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A 2016-os Ünnepi Könyvhéten útjára in-
dított Kultfesztet az idén immár második 
alkalommal rendezte meg szeptember 
20-22-én a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár. 
A nyitó rendezvény – Szax Olivér „Kvart” c. 
kiállítása – szerdán 18 órakor kezdődött, 
de szokatlan módon már fél hattól jöttek 
az érdeklődők: fiatalok és idősebbek egya-
ránt. A kezdés előtt negyed órával a prog-
ram vendégelőadója, Szegő Csaba szaxo-
fonozott, majd Kolonics Péter megnyitóját 
követően ismét a zenész adott elő a képek 
által ihletett dallamokat. Az értő és lelkes 
közönség még sokáig az alkotások között 
maradt, spontán megvalósítva azt a cél-
kitűzést, hogy a könyvtár mint közösségi 
színtér valódi közösséget, közösségeket te-
remtve, párbeszédre ösztönözze az igénye-
sen szórakozni, kikapcsolódni, művelődni 
és kulturálódni vágyókat.
Másnap, 21-én a zene állt a középpontban: 

Grecsó Krisztián József 
Attila-díjas szépíró és Kol-
lár-Klemencz László (Kis-
tehén) énekes, dalszerző, 
szövegíró adott közös 
gitárkoncertet. A két mű-
vész olykor szerepet is 
cserélt: Krisztián szóló-
zott, illetve László olva-
sott fel saját novelláiból. 
A rendkívül dinamikus és 
jó hangulatú kis koncert 
több korosztály érdeklő-
dését is felkeltette és kie-
légítette.
A pénteki rendezvényen sem apadt a kö-
zönség létszáma, és az érdeklődőknek sem 
kellett csalódniuk dr. Csunderlik Péter tör-
ténész előadásában, melyben az ünnepi 
könyvhétre megjelent könyvéről hallhattak 
érdekes dolgokat. A rendhagyó történelem 
óra még így is annyi kérdést hagyott maga 
után, hogy csak jól eső hiányérzettel en-
gedhettük el a szerzőt, de abban a remény-
ben, hogy készülő, legújabb kötetével is 
hamarosan meglátogat bennünket.
Külön érdekessége a mostani rendezvény-
sorozatnak, hogy a dorogi kötődésűek 
is elfogadták a meghívást: Szax Olivér és 
Csunderlik Péter személyében két nyitott, 
energikus fiatalemberrel találkozhatott 
a közönség, és általuk sok-sok pozitív él-
ménnyel gyarapodhatott, tudva, hogy az 

ő nevük egyfajta garancia a minőségre, 
tovább gyarapítva városunk gazdag kultúr-
történetét.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az in-
tézmény önálló kezdeményezése, a Kult-
feszt, a jövőben is ősszel fog jelentkezni, 
előre láthatólag hasonló tematikával: a 
zene és irodalom kapcsolatával, illetve egy-
egy előadással és kiállítással.

Sz-B. Z.
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KultFeszt másodszor: kultúra, közösség könyvtár - 
kiállítás koncerttel, könyvekkel

28. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2017. OKTÓBER

Dorog, az élhető város – Dorogi körút a főépítész előadásában
A Kulturális Örökség Napok keretében Dan-
kó Kristóf főépítész Dorog, az élhető város 
– Dorogi körút címmel tartott vetítettképes 
előadást a művelődési házban szeptember 
12-én. A Dorog Város Barátainak Egyesülete 
szervezésében megtartott találkozón a bá-

nyászati hagyományainkra (középületek, 
városszövet) épített, a városi mottót szem 
előtt tartó és Jan Gehl: Élhető városok című 
könyvére hivatkozó városfejlesztésről szólt 
a főépítész. A Gáthy Zoltán Városi Könyvtár 
és Helytörténeti Múzeum 2014-es felújítása 

után 2015-ben adhat-
tuk át a városlakóknak 
a Schmidt Sándor Ago-
rát – mondta. – Hama-
rosan az elnyert 150 
millió forintos pályázati 
pénznek köszönhetően 
megújul a Zrínyi-iskola 
is. Ezzel a főút, a város 
központja rendezett, 
élhető kisvárosi ké-
pet mutat nem csak 
az itt élőknek, de az 
idelátogatóknak is. Az 

