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Az egész világ egy szent estét Dorogon töltött

Hatalmas összefogással 
újult a Zrínyi iskola ud-
vara, a „72 óra kompro-
misszum nélkül” akció 
keretében három napon 
át a föld napjának hétvé-
géjén. A felsősök udvarára 
fa ülőfelületek kerültek, az 
alsósokat rengeteg beton-
ra festett játék fogadja, s a 
játszóudvaruk is megújult: 
minden játék friss színek-

ben pompázik, új padokkal. A sportpályák vonalait, a bejáratot és a 
korlátokat is újrafestették. A koordinátorok, Széher Edit és Kovács Klá-
ra évek óta tervezik a projektet. Pályázatok, szülői és vállalkozói hozzá-
járulások mentén állt végül össze a hét vége programja. A tantestület 
mellett a megszólított szülők munkájukkal nagy segítséget nyújtottak 
a tervek kivitelezésében. 
Hálás köszönettel tartozunk támogatóinknak, akik süteménnyel, pé-
káruval, italokkal, kávéval, zöldséggel, gyümölccsel, hússal, festékkel, 
egyéb eszközökkel támogattak bennünket: Sítechnika Kft., ELERBÉ Út-
építő Kft., Ámulat Stúdió, Chiss-Bau Kft., Rajos Szikvíz, Rajos fagyizó, 
Édes Krémes, Ligeti Pékség, Sváb Pékség, György Pékség, Léna Ked-
vencei, Molnár Söröző, Vivien Illatszer, Krecskovszki Mária, Vörös Pé-
ter, Dankó család, Takács család, Arató család, Horváth család, Varga 
Jánosné, Honvéd Tímea és a postával szemközti zöldséges. 

Kovács Klára

Több vagy, ha adsz! 
– példás összefogás a zrínyis gyerekekért

Hangverseny a zeneiskolában
A budapesti összművésze-
ti csoport, az Alkotó Mu-
zsikusok Társasága 1996 
februárja óta már igazán 
sok alkalommal látogatott 
el a dorogi zeneiskolába, 
hogy ott elhangozhassa-
nak a Társaság szerzőinek 
művei. 22 éve ápoljuk ezt 
a kapcsolatot. Szendi Ág-
nes a Dorogi Erkel Ferenc 
AMI tanára egyben az AMT 

zeneszerző tagja is. Egy-egy ilyen összejövetelen nemcsak zeneszó 
hallatszik, hanem irodalmi felolvasásra is sor kerül , hiszen az AMT 
hivatásos muzsikus tagjai komponálnak vagy irodalommal vagy 
képzőművészettel foglalkoznak. A rendezvényen felléptek zeneis-
kolánk furulya-, fuvola-, hegedű- és zongora tanszakán tanítók és 
tehetséges tanítványaik. Valódi élmény a szereplőknek és a közön-
ségnek is, amikor tanár és diák együtt muzsikál. Nagyon szép pél-
da volt erre Fehér György Miklós Duóinak előadása, Mérész Ignác 
hegedűduóinak, Laczó Zoltán Vince hegedűtriójának, Gallai Attila 
fuvolatrióinak megszólaltatása. Felcsendültek ezeken a szerzőkön 
kívül Büky Géza, Csepregi György, Hajdu Lóránt, Rékai Iván, Szánthó 
Lajos, Szendi Ágnes zenedarabjai, Csepregi György, Forgács Éva írá-
sai. Köszönet a kollégáimnak, hogy megvalósulhatott az április 18-i 
szép koncert!

Szendi Ágnes

Az Euharisztikus Kongresszus a római ka-
tolikus egyház rendszeresen megrendezett 
világméretű eseménysorozata. Célja az oltá-
riszentség megismerésének és tiszteletének 
elmélyítése.
Négy évenként más-más városokban rende-
zik meg a kongresszust.
1938 után, 2020-ban ismét Budapest adhat 
otthont - az immár 52. - Eucharisztikus Kong-
resszusnak. Az 1938-as budapesti esemé-
nyekhez szervesen kapcsolódtak a dorogi 
ünnepi események. A 80. évforduló alkalmá-
ból szeretnék megemlékezni a dorogi ese-
ményekről.
1938. május 25-június 2. között került sor 
az eucharisztikus eseménysorozatra. Ez 
volt a Szent Hét, a magyarság történelmi 
nagy hete. Az ünnepség Dorogon szorosan 
kapcsolódott az esztergomi és az országos 
programhoz. Ezért a munkásotthonokban 
eucharisztikus napokat rendeztek és vele 
kapcsolatos előadássorozatokat tartottak.
Május 30-án az egész világ egy szent estét 
Dorogon töltött. Fontos egyházi személyek 
vendégeskedtek aznap településünkön: Se-

rédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, dr. 
Hlond Ágoston bíbornok, Belgium  prímása, 
O Doherty Mihály manília érsek valamint Ro-
binson Pascal dublini érsek.
Az impozáns ünnepség a bányász templom 
előtti téren, a Gáthy Zoltán által épített szé-
noltár előtt zajlott. 6000 főnyi bányász sereg 
fáklyás felvonulással tisztelgett az eucha-
risztikus Krisztus-király előtt. Felejthetetlen 
és egyedülálló történelmi esemény volt a 
település történetében a húszezernyi ember 
hódolata a szénoltárnál.
Az előkelő vendégek érkezése, a korabeli 
újságok szerint nagy izgalomban tartotta 
a szervezőket. A magas rangú vendégeket 
Chorin Ferenc tanácsos üdvözölte, a körme-
netet Hlond Ágoston bíboros vezette. Seré-
di Jusztinián nagy hatású beszédet tartott, 
melynek lényege: az emberi boldogság igazi 
alapja a béke.
Az Eucharisztikus Kongresszus a békét szol-
gálta.
Az ünnepségen jelen volt Dr. Schmidt Sándor 
bányaügyi főtanácsos, aki a munkásokkal 
együtt hitet és hűséget fogadott az anya-

szentegyházhoz. Beszédében az alábbiakat 
mondta: „A mai ünnepségre attól az oltárkép-
től jöttünk ide, mely a föld mélyében dolgozó 
bányászt legfőbb égi pártfogója gondjaira 
bízva ábrázolja és amelyet azért alkotott, 
hogy napi munkáját ajánlja fel az Úr szolgála-
tára, kitől e munkához az erőt meríti. Az a nép, 
amelynek verejtékes munkája gyümölcsében 
a szeretettel kitermelt és a Mindenhatónak 
felajánlott búzából készült kenyér színében, 
a valóságban jelenik meg előttünk az Úr és 
itt a szénoltárra helyezkedve mutatja azt az 
összhangot, mit az oltár és az azon megjelenő 
Krisztus-király jelentenek. A magyarságnak, 
ha új ezer évet akar elérni, Szent István prog-
ramját kell újra a magáévá tenni.” - fejezte be 
beszédét Schmidt Sándor.
Az ünnepség befejezéseként a bányász ve-
gyeskar Steiner György vezényletével, a 
bányász zenekar kíséretével Harmath Artúr 
egyházzenei alkotását adta elő. Végül Hlond 
Ágoston bíboros áldást mondott a tömegek-
re.
Az impozáns ünnepséget felejthetetlenné 
tették a szép külsőségek, a bányászok szala-
mandere és a jó rendezés.
A Szent Hét programjaiban még meg kell em-
líteni a május 31-i programot: az országjáró 
Szent Jobb „Aranyvonatának” fogadását a 
dorogi vasútállomáson.

Mucha Ildikó

2018. május 12-én felelevenítjük a korabeli 
történéseket az Európa Nap – a Párbeszéd 
Napja ünnepén. Meghívó a 8. oldalon. Szere-
tettel várunk Mindenkit!
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Rengeteg veszélyes hul-
ladék gyűlt össze 

Lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciót tartott Dorog Város 
Önkormányzata és a Sarpi Dorog Kft. a Föld Napjához kapcsoló-
dóan.
A tavaszi nagytakarítás során a dorogi háztartásokban felgyülem-
lett rengeteg veszélyes hulladékot eredményezett, amelyeket az 
idén is öt gyűjtőponton adhattak le a környezettudatos lakók. 
A 3500 kg elektronikai hulladék mellett gyógyszerek, vegyszerek, 
festékmaradványok töltötték meg a speciális tartályokat április 21-
én.
Íme az összegyűjtött veszélyeshulladék-mennyiségek:

Hulladék megnevezése Mennyiség (kg)

