Dorogon
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

MÉLTÓN EMLÉKEZTÜNK
A 170. ÉVFORDULÓN
3. OLDAL

MEGÚJULT A BARLANG
2. OLDAL

PÁLYÁZATON
NYERT AZ EÖTVÖS

BRONZÉRMEK
A FEKETE GYÉMÁNTRÓL

2. OLDAL

7. OLDAL

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

29. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2018. ÁPRILIS

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

Teljes átalakulás a Sátorkőpusztai-barlangban

A BEBTE által üzemeltetett Sátorkőpusztai-barlang az elmúlt hónapokban komoly
jelentőséggel bíró felfedezések helyszínévé
vált. A Dorog és Esztergom határában található, Duna-Ipoly Nemzeti Park felügyelete
alá tartozó kristálybarlangot 1993 óta látogathatja a nagyközönség is. A barlang történetében mérföldkőnek számító, KEHOP-pályázat segítségével tavaly megvalósult
természetvédelmi célú kiépítés jelentős fe-

lületet szabadított
fel a taposás alól. A
beépített acél járófelületek lehetővé
tették a hét évtizeden át használt,
jelentősen szenynyeződött felületek
letakarítását. A járatokban, termekben a letaposott
agyag, illetve a bemosódott üledék
felszedése, valamint a korábbi kutatási depók felszámolása közben érdekes felfedezéseket tettek a BEBTE tagjai. A legnagyobb
átalakulás a barlang középszintjén található Ferde-teremben ment végbe.
Sokszor hason fekve kellett kilapátolni, kiemelni a törmeléket, a 10-20 kilogrammos
köveket. Előkerültek a régen eltemetett
kristályos falfelületek és egy gipszkristályokkal gazdagon borított fülke. A Ferde-te-

Fejlesztik a sportudvart,
erősítik a közösséget
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 infrastrukturális 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 Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskolában az a beruházás, melynek célja a mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek megteremtése
a tornaterem és az Eötvös József Tagiskola sportudvarának
fejlesztésével és egyben egy modern, a mai kor elvárásainak
megfelelő esélyegyenlőséget biztosító, egészséges közösségerősítő intézményi környezet kialakítása.
A fejlesztés keretében az iskola tornaterme (325 m2), a hozzá
tartozó vizesblokk (58 m2) és az Eötvös Tagintézményben a
külső kézilabdapálya (968 m2) teljes körűen felújításra kerül.
A tervezett tevékenységek eredményeként egészséges, biztonságos 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: 40.450.000 Ft
Projekt megvalósulása: 2017.október 1- 2018. október 31.
Cím: 2510 Dorog, Bécsi út. 49.
E-mail: doki@dorog.hu
Honlap: http://www.eotvosdorog.hu/
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rem
bonyolult
alaprajza lassan
kibontakozóban
van. A terem mérete is jelentősen
megnövekedett,
feltárt alja kb. 4
méterrel került
mélyebbre a korábbi, üledékkel feltöltött
talapzatnál. A barlangászok – melyek soraiban immáron a tizenéves korosztály tagjai:
Berndt Áron, Lieber Marcell, Máté Viktor és
Máté Olivér is átélhették a felfedezés élményét – lelkes munkájukkal új látnivalókkal
bővítették a barlang egyébként is gazdag
repertoárját.
Még több érdekességért, kérjük, hogy
kövesse a Sátorkőpusztai-barlang facebook-oldalát, és látogassa meg a barlangot,
hogy mindezeket élőben is megtapasztalhassa.
Lieber Tamás

