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Május 27-én nagyon jó hangulatban telt az 
InterAktív Gyereknap Dorogon. A szervező 
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület a kör-
nyékbeli cégek (Richter Gedeon Nyrt., Sarpi 
Dorog Kft., Dorogi Posta), a helyi óvodák (a 
Hétszínvirág, a Petőfi, a Richter és a Zrínyi), 
illetve a családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálat önkénteseinek közreműködésével, 
Dorog Város Önkormányzatának támogatá-
sával változatos programokkal várták a kü-
lönböző korosztályú gyerekeket. Mindenki 
talált az érdeklődési körének megfelelő el-
foglaltságot.
Reggel már számos csapat jelentkezett a 
FIFA18 és élőfoci bajnokságra, délután pe-

dig sokan az Apa-Fia Kupában és az óriáski-
vetítőn közvetített virtuális világban méret-
ték meg magukat. 
A Dorogi FC játékosai adták át az értékes 
díjakat.
Videoklipet forgattak, ahol a Carmen Egye-
sület profi táncosai és a helyszínen jelentke-
ző gyermek-statiszták jutottak főszerephez.
A nap folyamán Dorogról és a környező 
településekről is érkeztek gyerekek, akik 
matricagyűjtő füzetükbe gyűjtögethették 
a matricákat. A feladatok megoldásáért 
ajándékok jártak. Az óvónők az egészséges 
életmóddal, a szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban kérték feladatmegoldásokra 

a gyerekeket. Jurák Norbert három trambu-
linján folyamatosan ugráltak, feladatokat 
oldottak meg az ovisok és a kisiskolások. 
Az Álomszuszék.hu két gyermekágyat aján-
lott fel, amelyeken a gyerkőcök a rendra-
kást gyakorolhatták. Az egyik ágyat a Petőfi 
óvodának ajándékozta a cég, a másikat ki-
sorsolták a résztvevő gyermekek között. 
A Kerekítő foglalkozás is nagyon népsze-
rű volt, hiszen az árnyas fák alatt közel 50 
anyuka és baba énekelt és mókázott a fog-
lalkozást vezetőkkel együtt.
Az InterAktív Gyereknap több száz gyer-
meket és felnőttet vonzott a dorogi Otthon 
térre.

InterAktív Gyermeknap focival, tánccal,  
kézművesekkel, matricagyűjtő-állomásokkal

Dorog Város Barátainak Egyesülete 30 
évvel ezelőtt, 1988. május 12-én alakult 
meg. A művelődési házban jubileumi ün-
nepi közgyűlést tartottak az évfordulóra 
emlékezve. 
Dankó József elnök köszöntötte a mint-
egy 70 jelenlévőt. – Az elmúlt évtizedek-
re és jövőnkre nézve büszkék lehetünk 
arra, hogy 1988. május 12-én tíz dorogi 
lakos meghirdette programját arról, ho-
gyan képzelik el városukban az ember 
alkotta értékek megvédését, közkincs-
csé tételét, az új elképzelések megte-
remtését. A kultúra hajdani értékeinek 
őrzése és feltámasztása ugyanúgy része 
lett ennek a várospolitikának, mint új 
hagyományok teremtése. Dorog első ci-
vil szervezeteként vállaltuk az otthon, 
a szűkebb szülőföld szeretetének prog-
ramját, a történeti feltárás teljességét, 

a hiányzó helytörténeti láncszemek 
megkeresését és összekapcsolását. 
Helytörténeti kiadványok, előadá-
sok sora díszíti az elmúlt harminc 
esztendőt – mondta üdvözlő beszé-
dében. Dr. Tittmann János polgár-
mester köszönetét fejezte ki az egye-
sületnek azért, hogy az 1996-ban 
meghatározott Jövőnket építjük, 
de múltunkat nem feledjük! - váro-
si mottó megvalósításához számos 
inspiráló ötlettel szolgáltak az egye-

sületi tagok és helytörténeti kiadványaik.
Simon Petra projektfelelős a Reimann 
Bányászattörténeti Miniverzum kialakí-
tásáról tartott vetítettképes beszámolót. 
Menyhárt Csaba Kovács Lajosról, Dankó 
József dr. Csiffáry Nándor korábbi elnö-
kökről emlékezett meg. A kutató gyerme-
kek országos konferenciáján is sikerrel 
bemutatkozó Kovács Lili Tamara Kovács 
Lajos három meseregényéről beszélt.  A 
közgyűlésen Solymár Judit a Dorogi le-
xikon munkálatairól, Végh Éva a Dorogi 
füzetek művészetekről szóló kiadásait, 
míg Szabó-Berghauer Zoltán a tudomá-
nyos írásokat elemezte. Egy különleges 
sporttörténet címmel dr. Bartalos József 
tartott előadást, majd a szintén jubiláló 
Dorogi Ipartestület elnöke, Szűcs György 
lépett a pulpitusra.