festék és lakk hulladék (higító) 9050

gyógyszer hulladék 120

mosószer hulladék 940

növényvédőszerek 820

olajok és zsírok 1080

Összsen: 12010

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Összesen mintegy 230 000 000 
forint értékben újulnak meg 
iskolai épületek és udvarok az 
EFOP-4.1.3-17.számú, ”Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek inf-
rastrukturális fejlesztése” című pályázat sikeresnek ítélt projektjei 
keretében. A Klebelsberg Központ Tatabányai Tankerülete, mint 
projektgazda négy oktatási intézményben valósítja meg ezeket a 
projekteket Esztergomban, Esztergom-kertvárosban és Dorogon.
Ennek keretében hamarosan kezdetét veszi a Dorogi Zsigmon-
dy Vilmos Gimnáziumban az a beruházás, melynek célja a min-
dennapos testnevelés, testedzés infrastrukturális feltételeinek 
megteremtése. A sportudvar fejlesztésével, modern, a mai kor 
elvárásainak megfelelő, esélyegyenlőséget biztosító, egészséges, 
közösségerősítő intézményi környezet kerül kialakításra. 
A fejlesztés keretében az iskola tornaterme (200 m2), a hoz-
zá tartozó vizesblokkok (48 m2) és a külső kosárlabdapálya  
(390 m2) teljes körűen felújításra kerül. Ennek keretében meg-
újul a tornaterem, de az iskolaépület külső homlokzati nyílás-
záróit is kicserélik. 
A tervezett tevékenységek eredményeként egészséges, biztonsá-
gos és motiváló tanulási és munkakörnyezet jön létre, amelyben 
hatékonyabb lesz a tanulás. A sportudvar fejlesztésével szabadtéri 
sportolásra, mozgásra nyílik lehetőség a tanórákon, a tanórákon 
kívüli tevékenységek során és a gyerekek szabadidejében is.
Összeg: 80.900.000 Ft
Projekt megvalósulása: 2017. október 1- 2018. október 31.
Cím: 2510 Dorog, Otthon tér 3.
E-mail: info@zsigmondy-dorog.hu
Honlap: http://www.zsigmondy-dorog.hu/

Az Év Kapitánysága 
a dorogi
A Dorogi Rendőrka-
pitányság vezetője, 
Krasula János rendőr 
ezredes az április 27-
én megtartott testületi 
ülésen beszámolt a 
város bűnügyi, közbiz-
tonsági adatairól. Az 
Év Rendőrkapitánysá-
gának választott do-
rogi intézménynek kö-
szönhetően 2017-ben 
13 százalékkal csökkent a bűnesetek, közlekedési 
kihágások száma 2016-hoz képest, míg a 2010-es 
bázisévhez hasonlítva 60 százalékkal. Városunk-
ban 37 százalékkal kevesebb lopást követtek el, és 
csökkentek a személyi sérüléssel járó közlekedési 
balesetek is. Krasula János rendőrkapitány megkö-
szönte a város anyagi és erkölcsi támogatását a kép-
viselő-testületnek, majd dr. Tittmann János polgár-
mester jutalmakat adott át négy dorogi rendőrnek, 
akik a közbiztonság javítása érdekében végeztek ki-
váló munkát. Jutalmazta a testület Quintz Norbert 
c. r. törzsőrmestert, Bátori Sándor r. törzszászlóst, 
Matuz Dániel r. alezredest és dr. Szabó Mária r. had-
nagyot.

A munka ünnepének tiszteletére

Több százan gyűltek össze a Hősök te-
rén, hogy a „munkát és a munkatelje-
sítményre képes embert” ünnepeljék 
május elsején. A dorogi Bányászzene-
kar felvezetésével a Bécsi út, a Mária 
utca, Köztársaság út érintésével vo-
nultak az Otthon térre. A menetben a 
dorogi kulturális és sport egyesületek, 
alapítványok, intézmények képviselői 
szép számban vettek részt. A művelő-
dési ház előtt dr. Tittmann János pol-

gármester köszöntötte a felvonulókat: 
Dorog új beruházásairól beszélt. Az Is-
kola utcában láthatta a menet a készü-
lő birkózócsarnokot, a megújuló Petőfi 
iskolát. A területen számos egyéb fej-
lesztés – útépítés, zöldfelület kialakí-
tás, sportcsarnok felújítás – valósul 
meg még az idén. Az Otthon téren a 
beszéd után a hagyományos virsli-sör/
üdítő várta az ünneplőket.
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Költészet napja prózával körítve a könyvtárban

Április 11-én délelőtt a városi könyvtárban tar-
tott szavalóversenyen 42 diák jelent meg a doro-
gi iskolákból. A felhívás értelmében a családdal 
kapcsolatos versekkel készültek a gyerekek – 
tekintet-tel arra, hogy 2018. a Családok éve mi-
nősítést kapta. A rendezvényt Imre Tibor nyitott 
meg egy kedvcsináló verssel. A klasszikus, illetve 
kortárs szerzőket és szerzeményeiket is felvonul-
tató elő-adások zsűrije Nyizsnyánszkiné Tavaszi 
Margó (az Eötvös iskola volt magyartanára), 
Mucha Ildikó (a könyvtár volt vezetője) és Antal 
Zsuzsanna (a könyvtár munkatársa, korábban 
magyartanár) voltak, s az alábbi eredménnyel 
értékelték a szavalatokat:

