesztésében szerzett érdemei elisme-

réseként dr. Varga Győző vehetett át.
Dr. Varga Győző, orvos, urológus, intézetigazgató, közéleti személyiség a
SOTE Általános Orvosi Karán végzett,
majd urológiából szakorvosi vizsgát tett.
Egészségügyi szakközgazdász diplomát
szerzett. 24 éven keresztül az esztergomi
kórház urológiai osztályán dolgozott.
2000-től a Szent Borbála Egészségügyi
Központ, később a Dorogi Szakorvosi
Rendelő és Szakkórház Kht. igazgatója
lett. Egészségügyi szervező, programalkotó munkáját már a kórház-felújítás so-

rán megkezdte. Dorog Város Önkormányzata a kórház és szakrendelő együttes
vezetésével bízta meg. Kiegyensúlyozott,
megbízható szakmai teljesítménye révén
az intézmény, a város és a kistérség megelégedésére dolgozott. A dorogi kórház
dr. Varga Győző vezetésével 2004-ben az
önkormányzat kezdeményezésére, állami pályázati pénzből és a város anyagi támogatásával teljes rekonstrukción esett
át.
Irányításával a járóbeteg szakrendelő
2011-ben újulhatott meg. Tizenhét esztendős főigazgatói megbízatása során
kollégáival Dorog és térsége egészségügyi ellátását magas színvonalon és méltó körülmények között szolgálhatták. Vezetői megbízatása 2017-ben a dorogi és
az esztergomi egészségügyi intézmény
egyesítése miatt ért véget.
Több évtizedes kiemelkedő orvosi,
egészségnevelői és orvosvezetői munkáját, a dorogi egészségügyért végzett
tevékenységét a megyei közgyűlés 2014ben a Komárom-Esztergom Megyéért díjjal ismerte el.
Közéleti személyiségként többször volt
országgyűlési és helyi önkormányzati
képviselő.
Dr. Varga Győző köszönetét fejezte ki a
testületnek a díj adományozásáért.
Az idén a Dorogi Védőnői Szolgálat két
jubiláló munkatársát is köszöntötték a
Semmelweis Napon. Riegel Béláné vezető védőnő 40, Fekecs Árpádné 30 éve dolgozik a dorogi anyákért és gyermekeikért
városunkban.

Kitüntették az
Eötvös diákját

Az Eötvös iskola évzáróján Vig Attila intézményvezető köszöntötte a diákokat és a
tanárokat. Az eseményen a Dorog Város
Képviselő-testülete által alapított és adományozott Dorog Város Jó Tanulója – Jó
Sportolója kitüntetést az iskola hetedikes
tanulója, Fehér Orsolya vehette át az idén.
A kitűnő tanuló diák kiemelkedő sporteredményekkel büszkélkedhet a jégkorongsport
területén. Mindezek mellett aktív segítője
tanárainak, számos képzőművészeti pályázaton szerepelt sikeresen alkotásaival.
Dr. Tittmann János polgármester adta át a
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeit elismerő kitüntetést Fehér Orsolyának. A város vezetője köszöntötte azokat
a nyelvtanárokat is, akik sikeres felkészítő
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a dorogi oktatási intézményben elsőként végző - két tanítási nyelvű osztályban számos
diák középfokú nyelvvizsgát tett.

A népművészettel ismerkedtek a Új templomkert,
zrínyis óvodások a gyermeknapon kerítéssel, házzal

A népművészet jegyében szervezte meg a
Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Nemzeti
Tehetség Program keretein belül megvalósult „Szárnybontogató” című pályázat
projektzáró rendezvényét. A gyermeknap
apropóján, június 8-án az óvodában és a
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Gáthy Zoltán Városi Könyvtár galériájában
tartották az érdekes programokat. Délelőtt
népi játszótéren, bütyköldében, népmese
sarokban, táncházban és cirkuszi porondon
próbálhatták ki ügyességüket az óvodások.
Délután vetítettképes bemutatókat tartottak, valamint kiállítást szerveztek a gyerekek alkotásaiból.
„A hazai és a határon túli óvodai tehetség
- kibontakoztató programok támogatása”
című, NTP-OTKP-17-0177 számú pályázatot, a 2017/2018 nevelési évben valósították
meg az intézményben. A kis tehetségígéretek az Örökmozgó labdás, a Mórika néptánc
és a Varázsceruza vizuális tehetségműhelyekben bontogathatták szárnyaikat.