Megerősítették 
a szerződést

Május 4-7. között Wendlingen am Neckar pol-
gármesterének meghívására delegáció uta-
zott dr. Tittmann János polgármester veze-
tésével németországi testvértelepülésünkre, 
ahol megerősítették a 20 évvel ezelőtt kötött 
testvérvárosi szerződést, amelyben többek 
között olvasható: „Elkötelezzük magunkat, 
hogy legjobb tudásunk szerint támogassuk 
városaink kulturális, gazdasági, sport és em-
beri kapcsolatait, hogy polgáraink, elsősor-
ban a fiatalok a barátság és megértés szelle-
mében egymásra találjanak.”
A rendezvény keretében, Dorogot képviselve 
felléptek a Jurák Norbert és Csontos Mária 
táncművész által felkészített gyermek ak-
robata táncosok. Kiállítás nyílt Wendlingen 
am Neckar testvértelepülésein élő művészek 
alkotásaiból. Kapa Melinda, Kolonics Péter, 
Szax Olivér, Végh Éva és több 20. századi 
dorogi művész alkotása is látható volt a tár-
laton.

Inspiráló 30 éves egyesület
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Középpontban a közösség – Díszkivilágítás-avató, 
konferencia kiállítással az Eucharisztia jegyében
Május 12-én rendezte meg Dorog Város 
Önkormányzata az Európa Nap - a Pár-
beszéd Napja ünnepét a művelődési 
házban, az Eucharisztia 1938-2020 című 
programsorozat nyitórendezvényeként.
 

1938-ban rendezte meg először hazánk, 
pontosabban Budapest az Eucharisztikus 
Világkongresszust, amelynek programjai-
hoz Dorog aktívan csatlakozott. 2020-ban 
ismét a főváros ad otthont a négyévente a 
világ valamely városában megrendezendő 
ünnepségsorozatnak. Dorog – nyolcvan év 
után - ismét szerepet kap ebben. A konfe-
renciateremben megrendezett ünnepségen 
a városvezetők, a helyi egyesületek, ala-
pítványok és érdeklődők mellett részt vett 
Steindl Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke 
is. 
Dankó József alpolgámester ajánlotta a 
megjelentek figyelmébe az alkalomra ké-
szült kiállítást. A megnyitón a dorogi Can-

tate kórus énekelt Kovácsné Fódi Krisztina 
karnagy vezényletével. 
A konferencián az Eucharisztia témaköréről 
tartottak előadásokat a meghívott előadók: 
dr. Török Csaba egyetemi tanár, Klimentné 
Ferenczy Andrea evangélikus lelkész, dr. 
Németh Tamás egyetemi tanár és végül dr. 
Tittmann János polgármester. A konferen-
cia előadói és a résztvevők az alkalomra ké-
szült kitűzőt kaptak ajándékba Dorog Város 
Önkormányzatától.
A konferenciát követően a rossz időjárás 
miatt a Jubileum téri szabadtéri helyett a 
Szent Borbála templomban celebrált dr. 
Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-bu-
dapesti érsek és Szerencsés Zsolt tb. kano-
nok, a Szent Borbála templom plébánosa 
szentmisét. A misén huszonhat hittanos 
elsőáldozására is sor került Krisztus menny- 
bemenetelének ünnepe előtt. Dr. Erdő Péter 
szentbeszédében megemlékezett az 1938-
as dorogi eseményekről: - „Gyerekkorunk-
ban az iskolában még meg kellett tanulni 
azt az éneket, hogy „Vonat, hajó, gép, a gyár, 
hogyha szén nincs, egy se jár”. Abban az idő-
ben a szén volt a gazdaság egyik fő motorja. 
A dorogi emberek számára pedig ez volt az 
élet. Ez adta a munkát, a megélhetést, ezért 
áldozták sokan az idejüket, az erejüket, az 
egészségüket, és nem kevesen – adassék 
tisztelet az emléküknek – az életüket is. Ta-
nuljuk meg a régi dorogiaktól, hogy Isten-
nek ajánljuk, ami az életünkben a legszebb 
és a legfontosabb. És akkor egyszerre érte-

lem, rend és öröm költözik az életünkbe. 
Nem a hiábavaló örök keresés, nem az ér-
telmetlen hétköznapok szürkesége, hanem 
a bennünk, családjainkban, közösségünk-
ben, városunkban bontakozó és végül min-
dig győztes isteni terv járja át az életünket. 
Ennek a megújuló és az örök boldogságba 
tartó életnek a kegyelmét kérjük mindany-
nyiunk számára. Ámen.
A szentmise zárásaként a hívek előtt fel-
avatták a Szent Borbála templom dísz-
kivilágítását. Dr. Erdő Péter kiemelte az 
önkormányzat és a plébánia példaértékű  
együttműködését, amely megmutatkozik a 
kívül-belül megszépült templomon, illetve 
most, a díszkivilágítás létrejötténél is.