1-2. évfolyam:
1. Árkosi Viktória (2. o.) Eötvös, felkészítő ta-

nár: Hamál Andrea
 K. László Szilvia: A kis lajhár Alajos
2. Varga Lili (1. o.) Petőfi, felkészítő tanár: 

Czuprik Gyögyné
 Szalai Borbála: Nyúl Tamás, az óvodás
3. Goda András (2. o.), Eötvös, felkészítő ta-

nár: Hamál Andrea
 Zelk Zoltán: Este jó…
2-3. évfolyam:
1. Rákosi Sámuel (3. o.) Eötvös, felkészítő ta-

nár: Horváth Magdolna
 Varró Dániel: Szösz néne
2. Szőke Dóra (4. o.) Zrínyi, felkészítő tanár: 

Kukné Zsombik Mária
 Juhász Magda: Hová lett az ellenőrző?
3. Fritz Fanni (4. o.), Eötvös, felkészítő tanár: 

Szabó Márta
 Osváth Erzsébet: Zsémbes Zsófi ébredése

5-6. évfolyam:
1. Farkas Réka (6. o.) Eötvös, felkészítő tanár: 

Kornokovics Attila
 Vesztergom Andrea: Nagy kislányok titkai
2. Földes Máté (6. o.) Zrínyi, felkészítő tanár: 

Kovácsné Fódi Krisztina
 Erdős Virág: Dal a segítségről
3. Kozák Noémi (6. o.) Zrínyi, felkészítő tanár: 

Révészné Gubík Anikó
 Benedek Elek: Az árvák
7-10. évfolyam:
1. Szitás Erik (7. o.) Zrínyi, felkészítő tanár: 

Révészné Gubík Anikó
 Túróczy Zoltán: Tanács
2. Árkosi Klaudia (7. o.) Eötvös, felkészítő ta-

nár: Kornokovics Attila
 József Attila: Íme, hát megleltem hazámat…
3. Dobin Anett (7. o.) Zrínyi, felkészítő tanár: 

Révészné Gubík Anikó
 Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom
 és
 Vaszkán Dávid (10. o.) Zsigmondy, felkészí-

tő tanár: Soós Tibor
 Karinthy Frigyes: Előszó

Délután 5 órakor rendhagyó költészet napi 
rendezvényre került sor a könyvtárban, amely 
a könyv-tárosok és a magyartanárok össze-
fogásával jött létre. Az eseményen kiemelten 
részt vettek: Czig-lényi Eszter (Zrínyi), Gurinné 
Pintér Gabriella (könyvtár), Kovács Klára (Zrí-
nyi), Kovácsné Fódi Kriszti-na (Zrínyi), Révészné 
Gubík Anikó (Zrínyi), Takács Edit (Petőfi), Imre 
Tibor (szülő), Kornokovics Attila (Eötvös) és Sza-
bó-Berghauer Zoltán (könyvtár).
A program része volt a Petőfi és a Zrínyi iskola 
tanulóinak versvideó összeállítása, kedvenc ver-
seink felolvasása, illetve a könyvtárban leadott 
versszavazatok (konkrét költő, konkrét verse) 
összesíté-sének kihirdetése, ami az alábbi rang-
listát eredményezte:

József Attila, Radnóti Miklós, Ady Endre, Szabó 
Lőrinc, Tóth Árpád, Kosztolányi Dezső, Pilinsz-
ky János, Arany János, Petőfi Sándor, Lackfi 
János, Varró Dániel, Shakespeare, Thomas 
Merton

(Az általános iskolák felső tagozataiból több 
mint 500 szavazat érkezett!)

A MAGYAR PRÓZA NAPJÁTÓL A KÖLTÉSZET 
NAPJÁIG címmel irodalmi pályázat indult febru-
árban, melynek eredményhirdetése is a program 
része volt.  A 17 munkából a nyertes pályázatokat 
maguk a diákok olvasták föl, akik jutalomban is 
részesültek.
1. ÍRJ MEG EGY VERSET, MÉG EGYSZER! (ver-

sátiratok)
 SETŐFI PÁNDOR - Egy gondolat rág engemet 

(Költészet Apja Díj, Hubácsek Péter, 8. osz-
tály, Zrínyi iskola, Cziglényi Eszter tanítványa)

 ZIMANTE - Tanár leszek (Rímhányó Díj, Zentai 
Máté, 6. osztály, Petőfi iskola, Bogár-Bódi Ber-
nadett tanítványa)

 TENGERIMALACOK - Varró feldolgozás (Ákom-
bákom Díj, 3.b, Zrínyi iskola, Kovács Klára ta-
nítványai) 

 VANI – Bánya (FelülÍró Díj, Vadasi Vanessza, 6. 
osztály, Eötvös iskola, Szegvári Judit tanít-vá-
nya)