Egy álom vált valóra a
térségi szolgálatnál
A Neked MUNKA, nekem
ÁLOM! program egy olyan
kezdeményezés, mely lehetőséget ad fogyatékkal
élőknek és megváltozott
munkaképességű személyeknek hogy kipróbálhassanak egy számukra érdekes szakmát, testközelből
figyelhessék meg a munkavállaló mindennapi tevékenységét. A nyílt napon
a munkahelyi közösség pedig megismerheti a résztvevő tulajdonságait, személyiségét, adottságait.
A program keretében Nagy Zoltánné Erika szeretett volna bepillantást
nyerni milyen lehet a munka egy családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatnál. Az álom teljesülését segítette a Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Tóth Krisztián vezetésével, aki fontosnak tart
minden olyan kezdeményezést, melyben segíteni lehet embertársainkon és egyben bepillantást enged abba a lelkileg kimerítő ám csodás
munkába, melyet a családsegítős kollégái végeznek.
Erikát egy tapasztalt mentor kísérte el álma megvalósulási helyszínére,
ahol érdeklődéssel hallgatta milyen érdekes, izgalmas hivatás a családsegítőé. Alkalom nyílt áttekinteni az intézmény szervezeti felépítését,
működését, munka módszereit, megismerhette a családsegítés folyamatát. Csatlakozott a programhoz Szukiné Kósa Éva Bernadett szakmai
vezető, aki családsegítői feladatokat is ellát.
A fél napos program érdekességekben és információkban gazdag volt.
A szakma megismerése során Erika és a mentorai egymást megismerve
nyugtázhatták, hogy bár valaki lehet megváltozott munkaképességű,
vagy fogyatékkal élő, de az embersége, a lelkesedése, a pozitív életszemlélete mégis akár az egészséges társainknál magasabbra emeli
őket.
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Otthontól a Petőfi térig, történelmi séta és
köztéri szoboravatás március idusán

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepségünkön, március 15-én, történelmi sétával és
köztéri szoboravatással elékeztünk meg a
170 évvel ezelőtti márciusi események forradalmi eszméi és az eszméket tettekre váltó márciusi ifjak emléke előtt.

nyomtatott szórólapjaival indult tovább
Táncsics kiszabadítására, amelynek helyszíne a „100 éves sportkapu” volt. A séta
utolsó állomásán huszártoborzó táncot
láthattak az érdeklődők Tóta Attila táncművész előadásában. A menetet a Kisze-Kusza
Zenekar nagybőgőse és hegedűsei kísérték
egy fogaton. Maronka Csilla, Benkő Péter
és Petróczi Gábor színművészek és Orosz
Róbert énekes korabeli dalokkal, versekkel
színesítették a műsort.
A történelmi séta végállomása a Petőfi tér
volt, ahol ünnepi beszédet mondott dr.

A dorogi iskolások és óvodások közreműködésével különleges módon elevenítettük
meg Dorogon 1848-at. Az Otthon téren gyülekező több száz fős menet Landerer nyomdájától a Nemzeti dal és a Tizenkét pont

Tittmann János polgármester. Köszönetét
fejezte ki a megújult Petőfi szobor megálmodójának, Stremeny Gézának, majd a
koszorúzás percei következtek. Koszorút
helyezett el dr. Völner Pál államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, Dorog Város Önkormányzata, dorogi intézmények,
civil szervezetek, dorogi cégek, pártok képviselői.

Csatára fel, győzni kell!

‚
Kulisszatitkok 48-ból

Március idusán minden
évben vetélkedőktől, történelmi programoktól hangos
a Petőfi iskola. Idén a Petőfi
napok keretében nem csak
a hagyományos, a város iskoláinak meghirdetett tantárgyi versenyeken vehettek részt a tanulók, hanem
ekkor rendezték meg témanapjukat is, amely az 1848-as események sajátos feldolgozásáról szólt. E nap programja alapján az
iskola elnyerte az Oktatási Hivatal bázisiskolája címet. Az alsóban
és a felsőben nyolc-nyolc állomásból szervezett motiváló játékos
feladatsorokat tartalmazó versenyben idézték meg többek közt
a Pilvax kávéházat, az isaszegi csatát, de volt tábori konyha és
hadikórház is. A három dorogi iskola csapatai részére összeállított közismereti versenyek tematikája szintén a kor eseményeihez, nevezetességeihez, híres személyiségeihez kapcsolódtak. A
verseny eredményeit az iskola honlapján tekinthetik meg: www.
petofisandoriskola.oldala.hu