Május 13-án a dorogi Bányászzenekar az 
Európa Naphoz kapcsolódva tavaszi dalla-
mokkal örvendeztette meg a muzsikaked-
velőket a művelődési házban.

Elbírálták az 
Év Homlok-
zatfelúj í tási 
Terve 2018 
pályázatait. 
A május 25-
én megtartott 
képviselő-tes-

tületi ülésen dr. Tittmann János polgár-
mester átadta a legkiválóbb pályaművet 
benyújtó díjazottnak, Gremsberger Nor-
bertnek az oklevelet. A szakmai zsűri – Végh 
Éva művész, Dankó Kristóf főépítész és a 
Baumit Kft. szakértője – az elmúlt héten bí-
rálta el a beérkezett munkákat, amelyek kö-
zül a kiemelkedő színvonalú főutcai porta 
megújítására szavaztak egyöntetűen. No-
vemberig a díjnak köszönhetően - amely-
hez az anyagokat a Baumit Kft., a pénz-
ügyi támogatást az önkormányzat nyújtja 
– megújul a Bécsi úton, frekventált helyen 
található, üzleteket tartalmazó épület.

Több programot is szervezett az utóbbi 
hetekben a Dorogi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. A népviseletek napján, a 
Tracht Tag-on, április 29-én találkoztak a 
művelődési házban az érdeklődők. Sokan 
sváb ruhában érkeztek az ünnepségre, 
amelyen a Sváb Party muzsikált. 
Május 15-én tartotta a nemzetiségi önkor-
mányzat a dorogi általános iskolások né-
met szavalóversenyét, amelyen az alábbi 

eredmények szület-
tek:
3-4. osztályosok: 1. 
Molnár Katalin (Eöt-
vös), 2. Dobin Kinga 
(Zrínyi)
5-6. osztályosok: 1. 
Pödör Debóra (Eöt-
vös), 2. Nagy Dániel 
(Eötvös), 3. Földes 
Máté (Zrínyi)
7-8. osztályosok: 1. 
Nagy Melinda (Zrí-
nyi), 2. Miklovicz Esz-

ter (Eötvös), 3. Madarász Csenge (Eötvös)
Felkészítő tanárok: Bogár Zoltánné és Gu-
bóné Mártai Márta (Eötvös), Czahesz Anita 
és Kovácsné Fódi Krisztina (Zrínyi) 
Köszönjük a tanulóknak a felkészülést, az 
élményt, amit a versenyen nyújtottak, kö-
szönjük tanáraik felkészítő munkáját!
Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Vörös Jánosné elnök

A népviseletek napja után 
szavalóversenyre hívták a diákokat

Bécsi úti épületé az 
Év Homlokzat- 
felújítási Terve
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Elballagtak, érettségiznek a gimnázium végzősei
Május 5-én elballagtak a Zsigmondy közép-
iskola végzősei. Sok szorgos diák és tanár 
töltötte meg az épületet már kora reggel, 
hogy ünneplőbe öltöztessék az iskolát: vi-

rágokkal, kedves rajzokkal és idézetekkel 
díszítették fel az alsóbb évfolyamosok a 
tantermeket és a folyosókat. 
A végzősöknek az utolsó osztályfőnöki óra 

után a 11. évfolyamosok átadták a tarisz-
nyákat, majd elindultak a ballagók utolsó 
útjukra az iskola falai között. A tanári előtt 
elbúcsúztak az iskola vezetőitől és tanáraik-
tól, majd végleg kiléptek az iskola falai kö-
zül és a díszsorfalon keresztül megérkeztek 
az udvarra, a ballagási ünnepély helyszíné-
re. A 11. és 12. osztályosok búcsúbeszéde 
után, Lőrincz Lívia igazgatónő szólt a végző-
sökhöz. Sok sikert kívánva nekik.
Az idén 60-an tettek az intézményben érett-
ségi vizsgát. A diákok jogi, közgazdász, 
tanári pályára készülnek, többen jelent-
keztek a Testnevelési és a Képzőművészeti 
Egyetemre. A katonai és a belügyi rendé-
szeti csoport végzősei az Altisztképzőben, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a Bel-
ügyi Rendészeti Szakgimnáziumban szeret-
nék folytatni tanulmányaikat.

Az idén több mint 12 000 kg lakossági ve-
szélyes hulladékot szállított el városunk-
ból és ártalmatlanított a Föld napi akció 
eredményeként a SARPI Dorog Kft. Az 
ország egyik legjelentősebb környezet-
védelmi szolgáltatója tevékenységével 
évek óta támogatja Dorog Város Önkor-
mányzatának kezdeményezését, a Föld 
napi veszélyeshulladék-gyűjtést. A Kft. 
ügyvezetőjét, Lágler Katalint kérdeztük 
a cég társadalmi szerepvállalásáról és a 
vállalat fejlődéséről. 
Évek óta több mint tízezer kg veszélyes 
hulladéktól mentesítjük környezetünket a 
lakossági veszélyes hulladék gyűjtés ered-
ményeként. A Kft. milyen egyéb kezdemé-
nyezésekkel támogatja a környezettudatos-
ság erősítését?