Az elmúlt hónapokban megújult, megszépült a református templom környezete.
Megépült a Gyülekezeti Ház, amely élettel
telt meg: pingpongozó gyerekek, hittanosok, beszélgetések, találkozások helyszíne
lett. Elkészült a templomkert. Új kerítés,
rengeteg virágos növény, tuják, pihenőpadok kerültek a kertbe.
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Végh Éva üveggyári alkotása a REÖK-palotában

Június 7-én nyílt meg a XVII. Táblaképfestészeti Biennálé a szegedi REÖK-palotában. A Dél-Alföld fővárosában megrendezett kortárs képzőművészeti eseményre
rekordmennyiségű pályamű érkezett. A
háromtagú szakmai zsűrinek – köztük a
dorogi Hérics Nándornak - nem volt egyszerű dolga a válogatás során: a 600 alkotás közül a mintegy 80 legkiemelkedőbb
művet választották ki. A kétévente megrendezett biennálén ezúttal dorogi festőművész alkotása is bekerült a legjobbak

közé. Az Európa Parlamentben Brüsszelben, Spanyolországban, Hollandiában,
Németországban és még számos helyen
szerepelt már festményeivel Végh Éva
művész, aki ezúttal Rekviem sorozatának
egyik darabjával, a Tokod-Üveggyárral
szerepel a biennálén.
- A hazai kortárs képzőművészeti szcéna
egyik legjelentősebb eseménye a XVII. Táblaképfestészeti Biennálé, így nagyon örülök,
hogy szerepelhetek ezen a ragos kiállításon, hiszen a meghívottak között Kossuthés Munkácsy-díjas művészek szerepelnek
– Aknay János, Balla Attila, Vojnich Erzsébet, Hérics Nándor, Nádas Alexandra, Nagy
Gábor, Végh András. A kortárs „nagyokkal”
egy tárlaton szerepelni fantasztikus érzés –
mondta a megnyitó után Végh Éva.
Mitől különleges ez a kiállítás?
Keresztmetszetet ad a tárlat a hazai kortárs
művészetről, annak irányairól, kiteljesedéséről, valamint megmérettetés is egyúttal.
Ezen a rendezvényen három kiemelkedő
művészeti díjat is átadnak: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti
Akadémia és Szeged Megyei Jogú Város elismeréseit.

Bányásztalálkozó Negyven éve
Dorogon
aktívan a
közéletben

Június 15-én mintegy félszázan - a bányászati hagyományok tisztelői - vettek részt a
Bányász Juniálison, az OMBKE dorogi szervezetének szervezésében.
Glevitzky István elnök köszöntötte a megjelenteket. Dr. Korompay Péter titkár átadta Glevitzky Istvánnak az 50 éves tagságért
az OMBKE emlékjelvényt, majd összefoglalta az elmúlt egy évet. Simon Petra
projektfelelős előadást tartott a Reimann
Bányászattörténeti Miniverzumról. - Nem
a hagyományos, bányászati eszközöket
bemutató múzeumot tervezünk létrehozni, hanem interaktív, autentikus környezetben, terepmodell segítségével jelenhet
meg a dorogi régió bányászattörténetét és
ipartörténeti örökségét bemutató kiállítótér – mondta Simon Petra.
Dr. Korompay Péter
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Kiemelkedő közéleti munkássága elismeréseként, negyven éven keresztül betöltött
aktív szerepvállalásáért Elismerő Emléklapot adományozott Deák Ferenc részére
Dorog Város Képviselő-testülete. Az elismerést a június 29-én megtartott testületi
ülésen adta át dr. Tittmann János polgármester. Deák Ferenc a szabad választások
óta – immár a hetedik ciklusban - újraválasztott egyéni képviselője körzetének.
2010 óta Dorog Város alpolgármestere.
Szociális területen elért eredményeinek
köszönhetően példaértékű együttműködést alakított ki a város szociális intézményeivel, az időseknek szóló számos értékes
program szervezésének aktív szereplője
(Idősek Világnapja, Idősek Karácsonya).
Tevékenyen járul hozzá Dorog szociális
életének fellendítéséhez.