Március 12-én a városi könyvtár vendége volt Dr. Bona
Gábor, aki a történelemtudomány területén országszerte
és nemzetközileg elismert
szaktekintély. A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum nyugalmazott igazgatója – a közelmúltban még
egyetemi tanár – a könyvtár felkérésére az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 170. évfordulójának alkalmából tartott
érdekes, kulisszatitkokat és humort sem nélkülöző előadást.
Az általános felvezető után a szabadságharc alatt létrejött
nemzetőrségről, zászlóaljakról és magáról a honvédségről, valamint a huszárság fénykoráról tartott vetített képes előadást.
A közönségtalálkozó végén jutott idő többek között a szabadságharc végkimenetelét firtató kérdésekre is. A Dorogon élő
történész azok hosszú sorát gazdagítja, akik közvetett módon
településünk kultúrtörténetét öregbítik.
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Eucharisztikus demonstráció a viharfelhők alatt
sziporkázó fényeinek ölelésében –, és egy
nagy gellérthegyi tűzijáték zárta. Végül
a Citadellán egy 50 méter magas kereszt
gyulladt meg bengáli tűzből. A rendezés
technikailag is bravúrosnak bizonyult, sőt
gazdaságilag is nyereséges volt.
De a tömegek életre szóló élménye, és
őszinte istenkeresése mellett a rendezvénysorozat sokarcúságát mutatja az össznemzetinek beállított, politikai legitimációt és
(ki)utat kereső eszmei törekvés – mind az
egyházi, mind a világi vezetők részéről – a
második világégés hajnalának viharfelhői
árnyékában.
Szabó-Berghauer Zoltán
Az 1938-as, Dorogot is érintő Eucharisztikus
Világtalálkozó budapesti vonatkozásait és
történelmi előzményeit tekintjük át. Eredete a XIII. sz. közepéig vezethető vissza,
hiszen az ún. Úrnapjából (1246-tól), és az
ahhoz kapcsolódó körmenetből alakult ki.
Az első „kongresszust” egy dél-francia aszszony kezdeményezte (Maria Emilia Tamisier), ebből akkor még csak zarándoklat lett
Avignonba (1874). Az első nemzeti kongresszus egy évvel később volt Faverneyben
(Fro.), az első nemzetközi pedig Lille-ben
(1881). Érdekes, hogy a találkozó egy igen
szekularizált közegben valósult meg, de így
összhangban volt azzal az ún. oltáriszentséget illető „ellenméreg” szereppel is, mely az
eretnekséggel, a modern szenvedélyekkel
és a személyes bűnökkel szemben kívánt
hatni. Francia nyelvterületről csak 1902ben lépett ki (egy kivételével), és 1905-ben
már Rómában tartják, amikortól minden
rendezvényen részt vesz a pápai legátus,
így a magyarországin is. Általában csak egy
konkrét város kapott megbízást, de mindenképpen az eucharisztia helyi tiszteletéhez
vagy egy katolikus egyházi évfordulóhoz
kapcsolódott a lebonyolítás. 1938-ban a
900. Szent István-i év alkalmából rendezett
Eucharisztikus Világkongresszus „a magyar
katolicizmus huszadik századi történetének
legnagyobb szabású ünnepségsorozata
volt”. (Gergely Jenő) Ennek főpróbáját és
előképét az első magyar nemzeti eucharisztikus kongresszus (1928) és a Szent Imre-év
jelentette (1930). A világkongresszusi gondolatot Serédi Jusztinián hercegprímás menedzselte éveken keresztül – Varsót, Prágát
és Zágrábot is kiszorítva az esélyesek közül.
Meg kell említsük, a katolikus egyház komoly társadalmi-politikai küzdelmet folytatott az 1930-as években. Politikailag
többé-kevésbé beilleszkedett, pedig még
ellenzéki szerepre is kényszerült. A nemzetiszocializmus hatalomra kerülését ele4

inte nem nézte aggodalommal: a célokkal
egyetértettek, de a módszerekkel nem.
Később azonban – a nyilasmozgalom hatására is – nyilvánvalóvá lett a nácizmus újpogánysága, és ez megosztotta politikai frontvonalukat. Maga az egyház a „sekrestyébe
szorult”, és felfogása szerint a bajok forrása
a hitetlenség terjedése, az egyháztól való
tömeges elfordulás, és a hatalom elszakadása a keresztény erkölcsöktől, valamint
az ateista szellemiségű kommunizmus lett.
Mindennek XI. Pius pápa is hangot adott, elítélve a faji megkülönböztetést is.
Éppen 1938-ban történt több nagy fordulat:
(1) az Anschluss és (2) a hithű Imrédy Béla
kormányalakítása. Utóbbi igen pozitív tényező lett, még (3) a zsidótörvények akkori
megszavazása ellenére is. Ebben a bonyolult és ellentmondásos helyzetben kellett
demonstrálnia a katolikus kongresszusnak
az isten- és emberszeretet, a megértés-elfogadás és megbocsájtás üzenetét.
A rendezvénysorozat május 25-29. között
mégis gigantikusra sikerült – római visszhangja szerint dicséretesre vizsgázott. Sikere persze a Szentszék pártoló hozzáállásától is függött. A központi és fő ünnepségek
helyszíne a Hősök tere volt, ahol a kongreszszus hatalmas főoltára állt. (De vidéki események is gazdagították a programokat.)
A küldöttségek között szerepelt Eugenio
Pacelli bíboros legátusával, a későbbi XII.
Pius pápa. Prominens, közéleti és egyházi személyek asszisztáltak: Horthy Miklós
kormányzó (és felesége mint fővédnök),
Imrédy, Serédi, Szendy Károly (Bp. polgármestere), Teleki Pál kultuszminiszter, Hóman Bálint tárca n. miniszter stb., valamint
rengeteg civil ember vett részt a rendezvényeken – csak a zárómisén 500 ezren voltak!
A rendezvénysorozatot az Andrássy úti körmenet, majd látványos hajós körmenet a
Dunán – a főváros egyedülálló panorámájának, és jeles épületeink esti homályban