Rendkívül szigorú előírásoknak megfelelve 
szállítjuk és ártalmatlanítjuk a lakossági és 
az ipari eredetű veszélyes hulladékokat, 

ezzel mentesítve környezetünket a káros 
anyagoktól. Fő tevékenységünk mellett 
nagy hangsúlyt helyezünk a civil szerveze-
tek támogatására az egészségmegőrzést 
és környezetvédelmet támogató kezdemé-
nyezéseknél. Ennek érdekében a Dorogi 
Égetőmű Környezetfejlesztési Alapítvány 
minden évben pályázatot ír ki a környező 
települések intézményei és civil szervezetei 
számára.

Milyen programok, „jó gyakorlatok” való-
sultak meg az alapítványi támogatásnak 
köszönhetően?

Az elmúlt évben megépült a KRESZ-park a 
Petőfi óvodában, az Eötvös iskolában spor-
teszközöket vásároltak és iskolai táboro-
kat, egészségprogramokat finanszíroztunk. 
Minden évben az önkormányzatot támo-
gatva Dorog zöldfelületeinek és parkjainak 
fenntartására fordítjuk pályázatunk legna-
gyobb hányadát. Jövőre már Tokodaltáró, 

Piliscsév, Esztergom civil szerveze-
tei, önkormányzatai is pályázhat-
nak alapítványunkhoz (a pályázat 
elérhető a www.sarpi.hu portálon 
– a szerk).

A veszélyes hulladék ártalmatlaní-
tása miatt többen kritikusan szem-
lélik a cég tevékenységét, félve a 
környezetszennyezéstől. Mennyire 
engedik bepillantani a lakosságot 
a cég tevékenységébe? 

Fontos számunkra az átláthatóság, 
divatos kifejezéssel transzparen-

cia. Semmilyen titok sincs a vállalatunk 
életében, éppen ezért szeretnénk, ha a te-
vékenységünk iránt érdeklődők minél na-
gyobb számban részt vennének üzemláto-
gatásainkon, ahol részletesen bemutatjuk a 
veszélyes hulladék ártalmatlanításának fo-
lyamatát. Évente mintegy félezer látogatónk 
van, többségében fiatalok, egyetemisták. Új 
beruházások, fejlesztések tervezésekor a 
környezetvédelmi szempontokat a legna-
gyobb mértékben figyelembe vesszük, a 
kockázatok maximális megelőzésének elvét 
valljuk. A hulladék ártalmatlanítás során 
képződő füstgáz összetételét folyamatosan 
ellenőrizzük és büszkék vagyunk arra, hogy 
ezek az értékek jóval kedvezőbbek az uniós 
direktívák által előírtaknál. Mint környezet-
védelmi mérnöknek és egy környezetvédel-
mi létesítmény vezetőjének nagyon fontos 
számomra, hogy tevékenységünkkel olyan 
veszélyes hulladékokat ártalmatlanítunk, 
amelyek a vízbe, talajba, talajvízbe  szivá-
rogva óriási károkat okoznának természeti 
környezetünkben.

Támogatják a környezetvédelmet, 
az egészségmegőrzést
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Nívódíj és arany  
minősítés az  
Erkel-zeneiskola  
növendékeinek
Komáromban a IV. Egressy 
Zongoraversenyen Lóczi 
Zalán, az Erkel Ferenc Ze-
neiskola növendéke nívó-
díjas lett. Tanára Szendi 
Ágnes. 
A Vértes Dunazug Régió Ze-
neiskoláinak  XIII.”Korunk 
zenéje” szólóhangszeres 
versenyén Demeter Balázs, 
akit Lőrinczné Csizmadia 
Katalin fuvola tanár készí-
tett fel, arany minősítést ért el. 
A Keszthelyi Helikon Ünnepségen komoly-
zene-hangszerszóló  kategóriában Ágoston 
Sára klarinétosunk produkcióját arany foko-
zattal jutalmazta a zsűri. Tanára: Kissné Kul-
csár Sarolta.