Esztergomi úti buszmegálló mellett 2019-
re elkészül a Reimann Bányászattörténeti 
Miniverzum. A főépítész szólt a vasútfej-
lesztésről, ahogy a vasúti épület megújí-
tásáról. Majd a dorogi sportközpontba 
tervezett beruházásokat mutatta be, köz-
tük a jövőre átadandó új birkózócsarno-
kot. Megszépül és energetikailag korsze-
rűsödik a Petőfi-iskola épülete, amelyre 
szintén uniós forrást nyert városunk. Az 
áprilisban átadott Kalandorka mellett a 
Széchenyi lakótelepen a tervek szerint rek-
reációs park készülhet a következő évek-
ben. Az önkormányzat beadott egy pályáza-
tot a Mária utca megújítására is, amelynek 
része lesz egy termelői piac kialakítása. 
Dorog Város Barátainak Egyesületi legköze-
lebbi ülésén (a művelődési ház, október 10. 
17 óra) Lieber Tamás, a BEBTE elnöke tart 
élménybeszámolót norvégiai útjukról.
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 A Reformáció 500. évfordulójáról emlé-
keztünk meg a Zene Világnapján megtar-
tott városi ünnepen, amelyet Díszpolgári 
cím átadása zárt szeptember 29-én a mű-
velődési házban megtartott nagyszabású 
eseményen. 

A Dorogi Galériában a Reformáció Emlékbi-
zottság pályázatára beérkezett alkotásokat 
Mészáros Tamás, a dunántúli egyházkerület 
felügyelője nyitotta meg. Beszédében ki-
emelte, hogy a Reformáció Emlékbizottság 
pályázatára beérkezett fotókból összeállított 
kiállítás eddig nyolc városban volt látható, és 
további 14 településen mutatják majd be a 
következő hónapokban. A megújulás lendü-
lete című kiállítás zsűrizett alkotásai átfogó 
metszetet mutatnak a magyar fotóművészet-
ből, amely újra európai színvonalú.

- Nagy öröm számunkra hogy több kör-
nyékbeli ismert fotóművész is részt vett 
és sikeresen szerepelt a reformáció em-
lékbizottság pályázatán. Hadd emeljem 
ki Mudrák Attila esztergomi fotóművészt, 
akinek alkotásai a Dorogi Galériában is 
láthatók - mondta az október 18-ig meg-
tekinthető kiállításról.

A színházteremben a Reformáció 500. év-
fordulójához kapcsolódva a csákvári evan-
gélikus énekkar, a Harmonia Floriana hang-
versenyét hallhatta a szépszámú érdeklődő, 
Szebik Ildikó karnagy vezetésével. 

A kórusművek között előadásokat tartott a 
Reformációra emlékezve Klimentné Feren-
czy Andrea lelkész, Pungurné Császár Judit 
tanár és dr. Tittmann János polgármester. 

Kodály Zoltán, Gryllus Dániel, Bence Gábor 
és Johann Crüger kórusművei után Dr. Titt-
mann János polgármester átadta Kovács 
Lajos címzetes igazgatónak Dorog Város 

közéletéhez, helytörténetéhez, oktatás- és 
művelődéstörténetéhez kötődő elévülhe-
tetlen érdemei elismeréseként, Dorog Város 
Díszpolgára címet, az oklevelet és a bronz 
emlékplakettet.

Kovács Lajos köszönetét fejezte ki a város-
nak, a civil szervezeteknek: dolgozik, hogy 
még többet tehessen Dorogért, a helytörté-
netért. Egy József Attila idézettel zárta beszé-
dét: 

„Szurkálnak, óvnak tudós orvosok, 
írnak is nékem, én hát olvasok.
S „dolgozom”, imhol e papírhalom - 
a működésben van a nyugalom. 

Kovács Lajos méltatása:

Kovács Lajos 1949. november 3-án Piliscsa-
bán született. Tanár, író, szerkesztő, helytör-
téneti kutató. 1956-ban költözött szüleivel 
Dorogra. Esztergomban 1971-ben tanítói, Pé-
csett magyartanári diplomát szerzett. 1982-
től tanított Dorogon a Zrínyi iskolában. 1990-
től 2013-ig igazgatója volt az intézménynek. 
A Komárom Megyei Írócsoport titkára, a me-
gyei irodalomtörténeti társaság elnöke volt. 