Miért pont a Rekviem sorozat darabjaival pályázott?
Fontos szeletét mutatják meg életemnek,
életérzésemnek ezek a képeim. Úgy érzem
egyfajta kortárs problémát vettem górcső
alá, a bányászat, az ipar megszűnte sebeket
hagyott maga után a környező településeken. Hérics Nándorral, a zsűri tagjával, jó
barátommal beszélgetve kiderült: egyértelmű és egyöntetű volt a döntésük, hogy ennek a képnek ott a helye a kortárs képzőművészeti kiállításon.
A táblaképfestészeti biennálé július 7-ig volt
látogatható a szegedi REÖK-palotában. Milyen kiállításokra készül legközelebb?
Június 15-én nyílt Komárno-ban egy kiállítás, amelyen szintén szerepelek, a Magyar
Alkotóművészek Szlovákiai Egyesülete és a
Balassi Bálint Asztaltársaság közös bemutatkozása ez. Kora ősszel képeim Salgótarjánban, majd Pozsonyban lesznek láthatók
egy-egy kiállításon. Szeptemberben Dorogon, Decemberben Esztergomban lesz lehetőségem kiállítani.
M.T.

Liszt Ferenc
szülőházánál
jártunk
A Wendlingen - Dorog Baráti Egyesület június 2-án szokásos éves kirándulása keretében az Ausztriához tartozó Doborjánba
indult útnak. Első állomásunk Kőszeg volt,
ahol idegenvezetővel belvárosi sétát tettünk, megismerkedtünk a város történelmével, nevezetességeivel.
Kőszegről Doborjánba mentünk. Itt megtekintettük a Liszt-komplexumot, a magas technikai színvonalú koncerttermet
és a Liszt Ferenc szülőházában kialakított
múzeumot. Sopron felé tértünk vissza Magyarországra, ahonnan egy rövid buszos
városnézést követően Győrújbarátra mentünk. Az Aranypatkó fogadóban fogyasztottuk el vacsoránkat az étterem egy speciális készítményét az „egy talicska csalétek“
nevű lakomát.
Szalai Ferenc

Belvárosi séta Kőszegen, háttérben a Hősők
tornya.
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Rendhagyó ballagás petőfis diáksikerekkel

Ebben a tanévben három nyolcadikos diák
sikeres komplex (írásbeli és szóbeli), egy
pedig sikeres írásbeli, nemzetközi bizonyítványt is adó, nyelvvizsgát tett középfokon angol nyelvből. A 2016/17-es tanévben indult útjára az a program, amely az
alsó tagozatos nyelvi alapozó programra
építve, a tehetséges tanulóknak lehetőséget ad a vizsgafelkészülésre. Bár a
speciális tananyag elsajátításához nem
áll rendelkezésre külön óraszám, már az
első évben is 2 komplex középfokú nyelvvizsgát tett diákkal büszkélkedhetett a
Petőfi iskola. Ez a szám növekedett idén:
köszönhetően a gyerekek érdeklődésének, és a szülők támogatásának. Gratulálunk Szűcs Gábornak, Kovács Péternek,
Csiszár Rolandnak és Olasz Bálintnak, és
köszönjük a felkészítést tanárainknak:
Málnai Krisztinának és Dejczó Zsófiának!