Kiemelt figyelmet fordítottak a lakosság 
szubjektív közbiztonságérzetét leginkább 
befolyásoló kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyekre – hangzott el az áprilisi testületi ülé-
sen. Mit jelent mindez?
2017-ben 35,7%-al csökkentek az előző 
évhez képest ezen bűncselekmények váro-
sunkban. Ebbe a körbe tartozik az emberö-
lés, kiskorú veszélyeztetése és orgazdaság 
bűncselekmény is, amelyek nem történtek 
2017-ben. A lopások száma tavaly 102-ről 
52-re csökkent, amely az elmúlt 8 év leg-
kedvezőbb adata. Az elmúlt 4 évben nem 
történt személygépkocsi lopás a városban, 
illetve a lakásbetörések száma 31-ről 4-re 
csökkent. A visszaélés kábítószerrel és a 
rablás bűncselekmények nyomozás-ered-

ményessége 2017-ben 100%-os volt. 2017-
ben és 2016-ban is 67 tulajdon elleni sza-
bálysértés történt a városban. A felderítési 
mutató mindkét évben 60% feletti. Ez me-
gyei, sőt országos viszonylatban is kiemel-
kedő eredmény.
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedé-
si balesetek száma 2017-ben 18-ra csökkent 
az előző évi 19-ről. Ezen belül ki kell emelni, 
hogy halálos kimenetelű közlekedési bal-
eset 2017-ben nem történt Dorogon. 
A városi feladatokon kívül milyen egyéb fela-
dataik voltak 2017-ben?
Részt vettünk az illegális migrációval kap-
csolatos rendőri feladatok ellátásában, így 
rendszeresen teljesítettünk szolgálatot a 
déli határszakaszon. 
Biztosítottuk a város jelentősebb rendezvé-
nyeit, illetve a labdarúgó mérkőzések külső 
biztosításait végeztük.
Az országosan is kiemelkedő eredmények 
mellett mit vettek számításba Az Év Rendőr-
kapitánysága cím adományozásakor? 
Az eredmények mellett a szakmai bíráló 
bizottság megvizsgálta, értékelte a megye 
rendőrkapitányságainak munkáját, tevé-
kenységét, azok hatékonyságát, eredmé-
nyességét. Azt, hogy milyen fegyelmezet-
ten, szakszerűen működtek, milyen szintű 
közbiztonságot szolgáltatott a lakosok szá-
mára. Mennyire eredményesen működtek 
együtt a társszervekkel, polgárőrséggel, 
önkormányzatokkal, milyen visszajelzések 
jöttek a munkájukról. Komplexen értékel-

ték a megye hét rendőrkapitányságát. En-
nek eredményeként pedig megyénkben a 
Dorogi Az Év Rendőrkapitánysága.
Mikor vehette át a díjat?
Megtiszteltetés volt számomra, hogy az el-
ismerő oklevelet a rendőrség napja alkal-
mából rendezett megyei központi ünnepsé-
gen vehettem át, ahol a rendőri vezetők és 
jutalmazott kollégákon kívül részt vettek a 
megye polgármesterei is. 
Ebben az évben Ön több szempontból is ju-
bilál. Így talán még értékesebb ez a szakmai 
elismerés.
Való igaz. Egyrészt 25 éve teljesítek hivatá-
sos rendőri szolgálatot és idén júliusban lesz 
10 éve, hogy kineveztek a Dorogi Rendőrka-
pitányság vezetőjének. Jó visszajelzés volt 
ez az elmúlt évek munkájának. Külön öröm 
számomra, hogy ilyen módon ismerték el az 
általam vezetett kapitányságot.
Milyen Dorogon rendőrkapitányságot vezet-
ni?
Úgy gondolom, hogy könnyebb olyan vá-
rosban jó közbiztonságot teremteni, amely 
város folyamatosan fejlődik, ahol új beru-
házások vannak, ahol csökken az álláske-
resők száma, ahol újra indul az ipari park-
ban a termelés. Ahol a város támogatja a 
rendőrséget, ahol kiépül a térfigyelő rend-
szer és még folytathatnám. Ezen folyama-
tok és döntések mögött Dorog város veze-
tése, képviselő testülete áll, ezért szeretnék 
köszönetet mondani, a kapott anyagi és 
erkölcsi támogatásért.

Elismerés: Az Év Rendőrkapitánysága a dorogi
Interjú Krasula János rendőr ezredessel, a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjével

2017-ben rendkívül jól alakult a város közbiztonsági helyzete. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2017-ben 
13,5%-kal csökkent az előző évi adatokhoz képest, míg 2010-hez képest 61 %-os volt a csökkenés. A nyomozás eredményességi 
mutatója 74,9%-os, ami az elmúlt 8 év legjobb eredménye. Ezek a mutatók is hozzájárultak ahhoz, hogy Az Év Kapitánysága címet 
érdemelte ki a dorogi. Krasula János rendőr ezredest, a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjét kérdeztük.