1973 óta publikál folyóiratokban, antológi-
ákban, önálló kötetekben. Szerkesztője a 
Kincskereső gyermekirodalmi lapoknak, a 
Komárom-Esztergom Megyei Művészeti Mű-
helynek, az Új Forrásnak. Alapító szerkesztő-
je a Hírharang gyermekhíradónak, a Közhírré 
Tétetik Dorogon városi lapnak, a Dorogi füze-
tek helytörténeti kiadványsorozatnak. Egyik 
írója, szerkesztője a Dorogi lexikonnak. 1982-
től résztvevője a szegedi, majd kecskeméti 
országos Kincskereső táboroknak. Létreho-
zója a megyei, valamint a Zrínyi-iskola Kincs-
kereső táborainak. Tanítványai rendszeresen 
részt vettek és értékes pályadíjakat nyertek 
a Város- és Faluvédők Szövetsége országos 
pályázatain. 

Alapítója Dorog Város Barátai Egyesületének. 
Dorog Város Képviselő-testületének 1990-
2006 között tagja volt. Egyik kezdeményező-
je a Megbékélés Napja városi ünnepnek.

Rengeteg publikációja, ifjúsági és gyermek-
könyvei jelentek meg. Helytörténeti írások 
fémjelzik értékes értékmentő és -teremtő 
munkásságát. 

Kovács Lajos munkássága az utóbbi években 
több szempontból is kiteljesedett. Ennek a 
kiteljesedésnek a fő iránya a helyi értékvilág 
felé mutat pedagógiai, helytörténeti és köz-
életi szempontból egyaránt.

Iskolaigazgatóként még részt vett az új, integ-
rált intézmény programjának kialakításában. 
Munkásságának egyfajta elismeréseként 
címzetes igazgatóként segítette az új intéz-
mény első lépéseit. Nyugalomba vonulása 
után is rendkívül sikeresen folytatta tudo-
mánypedagógiai munkásságát. Tanítványai 

a Kutató Gyerekek Tudományos Konferen-
ciája keretében rendezett vetélkedőkön szá-
mos díjat, sőt tíz alkalommal kiemelt első dí-
jat nyertek. Elsőként kapta meg a „Mester és 
tanítványa díj”-at 2011-ben, a Bonis Bona - A 
nemzet tehetségeiért díjat 2015-ben.

Pedagógiai tárgyú tanulmányai a legszínvo-
nalasabb szakmai folyóiratokban jelentek 
meg. Előadó volt a Zsolnai József 70. szüle-
tésnapja tiszteletére a Magyar Tudományos 
Akadémián 2005-ben rendezett konferen-
ciának. Szerkesztője volt annak a kötetnek, 
amely Zsolnai életműve előtt tisztelgett. 

Összeállította a 100 éve építették bányász-
gyerekeknek – Emléklapok a Dorogi Petőfi 
Sándor Általános Iskola és jogelődjének tör-
ténetéből című könyvet. Megírta Dorog első, 
valamennyi oktatási intézményének történe-
tét bemutató szakmonográfiát, a Dorogi is-
kolák 100 éves tükrök fénytörésében címűt. 
Még ugyanebben az évben megjelentette 
volt iskoláját bemutató könyvet. 

Az önmagában is sokrétű helyismereti tevé-
kenységének jelképe lehet a „Dorogi füze-
tek” sorozata. Sorozat a sorozatban a dorogi 
„tudomány egészét” bemutató nyolc tudo-
mánytörténeti kötet. 

Díjai: Móricz Zsigmond ösztöndíj (1980), Moz-
gó világ: irodalmi pályázat 3. díj (1980), Hang-
játékpályázat 3. díj (1981), Komárom megyei 
irodalmi ösztöndíj (1985), Bihari irodalmi pá-
lyázat 1. díj (1987), MTA VEAB pályázat közös 
1. díj (1991), Komárom-Esztergom megyei 
Irodalomtörténeti Társaság pályázata 1. díj 
(1994). Komáromi Jókai  Mór-pályázat 2. díj 
(2007).