Rendhagyó
ballagás
a Petőfiben – Kiválóságaink elismerésben
részesültek
A felújítási munkálatok
miatt az idei tanévzáró
ünnepséget a művelődési házban rendezte
iskolánk. A ballagási ünnepség mellett átadásra
került az Év Diákja és Év
Sportolója díj. Az utóbbi
nagy nehézséget okozott, több tanulónk rendelkezik kimagasló
sporteredményekkel. Az ötödikes Takács
Martin Lajos a Hip Hop Unite Táncverseny
Országos Bajnokságán első lett, így kvalifikálta magát a jövőre megrendezendő
világbajnokságra. Juhász Benjámin birkózásban nyújtott kimagasló eredményeket:
az Országos
Bajnokságban és az
országos
válogatón
2. helyezést
ért el, a Hollandiában
megrendezett nemzetközi
kupát
m e g nye r te .
Az Év Spor-

tolója címet végül Bakk Eszter, hatodikos
diákunk kapta meg, aki a XV. IKF Kempo
Világbajnokságon 4 érmet is szerzett: 1
arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet, ezen kívül
az Birkózás Diákolimpia országos döntőjében 5. helyezést ért el. Az Év Diákja az
idén Szűcs Gábor végzős tanulónk lett,
aki szinte minden tanulmányi versenyen
öregbítette iskolánk hírnevét. Februárban
letette angol nyelvből a középfokú komplex nyelvizsgát, és mindösszesen 1 ponttal maradt le a felsőfokú bizonyítványról.
Gyümölcsöző kapcsolat
Csaknem félszáz gyermek szabadidős
programját, természetjárását támogatta
a Sarpi Dorog Kft . alapítványa az idei tanévben is. Szeptemberben pályázatot nyújtott be az iskola „Bakancsos Túrák” elnevezésű szakköre az alapítványnak, hogy a
természetet kedvelő kisdiákok ismereteit
gazdagíthassák.
A szakkörösök megismerték a régió értékeit, természeti kincseit, erősítették természetvédelmi ismereteiket. Kirándultak
a Sas-hegyi Látogatóközpontban, felfedezték a föld alatti világot a főváros alatt
a Pálvölgyi- és a Mátyás-barlangban, részt
vettek békamentésben, természetvizsgáló hátizsákkal ismerkedtek erdők-mezők
élővilágával.
Kapa Melinda

Készül a körforgalom a Richternél Elismert diákok
Forgalomkorlátozá- a Zrínyiből

Megkezdődött az új forgalmi csomópont
kiépítése az Esztergomi úton. A vasúti pályával párhuzamosan új utat alakítanak ki,
amely az Esztergomi úthoz a Richter főportával szemben nyújtott körforgalommal
csatlakozik majd. A régi parkoló területéről
nyílik meg a vasút felől érkezőknek a körfogalom, így a megszűnt parkolók helyett
a Richter Gedeon Nyrt. a dolgozói részére
több száz új parkolóhelyet alakított ki az
üzem területén (az Esztergomi út másik
oldalán).
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sokra számíthatnak az
autósok az adott szakaszon a kivitelezési
munkák ideje alatt.
Az egész várost érintő
vasútfejlesztés során 2
x 3 buszöblöt alakítanak ki a vasútállomás
melletti
felszámolt
vasúti sínek területén,
amelyek méretei a
csuklósbuszok kényelmes beállására is alkalmasak lesznek. A MÁV és a város részéről
is egyöntetű igényként mutatkozott, hogy
egy szintre helyezzék a buszperonokat, a
vasúti peronokkal. A buszmegállókat pedig
a vasútállomáshoz közelebb alakítják ki.
A Hantken Miksa utca minimális szélesítése
és a vasút előtti térrel való összekötése is
szerepel a fejlesztési elképzelésekben.