 DR. ZSÁKOS BOLVÁCI - Elszállt álmok (VER-
Sengő Díj, Kovács Boldizsár, 6. osztály, Zrínyi 
is-kola, Kovácsné Fódi Krisztina tanítványa)

2. ÍRJ EGY MONDÁT DOROGRÓL!
 ZIMANTE - A furfangos vacsora (Gyémánttollú 

Író, Zentai Máté, 6. osztály, Petőfi iskola, Bo-
gár-Bódi Bernadett tanítványa)

 MIMA - Mióta nem dörög a föld Dorog alatt... 
(Aranytollú Író, Mihályi Márton, 5. osztály, 
Zrínyi iskola, Révészné Gubík Anikó tanítványa)

 ROZÁLIA - Legenda a városi könyvtárról 
(Ezüsttollú Író, Sándor Rebeka, 6. osztály, Pe-
tőfi iskola, Bogár-Bódi Bernadett tanítványa)

Április 12-én Fábián Janka írónő volt a vendé-
günk, aki az Aranykönyv internetes szavazáson 
2017-ben, szépirodalom kategóriában Az utol-
só boszorkány lánya című könyvével első díjas 
lett. A főként történelmi romantikus regényeivel 
,2009 óta jelentkező írónő beszélt pályakezdé-
séről, motívumai-ról, munkamódszeréről és a 
hazai könyvkiadás buktatóiról is. Szívesen vá-
laszolt a közönség kérdé-seire, majd a hosszú 
sorban kígyózó rajongóknak örömmel dedikált 
még igen sokáig. A telt házas közönségtalálkozó 
méltó folytatása volt a költészet napi rendezvé-
nyeknek, így a magyar próza sze-relmesei sem 
maradtak élmény nélkül.

95 évvel ezelőtt alakult meg az egyéni és társas 
vállalkozások érdekvédelmi szervezete, a Do-
rogi Ipartestület. Szűcs György elnököt kérdez-
tük a jubileumi évfordulón.
Évtizedekkel ezelőtt jött létre a Dorogi Ipartestület. 
Milyen szándékkal?
1923 novemberében alakult meg szervezetünk, 
amelynek apropóját az adta, hogy az Esztergomi 
Ipartestület a trianoni döntés miatt számos tagját 
elveszítette a magyar települések elcsatolásával. 
Mindeközben nőtt a nehézipar és ezzel együtt 
Dorog jelentősége. A dorogi járásban élő iparosok 
úgy döntöttek létrehozzák önálló szervezetüket, 
a Dorogi Ipartestületet, amely a Vértes-Gerecse 
térség 19 községét és jelenleg két városát foglalja 
magába. 
Saját telken saját székházat üzemeltettek, amely-
nek épületmaradványa még megtalálható a Bécsi 
út Tokod felőli kivezetésénél. 
1935-re készült el székházunk, amelyben 1948-ig 
székelt a testület. Sajnos az államosítás után új-
ból kellett mindezt kezdenünk, előbb albérletben 

működtünk, később 1960-ban új Székházat vásá-
roltunk az Orgona utcában, majd Szolgáltató Há-
zat építettünk, és üzemeltetünk a kihalóban lévő 
szakmáknak – cipész, kozmetikus, vegytisztító.
Miben nyújt segítséget a kisvállalkozóknak a szer-
vezet?
Munkaadói és szakmai érdekképviseletet nyúj-
tunk tagjainknak, akik 1990 óta önkéntesen vál-
lalják a tagságot. Segítjük a gazdaságban, a kép-
zési struktúrákban és jogszabályi környezetben az 
eligazodást. Pályaválasztási és pályaorientációs 
szakmai napokat szervezünk. Könyvelő céget mű-
ködtetünk – szintén székházunkban -, amely segíti 
tagjainkat, és nem tag vállalkozókat a vállalkozói 
kérdésekben. Minősített munkaügyi szervezet-
ként fogadónapokat tartunk, szakmai problémák 
ügyeit intézzük. Hírlevelünket kéthetente eljut-
tatjuk tagjainknak, partnereinknek, amelyekben 
a legfrissebb képzési, átképzési és továbbképzési 
lehetőségekről, szakmai fórumokról tájékoztatjuk 
őket. Kétévente kézműveseink termékeiből kiállí-
tást rendezünk a művelődési házban. 