Kitüntetései: Szocialista kultúráért kitüntetés 
(1985); megosztott Pro Urbe Díj (Zrínyi iskola 
munkacsoportjában 1998), Dorogiak Doro-
gért elismerő oklevél (2000), 2009-ben Dorog 
Város Pro Urbe díjasa lett. 2011-ben a megyei 
Príma Díjat vehette át, 2012-ben megkapta a 
Komárom-Esztergom Megyéért Díjat. 
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Dorog Város Díszpolgára lett Kovács Lajos 
címzetes igazgató a Zene Világnapján
Megújulás lendülete a Reformáció 500. évfordulóján – Hangverseny és kiállításmegnyitó a művelődési házban
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Jókedvű Idősek Világnapja 
Október 1-jén ünnepeltük váro-
sunkban az Idősek Világnapját, 
amelyre mintegy 150 nyugdíjas ér-
kezett a művelődési házba. Dr. Titt-
mann János polgármester méltatta 
a közösséget, a városi programok-
ban való szoros együttműködést. 
Az idősek aktivitására a helyi közös-

ségfejlesztési pályázat során még 
inkább számít Dorog - hangsúlyoz-
ta. A köszöntő után a Dorogi Német 
Nemzetiségi Kulturális Egyesület 
Bányászzenekara adott koncertet 
az ünnepeltek tiszteletére Hoós 
Sándor karmester vezetésével. 

Erdély után a Sziklakórházba mentek, 
majd Haditornán vettek részt 

10 éves a német 
nemzetiségi vegyeskórus

Jubileumi kórustalálkozót szervezett a Dorogi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat vegyeskórusuk 10 születés-
napján. A művelődési házban szeptember 16-án megtar-
tott ünnepen a házigazdákon kívül a csolnoki, a táti, a 
leányvári és a máriahalmi kórusok, dalkörök is felléptek, 
majd a Sváb Party muzsikájával folytatták az évfordulós 
ünnepséget.

A Zsigmondy Vilmos Gimnázium 10. A 
osztályos tanulói a „Határtalanul!” pá-
lyázat keretében négy napos utazáson 
vettek részt szeptember 18-21. között Er-
délyben. A túrán Ady Endre nyomán ha-
ladtak Nagykárolyon, Érdmindszenten, 
Kolozsváron és Nagyváradon 
át egészen Zilahig. Nagy köl-
tőnk életén és művészetén 
kívül a Tordai-hasadékban és 
a sóbányában sétálva megis-
merték az erdélyi táj szépsé-
geit. Tanulságos volt látni a 
határon túli magyarok életét, 
ahogyan a magyarságukat 
őrzik ottani honfitársaink. 
Tavasszal a zilahi iskola tanu-
lóit látják vendégül.
Szeptember 22-én a Zsig-

mondy végzős diákjai a budapesti 
Sziklakórház- és Atombunker Múze-
umba látogattak. A budai vár gyomrá-
ban a II. világháború és az 1956-os for-
radalom idején működő kórházban 
eredeti berendezések között viaszbá-
bukkal elevenítették meg az akkori ál-
lapotokat. Az atombunkerben a bom-
bázásokról és hatásairól tágították a 
diákok ismereteit. A kirándulást  „A 
Szikla” Múzeumi Alapítvány által kiírt 
pályázaton nyerték. 
Józsa Bertold, Lusztig Csaba, Szachán 
Bolivár, Tuza Martin, a középiskola 

tanulói Kismóni János tanár vezetésével 
részt vett Komáromban a Haditorna ver-
senyen szeptember 28-án. A 18 induló 
csapat közül a 3. helyen végeztek.

Muzsika az 
óvodában

A Zene Világnapja alkalmából a Petőfi óvodában 
hangszerbemutatót, énekes-zenés délelőttöt 
tartottak október 3-án. A hagyományokhoz hí-
ven az intézmény minden évben megszervezi a 
vidám délelőttöt a gyerekek nagy örömére. 