Az
Oktatási
Hivatal Győri
Pedagógiai
Oktatási Központ Díjátadó
Ünnepséget
rendezett
a
2017/2018-as
tanévben általa szervezett
nagy hagyományú megyei
és országos szintű felmenő tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtott
tanulók számára. A Zrínyi iskolában is kapott
meghívót több diák a rangos eseményre.
A Marót Rezső megyei matematikaversenyen
Molnár Előd, a Szép Magyar Beszéd versenyen Mihályi Márton és Sajtos Liliána, a Balogh János Kárpát-medencei környezet-és
egészségvédelmi csapatversenyen Gergely
Júlia, Hubácsek Péter és Szezech Hanna ért
el eredményeket.
Felkészítőik Mihalovics Györgyi, Gubík Anikó
és Széher Edit voltak.
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Testületi hírek

Dorog Város Képviselő-testülete június 29-én megtartott
testületi ülésen az alábbi napirendekről döntött
Napirend előtt:
Elismerő Emléklap átadása Deák Ferenc alpolgármester részére
Napirend:
1.) Krasula János r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrkapitány részére ” Elismerő emléklap” adományozása.
2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2017. évi
beszámolója
Aranyosi József tűzoltó őrnagy jutalmazása
3.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
4.) Dorog Város Önkormányzatának 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló 4/2018. (II.06.) számú rendelet módosítása
5.) Dorog Város Önkormányzat 2018. évre tervezett beruházásainak kiegészítése
6.) Dorog Város Önkormányzata tulajdonában lévő Bécsi u-i és Mária u-i üzlethelyiségek értékesítése
7.) A városi sportcsarnok névadója
A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A képviselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján
olvashatják.

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
2018. május 28. és 2018. június 25. között
1. Kéndioxid (SO2)
átlagértéke:
1,00 μg/m3
előírt határértéke:
125 μg/m3
a mért átlag a határérték:
0,80 %-a
2. Nitrogénoxid (NO2)
átlagértéke:
11,44 μg/m3
előírt határérték:
85 μg/m3
a mért átlag a határérték:
13,46 %-a
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
425,52 μg/m3
előírt határértéke:
5000 μg/m3
a mért átlag a határérték:
8,51 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
84,13μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték:
70,10 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
18,82μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték:
37,65 %-a
Határérték túllépés nem történt.

Elismerő Emléklap a
kapitánynak
Dorog Város Önkormányzatának
képviselő-testülete
döntött arról, hogy Krasula
János rendőr ezredes,
rendőrségi főtanácsos, dorogi rendőrkapitány részére az
elmúlt évtizedben
Dorog közbiztonságáért tett
kiemelkedő munkássága elismeréseként Elismerő Emléklapot adományoz.
A június 29-én megtartott testületi ülésen adta át dr. Tittmann János polgármester az emléklapot a rendőrkapitánynak.
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Képviselők fogadóórái
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen
elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő az Úttörő utcában július 25-én 16-17 óra között tartja fogadóóráját. Telefonos egyeztetés: 30/520-9615
FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő minden hónap első
keddjén 15-17 óra között, az Eötvös iskola földszinti tantermében
tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető:
30/296-9711, finta.a@t-email.hu
TÍMÁR KRISZTINA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: timarkr@gmail.com
JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati képviselő minden hónap
páros hétfőjén 14-16 óra között tartja fogadóóráit a Petőfi iskolában. A képviselő telefonon és e-mailen is elérhető: 30/994-9019,
jaszberenyi_karoly@freemail.hu
KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő telefonon elérhető. Tel.:
30/330-2622 vagy 33/431-915
MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő e-mail-en elérhető.
Tel.: molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő júliusban fogadónapját
előzetes időpont egyeztetés alapján tartja. Telefon, e-mail: 70/3671099, polonyi.zsolt1@gmail.com
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 70/9085558
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
sziglir@gmail.com