Dorog város levegőjének minősége a
mérések alapján
2018. február 26. és 2018. március 25.
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:
2,04 μg/m3
előírt határérték:
85 μg/m3
a mért átlag a határérték: 25,93 %-a
3. Szénmonoxid (CO)
átlagértéke:
775,00 μg/m3
előírt határértéke:
5000 μg/m3
a mért átlag a határérték: 5,50 %-a
4. Ózon (O3)
átlagértéke:
65,35 μg/m3
előírt határérték:
120 μg/m3
a mért átlag a határérték: 54,47 %-a
5. Ülepedő por (PM10)
átlagértéke:
32,71 μg/m3
előírt határértéke:
50,00 μg/m3
a mért átlag a határérték: 65,42 %-a
Határérték túllépés ülepedő por (PM10)
vonatkozásában három esetben történt.
Legmagasabb érték 134% március 4-én.
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. április 30.
Készült: 5000 példányban ISSN 1418-1940
Dorog Város hivatalos honlapja: www.dorog.hu
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Megújul a Bimbó utca
Március 19-én a munkaterület átadással megkezdődött a Bimbó utca
szilárd burkolatának kialakítása. A kemény fagyok végén, a kedvező
időjárási viszonyoknak köszönhetően indulhatott az önkormányzati
beruházás.
Mint korábban megírtuk októberben és novemberben az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. beruházásában és a Thermin Kft. kivitelezésében megújultak a Bimbó utca víziközművei (vízvezetékek, szennyvízcsatorna).
A kivitelezés mintegy 40 munkanapot vett igénybe. A munkálatokat követően kezdődhetett meg március végén az utca út- és járdafelújítása.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS
Dorog Város Képviselő-testülete és a Baumit Kft. 2018. évben,
nyílt és nyilvános pályázatot hirdet
„Dorog Város Év Homlokzat Felújítási Terve-2018”
megnevezéssel.
Pályázni bármely Dorog Város teljes közigazgatási határain belül
található épület utcai homlokzatával lehet.
A részletes pályázati dokumentáció átvehető személyesen
Dorog Város Polgármesteri Hivatalában (2510 Dorog, Bécsi út
79-81.) vagy letölthető a www.dorog.hu hivatalos honlapról.
A pályázatokat a részletes kiírásnak megfelelő tartalommal
2018. év május hónap 14. napjáig lehet leadni.
A pályázáshoz sok sikert kíván
a „Dorog Város Év Homlokzat felújítási Terve-2018”
Bíráló Bizottsága!
Dorog, 2018. március 29.
Tisztelettel:
dr. Tittmann János sk.
polgármester

A művelődési házban tartja klubnapjait az ILCO
A megalakulásának 32 évébe lépő Dorogi ILCO
Egyesület töretlenül szolgálja térségünk bélbetegséggel küszködőinek érdekeit és segíti tagjait
ezen betegség elviselésében.
Ez az év a megújulást is hozta betegszervezetünknek. Miután a dorogi szakrendelőt és kórházat
összevonták az esztergomi kórházzal, az egyesület a klubnapjait már nem tudja a rendelőintézetben tartani. A Dorogi Önkormányzat jóvoltából az

egyesület klubnapjait - kivéve a nyári hónapokat
- minden hónap harmadik keddjén a Dorogi József Attila Művelődési Házban tartja 14:30-kor.
Ide várunk ezentúl minden érdeklődőt.
Az itt tartott első első klubnapon bemutatkozott
az egyesület új vezetősége és vázolta terveit a
tagság előtt. Az egészségügyi kormányzat 2018
-ban a vastagbél szűrést kiterjeszti a teljes lakosságra. Megtárgyaltuk a kampány segítségére