Mihály-napi vásár 
A Zrínyi óvodában Mihály-napi vásárt tartottak. 
A népszokások, mondókázás mellett a gyerekek 
természetes anyagokból készített vásárfiával 
térhettek haza.  
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A dorogi Bauer Norbert a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum főmuzeológusa 
kutatóként is rendszeresen tér vissza szü-
lőhelyére. Több mint másfél száz tudomá-
nyos közleménye között szerepel: „Dorog 
és Esztergom növényvilágának bemutatá-
sa” (1999), „Szemelvények Grundl Ignác 
(1813-1878) botanikai hagyatékából (2010). 
A bicentenáriumi Grundl-kiállításnak is ő 
volt a rendezője, megnyitó előadója a doro-
gi ünnepi alkalomkor. Bauer Norbert volt a 
hegyi tárnicska Grundl által a Pilisben gyűj-

tött példányának szakmai előterjesz-
tője a Dorogi Értéktár számára.
A közelmúltban jelent meg Bajzáth 
Judittal közösen írott kötete Haynald 
Lajos kalocsai érsekről, aki a magyar 
botanika világszínvonalúvá tételé-
ben vezető szerepet játszott, és aki-
vel a mi Grundl Ignácunk is szakmai 
kapcsolatban állott. Ezt éppen Bauer 
Norbert dorogi publikációjából tud-
juk.
A Magyar Néprajzi Múzeum gondozá-
sában megjelent szép kiállítású kötet 
egy izgalmas tudományos és közéle-
ti pályaképet vázol fel, amelyben jól 
megfigyelhetők azok a személyiség-
jegyek, amelyek a sikert hozhatják el: 

a műveltség, a jó kommunikációs készség, 
a diplomáciai érzék, a társadalmi problé-
mák iránti érzékenység. Haynald Lajos is 
ezeknek a tulajdonságainak köszönhette 
emberi, szakmai, - és ahogy ő emlegette - 
a „csodálatos tudomány” területén elért 
sikereit. Bauer Norbert kötete egy újabb 
szép példája a Doroghoz kötődő alkotó sze-
mélyiségek - az utóbbi időben különösen 
gyarapodó - kiemelkedő szakmai teljesít-
ményeinek.

Dankó József

A csodálatos tudomány
BAUER NORBERT TÁRSPUBLIKÁCIÓJA HAYNALD LAJOS KALOCSAI ÉRSEK 
BOTANIKAI MUNKÁSSÁGÁRÓL
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A Dorogi Sport idén különleges BicajNapot 
szervezett az Autómentes Világnap apro-
pójából. A Dorogi Kerékpáros Klub tagja-
inak segítségével több kiindulási ponton 
várták a városban azokat a gyerekeket, 
akik aznap bringával akartak iskolába jut-
ni. Minden útvonalon több csatlakozási 
ponton kapcsolódhattak be a programba 
a gyerekek. Az útvonalak kialakítása úgy 
történt meg, hogy mindegyikről az összes 
iskolába el tudtak jutni a vállalkozó szelle-
mű bicajosok. Délután a bringaklub tagjai 
haza is kísérték a gyerekeket, így oda és 
vissza is biztonságosan közlekedhettek az 
úttesten. Napközben a város nagycsopor- tosainak KRESZ-vetélkedőt és ügyességi 

versenyt rendeztek az Otthon téren a ren-
dőrség segítségével felállított tanpályán. 
A kicsik megismerkedhettek a közlekedési 
táblákkal és szabályokkal, ha pedig valaki 
ügyesen teljesítette a feladatokat, matricát 
és müzliszeletet kapott jutalmul. Az ese-
ményhez több, mint száz iskolás csatlako-
zott, akik között két kerékpárt is kisorsoltak 
a nap végén.

Autómentes Bicajnap Dorogon

A Magyar Kézművesség Napja alkalmából 
rendezett hagyományos, ünnepi elnökségi 
ülése keretében köszöntötte a sajtó mun-
katársait szeptember 7-én Budapesten az 
Ipartestületek Országos Szövetsége. Né-
meth László, az IPOSZ-elnöke aktualitá-
sokkal kezdte megnyitóját. A gazdag múltú 
szervezet vezetője ismertette az érdekvé-
delmi szervezet, az ipartestületek, a mik-
ro-és kisvállalkozások aktuális helyzetét.
Megyénkből hárman részesültek elisme-
résben. A Kézműipar Szolgálatáért kitün-
tető oklevelet vehette át a 24 Óra korábbi 
munkatársa, Madarász Tímea, a Közhírré 
Tétetik Dorogon önkormányzati lap, illetve 
a dorog.hu internetes portál szerkesztője. 
Elismerő oklevelet kapott munkásságáért 
Bihari Antal, a Körzeti Televízió Esztergom 
stúdióvezetője. Ugyanezen elismerésben 
részesült a 24 Óra munkatársa, Fenyvesi 
Károly is.

IPOSZ díj a 
Kézműipar 
Szolgálatáért
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Hiánypótló kiadványt jelentetett meg a 
Magyar Művészeti Akadémia, a Történel-
miregény-írók Társaságának szerzőivel. A 
társaság célja, hogy népszerűsítse a histo-
rikus tárgyú irodalmi műveket és gazdagít-
sa a magyar nyelven olvasó közönség tör-
ténelmi ismereteit. A társaság, köztük két 
dorogi író – Cselenyák Imre és Soós Tibor 
- arra vállalkozott, hogy a 12-18 éves diá-
koknak összeállítanak egy komplex, mű-
vészeti ágakon átívelő, oktatási-nevelési 
segédanyagot. Az Oratores, Bellatores, La-
boratores címmel megjelent kiadványban 
kalandok és életképek találhatók a magyar 
középkor világából. A történelmi tárgyú no-
vellák az ismeretek bővítése mellett a kor-
szakok művészeti, építészeti sajátosságait 
mutatják be. Játékokkal, kooperatív tech-
nikákkal, kreatív feladatokkal teszik szem-
léletessé a középkor történelmét.

Kreatív játékok
a középkorról
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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 
a Gáthy Zoltán Városi Könyvtárban ok-
tóber 18-án és november 8-án 16-17 óra 
között tartja fogadónapját. Telefonos 
egyeztetés: 30/520-9615

FINTA ANDRÁS önkormányzati képviselő 
minden hónap első keddjén 15-17 óra 
között, az Eötvös iskola földszinti tan-
termében tartja fogadóóráját. A képvi-
selő telefonon és e-mailen is elérhető: 
30/296-9711, finta.a@t-email.hu

JÁSZBERÉNYI KÁROLY önkormányzati 
képviselő minden hónap páros hétfőjén 
14-16 óra között tartja fogadóóráit a Pe-
tőfi iskolában. A képviselő telefonon és 
e-mailen is elérhető: 30/994-9019,  jasz-
berenyi_karoly@freemail.hu

KARCZ JENŐ önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető. Tel.: 30/330-2622 vagy 
33/431-915

MOLNÁR ALBERT önkormányzati képviselő 
telefonon elérhető. Tel.: 30/993-4599

NAGY ATTILA önkormányzati képviselő te-
lefonon elérhető: 70/908-5558

POLONYI ZSOLT önkormányzati képviselő 
október 17-én 16-17 óra között tartja fo-
gadónapját a Jobbik Irodában (Széche-
nyi ltp.). Telefon, e-mail: 70/367-1099, 
polonyi.zsolt@jobbik.hu

SZIGLIGETI RENÁTA önkormányzati képvi-
selő telefonon elérhető: 30/970-8203

Fogadónapok
DR. TITTMANN JÁNOS polgármester
DEÁK FERENC alpolgármester és 
KECSKÉSNÉ PATOS SZILVIA jegyző
2017. október 26-án (csütörtök) 8-12 óra 
között tartja fogadónapját a polgármesteri 
hivatalban.

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:   11,96 μg/m3

előírt határértéke:   85 μg/m3

a mért átlag a határérték:  14,07 %-a
3. Szénmonoxid (CO)

átlagértéke:   458,33 μg/m3

előírt határértéke:   5000 μg/m3

a mért átlag a határérték:  9,17 %-a
4. Ózon (O3)

átlagértéke:   77,04 μg/m3

előírt határértéke:   120 μg/m3

a mért átlag a határérték:  64,20 %-a
5. Ülepedő por (PM10)

átlagértéke:   29,45 μg/m3

előírt határértéke:   50,00 μg/m3

a mért átlag a határérték:  58,91 %-a

Határérték túllépés három esetben történt: au-

gusztus 31-én (O
3
 108%), szeptember 1-jén (PM

10
 

108%) és szeptember 19-én (PM
10

 118%).

Dorog város levegőjének
minősége a mérések alapján
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Éva; -Szerkesztőség címe: 2510 Dorog, Bécsi út 
79-81. Telefon: 33/431-299; E-mail: varosmarke-
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Testületi hírek
DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 

ALÁBBI NAPIRENDI PONTOKRÓL DÖNTÖTT

SZEPTEMBER 29-ÉN

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés közötti idő-
ben hozott döntésekről, fontosabb ese-
ményekről 

2.) Dorog Város Egyesített Sportintézménye 
intézményvezetői pályázat elbírálása 

3.) Dorogi Hétszínvirág Óvoda 2016/17. ne-
velési évről szóló szakmai 

4.) Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2016/17. 
nevelési évről szóló szakmai beszámo-
lója 

5.) Dorogi Zrínyi Ilona Óvoda 2016/17. ne-
velési évről szóló szakmai beszámolója 

6.) Dorog, Hétszínvirág Óvoda felújítási és 
bővítési tervének elkészítése 

7.) Dorog Város Önkormányzatának 2017. 
évi közbeszerzési tervének módosítása 
a Petőfi Iskola tetőfelújítása miatt 

8.) Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem 
felújítási pályázata 

9.) 10.számú főút, Dorog külterületi szaka-
szán utasváró felújítása 

10.) A Dorog, Erőmű ltp-i ingatlanok önkor-
mányzati tulajdonba vétele 

11.) Támogatási kérelem szépirodalmi mű-
vészkönyvre 

12.) A „SARPI – Dorog Futófesztivál 2017” 
elnevezésű rendezvény támogatása 

Zárt ülés:  

1.) „Dorog Város Díszpolgára” cím adomá-
nyozása 

2.) Javaslat Elismerő Emléklap adományo-
zására 

3.) Döntés egy gondozási díj hátralékról

A testületi ülésen hozott határozatokat tel-
jes terjedelmükben a város hivatalos hon-
lapján, a www.dorog.hu-n olvashatják. A 
képviselők által alkotott rendeleteket írásos 
formában a Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és 
Helytörténeti Múzeumban és a város hon-
lapján olvashatják.

A látogatók és barlangászok örömére új 
eszközöket kapott a Benedek Endre Bar-
langkutató és Természetvédelmi Egyesület 
(BEBTE) által működtetett Sátorkőpusz-
tai-barlang.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) a KEHOP 
fejlesztési pályázat keretében idén több pi-
lisi barlang létesítményeit újította fel. Szá-
mos barlangra új  lezárás került, valamint 
többekben természetvédelmi célú kiépí-
téseket végeztek. E program keretében a 
dorogi egyesület által gondozott Sátorkő-
pusztai-barlang – amely megyénk egyetlen 
turisztikai barlangja – új, rozsdamentes 
létrákat, lépcsőket, járófelületeket kapott. 
Nemcsak a korábban meglévő, elavult 
eszközöket cserélték le, hanem bővítették 
az eszközparkot. A legnagyobb attrakció a 
Ferde-terem áthidalása lett. Itt megszűnt 
az egyébként képződményekkel gazdagon 
borított járattalp taposása, ezáltal jóval ké-
nyelmesebben és biztonságosabban lehet 
majd itt közlekedni. 
A BEBTE és a DINPI a kiépítéstől a látoga-
tószám növekedését, ugyanakkor a bar-
lang terheltségének csökkenését várja. Az 
egyesület vezetősége az elmúlt években 
végzett új feltárások és barlangmosások 
eredményeit figyelembe véve átértékelte 
a barlang turisztikai üzemeltetésével kap-
csolatos addigi állásfoglalását. Eszerint a 
Sátorkőpusztai-barlangban ma már nem a 
barlangjárásra, mint sportra, hanem gaz-
dag és páratlan képződményeinek megis-
mertetésére, a természetvédelem fontos-
ságára helyeződött a hangsúly.
A megújult barlang legközelebb október 
22-én várja látogatóit. Bővebb információ 
a +36 20/396-7386-os telefonszámon kér-
hető.

Lieber Tamás
BEBTE elnöke

Megújult a 
Sátorkőpusztai-
barlang
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Sarpi-Dorog Futófesztivál: 1200-an sportoltak

Mintegy 1200 gyermek és felnőtt vágott neki 
a Sarpi-Dorog Futófesztivál valamelyik táv-
jának szeptember 16-án. A hatalmas sport-
rendezvény a jótékonysági futással kezdő-

dött a Buzánszky 
Jenő Stadionban. 
A Dorogi Sport 
jótékonysági kez-
deményezésére 
csaknem 150.000 
forint gyűlt ösz-
sze, amellyel egy 
dorogi családot 
támogatnak a 
Családsegítő és 
G y e r m e k j ó l é t i 
Szolgálaton ke-
resztül.
A különböző táv-
okon részt vevők között a futónapon 1000 
ajándékcsomag talált gazdára. A gyerekek 
mellett több mint 200 amatőr és félprofi 
versenyző felnőtt állt rajthoz, köztünk 1 pa-
ralimpikon.
A futófesztiválon nem csak dorogiak vettek 
részt, hanem több mint 10 településről, vá-
rosból érkeztek hozzánk sportolók.
Az óvodásokat és a diákokat megmozgató 
300-800-1800 méteres futótávok mellett, 
7-14-21 kilométeres távokra is jelentkez-
hettek az érdeklődők. Az Öböl Music Bea-

ch-en zajlott az akadályfutás, amelyen a 
felnőttek mellett gyermekek is részt vet-
tek. A teljes rendezvényen közel 100 érmet 
és további 200 emlékérmet osztottak ki a 
szervezők.
A verseny eredményeit a www.doro-
gisport.hu-n olvashatják.

Szépen szerepeltek a Dorogi Egyetértés Sport Egyesület tenisz 
szakosztályának utánpótlás korú játékosai a felvezető körverse-
nyen. A négy különböző helyen megrendezett versenyen a dorogi-
ak 6 aranyat 3 bronzérmet nyertek. A fotón a diákok: Kárpáti Katalin 
2 arany, Kolozsvári Barnabás 2 arany, Fehér Krisztián 1 arany, Kozák 
György 1 arany, Bokros Gergő 2 bronz, Ladányi Csongor 1 bronz.
Edzők: Bartl Zoltán oktató, Slavóczki Ferenc oktató. 
A felnőtt meghívásos páros teniszversenyt Kiss  Zoltán-dr. Faluvégi 
Zsolt nyerte. Második helyezett: Rezsőfi Péter-Fekete József, a har-
madik helyezett Rábl János és fia, Rábl Dániel.

Slavóczki Ferenc 
Szakosztályvezető 

Teniszes sikerek a 
felvezető körversenyeken

Tizedik alkalom-
mal rendezték 
meg az idén a 
Csónakos Per-
gető Világbaj-
nokságot szep-
tember 2-3-án, 
melynek ezúttal 
az oroszországi 
Konakovo te-
lepülés adott 
helyet. A világ-
b a j n o k s á g o n 
hazánkat kéviselő csapat tagja volt a dorogi fiatalember, Sztahovits 
Péter is. A horgászvíz, melyen bizonyítani kellett hazai pergetőink-
nek a Volga folyó egyik tározója volt, melyen 37 km hosszban te-
rült el a versenypálya, alaposan feladva a leckét a horgászoknak. A 
magyar válogatott kétszer másfél hetet töltött el a nagy kiterjedésű 
vízen, hogy minél átfogóbb képet tudjanak kapni a helyi halfogási 
lehetőségekről. Csukából, süllőből és balinból is sikerült horogra 
csalni a felkészülés során a fiúknak szép számmal, de a verseny 
magasra szabott méretkorlátozásait a sok halból csak kevés érte el.  
Végül szeptember első hétvégéjén, szoros csatában a világbajnok-
ságon részt vevő 13 országból a 7. helyet érte el a hazai delegáció. 
Az első helyen Románia, a másodikon Lengyelország, a harmadi-
kon pedig a pálya kiváló ismerői, az oroszok végeztek. 

Világbajnokságon képviselte
hazánkat és városunkat 
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