A Landesrat (Magyarországi Német Ének-
, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) 
által rendezett VII. Országos Ifjúsági Kó-
rusfesztiválon, Városlődön a Zrínyi isko-
la Kamarakórusa, mely a Dorogi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Gyermekkó-
rusaként is működik, megvédte korábbi 
eredményeit, és ismét elnyerte az ARANY 
ROZMARING DÍJAT, ezen felül kategóriá-
jukban a FESZTIVÁL DÍJAT is kiérdemel-

ték. 2019 januárjában a magyarországi né-
metség legrangosabb, protokolláris szintű 
eseményén, az LdU Gálán énekelhetnek 
Budapesten. A kórust felkészítette és ve-
zette K. Fódi Krisztina, harmonikán kísért 
Sax Norbert.
Május 17-én Dorogon, az „Éneklő Ifjúság” 
Országos Minősítő Verseny körzeti rendez-
vényén a zrínyis kóruscsaládból a Kama-
rakórus nemzetiségi népdal kategóriában 
ARANY minősítést, a Kicsinyek Kórusa 
ARANY minősítést és külön ELISMERŐ OK-
LEVELET kapott. A Cantilena Gyermekkó-
rus ARANY DIPLOMÁVAL minősítést nyert, 
valamint „A legjobban felépített műso-
rért” külön ELISMERŐ OKLEVÉLLEL jutal-
mazták a kórusvezető K. Fódi Krisztinát. 
Zongorán Szendi Ágnes, fuvolán és furu-
lyán Lőrinczné Csizmadia Katalin, harmo-
nikán Sax Norbert kísérte a kórusokat. 

A Cantilena kóruscsalád  
tavaszi sikerei
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete az alábbi napirendekről döntött 
május 25-én
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb esemé-
nyekről 

2.) Dorog Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelete 
3.) Beszámoló a TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2017. évi szak-

mai tevékenységéről 
4.) Beszámoló a Dr. Magyar Károly Városi Bölcsőde 2017. évi szak-

mai tevékenységéről 
5.) Beszámoló a Dorogi József Attila Művelődési Ház 2017. évi szak-

mai tevékenységéről 
6.) Beszámoló Dorog Város Egyesített Sportintézményének 2017. 

évi szakmai tevékenységéről 
7.) A Dorog és Térsége Turizmus Egyesület 2017. évi pénzügyi és 

szakmai beszámolója, 2018. évi pénzügyi terve 
8.) A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-

tainak 2017. évi átfogó értékelése 
9.) Beszámoló az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzés jelen-

téséről 
10.) Az önkormányzati adóhatóság 2017. évi beszámolója 
11.) Beszámoló a Pénzügyi, Városfejlesztési Bizottság átruházott 

hatáskörében hozott döntések 2017. évi teljesítéséről 
12.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 

döntések 2017. évi teljesítéséről 
13.) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj emelése 
14.) Dorog Városi Köztemető ravatalozó épületének felújítása 
15.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2018” pályázat el-

bírálása 

A testületi ülésen hozott határozatokat teljes terjedelmükben a 
város hivatalos honlapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A kép-
viselők által alkotott rendeleteket írásos formában a Gáthy Zoltán 
Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeumban és a város honlapján 
olvashatják. 

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. JÚNIUS 28-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónap-
ját a polgármesteri hivatalban.

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő telefonon és e-mailen 

elérhető: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Sándor utcában 

június 13-án, a Hunyadi utcában július 4-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 tanter-
mében tartja fogadóóráját. A képviselő telefonon és e-mailen 
is elérhető: 30/296-9711, finta.a@t-email.hu

HOMÁNYI-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 júniusban fogadónap-
ját előzetes időpont egyeztetés alapján tartja. Telefon, e-ma-
il: 70/367-1099, polonyi.zsolt@jobbik.hu

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonon elérhető: 
70/908-5558

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető: 
sziglir@gmail.com

A Pro Schola Nostra Alapítvány köszöni az 1 %-os támogatásokat.
Kovács Lajosné Kuratórium elnöke

Dorog város levegőjének  
minősége a mérések alapján
2018. május 1. és 2018. május 27. között

1. Kéndioxid (SO2)
 átlagértéke: 1,00 μg/m3

 előírt határértéke: 125 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 0,80 %-a

2. Nirogénoxid (NO2)    
átlagértéke: 10,96 μg/m3

 előírt határérték: 85 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 12,89%-a

3. Szénmonoxid (CO)    
átlagértéke: 399,63 μg/m3

 előírt határértéke: 5000 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 7.99 %-a

4. Ózon (O3)
 átlagértéke: 92,22μg/m3

 előírt határérték: 120 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 76,85 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 
 átlagértéke: 17,96 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 35,92 %-a

Határérték túllépés nem történt.