DOROGI ÉGETŐMŰ KÖRNYEZETFEJLESZTŐ
ALAPÍTVÁNY2017. ÉVI JELENTÉSE
Dorog Város Önkormányzata és a SARPI Dorog Kft. jogelődje az ONIX Magyarország Kft. 1998. évben Alapítványt hoztak létre. A Dorogi Erőmű Környezetfejlesztő Alapítványt 1999. szeptember 24-i napi hatállyal a nyilvántartásba 715 szám alatt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság bejegyezte.
A Tatabányai Törvényszék 2014. február 7. napján PK. 60.137/1998/49 sorszám alatt meghozott végzésével az Alapítvány új civil törvény szerinti jogállását közhasznú szervezetként a nyilvántartásba bejegyezte.
2017. évi gazdálkodás
Bevétel összesen
Adomány
Banki kamat
-Egyéb bevétel
Ráfordítás összesen
Cél szerinti felhasználás
Működés költségei
Közhasznú eredmény

28.367 eFt
28.300 eFT
67 eFT
0 Ft
24.062 eFt
23.756 eFT
306 eFT
4.305 eFT

A kifizetéseket kuratóriumi határozattal alátámasztott szerződés, megrendelés, és a teljesítési igazolással ellátott számla támasztja alá.
A közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
Cél szerinti felhasználás
Megnevezés
Összesen
Zöldterület köztisztasági, park- 21.150
fenntartási felújítási munkák
Oktatás, sport, szabadidő
2.491
Játszótéri és egészségügyi eszkö- 115
zök értékcsökkenés
Összesen:
23.756
A központi költségvetésből, állami pénzalapokból az Alapítvány nem részesült.
Támogató: SARPI DOROG KFT 28.300 eFT összeggel.
A szervezet tisztségviselői díjazásban és költségtérítésben nem részesültek.
Központi költségvetésből, állami pénzalapokól a közalapítvány támogatásban nem részesült.
Dr. Bartalos József

kuratóriumi elnök
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Látogatóban a nápolyi obszervatóriumban
A
dorogi
BEBTE
szervezésében tett
dél-olaszországi
szakmai kirándulás során a csapat nyolc
tagja május elején Szicíliáról és a Lipari-szigetekről hazafelé utazóban a Nápolyi Geofizikai és Vulkanológiai Intézetben
is látogatást tett. A program apropóját a
BEBTE szerzői gárdája által még 2007-ben
kiadott Vulkántúrák – Dél-Olaszország c.,
kimondottan vulkánjáróknak szóló útikönyv újbóli megjelentetése adta [a könyvet előreláthatóan novemberben jelenteti
meg a Kornétás Kiadó – szerk. megjegyzése].

A vulkanológiával is immáron három évtizede behatóan foglalkozó barlangkutatókat a nápolyi intézetben Stefano Carlino
geofizikus fogadta. A megfigyelő helyiségben eltöltött majd két óra során sok
érdekességet elárult; többek között, hogy
jelenleg legkevésbé a Vezúv ébredésétől
kell tartania a lakosságnak, ugyanis annak lávája kihűlőben van, sokkal izgalmasabbak a szomszédos Campi Flegrei (Flegrei-mezők) alatt végbemenő változások.
Itt a magma, ha lassan is, de felfelé nyo-

mulóban van, amelyet a térségben mért
gázok összetételének változása, valamint
a talaj hőmérsékletének emelkedése is
jelez. A szakemberek ugyanakkor Ischia
szigetére is élénken figyelnek, ott ugyanis
tavaly halálos áldozattal járó földrengés
volt.
Megdöbbentő egyébként a műszerek érzékenysége. A monitorokon a Vezúvra
hajtó turistabuszok által keltett mikrorengések is jól kivehetők, csakúgy, mint
a focistadionokban gólt ünneplő tömeg
morajlása.
A szakmai látogatást a Vezúv kráterének
megmászása követte, a program pedig
Ischia szigetének felkeresésével ért véget.
ISMÉT NORVÉGIA
Tavalyi teljes Norvégiát hosszában átszelő útjuk után június végén ismét a Skandináv országba utaztak a BEBTE tagjai.
Céljuk ezúttal a déli országrész tavalyinál
alaposabb felfedezése.
A programban olyan látnivalók szerepelnek, mint az Atlanti út (Atlantic Road), a
Romsdal-lépcső (Romsdalstrappa), Trollok útja (Trollstigen), Trollnyelv (Trolltunga), Geiranger-fjord, Nigard-gleccser, Aurlandsdalen (Norvégia Grand-kanyonja),
Szószék-szikla (Preikestolen), Beszorult
kő (Kjeragbolten).
A csapatot a tavalyihoz hasonlóan Norvégiában élő magyarok segítik.
SIKERES FÉLÉV A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGBAN
Hosszú évtizedek óta a legeredményesebb féléven vannak túl a dorogi barlangkutatók. Ez nemcsak a barlang látogatottságának növekedésében, de a korabeli