kidolgozott egyesületi terveket.
Megrendülten búcsúzott a tagság Kovácsné Petró Zsuzsanna sorstársuktól, aki a közelmúltban
vesztette el a betegséggel vívott csatáját. Végakarata új jelenség a civil egyesületek életében. A
gyászoló család és egykori munkatársainak a búcsúztatásra szánt pénzét adományként az egyesület további sikeres működésére adományozta.
Binder Józsefné elnök

Pályázati felhívás
„Dorogi lakóingatlanok hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítésére”
A Dorogi Kommunális Közalapítvány a 3/2008.
(VI.04.) sz., a 4/2008. (VI. 04.) sz., valamint az
1/2012. (III. 07). sz. határozatait a 2/2018. (III.27.)
sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja:
1. A jövőben dorogi lakóingatlanok energiaracionalizálására, nyílászárók cseréjére, az
ingatlan hőszigetelő vakolattal történő felújítására, illetve a fűtés korszerűsítésére kamatmentes kölcsönt nyújt.
2. A Dorogi Kommunális Közalapítvány éves pályázat keretében 3 M Ft- ot oszt ki a pályázók
között, pályázatonként maximum 500.000,Ft-ot lehet igényelni 2 évre kamatmentes kölcsön formájában.
3. A pályázat benyújtás feltételei:
- Komplett nyílászárók cseréje, plusz épület
hőszigetelés.(az elbírálásnál a komplett
pályázat előnyben részesül).
- Nyílászárók cseréje.
- Épület hőszigetelés.
- Fűtés korszerűsítés.
- pályázó (kérelmező) nyilatkozata (igazolás) arra vonatkozóan, hogy más pénzintézetnél van-e hiteltörlesztése, annak havi
törlesztő összege, valamint annak lejárati
időpontja.
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- pályázó (kérelmező) munkáltatói jövedelem igazolása.
- KHR- Központi Hitelinformációs Rendszer
(régi nevén: BAR- Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) adatbázisában szereplő személy nem pályázhat.
- Az odaítélt támogatási összeg 10%-a viszszatartásra kerül.
- A pályázónak a munka elvégzésére vonatkozóan bejelentési kötelezettsége van,
melyet a Műszaki Osztály felé kell megtennie a beruházás megkezdésétől számított
12 hónapon belül.
A visszatartott 10% összeget csak a bejelentést követően, valamint a Műszaki
Osztály által ellenőrzött munka átvétele
után kaphatja meg. A hitel folyósításától
számított 12 hónapon belül a munkát be
kell fejezni.
- Amennyiben a pályázó a kivitelezést nem
végzi el 12 hónapon belül, továbbá nem a
megadott célra használja fel az összeget,
abban az esetben a kapott támogatási öszszeget egy összegben, kamat felszámolásával vissza kell fizetnie.
- A kamat mértéke a mindenkori jegybanki

kamat 2-szerese.
- A földhivatali ingatlan-jelzálogjog bejegyzés költsége, valamint a majdan ingatlan-jelzálogjog törlésre vonatkozó költség
a pályázót terheli.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 30.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. május 15.
A pályázat benyújtásához szükséges kérelem-formanyomtatvány a Dorogi Polgármesteri Hivatal
Titkárságán, (I. emelet) Nagy Katalin ügyintézőnél átvehető.
munkaidőben:
hétfőtől - csütörtökig 8 órától - 16 óráig,
péntek 8 órától - 12 óráig
A pályázati kiírás megjelenik: Dorog Város Önkormányzat internetes honlapján (www. dorog.hu)
és a Közhírré Tétetik helyi újságban.
A sikeres pályázatok elbírálásáról a pályázók a
döntést követően 30 napon belül értesítést kapnak.
Dorog, 2018. március 27.
Dorogi Kommunális Közalapítvány

5

DOROG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA

TESTÜLETI HÍREK

FOGADÓNAPOK

Dorog Város Képviselő-testülete március 29-én az alábbi napirendi pontokról döntött

DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2018. április 26-án (csütörtök) 8-12 óra között tartja fogadónapját a
polgármesteri hivatalban.