„Pro Schola Nostra” Alapítvány
2017. évi egyszerűsített mérlege 2017. 12.31-én

2017. 01. 01. induló egyenleg  2.203.888 Ft
2017. évi bevételek

NAV 1% 284117,- Ft
Kamat ter.elsz.ktg -2.661,- Ft
Elnyert támogatás előlege 7.498.283,-Ft
Összesen 7.779.773,-Ft

2017. évi kiadások
OTP ktg. 16.635,-Ft
Számlavez.értékp. 10.000,-Ft
Ügyvédi költség 3.700,-Ft
Csibe tábor ktg. 70.000,-Ft
Tiroli nyelvi tábor ktg. 172.980,-Ft
Speciális sportesz. besz. 99.550,- Ft
Könyvelési prog.friss. 13.970,- Ft
Nyelvizsgadíj 20.400,-Ft
Nyomtatvány 500,- Ft

Összesen: 407.735,-Ft
2017. 12. 31. Záró egyenleg  9.575.926,-Ft
Dorog, 2018. január 27.
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UltraBalaton: negyedszáz 
dorogi teljesítette a 221 km-t
Május 11-13. között rendezték meg Magyarország egyik legnép-
szerűbb sporteseményét, az UltraBalatont. A dorogiak öt csa-
pattal, 24 fővel vágtak neki a 221 km-es Balatont övező körnek. 
Minden résztvevő a nagy hőség ellenére sérülésmentesen telje-
sítette a versenyt és elérte a maga elé kitűzött célt. Gratulálunk a 
sportolóknak!
További részletek: www.dorogisport.hu

Bajnok lett ifi kézi-
labda csapatunk
Ifjúsági csapatunk a felnőttekhez hason-

lóan, Tatabányán játszotta utolsó mérkőzését (Tatabányai SC 
– Dorogi ESE 28-39 (15-18). Hosszú sorozat végéhez értek a lá-
nyok, hiszen az ifjúsági csapat nagyrészt a felnőtt illetve a ser-
dülő keret tagjaiból tevődik össze. Sebességükkel és látványos 
gólokkal örvendeztették meg szurkolókat a mérkőzésen. A má-
sodik félidőben a lassan már hagyománnyá váló „kínai figura” 
is tökéletesen sikerült Imrei Nóri és Forgács Klaudia főszerep-
lésével. 
Bona Gergő edző: - Úgy indultunk neki a bajnokságnak, hogy 
szeretnénk megnyerni. Ez sikerült, úgyhogy minden elismeré-
sem a lányoké. Nagyon büszkék lehetünk. Kiemelkedtünk a me-
zőnyből: 22 mérkőzésből 21 győzelem, plusz 360-as gólkülönb-
ség. Jó úton haladunk, hogy megyénkben a leány utánpótlás 
kézilabda meghatározó bástyája legyünk. A másodosztályban 
is biztos vagyok, hogy meghatározó szerepet fog játszani csa-
patunk, hiszen csak egy játékosunk, nevezetesen Priáll Edina 
„öregszik” ki. Köszönjük a szülőknek az egész éves támogatást 
és kitartást!

A BAJNOKOK: Bodnár Nikolett, Czúth Zoé, Forgács Klaudia, 
Forgács Viktória, Gáspár Vanda, Imrei Nóra, Markos Réka, Má-
tyás Anna, Mátyás Viktória, Molnár Eszter, Pap Krisztina, Poh-
ner Orsolya, Priáll Edina, Szittya Lili, Tolvaj Dorka, Tolvaj Gréti, 
Turák Antónia.
Fotó: Kondi Photo 

Több mint ezren kocog-
tak a Futás Hónapjában

A Dorogi Sport és a Dorogi Futókör Sportegyesület közös akciója, 
a Futás Hónapja során a március 17-én elmaradt Országfutást pó-
tolták az érdeklődő iskoláknak, óvodáknak.
1 hónapon keresztül összesen 11 alkalommal mentek futni kö-
zösen a gyerekek a szüleikkel, a pedagógusokkal és a Dorogi 
Futókör Sportegyesület tagjaival. Összesen 1038 embert mozga-
tott meg a Futás Hónapja: 658 gyermek, 364 felnőtt és 16 Dorogi 
Futókörös vett részt a programsorozatban. 23 osztály és 14 ovis 
csoport vett részt a kihívásban. Példaértékű a pedagógusok és a 
szülők aktivitása is, hiszen a gyerekek nélkülük nem tudtak volna 
részt venni a programban.
A 23 osztály és a 14 ovis csoport közül a nyertesek:
ElevenPark belépő: Hétszínvirág Óvoda Micimackó csoport
Cyberjump belépő: Zrínyi Ilona Általános Iskola 3.a
AquaWorld belépő: Zrínyi Ilona Általános Iskola 1.a
Visegrádi bobozás: Petőfi Sándor Általános Iskola 1.a