A hagyományok ápolása rendkívül fontos a szerve-
zetnek. 
Számos kézműves tagunk van, akikre mindig szá-
míthatunk a kiállítások rendezésénél. Fontosnak 
tartjuk a kihalóban lévő szakmák újjáélesztését, 
tagjaink teljesítményének elismerését. Minden 
évben átadjuk kitüntetéseinket az arra érdemes 
kisvállalkozóknak, kézműveseknek. Az idén a jubi-
leumi közgyűlésen a Magyar Kézművességért Díj 
Arany fokozatát vehette át Nyitrai János leányvári 
asztalos kisiparos, IPOSZ Díjat kapott Spielmann 
Pál máriahalmi pékmester és dr. Makra Ernőné 
műszaki mérnök a Balatonfűzfői Öreg Diákok és 
Tanárok Baráti Köre (FÖDTBK) elnöke, akikkel 
társszervezeti kapcsolatunk van.  A kitüntetéseket 
Németh László, az IPOSZ Elnöke adta át. 
Hogyan foglalná össze az Ipartestület tevékenysé-
gét?
Napszámosok vagyunk, akik a legkisebbeknek 
– kisvállalkozásoknak - segítünk, hogy azok meg-
erősödve szolgálják a magyar gazdaságot. 

A kisvállalkozóknak segít a 95 éves Dorogi Ipartestület
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TESTÜLETI HÍREK
Dorog Város Képviselő-testülete április 27-én az alábbi napiren-
dekről döntött
1.) Beszámoló Dorog Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiz-

tonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsola-
tos feladatokról 

2.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb ese-
ményekről 

3. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

4.)  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosí-
tása 

5.)  Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ 2017. évi szakmai be-
számolója 

6.)  Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2017. évi szakmai beszámolója 

7.)  Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum 2017. 
évi szakmai beszámolója 

8.)  Dorog Város Kulturális Közalapítvány 2017. évi beszámolója 
9.)  Dorog Kommunális Közalapítvány 2017. évi beszámolója 
10.)  Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány 2017. évi be-

számolója 
11.)  Közétkeztetési közbeszerzési eljárás kiírása 
12.)  R11 jelű gyorsforgalmi út létesítésével kapcsolatos nyomvo-

nal változatok 
13.)  Dorog, Jubileum téri Bányász emlékmű felújítása 
14.)  Nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttag-

jának megválasztása 
15.)  Vaszary Kolos Kórház Esztergom támogatási kérelme

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 honlap-
ján olvashatják.

FOGADÓNAPOK
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. május 24-én (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját 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 május 23-án 16-17 óra 
között a Zrínyi lakótelepen, június 6-án 16-17 óra között a Kossuth 
utcában tartja fogadónapját. 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
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 iskolá-
ban. 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 telefonon elérhető. 
Tel.: 30/993-4599

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő május 15-én, 16-17 óra  
között tartja fogadónapját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp.). 
Telefon, e-mail: 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

Dorog város levegőjének  
minősége a mérések alapján
2018. március 23. és április 22. 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: 17,97 μg/m3

 előírt határérték: 85 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 20,22 %-a

3. Szénmonoxid (CO)    
átlagértéke: 573,33 μg/m3

 előírt határértéke: 5000 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 11,47 %-a

4. Ózon (O3)
 átlagértéke: 82,38 μg/m3

 előírt határérték: 120 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 68,65 %-a

5. Ülepedő por (PM10) 
 átlagértéke: 24,17 μg/m3

 előírt határértéke: 50,00 μg/m3

 a mért átlag a határérték: 43,33 %-a

Határérték túllépés nem történt.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK DOROGON
Készült a „Spori Print Vincze” Kft. nyomdájában
Felelős kiadó: Dr. Tittmann János polgármester; Főszerkesztő: Madarász Tímea; 
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. május 30.Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu

Házi segítségnyújtás térítési 
díjai
A TÁBITA Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtás alapellátásban 
2018. április 01. naptól hatályos intézményi térítési díj 450,- Ft/óra.
Igénylők részére a személyi térítési díj sávok jövedelem szerint az aláb-
biak:

0 – 50.000,- Ft Térítés mentes
50.001,- – 80.000,- Ft 200,- Ft/óra
80.001,- – 100.000,- Ft 250,- Ft/óra
100.001,- – 120.000,- Ft 300,- Ft/óra
120.001,- – 140.000,- Ft 350,- Ft/óra
140.001,- – 160.000,- Ft 400,- Ft/óra
160.001,- Ft felett 450,- Ft/óra

Dorog, 2018. 04. 03.
 Dr. Heidl Beáta sk.