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
két ülés közötti időben hozott döntésekről, fontosabb eseményekről
2.) A Kommunál-Junk Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi
pénzügyi beszámolója, 2018. évi üzleti terve
3.) „Dorog, Petőfi Sándor Általános Iskola energiahatékonysági
fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása
4.) Dorog, Sportcsarnok belső felújítása, Iskola utca páratlan oldala járda felújítása, ivóvízvezeték kiváltása és zöldfelület fejlesztés
5.) Dorog Város „Év Homlokzat Felújítási Terve 2018” pályázat
meghirdetése
6.) Dorog Város közigazgatási területén a kiemelt fejlesztési terület (Dorogi Ipari Park) partnerségi véleményezése, környezeti
vizsgálat lefolytatása
7.) Bejegyzett polgári önszerveződések 2018. évi támogatása
8.) Beszámoló a Polgármester átruházott hatáskörében hozott
döntések 2017. évi teljesítéséről
9.) Pedagógiai Szakszolgálat és Zsigmondy Vilmos Gimnázium és
Informatikai Szakközépiskola átszervezésének véleményezése
10.) A Dorogi FC támogatása
11.) Önkormányzati nyilatkozat

KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁI
BÉRES TIBORNÉ önkormányzati képviselő április hónapban telefonon, valamint e-mailen keresztül történő egyeztetés alapján
tartja fogadóóráját a Dorogi József Attila Művelődési Házban.
Egyeztetés: 30/947-71-86, beres.a@hdsnet.hu
BOKROS LÁSZLÓ önkormányzati képviselő a Gáthy Zoltán Városi
Könyvtárban április 11-én, valamint április 25-én tartja fogadóóráját 16-17 óra között. 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 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-mailen elérhető.
E-mail: molnaralbert52@gmail.com
POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő április 17-én 16-17 óra
között tartja fogadóóráját a Jobbik Irodában (Széchenyi ltp.
3/B.). Telefon: 70/367-10-99, E-mail: polonyi.zsolt@jobbik.hu
NAGY ATTILA önkormányzati képviselő telefonos egyeztetés alapján tartja fogadóóráját: Telefon: 70/602-2985.
SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képviselő e-mailen elérhető:
sziglir@gmail.com.

Zárt ülés:
1.) A felsőoktatásban, nappali tagozaton tanulók 2017/18. tanév II.
féléves támogatása
2.) Elismerő emléklap adományozása
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.

Pályázati felhívás
önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadására 2018. április 9-től-20-ig
Cím

Lakás alapte- Szobaszám Komfortfokozat
rülete (négyzetméter)

Lakásfenntartás havi költségei:
Lakbér
Szociális Ft/ Piaci Ft/lakás
lakás

Dorog, Zsigmon- 39 m2
dy V. ltp. 20. 3/4.

1

komfortos

8.395 Ft

Villany: 7.000 Ft délelőtt: 11.00 óráVíz: 6.000 Ft
tól 11.20 óráig

Dorog, Zsigmon- 52 m2
dy V. ltp. 15. 2/1.

2

komfortos

10.875 Ft

Villany: 7.000 Ft délelőtt: 10.30 óráVíz: 6.000 Ft
tól 10.50 óráig

Dorog, Baross G. 36 m2
ltp. 1. 2/8.

1

komfortos

7.750 Ft

Villany: 7.000 Ft délelőtt: 09.00 óráVíz: 6.000 Ft
tól 09.20 óráig

Dorog, Baross G. 54 m2
ltp. 31. 2/6.

2

összkomfortos

21.762 Ft

Villany: 7.000 Ft délelőtt: 10.00 óráVíz: 6.000 Ft
tól 10.20 óráig

Dorog, Baross 38 m2
G.ltp. 25. fsz./2.

1

összkomfortos

15.314 Ft

Villany: 7.000 Ft délelőtt: 09.30 óráVíz: 6.000 Ft
tól 09.50 óráig

A lakások festését, igény szerinti felújítását a pályázók saját költségükön végezhetik el.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 20. (péntek délelőtt
12 óra).
A pályázat nyomtatványát a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán le-
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A lakás megtekintésére
megjelölt diőközüzemi díjak
pont:
becsült össze2018. Április 13. Pénge (Ft/lakás):
tek

het átvenni ügyfélfogadási időben. (2018. április 9-20-ig.)
A döntés határideje: 2018. május 11.
A döntés közzététele a város honlapján történik (www.dorog.hu)
A lakások műszaki állapotáról információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán ügyfélfogadási időben.
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Bronzos Fekete Gyémánt Április a futás
hónapja Dorogon