Szép bajnoki szezonzáró 
A Varga János és Mé-
hes Norbert edzők 
által vezényelt U14-
es dorogi csapat már 
kijelentheti: az idén 
övéké a bajnoki tró-
fea. 
Május 14-én az Újbu-

da elleni mérkőzésen megszerzett idegenbeli győzelmük bizo-
nyossá tette a csapat számára, hogy ebben a szezonban az U14-es 
korosztályban a Dorogi FC a legjobb.
A bajnokcsapat tagjai: Bartl Dominik, Bokàn Barnabás, Bokàn 
Bence, Buranyi Bence, Faragó Bàlint, Farkas Jeromos, Farkas Ta-
más, Horváth István, Kara Gergő, Keck Balázs, Kálló Roland, Czvik 
Máté, Pohner Zsolt, Selmeczi Bendegúz, Sterczer Balázs, Szlovák 
Kristóf, Harmat Zsombor, Làcza Gàbor 
A Dorogi FC U17-es csapata (edző: Fenyvesi László) a tabella élén 
posztolt 1 fordulóval a bajnokság vége előtt: 1. Dorogi FC 63 pont, 
2. Kelen SC 61 pont,3. Viadukt SE Biatorbágy 56 pont. Az utolsó 
bajnoki mérkőzést csapatunk június 2-án (lapzártánk után) az FC 
Esztergom ellen játszotta. 

Hajrá Dorog!
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AZ ÜTŐS HANGSZEREK 
TAIKO JAPÁN DOBOSOK, 
CHA-CHA BUDAPEST

FŐSZEREPBEN

PÉNTEK 
17:30 | Black Jack
19:00 | Cha-Cha Budapest
20:30 | Péterfy Bori 
& Love Band élő nagykoncert
22:00 | Cha-cha Live Act

 Fesztivál Bora választás
 Jókedv, vidámság
 Hamisítatlan KosBor-hangulat
 Szusi kóstoló
 Pilisi Kolibri Tánccsoport Flashmob
 Pihenőpontok a parkban

SZOMBAT 
17:00 | Bohemian Acoustic
18:00 | Taiko japán dobosok
19:00 | Primrose Paradise
20:30 | Freddie élő nagykoncert
22:00 | DJ Nara

2018. JÚNIUS 8-9.

Tehetségműhelyekben 
alkottak, táncoltak 
Pályázaton nyert 600 ezer forintot a Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda, 
hogy a 2017/18-as nevelési év során megvalósított, számos, a 
pedagógiai programjukhoz kapcsolódó tehetségműhelyben a 
gyarapíthassák a résztvevő gyerekek ismereteit, kibontakoztas-
sák készségeiket, képességeiket. „A hazai és a határon túli óvodai 
tehetség kibontakoztató programok támogatása” című pályázat 
során (azonosító: NTP-OTKP-17-0177) az „Örökmozgó” labdás”, a 
„Varázsceruza” alkotó, „Mórika” néptánc tehetségműhelyekben 
mozogtak, szereztek ismereteket az óvodások a szeptembertől 
júniusig tartó programsorozat keretében. 
Szrnka Anna intézményvezető elmondta, hogy a projekt június 
8-án a „Szárnybontogató tehetségnap a népművészet jegyében” 
című élménynappal zárul. Délelőtt népi játszótérré és kézműves 

műhellyé alakul a Zrínyi udvara. 
Mindeközben a Kisze-Kusza Zene-
kar tart táncházat a gyerekeknek 
és a jelenlévő felnőtteknek. Dél-
után 16 órától a tehetségműhelybe 
járó gyerekeknek és szüleiknek az 
elmúlt hónapok pillanatképeiből 
vetítettképes előadást tartanak, 
majd megajándékozzák a kis tál-
tosokat. 17 órakor P. Tóth Major 
Krisztina művésztanár nyitja meg 
azt a kiállítást a Gáthy Zoltán Váro-
si Könyvtár galériájában, amelyen 
a „Varázsceruza” műhelyben alko-
tó gyermekek munkái tekinthetők 
majd meg.  

Dorogi író könyve a 
legsikeresebbek között
Magyarország egyik legnagyobb könyvkiadója, a Libri, 10. alka-
lommal hirdette meg az év sikerkönyveinek listáját.  A több for-
dulós megmérettetés után, a tavalyi év 10  legsikeresebb köny-
vei közé választották szépirodalmi kategóriában Cselenyák Imre 
Arany Jánosról szóló életregényét, az „Áldott az a bölcső” című 
regényét.

A Magyar Vöröskereszt területi 

szervezete várja a véradókat a  

Dorogi József Attila  
Művelődési Házban június 
21-én 10 órától 18 óráig.

Mester és Tanítványa 
díjjal ismerték el

Mester és Tanítványa Díjat kapott 
Dankó József tanár, a Zrínyi isko-
la volt igazgatója. Az elismerést a 
KGYTK referenciaintézményi há-
lózat III. országos konferenciáján, 
Hatvanban, május 29-én vehette át. 
Dankó József a konferencián előa-
dást tartott A dorogi Zrínyi iskola 
motivációs gyakorlata a kutató gye-
rekek tudományos konferenciája 
(KGYTK) programban címmel. 
Dankó József évek óta mentorálja 
tanítványait, akik minden évben 
eredményesen szerepelnek az or-
szágos döntőben. Az elismerést 

több éves sikeres munkájáért, a tehetségnevelésért kapta.