depók felszámolásával nyert, képződményekkel gazdagon borított teremrészek
feltárulásában is megnyilvánul.

A tavalyi kiépítéssel korábban taposott
járatrészek szabadultak fel, amelyek kitakarítva a barlang „új” látványosságaivá
váltak. A barlangi idegenforgalom növekedésének jót tett a közösségi média (facebook) használata, ugyanis márciusi bevezetésekor néhány nap alatt több százan
regisztráltak az előzetesen meghirdetett
látogatási napokra.
A barlang legközelebb július 28-án és 29én látogatható. Túrára jelentkezni a satorkopusztaibarlang@gmail.com elektronikus címen lehet.
Lieber Tamás
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester;
Főszerkesztő: Madarász Tímea; Címlapfotó: Tarkövi Kata
Tördelő: Sáska Éva; Szerkesztőség címe: 2510 Dorog,
Bécsi út 79-81.
Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarketing@dorog.hu;
Dorogi Programok;
Következő lapzárta: 2018. július 31. Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

Összeállt a keret Fürdők ÉjszaDobogós
a bajnokságra
kája a strandon diákolimpikonok
Megkezdődött a felkészülési időszak a Dorogi FC-nél. Az új bajnoki szezonra számos
új játékost igazolt le a klub. Június 25-én
a Buzánszky Jenő Stadionban megkezdte
felkészülését – Miskei Attila vezetőedző és
Balogh Pál szakmai igazgató vezetésével - a
csapat. Az új igazolásokról, a sorsolásról a
www.dorogifc.hu portálon kaphatnak friss
információkat.

A Diákolimpia országos döntőjén május
végén a 10 évesek „zöld labdás” kategóriájában bronzérmesek lettek a teniszező
Marosvölgyi testvérek. Dániel és Barnabás
a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Általános Iskolát képviselve
nívós küzdelmek eredményeként állhatott
a dobogó harmadik fokára.
Időpont és helyszín: 2018. július 27. (péntek) 20-24 óráig, a Nipl Stefánia Uszodában
Zene: Dj Zol
Jegyek elővételben: 1200 Ft (Helyszínen
1500 Ft)
A rendezvényen koktél különlegességekkel
várjuk a vendégeket.
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Ünnepi könyvhét dorogi
szereplőkkel

Az idei könyvhét esztergomi ünnepén
bemutattak számos dorogi kiadványt
a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár munkatársai. A rendezvény keretein belül
felléptek a Zrínyi iskola zeneiskolásai,
Imre Inez versmondó és elhangzott
két kgytk-s dolgozat is előadás formájában. Az esztergomi könyvhéten
két dorogi író is jelen volt: Soós Tibor
és Cselenyák Imre, akinek az Ünnepi
könyvhétre jelent meg Pandemónium
című kortárs kisregénye, mely a kilencvenes évek ma is húsba vágó kérdéseit
feszegeti.

ANYATEJES
VILÁGNAP

2018. július 31-én 16 órától
a Petőfi óvoda udvarán
Ünnepségünkre várjuk minden 0-6 éves
gondozottunkat és családjaikat.
Kötetlen, vidám szórakozást
kívánunk!
Dorogi Védőnők