 Intézményvezető
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Dorog Város Kulturális Közalapítványa
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

2017. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Dorog Város Kulturális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/14 
számú végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, 
céljai megvalósításában 5 fő kuratóriumi és 3 fő felügyelő bizottsági tag 
társadalmi munkában segíti a közalapítvány működését. Elnök: Végh Éva.
1. Számviteli beszámoló
A közalapítvány a 2017. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvelést vezet és egysze-
rűsített éves beszámolót állított össze. 
2017. évi mérleg adatok ezer Ft-ban
Eszközök Források

Képzőművészeti alko-
tások

2.425 Induló tőke 2.310

Befektetett pénzügyi 
eszköz

1.398 Tőkeváltozás 1.952

Pénzeszközök 509 Tárgyévi eredmény 70
Rövid lejáratú kötelezettség 0
Passzív időbeli elhatárolás 0

Eszközök összesen 4.332 Források összesen 4.332

2017. évi eredmény kimutatás adatai ezer Ft-ban
Bevételek Költségek, ráfordítások

Dorogi Lexikon 2. kiadás 

bevétele

9

Dorogi Önkormányzati tá-

mogatás

510 Anyag jellegű költség 333

NAV 1% SZJA 60 Igénybe vett szolgáltatások 152
Lekötött betét kamata 49 Egyéb szolgáltatások 23

Személyi jellegű kifizetések /va-

csora/

20

Egyéb ráfordítások 0
Pénzügyi műveletek ráfordításai 30

Bevétel összesen 628 558
Tárgyévi eredmény: 70 ezer forint nyereség, melyet az alapítvány közhasz-
nú tevékenységének és működési költségeinek finanszírozásához fog fel-
használni.
A közalapítvány teljes közhasznúsági jelentése a www.dorog.hu-n megte-
kinthető.

Dorogi Kommunális Közalapítvány
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

2017. évi
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Dorogi Kommunális Közalapítvány jogállása a bíróság Pk. 60.095/21 
számú végzése alapján közhasznú szervezet. Közhasznú tevékenysége, 
céljai megvalósításában 5 fő kuratóriumi tag és 3 fő felügyelő bizottsági 
tag társadalmi munkában működik közre. Kuratórium elnöke: Grósz Béla. 
1. Számviteli beszámoló
A közalapítvány a 2017. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet és egysze-
rűsített éves beszámolót állított össze.
2017. évi mérlegadatok

Eszközök Források adatok 
e Ft-
ban

Lakossági kölcsön 287 Induló tőke 400
Pénzeszközök 8 394 Tőkeváltozás 9 485
Követelések 1 013 Tárgyévi eredmény -221
Aktív időbeli elhatárolás 56 Rövid lejáratú 

kötelezettségek
45

Passzív időbeli el-
határolás

41

Összesen: 9 750 9 750

2017. évi eredmény kimutatás 

Bevétel Költségek, ráfordítások adatok e 
Ft-ban

Kamatbevétel 11 Anyag jellegű költség 194
Dorog Önkormányzat 
támogatás

0 Személyi jellegű 
költség

38

NAV 1% Szja 0 Egyéb ráfordítás 0
Összesen: 11 232

A közalapítvány teljes közhasznúsági jelentése a www.dorog.hu-n megtekint-
hető.

Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

2017. évi
Közhasznúsági jelentés

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány jogállása a bíró-
ság Pk. 60.108/1993/69. számú végzése alapján közhasznú szer-
vezet.
Közhasznú tevékenysége, céljai megvalósításában 6 fő kuratóri-
umi tag társadalmi munkában segíti a közalapítvány működését. 
Elnök: Sitku Pál 
1. Számviteli beszámoló
A közalapítvány a 2017. évi gazdálkodásáról a számviteli törvény-
nek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt 
vezet és egyszerűsített éves beszámolót állított össze. 
2017. évi mérleg adatok E Ft-ban

Eszközök Források
Tárgyi eszközök / Ingatla-

nok /

0 Induló tőke 23916

Követelések 44783 Tőkeváltozás 27033
Különféle egyéb követelések 0 Tárgyévi eredmény -5614
Pénzeszközök 597 Kötelezettségek 45

Passzív időbeli elhatárolás
Eszközök összesen 45380 Források összesen 45380

2017. évi Eredmény kimutatás adatai E Ft-ban
Bevételek Költségek, ráfordítások
Dorog Város Egyesített Sportintézmé-

nyétől kapott támogatás

600 Anyagjellegű költség 503

ELKOM-COOP Bt. támogatás 55 Személyi jellegű költség 147

Értékcsökkenési leírás 0
NAV 1% SZJA 11 Egyéb ráfordítás 5630
Bevétel összesen 666  Kiadás összesen 6280

A közalapítvány teljes közhasznúsági jelentése a www.dorog.hu-n megtalál-
ható.

Felhívás
A Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat a magyarországi né-
metek múltjával és jelenével összefüggő „Rajz és Fotópályáza-
tot” hirdet különböző korosztályok részére.

Korosztályok:
1. Óvodások
2. Általános Iskolások
3. Középiskolások
4. Felnőttek

Pályázni lehet fotóval és különböző technikával készült alkotással. 
Az alkotásokat paszparturázva az alkotó nevével és életkorával 
megjelölve kérjük leadni a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Hely-
történeti Múzeum 2510 Dorog, Bécsi út 42. címre.
Leadási határidő: 2018. június 10.
Eredményhirdetés és a legjobb munkákból a kiállítás megnyitója 
2018. szeptember 3-án 17 órakor a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeum Galériájában lesz.
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Tekertek a  
bringások és a 
túrázók 

A Dorogi Kerékpáros Egyesület tavaszi első, szervezett túráját 
április 15-én tartotta. Hagyományteremtő szándékkal szervezték 
meg az eseményt, amelyen több mint félszázan vettek részt. A 
Buzánszky Jenő Stadion előtt gyülekeztek, majd a gyönyörű fek-
vésű Péliföldszentkeresztre tekertek. A klub tagjaihoz csatlakoz-
tak a DESE Dorogi Természetjáró Szakosztályának tagjai is, akik 
Bajótig a csapattal tartottak, hiszen ők medvehagymát szedni 
indultak. 

Kiemelkedő gólarány-
nyal nyerték a megyei 
diákolimpiát
A megyei diákolimpia döntőjében szerepeltek a dorogi labdarú-
gók  április 19-én. A mérkőzéseket a diákolimpiai helyezésekért 
Komáromban tartották.
A III. korcsoportban mindössze egyetlen kapott gól mellett nyer-
te meg a megyei döntőt a Dorogi FC U14-U13-as játékosaiból álló 
csapat, így készülhetnek az országos megmérettetésre.

Eredmények: 
Dorog - Bábolna 7-0 
Dorog - Esztergom 7-0
Dorog - Tatabánya 5-1
Dorog - Tata 4-0 

Az I. korcsoportban a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és 
Sportiskolai Általános Iskola tanulói, a Dorogi FC U9-es csapatá-
nak játékosai szerepeltek, akik a diákolimpia ezüstérmével tér-
hettek haza. Mérlegük: két győzelem egy döntetlen és egy vere-
ség. Edzőjük: Szabó Ferenc.
Április 20-án szintén Szabó Ferenc edző irányításával a 10 éves 
korosztály mérkőzött a diákolimpiai címért, amelyet megnyertek. 
Békéscsabán május 11-13-án az országos diákolimpián lépnek 
pályára a dorogi labdarúgók.
Méhes Norbert edző: - A dorogi utánpótlás játékosok rendkívül jól 
játszottak. Mindhárom korcsoportban megérdemelten állhattak a 
dobogóra sportolóink. 

Horgássz a gyermeknapon!
Május 27-én, vasárnap 9-11 óráig Tát és Esztergom között lévő 
úgynevezett Sódergödörben gyermeknapi horgászversenyt 
szervez a Dorogi Bányászok Horgász Egyesülete a környező hor-
gászegyesületekkel közösen, amelyre minden 6-14 év közötti kis 
horgászt szeretettel várnak! Gyülekezés 8 órától. További infor-
máció: www.dbhe.hu 

Ismét kupát szerveznek 
a tekesport rajongóinak
Május 25-27-én immár hetedik alkalommal rendezik meg a 
Comp-L Számítástechnika Kupa tandem páros versenyt a dorogi 
kétsávos tekepályán. Nevezni május 11-ig lehet a férfi és vegyes 
párosoknak. A teke 
kupára a versenyző-
kön kívül várják az ér-
deklődőket is.
A versenybíróság tag-
jai: Bíró László elnök, 
Karcz Jenő elnökhe-
lyettes és Bíró Kriszti-
na titkár.
A verseny rendezője 
és fővédnöke: Karcz 
Jenő, a Comp-L ügy-
vezetője. 

Nemzetközi tornán 
győztek kézilabdázóink
A Dorogi Egyetértés Sportegyesület Kézilabda szakosztályának ifjúsági 
csapata húsvét előtt Horvátországban, Rovinj városában nemzetközi ké-
zilabda tornán vett részt, amelyen aranyérmesek lettek. Csaknem 1400 
sportoló vendégeskedett ezekben a napokban Rovinjban.
Rengeteg elismerést kaptak külföldi és magyar edzőktől egyaránt a do-
rogi kézilabdázók szervezett, gyors és rengeteg futásból álló játékunkért. 
Forgács Klaudia gólkirálynő lett és a torna válogatottjába is bekerült, csak 
úgy, mint Imrei Nóri, mint a torna legjobb balszélsője. 
Részletek: doroghandball.hu



Tavaszi koncert
A Dorogi József Attila Művelődési Házban május 13-án 17 órától Tavaszi 
koncertet ad a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Bányász-
zenekara

A belépés díjtalan!