Hetedik alkalommal rendezte meg a Dorogi Nehézatlétikai Club a
Fekete Gyémánt Kupát március 24-25-én. Az idén – a városi sportcsarnok felújítása miatt – a Tokodi Hegyeskő Általános Iskola tornacsarnokában léptek szőnyegre a tizenkét országból – köztük
Svédország, Csehország, Ukrajna, Lengyelország, Moldávia - érkezett birkózók.
A DNC legsikeresebb versenyzője Klányi Krisztofer (71 kg) volt, aki
bronzérmet szerzett a kadet korosztályban. Edzői: Kismóni János,
Klányi János és Struhács György.
Krisztofer ezzel a bronzéremmel és a válogató versenyen hozott
jó formájának köszönhetően kvalifikálta magát a Kijevben áprilisban megrendezendő Európa-bajnokságra.
A hétvége a Fekete Gyémánt Csapatbajnoksággal
ért véget, ahol
vegyes csapatok
mérték össze erejüket. A dorogiak
az
ukránokkal
együtt mérkőztek
és bronzéremmel
zárták a Kupát.

A dorogi gimnázium az
idei bajnok
A Pézsa Tibor Sportcsarnok munkatársai idén is megemlékeztek
a legendás testnevelőről és edzőről, néhai Csabai Lajosról. A térség középiskoláinak 11-12. osztályosai küzdöttek meg a végső
helyezésekért, összesen 7 csapat, két csoportban.
Hajnal Zoltán testnevelő szakmai vezetésével a zsigmondys fiúk
megnyerték a bajnokságot.
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Ti is csalódottak
vagytok az elmaradt VII. Országfutás miatt, mert
úgy érzitek, simán
teljesítettétek volna a távot? Szeretnétek továbbra
is egy jót kocogni-mozogni közösen?
JÓ HÍRÜNK VAN!
2018 áprilisa a FUTÁS HÓNAPJA Dorogon!
A Dorogi Sport és a Dorogi Futókör Sportegyesület változatos
programokat kínál a futni szeretőknek. Az elmaradt VII. Országfutás nyereményeit sajnos nem tudtuk átadni a gyerekeknek. Hogy
ne maradjanak nálunk az Elevenpark, a Visegrádi Bobpálya, Cyberjump és AquaWorld jegyek, ezért egy szuper kihívást találtunk
ki nektek. Az előre meghirdetett időpontokban városi közösségi
kocogásokat tartunk, ahol a lelkes óvodai csoportok és iskolai
osztályok bepótolhatják a közös mozgást.
Szabályok:
– Egy osztályból/csoportból az osztálylétszám felének és 10 fő
szülőnek jelentkeznie kell (több fő lehet, kevesebb nem).
– A táv minden esetben 1,5 km és az adott intézmény elől indul
az útvonal.
– Tekintettel arra, hogy a gyerekek 16 óráig iskolában vannak és
a szülők többsége is dolgozik, ezért a kocogás kezdési időpontja 17:00.
– A Dorogi Futókör Sportegyesület tagjai várnak benneteket induláskor, akik összeadják és regisztrálják, hány fő jelent meg
az osztályból. Ezután jó hangulatú, lassú tempójú kocogás veszi kezdetét.
– A 1,5 km teljesítése után visszatérünk a kiindulási ponthoz,
ahol közös fotó készül a csapatról.
– A résztvevő osztályok/csoportok neve ezután egy kalapba kerül és a program végén sorsolás útján dől el, ki tölthet el egy
szuper napot ezekben a kalandparkokban.
A jelentkezés továbbra is az osztályfőnököknél történik. Az időpontokról, részletekről az esemény facebook oldalán tájékozódhattok!

A római romoknál
barangoltak a kalandorok
Március
24-én
újra útra keltek
a Barangoló Kalandorok. A túra
célpontja ezúttal
a Gete alja volt,
melyet Dorogról
indulva, Tokodaltáró érintésével
közelítettek meg.
A kirándulás során megtekintették Tokod lenyűgöző római kori
romjait, majd “Ótokod” irányából érkeztek a Gete vonulataihoz.
Az élménydús túrázást Horváth Magdolna vezette.
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április 21-én

További információ:
33/431-299/166-os mellék,
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu

